






 

 المعلومات المالیة األولیة الموجزة الموحدة. یتجز  من ھهه جزءا التعتبر ( ٢١( إلى )١إن اإلیضاحات المرفقة من )
- ٢ -  

 الشركح الطعودیح للتنمیح الصناعیح )صدق( 
 (ععودیةششوة مسبھّة )

  جالموزد جالموجس حاألولی المركس المالي قائمح
 )ثبلشیبي السعودي(

 
 

  ایضبح
 ٢٠٢٠ یونیو ٣٠كما في 

 ٢٠١٩دیسّجش  ١٣وّب في   ()غیر مراجعح
 )مشاععة(

      الموجودات
      ر متداولحموجودات غی

 .٥٩,٦١.,٩٥  ٩٢,٤٠٣,٦٦٤  . مّزٍىبد ومظبنع ومعذاد
 ٦٦٦,١.٧,.  ٩,٩٥٥,٤٢٨   حك إعزخذام األطوي
 ٧٩٢,٦٦٩  ٦٤٠,٣٣٦  ٩ أطوي غیش مٍّوعة 

 ٦٢,٣٥٦,٤٠٩  ٦٢,٣٥٦,٤٠٩  ١٠ شھشح
 ٢٦,٣.٧,٦٩٤  ٥,٢٥٠,٠٠٠  ١١ موعوداد مبلیة محذدح ثبلمیّة العبدلة مٓ خالي الذخً الشبمً اآلخش

       ٤١٢,٣٦٩  ٣٣٦,٧٨٢   دفعبد ممذمة عٓ رأعیش رشغیٍي
 ١٩٤,٤٧٤,٩٤٦  ١٧٠,٩٤٢,٦١٩   مدموع الموجودات غیر المتداولح

      موجودات متداولح
 ٥٢,٣.٢,٥٠٧  ٤٥,٩٦٠,٤١١  ١٢ مخضون

 .٧,٠٠٧,٠٧  ٩,٤١٤,٥١٤   أسطذح مذینة أخشىمظبسیف مذفوعة ممذمب و
 ٢٢,٥٩٥,٥٧٦  ٢٤,٤٠٧,٧٢١   رمُ مذینة

 ١٦,٥٠٦,١٢٧  -  ١٣ الخسبئش وأموعوداد مبلیة محذدح ثبلمیّة العبدلة مٓ خالي األسثبح 
       ٤٧.,٩,٥.٠  ٥١,١١٣,٩٤٢   النمذ ومب في حىّھ

       ٠٧٢,١٣٥,.١٠  ١٣٠,٨٩٦,٥٨٨   مدموع الموجودات المتداولح
 ٣٠٢,٥٤٧,٠.١  ٣٠١,٨٣٩,٢٠٧   مدموع الموجودات

       
      والمطلوتات الملكیحزقوق 
      الملكیحزقوق 

 ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١ سأط الّبي
 ٠٩٩,٣٧٥,.  -   احزیبطي نظبمي

(٣٢,٧٦٠,٦٥٦)   رشعّة عّالد أعنجیة إحزیبطي   (٩٤.,٣٢,٦٤٦) 
(١٣٢,٩٠٠,٠٠٠)   إحزیبطي المیّة العبدلة   (١٣٢,٧٦٢,٢٩٩) 

 ١,٠٩٦,٧٥٠  ١,٠٩٦,٧٥٠   الّوظفیٓمنبفع  إحزیبطي
(٢٣,٢٩٩,٩٥٥)   أسثبح مجمبح   (٥٤,٧٤٣.,٢٥)       

 ٢١٧,٩٣٢,١.٩  ٢١٢,١٣٦,١٣٩   في الشركح األم لمطاھمین ل زقوق الملكیح العائدج
      

 .٥٥٣,٦٢,.  ٩,١١٣,٨٩٢   حموق الٍّىیة غیش الّسیطشح
      

        ١٧.,٢٢٦,٤.٥  ٢٢١,٢٥٠,٠٣١   الملكیحمدموع زقوق 
      مطلوتات غیر متداولح

 ١٣,٢٥٧,٥٦٧  ١٤,٥٠٣,٧٨٥   إلزضامبد منبفع الّوظفیٓ
 ٦,٠٦٤,٢٦٢  ٨,٦٠٣,٧١٥   الجضء غیش الّزذاوي - إلزضامبد رأعیش

       ٦١٢,٠٠٦  ٦٢٤,٤٥٥   ألزضامبد ضشیجیة مإعٍة
 ٣٥.,١٩,٩٣٣  ٢٣,٧٣١,٩٥٥    مدموع المطلوتات غیر المتداولح

      مطلوتات متداولح
 ١١,٢٩٢,٢٥٦  ١١,١٨١,٢٠٤  ١٤ مخظض الضوبح 

 .٠١,.٣,١٩  ٣,٨٧٠,٢٩٥   مخظظبد أخشى
 ٣,٩٧٥,٧٥٦  ٣,٥٢٠,٧٩٨   الجضء الّزذاوي -إلزضامبد رأعیش 

 ٧,٩٠٢,١٦١  ١٢,٤٧٦,٢٤٦   مظبسیف مسزحمة ومطٍوثبد أخشى
 .٩.,٦,٣٥٠  ٦,٣٥٠,٨٩٨   فبئض إوززبة

 ٤,٠٣٢,٥٩٧  ٤,٠٣١,٥٦٤  ١٥ د إئزّبنیةرسھیال
       ١٩,٣٧٥,٧٤٣  ١٥,٤٢٦,٢١٦   رمُ دائنة 

       ٥٦,١٢٧,٤٢٩  ٥٦,٨٥٧,٢٢١   مدموع المطلوتات المتداولح
 ٣٠٢,٥٤٧,٠.١  ٣٠١,٨٣٩,٢٠٧    ومدموع المطلوتات الملكیحمدموع زقوق 
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یونیو  ٣٠ح في للطتح أشھر المنتھی    یونیو ٣٠للثالثح أشھر المنتھیح في  
 )غیش مشاععة(٢٠١٩ )غیر مراجعح(٢٠٢٠ )غیش مشاععة(٢٠١٩ )غیر مراجعح(٢٠٢٠ ایضبح 

      

 ٢.٤٧٧...٥٣ ٤١,٥٧٥,١٥٦ ١٠٣.٩.٤.٧.٢ ٨١,٨٧٦,٨٥١ ٧ الّجیعبد
(٦٢,٩٤١,٢١٦)  رىٍفة الّجیعبد  (.٥.٦.١.٣٦٩)  (٣٠,٤٧٤,٤٥٧)  (٤٤.٥١٣.٢٥٣)  

      

 ٩.٣٦٩.٢٢٤ ١١,١٠٠,٦٩٩ ٣٠٣.٤١٣..١ ١٨,٩٣٥,٦٣٥  إجمالي الرتر
      

(٦,٤٣١,٦٧٤)  مظبسیف ثیع وروصیع  (١٠.٠٩٤.٧٠٣)  (٢,٦١٥,٣٦٢)  (٥.٢٥٤.٢٤٥)  
(١٣,٨١٠,٤٠٥)  مظبسیف عّومیة واداسیة  (١٤.٤٦١.٠٧٥)  (٥,٤٨٤,٣٨٧)  (٧.١٣٩.٩.٥)  

      
(١,٣٠٦,٤٤٤)  من العملیات ( / الرترالخطارج)  (٦.٢٥٢.٣٦٥)  (٣.٠٢٥.٠٠٦) ٣,٠٠٠,٩٥٠  

      

 ٩٣٤.٥١٣ ٥٤,٩١٣ ١.٢١١.٢٧٣ ٣٢٤,٧٣٦ ١٣ أسثبح محممة مٓ إعزضّبساد محذدح ثبلمیّة العبدلة مٓ خالي األسثبح أو الخسبئش
 ١٩.٣٩٢. ٥,٩٨٢,٣٨١ ٠٩.١.٣..٦ - ١٣ أسثبح غیش محممة مٓ إعزضّبساد محذدح ثبلمیّة العبدلة مٓ خالي األسثبح أو الخسبئش

(٤,٣٢٨,٥٦٥)  الذخً الشبمً اآلخشمحممة مٓ إعزضّبساد محذدح ثبلمیّة العبدلة مٓ خالي  خسبئش  - (٤,٣٢٨,٥٦٥)  - 
(٦٥٢,٠٨٠)  رّویٍیة مظبسیف  (١١٠.٦١٠)  (٣٢٠,٧٥٠)  (٣٠.٦.٣)  

 ١.١١٦.١٧٥ ٩٩٣,٣٩٢ ٧٠..٢.٧٣٣ ٢,١٤٥,٨٥٩  ایشاداد أخشى
      

(٣,٨١٦,٤٩٤)  قبل السكاج وضریبح الدخل  الرتر / )الخطارج(  (١.٥.٦٠٩) ٥,٣٨٢,٣٢١ ٤.٣٩١.٣٥١  
      

(١,٢٧٣,٤٧٧)  الضوبح وضشیجة الذخً   (٢.٢٣٢.٦٤٧)  (٦٧٦,٥٨٩)  (١.٢٣٩.١٥٩)  
      

(٥,٠٨٩,٩٧١)  الرتر  للفترج / )الخطارج(   (.١.٤٢٤.٧٦) ٤,٧٠٥,٧٣٢ ٧٠٤..٢.١٥  
      

      الدخل الشامل اآلخر:
(١١٣,٧٦٢)  رسویبد رشعّة عّالد أعنجیة   (٥٢٣,٩٤٣) ١.٢٠٦.٦٠٩  ٦٩٤.٣٩٩ 

 - ٦,٣٩٣,٣٩٤ - (١٣٧,٧٠١)  الزغیش في إحزیبطي المیّة العبدلة
      

(٥,٣٤١,٤٣٤)  الدخل الشامل للفترج )الخطارج( / إجمالي  (٧٣٠.٣٦٩) ١٠,٥٧٥,١٨٣ ٣.٣٦٥.٣١٣  
      

      الرتر للفترج العائد الى:)الخطارج( / 
(٥,٦٨٢,٢٨٨)  الّسبھّیٓ في الششوة األم  (١.٦٥٩.٥٠٥) ٤,٣٣٧,٤٤٦ ١.٣٣٥.٩٩١  

 ٢٣٤.٧٣٧ ٣٦٨,٢٨٦ ٢٢.٧١٣. ٥٩٢,٣١٧  حموق الٍّىیة غیش الّسیطشح
  

    

  (٥,٠٨٩,٩٧١)  (.١.٤٢٤.٧٦) ٤,٧٠٥,٧٣٢ ٧٠٤..٢.١٥  
      

      العائد الى: الدخل الشامل للفترج )الخطارج( / إجمالي
(٥,٩٣٣,٧٥١)  الّسبھّیٓ في الششوة األم  (٩٦٥.١٠٦) ١٠,٢٠٦,٨٩٧ ٢.٥٤٢.٦٠٠  

 ٢٣٤.٧٣٧ ٣٦٨,٢٨٦ ٢٢.٧١٣. ٥٩٢,٣١٧  حموق الٍّىیة غیش الّسیطشح
      

  (٥,٣٤١,٤٣٤)  (٧٣٠.٣٦٩) ١٠,٥٧٥,١٨٣ ٣.٣٦٥.٣١٣  
      زصح الطھم من:

(٠.٠٣٣) ١٦ مٓ العٍّیبد ( / الشثحالخسبسح)  (٠.١٥٦)  (٠.٠٧٦) ٠.٠٧٥ 
(٠.٠٤٦) ١٦ اإلیشاداد األخشى)الّظبسیف( /   ٠.٠٧٢ ٠.٠٦٨ ٠.٢٦٩ 

(٠.١٤٢) ١٦ الشثح لٍفزشح /  )الخسبسح(  (٠.٠٤١) ٠.١٠٨ ٠.٠٣٣ 

 الشركح الطعودیح للتنمیح الصناعیح )صدق( 
 ھّة ععودیة()ششوة مسب

  قائمح األرتاح أو الخطائر والدخل الشامل األخر األولیح الموجسج الموزدج
 )ثبلشیبي السعودي(
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 الشركح الطعودیح للتنمیح الصناعیح )صدق( 

 (ععودیة ششوة مسبھّة)
  جالموزد جالموجس حاألولی الملكیحالتغیرات في زقوق  قائمح

 )ثبلشیبي السعودي(
 

 یونیو ٣٠في  للطتح أشھر المنتھیح  
  

 ایضبح
٢٠٢٠ 

 )غیر مراجعح(
٢٠١٩ 

 )غیش مشاععة(
    رأس المال

 ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ ینبیش ١
    

 ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  الشطیذ
    
 

 االزتیاطي النظامي
 

  
 ٠٩٩,٣٧٥,. ٨,٠٩٩,٣٧٥  ینبیش ١

(٨,٠٩٩,٣٧٥)  الخسبئش الّزشاوّة خالي الفزشح  إلطفبء الّحوي  - 
    

 ٠٩٩,٣٧٥,. -  الشطیذ
    
 

 إزتیاطي ترجمح عمالت أجنبیح
   

(٠...٣٤.٥٧٦) (٣٢,٦٤٦,٨٩٤)  ینبیش ١  
(١١٣,٧٦٢)  الحشوة خالي الفزشح  ١.٢٠٦.٦٠٩ 

    
(٣٢,٧٦٠,٦٥٦)  الشطیذ  (٣٣.٣٧٠.٢٧١)  

    
    

    إزتیاطي القیمح العادلح
 (٦٦.٤٣٠.٠.٦ ( (١٣٢,٧٦٢,٢٩٩)  ینبیش ١

 - (١٣٧,٧٠١)  الزغیش في المیّة العبدلة 
    

(١٣٢,٩٠٠,٠٠٠)  الشطیذ  ) ٦٦.٤٣٠.٠.٦) 
    
 

 إزتیاطي منافع الموظفین
   

 ١.٢٦٧.٧٥٠ ١,٠٩٦,٧٥٠  ینبیش ١
    

 ١.٢٦٧.٧٥٠ ١,٠٩٦,٧٥٠  الشطیذ
 

 أرتاح مبقاج
   

 ١٤.٢٥٥.٢٧٢ (٢٥,٨٥٤,٧٤٣)  ینبیش ١
(٥,٦٨٢,٢٨٨)  لٍفزشح الشثح /  )الخسبسح(  ١.٣٣٥.٩٩١ 

 - ١٣٧,٧٠١  ذخً الشبمً اآلخشأسثبح محممة مٓ إعزضّبساد ثبلمیّة العبدلة مٓ خالي ال
 - ٨,٠٩٩,٣٧٥  الّحوي مٓ اإلحزیبطي النظبمي

 ٥.٧٢٦. -  ١٦رطجیك الّعیبس الذولي لٍزمشیش الّبلي  رعذیالد
    

(٢٣,٢٩٩,٩٥٥)  الشطیذ  ١٥.٦٧٦.٩.٩ 
    

 ٣٢٥.٢٤٣.٧٥٧ ٢١٢,١٣٦,١٣٩  مدموع زقوق المطاھمین قبل زقوق الملكیح غیر المطیطرج
    

    وق الملكیح غیر المطیطرجزق
 ٧.٢٥٥.٩.٢ ٨,٥٥٣,٦٢٨  ینبیش ١

 ٦٧٢.٩٦٦ ٥٦٠,٢٦٤  الحشوة خالي الفزشح
 ١٠.٦٧٢ -  ١٦رطجیك الّعیبس الذولي لٍزمشیش الّبلي  رعذیالد

    
 ٧.٩٣٩.٦٢٠ ٩,١١٣,٨٩٢  الشطیذ

    
 ٣٣٣.١.٣.٣٧٧ ٢٢١,٢٥٠,٠٣١  لكیحمدموع زقوق الم
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 للتنمیح الصناعیح )صدق( الشركح الطعودیح 
 ععودیة()ششوة مسبھّة 

 
  جالموزد جالموجس حالتدفقات النقدیح األولی قائمح

 )ثبلشیبي السعودي(
 

 أشھر المنتھیح للطتح
 یونیو ٣٠ في

 

٢٠١٩ 
 )غیش مشاععة(

٢٠٢٠ 
 )غیر مراجعح(

 
    األنشطح التشغیلیحالتدفقات النقدیح من 

(٣,٨١٦,٤٩٤) ٤.٣٩١.٣٥١     لجً الضوبح والضشیجة لٍفزشح  لشثحا 
 تعدیالت:  

 وإطفبءاد اعزھالوبد ٥,٣٣٨,٠٦٧ ٥.٥٤٤.٧١٩
(٤٦.٥٠٩)  ومعذاد  ثیع مّزٍىبد أسثبح - 
(٠٩.١.٣..٦)  موعوداد مبلیة محذدح ثبلمیّة العبدلة مٓ خالي لبئّة األسثبح أوالخسبئشغیش محممة مٓ  أسثبح - 
(١.٢١١.٢٧٣)  (٣٢٤,٧٣٦)  موعوداد مبلیة محذدح ثبلمیّة العبدلة مٓ خالي لبئّة األسثبح أوالخسبئشمحممة مٓ  حأسثب 

 مظشوف الفبئذح عٓ إلزضامبد رأعیش  ٥٣٦.٤٤٤
 إطفبء حك إعزخذام األطوي ٧٩٥,٢٥٤ ١.٧٤٣.٩.٤

٧٥.٥٨٧ ٧٥.٥.٧  ً  عٓ رأعیش رشغیٍي إطفبء الّذفوع ممذمب
    منبفع الّوظفیٓ لٍفزشح  الّحًّ عٍى إلزضامبد ١,٤٣٤,٠٨٣ ١.٢٠٦.٠٣٠
 :التشغیلیحالتغیرات في الموجودات والمطلوتات   

(١٢٣..١.٦٦)  (١,٨١٢,١٤٥)  رمُ مذینة 
(٤٥٢..١.٢٣)  مخضون ٦,٤٢٢,٠٩٦ 
(٢٩١.٧١٠)  (٢,٤٠٧,٤٣٦)  أسطذح مذینة أخشىمظبسیف مذفوعة ممذمب و 

(٣,٩٤٩,٥٢٧) ٤٠٥.٢٧٣  رمُ دائنة  
 ف مسزحمة ومطٍوثبد أخشىمظبسی ٤,٥٧٤,٠٨٥ ١٣٣.٠١٣

 إلزضامبد ضشیجیة مإعٍة ١٢,٤٤٩ ٤٥.٦١١
    مخظظبد أخشى ٦٧٢,٢٧٧ ١٧٦.٦٩٦

    االنشطة الزشغیٍیة عٓ النمذ النبرظ ٧,٠١٣,٥٦٠ .٢.٩٩٣.٤٥
(٢.٤٠٣.١.٩)  (١,٣٨٤,٥٢٩)  ّذفوعةالمخظض الضوبح والضشیجة  
(١.٧٣٠.٢٩٠)  إلزضامبد رأعیش مذفوعة - 
(٥...١.١٥٧)  (١٨٧,٨٦٥)     إلزضامبد منبفع الّوظفیٓ الّذفوعة 

   المطتخدم في األنشطح التشغیلیح صافي النقد ٥,٤٤١,١٦٦ (٢.٢٩٧.٩٠٦)
 

 األنشطح االضتثماریح التدفقات النقدیح من  
(٥٧٩.٤١٧)  (١,٥٧٠,٣٦٣)   مّزٍىبد ومعذادإضبفبد إلى  

ومعذاد  ّزٍىبدالّزحظً مٓ ثیع م - ٥٠٣.٠٠٧  
ثبلمیّة العبدلة محذدح ة مبلی موعوداد طبفي الحشوة في ٣٧,٩٦٨,٥٥٧ ٤١..٤.٢٠٢     
    األنشطح االضتثماریح (المطتخدم فيالمتوفر من / )صافي النقد  ٣٦,٣٩٨,١٩٤ ٤.١٢٦.٤٣١
 التغیر في النقد وما في زكمھ ٤١,٨٣٩,٣٦٠ ٥٢٥..٢..١

 

 
 

 رشعّة عّالد اعنجیة رسویبد (٣٠٦,٢٦٥) ٦٢٦.٧٤٧
  

 

 صافي التغیر في النقد وما في زكمھ ٤١,٥٣٣,٠٩٥ ٢.٤٥٥.٢٧٢
     ثذایة الفزشحالنمذ ومب في حىّھ في  ٩,٥٨٠,٨٤٧ ٩.١٦٠.٠٢٧

 في نھایح الفترجالنقد وما في زكمھ  ٥١,١١٣,٩٤٢ ١١.٦١٥.٢٩٩
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