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   الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م2202يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي( 
 

 

 نبذة عن الشركة -1
 

"( هي شـرك  مسـاهم  سـةوةي ، تةسـسـت بموعب قرار مةالي و ير األم )"الشـرك  (صـةق)لن الشـرك  السـةوةي  للتنمي  الصـناعي   
م. وقة حصلت الشرك  على سعلها التعاري برقم  1992ةيسمبر    14هـــ الموافق  1413عماة  الثاني   20بتاريخ    673التعار  رقم  

 السةوةي .  م. والصاةر في مةين  عة ، المملك  الةربي 1993يناير  1هـ الموافق 1413رعب  17بتاريخ  4030092792
 

رك  المصـرا به والمكتتب فيه والمةفوع بالكامل  ةوةي مو ع  على    400يبلغ رأس مال الـش هم قيم  كل    40مليون لاير ـس مليون ـس
 لاير سةوةي(. 10مليون سهم قيم  كل منها  40: 2020لاير سةوةي ) 10منها  

 

ــرك  في ــاط الش ــمل  يتمثل نش ــتحمام والمراحيض ... الخ(، صــناع   صــناع  لوا م صــحي  من اللةامن، يش ــيل واإلس )أحواض الغس
 المنتعات اإلسفنعي .

 

ــرك  األم"(  ــةوةي  للتنمي  الصــناعي  )صــةق( )"الش ــرك  الس تتكون القوامم المالي  األولي  الموحة  المختصــر  من القوامم المالي  للش
( حول هذع القوامم المالي  األولي  الموحة   5-2في اإليـضاا )  وفروعها وـشركاتها التابة  ويـشار لليهم عميةا بــــــ )"المعموع "(، كما

 تم اإلفصاا عن الشركات التابة  للمعموع  وأنشطتها الرميسي  وحص  المعموع  في كٍل منها. ،المختصر 
 

 أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية  -2

 أسس اإلعداد  2-1
 

( "التقرير المالي األولي" المةتمة في المملك  34األولي  الموحة  المختصر  وفقا  لمةيار المحاسب  الةولي )تم لعةاة هذع القوامم المالي   
 .الةربي  السةوةي  والمةايير واإلصةارات األخر  المةتمة  من الهيم  السةوةي  للمراعةين والمحاسبين

 

المةلومات واإليضاحات المطلوب  في القوامم المالي  السنوي ، ويعب أن    ال تشتمل القوامم المالي  األولي  الموحة  المختصر  على كاف  
  30م. كما أن النتامج المالي  للفتر  األولي  المنتهي  في  2021ةيسمبر    31تقرأ مع القوامم المالي  الموحة  للمعموع  للسن  المنتهي  في  

 م. 2022ةيسمبر  31ةها للسن  المالي  التي تنتهي في م ليس بالضرور  موشر على النتامج التي من الممكن توق2022يونيو 
 

الل  تم لعةاة هذع القوامم المالي  األولي  الموحة  المختصر  على أساس التكلف  التاريخي ، باستثناء موعوةات مالي  بالقيم  الةاةل  من خ 
التي يتم قياسها بالقيم  الةاةل  والت امات المنافع الةخل الشامل اآلخر وموعوةات مالي  بالقيم  الةاةل  من خالل األرباا أوالخسامر و

 المحةة  للموظفين حيث يتم استخةام احتسابات القيم  االكتواري  الحالي . يتم عرض القوامم المالي  األولي  الموحة  المختصر  باللاير 
 .السةوةي وهي الةمل  المالي  للمعموع  ـ لال لذا ذُكر خالف ذل 

 

 بةض مبالغ الفتر  الماضي  كي تتناسب مع الةرض للفتر  الحالي .  لقة تم لعاة  تصنيف
 

 تغير المناخ  2-2
 

قامت المعموع  بمراعة  تةرضها للمخاطر المتةلق  بالمناخ واألعمال الناشم  األخر ، لكنها لم تحةة أي مخاطر يمكن أن توثر على  
 م.  2022يونيو  30األةاء المالي أو المرك  المالي للمعموع  كما في 

ل األعمال المحتمل، وقة يكون لذل  تةثير على أةاء ستواصل المعموع  مراقب  تةثير تغير المناخ عن كثب مع تقةم الموقف إلةار  تةط
 م. 2022المعموع  التشغيلي والمالي في عام 

 

 إنخفاض قيمة العملة المصرية 2-3
 

ترعم  فيما يتةلق   فروقاتنتيع  لذل ، تم تسعيل    .سعل العنيه المصري انخفاضا  في سةر الصرف مقابل اللاير السةوةي  الفتر خالل  
 في عمهوري  مصر الةربي .  التابة   للشرك الةمليات األعنبي ب
 

 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعة  2-4
 

ومع ذل  فإن عةةا من التةةيالت على المةايير ساري  لعتبارا  من معلس المةايير الةولي   من قبل  ال توعة مةايير عةية  تم لصةارها  
م ، ولم يكن لهذع التةةيالت أثر 2021ةيسمبر    31م والتي تم توضيحها في القوامم المالي  الموحة  للمعموع  كما في  2022يناير    1

 م. 2022يونيو  30لمعموع  كما في لعوهري على القوامم المالي  األولي  الموحة  المختصر  
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 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م 2202يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة(أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  -2

 أساس التوحيد  2-5
يونيو  30تـشتمل القوامم المالي  األولي  الموحة  المختـصر  على القوامم المالي  األولي  للـشرك  وـشركاتها التابة  )"المعموع "( كما في 

يكون لها الحق في الةوامة المتغير  نتيع  مةامالتها مع الشــرك  المســتثمر بها، م. تتحقق الســيطر  عنةما تمتل  المعموع  أو 2022
ــكل خاص فإن   ــتثمر بها. وبش ــرك  المس ــ  نفوذها على الش ويكون لة  المعموع  القةر  على التةثير في هذع الةوامة من خالل ممارس

 :عموع المعموع  تسيطر على المنشة  المستثمر بها لذا ـ وفقط لذا ـ كان لة  الم
 

نفوذ على المنـشة  المـستثمر بها )مثل: حقوق قامم  تةطي المعموع  القةر  الحالي  لتوعيه النـشاطات ذات الـصل  بالمنـشة  المـستثمر   •
 .بها(

 .حق أو حقوق الحصول على عوامة متغير  نتيع  االشترا  مع المنشة  المستثمر بها •
 .المنشة  المستثمر بها في التةثير على عوامةهاالقةر  على استخةام نفوذها على   •

 

بشـــكل عام، هنا  افتراض أن يالبي  حقوق التصـــويت ســـتوةي للى الســـيطر . ومن أعل تة ي  هذا االفتراض وعنةما يكون لة   
العتبار عميع المعموع  مـستو  أقل من يالبي  حقوق التـصويت أو حقوق مـشابه  في الـشرك  المـستثمر بها، فإن المعموع  تةخذ في ا

الحقامق والظروف ذات الصــل  عنة تقييم ما لذا كان لة  المعموع  نفوذا  على المنشــة  المســتثمر بها، وهذع الحقامق والظروف تشــمل 
 :ما يلي
 

 .الترتيبات التةاقةي  مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشرك  المستثمر بها •
 .ةي  األخر الحقوق التي تنشة عن الترتيبات التةاق •
 .حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتمل  للمعموع  •

 

تقوم المعموع  بإعاة  تقييم ما لذا كانت ال ت ال تمارس ســيطر  على المنشــة  المســتثمر بها أم ال عنةما تشــير الحقامق والظروف أن  
ــرك  الت ــيطر  الثالث . يبةأ توحية الش ــيطر  المعموع  على  هنا  تغيرا  في عنصــر أو أكثر من عناصــر الس ابة  اعتبارا  من تاريخ س

الشرك  التابة  وتستمر حتى  وال السيطر  على الشرك  التابة . يتم لةرا  الموعوةات والمطلوبات واإليراةات والمصاريف الخاص   
ــر  من ت ــرك  التابة  المقتنا  أو المباع  خالل الفتر  في القوامم المالي  األولي  الموحة  المختصــ ــتحواذ المعموع  على  بالشــ اريخ اســ

  السيطر  وحتى تاريخ فقةان المعموع  للسيطر  على الشرك  التابة .
لذا تطلب االمر يتم لعراء تةةيالت على القوامم المالي  للشـــرك  التابة  في حال  وعوة فروقات عوهري  بين الشـــرك  األم وشـــركاتها 

الســياســات المالي  للمعموع . يتم اســتبةاة عميع الموعوةات والمطلوبات وحقوق التابة  من أعل التوفيق بين ســياســاتها المحاســبي  و
 .الملكي  واإليراةات والمصاريف والتةفقات النقةي  المتةلق  بالمةامالت ما بين شركات المعموع  بالكامل عنة توحية القوامم المالي 

 

 .يوةي للى فقةان السيطر  ضمن حقوق الملكي تتم مةالع  أي تغيّر في حص  الملكي  في شرك  تابة  والذي ال 
 

لذا فقةت المعموع  الـسيطر  على ـشرك  تابة  فإنها تقوم باـستبةاة الموعوةات )بما فيها الـشهر  لن وعةت( والمطلوبات وأي مكونات  
ار  ناتع  عن فقة الـسيطر  في قا امل األولي  أخر  لحقوق الملكي  الخاصـ  بالـشرك  التابة  ويتم تـسعيل أي ربح أو خـس مم  الةخل الـش

 .الموحة  المختصر . ويتم تسعيل أي حص  من االستثمار محتفظ به بالقيم  الةاةل 
 

٪ و/أو تســتطيع الشــرك  أن تمارس 50الشــركات التابة  التالي  والتي تكون مملوك  بطريق  مباشــر  أو يير مباشــر  بنســب  ت ية عن  
 مات المالي  بناء  على المةلومات المالي  األولي  المختصر  للشركات التابة .السيطر  عليها يتم توحيةها في هذع المةلو

 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابة : 
 

 بلد التأسيس  اسم الشركة 

نسبة الملكية  
المباشرة 
وغير 
 المباشرة 

 ٪ 100 المملك  الةربي  السةوةي   شرك  صةق لإلستثمار التعاري المحةوة 

 ٪ 100 المملك  الةربي  السةوةي   شرك  صةق للمشاريع اإلستثماري  المحةوة   

 ٪ 100 المملك  الةربي  السةوةي   الشرك  الةالمي  لتسويق مستل مات النوم المحةوة  )سليب هاي(

 ٪ 100 عمهوري  مصر الةربي  الشرك  الةربي  لصناع  مراتب السست واإلسفنج المحةوة  )سليب هاي مصر( 

 ٪ 50 المملك  الةربي  السةوةي   ك  لمةاة للخةمات المسانة  المحةوة شر
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   الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي( 
 

 التقارير القطاعية  -3

يةتبر القطاع ع ء أساسي من المعموع  يقوم بتقةيم منتعات أو خةمات مةين  )قطاع أعمال( أو يقوم بتقةيم منتعات أو خةمات في بيم   

 اقتصاةي  مةين  )قطاع عغرافي( وتختلف أرباحه وخسامرع عن أرباا وخسامر القطاعات األخر . 

 
يرتبط في تـقةيم منتـعات أو ـخةـمات في بيـم  لقتصـــــاةـي  مـحةة  ـخاضــــــة  لمـخاطر وعواـمة تختلف عن تـل  المتةلـق    افيالعغرالقـطاع  

 .بقطاعات عمل في بيمات لقتصاةي 
 

يةتـمة نموذ  المعموع  األســـــاســـــي للتـقارير القـطاعـي  على قـطاعات الةـمل. تـحةة قـطاعات الةـمل بـناء  على لةار  المعموع  وهيـكل  
 .التقارير الةاخلي 

 

 لن المعموع  تةمل بالقطاعات الرميسي  التالي :
 

 قطاع المراتب واإلسفنج، يشمل لنتا  وبيع اإلسفنج بمختلف الضغوط وهياكل مراتب السست والسرر وكاف  مستل ماتها. -
السـيرامي  وأحواض اإلسـتحمام من  قطاع األةوات الصـحي ، يشـمل لنتا  وبيع األةوات الصـحي  وبالط العةران واألرضـيات من  -

 اإلكريلي .
 قطاعات أخر . -
 

لها طبقا  للقطاعات التشغيلي  والعغرافي  والتي   بةة استبةاة أثر المةامالت بين شركات المعموع   فيما يلي تو يع نشاط الشرك  والشركات التابة 

 :  تمثل قطاعات األعمال الرميسي  للمعموع  
 

 

 
 

 

 

         التشغيليةالقطاعات 
         البيـان 

         

 اإلجمالي  قطاعات اخرى   األدوات الصحية   المراتب واإلسفنج   )غير مراجعة( م2022 يونيو 30

         
  321,160,974   90,791,392   46,648,160   183,721,422  لعمالي الموعوةات 
  112,255,531   11,616,669  17,791,399   82,847,463  لعمالي المطلوبات
  82,819,818   -   7,132,449   75,687,369  صافي المبيةات 
للمساهمين في    الخسار  الةامة

 (11,383,963)  (5,182,006)  ( 2,860,942)  (3,341,015)  الشرك  األم للفتر 

         

         )غير مراجعة( م2021يونيو  30

         
 306,944,070  74,963,331  48,485,598  183,495,141  لعمالي الموعوةات 
 83,087,711  11,018,662  18,293,983  53,775,066  لعمالي المطلوبات
 87,476,397  -  6,426,074  81,050,323  صافي المبيةات 

للمساهمين  الربح / )الخسار ( الةامة
 (6,061,918)  (4,681,250)  (3,373,378)  1,992,710  في الشرك  األم للفتر  

         

         )مراجعة( م2021ديسمبر  31
 300,928,264  80,806,146  45,065,179  175,056,939  لعمالي الموعوةات 

 89,590,101  11,152,250  19,363,615  59,074,236  لعمالي المطلوبات
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 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(  
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي( 
 

 التقارير القطاعية )تتمة(  -3
 

 القطاعات الجغرافية
      البيـان 

 اإلجمالي  جمهورية مصر العربية  المملكة العربية السعودية  م )غير مراجعة(2022يونيو  30

        
  321,160,974   29,019,100   292,141,874 لعمالي الموعوةات 
  112,255,531   7,154,598   105,100,933 لعمالي المطلوبات
  82,819,818   16,734,929   66,084,889 صافي المبيةات 

 (11,383,963)  (256,620)  (11,127,343) صافي خسار  الفتر 

      

      م )غير مراجعة(2021يونيو  30
      

 306,944,070  31,993,294  274,950,776 لعمالي الموعوةات 
 83,087,711  8,287,420  74,800,291 لعمالي المطلوبات
 87,476,397  17,406,533  70,069,864 صافي المبيةات 

 (6,061,918)  2,030,352  (8,092,270) الفتر  ربح  (خسار )صافي 

        

      م )مراجعة(2021ديسمبر  31
 300,928,264  34,314,635  266,613,629 لعمالي الموعوةات 

 89,590,101  9,417,117  80,172,984 لعمالي المطلوبات
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   الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي( 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات  -4

أليراض لعةاة قامم  التةفقات النقةي  األولي  الموحة  المختصــر ، تتمثل الحرك  في الممتلكات واالالت والمةةات خالل فتر  الســت  
 : يونيو في ما يلي 30أشهر المنتهي  في 

 

 م 2021يونيو  30  م 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة(  مراجعة()غير  

 5,049,833  4,840,758 استهالكات 

 2,379,896  234,626 اضافات ممتلكات وآالت ومةةات

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -5

 : يتكون هذا البنة مما يلي
 

 

يونيو  30كما في  
 م 2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في  
 م 2021

 )مراجعة(

     أ. الشركة العربية لأللياف الصناعية )إبن رشد(
 132,900,000  132,900,000 التكلف 

 (132,900,000)  (132,900,000) يطرا: لحتياطي القيم  الةاةل  لالستثمار 

 -  - القيم  الةاةل  
    

     ب. شركة المخازن والخدمات المساندة 
 5,250,000  5,250,000 القيم  الةاةل  

    
    ج. إستثمار في محفظة أوراق مالية محلية مسعرة )إيضاح "أ" أدناه( 

 55,004,333  72,674,963 القيم  الةاةل  

 77,924,963  60,254,333 
 

الةاةل  من خالل الةخل الشـامل اآلخر أسـهم حقوق الملكي  في قيم  محفظ  مخصـصـ  لإلسـتثمار تتضـمن الموعوةات المالي  بالقيم    (أ
في أـسهم البنو  والـشركات المـساهم  األخر  المتةاول  في ـسوق األـسهم الـسةوةي يير المحتفظ بها للمتاعر  والتي قامت المعموع  

يرات في القيـم  الـةاةـل  من خالل اـلةـخل الشـــــاـمل اآلخر ـبةال  من الربح أو ـباختـيار يير ـقاـبل لإللـغاء عـنة اإلثـبات المـبةمي إلثـبات التغ
الخـسار ، حيث أن هذع االـستثمارات االـستراتيعي  تةتبرها المعموع  أكثر أهمي . تحتفظ المعموع  بهذع المحفظ  لة  لحة  ـشركات 

يونيو  30 ســتثمارات تم لثباتها بالقيم  الةاةل  كما فيالوســاط  المالي  المحلي  المرخصــ  في المملك  الةربي  الســةوةي . لن هذع اإل
 م وذل  وفقا  ألسةار اإلقفال بنهاي  التةاوالت في تاريخ المرك  المالي. 2021ةيسمبر  31و م2022

 

 : السن  / الفتر وفيما يلي الحرك  على لستثمار في محفظ  أوراق مالي  محلي  مسةر  خالل 
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يونيو  30كما في  
 م 2022

  )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في 
 م 2021

 )مراجعة(

 38,774,506    55,004,333 يناير 1
 16,883,185  (2,903,082) األرباا يير المحقق  / )الخسامر(
 ( 653,358)     20,573,712 السن   الفتر  / اإلضافات )اإلستبةاةات( خاللصافي 

 72,674,963     55,004,333 



 

 

   الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م2022يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة  

 )باللاير السعودي( 
 

 وأوراق قبضتجارية ذمم مدينة   -6

يونيو  30كما في  
 م 2022

  )غير مراجعة( 

ديسمبر  31كما في 
 م 2021

 )مراجعة( 
 17,435,583     18,786,862 ذمم مةين  تعاري 

 598,438     33,932 أوراق قبض 
 84,865     89,484 شيكات تحت التحصيل

 ( 387,423)  (663,855) الهبوط في قيم  ذمم مةين  تعاري 

 18,246,423     17,731,463 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   -7
تتمثل اإلـستثمارات في قيم  محفظ  مخصـصـ  لإلـستثمار في أـسهم البنو  والـشركات المـساهم  األخر  المتةاول  في ـسوق األـسهم 

ــةوةي بغرض  ــاط  المالي  المحلي  المرخصــ  في المملك  المتاعر الس ــركات الوس . وتحتفظ المعموع  بهذع المحفظ  لة  لحة  ش
تثمارات ف ةار الةربي  الـسةوةي . لن اإلـس راوها بغرض المتاعر  تم لثباتها بالقيم  الةاةل  وذل  وفقا  ألـس ي األوراق المالي  التي تم ـش

 : السن  الفتر  / اإلقفال بنهاي  التةاوالت في تاريخ المرك  المالي. وفيما يلي الحرك  على اإلستثمارات خالل
 

 

يونيو  30كما في 
 م 2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في  
 م 2021

 )مراجعة(

 956,050  3,935,020 يناير 1
 612,802     - أرباا يير محقق  

 2,366,168  (3,935,020) السن   الفتر  / صافي )اإلستبةاةات( اإلضافات خالل

 -     3,935,020 

 
 تسهيالت إئتمانية  -8

 فيما يلي: لن التسهيالت اإلمتماني  لة  المعموع  تتمثل
 
تـسهيالت لمتماني  ممنوح  من بن  اإلـستثمار الةربي/ عمهوري  مصـر الةربي  وذل  لتمويل ـشراء مواة خام إلحة  الـشركات التابة   (أ

م  2021ةيســـــمبر    31لاير ســـــةوةي )  مليون  3,995,740م  2022يونيو   30في عمهورـي  مصـــــر الةربـي  ولن قيمتـها كـما في  
 بسةر فامة  متغير. ةوالر أمريكي وذل  بنظام اإلعتماةات المستنةي  1,021,475يةاةل  مالاير سةوةي(  4,032,949

 
أوراق مالي  مةين  مع شــرك  ةراي  )"ةراي "(، وبيع م وقةت لحة  الشــركات التابة  لتفاقي  بيع بالمرابح  لشــراء 2022خالل الةام  ( ب

 .٪6.25مليون لاير سةوةي وبسةر فامة  سنوي يبلغ  20بلغت قيم  االتفاقي  
 

ــولتم رهن عميع  ــهيالت الممنوح    األصــ ــمان للتســ ــرك  التابة  المحةة  لة  ةراي  كضــ ،  المتوفر  في كاف  محافظ الشــ
نة ألمر تخةام . تم  باإلضـاف  الى ـس رك  التابة كامل رصـية التمويل من قبل   لـس ةاة  الـش تحق ـس روط االتفاقي ، يـس . بموعب ـش

 اقي .بةة لثني عشر شهرا  من تاريخ توقيع اإلتفالتمويل  
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   الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي( 
 

   دخلالزكاة وضريبة ال  -9
 

 :  ال كا  وضريب  الةخل المستحق  الةفع كما يظهر في قامم  المرك  المالي األولي  الموحة  المختصر  للمعموع فيما يلي  (أ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : المحمل  على قامم  األرباا أو الخسامر والةخل الشامل اآلخر األولي  الموحة  المختصر وضريب  الةخل ال كا   ( ب
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 يونيو  30  

  م 2022

 يونيو  30

 م 2021

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

 ( 782,263)   ( 623,082)   المكون خالل الفتر  -ال كا  

 ( 624,275)  ( 366,398)  المكون خالل الفتر   -ضريب  الةخل 

  (989,480 )  (1,406,538 ) 

 

 الموقف الزكوي والضريبي للمجموعة   (ج

ـمقـــارنـــ     ـلـلـمـعـموعـــ   الضـــــرـيـبي  أو  اـل ـكوي  اـلوضـــــع  ـفي  ـعوـهري  ـتـغـير  أي  ـيحصـــــــل  ـفي  بـــاـلم  اـلـمـنـتـهيـــ    لســـــنـــ  

 م.2021ةيسمبر  31

 
 خسارة السهم  -10

الربح بقسم  صافي   للسهم من صافي  الحص  األساسي  والمخفض   الةامة  الخسار تحتسب  الةاةي  على     للفتر   لحمل  االسهم 
 المتوسط المرعح لةةة االسهم الةاةي  القامم  في تاريخ قامم  المرك  المالي األولي  الموحة  المختصر .

 
 :  فيما يلي احتساب الحص  األساسي  للسهم

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المتوسط المرعح لةةة األسهم الةاةي . لم يكن هنا  أي عنصر تخفيض يوثر على 
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يونيو  30كما في   
 م 2022

 )غير مراجعة( 

ديسمبر  31كما في  
 م 2021

 )مراجعة( 

 6,373,969  6,880,297   كا  مستحق  الةفع

 1,159,559  342,937  ضريب  الةخل مستحق  الةفع 

  7,223,234    7,533,528   

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 م 2021  م 2022  
 مراجعة()غير   )غير مراجعة(  

 (6,061,918)  (11,383,963)  صافي خسار  الفتر  )لاير سةوةي(

  40,000,000   40,000,000  المتوسط المرعح لةةة االسهم خالل الفتر  )سهم(

 (0.15)  (0.28)  الحص  األساسي  والمخفض  للسهم )لاير سةوةي( 



 

 

 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(  
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )باللاير السعودي( 
 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -11
 

هـ لصالح الشرك  السةوةي  للتنمي  الصناعي  "صةق" 1434( لةام  2798صةر حكم نهامي من محكم  االستمناف في الةعو  رقم ) -

تةفع للمةعي  )"المةعي "( ضة شرك  عهين  للتعار  والصناع  والمقاوالت المحةوة  )"المةعى عليها"(؛ وذل  بإل ام المةعى عليها بةن  

( لاير سةوةّي تقريبا ، كما صةر حكم من محكم  الةرع  األولى بطلب تفسير الحكم في الةعو   15,193,873مبلغ لعمالي قةرع )

هـ بتضامن كال  من شرك  عهين  للتعار  والصناع  والمقاوالت المحةوة  )"المةعى عليها"( وعباس بن 1434( لةام  2798رقم )

عواة في سةاة المبالغ المحكوم بها لصالح "صةق" )"المةعي "(؛ ثم قضت محكم  االستمناف بإلغاء الحكم بقبول علي بن أحمة عبة ال

طلب التفسير وأصةرت حكمها معةةا برفض طلب التفسير وتم تقةيم طلب نقض على الحكم الصاةر في ةعو  طلب التفسير وما 

تنفيذ طلب  تقةيم  تَّم  كما  النظر،  قية  النقض  طلب  برقم:    ال  الطلب  قُيّة  وقة  عهين ،  شرك   ضة  بعة   التنفيذ  محكم   لة   الحكم 

(؛ وبناء  على  46( ومن بةة قرار )34هـ وصةرت ضة شرك  عهين  وفروعها قرار )  11/1439/ 10( وتاريخ  3901242395)

م  التنفيذ، وأنَّ أي مبالغ يتَّم تحصيلها الوقامع أعالع، فإنَّه ما الت لعراءات تنفيذ الحكم ومحاول  تحصيل المبلغ مستمر  من طرف محك

 سيتم قيةها مباشر  عنة التحصيل.
 

م قام بن  اإلستثمار الةربي بعمهوري  مصر برفع ةعو  قضامي  على الشرك  الةربي  لصناع  مراتب السست 2019خالل عام   -

م،  2021يوليو    5لتسهيالت اإلمتماني . بتاريخ  واإلسفنج "سليب هاي" )شرك  تابة  للمعموع ( بسةاة مبالغ لضافي  ت ية عن قيم  ا

تاريخ  وفي  المحاما ،  وأتةاب  المصروفات  بسةاة  الةربي(  اإلستثمار  )بن   المةعي  وأل مت  الةعو   رفض  المحكم   قررت 

لصةار  م تقةم المةعي )بن  االستثمار الةربي( بالطةن على الحكم الصاةر في الةعو ، ولم تحةة له علس  حتى تاريخ  20/10/2021

 .المختصر  الموحة  األولي   المالي  القواممهذع 

 

 قياس القيمة العادلة -12
 

 القيم  الةاةل  هي المبلغ الذي يتم به بيع أصل أو سةاة الت ام في مةامل  نظامي  تتم بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس.

 

مةين  تعاري  وأوراق قبض وموعوةات متةاول  أخر  وموعوةات تتكون الموعوةات المالي  للمعموع  من النقة وما في حكمه وذمم  

لمتماني  والت امات عقوة  ةامن  تعاري  ومطلوبات متةاول  أخر  وتسهيالت  المالي  من ذمم  الةاةل  وتتكون مطلوباتها  بالقيم   مالي  

 ليعار.

 

أي أةوات مالي  أو مبالغ للمعموع  قة تم قياســــها بالقيم  تم قياس هذع الموعوةات والمطلوبات المالي  بالتكلف  المطفة  ولم يكن هنا   

الـةاةل  ما عةا موعوةات مالـي  بالقيـم  الـةاةل  من خالل الةخل الشـــــامل اآلخر و موعوةات مالـي  بالقيم  الةاةل  من خالل األرباا أو 

الفصــــاا عن قيمها الةاةل  في القوامم المالي  المالي  التي عر  قياس القيم الةاةل  لها والتي تم ا الموعوةاتالخســــامر. يتم تصــــنيف  

المبين  أةناع اســتناةا  للى بيانات المســتو  األةنى الذي يةتبر عوهريا  لقياس االولي  الموحة  المختصــر  في نطاق هرمي  القيم الةاةل  

 القيم الةاةل  ككل:

 

 لموعوةات أو مطلوبات مماثل . • المستو  األول: األسةار المتةاول  )يير المةةل ( في األسواق النشط 

• المســتو  الثاني: أســاليب تقييم يكون فيها الحة األةنى من البيانات عوهريا  لقياس القيم  الةاةل  بشــكل ملحوظ بصــور  مباشــر  أو  

 يير مباشر .

 بشكل يير ملحوظ.• المستو  الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحة األةنى من البيانات عوهريا  لقياس القيم  الةاةل  
 
 

ــمبر  31م و2022  يونيو  30كما في   ــنف 2021ةيسـ م، تم تقةير القيم الةاةل  لألةوات المالي  للمعموع  لمقارب  قيمها الةفتري  وتصـ

 من الهيكل الهرمي للقيم الةاةل . 3و  1ضمن المستو  
 

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة -13

 

م بموعب 2022يونيو    30تمت الموافق  على لصةار القوامم المالي  األولي  الموحة  المختصر  للمعموع  لفتر  الست  أشهر المنتهي  في  
 م. 08/2022/ 15قرار معلس اإلةار  بتاريخ 
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