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 مراجع الحسابات المستقلتقریر 
 

 
 :المساھمین السادة

           صدق  -الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 الموحدةتقریر حول مراجعة القوائم المالیة 

 
 الرأي المتحفظ

(الشركة األم) وشركاتھا التابعة (یشار ) مساھمة سعودیة(شركة  )صدق(السعودیة للتنمیة الصناعیة شركة للالموحدة لقـد راجعنا القوائم المالیة 
ملكیة الوالتغیرات في حقوق الموحدة والدخل الشامل االخر  الربح أو الخسارةم، وقوائم ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كمــا في  إلیھم معا باسم المجموعة)

، بما في ذلك ملخص للسیاسات الموحدة واالیضاحات المرفقة مع القوائم المالیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، الموحدة، والتدفقات النقدیة الموحدة
 المحاسبیة الھامة.

 
 بعدل تعرض المرفقة الموحدة المالیة القوائم فإن وباستثناء األمر الموضح في قسم (أساس الرأي المتحفظ) الوارد في تقریرنا،رأینا المتحفظ، وفي
الموحدة النقدیة  وتدفقاتھاالموحد  المالي م، وأدائھا۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  كما لمجموعةلالموحد المالي  الجوھریة، المركز الجوانب جمیع من

كة العربیة السعودیة، والمعاییر واالصدارات األخرى التي للتقریر المالي المعتمدة في الممل ةالدولی للمعاییروفقاً  التاریخ، ذلك في المنتھیة للسنة
 .للمراجعین والمحاسبیناعتمدتھا الھیئة السعودیة 

 
 المتحفظ أساس الرأي

مصر) ("الشركة  تتضمن القوائم المالیة الموحدة للمجموعة القوائم المالیة للشركة العربیة لصناعة مراتب السست واإلسفنج المحدودة (سلیب ھاي
لایر سعودي و  ۷٬۸۰٦٬۱٤۷بلغ إجمالي الممتلكات واألالت والمعدات للشركة التابعة  .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱التابعة") للسنة المالیة المنتھیة في 

 %۷٫۳ل لایر سعودي بما یمث ۳٬٤۲۹٬۷۳۹لایر سعودي واألرصدة المدینة األخرى للشركة التابعة  ۱۰٬٥۹۸٬۳۹۳المخزون للشركة التابعة 
لایر سعودي بما  ٥٬۳۹۰٬٦۷۲وبلغت قیمة المطلوبات للشركة التابعة  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  كمامن إجمالي الموجودات الموحدة ذات الصلة 

 ۳٤٬۲٦٤٬۰٥٤للشركة التابعة  اإلیراداتم وبلغت قیمة ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱من إجمالي قیمة المطلوبات الموحدة ذات صلة كما في  %٦یمثل 
 ۲٦٬۸٤۰٬٥۰۰وبلغت قیمة تكلفة المبیعات  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ذات صلة كما في  ةالموحد اإلیرادات من إجمالي %۲۱دي بما یمثل لایر سعو

لم یكن بمقدورنا الحصول علي ما م و۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱من إجمالي تكلفة المبیعات الموحدة ذات صلة كما في  %۱۹٫۷بما یمثل  لایر سعودي
م وحصة الشركة األم في الشركة التابعة لنفس ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لمناسبة بشأن األرصدة الدفتریة للشركة التابعة كما في یكفي من أدلة المراجعة ا
بالتحقق من المعلومات المالیة من مراجعي الشركة التابعة بما في ذلك توثیق مراجعي الشركة التابعة ألعمال المراجعة العام ألنھ لم یسمح لنا 

 نكن قادرین علي تحدید ما إذا كانت ھناك ضرورة إلجراء أیة تعدیالت.وبناء علیھ، فلم 
 

ً  بالمراجعة قمنا لقد  قسم في توضیحھا تم المعاییر بموجب تلك العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولیة للمعاییر وفقا
  .تقریرنا " في الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول "مسؤولیات المراجع

 
 ،الموحدة المالیة للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة المھنة وآداب سلوك وفقاً لقواعد لمجموعةا عن ونحن مستقلون

أساس إلبداء  لتوفیر ومناسبة كافیة علیھا حصلنا التي أدلة المراجعة أن ونعتقد القواعد. كما اننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك
 .المتحفظ رأینا

 
 أخر رأم

غیر متحفظ م، من قبل مراجع حسابات أخر والذي أبدى رأیاً ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في الموحدة تمت مراجعة القوائم المالیة 
 م.۲۰۲۱مارس  ۳۰م بتاریخ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  علي

 
 األمور الرئیسیة للمراجعة

دة للسنة إن األمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة الموح
اول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا المتحفظ فیھا، والنقدم رأي منفصال في تلك الحالیة، وقد تن

 سعودیةاألمور. فیما یلي وصف لكل وصف لكل أمر من األمور الرئیسیة للمراجعة وكیفیة معالجتھ:
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 تتمة- مراجع الحسابات المستقلتقریر 
 

 
 :المساھمین السادة

           صدق  -الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

 
 )تمة(ت للمراجعةاألمور الرئیسیة 

 
 كیفیة معالجة ھذا األمر اثناء مراجعتنا  أمر رئیسي للمراجعة

  تحقق اإلیرادات 
یرادات عنصراً أمر مراجعة رئیسي كون اإلیعتبر تحقق اإلیرادات 
ونتائجھا، ونظرا لتضمنھا مخاطر متأصلة  مھما ألداء المجموعة

باحتمال تجاوز اإلدارة إلجراءات الرقابة الداخلیة وذلك بأن یتم إثبات 
ق األھداف أو لتحسین نتائج اإلیرادات بأكثر من قیمتھا الفعلیة لتحقی

 .المجموعة
 

للسنة المنتھیة في  ) حققت المجموعة۲۳اح رقم (كما ھو مبین باإلیض
لایر  ۱٦۳٬۰۷۸٬٥۱۸م إجمالي إیرادات بلغت ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 لایر سعودي). ۱٦٤٬٦۰٤٬٤٥٥م: ۲۰۲۰سعودي (
 

) الذي یتضمن السیاسات ٤یرجى الرجوع الي االیضاح رقم (
) الذي ۲۳واالیضاح رقم ( المحاسبیة المتعلقة باالعتراف باالیراد

  یوضح تفاصیل اإلیرادات.
 
 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى ما 
 یلي: 

 
التحقق من مدى مالئمة السیاسة المحاسبیة لتحقق إیراد  -

المجموعة وفقا لمتطلبات معیار التقریر الدولي رقم 
 ) اإلیرادات من العقود مع العمالء.۱٥(
 

رات تفصیلیة لعینة من المنتجات المباعة والتحقق اختبا -
 من التطبیق السلیم لسیاسة اإلعتراف باإلیراد.

 
إجراءات تحلیلیة لفھم أسباب التباین في اإلیرادات  -

مقارنة مع السنة السابقة والتحقق من منطقیتھا وتحدید 
ما إذا كان ھناك تقلبات ھامة تحتاج الى فحص إضافي 

 السوق الحالیة. في ضوء فھمنا لظروف
 

اختبار إجراءات القطع للتأكد من تسجیل اإلیرادات في  -
 فتراتھا الصحیحة.

 
اختبار تصمیم إجراءات الرقابة الداخلیة وفعالیتھا فیما  -

 یتعلق بإثبات اإلیرادات والذمم المدینة الخاصة بھا.
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 تتمة- مراجع الحسابات المستقلتقریر 
 

 
 :المساھمین السادة

           صدق  -الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

 
 )تمة(ت للمراجعةاألمور الرئیسیة 

 
 كیفیة معالجة ھذا األمر اثناء مراجعتنا  أمر رئیسي للمراجعة

  المخزون
م، بلغ رصید المخزون للمجموعة ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

لایر  ٤۷٬۱۹۲٬۳۹۷م: ۲۰۲۰لایر سعودي. ( ٤٥٬٤۳۳٬۱٤٦
لایر  ٥٬۸۷۷٬٦٦۲سعودي) بعد خصم األنخفاض في قیمة المخزون 

 لایر سعودي). ٤٬۰٥۸٬۸۳٦م: ۲۰۲۰سعودي (
 

یعتبر وجود وتقییم المخزون من األمور الرئیسیة للمراجعة بسبب ما 
 یلي:

 لدي المجموعة مستوي عالي من المخزون في نھایة العام •
 

، یتم تقییم المخزون بالتكلفة ٤باإلشارة إلي اإلیضاح رقم  •
أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل ویتم تحدید التكلفة 
بإستخدام طریقة المتوسط المرجح. إن تحدید ما إذا كان 

لب من اإلدارة المخزون سیتحقق بقیمة أقل من التكلفة یتط
ممارسة الحكم وتطبیق اإلفتراضات القائمة علي أكثر األدلة 
الموثقة في الوقت الذي یتم فیھ إعداد التقدیرات، وتقوم 

 اإلدارة باإلجراءات التالیة لتحدید اإلنخفاض المطلوب:
إستخدام اإلتجاھات التاریخیة لتقدیر القدرة المستقبلیة  -

 ركة المتقادم.المحتملة لبیع المخزون بطئ الح
تقوم اإلدارة بتكوین مخصص للمخزون الراكد وبطئ  -

الحركة أساس النسبة المئویة، وھذه النسبة المئویة 
 مستمدة من المستویات التاریخیة للمخصص.

یتم إجراء تحلیل أصناف المخزون في تاریخ القوائم  -
المالیة للتأكد من إنھ یتم إثباتھ بالتكلفة أو صافي القیمة 

للتحقق أیھما أقل ویتم اإلعتراف بتخفیض القیمة  القابلة
 إذا لزم األمر.

 
م بإجراءات الجرد ضا تكمن مخاطر المخزون بعدم القیاأی •

الالزمة وعدم القیام بفحص المخزون المھمل والذي یحتاج 
 .إلي إعدام

 
، وتم ٤تم توضیح السیاسة المحاسبیة للمخزون في اإلیضاح رقم 

 .۱۱اإلیضاح رقم عرض تفاصیل المخزون في 

تشمل إجراءات المراجعة التي قمنا بھا لمعالجة مخاطر  •
 األخطاء الجوھریة المتعلقة بوجود المخزون مایلي:

 
حضور الجرد الفعلي في نھایة السنة وتقییم مدي كفایة  -

 الرقابة علي وجود المخزون.
مراجعة إجراءات المجموعة لتعكس نتائج الجرد  -

 بیة.الفعلي في السجالت المحاس
 

فیما یتعلق بتحدید تكلفة المخزون، شملت إجراءات  •
 المراجعة التي قمنا بھا: 

 
بالنسبة لبنود المشتریات من المخزون مراجعة  -

عملیات الشراء وإختبار المستندات المؤیدة علي أساس 
 العینة.

بالنسبة لإلنتاج التام تقییم مدي معقولیة طرق التكالیف  -
من خالل مزج بین المستخدمة من قبل المجموعة 

إجراءات فحص نظم الرقابة الداخلیة والفحص 
 المستندي.

 
فیما یتعلق بتحدید صافي القیمة القابلة للتحقق للمخزون،  •

 إشتملت إجراءات المراجعة لدینا:
 
إختبار تقریر متوسط أعمار المخزون الذي أعدتھ  -

اإلدارة والتأكد من صحة البنود المتقادمة عن طریق 
من الجرد للمخزون المتقادم وتاریخ  مطابقة عینة

 الفواتیر المسجلة.
تم إختبار صافي القیمة القابلة للتحقق ومقارنتھا مع  -

أسعار البیع الحدیثة للمخزون بعد خصم التكلفة حتي 
 بیعھ علي أساس العینة.

مراجعة السیاسات المحاسبیة المطبقة للمجموعة  -
 بالقوائم المالیةوالتأكد من مطابقتھا للسیاسة المدرجة 

 الموحدة.
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 تتمة- مراجع الحسابات المستقلتقریر 
 

 
 :المساھمین السادة

           صدق  -الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

 
 )تمة(ت للمراجعةاألمور الرئیسیة 

 
 كیفیة معالجة ھذا األمر اثناء مراجعتنا  أمر رئیسي للمراجعة

  الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة المدینة
، بلغت الذمم التجاریة المدینة والذمم ۲۰۲۱دیس������مبر  ۳۱كما في 

: ۲۰۲۰( لایر س���������ع���ودي ۲۲٬٤۰٥٬۱۱۰ ال���م���دی���ن���ة األخ���رى
بعد خص���م خس���ائر ائتمانیة متوقعة لایر س���عودي)  ۲٤٬۷۲۲٬٤۰٥

لغ  ب م عودي ۱٬٤۹۸٬٥۷٤ب لایر  ۸٦۷٬٦۱۳: ۲۰۲۰( لایر س�������
 .سعودي)

 
طبقت المجموعة النھج المبسط الوارد في المعیار الدولي للتقاریر 

: "األدوات المالیة" لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة للذمم ۹المالیة 
والذي یسمح بإثبات الخسائر والذمم المدینة األخرى التجاریة المدینة 

اعتباًرا من التحقق المالیة االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة 
. تحدد المجموعة والذمم المدینة األخرى المبدئي للذمم التجاریة المدینة

والذمم المدینة الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة المدینة 
تستند إلى السجل السابق باستخدام مصفوفة مخصصات األخرى 

لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلیة المحددة للذمم التجاریة 
الفردیة والبیئة االقتصادیة. نظًرا ألھمیة والذمم المدینة األخرى المدینة 

ودرجة التعقید في حساب والذمم المدینة األخرى الذمم التجاریة المدینة 
فقد تم اعتبارھا أمًرا من أمور التدقیق  الخسائر االئتمانیة المتوقعة،

 الرئیسیة.
 

تم توضیح السیاسة المحاسبیة لمخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة  
وتم عرض تفاصیل الذمم المدینة التجاریة و ، ٥في اإلیضاح رقم 

 .۳۱،۱۳،۱۲الذمم المدینة األخرى في إیضاحات 

في  قمنا بتقییم مدى معقولیة االفتراض�������ات المس������تخدمة •
حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق مقارنتھا مع 

ق الح��الی��ة البی��ان��ات الت��اریخی��ة المع��دل��ة لظروف الس������و
 .والمعلومات المستقبلیة

 
 -على أس�������اس العینة  -قمنا بإجراءات جوھریة الختبار  •

الواردة في تقریر أعم��ار م��دى اكتم��ال ودق��ة المعلوم��ات 
 .المدینین

 
لتي تم��ت لعین��ة مخت��ارة من حق��ة ااختب��ار التس������وی�ات الال •

 .العمالء
 

جاریة  • لذمم الت بار معاییر اإلدارة لتجمیع ا نا في االعت خذ أ
الم��دین��ة في قط��اع��ات وقمن��ا بتقییم م��ا إذا ك��ان��ت المع��اییر 
الخاصة بكل قطاع تمثل مؤشًرا على الخصائص االئتمانیة 

 .المماثلة
 

المجموعة كما أخذنا في االعتبار مدى كفایة إفص������احات  •
المتعلق��ة ب��الخس��������ائر االئتم��انی��ة المتوقع��ة وتقییم اإلدارة 

 لمخاطر االئتمان واستجابتھا لتلك المخاطر.
 

 
 أخرى معلومات

إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى. یتضمن الجزء الخاص بالمعلومات األخرى معلومات واردة في التقریر السنوي للشركة األم 
م، وال یتضمن البیانات المالیة الموحدة للشركة األم وتقریر مراقبي الحسابات عنھا. من المتوقع أن ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة المالیة

 م بعد تاریخ تقریر مراقبي الحسابات ھذا.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یتاح لنا التقریر السنوي للشركة األم للسنة المالیة المنتھیة في 
 

البیانات المالیة الموحدة للشركة األم ال یشمل الجزء الخاص بالمعلومات األخرى وال نعبر عن أي نوع من نتائج التأكید  إن رأینا المتحفظ حول
 بشأنھا.

 
 تھا، وخاللأما فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة للشركة األم ، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله عند إتاح

نا التي قراءتنا، نأخذ في إعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متوافقة بشكل مادي مع البیانات المالیة الموحدة للشركة األم أو معرفت
 حصلنا علیھا في التدقیق أو ما یظھر خالف ذلك على أن بھ أخطاء مادیة.
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 تتمة- مراجع الحسابات المستقلتقریر 
 

 :المساھمین السادة
           صدق  -الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 

 )(شركة مساھمة سعودیة
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة
 

 الموحدةمسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 
ً  العادل، وعرضھا الموحدة المالیة القوائم إعداد عن المسؤولة ھي اإلدارة إن للمعیار الدولي للتقریر المالي المعتمد في المملكة العربیة  وفقا

الشركات وعقد تأسیس الشركة  ووفقاً ألحكام نظامللمراجعین و المحاسبین  السعودیة الھیئة المعتمدة من قبل األخرى السعودیة، واإلصدارات
سواء  الجوھري التحریف من خالیة موحدة مالیة قوائم إعداد من ھااإلدارة ضروریة، لتمكین تراھا التي الداخلیة الرقابة المسؤولة عن وھي األم،

 .خطأ أو غش بسبب
 

 بحسب اإلفصاح وعن كمنشأة مستمرة البقاء على قدرة الشركة األم تقدیر عن المسؤولة ھي اإلدارة ، فإنالموحدة المالیة القوائم إعداد وعند
 أو الشركة األم نیة لتصفیة ھناك لم تكن ما المحاسبة، في االستمراریة أساس واستخدام باالستمراریة، العالقة ذات عن األمور مقتضى الحال،

  .بخالف ذلك واقعي خیار ھناك لیس أو عملیاتھا، إیقاف
 

 .المجموعةفي  المالي التقریر عملیة على اإلشراف عن المسؤولون ھم بالحوكمة ان المكلفون
 

 الموحدة المالیةمسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم 
ككل خالیة من التحریف الجوھري سواء بسبب غش او خطأ، الموحدة تتمثل اھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة 

ماناً على أن المراجعة . إن التأكید المعقول ھو مستوي عاِل من التأكید، إال أنھ لیس ضالمتحفظ وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا
ده. تنشأ التي تم القیام بھا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائما عن التحریف الجوھري عند وجو

ر على القرارات االقتصادیة التي التحریفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان یتوقع بشكل معقول بأنھا ستؤث
 . الموحدة یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة

 
زعة الشك وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على ن

 ـ:المھني خالل المراجعة. كما قمنا ب
 
، سواء بسبب غش او الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات المراجعة الموحدة تحدید وتقییم مخاطر وجود التحریف الجوھري في القوائم المالیة •

. یُعد خطر عدم اكتشاف التحریف المتحفظ لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأینا
الجوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ او تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة 

 . لمجموعةأو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة با
 

ئمة وفقا للظروف، ولیس بغرض الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مال •
 .لمجموعةإبداء رأي حول فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة با

 
 .تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة •
 
تمراریة المحاسبیة، واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا كان ھناك استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االس •

على البقاء كمنشأة. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد  عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً حول مقدرة الشركة األم
، وإذا كانت تلك اإلفصاحات الموحدة إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیةجوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا 

ث أو غیر كافیة، نقوم بتعدیل رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحدا
 .عن البقاء كمنشأة ة األمالظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف الشرك
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 تتمة- مراجع الحسابات المستقلتقریر 
 

 :المساھمین السادة
           صدق  -الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 

 )(شركة مساھمة سعودیة
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة
 

 (تتمة)الموحدة  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة
 
تمثل المعامالت الموحدة بما في ذلك اإلفصاحات وما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة   •

 واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.
 
ما یكفي من أدلة المراجعة المناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشأت أو األنشطة التجاریة ضمن المجموعة، إلبداء رأي  الحصول علي •

حول القوائم المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجیھ عملیة مراجعة المجموعة واإلشراف علیھا وتنفیذھا. ونظل وحدنا المسؤولین عن 
 رأي المراجعة. 

 
ذلك أي  نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بالنطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة، بما في

لمتطلبات األخالقیة أوجھ قصور ھامة في الرقابة الداخلیة اكتشفناھا خالل المراجعة. لقد زودنا أیضا المكلفین بالحوكمة ببیان یفید باننا قد التزمنا با
سب مقتضى ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة وابلغناھم بجمیع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول انھا تؤثر على استقاللنا، وبح

 الحال إجراءات الوقایة ذات العالقة.
 

للسنة الحالیة،  الموحدة كانت لھا األھمیة البالغة عند المراجعة القوائم المالیة ومن األمور التي تم ابالغھا للمكلفین بالحوكمة، تحدید تلك األمور التي
ندما في وبناء على ذلك تعد األمور الرئیسیة للمراجعة ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام او الئحة اإلفصاح العلني عن االمر، او ع

من المتوقع بشكل معقول ان تفوق التبعات السلبیة لفعل ذلك  انھاإلبالغ عنة في تقریرنا بسبب  ظروف نادرة للغایة، نرى ان االمر ینبغي اال یتم
 فوائد المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ.

 
 التقریر عن المتطلبات التنظیمیة والقانونیة األخرى

ال تتفق، من جمیع  ما یدعونا إلى االعتقاد بأن الشركة األمخالل قیامنا بإجراءات المراجعة، لم یرد إلى علمنا  بناًء على المعلومات المقدمة لنا
فیما یتعلق بتأثیرھا على إعداد األم النواحي الجوھریة، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وعقد التأسیس للشركة 

 الموحدة. وعرض القوائم المالیة
 
 

 عن البسام وشركاؤه
 
 
 
 
 
 

 احمد البسامإبراھیم 
 )۳۳۷محاسب قانوني رقــم (

 
 جدة، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ ۱٤٤۳شعبان   ۲۸
م ۲۰۲۲مارس  ۳۱













  الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق)
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)
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   التكوین والنشاط -۱
سعودیة  تأسست بموجب قرار معالي وزیر التجارة ") ھي شركة مساھمة الشركة األم(" صدق - الصناعیةلشركة السعودیة للتنمیة ن اإ

على سجلھا التجاري رقم  الشركة األمم . وقد حصلت ۱۹۹۲دیسمبر  ۱٤ھـ الموافق ۱٤۱۳جمادى الثاني  ۲۰بتاریخ  ٦۷۳رقم 
 ادر في جدة. م. والص۱۹۹۳ینایر  ۱ھـ الموافق ۱٤۱۳رجب  ۱۷بتاریخ  ٤۰۳۰۰۹۲۷۹۲

 
ملیون سھم قیمة كل  ٤۰ملیون لایر سعودي موزعة على  ٤۰۰المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل  الشركة األمیبلغ رأسمال 

 لایر سعودي). ۱۰: ۲۰۲۰لایر سعودي ( ۱۰منھا 
 

في إقامة المشاریع الصناعیة في مجال البتروكیماویات والمواد الغذائیة والملح والمطاط الصناعي األم الرئیسیة یتمثل نشاط الشركة 
بعد الحصول األم الرئیسیة والمنتجات الخزفیة وغیرھا من الصناعات التي تثبت الدراسة اإلقتصادیة جدواھا وتسویق منتجات الشركة 

 .الشركة األممباني والمستودعات والمعارض الالزمة لخدمة أغراض على التراخیص الالزمة، وإنشاء وتملك العقارات وال
 

 .۲۱۳۰العادیة مدرجة في سوق األوراق المالیة في المملكة العربیة السعودیة "تداول" تحت رقم  الشركة األمأسھم 
 

 :الفروع المسجلة التالیة الشركة األملدى 
 

 المقر تاریخھ رقم السجل التجاري بیانال
ھـ ۱٤۱٦جمادى األول  ۹ ٤۷۰۰۰۰٥۲۹۰ للخزفمصنع صدق 

 مدینة ینبع )م۱۹۹٥أكتوبر  ۳الموافق (

ھـ  ۱٤٤۰ربیع األول  ۲۷ ۱۰۱۰٤۸۰۳۲٤ فرع الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق)
 الریاضمدینة  )۲۰۱۸دیسمبر  ٥(الموافق 

 
یتمثل نشاط المصنع في إنتاج األدوات الصحیة وبالط الجدران واألرضیات من الخزف وأحواض اإلستحمام من األكریلیك بموجب 

 ھـ.۱٤۱۱ذو القعدة  ٥وتاریخ  ٥٤۲قرار معالي وزیر الصناعة رقم 
 

وفرعھا وشركاتھا  الشركة األمفي ذلك التاریخ من  وللسنة المنتھیة م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱تتألف ھذه القوائم المالیة الموحدة كما في 
حول ھذه القوائم المالیة الموحدة اإلفصاح  ۷)، تم في اإلیضاح رقم "المجموعة" ب شركاتھا التابعةمع ر إلیھا مجتمعة التابعة (یشا

 عن الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتھا الرئیسیة وحصة المجموعة في كٍل منھا.
 

وانتشاره عبر مناطق جغرافیة متعددة، مما تسبب في  م،۲۰۲۰) في بدایة عام ۱۹ -فیروس كورونا المستجد (كوفید تم تأكید وجود 
تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. و نتیجة لإلجراءات اإلحترازیة والتدابیر الوقائیة سواء المتخذة من جانب الدولة أو التي إتبعتھا 

ھذا الفیروس، وخاصة أثناء فترات الحظر الجزئي والكلي للتجول، والتي أثرت بشكل مباشر على إدارة المجموعة للحد من إنتشار 
م، مما تسبب ذلك في إغالق جمیع معارض شركات المجموعة خالل بعض فترات ۲۰۲۰لعام اسیر أعمال شركات المجموعة خالل 

السنة تسییر أعمالھا، وقد أدى ذلك إلى إنخفاض مبیعات الحظر، وتخفیض ساعات العمل الرسمیة، وإعتماد آلیة العمل عن بُعد في 
م، وبالتبعیة فقد إنخفضت ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱بالسنة السابقة المنتھیة في ) ُمقارنةً %۱٤م بنسبة (۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱المنتھیة في 

ت، وقد سعت إدارة المجموعة مستویات الطاقة اإلنتاجیة ومستویات المخزون بشركات المجموعة بنسب متقاربة لنسبة إنخفاض المبیعا
لتخفیف آثار ھذا اإلنخفاض من خالل تعزیز منصة البیع اإللكتروني، وكذلك إتخاذ بعض اإلجراءات األخرى مثل العروض والحمالت 

یض الترویجیة، إضافة إلى اإلستفادة من المبادرات المقدمة من جانب الدولة والجھات ذات العالقة التي ساھمت بشكل مباشر في تخف
المصروفات التشغیلیة، وتعزیز وضع السیولة النقدیة لشركات المجموعة، وستستمر شركات المجموعة في أعمالھا وإجراءاتھا بنفس 

تم  الكیفیة تماشیاً مع ظروف ھذه الجائحة، حیث ال یمكن إلدارة المجموعة التنبؤ بالمدة المتوقعة إلنتھاء آثار ھذه الجائحة. علماَ بـأنھ
م،  وسیتم اإلعالن الحقاً عن أي تطورات ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في ا سبق على المعلومات المالیة الموحدة عكس أثر م

 أخرى ذات عالقة وعن أي أثر مالي جوھري إن ُوجد.
 

 في أول شھر ینایر وتنتھي في نھایة شھر دیسمبر من كل سنھ میالدیة. األمتبدأ السنة المالیة للشركة 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)
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 الموحدة أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 بیان اإللتزام
ً تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للشركة وفرعھا والشركات التابعة لھا (تشكل معاً "المجموعة")   للتقریر المالي الدولیة معاییرلل وفقا

 .لمحاسبینالھیئة السعودیة للمراجعین واالصادرة عن والمعاییر واإلصدارات األخرى  بالمملكة العربیة السعودیة المعتمدة
 

 أساس القیاس
، القیمة الحالیة، القیمة عادلةوفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، بإستثناء البنود التي ینطبق علیھا قیاس القیمة ال الموحدة تم إعداد القوائم المالیة

 .في ضوء مبدأ اإلستحقاق وفرض اإلستمراریة للمجموعة القابلة للتحقق، والتكلفة اإلستبدالیة
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض
 .للمجموعةیتم إعداد القوائم المالیة باللایر السعودي والذي یمثل عملة العرض والعملة الوظیفیة 

 
 تعدیالت على المعاییر والتفسیراتالجدیدة وال المعاییر -۳
 

 على المعاییر والتفسیرات:المعاییر الجدیدة والتعدیالت  -أ
المالیة القوائم ولكن لیس لھا تأثیر مادي على الحالي العام  خاللأدناه،  وض�����حةیس�����ري عدد من التعدیالت الجدیدة على المعاییر، الم

 للشركة، باستثناء ما ھو مشار إلیھ أدناه.
 
 تعدیالتال

المالیة القوائم ولكن لیس لھا تأثیر مادي على الحالي العام  خاللأدناه،  وض�����حةیس�����ري عدد من التعدیالت الجدیدة على المعاییر، الم
 للشركة، باستثناء ما ھو مشار إلیھ أدناه.

 
 م۲۰۲۱من عام  التعدیالت الجدیدة على المعاییر الصادرة والمطبقة اعتباراً 

 

 الوصف التعدیالت على المعاییر

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء 
 للتعدیالتملخص  من أو بعد تاریخ

 المعیار الدولي للتقریر المالي
ومعیار المحاسبة  ۹رقم 

المعیار و ۳۹الدولي رقم 
 ٤رقم  الدولي للتقریر المالي

المعیار الدولي للتقریر و
 ۱٦رقم  المالي

تعدیالت على معدل 
 –الفائدة المعیاري 

 ۲المرحلة 

محاسبة محددة عن تعدل ھذه التعدیالت متطلبات  م۲۰۲۱ینایر  ۱
التحوط للسماح بمواصلة محاسبة التحوط 

خالل فترة عدم التأكد قبل تعدیل  ةالمتأثرالتحوطات 
بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعاییر 
أسعار الفائدة الحالیة كنتیجة لإلصالحات القیاسیة 
ً ألسعار الفائدة الجاریة. تقدم التعدیالت أیض  ا

یر رمعیار الدولي للتقمتطلبات إفصاح جدیدة على ال
لعالقات التحوط التي تخضع  ۷المالي رقم 

لالستثناءات التي أدخلتھا التعدیالت على المعیار 
 .۹رقم  الدولي للتقریر المالي

 المعیار الدولي للتقریر المالي
 ۱٦رقم 

تعدیالت على المعیار 
لتقریر المالي لالدولي 

 ۱٦رقم 
 ۱۹-كوفید  -التأجیر 

اإلیجار ذات امتیازات 
 الصلة

یمدد ھذا التعدیل اإلعفاء من تقییم ما إذا كان امتیاز  م۲۰۲۱إبریل  ۱
ھو تعدیل للدفعات  ۱۹كوفید بـ ذات الصلةاإلیجار 

 ۳۰عقد إیجار في أو قبل لالمستحقة في األصل 
 ۳۰(بدالً من السداد المستحق في  م۲۰۲۲یونیو 
 أو قبلھ). م۲۰۲۱یونیو 

 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۱٤ - 

 (ننمة) تعدیالت على المعاییر والتفسیراتالجدیدة وال المعاییر -۳
 

 :(تتمة) المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -أ
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد
التي تم إصدارھا ولم تطبق الشركة المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة والتعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد.
 

 الوصف التعدیالت على المعاییر

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء 
 تملخص للتعدیال من أو بعد تاریخ

معیار المحاسبة الدولي 
  ۳۷رقم 

المحملة العقود 
 –بالخسارة 

 تكالیف الوفاء بالعقود

تحدد التعدیالت أن "تكلفة تنفیذ" العقد تشمل التكالیف  م۲۰۲۲ینایر  ۱
تنطبق ھذه التعدیالت على والمتعلقة مباشرة بالعقد. 
بدایة بجمیع التزاماتھا  شركةالعقود التي لم تِف بھا ال

 التعدیل.الشركة ذلك فترة تطبق فیھا أول  من
المعیار الدولي للتقریر 

المعیار و ۱٦رقم  المالي
رقم  الدولي للتقریر المالي

ومعیار المحاسبة الدولي  ۹
المعیار الدولي و ٤۱رقم 

 ۱رقم  للتقریر المالي

التعدیالت السنویة على 
المعاییر الدولیة للتقریر 

-م۲۰۱۸المالي 
 م۲۰۲۰

: یزیل التعدیل ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  م۲۰۲۲ینایر  ۱
لسداد تحسینات العقارات توضیح إعادة التعویض 

 .المستأجرة
: یوضح التعدیل ۹معیار الدولي للتقریر المالي رقم ال

في المائة" لتقییم ما إذا  ۱۰أنھ عند تطبیق اختبار "
 كان سیتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل
المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بین 

(المقترض) والمقرض. یجب تطبیق التعدیل  المنشأة
بأثر مستقبلي على التعدیالت والتبادالت التي تحدث 
في أو بعد التاریخ الذي تطبق فیھ المنشأة التعدیل ألول 

 .مرة
: یلغي التعدیل مطلب ٤۱معیار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد  ٤۱بة الدولي رقم معیار المحاس
 .التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس القیمة العادلة

التعدیل  یتیح: ۱لمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ا
ً  اً إعفاء ألول مطبق تصبح أن تابعة اللشركة ل إضافیا

ق ومرة بعد الشركة األم فیما یتعلق بمحاسبة فر
 .ةالترجمة التراكمی

معیار المحاسبة الدولي 
 ۱٦رقم 

ت الآلاالممتلكات و
العائدات  –والمعدات 

 ستخدام المقصودالقبل ا

تحظر التعدیالت خصم من تكلفة أي بند من بنود  م۲۰۲۲ینایر  ۱
الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بیع 
 ً  البنود المنتجة قبل أن یصبح ھذا األصل متاحا

ى ذلك، توضح التعدیالت لالستخدام. باإلضافة إل
 ً معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول یعمل  أیضا

 بشكل صحیح".
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۱٥ - 

 (ننمة) تعدیالت على المعاییر والتفسیراتالجدیدة وال المعاییر -۳
 

 :(تتمة) المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -أ
 

 (تتمة) الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعدالمعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر 
 

 الوصف التعدیالت على المعاییر

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء 
 ملخص للتعدیالت من أو بعد تاریخ

المعیار الدولي للتقریر 
 ۳رقم  المالي

إطار مفاھیم التقریر 
 المالي

تم تحدیث التعدیل ككل للمعیار الدولي إلعداد التقریر  م۲۰۲۲ینایر  ۱
بحیث یشیر إلى اإلطار المفاھیمي لعام  ۳رقم المالي 
 .م۱۹۸۹بدالً من إطار عام  م۲۰۱۸

المعیار الدولي للتقریر 
 ۱۷رقم  المالي

ھذا المعیار المحاسبي الجدید الشامل لعقود یعتبر  م۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التأمین
التأمین التي تغطي االعتراف والقیاس والعرض 
واإلفصاح. بمجرد دخولھ حیز التنفیذ، سیحل المعیار 

(إلى جانب تعدیالتھ  ۱۷الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ٤رقم الالحقة) محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

) ٤رقم دولي للتقاریر المالیة عقود التأمین (المعیار ال
 .م۲۰۰٥الذي تم إصداره في عام 

رقم معیار المحاسبة الدولي 
۱ 

تصنیف المطلوبات 
على أنھا متداولة أو 

 غیر متداولة

تأجیل أوضح التعدیل ما ھو المقصود بالحق في  م۲۰۲۳ینایر  ۱
التسویة، وأن الحق في التأجیل یجب أن یكون موجوًدا 

تقریر، وأن ھذا التصنیف ال یتأثر في نھایة فترة ال
في التأجیل وذلك فقط  الحقھ المنشأةباحتمالیة ممارسة 

ضمناً المشتقات في التزام قابل للتحویل ھي تإذا كان م
نفسھا أداة حقوق ملكیة ولن تؤثر شروط االلتزام على 

 تصنیفھا.
رقم معیار المحاسبة الدولي 

 ۲وبیان الممارسة رقم  ۱
یاسات اإلفصاح عن الس

 المحاسبیة
في تحدید  المنشآتیتعامل ھذا التعدیل مع مساعدة  م۲۰۲۳ینایر  ۱

السیاسات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنھا في 
 .المالیة القوائم

رقم معیار المحاسبة الدولي 
۸ 

تعدیل تعریف التقدیر 
 المحاسبي

ھذه التعدیالت بخصوص تعریف التقدیرات المحاسبیة  م۲۰۲۳ینایر  ۱
لمساعدة المنشآت على التمییز بین السیاسات 

 المحاسبیة والتقدیرات المحاسبیة.
رقم معیار المحاسبة الدولي 

۱۲ 
ً  م۲۰۲۳ینایر  ۱ ضرائب الدخل بخصوص محاسبة  یتناول ھذا التعدیل توضیحا

الضرائب المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإلیجار 
 .والتزامات وقف التشغیل

ر الدولي تعدیل على المعیا
 ۱۰ رقم للتقریر المالي

ومعیار المحاسبة الدولي 
 ۲۸رقم 

بیع أو المساھمة في 
األصول بین المستثمر 
والشریك أو المشروع 

 المشترك

تتعامل التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ال ینطبق
مع المواقف  ۲۸رقم ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰رقم 

مساھمة في األصول بین  التي یكون فیھا بیع أو
مستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروع مشترك. على 
وجھ التحدید، تنص التعدیالت على أن المكاسب أو 
 الخسائر الناتجة عن فقدان السیطرة على شركة تابعة.

 
المالیة للشركة عندما تكون قابلة للتطبیق، وقد ال یكون القوائم تتوقع اإلدارة أن یتم اعتماد تفسیرات وتعدیالت المعاییر الجدیدة ھذه في 

 المالیة للشركة في فترة التطبیق األولي.القوائم لتطبیق ھذه التفسیرات والتعدیالت أي تأثیر جوھري على 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۱٦ - 

 ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 أساس التجمیع 
دیس��مبر  ۳۱وش��ركاتھا التابعة حتى وفرعھا (مص��نع ص��دق للخزف)  للش��ركة األملى البیانات المالیة المالیة المجمعة ع القوائمتش��تمل 
 دیسمبر. ۳۱. إن تاریخ البیانات المالیة لكافة الشركات التابعة ھو ۲۰۲۱

 
 الشركات التابعة ھي تلك الشركات التي یكون للشركة األم سیطرة علیھا. وتوجد السیطرة عندما یكون للشركة األم القدرة بشكل مباشر

أو غیر مباشر في التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتھا. تسیطر الشركة األم 
 على الشركة المستثمر فیھا إذا توافرت لدیھا العناصر الثالثة التالیة بالكامل:

 السیطرة على الشركة المستثمر فیھا؛ -
 في عوائد مختلفة من مشاركتھ مع الشركة المستثمر فیھا. االنكشاف أو الحصول على حق -
 قدرة المستثمر على استخدام سیطرتھ بحیث یؤثر على ھذه عائدات الشركة المستثمر فیھا. -
 

عندما ال یكون لدى الش��ركة األم غالبیة حقوق التص��ویت في الش��ركة المس��تثمر فیھا، تأخذ الش��ركة األم في اعتبارھا الحقائق والعوامل 
 ألخرى عند تقییم السیطرة والتي تتضمن:ا
 الترتیبات التعاقدیة بین الشركة األم وأصحاب األصوات اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا. -
 حقوق تصویت الشركة األم. -
 حقوق التصویت المحتملة األخرى. -
 

المباعة من تاریخ بدایة الس��یطرة الفعلیة حتى انتھاء المالیة للش��ركات التابعة المس��تحوذ علیھا أو  قوائمالمالیة المجمعة ال قوائمتتض��من ال
 تلك السیطرة فعلیاً. 

 
المالیة للش���ركات التابعة على أس���اس كل بند من خالل إض���افة البنود المتش���ابھة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات  قوائمیتم تجمیع ال

والمصروفات. إن كافة األرصدة والمعامالت بین الشركات، بما في ذلك األرباح أو الخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت داخل 
المالیة المجمعة باس���تخدام س���یاس���ات محاس���بیة موحدة للمعامالت المتش���ابھة  قوائمل. یجب إعداد الالمجموعة، قد تم اس���تبعادھا بالكام

 واألحداث األخرى في الظروف المتشابھة.
 

المالیة للش�����ركة األم، باس�����تخدام  القوائمالمالیة للش�����ركات التابعة لنفس التاریخ أو خالل ثالثة أش�����ھر من تاریخ فترة  القوائمیتم إعداد 
 ت محاسبیة متماثلة. سیاسا

 
یة ویتم إجراء التعدیالت لتوحید أیة سیاسات محاسبیة غیر متماثلة قد توجد بین تاریخ السنة المالیة للشركات التابعة وتاریخ السنة المال

 للشركة األم.
 

المجموعة في ھذه  یتم تحدید الحصص غیر المسیطرة في صافي موجودات الشركات التابعة المجمعة بشكل منفصل عن حقوق ملكیة
شأة في  الشركات. تتكون الحصص غیر المسیطرة من مبلغ تلك الحقوق في تاریخ الدمج الفعلي لألعمال والحصة غیر المسیطرة للمن
التغیرات في حقوق الملكیة منذ تاریخ الدمج. إن الخس��ائر ض��من ش��ركة تابعة تعود إلى الحص��ة غیر المس��یطرة حتى إذا أدى ذلك إلى 

 رصید.عجز في ال
إن التغیرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة التي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة على ھذه الشركات یتم المحاسبة عنھا 
كمعامالت حقوق ملكیة. بالنس��بة للمش��تریات من الحص��ص غیر المس��یطرة یتم تس��جیل الفرق بین أي مبلغ مدفوع والحص��ة المش��تراة 

ة العادلة لص���افي موجودات الش���ركة التابعة في حقوق الملكیة. یتم أیض���ا تس���جیل األرباح أو الخس���ائر الناتجة عن المتعلقة بھ من القیم
 االستبعادات لصالح الحصص غیر المسیطرة في حقوق الملكیة.

 
متھا العادلة وإثبات عندما تتوقف س��یطرة المجموعة أو تأثیرھا الجوھري یتم إعادة قیاس أي حص��ة محتفظ بھا في حقوق الملكیة إلى قی

التغیر في القیمة الدفتریة في بیان الدخل. القیمة العادلة ھي القیمة الدفتریة األولیة ألغراض االحتس������اب الالحق للحص������ة المحتفظ بھا 
علق بھذه كشركة زمیلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ تم إثباتھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر تت

المطلوبات (أي أنھ یتم إعادة تص��نیفھا إلى  المنش��أة یتم احتس��ابھا كما لو كانت المجموعة قد قامت مباش��رة باس��تبعاد ھذه الموجودات أو
 .ربح أو خسارة أو تحویلھا مباشرة إلى األرباح المرحلة وفقا لما تحدده المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۱۷ - 

 (تتمة) اسبیة المھمةملخص السیاسات المح -٤
 

 (تتمة) الشركات التابعة للمجموعة
 

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس الشركات التابعة

نسبة الملكیة 
وغیر  المباشرة

 المباشرة
 شركة صدق لإلستثمار التجاري

  المحدودة
تجارة الجملة والتجزئة في األسمنت  المملكة العربیة السعودیة

والصناعي والجبس والرخام الطبعي 
واألنابیب والمواسیر والمطابخ 
والمنتجات الخزفیة والقیشاني 
والسیرامیك والبورسالن واألدوات 
واألطقم الصحیة والسجاد والموكیت 
والمراتب والسرر واإلسفنج والمخدات 
والشراشف والمفارش واألغطیة 
واللحف والبطانیات وكافة مستلزمات 

 .النوم

۱۰۰% 

 اإلستثماریة شركة صدق للمشاریع
  المحدودة

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات  المملكة العربیة السعودیة
السكنیة والتجاریة والحكومیة 
والصناعیة والصحیة وتجارة الجملة 
والتجزئة في مواد البناء واألثاث 
والمفروشات واألدوات الخشبیة 
والمكتبیة والمنزلیة والكمالیات 
والحمامات والمالبس والسجاد 
والموكیت والفضیات والكریستال 
والمجوھرات التقلیدیة واألحجار 

 .الكریمة

۱۰۰% 

الشركة العربیة لصناعة مراتب 
السست واإلسفنج المحدودة (سلیب 

 ھاي مصر) 

 %۱۰۰ .تصنیع مراتب السست واإلسفنج جمھوریة مصر العربیة

الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات 
 النوم المحدودة (سلیب ھاي)

تصنیع مراتب السست واإلسفنج ومواد  المملكة العربیة السعودیة
اإلطارات وأغطیة المقاعد والبولیستر 

 .الخاص لحشوات المراتب

۱۰۰% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۱۸ - 

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 (تتمة) الشركات التابعة للمجموعة
 

 :والشركات التابعة للشركةنسب الملكیة المباشرة وغیر المباشرة في الفرع 
 

 الشركة
نسبة الملكیة 

 نسبة الملكیة غیر المباشرة المباشرة
 - %۱۰۰ مصنع صدق للخزف (فرع)

 مملوكة من شركة صدق للمشاریع اإلستثماریة. %٥ %۹٥ المحدودة شركة صدق لإلستثمار التجاري
 .التجاريمملوكة من شركة صدق لإلستثمار  %٥ %۹٥ المحدودة شركة صدق للمشاریع اإلستثماریة

الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم 
 المحدودة (سلیب ھاي)

 .من شركة صدق لإلستثمار التجاري مملوكة %٥ %۹٥

الشركة العربیة لصناعة مراتب السست 
 واإلسفنج المحدودة (سلیب ھاي مصر)

مملوكة من الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم  %۹۸٫٥ -
 المحدودة (سلیب ھاي).

 مملوكة من شركة صدق لإلستثمار التجاري. %۱٫٥

مملوكة من الشركة العالمیة لتسویق مستلومات النوم  %٥۰ - المحدودة شركة إمداد للخدمات المساندة
 شركة تابعة – المحدودة (سلیب ھاي)

    
 الحصص غیر المیسطرة

غیر المس��یطرین من القیمة  ص��صغیر المس��یطرین في تاریخ اإلس��تحواذ إما بالقیمة العادلة أو الحص��ة التناس��بیة لح ص��صیتم قیاس ح
. بعد اإلس��تحواذ، االمس��تحوذ علیھا. یتم إختیار أس��اس القیاس لكل عملیة إس��تحواذ على حد للش��ركةالعادلة لص��افي األص��ول المحددة 

قوق غیر المس���یطرین بالقیمة عند اإلعتراف األولي باإلض���افة إلى حص���تھا من التغیرات الالحقة في حقوق الملكیة للش���ركات تظھر ح
شامل اآلخر الموحدة وضمن حقوق المساھمین في  المستحوذ علیھا، ویتم إظھارھا كبند مستقل في قائمة األرباح أوالخسائر والدخل ال

  .قائمة المركز المالي الموحدة
 

تمثل عملیات اإلس��تحواذ أو التخلص من الحص��ص غیر المس��یطرة والتي ال تؤثر على س��یطرة الش��ركة األم للش��ركة التابعة كمعامالت 
مع أصحاب حقوق الملكیة. یتم إدراج الفرق بین القیمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستلم والتغییر في الحصص غیر المسیطرة مباشرة 

 .في حقوق الملكیة
 

 اندماج األعمال والشھرة
یتم المحاس���بة عن عملیات الدمج للش���ركات التابعة واألعمال باس���تخدام طریقة االس���تحواذ. یتم قیاس المقابل المحول في دمج األعمال 

مطلوبات التي بالقیمة العادلة التي یتم احتس���ابھا بمجموع مبلغ القیم العادلة للموجودات التي حولتھا المجموعة بتاریخ االس���تحواذ، أو ال
تكبدتھا المجموعة أو تحملتھا عن المالكین الس���ابقین للش���ركة المس���تحوذ علیھا وأدوات حقوق الملكیة التي أص���درتھا المجموعة مقابل 
الس���یطرة على الش���ركة المس���تحوذ علیھا باإلض���افة إلى أي تكالیف یمكن أن تتعلق مباش���رة بعملیة دمج األعمال. یتم بوجھ عام إثبات 

ف المتعلقة بعملیة االس������تحواذ في الربح أو الخس������ارة عند تكبدھا. إن الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة التي تحقق التكالی
 : دمج األعمال، یتم إثباتھا بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ.۳شروط االعتراف بھا وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 
ي حولتھ المجموعة في عملیة دمج األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة عن المقابل المحتمل المترتب عندما یتض�������من المقابل الذ

 بموجب االتفاقیة، فإنھ یتم قیاس المقابل المحتمل بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ وإدراجھ كجزء من المقابل المحول في علمیة دمج
مة ال یل التغیرات في القی عد ید األعمال. یتم ت بأثر رجعي، مع ق یاس  عدیالت فترة الق ھل ألن تكون ت تأ مل التي ت بل المحت قا لة للم عاد

التعدیالت المقابلة في حس���اب الش���ھرة. تعدیالت فترة القیاس ھي التعدیالت التي تنتج عن توفر معلومات إض���افیة تم الحص���ول علیھا 
حواذ) حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ خالل "فترة القیاس" (التي ال یجب أن تتعدى س�������نة من تاریخ االس�������ت

 االستحواذ.
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۱۹ - 

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 (تتمة) اندماج األعمال والشھرة
 إن المحاس����بة الالحقة عن التغیرات في القیمة العادلة للمقابل المحتمل غیر المؤھل كتعدیل في فترة القیاس معتمد على كیفیة تص����نیف
المقابل المحتمل. إن المقابل المحتمل المص���نف كحقوق ملكیة ال یتم قیاس���ھ في تواریخ تقاریر مالیة الحقة ویتم المحاس���بة عن تس���ویتھ 
 الالحقة ضمن حقوق الملكیة. إن المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام یعاد قیاسھ في تواریخ البیانات المالیة الالحقة وفقا للمعیار

المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة، وفقا لما ھو مالئم، مع إثبات  ۳۷ومعیار المحاسبة الدولي  ۹لتقاریر المالیة الدولي ل
 الربح أو الخسارة المقابلة في الربح أو الخسارة.  

 
یتم قیاس الش���ھرة باعتبارھا الزیادة في مبلغ المقابل المحول، ومبلغ أیة حص���ص غیر مس���یطرة في الش���ركة المس���تحوذ علیھا، والقیمة 
العادلة لحصة حقوق الملكیة (إن وجدت) التي كانت تحتفظ بھا سابقا الشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ علیھا وذلك فوق صافي 

واذ للموجودات المحددة التي تم االس����تحواذ علیھا والمطلوبات التي تم تحملھا. وإن حدث، بعد إعادة التقییم، أن المبالغ بتاریخ االس����تح
كان ص���افي المبالغ بتاریخ الش���راء للموجودات المحددة التي تم ش���راؤھا والمطلوبات التي تم تحملھا تزید عن إجمالي الثمن المحول، 

ة المش��تراة، والقیمة العادلة لحص��ة حقوق الملكیة (إن وجدت) التي كانت تحتفظ بھا س��ابقا ومبلغ أیة حص��ص غیر مس��یطرة في الش��رك
 الشركة المشتریة في الشركة المشتراة، یتم االعتراف بالزیادة مباشرة في بیان الدخل كربح شراء من الصفقة. 

 
متناس�بة من ص�افي موجودات المنش�أة في الحص�ص غیر المس�یطرة التي تكون حص�ص ملكیة حالیة وتعطي الحق لمالكیھا في حص�ة 

حالة التص��فیة یمكن قیاس��ھا مبدئیا إما بالقیمة العادلة أو بالحص��ة التناس��بیة للحص��ص غیر المس��یطرة في المبالغ المعترف بھا لص��افي 
 المطلوبات المحددة للشركة المشتراة. یتم اختیار أساس القیاس بناًء على كل معاملة على حدة.  

 
المالیة التي حدث فیھا الدمج، تقوم المجموعة باإلفص���اح عن  قوائمل المحاس���بة األولیة الخاص���ة بدمج األعمال بنھایة فترة الإذا لم تكتم

مب��الغ مؤقت��ة للبنود التي لم تكتم��ل مح��اس�������بتھ��ا. یتم تع��دی��ل المب��الغ المؤقت��ة ھ��ذه خالل فترة القی��اس (انظر أعاله)، أو یتم االعتراف 
ض افیة، لكي تعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا الحقائق والظروف التي كانت موجودة بتاریخ بموجودات أو مطلوبات إ

 االستحواذ، والتي، لو كانت معروفة، كانت ستؤثر في المبالغ المعترف بھا في ذلك التاریخ.
 

بھا المجموعة س����ابقا في الش����ركة المس����تحوذ عندما یتم إنجاز دمج لألعمال على مراحل، فإن حص����ة حقوق الملكیة التي كانت تحتفظ 
ن علیھا یتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ (أي، تاریخ سیطرة المجموعة) ویتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة، إ

واذ والتي تم في الس���ابق وجدت، في الربح أو الخس���ارة. المبالغ الناتجة من حص���ص في الش���ركة المس���تحوذ علیھا قبل تاریخ االس���تح
االعتراف بھا في بیان الدخل الش������امل اآلخر یتم إعادة تص������نیفھا في بیان الدخل وذلك في حالة أن معاملتھا على ھذا النحو س������تكون 

 مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة.
 

  الممتلكات، اآلالت والمعدات
لمالي بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض یتم إدراج الممتلكات والمنشآت والمعدات في بیان المركز ا

القیمة. یتم إثبات الممتلكات التي ھي في طور اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التورید أو لألغراض اإلداریة أو ألھداف لم یتم تحدیدھا 
التكلفة األتعاب المھنیة وفیما یتعلق بالموجودات المؤھلة  حتى حینھ بالتكلفة ناقصا أي خسائر معترف بھا لالنخفاض في القیمة. تتضمن

یتم احتساب االستھالك على مدار األعمار اإلنتاجیة للشركة. فإن التكلفة تتضمن تكالیف التمویل المرسملة وفقا للسیاسة المحاسبیة 
جودات لالستخدام في الغرض المحدد لھا. في المقدرة للموجودات ذات الصلة على أساس القسط الثابت اعتباًرا من تاریخ جاھزیة المو

ات نھایة كل سنة مالیة تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطرق االستھالك وتتم المحاسبة عن أیة تغیرات في التقدیر
یف عند تكبدھا، یتم رسملة التحسینات على أسس مستقبلیة. یتم تحمیل مبالغ الصیانة والتصلیح واالستبداالت والتحسینات البسیطة كمصار

 واالستبداالت المھمة للموجودات.
 

 یتم إدراج األعمال قید التنفیذ المعدة ألغراض األعمال اإلنتاجیة أو االستخدام اإلداري بالتكلفة ناقًصا أي خسارة انخفاض في القیمة.
ودات التي تستوفي شروط رسملة تكالیف االقتراض وفقًا للسیاسة تتضمن التكلفة األتعاب المھنیة وتكالیف القروض المرسملة على الموج

. یتم تصنیف ھذه الممتلكات ضمن الفئات المناسبة لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند االنتھاء منھا واعتبارھا شركةالمحاسبیة لل
جاھزة لالستخدام. یبدأ استھالك ھذه الموجودات عندما تكون جاھزة لالستخدام في الغرض المحدد لھا بنفس الكیفیة مثل البنود األخرى 

ت. یتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو إنھاء خدمة بند من بنود الممتلكات والمنشآت للممتلكات والمنشآت والمعدا
 اآلخر فيوالمعدات بمبلغ الفرق بین متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویعترف بھ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

 الفترة التي یحدث فیھا.



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۲۰ - 

 (تتمة) المحاسبیة المھمةملخص السیاسات  -٤
 

 (تتمة) الممتلكات، اآلالت والمعدات
ا عندما یتغیر استخدام العقار من عقار یشغلھ المالك إلى عقار استثماري، یتم إعادة قیاس العقار إلى القیمة العادلة وإعادة تصنیفھ وفقً 

 لذلك.
 
إلى الحد الذي یعكس فیھ خسارة انخفاض القیمة السابقة بعقار  یتم االعتراف بأي ربح ناتج عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة 

 محدد، مع االعتراف بأي ربح متبقي في الدخل الشامل اآلخر وعرضھ في احتیاطي إعادة التقییم.
 
یتم إثبات یتم إثبات أي خسارة في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، وبقدر ما یتم إدراج مبلغ في فائض إعادة التقییم لتلك العقارات،  

 الخسارة في الدخل الشامل اآلخر وتقلیل فائض إعادة التقییم ضمن حقوق الملكیة.
 

بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند من  ألرباح أو الخسائریتم االعتراف بمصروف االستھالك في قائمة ا
  بنود الممتلكات، اآلالت والمعدات.

اإلنتاجي لبنود الممتلكات، اآلالت والمعدات یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة. یتم احتساب االستھالك على جمیع عندما یختلف العمر 
 بنود الممتلكات، اآلالت والمعدات إن نسب االستھالك للبنود الرئیسیة لھذه الموجودات ھي على النحو اآلتي:

 

 األصل 
 نسب االستھالك 

(%) 
%۱۰-۳  مباني  
ومعداتآالت    ۱۰-۲۰%  

%۲٥-۲۰  أثاث وتجھیزات وأجھزة مكتبیة  
%۲٥-۲۰  سیارات  

 
تقوم الش�����ركة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للممتلكات، اآلالت والمعدات في نھایة كل س�����نة مالیة، للتأكد من أنھا تعكس 

 كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة (في سنة التغییر والسنوات الالحقة).المنفعة المتحصل علیھا، وفي حال وجود فرق یتم التعامل معھ 
 

 مشاریع تحت التنفیذ
تظھر المشاریع تحت التنفیذ بالتكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة. ال یتم استھالك المشاریع تحت 

جاھزة لالستخدام حیث یتم تحویلھا إلى الممتلكات، اآلالت والمعدات التنفیذ والتي سوف یتم استخدامھا من قبل الشركة حتى تصبح 
 حسب طبیعة االستخدام.

 
 عقود اإلیجار

، في بدایة عقد اإلیجار، بتقییم ما إذا كان العقد یمثل عقد إیجار أو یتضمن إیجار. وذلك إذا كان العقد ینقل الحق في المجموعةتقوم 
 من الوقت مقابل منفعة. السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة

 
 ھي الطرف المؤجر مجموعةعندما تكون ال

إن التأجیر الذي یتحمل فیھ المؤجر جزء جوھري من مخاطر ومنافع الملكیة یتم تصنیفھ كتأجیر تشغیلي. ویتم تصنیف كافة عقود 
على عقد إیجار یعتمد على جوھر الترتیب اإلیجار األخرى كعقود إیجار تمویلي. إن تحدید ما إذا كان ترتیب ما یتمثل في أو یشتمل 

ویتطلب تقییًما لما إذا كان الوفاء بالترتیب یعتمد على استخدام أصل محدد أو مجموعة موجودات محددة أم ینقل الترتیب الحق في 
 استخدام ذلك األصل.

 
 عقود اإلیجار التشغیلي

لى أساس القسط الثابت على مدار مدة عقد اإلیجار. یتم إضافة یتم االعتراف بإیراد عقود اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلي ع
التكالیف األولیة المباشرة المتكبدة في التفاوض والترتیب لعقود اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم تسجیلھا 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۲۱ - 

 (تتمة) المحاسبیة المھمةملخص السیاسات  -٤
 

 (تتمة) عقود اإلیجار
 

 ھي الطرف المستأجر  مجموعةتكون ال عندما
بتطبیق نھًجا واحدًا لإلثبات والقیاس بشأن جمیع عقود اإلیجار باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار  مجموعةتقوم ال

باالعتراف بالتزامات عقود اإلیجار لاللتزام بسداد دفعات اإلیجار وكذلك بموجودات حق  المجموعةالموجودات منخفضة القیمة. تقوم 
 االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات محل العقد.

 
 أ) موجودات حق االستخدام

ھ األصل محل العقد متاحاً في تاریخ بدایة عقد اإلیجار بإثبات موجودات حق االستخدام (أي التاریخ الذي یكون فی مجموعةتقوم ال
لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي إطفاء متراكم وخسائر االنخفاض في القیمة ومعدًال ألي عملیة إعادة 

یف المباشرة األولیة قیاس اللتزامات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام المبلغ المثبت اللتزامات عقود اإلیجار، والتكال
المتكبدة، ودفعات اإلیجار المسددة في أو قبل تاریخ البدء ناقًصا أي حوافز إیجار مستلمة. ما لم تكن الشركة على یقین بشكل معقول من 

ابت على الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم إطفاء موجودات حق االستخدام المثبتة بطریقة القسط الث
مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة عقد اإلیجار أیھما أقرب. تخضع موجودات حق االستخدام إلى االنخفاض في القیمة. یتم تسجیل 

 المركز المالي. قائمةموجودات حق االستخدام التي تستوفي تعریف العقارات االستثماریة على أنھا عقارات استثماریة في 
 

االستخدام التي تستوفي تعریف العقارات االستثماریة الحقًا بالقیمة العادلة. یرجى الرجوع إلى سیاسات "العقارات یتم قیاس موجودات حق 
 االستثماریة" أعاله بالنسبة للسیاسات المحاسبیة الخاصة بحق استخدام عقارات استثماریة بالقیمة العادلة.

 
 ب) إلتزامات عقود اإلیجار
بإثبات التزامات عقد اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار المتعین سدادھا  محموعةر، تقوم الفي تاریخ بدایة عقد اإلیجا

على مدار مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة في جوھرھا) ناقًصا أي حوافز إیجار مستحقة 
ة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، والمبالغ المتوقع سدادھا وفقًا لضمانات القیمة المتبقیة. وتتضمن الدفع، ودفعات اإلیجار المتغیر

دفعات اإلیجار سعر ممارسة خیار الشراء إذا كانت الشركة على یقین بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخیار، ودفعات غرامات إنھاء 
سة الشركة لخیار إنھاء عقد اإلیجار. ویتم إثبات دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممار

 على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي یظھر فیھا الحدث أو الظروف التي تؤدي إلى السداد. 
 

استخدام معدل االقتراض اإلضافي إذا كان في تاریخ بدایة عقد اإلیجار ب شركةعند حساب القیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار، تقوم ال
م معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار یمكن تحدیده بسھولة. بعد تاریخ بدایة العقد، یتم زیادة مبلغ التزامات عقود اإلیجار لتعكس تراك

اس القیمة الدفتریة اللتزامات عقود اإلیجار الفائدة بینما یتم تخفیضھا مقابل مدفوعات عقد اإلیجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قی
في حالة حدوث أي تعدیل أو تغییر في مدة عقد اإلیجار أو حدوث تغییر في دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا أو حدوث تغییر في تقییم 

 شراء األصل محل العقد.
 

 ج) عقود إیجار قصیرة األجل وعقود إیجار موجودات منخفضة القیمة
سیاسة اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بھا (أي عقود اإلیجار  موعةمجتطبق ال

شھًرا أو أقل اعتباًرا من تاریخ بدایة العقد وال تتضمن خیار شراء). تطبق كذلك بند اإلعفاء من إثبات عقود إیجار  ۱۲التي تكون مدتھا 
یمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر ذات قیمة منخفضة. یتم إثبات دفعات اإلیجار بعقود اإلیجار الموجودات منخفضة الق

قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار في قائمة الربح 
 .أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
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 - ۲۲ - 

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 الموجودات غیر الملموسة 
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة عند االعتراف المبدئي بھا بالتكلفة. والحقاً لالعتراف المبدئي یتم إظھار الموجودات غیر الملموسة 

یمة. یتم تقدیر العمر اإلنتاجي للموجودات غیر الملموسة باعتبارھا بالتكلفة ناقصا أیة خسائر متراكمة متعلقة باإلطفاء أو بانخفاض الق
ذات أعمار محدودة أو غیر محدودة. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحدودة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة ویتم 

غیر الملموسة. ال یتم إطفاء الموجودات غیر اختبارھا لتحدید االنخفاض في القیمة كلما توفر دلیل على انخفاض قیمة الموجودات 
 الملموسة غیر محددة العمر ولكن یتم اختبارھا سنویاً لتحدید االنخفاض في القیمة عندما یتوفر دلیل على االنخفاض.

 
سة قد انخفضت قیمتھا إذا كانت القیمة الدفتریة للموجودات غیر الملموسة أكبر من قیمتھا القابلة لالسترداد تعتبر الموجودات غیر الملمو

الربح أو ویتم تخفیضھا إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا. یتم االعتراف بالزیادة في القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد في قائمة 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

  
على مدى الفترات التي تتوقع الشركة أن تستفید من بیع المنتجات المطورة. یتم تضمین مصاریف  یتم إطفاء تكالیف التطویر المرسملة

 .ألرباح أو الخسائراإلطفاء في قائمة ا
 

 .ألرباح أو الخسائریتم االعتراف بنفقات التطویر التي ال تلبي المعاییر أعاله والنفقات المتكبدة في مرحلة البحث كمصروف في قائمة ا
 

 ار االنتاجیة المقدرة لألصول غیر الملموسة كما یلي:األعم
 

 األصل 
 األعمار اإلنتاجیة 

 (سنوات)
سنوات ۱۰  برامج وأنظمة حاسب آلي  

 
 انخفاض قیمة الموجودات الملموسة وغیر الملموسة 

 
الملموسة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على بتاریخ البیانات المالیة تقوم الشركة بمراجعة للقیم الدفتریة لموجوداتھا الملموسة وغیر 

انخفاض قیمة ھذه الموجودات. فإذا ما وجد مثل ذلك الدلیل، یتم تقدیر المبلغ الممكن استرداده لألصل حتى یمكن تحدید مقدار خسارة 
القیمة المستردة للوحدة المولدة للنقد االنخفاض في القیمة (إن وجدت). وإذا لم یمكن تقدیر القیمة المستردة لألصل الفردي، تقدر الشركة 

التي ینتمي إلیھا األصل. وعندما یمكن تحدید أسس معقولة ومتسقة للتوزیع فإن موجودات الشركة یتم توزیعھا أیضا على الوحدات 
أن تحدد لھا أسس أو بخالف ذلك یتم توزیعھا على أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي من الممكن  الفردیة المولدة للنقد

 معقولة ومتسقة للتوزیع.
 

یتم إجراء اختبار سنوي للموجودات غیر الملموسة التي لھا أعمار إنتاجیة غیر محددة وكذلك للموجودات غیر الملموسة التي لم تصبح 
القابلة لالسترداد لھ. إن جاھزة لالستخدام، وفي حالة وجود مؤشر على أن أصال من المحتمل أن قیمتھ قد انخفضت یتم تقدیر القیمة 

خصم  القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة األعلى بین القیمة العادلة ناقصا تكلفة البیع وقیمة االستخدام، وعند تقدیر قیمة االستخدام یتم
ة لألموال والمخاطر المحددة التدفقات النقدیة المستقبلیة لقیمتھا الحالیة باستخدام سعر خصم یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنی

 باألصل الذي لم یتم تعدیل تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة لھ.
 

یتم  في حالة تقدیر القیمة المستردة لألصل بأقل من القیمة الدفتریة لھ، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل إلى مقدار القیمة المستردة لھ.
 ال في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.إدراج خسائر االنخفاض في القیمة حا

 
في حالة تم عكس خسارة انخفاض القیمة الحقاً، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل إلى مبلغ التقدیر المعدل لقیمتھ المستردة بحیث أال 

لغاء االعتراف بأي خسارة نتیجة انخفاض قیمة تتجاوز القیمة الدفتریة الزائدة تلك القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا في حال إ
 األصل في السنوات السابقة. یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة حاال في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
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 - ۲۳ - 

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 تصنیف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغیر متداولة 
المركز المالي على أساس تصنیفھا إلى متداولة أو غیر متداولة. یعتبر األصل بنًدا  قائمةالموجودات والمطلوبات في  المجموعةتعرض 

 متداوًال إذا كان:
 یتوقع تحقیقھ أو أن تكون النیة ببیعھ أو استھالكھ ضمن الدورة التشغیلیة العادیة. •
 یحتفظ بھ بشكل رئیسي ألھداف المتاجرة بھ. •
 یتوقع أن یتم تحقیقھ خالل اثني عشر شھًرا بعد تاریخ التقاریر المالیة أو، •
 نقد أو نقد معادل، ما لم یكن تداولھ أو استخدامھ مقیدًا لتسدید التزام لمدة اثنا عشر شھًرا على األقل بعد تاریخ التقریر. •
 

 ا متداوًال إذا كان:یعتبر االلتزام بندً و ویتم تصنیف كافة الموجودات األخرى كغیر متداولة.
 یتوقع تسدیده ضمن الدورة التشغیلیة العادیة. •
 یحتفظ بھ بشكل رئیسي ألھداف المتاجرة بھ. •
 یستحق السداد خالل اثني عشر شھًرا بعد تاریخ التقاریر المالیة أو، •
 ر المالیة.ال یوجد حق مشروط لتأجیل التسدید لاللتزام لمدة اثني عشر شھًرا على األقل بعد تاریخ التقاری •
 تقوم الشركة بتصنیف كافة المطلوبات األخرى كغیر متداولة. •

 
 األدوات المالیة

بتصنیف أدواتھا المالیة كموجودات مالیة ومطلوبات مالیة. یتم إدراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما تكون  المجموعةتقوم 
 الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لتلك األدوات.

 
المركز المالي موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  قائمةتتضمن الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة في 

ونقد والتزامات  اآلخر ومستحق من أطراف ذات صلة وذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى (باستثناء مدفوعات مقدًما ودفعات مقدمة)
 قروض ألجل ومستحق إلى أطراف ذات صلة وذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى ومستحق إلى البنوك.عقود إیجار و

 
 التحقق والقیاس المبدئي وعدم التحقق

باس��تثناء أدوات  –تقییم كافة الموجودات المالیة  ۹لتحدید فئة تص��نیف وقیاس الموجودات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 استنادًا إلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم في إدارة األصول وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات. –الملكیة والمشتقات  حقوق

 
نموذج أعمالھا عند المس������توى الذي یعكس على النحو األفض������ل كیفیة إدارتھا لمجموعات الموجودات المالیة لتحقیق  مجموعةتحدد ال

نموذج األعمال بص���ورة أس���اس���یة لتحص���یل التدفقات  مجموعةولتحقیق تدفقات نقدیة تعاقدیة. بحیث تس���تھدف ال األغراض من األعمال
نطبق النقدیة التعاقدیة من الموجودات فقط أو لتحص������یل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات. وإذا لم ی

الموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، فیتم تص�����نیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج أعمال أي من الغرض�����ین (مثال: االحتفاظ ب
ى "البیع" ویتم قیاس���ھا وفقا للقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس���ائر. ال یتم تقییم نموذج أعمال الش���ركة لكل أداة على حدة، ولكن عل

 مستوى أعلى من المحفظة ككل.
 

تریات ومبیعات الموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ الش���ركة بش���راء أو بیع األص���ل. یتم االعتراف بمش���
شركة مبدئیاً بقیاس األصل المالي بقیمتھ العادلة مضا ستثناء الذمم التجاریة المدینة التي ال تحتوي على عنصر تمویلي كبیر، تقوم ال فًا با

في حالة قیاس األص������ل المالي بخالف القیمة العادلة من خالل الربح أو الخس������ارة. الذمم التجاریة المدینة التي ال  إلیھا تكالیف المعاملة،
 تحتوي على عنصر تمویلي كبیر، یتم قیاسھا وفقًا لسعر المعاملة.

 
تحول یتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، أو عندما 

حقھا في اس������تالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، وذلك في إحدى الحالتین التالیین: (أ) إذا تم تحویل جمیع المخاطر  المجموعة
العوائد الخاص������ة بملكیة الموجودات المالیة، أو (ب) عندما ال یتم تحویل جمیع المخاطر والعوائد للموجودات المالیة أو االحتفاظ بھا، و

ولكن تم تحویل السیطرة على الموجودات المالیة. عندما تحتفظ الشركة بالسیطرة، فیجب علیھا االستمرار في إدراج الموجودات المالیة 
 مشاركتھا فیھا. بحدود نسبة

 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 - ۲٤ - 

 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 (تتمة) األدوات المالیة
 

 تصنیف الموجودات المالیة
 المالیة المجمعة عند التحقق المبدئي إلى الفئات التالیة: القوائمیتم تصنیف الموجودات المالیة في 

 و اآلخرأدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -
 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة؛ -
 

 أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أن تقرر تص������نیف بعض من أدوات الملكیة دون الرجوع في ذلك بالقیمة العادلة من خالل الدخل  مجموعةعند التحقق المبدئي، یجوز لل

األدوات المالیة: العرض، وال یحتفظ بھا  ۳۲الش������امل اآلخر عندما تتوافق مع تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاس������بة الدولي 
 لغرض المتاجرة. یتحدد ذلك التصنیف لكل أداة على حدة.

 
األرباح والخس�����ائر الناتجة من أدوات الملكیة ال یعاد تص�����نیفھا إلى قائمة الربح أو الخس�����ارة والدخل الش�����امل اآلخر. یتم االعتراف إن 

بتوزیعات األرباح في قائمة الربح أو الخس��ارة والدخل الش��امل اآلخر عند ثبوت الحق في تلك التوزیعات، إال عندما تس��تفید الش��ركة من 
س��ترداد جزء من تكلفة األداة، وفي ھذه الحالة تس��جل تلك األرباح في الدخل الش��امل اآلخر. ال تخض��ع أدوات حقوق تلك المحص��الت كا

الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�����امل اآلخر لتقییم انخفاض القیمة. وعند االس�����تبعاد، یعاد تص�����نیف األرباح أو الخس�����ائر من 
 . قائمة التغیرات في حقوق الشركاءادلة إلى األرباح المرحلة في التغیرات المتراكمة في القیمة الع

 
 تتمثل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات في أدوات ملكیة مسعرة وغیر مسعرة.

 
 القیاس الالحق

 
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
المطفأة عندما یس���توفي كالً من الش���رطین التالیین وأال یكون مص���نفًا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو یتم قیاس أي أص���ل مالي بالتكلفة 

 الخسارة:
 محتفظ بھ في إطار نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ باألصل لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و -
 ات ألصل الدین وفائدة على أصل الدین القائم.ینتج عن شروطھ التعاقدیة، في تواریخ معینة، تدفقات نقدیة تعتبر فقط مدفوع -
 

خفاض الموجودات المالیة التي تم قیاس����ھا بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باس����تخدام طریقة العائد الفعلي المعدلة لخس����ائر ان
لش��امل اآلخر عند إلغاء االعتراف باألص��ل أو القیمة، إن وجدت. یتم االعتراف باألرباح والخس��ائر في قائمة الربح أو الخس��ارة والدخل ا

 تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ.
 

تتض���من الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة مس���تحق من أطراف ذات ص���لة، وذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى (باس���تثناء 
 . وما یعادلةمدفوعات مقدًما ودفعات مقدمة) ونقد 

 
  طریقة معدل الفائدة الفعلي

تمثل طریقة معدل الفائدة الفعلیة طریقة الحتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي. یمثل معدل الفائدة الفعلي المعدل الذي یخصم المتحصالت 
 النقدیة المستقبلیة المقدرة بالضبط من خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، أو، حسب الفترة األقصر، حیثما كان ذلك مناسبا.

 
 مدینةذمم تجاریة 

إن الذمم التجاریة المدینة ھي مبالغ مستحقة من عمالء عن بضائع مباعة أو خدمات مقدمة في السیاق الطبیعي لألعمال ویتم إثباتھا 
 مبدئیا بسعر المعاملة ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العائد الفعلي، ناقًصا مخصص خسائر االنخفاض في القیمة..

 
 وما یعادلةقد الن

 یتضمن النقد بالصندوق ولدى البنوك ولدى حسابات المحافظ ومعرض لمخاطر غیر جوھریة من التغیرات في القیمة.
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 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 (تتمة) األدوات المالیة
 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة
 بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. المجموعةتعترف 

 
الشركة  یعتمد نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة على التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة بموجب العقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع

 لمعدل الفائدة الفعلیة األصلیة لألصل.تسلمھا. عندئذ یتم خصم النقص على نحو تقریبي 
 

بالنسبة للتعرض للمخاطر االئتمانیة التي ال ترتبط بزیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، یتم تسجیل الخسائر 
لمقدرة بمدة اثني عشر شھراً االئتمانیة المتوقعة للخسائر االئتمانیة التي تنشأ من احتمالیة وقوع أحداث تعثر خالل الفترة الالحقة ا

شھًرا). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي ترتبط بزیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ  ۱۲(خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 
عن  االعتراف المبدئي، یتطلب تكوین مخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض بغض النظر

 ).المالیة توقیت التعثر (خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى عمر األداة
 

بتطبیق األسلوب  مجموعةبالنسبة للذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى (باستثناء مدفوعات مقدًما ودفعات مقدمة)، قامت ال
الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي. وعلیھ، ال المبسط الخاص بالمعیار واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناًء على 

مصفوفة مخصصات  مجموعةبتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان وتقوم بتقییم انخفاض القیمة على أساس مجمع. أنشأت ال مجموعةتقوم ال
لمدینین والبیئة االقتصادیة. یتم تقسیم االنكشافات للمخاطر تستند إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلیة المحددة ل

على أساس الخصائص االئتمانیة مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافیة، قطاع األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة، أیھما 
 ینطبق.

 
ر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة) ، والتي لم ترتفع فیھا المخاطر االئتمانیة (أي مخاطللنقد وما یعادلةبالنسبة 

 شھًرا.  ۱۲بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي، یتم تطبیق سیاسة الشركة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة بتلك األدوات على أساس 
 

العتراف بخسائر االئتمان یعتمد على تحدید األسلوب المستقبلي حیث لم یعد ا شركةبالنسبة للمستحق من أطراف ذات صلة، تطبق ال
في االعتبار نطاق أكبر من المعلومات عند تقییم مخاطر االئتمان  شركةالشركة في البدایة لحدث خسائر االئتمان. وبدالً من ذلك، تأخذ ال

ة والممكن إثباتھا والتي تؤثر على وقیاس خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك األحداث الماضیة، الظروف الحالیة، التوقعات المعقول
 القدرة المتوقعة على تحصیل التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة.

 
 لتطبیق األسلوب المستقبلي، تطبق الشركة تقییم من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما یلي:

ة كبیرة بالنسبة لجودتھا االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي أو المصنفة األدوات المالیة التي لم تتراجع قیمتھا بصور –المرحلة األولي  -
 ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة؛ و

األدوات المالیة التي تراجعت قیمتھا بص������ورة كبیرة من حیث جودتھا االئتمانیة منذ  –المرحلة الثانیة (عدم انخفاض قیمة االئتمان)  -
 االعتراف المبدئي ومخاطرھا االئتمانیة غیر منخفضة. 

انخفاض القیمة في تاریخ البیانات الموجودات المالیة التي لھا دلیل موض������وعي على  –المرحلة الثالثة (انخفاض قیمة االئتمان)  -
 المالیة والمحدد أن قیمتھا قد انخفضت عندما یكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.

 
ئتمانیة عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ألصل مالي قد زادت بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي وعند تقدیر الخسائر اال

في اعتبارھا المعلومات المعقولة والتي یمكن تقدیم أدلة علیھا وتعتبر ذات صلة ومتاحة دون تكالیف أو جھود  المجموعةالمتوقعة، تأخذ 
والذي كبیرة. وھذا یتضمن كًال من المعلومات والتحالیل الكمیة والنوعیة بناًء على الخبرة التاریخیة للمجموعة والتقییم االئتماني المعلن 

 یتضمن المعلومات االستطالعیة. 
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 (تتمة) انخفاض قیمة الموجودات المالیة
ترى یوًما.  ۹۰أن المخاطر االئتمانیة ألصل مالي قد زادت بشكل جوھري إذا انقضت فترة استحقاقھا بأكثر من  مجموعةتفترض ال

یوًما. مع ذلك، في  ۱۲۰أن األصل المالي یكون في حالة تعثر إذا انقضى تاریخ استحقاق المدفوعات التعاقدیة بأكثر من  مجموعةال
أیًضا أن أي أصل مالي یكون في حالة تعثر عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ  المجموعةبعض الحاالت، قد ترى 

. مجموعةعلى المبالغ التعاقدیة المستحقة بالكامل قبل مراعاة أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا ال المجموعةن تحصل من غیر المحتمل أ
 یتم شطب األصل المالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.

 
ائتمان متوقعة تنتج عن كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر تمثل خسائر المالیة خسائر ائتمان متوقعة على مدار عمر األداة 

 المتوقع لألداة المالیة.
 

شھًرا تمثل الجزء الخاص بخسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتملة خالل  ۱۲خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 
 شھًرا). ۱۲أقل من المالیة شھًرا بعد تاریخ التقریر (خالل فترة أقل إذا كان العمر المتوقع لألداة  ۱۲فترة 

 
عتبار عند تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة ھي أقصى فترة تعاقدیة تتعرض خاللھا الشركة للمخاطر إن أقصى فترة یتم أخذھا في اال

 االئتمانیة.
 

م یتحدد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن طریق تقدیر االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. یت
وقعة للموجودات المالیة والتي تم قیاس��ھا بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات، وتحمل خص��م الخس��ائر االئتمانیة المت

 على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 

 المالیة المطلوبات
الذمم الدائنة، ناقصا تكالیف  دلة، في حالةمبدئیا بالقیمة العا ۹یتم إدراج كافة المطلوبات المالیة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 المعامالت المتعلقة بھا بشكل مباشر.
 

 ذمم دائنة
تتضمن الذمم الدائنة ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى. الذمم التجاریة الدائنة عبارة عن التزامات بالسداد عن البضائع أو الخدمات 

من موردین. یتم إثبات الذمم التجاریة الدائنة مبدئیا بالقیمة العادلة ویتم قیاسھا الحقا  التي تم الحصول علیھا في السیاق المعتاد للعمل
(أو بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. ویتم تصنیف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا استحقت السداد خالل سنة أو أقل 

 ان أزید من ذلك). وإن لم یكن، فیتم عرضھا كمطلوبات غیر متداولة.خالل الدورة التشغیلیة الطبیعیة للعمل إن ك
 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة
قترض بشروط یتم إلغاء االلتزام المالي عندما یتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو نفاده. عندما یتم استبدال التزام قائم بالتزام آخر من نفس الم

ن یتم تغیر شروط االلتزام المالي بشكل كبیر فإن ھذا االستبدال أو التعدیل یعامل كإلغاء لاللتزام األصلي مختلفة إلى حد كبیر أو أ
 اآلخر.واالعتراف بالتزام جدید، ویتم االعتراف بالفرق بین المبالغ الدفتریة المتعلقة بذلك في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

 
 لمالیةمقاصة الموجودات والمطلوبات ا

المركز المالي المجمع فقط إذا كان ھناك حق قانوني  قائمةیتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في 
واجب النفاذ حالیا لمقاصة المبالغ المعترف بھا وھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو لتحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في 

 وقت واحد.
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 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 حقوق الملكیة واالحتیاطیات ومدفوعات توزیعات األرباح
 یمثل رأس المال القیمة االسمیة لألسھم التي تم إصدارھا.

 
ضمن احتیاطي تحویل عملة أجنبیة. تدرج  التابعة للمجموعةتدرج فروقات تحویل العملة األجنبیة الناتجة من ترجمة الشركات األجنبیة 

 األرباح والخسائر الناتجة من بعض األدوات المالیة ضمن احتیاطي القیمة العادلة.
 

 تتضمن األرباح المرحلة كافة األرباح الحالیة واألرباح المرحلة من الفترة السابقة.   
 

 في الفترة التي تتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین. مجموعةللالمالیة  القوائمیتم االعتراف بتوزیعات األرباح كالتزام في 
 

 وقطع الغیار المخزون
  
 لمخزونا

ة یظھر المخزون بالتكلفة أو القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل بعد أخذ المخصص الالزم ألیة مخزون متقادم أو بطيء الحركة، وتحدد التكلف
مجموع تكلفة الشراء وتكالیف التحویل والتكالیف األخرى المرتبطة بوضع المخزون في حالتھ بإستخدام المتوسط المرجح. تشمل التكلفة 

في حالة البضاعة التامة الصنع وتحت التصنیع فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من مصروفات اإلنتاج األخرى بناًء  .وموقعھ الحالي
 على طاقة التشغیل العادیة.
وفقاً للطاقة اإلنتاجیة العادیة، أما القیمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البیع المتوقع في النشاط العادي للشركة یتم توزیع التكالیف الثابتة 

 مطروحاً منھ تكالیف البیع المتوقعة.
 

 قطع الغیار
شروط االعتراف في تحمل تكالیف قطع الغیار لبند الممتلكات، اآلالت والمعدات والتي تخضع لالستھالك في حال استیفائھا لتعریف و

 الممتلكات، اآلالت والمعدات، وبخالف ذلك تُصنّف قطع الغیار على أنھا مخزون.
 

 مخصص نھایة الخدمة –التزام منافع الموظفین 
 

 مكافأة نھایة الخدمة
تقوم الشركة بسداد مبالغ إن خطة المنافع المحددة ھي خطة تعویضات تدفع للموظفین بعد انتھاء خدماتھم، ووفقاً لنظام العمل السعودي 

 للموظفین عند انتھاء خدماتھم والتي تعتمد عادة على أساس سنوات الخدمة والراتب وسبب انتھاء الخدمة.
 

ل یتم تحدید مكافأة نھایة الخدمة بواسطة التقییم اإلكتواري باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة كل فترة مالیة، یتم تسجی
و الخسائر الناتجة من إعادة التقییم اإلكتواري في الدخل الشامل األخر للفترة التي حدث فیھا إعادة التقییم. وتنعكس إعادة األرباح أ

وال یتم إدراجھا ضمن قائمة األرباح أو الخسائر. یتم احتساب  رحلةالقیاس المعترف بھا في الدخل الشامل االخر فوراً في األرباح الم
بقة في الربح أو الخسارة خالل فترة تعدیل الخطة. یتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبیق سعر الخصم في بدایة تكلفة الخدمة السا

 الفترة على أصل أو التزام منافع الموظفین المحددة.
 

 :تصنف تكالیف المنافع المحددة على النحو التالي
خدمة السابقة، فضالً عن المكاسب والخسائر الناتجة عن تحجیم وسداد تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكالیف الخدمة الجاریة، كلفة ال  -

 منافع الموظفین)؛
 صافي رسوم ودخل الفوائد؛  -
 إعادة القیاس.  -
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 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 (تتمة) مخصص نھایة الخدمة –التزام منافع الموظفین 
 

 (تتمة) مكافأة نھایة الخدمة
ضمن مصروف منافع الموظفین، إال إذا األرباح أو الخسائر إن تكلفة الخدمة الحالیة لخطة المنافع المحددة یتم االعتراف بھا في قائمة 

كانت مدرجة في تكلفة األصل. تعكس الزیادة في التزام المنافع المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي وحاالت تغییر 
 .األرباح أو الخسائروتقلیص وتسویة المنافع.  یتم إدراج تكالیف الخدمة السابقة على الفور ضمن قائمة 

 
یل وقید المكاسب والخسائر اإلكتواریة الناتجة من التسویات والتغییرات في االفتراضات اإلكتواریة في حقوق المساھمین في یتم تحم

 قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فیھا.
 

 منافع الموظفین قصیرة األجل
یتعلق باألجور والرواتب واإلجازات السنویة واإلجازات المرضیة یتم إثبات وقیاس االلتزام عن المنافع التي تعود على الموظفین فیما 

 في الفترة التي یتم تقدیم الخدمة فیھا على المبالغ غیر المخصومة من المنافع المتوقع دفعھا مقابل ھذه الخدمة.
 

 تكالیف منافع التقاعد
ً  مجموعةتقوم ال ألنظمة المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة وتحتسب  بالمساھمة في تكالیف منافع التقاعد الخاصة بالموظفین وفقا

كنسبة من أجور الموظفین. یتم التعامل مع الدفعات إلى خطط منافع التقاعد المدارة من الحكومة كدفعات إلى خطط مساھمة محددة حیث 
حمل الدفعات إلى خطط منافع التقاعد أن التزامات الشركة مقابل ھذه الخطط معادلة لتلك التي تنشأ في خطة تقاعد مساھمة محددة. ت

  المساھمة كمصروف عند استحقاقھا.
 

 مخصصات
التزامات قانونیة أو التزامات متوقع حدوثھا نتیجة ألحداث  مجموعةالمركز المالي عندما یكون على ال قائمةتثبت المخصصات في 

لك للوفاء بھذه االلتزامات ویمكن عمل تقدیر موثوق بھ لمبلغ سابقة ومن المحتمل أن یتطلب ذلك تدفقات خارجیة للمنافع االقتصادیة وذ
 االلتزام. فإذا كان التأثیر مادیًا فإنھ یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بالمعدل الذي یعكس تقدیرات

 ك مناسبا.السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المحددة لاللتزام حیثما كان ذل
 

 تحقق اإلیرادات
استحقاقھ في عقد مبرم مع عمیل ویستثني المبالغ المحصلة نیابة عن الغیر.  مجموعةقیاس اإلیرادات استناًدا إلى المقابل الذي تتوقع ال

 خطوات: ٥نموذج من  مجموعةباإلیرادات عندما تقوم بنقل السیطرة على منتج أو خدمة للعمیل. تتبع ال مجموعةتعترف ال
 تحدید العقد مع العمیل. -
 تحدید التزامات األداء. -
 تحدید سعر المعاملة. -
 توزیع سعر المعاملة على التزامات األداء. -
 االعتراف باإلیرادات عندما / حسبما یتم استیفاء التزامات األداء -

 
المحددة بموجب العقد على أساس أسعار البیع لكل بند. یستبعد سعر یتم توزیع إجمالي سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء 

 المعاملة للعقد أي مبالغ محصلة نیابة عن الغیر.
 

من المنشآت ممارسة أحكام، مع األخذ في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند  ۱٥یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
موذج على العقود مع عمالئھا. كما یحدد المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول تطبیق كل خطوة من خطوات الن

 على العقد والتكالیف المرتبطة مباشرة بتنفیذ العقد. كما یتطلب المعیار إفصاحات شاملة.
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 (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة المھمة -٤
 

 (تتمة) تحقق اإلیرادات
بالتزامات األداء عن طریق نقل السیطرة على البضاعة أو  مجموعةباإلیرادات في نقطة زمنیة محددة عندما تفي الیتم االعتراف 

 الخدمات المتفق علیھا لعمالئھا.
 

 العوامل التالیة سواء تم نقل السیطرة إلى البضائع أو الخدمات أم ال: المجموعةتراعي 
 البضاعة أو الخدمات. أن یكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل -
 أن یكون للعمیل حق قانوني في البضاعة أو الخدمات. -
 بتحویل الحیازة المادیة للبضاعة. مجموعةأن تقوم ال -
 أن یمتلك العمیل المخاطر والمنافع المھمة لملكیة البضاعة أو الخدمات. -
 أن یقبل العمیل البضاعة أو الخدمات. -

 
 من: المجموعةتنشأ إیرادات 

 
 اعةبیع البض

 في نقطة زمنیة وبالتحدید عند تسلیم البضائع وإصدار فاتورة إلى العمالء. مجموعةیتم الوفاء بالتزامات األداء التي تتعلق ببیع بضائع ال
 

 خدمات النقل
التخلیص وترتیب النقل قد تم استیفاؤھا في نقطة زمنیة وبالتحدید عند النقل إن التزامات األداء المتعلقة بإیرادات المجموعة من خدمات 

 لخدمات الشحن للعمالء عن طریق البر.
 

 إیرادات أخرى
 .بیع االسكرابتتمثل بشكل رئیسي في إیرادات  مجموعةإن أنواع اإلیرادات األخرى لل

 
 ترجمة عملة أجنبیة

 وھو أیًضا عملة التشغیل للشركة األم. باللایر السعودي للمجموعةتم عرض البیانات المالیة 
 

 الزكاة 
في المملكة العربیة الس���عودیة، وقوانین الض���ریبة في جمھوریة مص���ر  ھیئة الزكاة و الض���ریبة و الجماركتخض���ع المجموعة ألنظمة 

. یتم إثبات إس���تحقاق الزكاة على المجموعة تلك الدولالعربیة. وتخض���ع الش���ركات التابعة األجنبیة ألنظمة ض���ریبة الدخل المطبقة في 
الموحدة للفترة الجاریة. ویتم تحمیل ضریبة األرباح أو الخسائر دخل شركاتھا التابعة األجنبیة وتحمل على قائمة وحصتھا في ضریبة 

الدخل األجنبیة المتعلقة بالشركاء األجانب في الشركات التابعة األجنبیة على حصة شركاء األقلیة (غیرالمسیطرین) في القوائم المالیة 
سا سابقة الموحدة المرفقة. یتم إحت سنوات  ب إلتزامات الزكاة اإلضافیة وضریبة الدخل األجنبیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربط على 

 .في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربط النھائي
 

للزكاة وفقا لمبدأ اإلستحقاق. یتم إحتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي والربح المعدل. یجري تسجیل أیة فروقات  یتم اإلستدراك
 بین المخصص والربط النھائي عند اعتماد الربط النھائي حیث یتم حینھا إقفال المخصص.

 
 توزیعات أرباح

 .جمعیة المساھمینتسجل توزیعات أرباح الشركاء كدائنون في الفترة التي یتم اعتماد تلك التوزیعات من قبل 
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 - ۳۰ - 

 األحكام المحاسبیة المھمة والتقدیرات غیر المؤكدة -٥
واالفتراضات حول القیم الدفتریة یُتطلب من اإلدارة القیام ببعض األحكام والتقدیرات الشركة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة المتبعة من 

للموجودات والمطلوبات التي ال تتوفر من مصادر أخرى. تلك التقدیرات واالفتراضات المصاحبة لھا تستند إلى عامل الخبرة السابقة 
 وعوامل أخرى ذات صلة، وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

 
ة بشكل مستمر. تدرج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الرئیسی

ى التقدیر وذلك في حال أثر ھذا التعدیل على تلك الفترة فقط، بینما تدرج في فترة المراجعة وفترات مستقبلیة في حال أثر ھذا التعدیل عل
 كل من الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة.

 
 كام اإلدارة المھمة أح

 القوائم، بأخذ األحكام التالیة، والتي تؤثر بشكل كبیر على المبالغ المدرجة في للمجموعةقامت اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
 .المالیة

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

باختبار ما إذا كان ھناك أیة مؤشرات على وجود انخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة سنویاً بتاریخ المركز  مجموعةتقوم إدارة ال
المالي وعندما تشیر األحداث أو التغیر في الظروف (المؤشرات) إلى أن القیمة الدفتریة غیر قابلة لالسترداد، تقوم الشركة بإجراء 

ت. یتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة (إن وجدت)، والتي تمثل زیادة القیمة اختبار االنخفاض في قیمة الموجودا
دام، أیھما الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة بعد تكالیف البیع أو قیمة األصل عند االستخ

 أعلى.
 
م، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة لتحدید القیمة الحالیة وذلك باستخدام معدل الخصم قبل الزكاة لتقییم القیمة عند االستخدا 

الذي یعكس تقییم الوضع الحالي للسوق بما یخص القیم الحالیة للتدفقات النقدیة والمخاطر المحددة لذلك األصل. تعتمد القیمة العادلة 
عار السوق السائدة أو في حالة عدم وجود أسعار سائدة في السوق، یتم تقدیر األسعار على أصول مشابھة ناقصاً تكالیف البیع على أس

 أو في حالة عدم وجود أسعار تقدیریة للموجودات المشابھة، یعتمد احتسابھا على التدفقات النقدیة المخصومة. 
 

إلى أدنى مستوى بحیث یمكن تحدید التدفقات النقدیة لكل وحدة لغرض تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات، یتم تجمیع الموجودات 
بصورة منفصلة. یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في 

 القیمة بتاریخ كل قائمة مركز مالي.
 

زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد إلى التقدیر المعدل لقیمتھا  وعندما یتم الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القیمة، یتم
ا لو القابلة لالسترداد، ولكن القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا یجب أال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیم

الموجودات أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة. ویتم إثبات عكس خسارة تم تحدیدھا لم یتم تسجیل أي خسارة لالنخفاض في قیمة 
 .االنخفاض في القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر

 
 الممتلكات، اآلالت والمعدات

بتقدیر األعمار اإلنتاجیة للممتلكات، اآلالت والمعدات بھدف احتساب االستھالك إعتماداً على االستخدام المتوقع  مجموعةتقوم إدارة ال
لھذه األصول والضرر المادي الذي تتعرض لھ. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة، األعمار اإلنتاجیة وطریقة االستھالك بشكل 

ة المتحصل علیھا، وفي حال وجود فرق یتم التعامل معھ كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة (في سنة سنوي للتأكد من أنھا تعكس المنفع
 التغییر والسنوات الالحقة).

 
لى فیما یتعلق في المطلوبات الحالیة لإلزالة واالستعادة والمطلوبات المماثلة (تفكیك وإزالة األصل)، تتم إضافة التغیرات في االلتزام إ

ذو العالقة أو خصمھا منھ في الفترة الحالیة بحیث ال یزید المبلغ المخصوم من كلفة األصل عن مبلغھ المسجل، إذا زاد كلفة األصل 
إذا نجم عن التعدیل  الخسائر. االنخفاض في االلتزام عن المبلغ المسجل لألصل فإنھ یجب االعتراف بالزیادة فوراً في قائمة األرباح أو

تنظر فیما إذا كان ذلك داللة على أن المبلغ المسجل الجدید لألصل قد ال یكون قابالً لالسترداد  مجموعةفإن الإضافة إلى كلفة األصل، 
باختبار ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمة األصل وذلك بتقدیر قیمتھ القابلة لالسترداد  مجموعةبكاملھ، وإذا كان األمر كذلك، تقوم ال

 لقیمة في قائمة األرباح أو الخسائر.ومعالجة أیة خسارة في انخفاض ا
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 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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 - ۳۱ - 

 (تتمة) األحكام المحاسبیة المھمة والتقدیرات غیر المؤكدة -٥
 

 المخزون
تقوم اإلدارة بتقدیر المخصص لتخفیض قیمة المخزون إلى القیمة القابلة للتحقق إذا كانت كلفة المخزون غیر قابلة لالسترداد أو تعّرض 

بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البیع أقل من التكلفة أو أي عوامل أخرى تتسبب في انخفاض القیمة المخزون للتلف أو للتقادم 
رات. القابلة للتحقق عن القیمة الدفتریة. وتستند تقدیرات القیمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدی

قلبات في األسعار أو التكالیف المرتبطة بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار الت
 الذي یؤكد أن ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة السنة المالیة.

 
 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

التعاقدیة المستحقة بموجب العقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة یعتمد نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة على التدفقات النقدیة 
 تسلمھا. عندئذ یتم خصم النقص على نحو تقریبي لمعدل الفائدة الفعلیة األصلیة لألصل.

 
تم تسجیل الخسائر بالنسبة للتعرض للمخاطر االئتمانیة التي ال ترتبط بزیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، ی

االئتمانیة المتوقعة للخسائر االئتمانیة التي تنشأ من احتمالیة وقوع أحداث تعثر خالل الفترة الالحقة المقدرة بمدة اثني عشر شھراً 
مان منذ شھًرا). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي ترتبط بزیادة ملحوظة في مخاطر االئت ۱۲(خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 

االعتراف المبدئي، یتطلب تكوین مخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض بغض النظر عن 
 ).المالیة توقیت التعثر (خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى عمر األداة

 
بتطبیق األسلوب  المجموعةمقدًما ودفعات مقدمة)، قامت بالنسبة للذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى (باستثناء مدفوعات 

 المبسط الخاص بالمعیار واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي. وعلیھ، ال
س مجمع. أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات تقوم الشركة بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان وتقوم بتقییم انخفاض القیمة على أسا

للمخاطر تستند إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلیة المحددة للمدینین والبیئة االقتصادیة. یتم تقسیم االنكشافات 
لة التعسر وعمر العالقة، أیھما على أساس الخصائص االئتمانیة مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافیة، قطاع األعمال، حا

 ینطبق.
 

 الموجودات أو المطلوبات التي تقاس بالقیمة العادلة
 
 موجودات أو مطلوبات منفصلة.  -
 مجموعة من الموجودات أو مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من الموجودات والمطلوبات.  -
 مجموعة من السیاسات واإلیضاحات المحاسبیة التي تتطلب احتساب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة.  -
 

 تستخدم الشركة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان عند قیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات.
 

ستخدام أسالیب التقییم. كما تقوم الشركة باستخدام المستویات التالیة والتي تعكس أھمیة المدخالت بتحدید القیمة العادلة با مجموعةتقوم ال
 :المستخدمة في تحدید القیمة العادلة

 
 أسعار معلنة (غیر معدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة. :۱المستوى 
التي یمكن مالحظتھا للموجودات  ۱ر المعلنة المدرجة في المستوى أسالیب تقییم تعتمد على مدخالت بخالف األسعا :۲المستوى 

 والمطلوبات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
 أسالیب تقییم تستخدم مدخالت لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة ولكنھا لیست مبنیة على مدخالت یمكن مالحظتھا. :۳المستوى 

 
یمة العادلة في نھایة السنة المشمولة بالتقریر في نفس الوقت الذي یحدث فیھ التغییر، بالتحویالت بین مستویات الق مجموعةتعترف ال

 تعتقد اإلدارة بأن تقدیراتھا وافتراضاتھا معقولة وكافیة.
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 - ۳۲ - 

 (تتمة) األحكام المحاسبیة المھمة والتقدیرات غیر المؤكدة -٥
 

 مخصص نھایة الخدمة 
التقییم اإلكتواري باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة كل فترة مالیة. یتم تسجیل یتم تحدید مكافأة نھایة الخدمة بواسطة 

 األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة التقییم اإلكتواري في قائمة الدخل الشامل للفترة التي حدث فیھا إعادة التقییم.
 

 االعتراف والقیاس للمخصصات والمطلوبات الطارئة
 ضات األساسیة حول احتمال وحجم تدفق الموارد االقتصادیة.االفترا 
 

 مخصص الزكاة
في المملكة العربیة السعودیة. یتم االستدراك للزكاة وفقا لمبدأ االستحقاق.  ھیئة الزكاة و الضریبة و الجماركألنظمة  مجموعةتخضع ال

یتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي والربح المعدل. یجري تسجیل أیة فروقات بین المخصص والربط النھائي عند اعتماد 
اء على القوائم المالیة الموحدة للشركة السعودیة للتنمیة الربط النھائي حیث یتم حینھا إقفال المخصص، یتم احتساب مخصص الزكاة بن

 (الشركة االم)  صدق - الصناعیة
 

 مطالبات قضائیة
القضایا الغیر منتھیة بمتابعة تطور إجراءاتھا القانونیة في تاریخ كل تقریر وذلك لتقییم الحاجة إلى تكوین مخصصات  مجموعةتراجع ال

من العوامل التي تؤخذ بعین االعتبار باتخاذ قرار المخصصات طبیعة الدعوى والمرحلة التي وصلت أو اإلفصاح في القوائم المالیة. و
بة إلیھا (ویشمل ذلك الفترة ما بعد تاریخ القوائم المالیة وقبل إصدارھا بالشكل النھائي) ورأي ووجھة نظر المستشارین القانونیین والتجر

  ار لإلدارة حول كیفیة الرد.السابقة لقضایا مشابھة باإلضافة إلى أي قر
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 - ۳۳ - 

 
 ومعداتأالت ممتلكات و -٦

 سیارات وشاحنات *آالت ومعدات مباني وإنشاءات* أراضي 
وأجھزة تجھیزات 

 مكتبیة
تحسینات على 
 مباني مستأجرة

مشاریع تحت 
 اإلجمالي ** التنفیذ

         الكلفة:
 ۳۷۱٬٥۰۷٬۰۰۲ ۷٬۷۱٤٬٤۳۱ ۳٬۲۸۲٬۲۹۰ ۲۸٬۸۲۸٬٦۱۲ ۳۹٬۱۳۳٬۷۰٦ ۱۹۷٬۰۷۳٬٥٥۹ ۷۷٬۷۷۷٬٦٦٦ ۱۷٬٦۹٦٬۷۳۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في  

 ٤٬۲۹٦٬۱٤۸ ۱٬۹٦۱٬٥٥۰ ٤٬۰۰۰ ۳۷۳٬۷۸۳ ۱٬٥٦۰٬۰۰۰ ۲۰۸٬۹۷۷ ۱۸۷٬۸۳۸ - إضافات 
 )۲٬۳۷٤٬۳۷۸( - - )٦۷۱٬٥۳۹( )۸۰٥٬٥۰۰( )۲۳٬۰۹٥( )۸۷٤٬۲٤٤( - إستبعادات
 - )۲٥٤٬۹۸۷( ۱۷۱٬٦٥٥ ۸۳٬۳۳۲ - - - - تحویالت 

 ۲٦۳٬۷٥٦ - - ۳۲٬۳۷٦ ۸٬٤۲۰ ۱۳٤٬٦٤۳ ٦٤٬۷٦۱ ۲۳٬٥٥٦ فروقات ترجمة عمالت اجنبیة

 ۳۷۳٬٦۹۲٬٥۲۸ ۹٬٤۲۰٬۹۹٤ ۳٬٤٥۷٬۹٤٥ ۲۸٬٦٤٦٬٥٦٤ ۳۹٬۸۹٦٬٦۲٦ ۱۹۷٬۳۹٤٬۰۸٤ ۷۷٬۱٥٦٬۰۲۱ ۱۷٬۷۲۰٬۲۹٤ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في  
 ٤٬۱۸۹٬۳٦٦ ٤۳٬۳۳٥ - ۳۰۰٬٥٦٦ ۳٬۰۱۸٬٥۸۲ ۸۲٦٬۸۸۳ - - إضافات 
 - )۹٬۳۰۸٬۹۷۱( - - - - ۹٬۳۰۸٬۹۷۱ - تحویالت 

 ۲٥٬۷٦٤ - - ۳٬۲۹٤ ۸۰٦ ۱۳٬۱٤٥ ٦٬۲٥۹ ۲٬۲٦۰ فروقات ترجمة عمالت اجنبیة
 ۳۷۷٬۹۰۷٬٦٥۸ ۱٥٥٬۳٥۸ ۳٬٤٥۷٬۹٤٥ ۲۸٬۹٥۰٬٤۲٤ ٤۲٬۹۱٦٬۰۱٤ ۱۹۸٬۲۳٤٬۱۱۲ ۸٦٬٤۷۱٬۲٥۱ ۱۷٬۷۲۲٬٥٥٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

         
         اإلستھالك المتراكم:

 ۲۷٥٬٦٤۷٬۳۸٤ - ۲٬۲۱۹٬۳٦۷ ۲٤٬۱٤۹٬۷۷٤ ۲۳٬٤۲٦٬۸۹۱ ۱٦۲٬۸۹۳٬۰۸٦ ٦۲٬۹٥۸٬۲٦٦ - ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۰٬۱۱۷٬۷۰۳ - ۳۲٥٬٤۸٦ ۱٬۰٦۰٬٤۷۲ ۲٬۳٥۰٬۰٥۲ ٤٬۲۳۳٬٤۳۲ ۲٬۱٤۸٬۲٦۱ - المحمل على السنةاإلستھالك 
 )۲٬۰٦٥٬۲٤۲( - - )٤۷٥٬۲۷۱( )۹۷۰٬۸۸۰( )۲۲٬٦۳۲( )٥۹٦٬٤٥۹( - إستبعادات

 ۱۰۸٬۷۲۹ - - ۱۹٬۱٤۰ ٤٬٦٦۳ ٦٥٬٤۰۰ ۱۹٬٥۲٦ - فروقات ترجمة عمالت اجنبیة
 ۲۸۳٬۸۰۸٬٥۷٤ - ۲٬٥٤٤٬۸٥۳ ۲٤٬۷٥٤٬۱۱٥ ۲٤٬۸۱۰٬۷۲٦ ۱٦۷٬۱٦۹٬۲۸٦ ٦٤٬٥۲۹٬٥۹٤ - ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۰٬۲٦۱٬۷٦۷ - ۱٥٦٬۰۷۹ ۱٬۰٤۰٬۰۰۷ ۲٬٦۲۰٬۲٥٤ ۳٬۹۹۷٬۳٤۲ ۲٬٤٤۸٬۰۸٥ - اإلستھالك المحمل على السنة
 ۱۱٬۲۱۲ - - ۲٬۰٤٤ ٥۲٦ ٦٬٦٤٦ ۱٬۹۹٦ - فروقات ترجمة عمالت اجنبیة

 ۲۹٤٬۰۸۱٬٥٥۳ - ۲٬۷۰۰٬۹۳۲ ۲٥٬۷۹٦٬۱٦٦ ۲۷٬٤۳۱٬٥۰٦ ۱۷۱٬۱۷۳٬۲۷٤ ٦٦٬۹۷۹٬٦۷٥ - ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
         

         صافي القیمة الدفتریة
 ۸۳٬۸۲٦٬۱۰٥ ۱٥٥٬۳٥۸ ۷٥۷٬۰۱۳ ۳٬۱٥٤٬۲٥۸ ۱٥٬٤۸٤٬٥۰۸ ۲۷٬۰٦۰٬۸۳۸ ۱۹٬٤۹۱٬٥۷٦ ۱۷٬۷۲۲٬٥٥٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 ۸۹٬۸۸۳٬۹٥٤ ۹٬٤۲۰٬۹۹٤ ۹۱۳٬۰۹۲ ۳٬۸۹۲٬٤٤۹ ۱٥٬۰۸٥٬۹۰۰ ۳۰٬۲۲٤٬۷۹۸ ۱۲٬٦۲٦٬٤۲۷ ۱۷٬۷۲۰٬۲۹٤ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
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 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۳٤ - 

 
 (تتمة) ومعداتأالت ممتلكات و -٦

 
مقامة على أراضي مستأجرة من الھیئة السعودیة للمدن الصناعیة ومناطق التقنیة في مدینة جدة ومن الھیئة الملكیة  إن مباني المجموعة*

 . لة للتجدیدلمدد متفاوتة قاب نة الجبیل وینبع بإیجار سنويفي مدی
 

 .۲۰۲۲نتھاء منھا خالل عام ومن المتوقع األ لشركة سلیب ھاي (شركة تابعة) نظام البركود نفیذ فيتتمثل مشاریع تحت الت** 
 

 :دیسمبر علي النحو التالي ۳۱للسنة المنتھیة في  االستھالكتوزیع مصروف  تم -
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۸٬۰۹۰٬٦۱۳ ۸٬۳٤۷٬٦۹٦ )۲٤(إیضاح  تكلفة المبیعات
 ٥٥۷٬۲۳۹ ۷۱٦٬٤۷٥ )۲٥مصاریف بیع وتوزیع (إیضاح 

 ۱٬٤٦۹٬۸٥۱ ۱٬۱۹۷٬٥۹٦ )۲٦مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 
 ۱۰٬۲٦۱٬۷٦۷ ۱۰٬۱۱۷٬۷۰۳ 

 
 عقود اإلیجار -۷

 
 صولأحق إستخدام  ۷/۱

 دیسمبر ھي كما یلي: ۳۱صول كما في أإن الحركة في حق إستخدام 
 

 اإلجمالي  مباني ومعارض  أراضي 
 ۸,٦٦٦,۱۸۷  ۷,۷۲۹,۸۰۱  ۹۳٦,۳۸٦ ۲۰۲۰ینایر  ۱في  صافي القیمة الدفتریة 

 ٦٬۹۷۷٬۱۲۰  ۳٬٦٦۷٬٦٥۳  ۳٬۳۰۹٬٤٦۷ اإلضافات خالل السنة
 )۷۸۱٬٦۲٤(  )۷۸۱٬٦۲٤(  - تعدیالت علي عقود إیجار

)٥٥۹٬۸۷۹( خالل السنة طفاءاإل   )۳٬۲۳۳٬۳۹٥(  )۳٬۷۹۳٬۲۷٤( 
 ۱۱٬۰٦۸٬٤۰۹  ۷٬۳۸۲٬٤۳٥  ۳٬٦۸٥٬۹۷٤ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  صافي القیمة الدفتریة 

 
 اإلجمالي  مباني ومعارض  أراضي 
 ۱۱٬۰٦۸٬٤۰۹  ۷٬۳۸۲٬٤۳٥  ۳٬٦۸٥٬۹۷٤ ۲۰۲۱ینایر  ۱في  صافي القیمة الدفتریة  

 ۳٬٦٥۳٬۳۳٤  ۳٬٦٥۳٬۳۳٤  - اإلضافات خالل السنة
)٥۷۷٬٤۸۸( خالل السنة طفاءاإل   )۳٬٥۸٥٬۱۹٤٬(  )٥۱٦۲٬٦۸۳( 
 ۱۰٬٥٥۹٬۰٦۰  ۷٬٤٥۰٬٥۷٤  ۳٬۱۰۸٬٤۸٦ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  صافي القیمة الدفتریة 
 

  : دیسمبر على النحو اآلتي ۳۱إستخدام األصول للسنة المنتھیة في تم توزیع مصروف إستھالك حق 
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۱٬۳۲۹٬۷۲٥  ۲٬۷۹۳٬۲۰۷ )۲٤(إیضاح  تكلفة المبیعات

 ۲,۰۰۱,۷۱٥  ۸۸۹٬۷۰۲ )۲٥(إیضاح  مصاریف بیع وتوزیع
 ٤٦۱٬۸۳٤  ٤۷۹٬۷۷٤ )۲٦(إیضاح  مصاریف عمومیة وإداریة

 ٤٬۱٦۲٬٦۸۳  ۳٬۷۹۳٬۲۷٤ 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۳٥ - 

 
 (تتمة) عقود اإلیجار -۷
 

 إلتزامات التأجیر ۷/۲
 .٪٤٫۲ إلي %۳٫۸منطبیقھ على إلتزامات التأجیر بلغ المتوسط المرجح لمعدل اإلقتراض اإلضافي الذي تم ت

 
  الحركة على إلتزامات عقود اإلیجار خالل السنة:

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ۱۰٬۰٤۰٬۰۱۸  ۱۱٬٥۰۱٬۰۸٥ ینایر  ۱الرصید في 
 ٥٬٥۰٤٬٦۳۹  ۳٬۱۳۷٬۸٤۹ إضافات

 ۳٤٥٬٤۲٦  ٥۱٥٬٤۱۰ تكالیف تمویل
 )٤٬۳۸۸٬۹۹۸(  )۲٬۷۳۸٬۸۳۰( مدفوعات خالل السنة

 ۱۱٬٥۰۱٬۰۸٥  ۱۲٬٤۱٥٬٥۱٤ إجمالي التزامات التأجیر 
 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ٤٬۱۷٦٬۸٥۰  ٤٬٦۸۸٬۱٥۱ خالل سنة واحدة 
 ۷٬۳۲٤٬۲۳٥  ۷٬۷۲۷٬۳٦۳ سنوات ٥سنة إلى 

 ۱۱٬٥۰۱٬۰۸٥  ۱۲٬٤۱٥٬٥۱٤ التأجیرإجمالي إلتزامات 
 

 غیر ملموسة موجودات -۸
 كما یلي:  علیھا خالل السنةالحركة تتكّون األصول غیر الملموسة من برامج وأنظمة حاسب آلي، وتتلخص 

 
 برامج حاسب آلي 

 ۷۹۲٬٦٦۹ ۲۰۲۰ینایر  ۱في  صافي القیمة الدفتریة
 ۷۰٬۷۹۷ اضافات خالل السنة

 )۳۰۲٬۱۰٥( )۲٦(إیضاح  خالل السنة اإلطفاء
 ٥٦۱٬۳٦۱ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  صافي القیمة الدفتریة

  
 ٥٦۱٬۳٦۱ ۲۰۲۱ینایر  ۱في  صافي القیمة الدفتریة

 )۳۳۲٬۳٤٦( )۲٦(إیضاح  خالل السنة اإلطفاء
 ۲۲۹٬۰۱٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  صافي القیمة الدفتریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۳٦ - 

 
 الشھرة -۹

لایر س�عودي في الزیادة في كلفة اإلس�تثمار في الش�ركة العالمیة لتس�ویق مس�تلزمات النوم  ٦۲٬۳٥٦٬٤۰۹رص�ید الش�ھرة والبالغ یتمثل 
  عمال.المحدودة (شركة تابعة) عن القیمة العادلة لصافي أصولھا عند دمج األ

 
نخفاض في القیمة. یرتكز إختبار الناتجة عن عملیات دمج األعمال للتحقق من مدى تعرض�����ھا إل ختبار الش�����ھرةإیتم بص�����ورة س�����نویة 

س��تخدام". إن ھذه الحس��ابات تس��تند إلى توقعات التدفقات النقدیة وفقاً للنتائج التش��غیلیة المقدرة اإل قیدنخفاض القیمة على حس��اب "القیمة إ
 .للوحدات المنتجة للنقد

 
حتس��اب القیمة اإلس��تردادیة على أس��اس إ، قامت إدارة المجموعة بمراجعة القیمة اإلس��تردادیة للش��ھرة. تم م۲۰۲۱دیس��مبر  ۳۱كما في 

كما تم تحدیدھا من قبل إدارة المجموعة والتي تتكون من ص����افي الموجودات التش����غیلیة للش����ركة  اإلس����تخدام للوحدة المولدة للنقدقیمة 
س��تخدام الموازنات المالیة المعتمدة إالتابعة. عند تحدید قیمة اإلس��تخدام للوحدة المولدة للنقدیة تم خص��م التدفقات النقدیة التي تم تحدیدھا ب

ستخدام یتأثر بشكل حتساب قیمة اإلإإن  )۹٫۳۲: ۲۰۲۰( %۹٫٥۸سنوات بواقع معدل خصم من قبل إدارة الشركة التابعة لفترة خمس 
 :عام بالتغیرات في اإلفتراضات الرئیسیة التالیة

 .معدل الخصم المستخدم في تقدیرات التدفقات النقدیة -
 .أسعار وكمیات البیع -
 

ترى اإلدارة أن أي تغیر معقول في  .للش������ھرة المثبتة أعالهوقد أس������فرت الدراس������ة أعاله، عن عدم وجود إنخفاض في القیمة الدفتریة 
 .اإلستخدام عن القیمة الدفتریة للوحدة المولدة للنقد المعنیة قیدفتراضات الرئیسیة لن یسفر عن ھبوط القیمة اإل

 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر -۱۰
 تكون ھذا البند مما یلي:ی
 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

     أ. الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (إبن رشد)
 ۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰  ۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ الكلفة

 )۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰(  )۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰( مخصص اإلنخفاض
 -  - القیمة العادلة

    
     ب. شركة المخازن والخدمات المساندة 

 ٥٬۲٥۰٬۰۰۰  ٥٬۲٥۰٬۰۰۰ قیمة العادلةال
    

    محلیة مسعرةأوراق مالیة  إستثمار في محفظةج. 
 ۳۸٬۷۷٤٬٥۰٦  ٥٥٬۰۰٤٬۳۳۳ القیمة العادلة

    
 ٦۰٬۲٥٤٬۳۳۳  ٤٤٬۰۲٤٬٥۰٦ 

 
(الش��ركة العربیة  م۲۰۲۱دیس��مبر  ۳۱كما في  الدخل الش��امل اآلخر قائمةبلغ رص��ید الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  )أ

إس��تثمار تم إثبات ولایر س��عودي بالص��افي).  ال ش��يء: ۲۰۲۰( الش��يء إبن رش��د) -) مس��ؤولیة محدودةذات لأللیاف الص��ناعیة (
م، وذلك خالل إثبات ۲۰۱۹دیس�����مبر  ۳۱قامت إدارة المجموعة بعكس كامل القیمة المس�����جلة كما في  .لةالمجموعة بالقیمة العاد

 مة العادلة.القیمة العادلة لتلك الموجودات المالیة ضمن حساب إحتیاطي القی
 

 لإلستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة دراسة القیمة العادلةب المجموعة، قامت إدارة م۲۰۲۱  دیسمبر ۳۱كما في 
 العدید من اإلفتراضات على العالقة. بناءً ومقارنتھا بقیمھا الدفتریة ذات  سوقطریقة اسلوب ال ، من خالل(شركة مساھمة مقفلة)

لفترة  م النھائیة ومعدالت النمو والخصمالرئیسیة التي تشمل تقدیر حجم المبیعات المستقبلیة واألسعار والتكالیف التشغیلیة والقی
 . خمس سنوات

 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۳۷ - 

 ۳۱كما في  لإلستثمار المثبت أعاله العادلةفي القیمة جوھرى وجود إنخفاض  عدم وقد أسفرت الدراسة أعاله للسنة الحالیة، عن
 .م۲۰۲۱دیسمبر 

 (تتمة) موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر -۱۰
 

أس�����ھم حقوق الملكیة في قیمة محفظة مخص�����ص�����ة  اآلخر تتض�����من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�����امل )ب
لإلس��تثمار في أس��ھم البنوك والش��ركات المس��اھمة األخرى المتداولة في س��وق األس��ھم الس��عودي غیر المحتفظ بھا للمتاجرة والتي 

خل الش���امل اآلخر قامت المجموعة باختیار غیر قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي إلثبات التغیرات في القیمة العادلة من خالل الد
تحتفظ المجموعة بھذه بدالً من الربح أو الخس������ارة، حیث أن ھذه االس������تثمارات االس������تراتیجیة تعتبرھا المجموعة أكثر أھمیة. 

اإلس��تثمارات تم إثباتھا ھذه  المحلیة المرخص��ة في المملكة العربیة الس��عودیة. إن  المالیة المحفظة لدى إحدى ش��ركات الوس��اطة
 وذلك وفقاً ألسعار اإلقفال بنھایة التداوالت في تاریخ المركز المالي.  م۲۰۲۰و م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لة كما في بالقیمة العاد

 
 خالل السنة: مسعرةمار في محفظة أوراق مالیة محلیة إستثوفیما یلي الحركة على 

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ۲۱٬۱۳۷٬٦۹٤  ۳۸٬۷۷٤٬٥۰٦ ینایر ۱
 )۳٤٤٬۷۱۹(  ۱٦٬۸۸۳٬۱۸٥ األرباح / (الخسائر) غیر المحققة

 ۱۷٬۹۸۱٬٥۳۱  )٦٥۳٬۳٥۸( صافي (اإلستبعادات) / اإلضافات خالل السنة
 ٥٥٬۰۰٤٬۳۳۳  ۳۸٬۷۷٤٬٥۰٦ 

 
 .۳۱یتم اإلفصاح عن أسالیب التقییم في اإلیضاح رقم  -

 
 مخزون -۱۱
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ۲٤٬۸۷۰٬۷۸۹  ۲۰٬۱٤۸٬۸٦۷  مواد خام 
 ۱٦٬۳۱٦٬۰٦٤  ۱۹٬۲٥۸٬۰٤۰  إنتاج تام

 ۳٬۳۱۹٬۱۱٦  ۳٬۲٦٦٬۳۹۲  قطع غیار
 -  ٦۹٦٬٤۲٦  إكسسوارات

  ٤۳٬۳٦۹٬۷۲٤٤٬٥  ٥۰٥٬۹٦۹ 
     

 ۱۰٬۷٤۰  ۸۹٤٬۲۳۷   بضاعة بالطریق
 ۲٬٦۷٥٬٦۸۸  ۱٬۱٦۹٬۱۸٤  إنتاج تحت التشغیل

  ٤٥٬٤۳۳٬۱٤  ٤٦۷٬۱۹۲٬۳۹۷ 
 

 بطیئة الحركة ھي كما یلي:متقادمة و * إن حركة مخصص بضاعة
 

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ٤٬۰٥۸٬۸۳٦  ٥٬۸۷۷٬٦٦۲  مخصص السنة

 )٤٬۰٥۸٬۸۳٦(  )٥٬۸۷۷٬٦٦۲(  خالل السنةالمستخدم 
  -  - 
 

الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم التالیة الشركات التابعة  في اإلدارة ، قرر مجلسم۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  خالل السنة
، بشطب مخزون متقادم وبطيء الحركة، والمخزون التالف الغیر صالح لالستخدام (بضاعة ومصنع صدق للخزف المحدودة (سلیب ھاي)

لایر سعودي  ٥٬۸۷۷٬٦٦۲باإلضافة إلى قید إنخفاض في قیمة المخزون بمبلغ وكاالت تجاریة، بضاعة مستودعات تامة الصنع، مواد خام) 
 لایر سعودي). ٤٬۰٥۸٬۸۳٦: ۲۰۲۰(

 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۳۸ - 

 
 

 أرصدة مدینة أخرىومصاریف مدفوعة مقدما  -۱۲
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ٥٬۷۲۰٬٥۸۲  ۲٬٥۰۰٬۹۲۸ دفعات مقدمة لموردین
 )۲٤٬٥۳۰(  )۹۰٬۳٤٤( * دفعات مقدمة لموردین مخصص

 ۲٬٤۱۰٬٥۸٥٬٦  ٤۹٦٬۰٥۲ 
 ً  ۹۹٦٬٤۸۷  ۹۳۸٬۰۷۹ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٤٥۰٬۰۰۰  ٤٥۰٬۰۰۰ إعتمادات مستندیة
 ٥۳۲٬۹۱۰  ٤۳۰٬۹۳٤ ذمم موظفین

 ۳۱٥٬۸۲۹  ۹٬۹۰۷ تأمینات
 ۱۹۱٬۰۸۳  - ضریبة القیمة المضافة

 ٤۹۷٬٥۷۷  ٤۳٤٬۱٤۳ أخرى
 ٤٬٦۷۳٬٦٤۷  ۸٬٦۷۹٬۹۳۸ 

 
 دفعات مقدمة لموردین ھي كما یلي: إن حركة مخصص* 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۲٤٬۰٥٦  ۲٤٬٥۳۰ ینایر  ۱

 -  ۱٬۰۸٤٬۳٦۷ المكون خالل السنة
 -  )۱٬۰۱۹٬۰۷۱( المستخدم خالل السنة

 ٤۷٤  ٥۱۸ ترجمة عمالت أجنبیةفروقات 
 ۹۰٬۳٤٤  ۲٤٬٥۳۰ 

 
 ، بالصافيوأوراق قبض ذمم مدینة -۱۳

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۱٦٬۱٥٦٬۳۲۱  ۱۷٬٤۳٥٬٥۸۳ تجاریة ذمم مدینة

 ۱٤٦٬٦۷۷  ٥۹۸٬٤۳۸ أوراق قبض
 -  ۸٤٬۸٦٥ شیكات تحت التحصیل

 )۲٦۰٬٥۳۱(  )۳۸۷٬٤۲۳( الخسائر االئتمانیة المتوقعةمخصص 
 ۱۷٬۷۳۱٬٤٦۳  ۱٦٬۰٤۲٬٤٦۷ 
 
 )۳۱ ن اإلفصاحات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان والتحلیل المتعلق بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مبینة في (إیضاحإ
 

 ھي كما یلي: الخسائر األئتمانیة المتوقعةإن حركة مخصص 
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۷۲۳٬۱۷۳  ۲٦۰٬٥۳۱ ینایر  ۱

 ۸٦۷٬٦۱۳  ۱٬٤۹۸٬٥۷٤ المخصص للسنة
 )۱٬۳٤۲٬٥۷۹(  )۱٬۳۷۲٬۱٦۲( خالل للسنةالمستخدم 

 ۱۲٬۳۲٤  ٤۸۰ فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
 ۳۸۷٬٤۲۳  ۲٦۰٬٥۳۱ 

 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ۳۹ - 

 
 

 الخسائر  وأاألرباح  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل -۱٤
المساھمة األخرى المتداولة في سوق األسھم تتمثل اإلستثمارات في قیمة محفظة مخصصة لإلستثمار في أسھم البنوك والشركات 
المحلیة المرخصة في المملكة العربیة  المالیة السعودي بغرض اإلتجار. وتحتفظ المجموعة بھذه المحفظة لدى إحدى شركات الوساطة

 و ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في  السعودیة. إن اإلستثمارات في األوراق المالیة التي تم شراؤھا بغرض المتاجرة تم إثباتھا بالقیمة العادلة
 وذلك وفقاً ألسعار اإلقفال بنھایة التداوالت في تاریخ المركز المالي. وفیما یلي الحركة على اإلستثمارات خالل السنة: ۲۰۲۰

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ۱٦٬٥۰٦٬۱۲۷  ۹٥٦٬۰٥۰ ینایر ۱
 ۹۳۷٬۹۱۳  ٦۱۲٬۸۰۲ أرباح غیر محققة 

 )۱٦٬٤۸۷٬۹۹۰(  ۲٬۳٦٦٬۱٦۸ السنةصافي اإلضافات / (اإلستبعادات) خالل 
 ۳٬۹۳٥٬۰۲۰  ۹٥٦٬۰٥۰ 

 
 النقد وما في حكمھ -۱٥

األرصدة لدى البنوك واالستثمارات ذات السیولة العالیة التي یمكن تسییلھا خالل فترة ثالثة شھور أو  منیتضمن النقد وما في حكمھ 
 أقل.

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۱٦٬۳٥٥٬٥٤۱  ۱۰٬۱٦٥٬٦۰٦ أرصدة لدى البنوك

 ٤۲۹٬٥٦۱  ٤۲۲٬٦٦٦ نقد في الصندوق
 -  ۱٬۲۲۷٬٥۲٦ یوم ۹۰شیكات تحت التحصیل أقل من 

 ۱۹٥٬٤۰۸  ٤٬۲٤۷ نقد لدى محفظة استثماریة
 ۱۱٬۸۲۰٬۰٤٥  ۱٦٬۹۸۰٬٥۱۰ 

 
 حتیاطي نظاميإ -۱٦

% من الربح  ۱۰احتیاطي نظامي بنسبة ، أن یتم تكوین األم یتطلب نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة
  ٪ من رأس المال.۳۰الصافي وأن یستمر ھذا التحویل حین یبلغ االحتیاطي النظامي 

 
 ۸٬۰۹۹٬۳۷٥وافقت الجمعیة العامة على قرار مجلس االدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة  م،۲۰۲۰یونیو  ۱٤بتاریخ 

مقابل الخسائر المتراكمة بناًءا علیھ قامت اإلدارة بعكس كامل رصید االحتیاطي النظامي النظامي. لایر سعودي من حساب االحتیاطي 
 للمجموعة.

 
 .۲۰۲۱ا للخسائر المحققة عن عام لم تقم اإلدارة بتكون إحتیاطي نظامي ھذا العام نظر

 
 لتزامات منافع الموظفینإ -۱۷

. بینما یتم صرف مدفوعات التزام المنافع عند وجب طریقة وحدة اإلئتمان المخططةوفقاً للتقییم االكتواري بم یتم احتساب  المستحقات
 استحقاقھا.

 
 لى قیمتھا الحالیة ھي كما یلي: ا عإن الحركة على االلتزامات خالل السنة بناءً 

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۱۷٬٤۹٥٬۲۲۰  ۱۳٬٦۲٦٬۱٦٦ ینایر ۱المنافع المحددة كما في  القیمة الحالیة إللتزامات

 ۱٬۲۷۸٬٦۳۸  ۲٬۳۳۳٬۷۰۳ تكلفة الخدمة الحالیة
 ٤۳۳٬۹۹۰  ٤٤۲٬۸٤۳ الفائدة

 )۲٬٥٤٥٬٤٥٥(  )٥۹۳٬۸٥۱( المدفوع خالل السنة
 )۳٬۲٦۰٬۰۹۷(  )۷٦٥٬۸٥٦( دفعات مقدمة

 ۲۲۳٬۸۷۰  ۱٬۰۷۰٬۰۰۳ الخسائر االكتواریة من إعادة قیاس منافع الموظفین 
 ۱۳٬٦۲٦٬۱٦٦  ۱٦٬۱۱۳٬۰۰۸ دیسمبر ۳۱إجمالي المخصص كما في 

     



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٤۰ - 

 
 

 (تتمة) إلتزامات منافع الموظفین -۱۷
 

 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة
جل تقییم أمن الرئیسیة المستخدمة ألغراض اإلكتواري  تم إجراء التقییم اإلكتواري بإستخدام وحدة اإلئتمان المتوقعة، وكانت اإلفتراضات

 كما یلي: منافع الموظفینالتزامات 
 

    ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 %۲٬۸٥  %۲   معدل الخصم

 %۲٬٥  %۲   معدل الزیادة في الرواتب
 

 فیما یلي أثر التغیر في الحساسیة على القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة:
 

    ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
     تقییم معدل الخصم

 )۱٬۰٥۲٬۲۱٥(  ۱۹٬٦۰۸٬۹۷۳  %۰٫٥زیادة بواقع  -
 ۱٬۲۰٦٬۱۲۳  ۲۰٬٦۹۹٬۸۰٦  %۰٫٥نقص بواقع  -

     
     معدل زیاده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار

 ۱٬۱۹۸٬۰۱۰  ۲۰٬٦۹٦٬۹۹۰  %۰٫٥زیادة بواقع  -
 )۱٬۰٦٥٬۲۸۸(  ۱۹٬٦۰٦٬٤۳٤  %۰٫٥نقص بواقع  -
 

 النقدیة المتوقعة على مدى السنوات القادمة والتي یتم تقییمھا على أساس غیر مخصوم ھي كالتالي:التدفقات 
 

    ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۸۸٤٬٤۱۸  ۲٬٦٦۹٬۷۷٤   سنة واحدة

 ٦٬٥۹۹٬٥۷۳  ۱۲٬٥۲٤٬۳٤۹  سنوات ٥إلى  ۲
 ۸٬۹۷۰٬۸٥۲  ۹٬٤۸۳٬۱۱٦   سنوات ۱۰إلى  ٦

 
 التزامات ضریبیة مؤجلة -۱۸

 دیسمبر، من فروق مؤقتة تعود إلى ما یلي:  ۳۱یتكّون الرصید كما في 
 

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۷۰۷٬۱٤۳  ۷۸۲٬۹٦۹  أصول ثابتة

 ۷۰۷٬۱٤۳  ۷۸۲٬۹٦۹  االلتزام الضریبي المؤجل 
     

     یخصم:
 )٦۱۲٬۰۰٦(  )۷۰۷٬۱٤۳(  االلتزام الضریبي المؤجل في بدایة العام

 )۱۲٬۳۷۹(  )۱٬۳۰۹(  فروق ترجمة عمالت أجنبیة
 ۸۲٬۷٥۸  ۷٤٬٥۱۷  مصروف ضریبة الدخل المؤجلة

 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٤۱ - 

 
 

 وضریبة الدخلمخصص الزكاة  -۱۹
 

 الوعاء الزكوي )أ
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ۲۱۷٬۹٥٤٬٦۱۰  ۲۱۱٬۸۳۱٬٥٥٤  حقوق المساھمین 
)۲۰۸٬۱٥٥٬۸۳٤(  القیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة    )۲۱۱٬۲۱۳٬۷٥٥(  

 ۳۸٬٤۹٦٬۳٤٤  ٦۰٬۷۸٦٬٥٥۳  المخصصات
 ۲,۳٤٥,٦۸٤  ٦٬۹۸٤٬۸٥۲  الربح المعدل للسنة 

 ٤۷,٥۸۲,۸۸۳  ۷۱٬٤٤۷٬۱۲٥  الوعاء الزكوي
     

 
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل )ب

 إن حركة مخصص الزكاة ھي كما یلي:
 

   ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۱۰٬۷۰۷٬۱۳۱  ۸٬٦۱٦٬۷۰۳  ینایر ۱الرصید في 

 ۱٬۳٦۸٬۱۸۸  ۲٬۱۲٥٬۷٤٤  المخصص للسنة
 )۳٬٤٥۸٬٦۱٦(  )٤٬٤٦۲٬٦۳٤(  المدفوع خالل السنة

  ٦٬۲۷۹٬۸۱۳  ۸٬٦۱٦٬۷۰۳ 
 

 كما یلي: ھيحركة مخصص ضریبة الدخل إن 
   ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ٥۸٥٬۱۲٥  ۳٦٦٬۳۰۹  ینایر ۱الرصید في 
 ٤٤۹٬۰٦۷  ۱٬۲۳٤٬۱۱۹  المخصص للسنة

 )٦٦۷٬۸۸۳(  )۳٤٦٬۷۱۳(  المدفوع خالل السنة
 ۳٦٦٬۳۰۹  ۱٬۲٥۳٬۷۱٥  دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۸٬۹۸۳٬۰۱۲  ۷٬٥۳۳٬٥۲۸  إجمالي مخصص الزكاة وضریبة الدخل
     

 
 الموقف الزكوي والضریبي للمجموعة  )ج

 
 :صدق –اعیة الشركة السعودیة للتنمیة الصن •

 إلتزاماتھا المالیة المستحقة للھیئة.م، بعد تسویة وسداد كافة ۲۰۱۸ المالي العام الي نھایةأنھت الشركة وضعھا الزكوي 
 
  م:۲۰۲۰م و۲۰۱۹ العام المالي

ً لم ۲۰۲۰م و۲۰۱۹لعامي  ةالموحد ةا الزكویاتھقدمت الشركة إقرار - وحصلت الشركة على شھادة الموحده قوائمھا المالیة وفقا
 الزكاة.

 
عتراض إلتم اولایر ،  ٤۹٥٬۳۹٦م بإجمالي فروقات زكویة قدرھا ۰۱/۱۱/۲۰۲۱بتاریخ  ربوط زكویة نھائیة معدلھصدر للشركة  -

 الدراسة.لایر، والزال اإلعتراض قید  ۱۲۳٬۸٤۹من زكاة البنود المعترض علیھا بمبلغ  %۲٥سداد  و على كامل تلك الفروقات
 

 قامت الشركة بتكوین مخصص زكاة بكامل الفروقات الزكویة المعترض علیھا. -
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٤۲ - 

 
 

 (تتمة) مخصص الزكاة وضریبة الدخل -۱۹
 

 (تتمة)الموقف الزكوي والضریبي للمجموعة  )ج
 
 :(سلیب ھاي) الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم المحدودة •

 م بعد تسویة وسداد كافة إلتزاماتھا المالیة المستحقة للھیئة.۲۰۰٥ الي نھایة العام الماليأنھت الشركة وضعھا الزكوي 
 

م:۲۰۱٤م الى ۲۰۰٦من المالیة األعوام   
ً ۲۰۱٤لى إم ۲۰۰٦قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة عن السنوات من  -  لقوائمھا المالیة المنفردة وحصلت على شھادات الزكاة. م وفقا

 
وتم اإلعتراض  لایر ، ۱٬۷۳۷٬٦۹۲م بإجمالي فروقات زكویة قدرھا ۲۰۰۷م و۲۰۰٦معدل لعامي نھائي صدر للشركة ربط زكوي  -

لایر  ۱٬٤٥٥٬٤٤٤ھـ بتأیید الھیئة في فروقات زكویة قدرھا ۱٤۳۸) لعام ۱۷۳۰أصدرت اللجنة اإلستئنافیة قرارھا رقم (الى ان 
 .سعودي

 
الي ان لایر، وتم اإلعتراض  ۹٥۹٬۷۹۹م بإجمالي فروقات زكویة قدرھا ۲۰۰۸معدل لعام نھائي صدر للشركة ربط زكوي   -

ھـ بتأیید الھیئة في فروقات ۱٤۳٦) لعام ۲/۱قرارھا رقم ( اض الزكویة الضریبیة اإلبتدائیة األولى بجدةلجنة اإلعتر أصدرت
 لایر. ۹٥۸٬۳٤۰زكویة بمبلغ قدره 

 
لایر،  ۲٬۷۸٥٬۹۸۹م بإجمالي فروقات زكویة بمبلغ قدره ۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۹معدلة لألعوام من  نھائیة صدر للشركة ربوط زكویة -

أمام اللجنة الزكویة الضریبیة اإلبتدائیة األولي بجدة، ولم یتم مناقشة ھذا اإلعتراض ولم یصدر عنھا أي قرار  علیھاوتم اإلعتراض 
م إلغالق الدعوى لدى االمانة العامة للجان الضریبیة، وجاري إستكمال مراحل التقاضي أمام الجھات ذات ۲۰۲۱حتى نھایة عام 

 .العالقة
 

لایر،  ٤٬٥۸۹٬۸٦۱مع الھیئة بمبلغ أعاله لبنود المعترض علیھا لیخص الفروقات الزكویة  قامت الشركة بتكوین مخصص زكاة  -
 لایر. ٥٬۱۹۹٬۷۷۳من إجمالي الفروقات المعترض علیھا البالغة  %۸۸ویشكل ھذا المبلغ نسبة 

 
 م.۲۰۲۱م حتى نھایة عام ۲۰۱٤م إلى ۲۰۱۲لم تصدر من جانب الھیئة أي ربوط أولیة أو نھائیة لألعوام من  -

 
م:۲۰۲۰م إلى ۲۰۱٥من المالیة األعوام   

 تقدم الشركة قوائم مالیة موحدة وإقرار زكوي موحد مع الشركة الرئیس الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق). -
 

المنفردة م وفقا لقوائمھا المالیة ۲۰۲۰م إلى عام ۲۰۱٥قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة (إقرار معلومات) عن السنوات من عام  -
 وحصلت على شھادات الزكاة.

 
 ات التابعة األخرى:الشرك •

 
 تقدم الشركات قوائم مالیة موحدة وإقرار زكوي موحد مع الشركة الرئیس الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق). -

 
المالیة المنفردة وحصلت  م وفقا لقوائمھا۲۰۲۰م إلى ۲۰۱٥قدمت الشركات إقراراتھا الزكویة (إقرار معلومات) عن السنوات من  -

 على شھادات الزكاة.
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٤۳ - 

 
 

 (تتمة) مخصص الزكاة وضریبة الدخل -۱۹
 

 (تتمة)الموقف الزكوي والضریبي للمجموعة  )ج
 
 :شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة •

 
م، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ حتى نھایة السنة المالیة المنتھیة في ھیئة الزكاة و الضریبة و الجماركة وضعھا الزكوي مع نھت الشركأ -

ساریة حتى  ، وقد حصلت الشركة على شھادة ۲۰۲۰المستحقة علیھا للھیئة وفق االقرار المرفوع للعام  وكما سددت الشركة الزكاة
 م.۳۰/۰٤/٢٢۲۰

والذي بموجبھ تم  ۲۰۲۰االقرار المرفوع عن العام عن  ھیئة الزكاة و الضریبة و الجماركتم الرد علي االستفسارات الواردة من  -
 السداد
 

 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى -۲۰
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ٥٬۹۸۱٬۰۲۳  ٤٬۰٦۰٬٦٦۳  مصاریف مستحقة
 ۳٬۹٦۷٬۷٦۰  ۲٬٤٥٤٬۰۳۲  أجازات وبدالت موظفین

 ۳٬۰۳٦٬۰۲۷  ٤٬٥٦٦٬۹۱۲  عمالء إلتزامات عقود
 ٤۲۰٬۹۲۷  ۹۳٦٬٤٤۹  ضریبة القیمة المضافة

 ٦۷٬۳٥۱  ٤۱٬٥۷۸  تأمینات اجتماعیة
 ٦٤٬۲۰٥  ۹۹٬۲۰۸  مستحقات موظفین

 ۳۸۱٬۸۷۸  ۹۹۲٬۰۰٤  أخرى
  ۱۳٬۱٥۰٬۸٤٦  ۱۳٬۹۱۹٬۱۷۱ 

 
 فائض اإلكتتاب -۲۱

إلستالم لایر سعودي في المستحق للمكتتبین طرف الشركة والذین لم یتقدموا للبنوك  ٦٬۳٥۰٬۸۹۸یتمثل رصید فائض اإلكتتاب والبالغ 
 م.۱۹۹۲ عامالفائض المستحق لھم بعد اإلنتھاء من تخصیص األسھم منذ 

 
 إئتمانیةتسھیالت  -۲۲

ممنوحة من بنك اإلس����تثمار العربي/ جمھوریة مص����ر العربیة وذلك  إن التس����ھیالت اإلئتمانیة لدى المجموعة تتمثل بتس����ھیالت إئتمانیة
لایر  ٤٬۰۳۲٬۹٤۹م بلغت ۲۰۲۱لتمویل ش���راء مواد خام إلحدى الش���ركات التابعة في جمھوریة مص���ر العربیة وإن قیمتھا خالل العام 

ما یعادل  دوالر أمریكي ۱٬۰۲۱٬٤۷٥لایر س��عودي) وتتض��من التس��ھیالت اإلئتمانیة مبلغ یعادل  ٤٬۰۳۷٬۳٦۸: ۲۰۲۰س��عودي مقابل (
 ، وذلك بنظام المرابحة بسعر فائدة متغیر.جنیة مصري ۱٦٬۰۱۸٬۹۷٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٤٤ - 

 
 

 المبیعات -۲۳
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ۱۳۸٬۹۱٤٬٥۱۸  ۱٤۲٬۳۳٦٬٦۱٥ مبیعات مراتب وسرر
 ۱۸٬٦۱۸٬۸۱٦  ۱۳٬۳٥۱٬۹۳۸ مبیعات أدوات صحیة

 ۷٬۰۷۱٬۱۲۱  ۷٬۳۸۹٬۹٦٥ وتخزین نقل إیرادات
 ۱٦۳٬۰۷۸٬٥۱۸  ۱٦٤٬٦۰٤٬٤٥٥ 

 
 إن توقیت تحقیق اإلیراد في نقطة ذمنیة واحدة -

 
 )۲۹التوزیع الجغرافي للمبیعات (إیضاح  -

 
 إلتزامات عقود -

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ۳٬۰۳٦٬۰۲۷ ٤٬٥٦٦٬۹۱۲ مطلوبات عقود

 
بقیمة  للعمالء نقل س��رر ومراتبتمثل التزامات العقود في نھایة الس��نة دفعات مقدمة مس��تلمة من العمالء خالل الس��نة لتقدیم خدمات 

: ۲۰۲۰لایر س���عودي ( ۲٬٤٤۰٬٦۰۳لایر س���عودي) وأدوات ص���حیة بقیمة  ۲٬۱۳۲٬٥۳۹: ۲۰۲۰لایر س���عودي ( ۲٬۱۲٦٬۳۰۹
۹۰۳٬٤۸۸(. 

 
 تكلفة المبیعات -۲٤

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۸٥٬۰۱۷٬۱۷۲  ۹۹٬۹٦۸٬۷٥۹  وقطع غیار  إستھالكیةمواد 

 ۲۱٬٥۳۰٬٦۷٤  ۱٦٬۳٦٥٬۳۱۳  رواتب وأجور ومزایا موظفین 
 ۸٬۰۹۰٬٦۱۳  ۸٬۳٤۷٬٦۹٦  )٦(إیضاح ومعدات  أالتو استھالك ممتلكات
 ۳٬٤۹٤٬۱٦۰  ۲٬٦٥۷٬۹٤۳  مصروف طریق

 ۲٬۷۲٦٬٤۰۹  ۱٬۳۸۸٬٥۸۳  منافع عامة
 ۱٬۸٤۷٬۷۸٦  ۱٬٤۱۳٬٥۳٦  صیانة

 ۱٬۷۱٦٬۹٦٤  ۱٬٤۲۰٬٥۹٤  اشتراكات وتراخیص 
 ۱٬۳۲۹٬۷۲٥  ۲٬۷۹۳٬۲۰۷  )۷أصول (إیضاح حق استخدام  إطفاء
 ٤۹٦٬۲۳۳  ۳۸٥٬۷۹۱  تأمین 

 ٤۷٥٬۷۹٥  ۲٦٦٬۸٦۸  ایجار مركبات 
 ۳۲۳٬٦۹۱  ۲۲۹٬۲۷۷  نظافة وضیافة 

 ۱٬۹۰۷٬٥۷۹  ۱٬۰۳۲٬۷۳٤  أخرى
  ۱۳٦٬۲۷۰٬۳۰۱  ۱۲۸٬۹٥٦٬۸۰۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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 - ٤٥ - 

 
 

 مصاریف بیع وتوزیع -۲٥
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ۸٬۹۸۲٬۸۳۸  ۹٬۸۸۰٬٦۰۳  رواتب ومزایا ومنافع الموظفین
 ۳۱۸٬٥۳۸  ۲٬٤۳۷٬۹۲۳  دعایة وإعالن

 ۲٬۰۰۱٬۷۱٥  ۸۸۹٬۷۰۲  )۷(إیضاح  صولأحق استخدام  إطفاء
 ٥٥۷٬۲۳۹  ۷۱٦٬٤۷٥  )٦ممتلكات وأالت ومعدات (إیضاح  إستھالك
 ٤٤۲٬٦۷۸  ۳۷٥٬٤۹۷  ومنافع إتصاالت

 ۳۱۸٬۳۲٦  ۲۲٤٬۳۹۹  رسوم إشتراكات وتراخیص
 ۱۰۷٬۸۲۳  ۱۷٬۳۲۲   إصالح وصیانة
 ٥۷٥٬۲۹۹  -  مصاریف شحن

 ۳۱٥٬۰٦۳  ٥٥٤٬۰٥۸  أخرى
  ۱٥٬۰۹٥٬۹۷۹  ۱۳٬٦۱۹٬٥۱۹ 

 
 مصاریف عمومیة وإداریة -۲٦

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ۱۷٬۷۱۹٬۷٥٤  ۱۹٬۸۲٤٬٦۳۸  رواتب ومزایا ومنافع الموظفین

 ۲٬۰۷۳٬٤۰۱  ۲٬۰٤۹٬۳۰۸  رواتب ومزایا اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة
 -  ۱٬۹۷٥٬۰۷۷  دراسة جدولمصروف 

 ۷٥٦٬۹٦۱  ۱٬۲۷۰٬۳۹٥  رسوم إشتراكات وتراخیص
 ۱٬٤٦۹٬۸٥۱  ۱٬۱۹۷٬٥۹٦  )٦ممتلكات وأالت ومعدات (إیضاح إستھالك 

 ۱٬۳۲٤٬۸۱۲  ۱٬۱٥۱٬۳۰۸  أتعاب مھنیة
 ٤٦۱٬۸۳٤  ٤۷۹٬۷۷٤  )۷(إیضاح صولأحق استخدام  إطفاء

 ۹۱۹٬۲٦۸  ۳٤۳٬۰۳٦  اتصاالت ومنافع
 ۳۰۲٬۱۰٥  ۳۳۲٬۳٤٦  )۸إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

 ٥۱۰٬۸٦۳  ۲۹٤٬۰۲۳   مصاریف سفر وضیافة
 ۱۱٤٬۲٦۱  ۸۱٬۱٤٦  إصالح وصیانة

 ۲٬۳۱۲٬۷۰۹  ۳٬۰۳۲٬۱٦۰  أخرى
  ۳۲٬۰۳۰٬۸۰۷  ۲۷٬۹٦٥٬۸۱۹ 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المتداولة -۲۷

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ٤٬۰٥۸٬۸۳٦  ٥٬۸۷۷٬٦٦۲  اإلنخفاض في قیمة المخزون 

 ۸٦۷٬٦۱۳  ۱٬٤۹۸٬٥۷٤  خسائر إئتمانیة متوقعة
 -  ۱٬۰۸٤٬۳٦۷  في الذمم المدینة أخرياإلنخفاض 

  ۸٬٤٦۰٬٦۰۳  ٤٬۹۲٦٬٤٤۹ 
 

 إیرادات أخرى -۲۸
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ٤٬۸۲۳٬۰٦۸  ٦٬۰۷۹٬۲۸٥  خردة مبیعات
 ۱۲۱٬۳٤٥  ٥۸٬٤۸۰  أرباح فروقات ترجمة عمالت

 ٦۰٬٤۳۸  -  وزاة العمل -استرداد مقابل مالي 
 )۳۸٬٦٥٦(  -  بیع ممتلكات وآالت ومعدات من خسائر
 ٤۰٤٬۰۲٤  ٤۰٦٬۷۸٦  أخرى

  ٦٬٥٤٤٬٥٥۱  ٥٬۳۷۰٬۲۱۹ 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 
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 - ٤٦ - 

 
 

 السھم  ربحیة(خسارة) /  -۲۹
 ملیون سھم).  ٤۰: ۲۰۲۰ملیون سھم ( ٤۰على أساس عدد األسھم القائمة خالل السنة والبالغة تم إحتساب حصة السھم 

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 )۱۰٬۸٦٤٬۱۳۳(  )۲۸٬۷۷۹٬۱۷۲( من العملیاتخسارة السنة 
 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ عدد األسھم

 )۰٫۲۷(  )۰٫۷۲( خسارة السھم
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 )۳٬۲٤٦٬٥۰۸(  )۲٤٬٤۹٥٬٥۰۷( الشركة األمالى المساھمین في  العائدخسارة السنة 

 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ عدد األسھم
 )۰٫۰۸(  )۰٫٦۱( خسارة السھم

 
 المعلومات القطاعیة -۳۰

 إن المجموعة تعمل بالقطاعات الرئیسیة التالیة:
 

 بمختلف الضغوط وھیاكل مراتب السست والسرر وكافة مستلزماتھا.قطاع المراتب واإلسفنج، یشمل إنتاج وبیع اإلسفنج  -
قطاع األدوات الص���حیة، یش���مل إنتاج وبیع األدوات الص���حیة وبالط الجدران واألرض���یات من الس���یرامیك وأحواض اإلس���تحمام من  -

 اإلكریلیك.
 

 والجغرافیة والتي تمثل قطاعات األعمال الرئیسیة للمجموعة:فیما یلي توزیع نشاط الشركة والشركات التابعة لھا طبقاً للقطاعات التشغیلیة 
 

         القطاعات التشغیلیة
 اإلجمالي  قطاعات اخرى  األدوات الصحیة  المراتب واإلسفنج  البیـان

         
         ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۳۰۰٬۹۲۸٬۲٦٤  ۸۰٬۸۰٦٬۱٤٦  ٤٥٬۰٦٥٬۱۷۹  ۱۷٥٬۰٥٦٬۹۳۹  إجمالي الموجودات
 ۸۹٬٥۹۰٬۱۰۱  ۱۱٬۱٥۲٬۲٥۰  ۱۹٬۳٦۳٬٦۱٥  ٥۹٬۰۷٤٬۲۳٦  إجمالي المطلوبات

 ۱٦۳٬۰۷۸٬٥۱۸  -  ۱۳٬۳٥۱٬۹۳۸  ۱٤۹٬۷۲٦٬٥۸۰  صافي المبیعات
لمساھمي  للسنةرة لخساا

 )۲٤٬٤۹٥٬٥۰۷(  )۱۰٬۳۳۱٬۳٦٤(  )۹٬۹۲۹٬۸۰۸(  )٤٬۲۳٤٬۳۳٥(  الشركة األم
         

         ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۲۹۸٬۰۰۷٬۱۹٦  ۷٥٬٦٥٤٬۳۱۱  ٤۸٬۹۸٤٬۸۲٥  ۱۷۳٬۳٦۸٬۰٦۰  الموجوداتإجمالي 

 ۸۰٬۹۹۸٬۰۳۱  ۱۲٬۸۹۸٬٤۰۲  ۱٥٬۷۳٤٬٥۰۹  ٥۲٬۳٦٥٬۱۲۰  إجمالي المطلوبات
 ۱٦٤٬٦۰٤٬٤٥٥  -  ۱۸٬٦۱۸٬۸۱٦  ۱٤٥٬۹۸٥٬٦۳۹  صافي المبیعات

 للسنة )الخسارة( / الربح
 )۳٬۲٤٦٬٥۰۸(  )۱۰٬۷٥۰٬۱۲۸(  )۹٬٦۱٤٬۱٥۰(  ۱۷٬۱۱۷٬۷۷۰  الشركة األممساھمي 
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 (تتمة) المعلومات القطاعیة -۳۰
 

      القطاعات الجغرافیة
 اإلجمالي  جمھوریة مصر العربیة  المملكة العربیة السعودیة البیـان

      
      ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۳۰۰٬۹۲۸٬۲٦٤  ۳٤٬۳۱٤٬٦۳٥  ۲٦٦٬٦۱۳٬٦۲۹ إجمالي الموجودات
 ۸۹٬٥۹۰٬۱۰۱  ۹٬٤۱۷٬۱۱۷  ۸۰٬۱۷۲٬۹۸٤ إجمالي المطلوبات

 ۱٦۳٬۰۷۸٬٥۱۸  ۳٤٬۲٦٤٬۰٥٤  ۱۲۸٬۸۱٤٬٤٦٤ صافي المبیعات
الشركة لمساھمي  للسنة الخسارة

 )۲٤٬٤۹٥٬٥۰۷(  ۳٬۲٤۱٬۷۰۰  )۲۷٬۷۳۷٬۲۰۷( األم
      

      ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۲۹۸٬۰۰۷٬۱۹٦  ۳۱٬۳۸۱٬۸۳٤  ۲٦٦٬٦۲٥٬۳٦۲ إجمالي الموجودات

 ۸۰٬۹۹۸٬۰۳۱  ۷٬۹۲۲٬۰۸۰  ۷۳٬۰۷٥٬۹٥۱ المطلوباتإجمالي 
 ۱٦٤٬٦۰٤٬٤٥٥  ۲۸٬۰۳۷٬۹۱۲  ۱۳٦٬٥٦٦٬٥٤۳ صافي المبیعات

الشركة لمساھمي  للسنة الخسارة
 )۳٬۲٤٦٬٥۰۸(  ۱٬۷۱۱٬٦۹٤  )٤٬۹٥۸٬۲۰۲( األم

 
 مطالبات قضائیة -۳۱

 
ھـ لصالح الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة ۱٤۳٤) لعام ۲۷۹۸صدر حكم نھائي من محكمة االستئناف في الدعوى رقم ( )أ

"صدق" ("المدعیة") ضد شركة جھینة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة ("المدعى علیھا")؛ وذلك بإلزام المدعى علیھا 
) لایر سعودّي تقریباً، كما صدر حكم نھائي من محكمة االستئناف بطلب ۱٥٬۱۹۳٬۸۷۳بأن تدفع للمدعیة مبلغ إجمالي قدره (

ھـ بتضامن كالً من شركة جھینة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة ۱٤۳٤) لعام ۲۷۹۸تفسیر الحكم في الدعوى رقم (
لصالح "صدق" ("المدعیة")؛ كما تَّم تقدیم ("المدعى علیھا") وعباس بن علي بن أحمد عبد الجواد في سداد المبالغ المحكوم بھا 
 ۱۰/۱۱/۱٤۳۹) وتاریخ ۳۹۰۱۲٤۲۳۹٥طلب تنفیذ الحكم لدى محكمة التنفیذ بجدة ضد شركة جھینة، وقد قُیّد الطلب برقم: (

 )؛ كما تَّم تقدیم طلب تنفیذ الحكم لدى محكمة التنفیذ بجدة ضدّ ٤٦) ومن بعد قرار (۳٤ھـ وصدرت ضد شركة جھینة قرار (
ھـ وصدر ضد ۰٤/۱۲/۱٤٤۲) وتاریخ ٤۰۱۰۲٤۲۰۰۳۲٥۱۹۲عباس بن علي بن أحمد عبد الجواد، وقد قُیّد الطلب برقم: (

 -رحمھ هللا  –)، وبعد وفاة المنفذ ضّده (عباس عبدالجواد) ٤٦) ومن بعد قرار (۳٤قرار (عباس بن علي بن أحمد عبد الجواد 
لحجز على تركة المنفذ ضّده وحجزھا وعدم التصرف فیھا حتى یتم استیفاء حقوق تَّم تقدیم طلب إلى قاضي التنفیذ باستمرار ا

"صدق"؛ وبناًء على الوقائع أعاله، فإنَّھ مازالت إجراءات تنفیذ الحكم ومحاولة تحصیل المبلغ مستمرة من طرف محكمة التنفیذ، 
 وأنَّ أي مبالغ یتَّم تحصیلھا سیتم قیدھا مباشرة عند التحصیل.

 
العربیة لصناعة مراتب  برفع دعوى قضائیة على الشركةالعربیة م قام بنك اإلستثمار العربي بجمھوریة مصر ۲۰۱۹م خالل عا )ب

یولیو  ٥التسھیالت اإلئتمانیة. بتاریخ  السست واإلسفنج "سلیب ھاي" (شركة تابعة للمجموعة) بسداد مبالغ إضافیة تزید عن قیمة
ت المدعي (بنك اإلستثمار العربي) بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة، وفي م، قررت المحكمة رفض الدعوة وألزم۲۰۲۱
م تقدم المدعي (بنك االستثمار العربي) بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، ولم تحدد لھ جلسة حتى ۲۰/۱۰/۲۰۲۱تاریخ 

 م.۲۰۲۱تاریخ إصدار القوائم المالیة لعام 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٤۸ - 

 
 
 إدارة المخاطر -۳۲

 دارة ھذه المخاطر موضح أدناه:إإن تعرض المجموعة للمخاطر ومنھجھا في 
 
 ئتمانمخاطر اإل )أ

االخرى بتنفیذ  افألطرالمركز المالي إذا لم تلتزم ا یخرتا في بھا افالعترا سیتم لتيا لمحاسبیةا رةلخساا نالئتماا مخاطر تمثل
سیاسات للحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ المركز  المجموعةتطبق . لتعاقدا

 المالي ھو كما یلي:
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
    

 ۱٬۹۸۷٬۳۹۹  ۱٬۳۲٤٬۹۸٤ أخرى (بإستثناء المقدمات)ارصدة مدینة 
 ۱٦٬۰٤۲٬٤٦۷  ۱۷٬۷۳۱٬٤٦۳ تجاریة، صافي ذمم مدینة

 ۱٦٬۹۸۰٬٥۱۰  ۱۱٬۸۲۰٬۰٤٥ نقد وما في حكمھال

 ۳٥٬۰۱۰٬۳۷٦  ۳۰٬۸۷٦٬٤۹۲ إجمالي الموجودات المالیة
 

 فیما یلي تحلیل العمار الحسابات المدینة التجاریة: 

 اإلجمالي م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۳۰ اقل من
 یوم

۳۱ –٦۰ 
 یوم

٦۱–۹۰ 
 یوم

۹۱-۱۲۰ 
 یوم

 أكثر من
 یوم ۱۲۰

 ۱٬۷۰۲٬۱۹٦ ٥٦۸٬۸۳۸ ۱٬۹۱۱٬۳۱٥ ٥٬۰٥۲٬۷۹٥ ۸٬۸۸۳٬۷٤۲ ۱۸٬۱۱۸٬۸۸٦ الذمم المدینة التجاریة
الخسائر مخصص 
 ۱٬٤۱۱٬٤٤۷ ۹۳٬۰۲۰ ۱۱٤٬۱۷۹ ٦٥٬۷٥۳ ۷٤٬۷۰٦ ۱٬۷٥۹٬۱۰٥ االئتمانیة المتوقعة

المعدم من مخصص 
الخسائر األئتمانیة 

 )۱٬۲۸٦٬۲۳٥( )٤٦٬٥۱۰( )۳۸٬۹۳۷( - - )۱٬۳۷۱٬٦۸۲( المتوقعة
صافي مخصص الخسائر 

 ۱۲٥٬۲۱۲ ٤٦٬٥۱۰ ۷٥٬۲٤۲ ٦٥٬۷٥۳ ۷٤٬۷۰٦ ۳۸۷٬٤۲۳ األئتمانیة المتوقعة
 %۷٫۳٦ %۸٫۱۸ %۳٫۹٤ %۱٫۳ %۰٫۸٤  معدل الخسائر

 

 اإلجمالي م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۳۰اقل من
 یوم ۹۰–٦۱ یوم ٦۰– ۳۱ یوم

۹۱-۱۲۰ 
 یوم

 ۱۲۰أكثر من 
 یوم

 ۱٬٤۷۱٬۸۳۱ ۲۷٥٬۱۸۸ ۱٬۲۸۸٬٥٥۳ ٤٬٦۱۸٬٥٦۳ ۸٬٦٤۸٬۸٦۳ ۱٦٬۳۰۲٬۹۹۸ الذمم المدینة التجاریة
الخسائر مخصص 
 ۱٬٤۳۳٬۰۳۰ ۳۰٬۱٦۸ ٤۸٬۸۰٥ ٤۲٬٦٥۰ ٤۸٬٤٥۷ ۱٬٦۰۳٬۱۱۰ االئتمانیة المتوقعة

المعدم من مخصص 
الخسائر األئتمانیة 

 )۱٬۳٤۲٬٥۷۹( - - - - )۱٬۳٤۲٬٥۷۹( المتوقعة
صافي مخصص الخسائر 

 ۹۰٬٤٥۱ ۳۰٬۱٦۸ ٤۸٬۸۰٥ ٤۲٬٦٥۰ ٤۸٬٤٥۷ ۲٦۰٬٥۳۱ األئتمانیة المتوقعة
 %٦٫۱ %۱۱ %۳٫۸ %۰٫۹ %۰٫٦  معدل الخسائر

 
إن المخاطر االئتمانیة ھي مخاطر احتمال عدم قدرة أحـد أطراف األداة المالیة على الوفاء بالتزام تعاقدي مسببًا خسارة مالیة للطرف 

مدینة تجاریة وذمم مدینة  ذممبشكل كبیر لمخاطر االئتمان تكمن بصورة أساسیة في  للمجموعةاآلخر. الموجودات المالیة التي تعرض 
 .أخرى والنقد وما في حكمھ

 
 
 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٤۹ - 

 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -۳۲
 

 (تتمة) مخاطر اإلئتمان )أ
النموذج المبسط الوارد بالسیاسات المحاسبیة لتحقق الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة  مجموعةذمم مدینة تجاریة تطبق ال

 لكافة الذمم المدینة التجاریة حیث أن ھذه البنود لیس لھا عامل تمویل جوھري. عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تقییم الذمم
التوالي وتم تبویبھا استناًدا إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وفترة انقضاء تاریخ  المدینة التجاریة على أساس جمعي على

 .االستحقاق
 

لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تستند  مصفوفة مخصصةیتم إجراء تحلیًال لالنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر مالي باستخدام 
ق بالنسبة لفئات قطاعات العمالء المختلفة التي بأنماط خسارة مماثلة (أي حسب المنطقة معدالت المخصص إلى فترة انقضاء االستحقا

احة الجغرافیة ونوع الخدمة ونوع العمیل). تُظھر العملیة الحسابیة النتائج المرجحة المحتملة والمعلومات المعقولة والمؤیدة التي تكون مت
 .وتوقعات بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیةفي تاریخ التقریر بشأن أحداث سابقة وظروف حالیة 

 
  ۹۰یتم شطب الذمم المدینة التجاریة (أي إلغاء االعتراف بھا) عندما ال یكون ھناك توقع معقول الستردادھا. إن التعثر في السداد خالل

یعد مؤشًرا على  المجموعة مع –من بین أمور أخرى  -اعتباًرا من تاریخ الفاتورة وعدم التمكن من إجراء ترتیب بدیل للسداد  یوًما
 .وجود توقع غیر معقول لالسترداد، وبالتالي یعتبر كانخفاض في القیمة االئتمانیة

 
 األدوات المالیة ونقد ونقد معادل
والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة المخاطر، ویحتسب مخصص الخسائر على أساس  موعةمجإن أرصدة لدى البنوك الخاصة بال

 .شھراً  ۱۲الخسائر المتوقعة لفترة 
 

في مؤسسات مالیة ذات تصنیف ائتماني جید ولیس لدیھا تاریخ حالي للتعثر. استناًدا  لمجموعةیتم إیداع األرصدة لدى البنوك الخاصة با
نظًرا ألن مخاطر  لمجموعةرة، فإن أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتج عن ھذه الموجودات المالیة غیر جوھري بالنسبة لإلى تقییم اإلدا

 .التعثر قد ازدادت بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي
 

دود بالقیمة الدفتریة للمستحق لمخاطر االئتمان الناتجة عن تخلف أو عدم سداد الطرف المقابل مح مجموعةإن الحد األقصى لتعرض ال
 .من أطراف ذات عالقة والذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى ونقد وما في حكمھ

 
 مخاطر القیمة العادلة أو معدالت الفائدة ب) 

مقابل بیع أص��ل ما أو دفعھا مقابل تحویل إلتزام ما ض��من معاملة منتظمة بین المش��اركین في  القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم إس��تالمھا
قیمة الس����وق بتاریخ القیاس. یتم إعداد القوائم المالیة المرفقة على أس����اس التكلفة التاریخیة بإس����تثناء اإلس����تثمارات المالیة والتي تقاس بال

قیمتھا إكتواریاً. قد تنش�������أ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیم العادلة، حیث ترى  العادلة وإلتزام منافع الموظفین، والتي قدرت
 اإلدارة أن القیم العادلة ألصول وإلتزامات المجموعة ال تختلف بصورة كبیرة عن القیم العادلة.

 
قبلیة. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إحتمال ما یؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحیة المست

على أص�����ولھا وإلتزاماتھا التي تدفع علیھا فائدة بما في ذلك القروض والتس�����ھیالت البنكیة. تعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أس�����عار 
 الفائدة عن طریق مراقبة تذبذب أسعار الفائدة.

 
 التمخاطر العمج) 

بعمالت أجنبیة مما یعرض الش��ركة لمخاطر تقلب أس��عار ھذه العمالت. قد تقوم المجموعة من وقت آلخر  البنود للمجموعةتظھر بعض 
س�تیراد مواد معینة بعمالت إبالدخول في عقود ص�رف آجلة إلدارة مخاطر تقلب س�عر العمالت ومتطلباتھا التي تتعلق بص�ورة أس�اس�یة ب

 أجنبیة.
 

 مخاطر معدالت العمولةد) 
 .عمولة تمثل مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في معدالت العمولة السائدة في السوقمخاطر معدالت ال
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 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 - ٥۰ - 

 
 
 (تتمة) إدارة المخاطر -۳۲

 
 مخاطر السیولة )ھـ

المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر الس����یولة عن  لتزاماتعلى تأمین الس����یولة الالزمة لمقابلة اإل المجموعةھي مخاطر عدم قدرة 
 عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بس���رعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر الس���یولة من خالل المراقبة الدوریة للتأكد

قدیة للمطلوبات المالیة في نھایة الس��نة المالیة. تم عرض س��تحقاقات التعافیما یلي اإل لتزامات مس��تقبلیة.إمن توفر س��یولة كافیة لمقابلة أیة 
 المبالغ باإلجمالي وغیر مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.

 
 ٥أكثر من 
 سنوات

 ٥من سنة إلى  
 سنوات

 عند الطلب أو 
 أقل من سنة واحدة

 
۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ القیمة الدفتریة  

        
 مطلوبات مالیة غیر مشتقة       

 تسھیالت إئتمانیة ٤٬۰۳۲٬۹٤۹  ٤٬۰۳۲٬۹٤۹  -  -
 إلتزامات تأجیر ۱۳٬٥٦۱٬۷٤۸  ٤٬۹۱۲٬٤۸٤  ۸٬٦٤۹٬۲٦٤  -
 ذمم دائنة تجاریة ودائنون آخرون ٤۲٬۳٦۱٬۲۳٥  ٤۲٬۳٦۱٬۲۳٥  -  -
  ۸٬٦٤۹٬۲٥  ٦٤۱٬۳۰٦٬٦٦۸  ٥۹٬۹٥٥٬۹۳۲  

 
 ٥أكثر من 
 سنوات

 ٥من سنة إلى  
 سنوات

 عند الطلب أو 
سنة واحدةأقل من   

 
۲۰۲۰دیسمبر ۳۱ القیمة الدفتریة  

        
 مطلوبات مالیة غیر مشتقة       

 تسھیالت إئتمانیة ٤٬۰۳۷٬۳٦۸  ٤٬۰۳۷٬۳٦۸  -  -
 إلتزامات تأجیر ۱۲٬۰۱٦٬٤۹٥  ٤٬٦۹۲٬۲٦۰  ۷٬۳۲٤٬۲۳٥  -
 ذمم دائنة تجاریة ودائنون آخرون ۳٥٬۷۹۲٬۳٥۹  ۳٥٬۷۹۲٬۳٥۹  -  -
-  ۷٬۳۲٤٬۲۳٤٤٬٥  ٥۲۱٬۹۸۷  ٥۱٬۸٤٦٬۲۲۲  

 
 مخاطر السعر و) 

إن مخاطر السعر ھي مخاطر تعرض قیمة األداة المالیة للتقلبات نتیجة للتغیرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن 
عوامل محددة لألداة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق. إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فیما 

و ذلك بالنسبة لإلستثمارات المحتفظ بھا من قبل المجموعة والمصنفة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة في قائمة المركز  یتعلق بأسھم الملكیة
 المالي. تقوم المجموعة بتنویع محفظتھا اإلستثماریة وذلك إلدارة مخاطر السعر الناتجة عن إستثماراتھا في أسھم حقوق الملكیة.    

 
 قیاس القیمة العادلةي) 

القیمة العادلة ھي المبلغ الي یتم بھ تبادل أصل أو سداد إلتزام بین أطراف لدیھا معرفة ورغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة، وحیث أنھ 
 وتعتقدیتم إدراج األدوات المالیة للمجموعة وفقاً لمبدأ الكلفة التاریخیة فقط وتظھر فروقات بین القیم الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة، 

 اإلدارة أن القیم العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمھا الدفتریة.
 

 
 
 



 للتنمیة الصناعیة (صدق) الشركة السعودیة 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٥۱ - 

 (تتمة) إدارة المخاطر -۳۲
 
 (تتمة) قیاس القیمة العادلة )ي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
 اإلجمالي )۳المستوى ( )۲المستوى ( )۱المستوى ( العادلةالقیمة  التكلفة المطفأة ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

       
       موجودات مالیة 

 - - - - - ۱۱٬۸۲۰٬۰٤٥ النقد وما في حكمھ
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۳٬۹۳٥٬۰۲۰ - - ۳٬۹۳٥٬۰۲۰ ۳٬۹۳٥٬۰۲۰ - االرباح والخسائر
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ٦۰٬۲٥٤٬۳۳۳ ٥٬۲٥۰٬۰۰۰ - ٥٥٬۰۰٤٬۳۳۳ ٦۰٬۲٥٤٬۳۳۳ - الدخل الشامل االخر
 - - - - - ۱۷٬۷۳۱٬٤٦۳ تجاریة ذمم مدینة

 ۲۹٬٥٥۱٬٥۰۸ ٦٤٬۱۸۹٬۳٥۳ ٥۸٬۹۳۹٬۳٥۳ - ٥٬۲٥۰٬۰۰۰ ٦٤٬۱۸۹٬۳٥۳ 
       مطلوبات مالیة

 - - - - - ۲۹٬۲۱۰٬۳۸۹ ذمم دائنة 
 - - - - - ٤٬۰۳۲٬۹٤۹ تسھیالت إئتمانیة
 - - - - - ۱۲٬٤۱٥٬٥۱٤ إلتزامات تأجیر

 ٤٥٬٦٥۸٬۸٥۲ - - - - - 



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٥۲ - 

 (تتمة) إدارة المخاطر -۳۲
 
 (تتمة) قیاس القیمة العادلة )ي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القیمة الدفتریة القیمة الدفتریة 
 اإلجمالي )۳المستوى ( )۲المستوى ( )۱المستوى ( القیمة العادلة التكلفة المطفأة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

       
       موجودات مالیة 

 - - - - - ۱٦٬۹۸۰٬٥۱۰ النقد وما في حكمھ
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۹٥٦٬۰٥۰ - - ۹٥٦٬۰٥۰ ۹٥٦٬۰٥۰ - االرباح والخسائر

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 ٤٤٬۰۲٤٬٥۰٦ ٥٬۲٥۰٬۰۰۰ - ۳۸٬۷۷٤٬٥۰٦ ٤٤٬۰۲٤٬٥۰٦ - الدخل الشامل االخر

 - - - - - ۱٦٬۰٤۲٬٤٦۷ تجاریة ذمم مدینة
 ۳۳٬۰۲۲٬۹۷۷ ٤٤٬۹۸۰٬٥٥٦ ۳۹٬۷۳۰٥٬ - ٬٥٥٦۲٥۰٬۰۰۰ ٤٤٬۹۸۰٬٥٥٦ 

       مطلوبات مالیة 
       

 - - - - - ۲۱٬۸۷۳٬۱۸۸ ذمم دائنة 
 - - - - - ٤٬۰۳۷٬۳٦۸ تسھیالت إئتمانیة
 - - - - - ۱۱٬٥۰۱٬۰۸٥ إلتزامات تأجیر

 ۳۷٬٤۱۱٬٦٤۱      
       



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 
 سعودیة)(شركة مساھمة 

 
  إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 

 - ٥۳ - 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة -۳۳
 

 رواتب ومكافأة اإلدارة العلیا
 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ طبیعة المعاملة 

 ۱٬٦۷٥٬٥۰۰ ۱٬٦۷٥٬٥۰۰ رواتب وبدالت موظفي اإلدارة العلیا
 ۹۷۲٬٤۰۲ ۱٬۱۱٤٬۳۱۰ الخدمةمخصص مكافأة نھایة  إلتزامات منافع الموظفیین

 ۱٬٥٥۰٬۰۰۰ ۱٬٥٥۰٬۰۰۰ اإلدارة العلیامكافأة  مكافأة
  ٤٬۳۳۹٬۸۱۰ ٤٬۱۹۷٬۹۰۲ 

 
 أحداث الحقة -۳٤

) من خالل احدى الشركات التابعھ في المصريالتالیة بعمالت أجنبیة (الجنیھ  االرباح وصافيكان لدى الشركة األم صافي الموجودات 
 :جمھوریة مصر العربیة

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ۲۳٬٤٥۹٬۷٥٤ ۲٤٬۸۹۷٬٥۱۸ صافي الموجودات
 ۱٬۷۱۱٬٦۹٤ ۳٬۲٤۱٬۷۰۰ صافي األرباح

 
، حیث سجل عند منتصف لیل الثالثاء %۱٥م، إنخفضت قیمة الجنیة المصري بنسبة ۲۰۲۲مارس  ۲۱الموافق  وفي یوم األثنین

 جنیة مقابل اللایر السعودي. ٤٫۹۲م ۲۰۲۲مارس  ۲۲الموافق 
 
ت المطبقـة مقابل اللایر السعودي عن المستویا %۱٥یتضمـن الجـدول أدنـاه تحلیالً بتأثیر انخفاض سعر صرف الجنیھ المصري بنسبة  

دیسمبر مع بقاء المتغیرات األخرى ثابتة في حقوق الملكیة. من المتوقع أن یكون تأثیر الزیادة في العملة األجنبیة مساویا ومقابال  ۳۱في 
 :لتأثیر الزیادة الموضحة

 

 العملة
التغیر في سعر الصرف 

% 
 حقوق الملكیة للسنة التأثیر علي التأثیر علي الربح / (الخسارة) للسنة

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ 
 )۳٬٥۱۸٬۹٦۳( )۳٬۷۳٤٬٦۲۸( - - %۱٥ جنیة مصري
 - - )۲٥٦٬۷٥٤( )٤۸٦٬۲٥٥( %۱٥ جنیة مصري

 
 أرقام المقارنة -۳٥

 لتتماشى مع أرقام السنة الحالیة.  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بعض أرقام المقارنة للسنة المالیة المنتھیة في  تبویبتم إعادة 
 

 إعتماد القوائم المالیة الموحدة -۳٦
 ).م۲۰۲۲ مارس ۲٤(الموافق  ھـ۱٤٤۳ شعبان ۲۱تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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