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

 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2022 سبتمبر 30كما في 

 )باللاير السعودي(
 

 إيضاح الموجودات

 
 كما في

 
 كما في

 م2021ديسمبر  31 م2022 سبتمبر 30
 )مراجعة( )غير مراجعة(

      الموجودات غير المتداولة

  83,826,105  75,852,017     4 ومعدات آالتممتلكات و
  62,356,409  62,356,409   شهرة

  10,559,060  8,497,377   موجودات حق استخدام
  229,015  163,801   موجودات غير ملموسة

  عل تأجير تشغيلي ا  دفعات مقدم
 -  110,021  

  60,254,333  76,186,678  5 موجودات مالية بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل اآلخر

  إجمالي الموجودات غير المتداولة
 223,056,282  217,334,943  

  الموجودات المتداولة
 

   
  مخ ول

 46,477,658  45,433,146  
  متداولة أخرىموجودات 

 6,169,719  4,673,647  
  17,731,463  19,535,788  6  مم مدينة تجارية وأوراق قبض

  3,935,020  -  7 موجودات مالية بالقيمة العادلة مل خالل األرباح أوالخسائر
  نقد وما في حكمه

 18,936,603  11,820,045  

  إجمالي الموجودات المتداولة
 91,119,768  83,593,321  

  إجمالي الموجودات
 314,176,050  300,928,264  

  حقوق الملكية والمطلوبات
 

   
  حقوق الملكية

 
   

  رأس المال
 400,000,000  400,000,000  

  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
 (37,233,819)  (32,241,605) 

  لالستثماراحتياطي القيمة العادلة 
 (118,532,866)  (116,223,833) 

  احتياطي اعادة قياس الت امات منافع الموظفيل
 (42,262)  (42,262) 

  خسائر متراكمة
 (49,495,812)  (47,480,087) 

  إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
 194,695,241  204,012,213  

  غير المسيطرة حقوق الملكية
 7,903,454  7,325,950  

  إجمالي حقوق الملكية
 202,598,695  211,338,163  

  المطلوبات غير المتداولة
 

   
  الت امات منافع الموظفيل

 16,642,204  16,113,008  
  الج ء غير المتداول  -عقود ايجار الت امات 

 6,623,484  7,727,363  
  ضريبية مؤجلةالت امات 

 655,768  782,969  

  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
 23,921,456  24,623,340  

  متداولةالمطلوبات ال
 

   
  7,533,528  7,594,640  9  كاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 

  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
 14,906,772  13,150,846  

  الج ء المتداول  -الت امات عقود ايجار 
 2,616,584  4,688,151  

  فائض اكتتاب
 6,350,898  6,350,898  

  4,032,949  23,991,773  8 تسهيالت ائتمانية
   مم دائنة تجارية

 32,195,232  29,210,389  

  64,966,761  87,655,899   المطلوبات المتداولة إجمالي

  89,590,101  111,577,355   المطلوبات إجمالي

  300,928,264  314,176,050   حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي

 
 

 العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة  ير الماليالمد

 بندر الحميضي/  المهندس اإلسم : أحمد شتيوياألستا  /  اإلسم :

 التوقيع : التوقيع :
 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة14( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )تعتبر 
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  الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2202 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )باللاير السعودي(
 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية   
 سبتمبر 30في 

 أشهر المنتهية  التسعةلفترة 
 سبتمبر 30في 

 م2021 م2022 م2021 م2022  
 مراجعة()غير  )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( إيضاح 

 124,875,468 121,218,277 37,399,073 38,398,459  المبيعات

 (105,510,339) (103,257,397) (33,177,505) (32,664,149)  تكلفة المبيعات

 19,365,129 17,960,880 4,221,568 5,734,310  إجمالي الربح
      

 (11,097,011) (14,506,935) (3,923,233) (5,091,169)  مصاريف بيع وتو يع

 (21,198,320) (24,652,460) (7,395,446) (8,968,792)  مصاريف عمومية وادارية

 (812,766) (429,496) (188,479) (165,683)  المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص

 (13,742,968) (21,628,011) (7,285,590) (8,491,334)  التشغيلمن  الخسارة
      

أرباح محققة مل موجودات مالية بالقيمة العادلة مل خالل األرباح 
 115,780 927,220 115,780 -  أو الخسائر

أرباح غير محققة مل موجودات مالية بالقيمة العادلة مل خالل 
 األرباح أو الخسائر

 
- 273,646 - 612,393  

 769,023 1,208,075 769,023 437,433  العادلة بالقيمة مالية موجودات مل ارباح تو يعات

 (757,358) (673,140) (275,305) (190,977)  مصاريف تمويلية

 4,346,324 3,596,481 1,888,219 1,691,354  ايرادات أخرى

 (8,656,806) (16,569,375) (4,514,227) (6,553,524)  صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (2,396,973) (1,865,340) (990,435) )875,860( 9 ال كاة وضريبة الدخل

 (32,101) (28,756) (11,922) )4,070(  الضريبة المؤجلة

 (11,085,880) (18,463,471) (5,516,584) (7,433,454)  صافي الخسارة للفترة 

      بنود الدخل الشامل اآلخر

      يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائرالبنود التي لن 
غير محققة مل موجودات مالية بالقيمة العادلة مل )خسائر( أرباح 

 خرخالل الدخل الشامل اآل
 

594,049 6,299,719 (2,309,033) 16,369,005 
أرباح محققة مل موجودات مالية بالقيمة العادلة مل خالل الدخل 

 خرالشامل اآل
 

 2,694,872   - 17,025,250 2,282,848 
      البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر

 24,877 (4,992,214)  (39,479) (2,162,215)  ترجمة عمالت أجنبية فروقات

 18,676,730 9,724,003 6,260,240 1,126,706  خرإجمالي بنود الدخل الشامل اآل

 7,590,850 (8,739,468) 743,656 (6,306,748)  الدخل الشامل للفترة )الخسارة( صافي

      الى: ةالعائد الخسارة
 (11,803,429) (19,040,975) (5,741,510) (7,657,012)  المساهميل في الشركة األم

 717,549 577,504 224,926     223,558  حقوق الملكية غير المسيطرة
  (7,433,454) (5,516,584) (18,463,471) (11,085,880) 

      الدخل الشامل العائد الى: )الخسارة( صافي
 6,873,301 (9,316,972) 518,730 (6,530,306)  المساهميل في الشركة األم

 717,549 577,504 224,926 223,558  حقوق الملكية غير المسيطرة
  (6,306,748) 743,656 (8,739,468) 7,590,850 

      السهم خسارة

 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 11 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0,34) (0,54) (0,18) (0,21)  التشغيل مل للسهم والمخفضة األساسية الخسارة

 (0,30) (0,48) (0,14) (0,19)  للسهم مل صافي الخسارة للفترة ةوالمخفض ةالخسارة األساسي

 
 

 العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة  المدير المالي

 بندر الحميضي/  المهندس اإلسم : أحمد شتيوياألستا  /  اإلسم :

 التوقيع : التوقيع :
 

 

 يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة( جزءاً ال 14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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  الصناعية )صدق(الشركة السعودية للتنمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( المختصرة قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة
 م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(

 

 

 رأس المال
احتياطي ترجمة 
 عمالت أجنبية

 احتياطي
التغير في القيمة 

 العادلة

احتياطي إعادة 
قياس التزامات 
 الخسائر المتراكمة منافع الموظفين

مجموع حقوق 
الملكية العائدة 
للمساهمين في 

 الشركة األم

حقوق الملكية 
للحصص غير 

 المسيطرة
حقوق  إجمالي

 الملكية

 217,009,165 6,592,858 210,416,307 (25,192,741) 995,820 (133,107,018) (32,279,754) 400,000,000 م2021يناير  1الرصيد في 

 (11,085,880) 717,549 (11,803,429) (11,803,429) - - - - للفترة الخسارة صافي
أرباح محققة مل موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 2,282,848 - 2,282,848 - - 2,282,848 - - خرمل خالل الدخل الشامل اآل
اعادة تصنيف أرباح محققة مل موجودات مالية 

 ىالخر اآلبالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل 
 - - - 2,282,848 - (2,282,848) - - الخسائر المتراكمة

أرباح غير محققة مل موجودات مالية بالقيمة 
 16,369,005 - 16,369,005 - - 16,369,005 - - خراآلالعادلة مل خالل الدخل الشامل 

 24,877 - 24,877 - - - 24,877 - التغير في احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 7,590,850 717,549 6,873,301 (9,520,581) - 16,369,005 24,877 - الدخل الشاملإجمالي 

 224,600,015 7,310,407 217,289,608 (34,713,322) 995,820 (116,738,013) (32,254,877) 400,000,000 )غير مراجعة(م 2021 سبتمبر 30الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 

 العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة  المدير المالي

 بندر الحميضي/  المهندس اإلسم : شتيويأحمد األستا  /  اإلسم :

 التوقيع : التوقيع :
 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( )غير مراجعة( المختصرة حقوق الملكية األولية الموحدةقائمة التغيرات في 
 م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 

 

 رأس المال
احتياطي ترجمة 
 عمالت أجنبية

 احتياطي
التغير في القيمة 

 العادلة

احتياطي إعادة 
قياس التزامات 

منافع 
 المتراكمةالخسائر  الموظفين

مجموع حقوق 
الملكية العائدة 
للمساهمين في 

 الشركة األم

حقوق الملكية 
للحصص غير 

 المسيطرة
حقوق  إجمالي

 الملكية

  211,338,163  7,325,950  204,012,213 (47,480,087) (42,262) (116,223,833) (32,241,605)  400,000,000 م2022يناير  1الرصيد في 

 (18,463,471) 577,504 (19,040,975) (19,040,975) - - - - للفترة الخسارة صافي

أرباح محققة مل موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 خرمل خالل الدخل الشامل اآل

- - 17,025,250 - - 17,025,250 - 17,025,250 

اعادة تصنيف أرباح محققة مل موجودات مالية 
 ىخر الالدخل الشامل اآلبالقيمة العادلة مل خالل 

 الخسائر المتراكمة
- - (17,025,250) - 17,025,250 - - - 

غير محققة مل موجودات مالية بالقيمة  خسائر
 خرالعادلة مل خالل الدخل الشامل اآل

- - (2,309,033) - - (2,309,033) - (2,309,033) 

 (4,992,214) - (4,992,214) - - - (4,992,214) - التغير في احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 (8,739,468) 577,504 (9,316,972) (2,015,725) - (2,309,033) (4,992,214) - الشاملة الخسارة إجمالي

 202,598,695 7,903,454 194,695,241 (49,495,812) (42,262) (118,532,866) (37,233,819) 400,000,000 م )غير مراجعة(2022 سبتمبر 30الرصيد في 

 
 
 

 

 العضو المنتدبونائب رئيس مجلس اإلدارة  المدير المالي

 بندر الحميضي/  المهندس اإلسم : أحمد شتيوياألستا  /  اإلسم :

 التوقيع : التوقيع :
 

 المالية األولية الموحدة المختصرة( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم 14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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  الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 المختصرة )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة
 م2202 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 م2021
  )غير مراجعة(

 م2022
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية )غير مراجعة(

 خسارة الفترة قبل ال كاة والضريبة  (16,569,375)  (8,656,806)
 لتسوية صافي الخسارة إلى صافي التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية تعديالت   

 استخدام  موجودات حقاستهالك  2,747,826  3,013,586
 واطفاءات استهالكات 7,388,477  7,871,366
 المتوقعةمخصص الخسائر اإلئتمانية  429,496  812,766

 المخ ول قيمة فى الهبوط 4,500,000  -
 العادلة بالقيمة مالية موجودات مل أرباح تو يعات (1,208,075)  (769,023)
 الخسارة أو الربح خالل مل العادلة بالقيمة مالية موجودات مل محققة أرباح )927,220(  (115,780)

 ومعدات وآالت ممتلكاتأرباح بيع  -  (79,870)
 عل تأجير تشغيلي ا  مقدم دفعاتاطفاء  110,021  113,380

 الت امات منافع الموظفيل مل كولالم 1,934,070  1,351,077
 الموجودات والمطلوبات التشغيليةبنود التغيرات في    

  مم مدينة تجارية وأوراق قبض (2,233,821)  (4,294,616)
 مخ ول (5,544,512)  (7,545,996)
 موجودات متداولة أخرى (1,496,072)  (1,105,337)
  مم دائنة تجارية 2,984,843  8,588,875
 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 1,755,926  3,512,792

 الت امات ضريبية مؤجلة (127,201)  33,008

2,729,422  (6,255,617)  
 مدفوعة دخل  كاة وضريبة (1,804,228)  (4,611,478)

 منافع الموظفيل المدفوعةالت امات  (1,404,874)  (461,669)

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية (9,464,719)  (2,343,725)

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   
 ومعدات وآالت ممتلكات شراء (757,517)  (3,752,030)

  الشامل الدخل خالل مل العادلة بالقيمة مالية موجودات في التغير صافي 19,991,947  5,086,002

 والخسائر األرباح خالل مل العادلة بالقيمة مالية موجودات في التغير صافي 4,862,240  (163,855)

 من األنشطة االستثمارية الناتجصافي النقد  24,096,670  1,170,117

 التمويلية االنشطة من النقدية التدفقات   

 مدفوعة تأجير الت امات (2,489,303)  (1,997,752)

 التمويلية االنشطة في المستخدم النقد صافي (2,489,303)  (1,997,752)

 صافي التغير في نقد وما في حكمه 12,142,648  (3,171,360)

 بداية الفترة  نقد وما في حكمه في 11,820,045  16,980,510

 ترجمة عمالت اجنبية صافي فروقات (5,026,090)  (14,330)

 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة 18,936,603  13,794,820

 المعامالت غير النقدية:أهم    
 اآلخر الشامل الدخل خالل مل العادلة بالقيمة مالية موجودات مل محققة أرباح 17,025,250  2,282,848

 ائتمانية تسهيالت خالل مل اآلخر الشامل الدخل خالل مل العادلة بالقيمة مالية موجودات شراء 20,000,000  -

 اآلخر الشامل الدخل خالل مل العادلة بالقيمة مالية موجودات مل محققة غير أرباح)خسائر(  (2,309,033)  16,369,005

 
 

 العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة  المدير المالي

 بندر الحميضي/  المهندس اإلسم : أحمد شتيوياألستا  /  اإلسم :

 التوقيع : التوقيع :
 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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  الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
 م2202 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 

 نبذة عن الشركة -1
 

"( هي شااركة مساااهمة سااعودية، تأسااساات بموجب قرار معالي وزير األم )"الشااركة (صاادق)إن الشااركة السااعودية للتنمية الصااناعية 
م. وقد حصلت الشركة على سجلها التجاري برقم 1992ديسمبر  14هـاااا الموافت 1413جمادى الثاني  20بتاريخ  673التجارة رقم 

 م. والصادر في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية. 1993يناير  1فت هـ الموا1413رجب  17بتاريخ  4030092792
 

شركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل  مليون سهم قيمة كل  40مليون لاير سعودي موزعة على  400يبلغ رأس مال ال
 لاير سعودي(. 10مليون سهم قيمة كل منها  40: 2021لاير سعودي ) 10منها 

 

صاااناعة لوازم صاااحية من اللدائن، يشااامل )أحواض الغسااايل واإلساااتحمام والمراحيض ... الخ(، صاااناعة  يتمثل نشااااط الشاااركة في
 المنتجات اإلسفنجية.

 

تتكون القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية للشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( )"الشركة األم"( 
( حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة 5-2وفروعها وشركاتها التابعة ويشار إليهم جميعا بـ )"المجموعة"(، كما في اإليضاح )

 تم اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتها الرئيسية وحصة المجموعة في كٍل منها. ،المختصرة
 
 

 السياسات المحاسبيةأساس اإلعداد والتغيرات في  -2

 أسس اإلعداد 2-1
 

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي )
 .سبينالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحا

 

ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن 
 30ي م. كما أن النتائج المالية للفترة األولية المنتهية ف2021ديسمبر  31تقرأ مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 م.2022ديسمبر  31م ليس بالضرورة مؤشر على النتائج التي من الممكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 2022 سبتمبر
 

الل تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ
الشامل اآلخر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة والتزامات المنافع الدخل 

 المحددة للموظفين حيث يتم استخدام احتسابات القيمة االكتوارية الحالية. يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير
 .هي العملة المالية للمجموعة ـ إال إذا ذُكر خالف ذلكالسعودي و

 

 لقد تم إعادة تصنيف بعض مبالغ الفترة الماضية كي تتناسب مع العرض للفترة الحالية.
 

 تغير المناخ 2-2
 

قامت المجموعة بمراجعة تعرضها للمخاطر المتعلقة بالمناخ واألعمال الناشئة األخرى، لكنها لم تحدد أي مخاطر يمكن أن تؤثر على 
 م. 2022 سبتمبر 30األداء المالي أو المركز المالي للمجموعة كما في 

إلدارة تعطل األعمال المحتمل، وقد يكون لذلك تأثير على أداء ستواصل المجموعة مراقبة تأثير تغير المناخ عن كثب مع تقدم الموقف 
 م.2022المجموعة التشغيلي والمالي في عام 

 

 إنخفاض قيمة العملة المصرية 2-3
 

ترجمة فيما يتعلت  فروقاتنتيجة لذلك، تم تسجيل  .سجل الجنيه المصري انخفاضا  في سعر الصرف مقابل اللاير السعودي الفترةخالل 
 في جمهورية مصر العربية. التابعة ةللشرك يات األجنبيةالعملب
 

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

من التعديالت على المعايير سارية إعتبارا  من  ومع ذلك فإن عددا  مجلس المعايير الدولية من قبل ال توجد معايير جديدة تم إصدارها 
م ، ولم يكن لهذه التعديالت أثر 2021ديسمبر  31م والتي تم توضيحها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 2022يناير  1

 م.2022 سبتمبر 30لمجموعة كما في لجوهري على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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 لشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(ا
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة(أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية  -2

 أساس التوحيد 2-5
 30تشااااتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصاااارة على القوائم المالية األولية للشااااركة وشااااركاتها التابعة )"المجموعة"( كما في 

في العوائد المتغيرة نتيجة معامالتها مع الشركة المستثمر  م. تتحقت السيطرة عندما تمتلك المجموعة أو يكون لها الحت2022 سبتمبر
بها، ويكون لدى المجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص فإن 

 :المجموعة تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة
 

نفوذ على المنشأة المستثمر بها )مثل: حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر  •
 .بها(

 .حت أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة المستثمر بها •
 .المستثمر بها في التأثير على عوائدهاالقدرة على استخدام نفوذها على المنشأة  •

 

بشاااااكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصاااااويت ساااااتؤدي إلى السااااايطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى 
جميع المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار 

الحقائت والظروف ذات الصاالة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذا  على المنشااأة المسااتثمر بها، وهذه الحقائت والظروف تشاامل 
 :ما يلي
 

 .الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحت لهم التصويت في الشركة المستثمر بها •
 .رىالحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخ •
 .حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة •

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ال تزال تمارس سااايطرة على المنشاااأة المساااتثمر بها أم ال عندما تشاااير الحقائت والظروف أن 
بارا  من تاريخ سااايطرة المجموعة على هناك تغيرا  في عنصااار أو أكثر من عناصااار السااايطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشاااركة التابعة اعت

الشركة التابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة 
حواذ المجموعة على بالشااااااركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصاااااارة من تاريخ اساااااات

  السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة.
إذا تطلب االمر يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشااااركة التابعة في حالة وجود فروقات جوهرية بين الشااااركة األم وشااااركاتها 

المالية للمجموعة. يتم اساااتبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق  التابعة من أجل التوفيت بين ساااياسااااتها المحاسااابية والساااياساااات
 .الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية

 

 .قدان السيطرة ضمن حقوق الملكيةتتم معالجة أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة والذي ال يؤدي إلى ف
 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة إن وجدت( والمطلوبات وأي مكونات 
الشامل األولية أخرى لحقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقد السيطرة في قائمة الدخل 

 .الموحدة المختصرة. ويتم تسجيل أي حصة من االستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة
 

٪ و/أو تسااتطيع الشااركة أن تمارس 50الشااركات التابعة التالية والتي تكون مملوكة بطريقة مباشاارة أو غير مباشاارة بنساابة تزيد عن 
 ة بناء  على المعلومات المالية األولية المختصرة للشركات التابعة.السيطرة عليها يتم توحيدها في هذه المعلومات المالي

 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:
 

 بلد التأسيس اسم الشركة
نسبة الملكية 

المباشرة وغير 
 المباشرة

 ٪100 المملكة العربية السعودية شركة صدق لإلستثمار التجاري المحدودة

 ٪100 المملكة العربية السعودية شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية المحدودة 

 ٪100 المملكة العربية السعودية الشركة العالمية لتسويت مستلزمات النوم المحدودة )سليب هاي(

 ٪100 جمهورية مصر العربية الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج المحدودة )سليب هاي مصر( 

 ٪50 المملكة العربية السعودية كة إمداد للخدمات المساندة المحدودةشر
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  الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 )باللاير السعودي(

 
 التقارير القطاعية -3

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة 
 اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى. 

 

يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات  افيالجغرالقطاع 
 .عمل في بيئات إقتصادية

 

التقارير يعتمد نموذج المجموعة األساسي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل. تحدد قطاعات العمل بناء  على إدارة المجموعة وهيكل 
 .الداخلية

 

 إن المجموعة تعمل بالقطاعات الرئيسية التالية:
 

 قطاع المراتب واإلسفنج، يشمل إنتاج وبيع اإلسفنج بمختلف الضغوط وهياكل مراتب السست والسرر وكافة مستلزماتها. -

الساايراميك وأحواض اإلسااتحمام من قطاع األدوات الصااحية، يشاامل إنتاج وبيع األدوات الصااحية وبالط الجدران واألرضاايات من  -
 اإلكريليك.

 قطاعات أخرى. -
 

لها طبقا  للقطاعات التشغيلية  بعد استبعاد أثر المعامالت بين شركات المجموعة فيما يلي توزيع نشاط الشركة والشركات التابعة

 والجغرافية والتي تمثل قطاعات األعمال الرئيسية للمجموعة:
 

 

 

        التشغيليةالقطاعات 

        البيـان

 اإلجمالي  قطاعات اخرى  األدوات الصحية  المراتب واإلسفنج 

        م )غير مراجعة(2022 سبتمبر 30

 314,176,050  94,259,371  44,776,364  175,140,315 إجمالي الموجودات

 111,577,355  10,366,548  19,552,577  81,658,230 إجمالي المطلوبات

 121,218,277  -  9,480,907  111,737,370 صافي المبيعات

 (19,040,975)  (9,356,875)  (6,852,138)  (2,831,962) للمساهمين في الشركة األم للفترة ةالخسارة العائد

        

        م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30

 314,464,097  76,282,140  47,438,720  190,743,237 إجمالي الموجودات

 89,864,082  9,923,808  18,927,982  61,012,292 إجمالي المطلوبات

 124,875,468  -  9,419,477  115,455,991 صافي المبيعات

للمساهمين في الشركة  الربح / )الخسارة( العائد
 األم للفترة

956,306  (5,286,260)  (7,473,475)  (11,803,429) 

        

        م )مراجعة(2021ديسمبر  31

  300,928,264  80,182,235   45,065,178  175,680,851 إجمالي الموجودات

  89,590,101   8,026,890   19,987,526   61,575,685 إجمالي المطلوبات
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 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 )باللاير السعودي(
 

 التقارير القطاعية )تتمة( -3
 

 الجغرافيةالقطاعات 

      البيـان

 اإلجمالي  جمهورية مصر العربية  المملكة العربية السعودية 

      م )غير مراجعة(2022 سبتمبر 30

 314,176,050  32,893,786  281,282,264 إجمالي الموجودات

 111,577,355  12,290,853  99,286,502 إجمالي المطلوبات

 121,218,277  25,152,438  96,065,839  صافي المبيعات

 في للمساهمين العائد الربح (الخسارة)
 (19,040,975)  704,132  (19,745,107) للفترة األم الشركة

      

      م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30

 314,464,097  33,277,234  281,186,863 إجمالي الموجودات

 89,864,082  8,861,464  81,002,618 إجمالي المطلوبات

 124,875,468  26,019,403  98,856,065 صافي المبيعات

 في للمساهمين العائد الربح (الخسارة)
 (11,803,429)   2,779,726  (14,583,155) للفترة األم الشركة

        

      م )مراجعة(2021ديسمبر  31

 300,928,264  34,314,635  266,613,629 إجمالي الموجودات

 89,590,101  9,417,117  80,172,984 إجمالي المطلوبات

 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات -4

 التسعةألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة، تتمثل الحركة في الممتلكات واالالت والمعدات خالل فترة 
 : يلي كما سبتمبر 30أشهر المنتهية في 

 

 م2021 سبتمبر 30  م2022 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 7,620,858  7,323,263 استهالك

 3,752,030  757,517 اضافات ممتلكات وآالت ومعدات
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  الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 )باللاير السعودي(

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -5

 : يتكون هذا البند مما يلي
 

 

 سبتمبر 30كما في  
 م2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في  
 م2021

 )مراجعة(

     الصناعية )إبن رشد(الشركة العربية لأللياف أ. 

 132,900,000  132,900,000 التكلفة

 (132,900,000)  (132,900,000) يطرح: إحتياطي القيمة العادلة لالستثمار

 -  - القيمة العادلة

    

     شركة المخازن والخدمات المساندة ب. 

 5,250,000  5,250,000 القيمة العادلة

    

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

 55,004,333  70,936,678 القيمة العادلة

 76,186,678  60,254,333 

 
تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهم حقوق الملكية في قيمة محفظة مخصصة لإلستثمار  (أ

والشااااركات المساااااهمة األخرى المتداولة في سااااوق األسااااهم السااااعودي غير المحتفظ بها للمتاجرة والتي قامت في أسااااهم البنوك 
المجموعة باختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي إلثبات التغيرات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشااامل اآلخر بدال  من 

ت االساااتراتيجية تعتبرها المجموعة أكثر أهمية. تحتفظ المجموعة بهذه المحفظة لدى الربح أو الخساااارة، حيث أن هذه االساااتثمارا
إحدى شااركات الوساااطة المالية المحلية المرخصااة في المملكة العربية السااعودية. إن هذه اإلسااتثمارات تم إثباتها بالقيمة العادلة كما 

 فال بنهاية التداوالت في تاريخ المركز المالي. م وذلك وفقا  ألسعار اإلق2021ديسمبر  31و م2022 سبتمبر 30 في
 

 : السنة / الفترةوفيما يلي الحركة على إستثمار في محفظة أوراق مالية محلية مسعرة خالل 
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 سبتمبر 30كما في  
 م2022

  )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في 
 م2021

 )مراجعة(

 38,774,506  55,004,333 يناير 1

 16,883,185  (2,309,033) األرباح غير المحققة / )الخسائر(

 (653,358)  18,241,378 السنة الفترة / صافي اإلضافات )اإلستبعادات( خالل

 70,936,678  55,004,333 



 

 

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

 

 المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم 
  م2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 )باللاير السعودي(
 

 وأوراق قبضتجارية ذمم مدينة   -6

 سبتمبر 30كما في  
 م2022

  )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في 
 م2021

 )مراجعة(

 17,435,583  19,752,302 ذمم مدينة تجارية

 598,438  600,405 أوراق قبض

 84,865  - شيكات تحت التحصيل

 (387,423)  (816,919) الهبوط في قيمة ذمم مدينة تجارية

 19,535,788  17,731,463 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -7

تتمثل اإلستثمارات في قيمة محفظة مخصصة لإلستثمار في أسهم البنوك والشركات المساهمة األخرى المتداولة في سوق األسهم 
المالية المحلية المرخصاااة في المملكة . وتحتفظ المجموعة بهذه المحفظة لدى إحدى شاااركات الوسااااطة المتاجرةالساااعودي بغرض 

 العربية السعودية. إن اإلستثمارات في األوراق المالية التي تم شراؤها بغرض المتاجرة تم إثباتها بالقيمة العادلة وذلك وفقا  ألسعار
 : السنة الفترة / اإلقفال بنهاية التداوالت في تاريخ المركز المالي. وفيما يلي الحركة على اإلستثمارات خالل

 

 

 سبتمبر 30كما في 
 م2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في  
 م2021

 )مراجعة(

 956,050  3,935,020 يناير 1

 612,802  - أرباح غير محققة 

 2,366,168  (3,935,020) السنة الفترة / صافي )اإلستبعادات( اإلضافات خالل

 -  3,935,020 

 
 تسهيالت إئتمانية  -8

 فيما يلي: إن التسهيالت اإلئتمانية لدى المجموعة تتمثل
 

التابعة في  ةلشااااركلتسااااهيالت إئتمانية ممنوحة من بنك اإلسااااتثمار العربي/ جمهورية مصاااار العربية وذلك لتمويل شااااراء مواد خام  (أ
 4,032,949م 2021ديساامبر  31لاير سااعودي ) 3,991,773م 2022 ساابتمبر 30جمهورية مصاار العربية وإن قيمتها كما في 

 .(بسعر فائدة متغير دوالر أمريكي وذلك بنظام اإلعتمادات المستندية 1,021,475يعادل  مالاير سعودي 
 

أوراق مالية معينة مع شااركة دراية )"دراية"(، وبيع قية بيع بالمرابحة لشااراء م وقعت إحدى الشااركات التابعة إتفا2022خالل العام  (ب
 .٪6,25مليون لاير سعودي وبسعر فائدة سنوي يبلغ  20بلغت قيمة االتفاقية 

 

، باإلضافة الى سند المتوفرة في كافة محافظ الشركة التابعة المحددة لدى دراية كضمان للتسهيالت الممنوحة األصولتم رهن جميع 
بعد إثني عشر شهرا  . بموجب شروط االتفاقية، يستحت سداد التمويل الشركة التابعةكامل رصيد التمويل من قبل  إستخدام. تم ألمر

 من تاريخ توقيع اإلتفاقية.
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  الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق(
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 )باللاير السعودي(
 

  دخلالزكاة وضريبة ال -9

 الدخل المستحقة الدفع كما يظهر في قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة للمجموعة:فيما يلي الزكاة وضريبة  (أ
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 المحملة على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة:وضريبة الدخل الزكاة  (ب
 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

 سبتمبر 30 

  م2022

 سبتمبر 30

 م2021

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 (1,507,924)  (950,453) الفترةالمكون خالل  -الزكاة 

 (889,049)  (914,887) المكون خالل الفترة -ضريبة الدخل 

 (1,865,340)  (2,396,973) 

 

 الموقف الزكوي والضريبي للمجموعة (ج

 م.2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في بالم يحصل أي تغير جوهري في الوضع الزكوي أو الضريبي للمجموعة مقارنة  

 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدتهم -10

خالل وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين التي تمت تتمثل المعامالت مع االطراف ذات العالقة في رواتب ومكافآت 

 وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. مجموعةالفترة بين ال
 

 الموحدة األولية اآلخر الشامل والدخل الخسائر أو األرباح قائمةتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة في قائمة  -

 فيما يلي: المختصرة
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 سبتمبر 30كما في  
 م2022

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في  
 م2021

 )مراجعة(

 6,373,969  6,746,079 زكاة مستحقة الدفع

 1,159,559  848,561 ضريبة الدخل مستحقة الدفع

 7,594,640  7,533,528 

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

  
أعضاء مجلس 

 اإلدارة
  كبار التنفيذيين 

 مجلس أعضاء

 اإلدارة
 التنفيذيين كبار 

 758,500  750,000  1,106,245  1,125,000  أخرى ومنافع رواتب

 53,625  -  77,438  -  الخدمة نهاية منافع

 جلسات حضور وبدل مكافآت
 واللجان الفرعية اإلدارة مجلس

 
216,000  -  135,000  - 

  1,341,000  1,183,683  885,000  812,125 



 

 

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

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 )باللاير السعودي(
 

 خسارة السهم -11

سهم العادية على لحملة األ ةللفترة العائد الخسارةبقسمة صافي  الخسارةتحتسب الحصة األساسية والمخفضة للسهم من صافي 
 سهم العادية القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة.المتوسط المرجح لعدد األ

 

 احتساب الحصة األساسية للسهم:فيما يلي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لم يكن هناك أي عنصر تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
 
 
 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -12

 أهم اإللتزامات المحتملة على المجموعة كما يلي:

هـ لصالح الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" 1434( لعام 2798الدعوى رقم )صدر حكم نهائي من محكمة االستئناف في  -
)"المدعية"( ضد شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة )"المدعى عليها"(؛ وذلك بإلزام المدعى عليها بأن تدفع 

حكم من محكمة الدرجة األولى بطلب تفسير الحكم  ( لاير سعودّي تقريبا ، كما صدر15,193,873للمدعية مبلغ إجمالي قدره )
هـ بتضامن كال  من شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة )"المدعى عليها"( 1434( لعام 2798في الدعوى رقم )

االستئناف بإلغاء وعباس بن علي بن أحمد عبد الجواد في سداد المبالغ المحكوم بها لصالح "صدق" )"المدعية"(؛ ثم قضت محكمة 
الحكم بقبول طلب التفسير وأصدرت حكمها مجددا برفض طلب التفسير وتم تقديم طلب نقض على الحكم الصادر في دعوى طلب 
التفسير وما زال طلب النقض قيد النظر، كما تَّم تقديم طلب تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ بجدة ضد شركة جهينة، وقد قُيّد الطلب 

(؛ وبناء  46( ومن بعد قرار )34هـ وصدرت ضد شركة جهينة وفروعها قرار ) 10/11/1439( وتاريخ 3901242395برقم: )
على الوقائع أعاله، فإنَّه مازالت إجراءات تنفيذ الحكم ومحاولة تحصيل المبلغ مستمرة من طرف محكمة التنفيذ، وأنَّ أي مبالغ يتَّم 

 تحصيلها سيتم قيدها مباشرة عند التحصيل.
 

م قام بنك اإلستثمار العربي بجمهورية مصر برفع دعوى قضائية على الشركة العربية لصناعة مراتب السست 2019خالل عام  -
م، 2021يوليو  5واإلسفنج "سليب هاي" )شركة تابعة للمجموعة( بسداد مبالغ إضافية تزيد عن قيمة التسهيالت اإلئتمانية. بتاريخ 

مت المدعي )بنك اإلستثمار العربي( بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة، وفي تاريخ قررت المحكمة رفض الدعوة وألز
م تقدم المدعي )بنك االستثمار العربي( بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، ولم تحدد له جلسة حتى تاريخ 20/10/2021

 .المختصرة الموحدة األولية المالية القوائمهذه إصدار 
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 سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة لفترة  

 م2021  م2022 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 (11,803,429)  (19,040,975) صافي خسارة الفترة )لاير سعودي(

 40,000,000  40,000,000 المتوسط المرجح لعدد االسهم خالل الفترة )سهم(

 (0,30)  (0,48) األساسية والمخفضة للسهم )لاير سعودي(الحصة 



 

 

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

 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(
  م2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 )باللاير السعودي(

 
 قياس القيمة العادلة -13

 يتم به بيع أصل أو سداد التزام في معاملة نظامية تتم بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس.القيمة العادلة هي المبلغ الذي 
 

تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه وذمم مدينة تجارية وأوراق قبض وموجودات متداولة أخرى وموجودات 
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى وتساااااااهيالت إئتمانية والتزامات عقود مالية بالقيمة العادلة وتتكون مطلوباتها المالية من 

 إيجار.
 

تم قياس هذه الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ولم يكن هناك أي أدوات مالية أو مبالغ للمجموعة قد تم قياسها بالقيمة 
ل الدخل الشامل اآلخر و موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو العادلة ما عدا موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال

المالية التي جرى قياس القيم العادلة لها والتي تم االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية االولية  الموجوداتالخسائر. يتم تصنيف 
دناه استنادا  إلى بيانات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا  لقياس القيم العادلة المبينة أالموحدة المختصرة في نطاق هرمية القيم العادلة 

 ككل:
 

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.• 

جوهريا  لقياس القيمة العادلة بشاااكل ملحوظ بصاااورة مباشااارة أو المساااتوى الثاني: أسااااليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من البيانات • 

 غير مباشرة.

 المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من البيانات جوهريا  لقياس القيمة العادلة بشكل غير ملحوظ.• 
 

م، تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة لمقاربة قيمها الدفترية وتصاانف 2021ديساامبر  31م و2022 ساابتمبر 30كما في 
 من الهيكل الهرمي للقيم العادلة. 3و  1ضمن المستوى 

 
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة -14

م 2022 ساابتمبر 30أشااهر المنتهية في  التسااعةرة تمت الموافقة على إصاادار القوائم المالية األولية الموحدة المختصاارة للمجموعة لفت
 م.2022نوفمبر  7 هـ الموافت1444ربيع الثاني  13 بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ
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