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 وشركاتها التابعة)صدق(  الشركة السعودية للتنمية الصناعية

 سعودية( )شركة مساهمة

 

 )غير المراجعة(المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م2021 سبتمبر 30في  المنتهيتين أشهر والتسعة الثالثة أشهر لفترتي

 



 

 

 
 
 المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة تقرير مراجع الحسابات المستقل حول فحص 

 

 
 المحترمين السادة المساهمين

   وشركاتها التابعة )صدق( الشركة السعودية للتنمية الصناعية

 (سعودية مساهمةشركة )

 

 مقدمة

)شركة ، )صدق( للشركة السعودية للتنمية الصناعية المرفقةالموجزة  الموحدة لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية

 أو الخسائراألرباح م وقوائم 2021سبتمبر  30كما في  )"المجموعة"( وشركاتها التابعة -)"الشركة"(  مساهمة سعودية(

وقائمة م 2021سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة أشهر والتسعةوالدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة 

أشهر المنتهية  تسعةالالتغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة لفترة 

التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى، إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه في ذلك 

( "التقرير المالي 34المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم )

المعلومات المالية األولية الموحدة دية، إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه األولي" المعتمد في المملكة العربية السعو

 استنادا لفحصنا. الموجزة 

 

 نطاق الفحص

مراجع ال المنفذ من قبلالمالية األولية  المعلومات( "فحص 2410) رقم لقد قمنا بفحصنا وفقاً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص

 توجيهمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة السعودية. ويتكون فحص  العربيةالمستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة 

إجراءات تحليلية وإجراءات فحص وتطبيق األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية،  إلى أساسيبشكل  استفسارات

أخرى، ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة 

التي يمكن تحديدها األمور الهامة  بأننا سنكون على علم بكافةمن الحصول على تأكيد فإنها ال تمكننا العربية السعودية، وبالتالي 

 .خالل عملية المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة

 

 االستنتاج

المرفقة لم يتم إعدادها،  المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزةيجعلنا نعتقد بأن  ماإلى علمنا  يرد، فإنه لم بناًء على فحصنا

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. (34الدولي رقم ) المحاسبةالنواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار  كافةمن 

 

 لفت إنتباه 

أحد المقامة من قبل الشركة والتي تطالب فيها شريك سابق في  الدعوى القضائيةإلى  18في اإليضاح رقم  لفت اإلنتباهنود 

بها قرار من قبل المحكمة التنفيذية بتعويض الشركات التابعة بتعويض مالي مقابل تجاوزات ومستحقات مالية، والتي صدر 

 لاير سعودي. 15.193.873الشركة بمبالغ تعادل قيمتها 

 

 أخرر أم

م، من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى 2020ديسمبر  31تم مراجعة المعلومات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

 م.2021مارس  30هـ الموافق 1442شعبان  17حدة بتاريخ رأياً غير متحفظ على المعلومات المالية المو

 

ام وشركاؤهعن البس  
 
 
 

 إبراهيم أحمد البسام
(733رقــم ) محاسب قانوني  

 
 جـدة، المملكة العربية السعودية

هـ1443 ربيع األول 24  
م2021 أكتوبر 31



  وشركاتها التابعة)صدق(  الشركة السعودية للتنمية الصناعية

 سعودية( )شركة مساهمة

 

 ةالموجز ةالموحد ةالمركز المالي األولي قائمة

 م2021 سبتمبر 30كما في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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  ايضاح  

 سبتمبر 30كما في 

  ()غير مراجعةم 2021

 ديسمبر 31كما في 

 )مراجعة( م2020

      الموجودات

      موجودات غير متداولة
 89,883,954  85,945,802  8 ، صافيمصانع ومعدات، آالت، ممتلكات

 62,356,409  62,356,409   شهرةال

 11,068,409  8,185,827   ، صافيحق استخدام األصول
 561,361  310,853  9 ، صافيغير ملموسة موجودات

 44,024,506  57,173,265  10 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 261,195  147,815   دفعات مقدمة عن تأجير تشغيلي

 208,155,834  214,119,971   مجموع الموجودات غير المتداولة

      موجودات متداولة

 47,192,397  54,738,393  11 مخزون
 16,042,467  19,524,317  12 مدينة، صافيذمم 

 8,679,938  9,785,275   أخرى وأرصدة مدينة ةً مقدم مدفوعات

 956,050  2,501,321  13 أو الخسارة الربحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 16,980,510  13,794,820   النقد وما في حكمه

 89,851,362  100,344,126   مجموع الموجودات المتداولة

 298,007,196  314,464,097   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية

 400,000,000  400,000,000  1 رأس المال
 (32,279,754)  (32,254,877)   احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 (133,107,018)  (116,738,013)   القيمة العادلة التغير في احتياطي

 995,820  995,820   احتياطي إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين

 (25,192,741)  (34,713,322)   الخسائر المتراكمة

 210,416,307  217,289,608   في الشركة األم مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين

 6,592,858  7,310,407   غير المسيطرةللحصص حقوق الملكية 

 217,009,165  224,600,015   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات

      مطلوبات غير متداولة

 13,626,166  14,515,574   التزامات منافع الموظفين

 7,324,235  7,550,596   الجزء الغير متداول  –التزامات تأجير 

 707,143  740,151   التزامات ضريبية مؤجلة

 21,657,544  22,806,321    مجموع المطلوبات غير المتداولة

      مطلوبات متداولة

 6,350,898  6,350,898   فائض إكتتاب

 8,983,012  6,768,507  15 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 21,873,188  30,462,063   ذمم دائنة 
 4,037,368  4,028,892  14 تسهيالت إئتمانية

 4,176,850  2,015,437   الجزء المتداول –التزامات تأجير 

 13,919,171  17,431,964   أخرىومخصصات مطلوبات  ،مستحقات

 59,340,487  67,057,761   مجموع المطلوبات المتداولة

 80,998,031  89,864,082   مجموع المطلوبات

 298,007,196  314,464,097    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه  (23)إلى  (1)إن اإليضاحات المرفقة من 



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

 

 الموجزة قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر األولية الموحدة

 م2021سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة أشهر

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

- 3 - 

 

 

   المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة ( تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه 23( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر

  إيضاح 
 م2021

 )غير مراجعة(

 م المعدلة2020

  )غير مراجعة(

 م2021 

 )غير مراجعة(

 م المعدلة2020

 )غير مراجعة(

 121,547,846 124,875,468  39,670,995 37,399,073  7 المبيعات

 (94,377,353) (105,510,339)  (31,436,137) (33,177,505)   تكلفة المبيعات

 27,170,493 19,365,129  8,234,858 4,221,568   إجمالي الربح

 (10,113,330) (11,097,011)  (3,681,656) (3,923,233)   مصاريف بيع وتوزيع

 (20,575,822) (21,198,320)  (6,765,417) (7,395,446)   مصاريف عمومية وإدارية

 - (812,766)  - (188,479)  12 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 (3,518,659) (13,742,968)  (2,212,215) (7,285,590)   الخسارة من العمليات

 الربحأرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 324,736 115,780  - 115,780  13 الخسارة أو

من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  أرباح غير محققة 

 - 612,393   273,646  13 الخسارة أو الربح

 - 769,023  - 769,023   توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 (919,637) (757,358)  (267,557) (275,305)   تكاليف تمويل

 4,199,485 4,346,324  2,053,626 1,888,219   إيرادات أخرى

 85,925 (8,656,806)  (426,146) (4,514,227)   قبل الزكاة وضريبة الدخل ( / الربحالخسارةصافي )

        

 (1,937,851) (2,396,973)  (664,374) (990,435)  15 الزكاة وضريبة الدخل

 - (32,101)  - (11,922)   الضريبة المؤجلة

 (1,851,926) (11,085,880)  (1,090,520) (5,516,584)   للفترة  الخسارةصافي 

        

        الخسارة العائد الى:

 (2,710,872) (11,803,429)  (1,357,149) (5,741,510)   المساهمين في الشركة األم

 858,946 717,549  266,629 224,926   غير المسيطرةللحصص حقوق الملكية 

   (5,516,584) (1,090,520)  (11,085,880) (1,851,926) 

        بنود الدخل الشامل اآلخر:

        :األرباح أو الخسائرالقابلة للتحويل الحقاً لقائمة الغير  البنود

محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  خسائر 

 (4,328,565) -  - -   الدخل الشامل االخر

أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 2,367,604 2,282,848  2,367,604 -   الشامل االخر

أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 4,126,855 16,369,005  4,126,855 6,299,719  10 الدخل الشامل االخر

        : األرباح أو الخسائرالقابلة للتحويل الحقاً لقائمة  البنود

 324,794 24,877  438,556 (39,479)   تسويات ترجمة عمالت أجنبية

 (137,701) -  - -    القيمة العادلةالتغير في إحتياطي 

 2,352,987 18,676,730  6,933,015 6,260,240   إجمالي بنود الدخل الشامل األخر

 501,061 7,590,850  5,842,495 743,656   إجمالي الدخل الشامل للفترة

        العائدة الى: ة)الخسارة( الشاملالدخل / 

 (357,885) 6,873,301  5,575,866 518,730   المساهمين في الشركة األم

 858,946 717,549  266,629 224,926   غير المسيطرةللحصص حقوق الملكية 

   743,656 5,842,495  7,590,850 501,061 

        :حصة السهم من

 (0,09) (0.34)  (0,06) (0,18)  17 الخسارة من العمليات 

 (0,07) (0,30)  (0,03) (0,14)  17 )االساسية والمخفضة(للمساهمين  العائد الفترة خسارة

Type text here



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

 

  ةالموجز ةالموحد ةاألولي التغيرات في حقوق الملكية قائمة

 م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 رأس المال

 
 

االحتياطي 
 النظامي

 
 

احتياطي ترجمة 
 عمالت أجنبية

 
 احتياطي

التغير في القيمة 
 العادلة

احتياطي اعادة 
قياس التزامات 

منافع 
 الموظفين

الخسائر 
 المتراكمة

مجموع حقوق 
الملكية العائدة 
للمساهمين في 

 الشركة االم

 
حقوق الملكية 
للحصص غير 

 المسيطرة

 
 

مجموع حقوق 
 الملكية

م 2020يناير  1في الرصيد 
(32,646,894) 8,099,375 400,000,000 )المراجعة(  (132,762,299)  1,096,750 (25,854,743)  217,932,189 8,553,628 226,485,817 

المحول من اإلحتياطي النظامي 
إلطفاء الخسائر المتراكمة خالل 

(8,099,375) - الفترة  - - - 8,099,375 - - - 
(2,710,872) - - - - - خسائر الفترة  (2,710,872)  858,946 (1,851,926)  

 324,794 - 324,794 - - - 324,794 - - تسويات ترجمة عمالت أجنبية
المحققة من موجودات  الخسائر

مالية بالقيمة العادلة من خالل 
(4,328,565) - - - الدخل الشامل األخر  - - (4,328,565)  - (4,328,565)  

موجودات المحققة من األرباح 
مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 2,367,604 - 2,367,604 - - 2,367,604 - - - الدخل الشامل األخر
أرباح غير محققة من موجودات 
مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 4,126,855 - 4,126,855 - - 4,126,855 - - - الدخل الشامل األخر
(137,701) - - - التغير في إحتياطي القيمة العادلة  - 137,701 - - - 
من  إعادة تصنيف الخسائر المحققة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

إلي  خالل الدخل الشامل االخر

(4,328,565) - 4,328,565 - - - الخسائر المتراكمة  - - - 
من  المحققة  إعادة تصنيف األرباح

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

إلي  خالل الدخل الشامل االخر

(2,367,604) - - - الخسائر المتراكمة  - 2,367,604 - - - 

(1,823,260) - 3,989,154 324,794 - - إجمالي الدخل الشامل األخر  2,490,688 - 2,490,688 
صافي الحركة في حقوق الملكية 

(32,054) - - - - - - - للحصص غير المسيطرة  (32,054)  

م 2020سبتمبر  30الرصيد في 
(32,322,100) - 400,000,000 المعدلة )غير المراجعة(  (128,773,145)  1,096,750 (22,289,500)  217,712,005 9,380,520 227,092,525 

 

 المالية األولية الموجزة الموحدة( تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات 23( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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  وشركاتها التابعة)صدق(  الشركة السعودية للتنمية الصناعية
 سعودية( )شركة مساهمة

 

  ةالموجز ةالموحد ةاألولي التغيرات في حقوق الملكية قائمة

 م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم 

 
 

 
 
 

 رأس المال

 
 

االحتياطي 
 النظامي

 
 

احتياطي ترجمة 
 عمالت أجنبية

 
 

 احتياطي
التغير في القيمة 

 العادلة

احتياطي 
اعادة قياس 
التزامات 
منافع 

 الخسائر المتراكمة الموظفين

مجموع حقوق 
الملكية العائدة 
للمساهمين في 

 الشركة االم

 
حقوق الملكية 
للحصص غير 

 المسيطرة

 
 

مجموع حقوق 
 الملكية

م 2021يناير  1الرصيد في 
(32,279,754) - 400,000,000 )المراجعة(   (133,107,018)  995,820 (25,192,741)  210,416,307 6,592,858 217,009,165 
(11,803,429) - - - - - خسائر الفترة  (11,803,429)  717,549 (11,085,880) 

تسويات ترجمة عمالت 
 24,877 - 24,877 - - - 24,877 - - أجنبية

أرباح محققة من موجودات 

مالية بالقيمة العادلة من 

 2,282,848 - 2,282,848 - - 2,282,848 - - - خالل الدخل الشامل األخر 
إعادة تصنيف أرباح محققة 

من موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 

الشامل األخر إلي الخسائر 

(2,282,848) - - - المتراكمة  - 2,282,848 - - - 

أرباح غير محققة من 

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 

 16,369,005 - 16,369,005 - - 16,369,005 - - - الشامل األخر

 18,676,730 - 18,676,730 2,282,848 - 16,369,005 24,877 - - األخر إجمالي الدخل الشامل

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

 

 

 
 

 

 

جزة الموحدة( تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية المو23( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



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

 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة 

 م2021سبتمبر  30في  المنتهية لفترة التسعة أشهر

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 المعدلة م2020

  )غير مراجعة(

 م2021

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  )غير مراجعة(

  قبل الزكاة والضريبة الفترة ( / ربحخسارة)  (8,656,806)  85,925

 تعديالت:    

 إطفاء حق استخدام األصول  3,013,586  2,840,980

  استهالكات  7,620,858  7,633,418

 إطفاءات  250,508  235,836

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  812,766  -

 مصروف الفائدة عن إلتزامات التأجير  314,370  124,444

 توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  (24,496)  -

 توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  (744,527)  -

 الخسارة الربح أوأرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل   (115,780)  (324,736)

 معداتو بيع ممتلكات (خسائرأرباح / )  (79,870)  81,437

 تشغيليالتأجير الإطفاء المدفوع مقدماً عن   113,380  113,380

 المحمل على إلتزامات منافع الموظفين  1,351,077  2,088,072

12,878,756  3,855,066   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:    
 ذمم مدينة  (4,294,616)  2,756,120

 مخزون  (7,545,996)  4,669,841

 وأرصدة مدينة أخرى ةمقدم مدفوعات  (1,105,337)  (2,242,470)

 ذمم دائنة   8,588,875  360,765

 أخرىومخصصات مطلوبات  ،مستحقات  3,512,792  6,648,532

 إلتزامات ضريبية مؤجلة  33,008  75,045

 نشطة التشغيليةاأل من الناتجالنقد   3,043,792  25,146,589
 مخصص الزكاة والضريبة المدفوعة  (4,611,478)  (2,480,503)

 إلتزامات تأجير مدفوعة  (2,312,122)  (1,766,856)

 منافع الموظفين المدفوعة  (461,669)  (885,421)

 من األنشطة التشغيلية ناتجال)المستخدم في( /  صافي النقد  (4,341,477)  20,013,809

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    
 ومعدات ، آالت ممتلكاتمدفوعات لشراء   (3,752,030)  (2,095,837)

 مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة  -  (70,797)

 العادلة من خالل الدخل الشامل األخرمدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة   (932,878)  -

 مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  (932,878)  -

 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  -  224,691

 الخسائرتوزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو متحصالت من   24,496  -

 توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرمتحصالت من   744,527  -

 الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من إستبعاد   6,018,880  830,666

 االستثماريةاألنشطة  (المستخدم في)الناتج من /  صافي النقد  1,170,117  (1,111,277)
 صافي التغير في النقد وما في حكمه  (3,171,360)  18,902,532

 بداية الفترة  النقد وما في حكمه في  16,980,510  9,580,847

 تسويات ترجمة عمالت اجنبية  (14,330)  149,447

 نهاية الفترة النقد وما في حكمه في  13,794,820  28,632,826

     
 غير النقدية:المعامالت     
 الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل أرباح غير محققة   (16,369,005)  (4,126,855)

 إضافات حق إستخدام األصول  62,700  -

 

 

 الية األولية الموجزة الموحدة( تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات الم23( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



 

 - 7 - 

  وشركاتها التابعة)صدق(  الشركة السعودية للتنمية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية األولية 

 م2021 سبتمبر 30في  المنتهيتين أشهر والتسعة ثالثة أشهرال لفترتي

 يذكر غير ذلك()جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم 

 

   التكوين والنشاط -1

 673تأسست بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ، "الشركة"( هي شركة مساهمة سعوديةصدق ) -إن الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 17بتاريخ  4030092792 برقم. وقد حصلت الشركة على سجلها التجاري م1992ديسمبر  14هـ الموافق 1413 جمادى الثاني 20بتاريخ 

 . ، المملكة العربية السعوديةجدةمدينة م. والصادر في 1993يناير  1هـ الموافق 1413رجب 

 

 10مليون سهم قيمة كل منها  40سعودي موزعة على مليون لاير  400مال الشركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل  يبلغ رأس

 (.لاير سعودي 10مليون سهم قيمة كل منها  40: 2020لاير سعودي )

 

 .صناعة لوازم صحية من اللدائن، يشمل )أحواض الغسيل واإلستحمام والمراحيض ... الخ(، صناعة المنتجات اإلسفنجية يتمثل نشاط الشركة في

 

 .2130جة في سوق األوراق المالية في المملكة العربية السعودية "تداول" تحت رقم أسهم الشركة العادية مدر

 

 لدى الشركة الفروع المسجلة التالية:

 

 المقر تاريخه رقم السجل التجاري اإلسم

 4700005290 مصنع صدق للخزف

 هـ 1416جمادى األول  9

 مدينة ينبع (م1995أكتوبر  3الموافق )

 1010480324 للتنمية الصناعية )صدق(فرع الشركة السعودية 

 هـ  1440ربيع األول  27

 الرياضمدينة  (2018ديسمبر  5)الموافق 

 

بموجب  في إنتاج األدوات الصحية وبالط الجدران واألرضيات من الخزف وأحواض اإلستحمام من األكريليك مصنع صدق للخزفيتمثل نشاط 

 هـ.1411ذو القعدة  5وتاريخ  542قرار معالي وزير الصناعة رقم 

 

عها وشركاتها ووللفترة المنتهية في ذلك التاريخ من الشركة وفر 2021 سبتمبر 30كما في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة تتألف هذه 

المعلومات المالية ( حول هذه 5رة منفردة ب "الشركة"(، كما في اإليضاح )التابعة )يشار إليها مجتمعة ب "المجموعة"، ويشار إليها بصو

 اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتها الرئيسية وحصة المجموعة في كٍل منها.تم و .األولية الموحدة الموجزة

 

إلى تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية. وتسببت عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما أدى  انتشرت جائحة فيروس كورونا

في شكوك على الصعيد العالمي. وأعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على السواء، عن تدابير دعم مختلفة  جائحة فيروس كورونا

عمل لتقييم اآلثار المتوقعة على أعمال المجموعة داخل في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة. قامت المجموعة بتكوين فريق 

موارد المملكة وخارجها )إن وجدت(، وإلجراء دراسة أولية بغرض مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بسلسلة إمدادات المواد الخام، وال

 .المجموعة دون انقطاع البشرية، مستويات المخزون الحالية، وضمان استمرار تشغيل مرافق اإلنتاج لشركات

 

تحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة  وقد تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن تفشي فيروس كورونا

المتوقعة كما في ذلك التاريخ . وتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية م2021 سبتمبر 30كما في 

شدة بالنظر إلى التطور السريع للوضع، وأخذت المجموعة في االعتبار تأثير التقلب العالي في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية، عند تحديد 

 .واحتمالية السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

على العوامل الكيفية والكمية عند تحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات ر إعتبارات خاصة فيما يتعلق بتأثي لمجموعةباإلضافة إلى ذلك فلقد أعطت ا

 .ل غير الماليةلإلنخفاض في القيمة لألصول غير المالية، والتي انعكست نتائجها على تقدير اإلنخفاض في قيمة األصو

 

لة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المدرجة ألصولها المالية وغير المالية وتعد لقد أخذت المجموعة في اإلعتبار التأثيرات المحتم

 .هذه أفضل تقديرات اإلدارة في ظل المعلومات المتاحة حاليا، وبالرغم من ذلك تظل هذه المبالغ المدرجة ذات حساسية عالية لتقلبات السوق

 

ا على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، ولديها القناعة بأن لدى المجموعة الموارد الكافية إلستمرار كما أجرت إدارة المجموعة تقييمها لقدرته

 أعمالها في المستقبل القريب.

 

 



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

 

 )تتمة(الموجزة  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة

 م2021 سبتمبر 30في  المنتهيتين والتسعة أشهر ثالثة أشهرال لفترتي

  )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة إعداد أسس  -2

 

 بيان اإللتزام

( "التقارير المالية األولية" المعتمد بالمملكة العربية 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة تم إعداد 

المالية  المعلومات لمحاسعععبين ويجب قراءتها بجانب للمراجعين واالسععععودية والمعايير واالصعععدارات األخرى الصعععادرة عن الهيية السععععودية 

والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السععععودية  2020بر ديسعععم 31الموحدة للمجموعة للسعععنة المنتهية في 

 لمحاسععععععبين على اعتبار أن األداء المالي للفترة المالية األوليةللمراجعين واوالمعايير واإلصععععععدارات األخرى التي إعتمدتها الهيية السعععععععودية 

ديسمبر  31بالضرورة مؤشراً على األداء المالي المتوقع للسنة التي سوف تنتهي في  يمثلال  2021 برسبتم 30الموجزة المنتهية في  الموحدة

 31المالية الموحدة السععنوية في  المعلومات م وبحيث أنه لم يتم إجراء التخصععيص على الربح للفترة لالحتياطيات التي يتم احتسععابها في 2021

 م.2021ديسمبر 

 

سنوية الموحدة. المالية المعلومات في المطلوبة واإلفصاحات المعلومات جميعالمعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة  تتضمن ال  ينص ال

 سعععنوية مالية قوائمآخر  على تحديث هوالمعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة  من الغرض أن على 34 رقم الدولي المحاسعععبي المعيار

 باإلفصععاح الموجزة مقارنة المالية األولية المعلومات في اإلفصععاح من أقل درجة 34 رقم الدولي المحاسععبي المعيار يتطلب وبالتالي،كاملة. 

 السنوية.  المالية المعلومات في المالي ريرللتق الدولية المعايير تتطلبه الذي

 

 أساس القياس

وجودات المالية تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية، والم

 بالقيمة العادلة.  

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض -3

 .عملة العرض للمجموعةو العملة الوظيفية السعودي والذي يمثلبالريال المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة يتم إعداد 

 

 رات المحاسبيةالتقدي -4

للمجموعة يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات وإفتراضععععات تؤثر على تطبيق السععععياسععععات المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة إن إعداد 

المحاسععععععبية والقيم المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصععععععروفات. إن النتائ  الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات وذلك نتيجة 

تغيرات األوضاع والظروف في المستقبل. ومع ذلك، قامت المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد بشأن التقديرات األخيرة 

(. تعتقد اإلدارة أنه بخالف اآلثار المذكورة في 19 -المالية الموحدة السععععنوية على خلفية جائحة )كوفيد المعلومات م االفصععععاح عنها في التي ت

مصععادر األخرى لعدم التأكد التزال مماثلة لتلك التي تم اإلفصععاح ال، فإن جميع المالية األولية الموحدة الموجزةالمعلومات حول  1إيضععاح رقم 

المالية الموحدة السنوية األخيرة. ستستمر اإلدارة في مراقبة الوضع وسوف يتم عكس التغيرات المطلوبة في فترات إعداد المعلومات نها في ع

  .التقارير المستقبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 )تتمة(الموجزة  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة

 م2021 سبتمبر 30في  المنتهيتين والتسعة أشهر ثالثة أشهرال لفترتي

  )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 توحيد المعلومات المالية األولية الموجزةأسس  -5

دق صععععع –لصعععععناعية اللشعععععركة السععععععودية للتنمية المالية األولية الموجزة المعلومات  علىالمعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة تشعععععمل 

طرة عندما تكون . تتحقق السي2021 سبتمبر 30عها وشركاتها التابعة )تشكل معاً "المجموعة"( كما في و)"الشركة" أو "الشركة األم"( وفر

لتأثير في هذه العوائد امعرضة إلى، أو لديها الحق في عوائد متغيرة لقاء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها وأن لديها القدرة على المجموعة 

 .من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها

 

 :موعةوعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عند إمتالك المج

 

  السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود الحقوق التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه النشاطات الخاصة بالشركة المستثمر فيها(، -

 ،التعرض إلى، الحق في، عوائد متغيرة نظير مشاركتها في الشركة المستثمر فيها -

 .سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها القدرة على إستخدام -

 

وبشععععععكل عام، هناك إفتراض بأنه ينت  عن أغلبية حقوق التصععععععويت سععععععيطرة. وتأييداً لهذا اإلفتراض، وعندما يكون لدى المجموعة أقل من 

خذ بعين اإلعتبار كافة الحقائق والظروف عند التأكد األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأ

 :فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك

 

 .الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع صاحبي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها -

 .م القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلةالحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى والتي تمنح الشركة األ -

 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصويت محتملة -

 

تقوم المجموعة بإعادة التأكد فيما إذا كانت تمارس سعععيطرة على الشعععركة المسعععتثمر فيها من عدمه وذلك إذا ما أشعععارت الحقائق والظروف إلى 

 .يطرة الثالثةوجود تغير في عنصر أو أكثر من عناصر الس

 

التابعة يبدأ توحيد الشركة التابعة عند إنتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على الشركة 

 .من قبل المجموعة

 

الموجزة المعلومات المالية األولية الموحدة في  الفترة وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها خالل ومطلوبات موجوداتتدرج 

 .من تاريخ إنتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة إعتباراً 

 

يتم تنسععععيب الربح أو الخسععععارة وكل بند من بنود اإليرادات الشععععاملة األخرى إلى مسععععاهمي الشععععركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكية غير 

 .غير المسيطرة عجزاً للحصص المسيطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية 

 

  .كي تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعةلللشركات التابعة األولية الموجزة  اليةالمعلومات المعند الضرورة، يتم إجراء التسويات على 

 

والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتداخلة المتعلقة بالمعامالت بين الشركات  المساهمينوحقوق  المطلوباتو الموجوداتيتم حذف كافة 

 .األولية الموجزة الماليةالمعلومات في المجموعة بالكامل عند توحيد 

 

يتم المحاسععععبة عن أي تغير في ملكية الشععععركة التابعة، بدون فقدان السععععيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. في حالة فقدان المجموعة السععععيطرة على 

 :الشركة التابعة، فإنها

 

 تقوم بالتوقف عن إثبات أصول )بما في ذلك الشهرة( وإلتزامات الشركة التابعة، -

 غير مسيطرة،للحصص تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية  -

 ،المساهمينتقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة، المقيدة ضمن حقوق ا -

 تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض المستلم، -

 تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به، -

 فائض أو عجز في الربح أو الخسارة،تقوم بإثبات أي  -

األرباح  أو الموحدة قائمة الدخلإلى  الموحدةالدخل الشامل األخر  قائمةتقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقاً في  -

 .ت العالقةذا المطلوباتو الموجوداتستبعاد إ، حسب اإلقتضاء، كما هو مطلوب إذا قامت المجموعة مباشرة بالمبقاة
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 )تتمة( أسس توحيد المعلومات المالية األولية الموجزة -5

 

 الشركات التابعة للمجموعة

سععيطرة كحصععة في الشععركة وشععركتها التابعة. يتم احتسععاب حقوق الملكية غير الم الموجزة حسععاباتالمعلومات المالية األولية الموحدة تشععمل 

 كات التابعة.للشراألولية الموجزة  المعلومات الماليةالشركات التابعة الممثلة في حقوق الملكية للفترة المعروضة في  موجوداتصافي 

 

ن تمارس السععيطرة أو تسععتطيع الشععركة أ٪ و/50و غير مباشععرة بنسععبة تزيد عن أالشععركات التابعة التالية والتي تكون مملوكة بطريقة مباشععرة 

 .للشركات التابعةاألولية الموجزة  المعلومات الماليةعلى  بناءً  المعلومات الماليةهذه  عليها يتم توحيدها في

 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس الشركات التابعة

نسبة الملكية 

 المباشرة

 وغير المباشرة

 شركة صدق لإلستثمار التجاري

  المحدودة

المملكة العربية 

 السعودية

األسمنت والجبس والرخام الطبعي تجارة الجملة والتجزئة في 

والصناعي واألنابيب والمواسير والمطابخ والمنتجات الخزفية 

والقيشاني والسيراميك والبورسالن واألدوات واألطقم 

الصحية والسجاد والموكيت والمراتب والسرر واإلسفن  

والمخدات والشراشف والمفارش واألغطية واللحف 

 %100 .وموالبطانيات وكافة مستلزمات الن

    

 شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية

  المحدودة

المملكة العربية 

 السعودية

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية 

والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة والتجزئة في 

مواد البناء واألثاث والمفروشات واألدوات الخشبية والمكتبية 

والكماليات والحمامات والمالبس والسجاد والمنزلية 

والموكيت والفضيات والكريستال والمجوهرات التقليدية 

 .واألحجار الكريمة
100% 

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات 

 النوم المحدودة )سليب هاي(

المملكة العربية 

 السعودية

تصنيع مراتب السست واإلسفن  ومواد اإلطارات وأغطية 

 والبوليستر الخاص لحشوات المراتب.المقاعد 

100% 

    

الشركة العربية لصناعة مراتب 

السست واإلسفن  المحدودة )سليب هاي 

 مصر( 

جمهورية مصر 

 العربية

 تصنيع مراتب السست واإلسفن .

100% 

    

شركة إمداد للخدمات المساندة 

 المحدودة

المملكة العربية 

 السعودية

 بأجر على الطرق البريةنقل البضاعة والمهمات 

50% 
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 )تتمة( أسس توحيد المعلومات المالية األولية الموجزة -5

 

 :األم والشركات التابعة للشركة وعنسب الملكية المباشرة وغير المباشرة في الفر

 

 الشركة

نسبة الملكية 

 نسبة الملكية غير المباشرة المباشرة

   

 - %100 مصنع صدق للخزف )فرع(

 - %100 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( فرع

   

 مملوكة من شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية %5 %95 شركة صدق لإلستثمار التجاري المحدودة

 .المحدودة

   

 مملوكة من شركة صدق لإلستثمار التجاري %5 %95 شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية المحدودة

 .المحدودة

   

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة )سليب 

 هاي(

 مملوكة من شركة صدق لإلستثمار التجاري 5% 95%

 .المحدودة

   

الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفن  المحدودة 

 )سليب هاي مصر(

مملوكة من الشركة العالمية لتسويق  98.5% -

 هاي(.مستلزمات النوم المحدودة )سليب 

 مملوكة من شركة صدق لإلستثمار التجاري 1.5%

 .المحدودة

   

مملوكة من الشركة العالمية لتسويق مستلزمات  %50 - شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة

 .النوم المحدودة )سليب هاي(

   

 

 السياسات المحاسبية -6

 والتي سععععيتم شععععرحهام 2021يناير  1ال يوجد معايير جديدة تم إصععععدارها ومع ذلك فإن عدًدا من التعديالت على المعايير سععععارية اعتباراً من 

 .للمجموعة المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزةولكن ليس لها أثر جوهري على 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة المطبقة

 :2021يناير  1بتطبيق التعديل التالي في فترات التقرير التي تبدأ كما في وبعد قامت المجموعة 

 

 2021 مارس 31لما بعد بجائحة كورونا ، تخفيضات االيجار المتعلقة 16التعديالت على المعيار الدولي للتقري المالي رقم 

لتوفير وسيلة عملية لتخفيضات االيجار الذي يستوفي معايير معينه هو تعديل  16، تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2020في مايو 

ر لتقييم ما اذا كان تخفيض االيجار الذي يسعععتوفي معايي الحاجةمما يتيح للمسعععتأجر عدم  19لإليجار التي تنشعععا كنتيجة مباشعععره لجائحه كوفيد 

، 2020ديسععععمبر  31معينه هو تعديل لإليجار و المحاسععععبة عن تخفيضععععات االيجار كما لو لم تكن تعديالت ايجار. خالل السععععنة المنتهية في 

على جميع تخفيضععععات االيجار  16اختارت المجموعة تطبيق الوسععععيلة العملية المنصععععوص عليها في تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

الوسععيلة العملية فقط على تخفيضععات االيجار التي تحدث كنتيجة  تطبق .التي حصععلت عليها المجموعة خالل السععنة 19تعلقة بكوفيد المؤهلة الم

لتمرير الوسيلة  16تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  2021في مارس  وفقط إذا تم استيفاء شروط معينة. 19مباشره لجائحة كوفيد 

يونيو  30يمكن للمسعععععتأجرين تطبيقها على تخفيضعععععات اإليجار التي تؤثر على مدفوعات اإليجار المسعععععتحقة أصعععععالً في أو قبل  العملية بحيث

فقط التاريخ ضمن الشروط الواجب توافرها حتى يكون التخفيض مؤهالً لتطبيق الوسيلة العملية واليقدم وسيلة عملية . يغير هذا التعديل 2022

 إبريل. 1وية التي تبدأ في أو بعد تعديل على فترات التقارير السنجديدة، ينطبق هذا ال
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 السياسات المحاسبية )تتمة( -6

 

 المعايير الجديدة غير النافذة

، 2021يناير  1تم نشعععععر التعديالت التالية على المعايير من قبل مجلس معايير المحاسعععععبة الدولية وهي غير ملزمة لفترة التقارير المنتهية في 

لتقارير ا وفيما يتعلق بالتعديالت التي تسمح بالتطبيق المبكر فان المجموعة لم تقم بتطبيقها مبكرا. ان جميع هذه التعديالت ستكون نافذة لفترات

، وجميعها ال يتوقع ان يكون لها أثر 2023يناير  1او فترات التقارير السععنوية التي تبدأ في او بعد  2022يناير  1السععنوية التي تبدأ في او بعد 

 المالية الموحدة للمجموعة: المعلوماتهام على 

 

، 2021يناير  1تم نشعععععر التعديالت التالية على المعايير من قبل مجلس معايير المحاسعععععبة الدولية وهي غير ملزمة لفترة التقارير المنتهية في 

لتقارير ا وفيما يتعلق بالتعديالت التي تسمح بالتطبيق المبكر فان المجموعة لم تقم بتطبيقها مبكرا. ان جميع هذه التعديالت ستكون نافذة لفترات

، وجميعها ال يتوقع ان يكون لها أثر 2023يناير  1او فترات التقارير السععنوية التي تبدأ في او بعد  2022يناير  1السععنوية التي تبدأ في او بعد 

 المالية الموحدة للمجموعة: المعلوماتهام على 

 

 ه وغير متداوله : تبويب المطلوبات الى متداول1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 : العقود المتوقع تحقيقها لخسائرــ تكاليف تنفيذ العقد 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 : العقارات واآلالت والمعدات ـالمتحصالت قبل جاهزية األصل لالستخدام المخطط له 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 : اإلشارة الى إطار المفاهيم3الدولي للتقرير المالي رقم التعديالت على المعيار  -

 

المالية الموحدة للسنة المعلومات هي نفسها المطبقة على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة إن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه 

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

 المعلومات القطاعية -7

والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك  الموجوداتطاع األعمال يمثل مجموعة من 

 .ستعمالها من قبل اإلدارة التنفيذيةاقياسها وفقاً للتقارير التي يتم المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم 

 

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيية إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل 

يعتمد نموذج المجموعة األسععاسععي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل. تحدد قطاعات العمل بناًء على إدارة المجموعة  .في بييات إقتصععادية

 إن المجموعة تعمل بالقطاعات الرئيسية التالية: .التقارير الداخلية وهيكل

 

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

ميك وأحواض اإلسععععتحمام من قطاع األدوات الصععععحية، يشععععمل إنتاج وبيع األدوات الصععععحية وبالط الجدران واألرضععععيات من السععععيرا -

 اإلكريليك.

 قطاعات أخرى -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 )تتمة(الموجزة  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة

 م2021 سبتمبر 30في  المنتهيتين والتسعة أشهر ثالثة أشهرال لفترتي

  )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 - 13 - 

 

 )تتمة( المعلومات القطاعية -7

 الرئيسية للمجموعة: فيما يلي توزيع نشاط الشركة والشركات التابعة لها طبقاً للقطاعات التشغيلية والجغرافية والتي تمثل قطاعات األعمال

 

         القطاعات التشغيلية

         

 اإلجمالي  قطاعات اخرى  األدوات الصحية  المراتب واإلسفنج  البيـان

         

         )غير مراجعة( م2021سبتمبر  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  ةالعائد الخسارة

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

         

         

         )غير مراجعة( م2020 سبتمبر 30

         

 312,429,035  73,539,450  56,890,705  181,998,880  إجمالي الموجودات

 85,336,510  12,117,193  17,348,919  55,870,398  إجمالي المطلوبات

 121,547,846  -  12,694,629  108,853,217  صافي المبيعات

ة للمساهمين الربح / )الخسارة( العائد

 (2,710,872)  (8,011,800)  (2,844,368)  8,145,296  المعدلة – للفترة في الشركة األم

         

         )مراجعة( م2020ديسمبر  31

         

 298,007,196  75,654,311  48,984,825  173,368,060  إجمالي الموجودات

 80,998,031  12,898,402  15,734,509  52,365,120  إجمالي المطلوبات

 164,604,455  -  18,618,816  145,985,639  صافي المبيعات

الربح / )الخسارة( العائدة للمساهمين 

 (3,246,508)  (10,750,128)  (9,614,150)  17,117,770  للفترة في الشركة األم
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 )تتمة( المعلومات القطاعية -7

 

      القطاعات الجغرافية

        

 اإلجمالي  جمهورية مصر العربية  المملكة العربية السعودية البيـان

      )غير مراجعة( م2021 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

 (11,803,429)  2,779,726  (14,583,155) للفترة الخسارة

      

      )غير مراجعة( م2020 سبتمبر 30

      

 312,429,035  30,518,643  281,910,392 إجمالي الموجودات

 85,336,510  9,162,368  76,174,142 إجمالي المطلوبات

 121,547,846  20,055,684  101,492,162 صافي المبيعات

)الخسارة( العائدة للمساهمين في الربح / 

 (2,710,872)  (88,521)  (2,622,351) المعدلة – للفترة الشركة األم

        

      )مراجعة( م2020ديسمبر  31

      

 298,007,196  31,381,834  266,625,362 إجمالي الموجودات

 80,998,031  7,922,080  73,075,951 إجمالي المطلوبات

 164,604,455  28,037,912  136,566,543 المبيعاتصافي 

 (3,246,508)  1,711,694  (4,958,202) الربح للسنة /)الخسارة( 

      

 

 ، صافيمصانع ومعدات، آالت، ممتلكات -8

 :2020 ديسمبر 31سعودي مقابل ) لاير 3,752,030ا تكلفة قيمتهخالل الفترة مصانع ومعدات ، آالت، ممتلكاتبلغت اإلضافات على 

 لاير سعودي(. 4,296,148

 

لاير  7,620,858 مبلغ 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالمصانع والمعدات لفترة ، اآلالت وبلغ مصروف استهالك الممتلكات

 لاير سعودي(. 10,117,703 :2020 ديسمبر 31سعودي مقابل )

 

 ، صافيغير ملموسة موجودات -9

 .(70,797: 2020 ديسمبر 31ي مقابل )لاير سعود الشئقيمتها  تكلفةخالل الفترة  الموجودات غير الملموسةبلغت اإلضافات على 

 

 31 سعودي مقابل )لاير 250,508 مبلغ 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  موجودات غير الملموسة إطفاءبلغ مصروف 

 لاير سعودي(. 302,105 :2020 ديسمبر

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 )تتمة(الموجزة  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة

 م2021 سبتمبر 30في  المنتهيتين والتسعة أشهر ثالثة أشهرال لفترتي

  )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -10

 يتكون هذا البند مما يلي:

 

 

 2021 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

     الشركة العربية لأللياف الصناعية )إبن رشد( (أ

 132,900,000  132,900,000 القيمة العادلة

 (132,900,000)  (132,900,000) التغير في القيمة العادلة إحتياطي

 -  - 

    شركة المخازن والخدمات المساندة   (ب

 5,250,000  5,250,000  القيمة العادلة

    

 38,774,506  51,923,265 إستثمار في محفظة إستثمارية  (ج

 57,173,265  44,024,506 

 

)الشعععععركة العربية لأللياف في  2021 سعععععبتمبر 30كما في بلغ رصعععععيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشعععععامل اآلخر  (أ

: ال شععئ لاير سعععودي بالصععافي(. وتم إثبات إسععتثمار المجموعة بالقيمة 2020إبن رشععد( الشععيء ) -الصععناعية )ذات مسععؤولية محدودة( 

، وذلك من خالل إثبات القيمة العادلة لتلك م2019ديسععععععمبر  31لمجموعة بعكس كامل القيمة المسععععععجلة كما في قامت إدارة ا .العادلة

 الموجودات المالية ضمن حساب إحتياطي القيمة العادلة.

 

في شعععركة المخازن والخدمات المسعععاندة )شعععركة  م، قامت إدارة المجموعة بدراسعععة القيمة العادلة لإلسعععتثمار2020ديسعععمبر  31كما في  (ب

بناًء على العديد من اإلفتراضععات الرئيسععية التي ، ها بقيمها الدفترية ذات العالقةمسععاهمة مقفلة(، من خالل طريقة اسععلوب السععوق ومقارنت

  .لمدة خمس سنوات نمو والخصمتشمل تقدير حجم المبيعات المستقبلية واألسعار والتكاليف التشغيلية والقيم النهائية ومعدالت ال

 

 31كما في  في القيمة الدفترية لإلستثمار المثبت أعاله جوهري وجود إنخفاض عدم ، عنم2020 للسنة الماليةوقد أسفرت الدراسة أعاله 

 .م2020ديسمبر 

 

تتضععمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشععامل اآلخر أسععهم حقوق الملكية في قيمة محفظة مخصععصععة لإلسععتثمار في  (ج

سهم البنوك والشركات المساهمة األخرى المتداولة في سوق األسهم السعودي غير المحتفظ بها للمتاجرة والتي قامت المجموعة باختيار  أ

عند اإلثبات المبدئي إلثبات التغيرات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشععععامل اآلخر بدالً من الربح أو الخسععععارة، حيث  غير قابل لإللغاء

أن هذه االسععععتثمارات االسععععتراتيجية تعتبرها المجموعة أكثر أهمية. تحتفظ المجموعة بهذه المحفظة لدى إحدى شععععركات الوسععععاطة المالية 

لكة العربية السعععودية. إن هذه اإلسععتثمارات تم إثباتها بالقيمة العادلة وذلك وفقاً ألسعععار اإلقفال بنهاية التداوالت المحلية المرخصععة في المم

 في تاريخ المركز المالي.

 

 السنة: /خالل الفترة  الموجودات الماليةوفيما يلي الحركة على 

 

  

 2021 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

     

 21,137,694  38,774,506  يناير 1

 (159,535)  16,369,005  األرباح / )الخسائر( غير المحققة

 17,970,725  932,878  ضافات خالل الفترة / السنةإ

 (174,378)  (4,153,124)  المحول إلي النقد

  51,923,265  38,774,506 



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

 

 )تتمة(إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م2021 سبتمبر 30في  والتسعة أشهر المنتهيتين أشهر الثالثة لفترتي

  )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 مخزون -11

  
 2021 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 24,870,789  29,172,612  مواد خام 

 16,316,064  18,890,261  إنتاج تام

 3,319,116  4,108,527  قطع غيار

  52,171,400  44,505,969 

 10,740  -   بضاعة بالطريق

 2,675,688  2,566.993  إنتاج تحت التشغيل

  54,738,393  47,192,397 

     

 

  صافيذمم مدينة،  -12

  
 2021 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 16,302,998  20,597,614  عمالء 

 (260,531)  (1,073,297)  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  19,524,317  16,042,467 

     

 

 كالتالي: في القيمةمخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إن حركة 

  
 2021 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 723,173  260,531  الرصيد في بداية الفترة / السنة

 -  812,766  المكون خالل الفترة / السنة

 (462,642)  -  مخصص إنتفى الغرض منهرد 

  1,073,297  260,531 

     

 

  الخسارة وأ الربحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -13

 

اإلسععتثمارات في قيمة محفظة مخصععصععة لإلسععتثمار في أسععهم البنوك والشععركات المسععاهمة األخرى المتداولة في سععوق األسععهم تتمثل 

المحلية المرخصععة في المملكة العربية  المالية السعععودي بغرض اإلتجار. وتحتفظ المجموعة بهذه المحفظة لدى إحدى شععركات الوسععاطة

اق المالية التي تم شراؤها بغرض المتاجرة تم إثباتها بالقيمة العادلة وذلك وفقاً ألسعار اإلقفال بنهاية السعودية. إن اإلستثمارات في األور

 السنة:الفترة / التداوالت في تاريخ المركز المالي. وفيما يلي الحركة على اإلستثمارات خالل 

 

 
 2021 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 15,627,173  956,050 يناير 1

 -  612,393 السنة /فترة خالل ال أرباح غير محققة 

 (899,998)  - األستبعادات خالل الفترة / السنة

 1,280,786  932,878 األضافات خالل الفترة / السنة

 (15,051,911)  - المحول إلي النقد

 2,501,321  956,050 



  وشركاتها التابعة)صدق(  الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 سعودية( مساهمة)شركة 

 

 )تتمة(إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م2021 سبتمبر 30في  والتسعة أشهر المنتهيتين أشهر الثالثة لفترتي

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 إئتمانيةتسهيالت  -14

 اإلئتمانية لدى المجموعة تتمثل بالتالي:إن التسهيالت 

 

د خام إلحدى تسهيالت إئتمانية قصيرة األجل ممنوحة من بنك اإلستثمار العربي/ جمهورية مصر العربية وذلك لتمويل شراء موا -أ

 31بل )مقالاير سعودي  4,028,892م مبلغ 2021 سبتمبر 30في  كماالشركات التابعة في جمهورية مصر العربية وإن قيمتها 

ك بنظام دوالر أمريكي، وذل 1,021,475لاير سعودي( وتتضمن التسهيالت اإلئتمانية مبلغ يعادل  4,037,368: 2020ديسمبر 

 .اإلعتمادات المستندية

 

سععليب هاي( ألغراض تسععهيالت إئتمانية بنظام مرابحة ممنوحة من شععركة وسععاطة مالية محلية حصععلت عليها الشععركة التابعة ) -ب

 هذه التسهيالت. سداد، تم 2021مايو  24بتاريخ  .مليون لاير سعودي ولمدة سنة واحدة ميالدية 21,1 إستثمارية بسقف

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل -15

الناتجة عن إعادة الربط  تم التوصععل إلى إتفاق مع الهيية العامة للزكاة والدخل بإعادة جدولة باقي األقسععاط المسععتحقة للفروقات الزكوية

سنوات من  سعودي، باإلضافة الى فروقات الربط المعدل لعام  2,308,282م البالغة 2017م إلى 2007الزكوي عن ال م 2018لاير 

 4,207,975لاير سعععودي، بإجمالي مبلغ  1,749,040م المسععتحقة البالغة 2019لاير سعععودي، كذلك زكاة عام  150,653البالغة 

 وقد تم سداد إجمالي المبالغ المستحقة. لاير سعودي

 

، لم يرد الى م2021 سععععععبتمبر 30عن الفترة المنتهية في  الموحدة للمجموعةاألولية الموجزة المالية  المعلوماتحتى تاريخ صععععععدور 

 م.2019 ةالمالي السنةالشركة ربط نهائي من الهيية العامة للزكاة والدخل عن 

 

 إحتياطي نظامي -16

سبة يتطلب نظام  % من الربح  10الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، أن يتم تكوين احتياطي نظامي بن

 ٪ من رأس المال.30الصافي وأن يستمر هذا التحويل حين يبلغ االحتياطي النظامي 

 

 8,099,375ء من الخسعععععائر المتراكمة والبالغة م وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس االدارة بإطفاء جز2020يونيو  14بتاريخ 

لاير سعودي من حساب االحتياطي النظامي. بناًءا عليه قامت اإلدارة بعكس كامل رصيد االحتياطي النظامي مقابل الخسائر المتراكمة 

 للمجموعة.

 

 السهم  خسارة -17

على أساس  للفترة حصة السهم من الخسارةالسهم من اإليرادات األخرى و حصةمن العمليات و سارةالختم إحتساب حصة السهم من 

 مليون سهم(.  40: 2020مليون سهم ) 40والبالغة  الفترةعدد األسهم القائمة خالل 

 

 اإللتزامات المحتملة والقضايا القائمة -18

 لصالح الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"  هـعععع 1434 ( لعام2798في الدعوى رقم )صدر حكم نهائي من محكمة االستيناف 

الشريك السابق في الشركة العالمية لتسويق   -) المدعي ( ضد شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة ) المدعى عليها 

لمدعية مبلغ إجمالياً قدره مسععععععتلزمات النوم المحدودة "سععععععليب هاي" و الشععععععركات األخرى ( وذلك بإلزام المدعى عليها بأن تدفع ل

( لعام 2798لاير سعععودي تقريباً، كما صععدر حكم نهائي من محكمة االسععتيناف بطلب تفسععير الحكم في الدعوى رقم ) 15.193.873

هـعععععع بتضامن كالًمن شركة جهينة ) المدعى عليها ( و عباس بن علي بن أحمد عبد الجواد في سداد المبالغ المحكوم بها لصالح 1434

ق" ) المدعي (،  وعليه تم رفع طلب تنفيذ الحكم لمحكمة التنفيذ بجدة في مواجهة المنفذ ضعدها شعركة جهينة ، وقيد الطلب برقم: "صعد

( في مواجهة المنفذ ضععدها، كما تم رفع طلب 46( و)34وصععدرت قرارات التنفيذ ) هـععععععع 10/11/1439( وتاريخ 3901242395)

( 401024200325192ذ ضعععععععده عباس بن علي بن أحمد عبد الجواد، وقيد الطلب برقم: )لمحكمة التنفيذ بجدة في مواجهة المنف

( في مواجهة المنفذ ضده، وعلى ضوء المعطيات أعاله، فإّن أي مبالغ 46( و)34هـ وصدرت قرارات التنفيذ )04/12/1442وتاريخ 

م ومحاولة تحصععيل المبلغ مسععتمرة من طرف محكمة سععيتم تحصععيلها سععيتم قيدها مباشععرة عند التحصععيل، ومازالت إجراءات تنفيذ الحك

 التنفيذ.

 

 

 

 



  وشركاتها التابعة)صدق(  الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 سعودية( مساهمة)شركة 

 

 )تتمة(إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م2021 سبتمبر 30في  والتسعة أشهر المنتهيتين أشهر الثالثة لفترتي

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( اإللتزامات المحتملة والقضايا القائمة -18

 

سععسععت العربية لصععناعة مراتب ال قام بنك اإلسععتثمار العربي بجمهورية مصععر برفع دعوى قضععائية على الشععركة م2019خالل عام 

يوليو  5تاريخ بية التسعععهيالت اإلئتمانية. " )شعععركة تابعة للمجموعة( بسعععداد مبالغ إضعععافية تزيد عن قيمة إتفاقواإلسعععفن  "سعععليب هاي

 أتعاب المحاماة.ومصروفات ال)بنك اإلستثمار العربي( بسداد  المدعيالدعوة وألزمت  رفضم، قررت المحكمة 2021

 

 قياس القيمة العادلة -19

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي قد يتم تحصيله من بيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام بين أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع الغير، 

 :ويعتمد قياس القيمة العادلة على الشروط التالية

  السوق الرئيسة للموجودات أو المطلوبات، أو -

 في حالة عدم وجود سوق رئيسة، أو السوق األكثر ميزة للموجودات والمطلوبات وذلك -

 إستخدام التدفقات النقدية المخصومة في حال عدم وجود سوق رئيسة أو السوق األكثر ميزة. -

 

 الموجودات أو المطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة

 .أصول أو إلتزامات منفصلة -

 .المطلوباتمجموعة من الموجودات أو مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من الموجودات و -

 .مجموعة من السياسات واإليضاحات المحاسبية التي تتطلب إحتساب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية -

 

 .تستخدم المجموعة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان عند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 

العادلة بإسععععتخدام أسععععاليب التقييم. كما تقوم المجموعة بإسععععتخدام المسععععتويات التالية والتي تعكس أهمية  تقوم المجموعة بتحديد القيمة

 :المدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة

 

 .: أسعار معلنة )غير معدلة( في سوق نشط ألصول أو إلتزامات متماثلة1المستوى 

التي يمكن مالحظتها للموجودات  1: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة في المستوى 2المستوى 

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة والمطلوبات

 .: أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على مدخالت يمكن مالحظتها3المستوى 

 

تعترف المجموعة بالتحويالت بين مسععتويات القيمة العادلة في نهاية السععنة المشععمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي يحدث فيه التغيير، 

 تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.
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 القيمة العادلة الدفتريةالقيمة  )تتمة( قياس القيمة العادلة -19

 اإلجمالي (3المستوى ) (2المستوى ) (1المستوى ) القيمة العادلة  التكلفة المطفأة )غير مراجعة(م 2021 سبتمبر 30

        موجودات مالية 

 - - - - -  13,794,820 النقد وما في حكمه

 2,501,321 - - 2,501,321 2,501,321  - الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 57,173,265 5,250,000 - 51,923,265 57,173,265  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 - - - - -  19,524,317 ذمم مدينة

 33,319,137  59,674,586 54,424,586 - 5,250,000 59,674,586 

        مطلوبات مالية

 - - - - -  30,462,063 ذمم دائنة 

 - - - - -  4,028,892 تسهيالت إئتمانية

 - - - - -  6,768,507 مخصص زكاة وضريبة الدخل

 - - - - -  9,566,033 التزامات تأجير

 - - - - -  6,350,898 كتتاباإلفائض 

 57,176,393  - - - - - 

        

        )مراجعة( م2020ديسمبر  31

        موجودات مالية 

 - - - - -  16,980,510 النقد وما في حكمه

 956,050 - - 956,050 956,050  - أ والخسارة الربحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 44,024,506 5,250,000 - 38,774,506 44,024,506  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 - - - - -  16,042,467 ذمم مدينة

 33,022,977  44,980,556 39,730,556 - 5,250,000 44,980,556 

        مطلوبات مالية 

 - - - - -  21,873,188 ذمم دائنة 

 - - - - -  4,037,368 تسهيالت إئتمانية

 - - - - -  8,983,012 مخصص زكاة وضريبة دخل

 - - - - -  11,501,085 التزامات تأجير

 - - - - -  6,350,898 فائض اإلكتتاب

 52,745,551  - - - - - 
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  تسويات سنوات سابقة -20

 

 م:2020سبتمبر  30فيما يلي التسويات المسجلة على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر للفترة المنتهية في  20/1

 

 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

م كما تم 2020

  م المعدلة2020 التسوياتأثر  عرضها من قبل

م كما تم 2020

 م المعدلة2020 التسوياتأثر  عرضها من قبل

 121,547,846 - 121,547,846  39,670,995 - 39,670,995 المبيعات

 (94,377,353) - (94,377,353)  (31,436,137) - (31,436,137) تكلفة المبيعات

 27,170,493 - 27,170,493  8,234,858 - 8,234,858 إجمالي الربح

 (10,113,330) - (10,113,330)  (3,681,656) - (3,681,656) مصاريف بيع وتوزيع

 (20,575,822) - (20,575,822)  (6,765,417) - (6,765,417) مصاريف عمومية و إدارية

 (3,518,659) - (3,518,659)  (2,212,215) - (2,212,215) الخسارة من العمليات

أرباح محققة من موجودات مالية 

 أو الربحبالقيمة العادلة من خالل 

 324,736 (2,367,604) 2,692,340  - (2,367,604) 2,367,604 الخسارة

غير محققة من موجودات  أرباح

مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 - (4,126,855) 4,126,855  - (4,126,855) 4,126,855 الخسارة أو الربح

خسععععائر محققة من موجودات مالية 

بععالقيمععة العععادلععة من خالل الععدخععل 

 - 4,328,565 (4,328,565)  - - - الشامل األخر

 (919,637) - (919,637)  (267,557) - (267,557) تكاليف تمويل

 4,199,485 - 4,199,485  2,053,626 - 2,053,626 إيرادات أخري

صااااااافي الربح / )الخسااااااارة( قبل 

 85,925 (2,165,894) 2,251,819  (426,146) (6,494,459) 6,068,313 الزكاة وضريبة الدخل

 (1,937,851) - (1,937,851)  (664,374) - (664,374) الزكاة وضريبة الدخل

 (1,851,926) (2,165,894) 313,968  (1,090,520) (6,494,459) 5,403,939 صافي خسارة الفترة

        بنود الدخل الشامل األخر:

بنود غير قاااايلاااة للتحويااال الحقاااا 

 لقائمة الربح أو الخسارة:

       

خسععععائر محققة من موجودات مالية 

بععالقيمععة العععادلععة من خالل الععدخععل 

 (4,328,565) (4,328,565) -  - - - الشامل األخر

أربعععاح غير محققعععة من موجودات 

مععاليععة بععالقيمععة العععادلععة من خالل 

 4,126,855 4,126,855 -  4,126,855 4,126,855 - الدخل الشامل األخر

أربععاح محققععة من موجودات مععاليعة 

بععالقيمععة العععادلععة من خالل الععدخععل 

 2,367,604 2,367,604 -  2,367,604 2,367,604 - الشامل األخر

بنود قااابلااة للتحول الحقااا لقااائمااة 

 الربح أو الخسارة:

       

 324,794 - 324,794  438,556 - 438,556 تسويات ترجمة عمالت أجنبية

 (137,701) - (137,701)  - - - التغير في إحتياطي القيمة العادلة

 2,352,987 2,165,894 187,093  6,933,015 6,494,459 438,556 إجمالي بنود الدخل الشامل األخر

 501,061 - 501,061  5,842,495 - 5,842,495 إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 تسويات سنوات سابقة )تتمة( -20

 

 م )تتمة(:2020مبر سبت 30فيما يلي التسويات المسجلة على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر للفترة المنتهية في  20/1

 

ادلة من خالل سععععععتثمارات من موجودات مالية بالقيمة العالتغير في القيمة العادلة لأل*تتمثل تلك التسععععععويات في إعادة تبويب 

لمالية المدققة لسععععنة لتتوافق مع القوائم ال الشععععامل األخر األرباح أو الخسععععائر إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخ

 .م2020ديسمبر  31لمنتهية في ا

 

 :م2020سبتمبر  30منتهية في فيما يلي التسويات المسجلة على قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة ال 20/2

 

 م2020سبتمبر  30 

 م المعدلة2020سبتمبر  30 التسوياتأثر  كما تم عرضها من قبل

 400,000,000 - 400,000,000 رأس المال 

 (32,322,100) - (32,322,100) ترجمة عمالت أجنبية إحتياطي

 (128,773,145) 4,126,855 (132,900,000)  إحتياطي القيمة العادلة

صاااافي الخساااائر واألرباح المحققة 
من موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل األخر

- (1,960,961) (1,960,961) 

 واألرباح إعادة تصعععععنيف الخسعععععائر

من موجودات مالية بالقيمة  المحققة 

لدخل الشعععععععامل  لة من خالل ا عاد ال

 إلي الخسائر المتراكمة االخر

- 1,960,961 1,960,961 

إحتيعععاطي إععععادة قيعععاس التزامعععات 

 منافع الموظفين

1,096,750 - 1,096,750 

 (22,289,500) (4,126,855) (18,162,645) خسائر متراكمة

الملكياااة العاااائااادة مجموع حقوق 

 للمساهمين في الشركة االم

217,712,005 - 217,712,005 

حقوق الملكيعععة للحصعععععععص غير 

 9,380,520 - 9,380,520 المسيطرة

 227,092,525 - 227,092,525 مجموع حقوق الملكية

 

 

 أحداث الحقة  -21
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