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 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة أشھر لفترة الثالثة
 



 

 

 
 
 

  الموجزةالموحدة المالیة األولیة  للقوائممراجع الحسابات المستقل فحص تقریر 
 

 مساھميالسادة إلى / 
   الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 

 )سعودیة مساھمةشركة (
 

 مقدمة
(شركة ، (صدق) للشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة المرفقةالموجزة الموحدة  لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولیة

والقوائم م ۲۰۲۲ مارس ۳۱كما في  "المجموعة")إلیھما معا بلفظ  (یشار وشركاتھا التابعة ("الشركة") مساھمة سعودیة)
 الثالثةلفترة  التدفقات النقدیةوالمساھمین حقوق  التغیرات فيووالدخل الشامل اآلخر  باح أو الخسائراألولیة الموحدة الموجزة لألر

إن اإلدارة مسؤولة عن  .أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات التفسیریة األخرى
ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم (الموجزة الموحدة المالیة األولیة  القوائمإعداد ھذه  ) "التقریر ۳٤وعرضھا بصورة عادلة وفقا

الموحدة المالیة األولیة  القوائمإن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه  .المملكة العربیة السعودیةالمالي األولي" المعتمد في 
 استنادا لفحصنا. الموجزة

 
 نطاق الفحص

) ۲٤۱۰( رقم فحص وفقاً للمعیار الدولي إلرتباطات الفحصالب ، فقد قمناناء ما ھو موضح في فقرة أساس اإلستنتاج المتحفظباستث
فحص  یتألفمراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. وال المنفذ من قبلالمالیة األولیة  القوائم"فحص 

األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة  إلى أساسيبشكل  استفسارات توجیھمن الموجزة الموحدة المالیة األولیة  القوائم
ویعد الفحص أقل بشكل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم  .وإجراءات فحص أخرى إجراءات تحلیلیةوتطبیق والمحاسبیة، 

من الحصول على تأكید فإنھا ال تمكننا القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي 
 .ھا خالل عملیة المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعةاألمور الھامة التي یمكن تحدید بأننا سنكون على علم بكافة

 
 أساس االستنتاج المتحفظ

القوائم المالیة للشركة العربیة لصناعة مراتب السست واإلسفنج علي للمجموعة الموجزة الموحدة األولیة تتضمن القوائم المالیة 
بلغ إجمالي الممتلكات حیث  .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مصر) ("الشركة التابعة") للسنة المالیة المنتھیة في  المحدودة (سلیب ھاي

لایر سعودي واألرصدة  ۱۰٬٥۹۸٬۳۹۳المخزون للشركة التابعة لایر سعودي و ۷٬۸۰٦٬۱٤۷واألالت والمعدات للشركة التابعة 
للسنة من إجمالي الموجودات الموحدة ذات الصلة  %۷٫۳یمثل لایر سعودي بما  ۳٬٤۲۹٬۷۳۹المدینة األخرى للشركة التابعة 

من إجمالي  %٦لایر سعودي بما یمثل  ٥٬۳۹۰٬٦۷۲وبلغت قیمة المطلوبات للشركة التابعة  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  المنتھیة
 ۳٤٬۲٦٤٬۰٥٤تابعة م وبلغت قیمة اإلیرادات للشركة ال۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیةقیمة المطلوبات الموحدة ذات صلة 

م وبلغت قیمة تكلفة المبیعات ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱من إجمالي اإلیرادات الموحدة ذات صلة كما في  %۲۱لایر سعودي بما یمثل 
 .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱من إجمالي تكلفة المبیعات الموحدة ذات صلة كما في  %۱۹٫۷لایر سعودي بما یمثل  ۲٦٬۸٤۰٬٥۰۰

 
للشركة التابعة كما ونتائج األعمال ما یكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن األرصدة الدفتریة  ىعلولم یكن بمقدورنا الحصول  

ألنھ لم یسمح لنا بالتحقق من المعلومات المالیة من ، وحصة الشركة األم في الشركة التابعة لنفس العامم ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
تحدید ما  علىمراجعي الشركة التابعة بما في ذلك توثیق مراجعي الشركة التابعة ألعمال المراجعة وبناء علیھ، فلم نكن قادرین 

الموجزة لفترة الثالثة أشھر  القوائم المالیة األولیة الموحدة علىوما لھ من تأثیر  إذا كانت ھناك ضرورة إلجراء أیة تعدیالت
 .م۲۰۲۲مارس  ۳۱المنتھیة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 (تتمة) المالیة األولیة الموحدة الموجزة للقوائممراجع الحسابات المستقل فحص تقریر 
 
 

 المحترمین السادة المساھمین
   الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق) 

 )سعودیة مساھمةشركة (
 

 المتحفظ االستنتاج
درایة بھا لوال الحالة الموضحة  علىالموجزة، التي ربما كنا سنصبح الموحدة باستثناء التعدیالت على القوائم المالیة األولیة 

المرفقة لم یتم  المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزةیجعلنا نعتقد بأن  ما، فإنھ لم یرد إلى علمنا أعاله، واستناداً على فحصنا
 السعودیة.المعتمد في المملكة العربیة  )۳٤الدولي رقم ( المحاسبةالنواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار  كافةإعدادھا، من 

 
ام وشركاؤهعن البس  

 
 
 
 

 إبراھیم أحمد البسام
)۷۳۳رقــم ( محاسب قانوني  

 
 جـدة، المملكة العربیة السعودیة

ھـ۱٤٤۳شوال  ۱۸  
 م۲۰۲۲مایو  ۱۹

 
 











 

 - ۷ - 

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

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة ثالثة أشھرال لفترة
 (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

 
   التكوین والنشاط -۱

 ٦۷۳تأسست بموجب قرار معالي وزیر التجارة رقم ، "الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیةصدق ( -إن الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 
 ۱۷بتاریخ  ٤۰۳۰۰۹۲۷۹۲ برقم. وقد حصلت الشركة على سجلھا التجاري م۱۹۹۲دیسمبر  ۱٤ھـ الموافق ۱٤۱۳ جمادى الثاني ۲۰بتاریخ 
 . ، المملكة العربیة السعودیةجدةمدینة م. والصادر في ۱۹۹۳ینایر  ۱ھـ الموافق ۱٤۱۳رجب 

 
 ۱۰ل منھا ملیون سھم قیمة ك ٤۰ملیون لایر سعودي موزعة على  ٤۰۰مال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل  یبلغ رأس

 ).لایر سعودي ۱۰ملیون سھم قیمة كل منھا  ٤۰: ۲۰۲۱لایر سعودي (
 

 .صناعة لوازم صحیة من اللدائن، یشمل (أحواض الغسیل واإلستحمام والمراحیض ... الخ)، صناعة المنتجات اإلسفنجیة یتمثل نشاط الشركة في
 

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

 لدى الشركة الفروع المسجلة التالیة:
 

 المقر تاریخھ رقم السجل التجاري اإلسم

 ٤۷۰۰۰۰٥۲۹۰ مصنع صدق للخزف
 ھـ ۱٤۱٦جمادى األول  ۹
 مدینة ینبع )م۱۹۹٥أكتوبر  ۳الموافق (

 ۱۰۱۰٤۸۰۳۲٤ فرع الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق)
 ھـ  ۱٤٤۰ربیع األول  ۲۷

 الریاضمدینة  )۲۰۱۸دیسمبر  ٥(الموافق 
 

في إنتاج األدوات الصحیة وبالط الجدران واألرضیات من الخزف وأحواض اإلستحمام من األكریلیك بموجب  مصنع صدق للخزفیتمثل نشاط 
 ھـ.۱٤۱۱ذو القعدة  ٥وتاریخ  ٥٤۲قرار معالي وزیر الصناعة رقم 

 
عھا وشركاتھا ووللفترة المنتھیة في ذلك التاریخ من الشركة وفر ۲۰۲۲ مارس ۳۱كما في  القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةتتألف ھذه 

األولیة القوائم المالیة ) حول ھذه ٥التابعة (یشار إلیھا مجتمعة ب "المجموعة"، ویشار إلیھا بصورة منفردة ب "الشركة")، كما في اإلیضاح (
 اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتھا الرئیسیة وحصة المجموعة في كٍل منھا.تم و .الموحدة الموجزة

 
 المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة إعداد أسس  -۲

 
 بیان اإللتزام

) "التقاریر المالیة األولیة" المعتمد بالمملكة العربیة ۳٤وفقاً لمعیار المحاس������بة الدولي رقم ( القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةتم إعداد 
القوائم المالیة األولیة لمحاس��بین ویجب قراءتھا بجانب للمراجعین واالس��عودیة والمعاییر واالص��دارات األخرى الص��ادرة عن الھیئة الس��عودیة 

والمعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة  ۲۰۲۱ دیس�����مبر ۳۱المنتھیة في  للس�����نةللمجموعة  الموحدة الموجزة
لمحاس���بین على اعتبار أن األداء المالي للفترة المالیة للمراجعین واالس���عودیة والمعاییر واإلص���دارات األخرى التي إعتمدتھا الھیئة الس���عودیة 

سوف تنتھي في  یمثلال  ۲۰۲۲ مارس ۳۱المنتھیة في  الموحدة الموجزة األولیة سنة التي   ۳۱بالضرورة مؤشراً على األداء المالي المتوقع لل
المالیة الموحدة الس��نویة في  قوائمالم وبحیث أنھ لم یتم إجراء التخص��یص على الربح للفترة لالحتیاطیات التي یتم احتس��ابھا في ۲۰۲۲دیس��مبر 

 م.۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 

 ینص الس���نویة الموحدة. المالیة المعلومات في المطلوبة واإلفص���احات المعلومات جمیع القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة تتض���من ال
كاملة.  س��نویة مالیة قوائمآخر  على تحدیث ھو القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة من الغرض أن على ۳٤ رقم الدولي المحاس��بي المعیار

 تتطلبھ الذي باإلفص��اح الموجزة مقارنة المالیة األولیة القوائم في اإلفص��اح من أقل درجة ۳٤ رقم الدولي المحاس��بي المعیار یتطلب وبالتالي،
 السنویة.  المالیة قوائمال في المالي ریرللتق الدولیة المعاییر

 
 أساس القیاس

وجودات المالیة تم إعداد القوائم المالیة للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناء مخصص مزایا نھایة الخدمة للموظفین بالقیمة الحالیة، والم
 بالقیمة العادلة.  

 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة  المالیة األولیة الموحدة قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

 - ۸ - 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض -۳

 .عملة العرض للمجموعةو العملة الوظیفیة دي والذي یمثلبالریال السعو القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةیتم إعداد 
 

 رات المحاسبیةالتقدی -٤
للمجموعة یتطلب من اإلدارة القیام بتقدیرات وإفتراض������ات تؤثر على تطبیق الس������یاس������ات  القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإن إعداد 

المحاس������بیة والقیم المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص������روفات. إن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات وذلك نتیجة 
 تغیرات األوضاع والظروف في المستقبل. 

 
 توحید المعلومات المالیة األولیة الموجزةأسس  -٥

ص�����دق  –للش�����ركة الس�����عودیة للتنمیة الص�����ناعیة المالیة األولیة الموجزة المعلومات  على المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزةتش�����مل 
. تتحقق السیطرة عندما تكون ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰عھا وشركاتھا التابعة (تشكل معاً "المجموعة") كما في و("الشركة" أو "الشركة األم") وفر

مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا وأن لدیھا القدرة على التأثیر في ھذه العوائد  المجموعة معرضة إلى، أو لدیھا الحق في عوائد متغیرة لقاء
 .من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا

 
 :وعلى وجھ التحدید، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عند إمتالك المجموعة

 
  السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود الحقوق التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ النشاطات الخاصة بالشركة المستثمر فیھا)، -
 ،التعرض إلى، الحق في، عوائد متغیرة نظیر مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا -
 .ثیر على عائداتھاالقدرة على إستخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأ -

 
وبش������كل عام، ھناك إفتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التص������ویت س������یطرة. وتأییداً لھذا اإلفتراض، وعندما یكون لدى المجموعة أقل من 

عند التأكد األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ بعین اإلعتبار كافة الحقائق والظروف 
 :فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا ویشمل ذلك

 
 .الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع صاحبي حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا -
 .الحقوق الناتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى والتي تمنح الشركة األم القدرة على توجیھ األنشطة ذات الصلة -
 .حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصویت محتملة -
 

تقوم المجموعة بإعادة التأكد فیما إذا كانت تمارس س���یطرة على الش���ركة المس���تثمر فیھا من عدمھ وذلك إذا ما أش���ارت الحقائق والظروف إلى 
 .وجود تغیر في عنصر أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة

 
التابعة یبدأ توحید الشركة التابعة عند إنتقال السیطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عن ذلك عند فقدان السیطرة على الشركة 

 .من قبل المجموعة
 

الموجزة ولیة الموحدة المعلومات المالیة األفي  الفترة وإیرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ علیھا خالل ومطلوبات موجوداتتدرج 
 .من تاریخ إنتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین التوقف عن ممارسة مثل ھذه السیطرة إعتباراً 

 
یتم تنس����یب الربح أو الخس����ارة وكل بند من بنود اإلیرادات الش����املة األخرى إلى مس����اھمي الش����ركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكیة غیر 

 .غیر المسیطرة عجزاً للحصص المسیطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة 
 

  .كي تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعةلللشركات التابعة األولیة الموجزة  الیةالمعلومات المعند الضرورة، یتم إجراء التسویات على 
 

والدخل والمصروفات والتدفقات النقدیة المتداخلة المتعلقة بالمعامالت بین الشركات  المساھمینوحقوق  المطلوباتو الموجوداتیتم حذف كافة 
 .األولیة الموجزةالقوائم المالیة في المجموعة بالكامل عند توحید 

 
 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة  المالیة األولیة الموحدة قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

 - ۹ - 

 
 (تتمة) القوائم المالیة األولیة الموجزةأسس توحید  -٥

یتم المحاس����بة عن أي تغیر في ملكیة الش����ركة التابعة، بدون فقدان الس����یطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. في حالة فقدان المجموعة الس����یطرة على 
 :الشركة التابعة، فإنھا

 تقوم بالتوقف عن إثبات أصول (بما في ذلك الشھرة) وإلتزامات الشركة التابعة، -
 غیر مسیطرة،للحصص تقوم بالتوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة  -
 ،المساھمینتقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحویل المتراكمة، المقیدة ضمن حقوق ا -
 مستلم،تقوم بإثبات القیمة العادلة للعوض ال -
 تقوم بإثبات القیمة العادلة ألي إستثمار محتفظ بھ، -
 تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة، -
األرباح  أو الموحدة قائمة الدخلإلى  الموحدةالدخل الشامل األخر  قائمةتقوم بإعادة تصنیف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقاً في  -

 .ذات العالقة المطلوباتو الموجوداتستبعاد إ، كما ھو مطلوب إذا قامت المجموعة مباشرة ب، حسب اإلقتضاءالمبقاة
 

 الشركات التابعة للمجموعة
الشركة وشركتھا التابعة. یتم احتساب حقوق الملكیة غیر المسیطرة كحصة في صافي  حسابات القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةتشمل 

 للشركات التابعة. القوائم المالیة األولیة الموجزةالشركات التابعة الممثلة في حقوق الملكیة للفترة المعروضة في  موجودات
 

ن تمارس الس��یطرة أو تس��تطیع الش��ركة أ٪ و/٥۰و غیر مباش��رة بنس��بة تزید عن أالش��ركات التابعة التالیة والتي تكون مملوكة بطریقة مباش��رة 
 .للشركات التابعة القوائم المالیة األولیة الموجزةعلى  بناءً  المعلومات المالیةذه علیھا یتم توحیدھا في ھ

 النشاط الرئیسي بلد التأسیس الشركات التابعة

نسبة الملكیة 
 المباشرة

 وغیر المباشرة
 شركة صدق لإلستثمار التجاري

  المحدودة
المملكة العربیة 

 السعودیة
والجبس والرخام الطبعي  تجارة الجملة والتجزئة في األسمنت

والصناعي واألنابیب والمواسیر والمطابخ والمنتجات الخزفیة 
والقیشاني والسیرامیك والبورسالن واألدوات واألطقم 
الصحیة والسجاد والموكیت والمراتب والسرر واإلسفنج 
والمخدات والشراشف والمفارش واألغطیة واللحف 

 %۱۰۰ .والبطانیات وكافة مستلزمات النوم
    

 شركة صدق للمشاریع اإلستثماریة
  المحدودة

المملكة العربیة 
 السعودیة

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات السكنیة والتجاریة 
والحكومیة والصناعیة والصحیة وتجارة الجملة والتجزئة في 
مواد البناء واألثاث والمفروشات واألدوات الخشبیة والمكتبیة 

والحمامات والمالبس والسجاد والمنزلیة والكمالیات 
والموكیت والفضیات والكریستال والمجوھرات التقلیدیة 

 %۱۰۰ .واألحجار الكریمة
الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات 

 النوم المحدودة (سلیب ھاي)
المملكة العربیة 

 السعودیة
تصنیع مراتب السست واإلسفنج ومواد اإلطارات وأغطیة 

 ص لحشوات المراتب.المقاعد والبولیستر الخا

۱۰۰% 
    

الشركة العربیة لصناعة مراتب 
السست واإلسفنج المحدودة (سلیب ھاي 

 مصر) 

جمھوریة مصر 
 العربیة

 تصنیع مراتب السست واإلسفنج.

۱۰۰% 
    

شركة إمداد للخدمات المساندة 
 المحدودة

المملكة العربیة 
 السعودیة

 البریةنقل البضاعة والمھمات بأجر على الطرق 
٥۰% 



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

 
 (تتمة)الموجزة  المالیة األولیة الموحدة قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

 - ۱۰ - 

 
 (تتمة) القوائم المالیة األولیة الموجزةأسس توحید  -٥

 
 :األم والشركات التابعة للشركة وعنسب الملكیة المباشرة وغیر المباشرة في الفر

 

 الشركة
نسبة الملكیة 

 نسبة الملكیة غیر المباشرة المباشرة
   

 - %۱۰۰ مصنع صدق للخزف (فرع)
   

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

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

 .المحدودة
   

الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم المحدودة (سلیب 
 ھاي)

 مملوكة من شركة صدق لإلستثمار التجاري %٥ %۹٥
 .المحدودة

   
الشركة العربیة لصناعة مراتب السست واإلسفنج المحدودة 

 (سلیب ھاي مصر)
مملوكة من الشركة العالمیة لتسویق  %۹۸٫٥ -

 مستلزمات النوم المحدودة (سلیب ھاي).
 مملوكة من شركة صدق لإلستثمار التجاري %۱٫٥

 .المحدودة
   

مملوكة من الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات  %٥۰ - شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة
 .النوم المحدودة (سلیب ھاي)

   
 

 السیاسات المحاسبیة -٦
ش����رحھا في  تموالتي م ۲۰۲۲ینایر  ۱ال یوجد معاییر جدیدة تم إص����دارھا ومع ذلك فإن عدًدا من التعدیالت على المعاییر س����اریة اعتباراً من 

 .للمجموعة القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةولكن لیس لھا أثر جوھري على  القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة
 

 المعلومات القطاعیة -۷
والعملیات التي تشترك معاً في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك  الموجوداتطاع األعمال یمثل مجموعة من ق

 .ستعمالھا من قبل اإلدارة التنفیذیةاقیاسھا وفقاً للتقاریر التي یتم المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي یتم 
 

حددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أو خدمات في بیئة إقتصادیة م
یعتمد نموذج المجموعة األس��اس��ي للتقاریر القطاعیة على قطاعات العمل. تحدد قطاعات العمل بناًء على إدارة المجموعة  .في بیئات إقتص��ادیة

 إن المجموعة تعمل بالقطاعات الرئیسیة التالیة: .وھیكل التقاریر الداخلیة
 
 قطاع المراتب واإلسفنج، یشمل إنتاج وبیع اإلسفنج بمختلف الضغوط وھیاكل مراتب السست والسرر وكافة مستلزماتھا. -
قطاع األدوات الص����حیة، یش����مل إنتاج وبیع األدوات الص����حیة وبالط الجدران واألرض����یات من الس����یرامیك وأحواض اإلس����تحمام من  -

 اإلكریلیك.
 قطاعات أخرى -
 
 

 
 

 



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

 
 (تتمة)الموجزة  المالیة األولیة الموحدة قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

 - ۱۱ - 

 
 (تتمة) القطاعیة المعلومات -۷

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

         القطاعات التشغیلیة
         

 اإلجمالي  قطاعات اخرى  األدوات الصحیة  المراتب واإلسفنج  البیـان
         

         )المدققة(غیر  م۲۰۲۲ مارس ۳۱
         

 ۳۲۱٬۲٦۷٬۸۳٤  ۹۱٬۰۱٥٬۳۸۲  ٤٥٬۲۹۸٬٤۳۸  ۱۸٤٬۹٥٤٬۰۱٤  إجمالي الموجودات
 ۹۱٬٥۷۲٬۸۱۷  ۱۲٬۰۲۹٬۰۰۳  ۱۹٬٦۲٥٬٥٤۷  ٥۹٬۹۱۸٬۲٦۷  إجمالي المطلوبات

 ٤۱٬٤۱٤٬۸۷٦  -  ۳٬۷٤٤٬۳۳۱  ۳۷٬٦۷۰٬٥٤٥  صافي المبیعات
للمساھمین في  ةالعائد الخسارة

 )٤٬۸۰۱٬۳۸۱(  )۱٬۹۹۳٬۷۱۷(  )۱٬۲۱٦٬۱۹۲(  )۱٬٥۹۱٬٤۷۲(  للفترة الشركة األم
         
         

         )المدققة(غیر  م۲۰۲۱ مارس ۳۱
         

 ۳۲۹٬۳٥٥٬۲۱۸  ۷٥٬٥۹۷٬۳٤۲  ٤۹٬٥۷۱٬٦۳۲  ۲۰٤٬۱۸٦٬۲٤٤  إجمالي الموجودات
 ۱۰۸٬۷٦٤٬۱۲۹  ۱۲٬٦٤۹٬۸۳۸  ۱۷٬٤۹٥٬۹۷۹  ۷۸٬٦۱۸٬۳۱۲  إجمالي المطلوبات

 ٤٥٬٥۳۷٬۳۹۰  -  ۳٬٥۸۲٬٥۸۹  ٤۱٬۹٥٤٬۸۰۱  صافي المبیعات
 )۱٬۷٤۰٬٤٤۹(  )۲٬۱٤۹٬۷٥۸(  )۱٬٤۳۸٬۸۸۸(  ۱٬۸٤۸٬۱۹۷  الخسارة للفترة

         
         )المدققة( م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

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

 ۱٦۳٬۰۷۸٬٥۱۸  -  ۱۳٬۳٥۱٬۹۳۸  ۱٤۹٬۷۲٦٬٥۸۰  صافي المبیعات
 )۲٤٬٤۹٥٬٥۰۷(  )۱۰٬۳۳۱٬۳٦٤(  )۹٬۹۲۹٬۸۰۸(  )٤٬۲۳٤٬۳۳٥(  سنةلل الخسارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة  المالیة األولیة الموحدة قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

 - ۱۲ - 

 
 (تتمة) القطاعیةالمعلومات  -۷

 
       القطاعات الجغرافیة

         
 اإلجمالي  جمھوریة مصر العربیة  المملكة العربیة السعودیة  البیـان

       )المدققة(غیر  م۲۰۲۲مارس  ۳۱
         

 ۳۲۱٬۲٦۷٬۸۳٤  ۲۹٬۲۱٤٬۲٥۸  ۲۹۲٬۰٥۳٬٥۷٦  إجمالي الموجودات
 ۹۱٬٥۷۲٬۸۱۷  ۷٬٦۷۳٬٤۹۸  ۸۳٬۸۹۹٬۳۱۹  إجمالي المطلوبات

 ٤۱٬٤۱٤٬۸۷٦  ۹٬٤۳۱٬۹٥۲  ۳۱٬۹۸۲٬۹۲٤  صافي المبیعات
 )٤٬۸۰۱٬۳۸۱(  ۱۱۱٬۸۸٦  )٤٬۹۱۳٬۲٦۷(  للفترة الخسارة

       
       )المدققة(غیر  م۲۰۲۱ مارس ۳۱

       
 ۳۲۹٬۳٥٥٬۲۱۸  ۳٥٬۸۲٥٬٤۸۲  ۲۹۳٬٥۲۹٬۷۳٦  إجمالي الموجودات
 ۱۰۸٬۷٦٤٫۱۲۹  ۱۱٬٥۲۹٬۹۳۹  ۹۷٬۲۳٤٬۱۹۰  إجمالي المطلوبات

 ٤٥٬٥۳۷٬۳۹۰  ۹٬۸۸۹٬۱٥۲  ۳٥٬٦٤۸٬۲۳۸  صافي المبیعات
 )۱٬۷٤۰٬٤٤۹(  ۱٬۰۲۰٬۱۲۳  )۲٬۷٦۰٬٥۷۲(  (الخسارة) / الربح للفترة

         
       (مراجعة) م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

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

 ۱٦۳٬۰۷۸٬٥۱۸  ۳٤٬۲٦٤٬۰٥٤  ۱۲۸٬۸۱٤٬٤٦٤  صافي المبیعات
 )۲٤٬٤۹٥٬٥۰۷(  ۳٬۲٤۱٬۷۰۰  )۲۷٬۷۳۷٬۲۰۷(  الربح للسنة /(الخسارة) 

       
 

 ، صافيمصانع ومعدات، آالت، ممتلكات -۸
لایر  ٤٬۱۸۹٬۳٦٦ :۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱سعودي مقابل ( لایر ۱٦٤٬۷۲٤ا تكلفة قیمتھخالل الفترة ومعدات ، آالت ممتلكاتبلغت اإلضافات على 

 سعودي).
 

لایر سعودي مقابل  ۲٬٥۳۰٬٤٤۹ مبلغ ۲۰۲۲ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةوالمعدات لفترة ، اآلالت بلغ مصروف استھالك الممتلكات
 لایر سعودي). ۱۰٬۲٦۱٬۷٦۷ :۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱(
 
 ، صافيغیر ملموسة موجودات -۹

 .)الشئ: ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ي مقابل (لایر سعود الشئقیمتھا  تكلفةخالل الفترة  الموجودات غیر الملموسةبلغت اإلضافات على 
 

 دیسمبر ۳۱ سعودي مقابل (لایر ۲۷٬۲۸۲ مبلغ ۲۰۲۲مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة  موجودات غیر الملموسة إطفاءبلغ مصروف 
 لایر سعودي). ۳۳۲٬۳٤٦ :۲۰۲۱

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة  المالیة األولیة الموحدة قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

 - ۱۳ - 

 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -۱۰

 یتكون ھذا البند مما یلي:
 

 
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  )مدققة(غیر 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )دققة(م
     الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (إبن رشد) )أ

 ۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰  ۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰ الكلفة
 )۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰(  )۱۳۲٬۹۰۰٬۰۰۰( مخصص االنخفاض

 -  - 
    شركة المخازن والخدمات المساندة   )ب

 ٥٬۲٥۰٬۰۰۰  ٥٬۲٥۰٬۰۰۰ القیمة العادلة
    

 ٥٥٬۰۰٤٬۳۳۳  ۷٦٬٦۳۷٬۱۲۹ إستثمار في محفظة إستثماریة  )ج
 ٦۰٬۲٥٤٬۳۳۳  ۸۱٬۸۸۷٬۱۲۹ القیمة العادلة

 
(الش������ركة العربیة لأللیاف في  ۲۰۲۲ مارس ۳۱كما في بلغ رص������ید الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش������امل اآلخر  )أ

: ال ش��ئ لایر س��عودي بالص��افي). وتم إثبات إس��تثمار المجموعة بالقیمة ۲۰۲۱إبن رش��د) الش��يء ( -الص��ناعیة (ذات مس��ؤولیة محدودة) 
، وذلك من خالل إثبات القیمة العادلة لتلك م۲۰۱۹دیس������مبر  ۳۱قامت إدارة المجموعة بعكس كامل القیمة المس������جلة كما في  .العادلة

 الموجودات المالیة ضمن حساب إحتیاطي القیمة العادلة.
 

دمات المس���اندة (ش���ركة م، قامت إدارة المجموعة بدراس���ة القیمة العادلة لإلس���تثمار في ش���ركة المخازن والخ۲۰۲۱دیس���مبر  ۳۱كما في  )ب
بناًء على العدید من اإلفتراض��ات الرئیس��یة التي ، ھا بقیمھا الدفتریة ذات العالقةمس��اھمة مقفلة)، من خالل طریقة اس��لوب الس��وق ومقارنت

  .نواتلمدة خمس س تشمل تقدیر حجم المبیعات المستقبلیة واألسعار والتكالیف التشغیلیة والقیم النھائیة ومعدالت النمو والخصم
 

 ۳۱كما في  في القیمة الدفتریة لإلستثمار المثبت أعاله جوھري وجود إنخفاض عدم ، عنم۲۰۲۱ للسنة المالیةوقد أسفرت الدراسة أعاله 
 .م۲۰۲۱دیسمبر 

 
لإلس��تثمار في تتض��من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر أس��ھم حقوق الملكیة في قیمة محفظة مخص��ص��ة  )ج

سھم البنوك والشركات المساھمة األخرى المتداولة في سوق األسھم السعودي غیر المحتفظ بھا للمتاجرة والتي قامت المجموعة باختیار  أ
رة، حیث غیر قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي إلثبات التغیرات في القیمة العادلة من خالل الدخل الش����امل اآلخر بدالً من الربح أو الخس����ا

أن ھذه االس����تثمارات االس����تراتیجیة تعتبرھا المجموعة أكثر أھمیة. تحتفظ المجموعة بھذه المحفظة لدى إحدى ش����ركات الوس����اطة المالیة 
اوالت لتدالمحلیة المرخص��ة في المملكة العربیة الس��عودیة. إن ھذه اإلس��تثمارات تم إثباتھا بالقیمة العادلة وذلك وفقاً ألس��عار اإلقفال بنھایة ا

 في تاریخ المركز المالي.
 

 السنة: /خالل الفترة  الموجودات المالیةوفیما یلي الحركة على 
 

  
  ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  )دققة(غیر م
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 )دققة(م
     

 ۳۸٬۷۷٤٬٥۰٦  ٥٥٬۰۰٤٬۳۳۳  ینایر ۱
 ۱٦٬۸۸۳٬۱۸٥  ۱٦٬٦٦٦٬۸٥۸  غیر المحققة األرباح
 )٦٥۳٬۳٥۸(  ٤٬۰۰۸٬۸۰۰  خالل الفترة / السنة إضافات / (اإلستبعادات)صافي 

 -  ۹٥۷٬۱۳۸  دفعات مقدمة لشراء أسھم
  ۷٦٬٦۳۷٬۱۲۹  ٥٥٬۰۰٤٬۳۳۳ 



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

 
 (تتمة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  غیر ذلك) (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر

 

- ۱٤ - 
 

 مخزون -۱۱

  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  )دققة(غیر م
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ۲۰٬۱٤۸٬۸٦۷  ۲۲٬۷۸۷٬۲۷٤  مواد خام 
 ۱۹٬۲٥۸٬۰٤۰  ۱٥٬۸۲٤٬٤٦۹  إنتاج تام

 ۳٬۲٦٦٬۳۹۲  ۳٬۳٤۸٬۲۷۲  قطع غیار
 ٦۹٦٬٤۲٦  ٥٥۷٬٤۸۳  اكسسوارات

  ٤۲٬٥۱۷٬٤۹۸  ٤۳٬۳٦۹٬۷۲٥ 
 ۸۹٤٬۲۳۷  -   بضاعة بالطریق

 ۱٬۱٦۹٬۱۸٤  ۲٬۹۷٦٬۰٥۷  إنتاج تحت التشغیل
  ٤٥٬٤۹۳٤٥٬٤  ٬٥٥٥۳۳٬۱٤٦ 
     

 
 ھي كما یلي: مة وبطیئة الحركةدحركة مخصص بضاعة متقا*ان 

  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  )دققة(غیر م
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
 ٥٬۸۷۷٬٦٦۲  -  المكون خالل السنة

 )٥٬۸۷۷٬٦٦۲(  -  المستخدم خالل السنة
  -  - 

 
  صافي، أوراق قبض ذمم مدینة -۱۲

  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  )مدققة(غیر 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )دققة(م
 ۱۷٬٤۳٥٬٥۸۳  ۲۲٬۰٥۸٬٥٥٥  ذمم مدینة

 ٥۹۸٬٤۳۸  ۲۲٤٬٦۷٤  أوراق قبض
 ۸٤٬۸٦٥  ۳۷٬۰۷۸  شیكات تحت التحصیل

 )۳۸۷٬٤۲۳(  )٤۱٦٬٦۳٦(  المتوقعة مخصص الخسائر اإلئتمانیة
  ۲۱٬۹۰۳٬٦۷۱  ۱۷٬۷۳۱٬٤٦۳ 
     

 
 كالتالي: في القیمةمخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة إن حركة 

  
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  )مدققة(غیر 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )دققة(م
 ۲٦۰٬٥۳۱  ۳۸۷٬٤۲۳  ینایر ۱

 ۱٬٤۹۸٬٥۷٤  ۲۹٬۲۱۳  المكون خالل الفترة / السنة
 )۱٬۳۷۲٬۱٦۲(  -  المستخدم خالل السنة

 ٤۸۰  -  فروقات ترجمة عمالت اجنبیة
  ٤۱٦٬٦۳٦  ۳۸۷٬٤۲۳ 
     

 
 
 
 



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

 
 (تتمة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
 المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع 

 

 - ۱٥ - 

  الخسارة وأ الربحموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  -۱۳
في أس��ھم البنوك والش��ركات المس��اھمة األخرى المتداولة في س��وق األس��ھم  تتمثل اإلس��تثمارات في قیمة محفظة مخص��ص��ة لإلس��تثمار

المحلیة المرخص��ة في المملكة العربیة  المالیة الس��عودي بغرض اإلتجار. وتحتفظ المجموعة بھذه المحفظة لدى إحدى ش��ركات الوس��اطة
في األوراق المالیة التي تم شراؤھا بغرض المتاجرة تم إثباتھا بالقیمة العادلة وذلك وفقاً ألسعار اإلقفال بنھایة  السعودیة. إن اإلستثمارات

 السنة:الفترة / التداوالت في تاریخ المركز المالي. وفیما یلي الحركة على اإلستثمارات خالل 
 

 
 ۲۰۲۲ مارس ۳۱

  )دققة(غیر م
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )دققة(م
 ۹٥٦٬۰٥۰  ۳٬۹۳٥٬۰۲۰ ینایر ۱
 ٦۱۲٬۸۰۲  - السنة /فترة خالل ال أرباح غیر محققة 
 ۲٬۳٦٦٬۱٦۸  )۳٬۹۳٥٬۰۲۰( خالل الفترة / السنة ) / اإلضافاتاألستبعادات(
 -  ۳٬۹۳٥٬۰۲۰ 

 
 إئتمانیةتسھیالت  -۱٤

 إن التسھیالت اإلئتمانیة لدى المجموعة تتمثل بالتالي:
 
قصیرة األجل ممنوحة من بنك اإلستثمار العربي/ جمھوریة مصر العربیة وذلك لتمویل شراء مواد خام إلحدى  تسھیالت إئتمانیة -أ

 ۳۱لایر سعودي مقابل ( ٤٬۰۰۲٬۲۳۲م مبلغ ۲۰۲۲ مارس ۳۱في  كماالشركات التابعة في جمھوریة مصر العربیة وإن قیمتھا 
دوالر أمریكي، وذلك بنظام  ۱٬۰۲۱٬٤۷٥اإلئتمانیة مبلغ یعادل لایر سعودي) وتتضمن التسھیالت  ٤٬۰۳۲٬۹٤۹: ۲۰۲۱دیسمبر 

 .اإلعتمادات المستندیة
 

 مخصص الزكاة وضریبة الدخل -۱٥
 

 صدق: –الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 
 م، بعد التسویة وسداد كافة التزاماتھا المالیة المستحقة للھیئة.۲۰۱۸إلى نھایة العام المالي  أنھت الشركة وضعھا الزكوي

 
 م:۲۰۲۱م الي ۲۰۱۹األعوام المالیة من

م وفقا لقوائمھا المالیة الموحدة وحص����لت الش����ركة على ۲۰۲۰م و۲۰۱۹قدمت الش����ركة إقراراتھا الزكویة الموحدة لعامي  )أ
 شھادة الزكاة.

لایر س��عودي،  ٤۹٥٬۳۹٦م بإجمالي فروقات زكویة قدرھا ۱/۱۱/۲۰۲۱ربوط زكویة نھائیة معدلة بتاریخ ص��در للش��ركة  )ب
 لایر سعودي. ۱۲۳٬۸٤۹من زكاة البنود المعترض علیھا بمبلغ  %۲٥وتم اإلعتراض علي كامل تلك الفروقات وسداد 

ھیئة األعتراض علي بند واحد فقط بفروقات فروقات الربوط الزكویة مع الھیئة، وقد قبلت ال علىتم مناقش������ة األعتراض  )ت
قدره  یة بمبلغ  قدرھا  ۲۳٬۳٦۸زكو یة  قات زكو بإجم�الي فرو لایر س������عودي، ورفض�������ت بقی�ة البنود المعترض علیھ�ا 

 لایر سعودي، وقد تم تصعید اإلعتراض مرة أخرى إلي األمانة العامة للجان الضریبیة. ٤۷۲٬۰۲۸
 لفروقات الزكویةقامت الشركة بتكوین مخصص زكاة بكامل ا )ث
 م.۲۰۲۱قدمت الشركة إقرارھا الزكوي الموحد لعام  )ج

 
 الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم المحدودة (سلیب ھاي):

 م، بعد تسویة وسداد كافة إلتزاماتھا المالیة المستحقة للھیئة.۲۰۰٥أنھت الشركة وضعھا الزكوي إلى نھایة العام المالي 
 

 م:۲۰۱٤م الي ۲۰۰٦األعوام المالیة من
م وفقا لقوائمھا المالیة المنفردة وحص��لت على ش��ھادة ۲۰۱٤م إلى ۲۰۰٦قدمت الش��ركة إقراراتھا الزكویة عن الس��نوات من  )أ

 الزكاة.
لایر  ۱٬۷۳۷٬٦۹۲م بإجمالي فروقات زكویة قدرھا ۲۰۰۷م و۲۰۰٦ص�������در للش������ركة ربط زكوي نھائي معدل لعامي  )ب

بتأیید الھیئة في فروقات  ھـ������ ۱٤۳۸) لعام ۱۷۳۰للجنة اإلستثنائیة قرارھا رقم (سعودي، وتم اإلعتراض إلى أن أصدرت ا
 لایر سعودي. ۱٬٤٥٥٬٤٤٤زكویة قدرھا 

 
 



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

 
 (تتمة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
 المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع 

 

 - ۱٦ - 

 (تتمة) مخصص الزكاة وضریبة الدخل -۱٥
 

 (تتمة): الشركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم المحدودة (سلیب ھاي)
 

 :(تتمة) م۲۰۱٤م الي ۲۰۰٦األعوام المالیة من
لایر سعودي وتم اإلعتراض ۹٥۹٬۷۹۹م بإجمالي فروقات زكویة قدرھا ۲۰۰۸صدر للشركة ربط زكوي نھائي معدل لعام  )ت

ھـ������ بتأیید الھیئة  ۱٤۳٦) لعام ۲/۱إلى أن أصدرت لجنة اإلعتراض الزكویة الضریبیة اإلبتدائیة األولي بجدة قرارھا رقم (
 .لایر سعودي ۹٥۸٬۳٤۰في فروقات زكویة بمبلغ قدره 

م ب��إجم��الي فروق��ات زكوی��ة بمبلغ ق��دره ۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۹ص�������در للش������رك��ة ربوط زكوی��ة نھ��ائی��ة مع��دل��ة لألعوام من  )ث
لایر سعودي، وتم اإلعتراض علیھا أمام اللجنة الزكویة الضریبیة اإلبتدائیة األولي بجدة، ولم یتم مناقشة ھذا  ۲٬۷۸٥٬۹۸۹

م إلغالق الدعوى لدي األمانة العامة للجان الض��ریبیة، وجاري ۲۰۲۱اإلعتراض ولم یص��در عنھا أي قرار حتى نھایة عام 
 إستكمال مراحل التقاضي أمام الجھات ذات عالقة.

 ٤٬٥۸۹٬۸٦۱للبنود المعترض علیھا أعاله مع الھیئة بمبلغ  قامت الش��ركة بتكوین مخص��ص زكاة یخص الفروقات الزكویة )ج
لایر  ٥٬۱۹۹٬۷۷۳من إجمالي الفروقات الزكویة المعترض علیھا البالغة  %۸۸لایر س�����عودي، ویش�����كل ھذا المبلغ نس�����بة 

 سعودي.
 م.۲۰۲۲نھایة الربع األول  حتىم ۲۰۱٤ إلىم ۲۰۱۲لم تصدر من جانب الھیئة أي ربوط أولیة أو نھائیة لألعوام من  )ح

 
 :م۲۰۲۱م الي ۲۰۱٥األعوام المالیة من

 تقدم الشركة قوائم مالیة موحدة وإقرار زكوي موحد مع الشركة األم الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق). )أ
الیة المنفردة م وفقا لقوائمھا الم۲۰۲۰م إلى ۲۰۱٥قدمت الش������ركة إقرارتھا الزكویة (إقرار معلومات) عن الس������نوات من  )ب

 وحصلت على شھادات الزكاة.
 

 الشركات التابعة األخرى:
 تقدم الشركات قوائم مالیة موحدة وإقرار زكوي موحد مع الشركة االم الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة (صدق). )أ

م وفقا لقوائمھا المالیة المنفردة ۲۰۲۰م إلى ۲۰۱٥(إقرار المعلومات) عن الس��نوات من  قدمت الش��ركات إقراراتھا الزكویة )ب
 وحصلت على شھادات الزكاة.

 
 شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة:

 م، بعد تسویة وسداد كافة إلتزاماتھا المالیة المستحقة للھیئة.۲۰۱۹أنھت الشركة وضعھا الزكوي إلى نھایة العام المالي  )أ
 م.۲۰۲۰تم الرد على اإلستفسارات الواردة من ھیئة الزكاة عن اإلقرار المدفوع عن العام  )ب
لایر س����عودي وتم  ۱۳۸٬۹٥۰م بإجمالي فروقات زكویة قدرھا ۲۰۲۰ص����در للش����ركة ربط زكوي مبدئي معدل عن العام  )ت

 اإلعتراض علي كامل تلك الفروقات.
 لشركة الزكاة المستحقة علیھا للھیئة وفق اإلقرار المرفوع.م، وسددت ا۲۰۲۱قدمت الشركة إقرارھا الزكوي لعام  )ث

 
 سلیب ھاي مصر"“الشركة العربیة لصناعة مراتب السست واإلسفنج 

شاط وكذلك بدایة اإلعفاء الضریبي تبدأ في  )أ سنوات  ۱۰م وفترة اإلعفاء ۲۰۰۹ینایر  ۱وفقا للبطاقة الضریبیة فإن بدایة الن
 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱إنتھت في 

م في المواعید المحددة طبقا ألحكام ۲۰۱۹ حتىم ۲۰۰۸ركة منتظمة في تقدیم اإلقرارات الض������ریبیة للس������نوات من الش������ )ب
م، ولم یتم الفحص الضریبي ۲۰۰۹عینة عام م، وتم إخطار الشركة بالفحص الضریبي ضمن ۲۰۰٥لسنة  ۹۱القانون رقم 

 م.۲۰۲۲حتى نھایة الربع األول 
 

 إحتیاطي نظامي -۱٦
سبة یتطلب  % من الربح  ۱۰نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة، أن یتم تكوین احتیاطي نظامي بن

 ٪ من رأس المال.۳۰الصافي وأن یستمر ھذا التحویل حین یبلغ االحتیاطي النظامي 
 

 ۸٬۰۹۹٬۳۷٥اء جزء من الخس�����ائر المتراكمة والبالغة م وافقت الجمعیة العامة على قرار مجلس االدارة بإطف۲۰۲۱یونیو  ۱٤بتاریخ 
لایر سعودي من حساب االحتیاطي النظامي. بناًءا علیھ قامت اإلدارة بعكس كامل رصید االحتیاطي النظامي مقابل الخسائر المتراكمة 

 للمجموعة.



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

 
 (تتمة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
 المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع 

 

 - ۱۷ - 

 السھم  خسارة -۱۷
 الفترةعلى أس��اس عدد األس��ھم القائمة خالل  للفترة الخس��ارةحص��ة الس��ھم من من العملیات و س��ارةالختم إحتس��اب حص��ة الس��ھم من 

 ملیون سھم).  ٤۰: ۲۰۲۱ملیون سھم ( ٤۰والبالغة 
 

 اإللتزامات المحتملة والقضایا القائمة -۱۸
ھـ لصالح الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة "صدق" ۱٤۳٤) لعام ۲۷۹۸در حكم نھائي من محكمة االستئناف في الدعوى رقم (ص -

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

ھـ بتضامن كالً من شركة جھینة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة ("المدعى علیھا") ۱٤۳٤) لعام ۲۷۹۸في الدعوى رقم (
وعباس بن علي بن أحمد عبد الجواد في سداد المبالغ المحكوم بھا لصالح "صدق" ("المدعیة")؛ كما تَّم تقدیم طلب تنفیذ الحكم لدى 

ھـ وصدرت ضد شركة  ۱۰/۱۱/۱٤۳۹) وتاریخ ۳۹۰۱۲٤۲۳۹٥رقم: (محكمة التنفیذ بجدة ضد شركة جھینة، وقد قُیّد الطلب ب
)؛ كما تَّم تقدیم طلب تنفیذ الحكم لدى محكمة التنفیذ بجدة ضدّ عباس بن علي بن أحمد عبد ٤٦) ومن بعد قرار (۳٤جھینة قرار (

ي بن أحمد عبد الجواد ھـ وصدر ضد عباس بن عل۰٤/۱۲/۱٤٤۲) وتاریخ ٤۰۱۰۲٤۲۰۰۳۲٥۱۹۲الجواد، وقد قُیّد الطلب برقم: (
تَّم تقدیم طلب إلى قاضي التنفیذ باستمرار  -رحمھ هللا  –)، وبعد وفاة المنفذ ضدّه (عباس عبدالجواد) ٤٦) ومن بعد قرار (۳٤قرار (

مازالت الحجز على تركة المنفذ ضدّه وحجزھا وعدم التصرف فیھا حتى یتم استیفاء حقوق "صدق"؛ وبناًء على الوقائع أعاله، فإنَّھ 
إجراءات تنفیذ الحكم ومحاولة تحصیل المبلغ مستمرة من طرف محكمة التنفیذ، وأنَّ أي مبالغ یتَّم تحصیلھا سیتم قیدھا مباشرة عند 

 .التحصیل
 

م قام بنك اإلستثمار العربي بجمھوریة مصر برفع دعوى قضائیة على الشركة العربیة لصناعة مراتب السست ۲۰۱۹خالل عام  -
م، ۲۰۲۱یولیو  ٥سلیب ھاي" (شركة تابعة للمجموعة) بسداد مبالغ إضافیة تزید عن قیمة التسھیالت اإلئتمانیة. بتاریخ واإلسفنج "

قررت المحكمة رفض الدعوة وألزمت المدعي (بنك اإلستثمار العربي) بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة، وفي تاریخ 
ي) بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، ولم تحدد لھ جلسة حتى تاریخ م تقدم المدعي (بنك االستثمار العرب۲۰/۱۰/۲۰۲۱

 .م۲۰۲۲لعام  للربع األول إصدار القوائم المالیة
 

 قیاس القیمة العادلة -۱۹
بین أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع الغیر،  تمثل القیمة العادلة المبلغ الذي قد یتم تحصیلھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل إلتزام

 :ویعتمد قیاس القیمة العادلة على الشروط التالیة
  السوق الرئیسة للموجودات أو المطلوبات، أو -
 السوق األكثر میزة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئیسة، أو -
 جود سوق رئیسة أو السوق األكثر میزة.إستخدام التدفقات النقدیة المخصومة في حال عدم و -

 
 الموجودات أو المطلوبات التي تقاس بالقیمة العادلة

 .أصول أو إلتزامات منفصلة -
 .مجموعة من الموجودات أو مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من الموجودات والمطلوبات -
 .عادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیةمجموعة من السیاسات واإلیضاحات المحاسبیة التي تتطلب إحتساب القیمة ال -

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

 
والتي تعكس أھمیة  تقوم المجموعة بتحدید القیمة العادلة بإس����تخدام أس����الیب التقییم. كما تقوم المجموعة بإس����تخدام المس����تویات التالیة

 :المدخالت المستخدمة في تحدید القیمة العادلة
 

 .: أسعار معلنة (غیر معدلة) في سوق نشط ألصول أو إلتزامات متماثلة۱المستوى 
التي یمكن مالحظتھا للموجودات  ۱: أسالیب تقییم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة في المستوى ۲المستوى 

 .بصورة مباشرة أو غیر مباشرة والمطلوبات
 .: أسالیب تقییم تستخدم مدخالت لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة ولكنھا لیست مبنیة على مدخالت یمكن مالحظتھا۳المستوى 

 
ذي یحدث فیھ التغییر، تعترف المجموعة بالتحویالت بین مس��تویات القیمة العادلة في نھایة الس��نة المش��مولة بالتقریر في نفس الوقت ال

 تعتقد اإلدارة بأن تقدیراتھا وإفتراضاتھا معقولة وكافیة.



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

 
 (تتمة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  غیر ذلك) (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر

 

- ۱۸ - 
 

(تتمة) قیاس القیمة العادلة -۱۹

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
 اإلجمالي )۳المستوى ( )۲المستوى ( )۱المستوى ( القیمة العادلة  التكلفة المطفأة )دققة(غیر مم ۲۰۲۲ مارس ۳۱

        موجودات مالیة 
 - - - - -  ۱۱٬٦۷۳٬٦۸۹ النقد وما في حكمھ

 ۸۱٬۸۸۷٬۱۲۹ ٥٬۲٥۰٬۰۰۰ - ۷٦٬٦۳۷٬۱۲۹ ۸۱٬۸۸۷٬۱۲۹  - بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرموجودات مالیة 
 - - - - -  ۲۱٬۹۰۳٬٦۷۱ ذمم مدینة

 ۳۳٬٥۷۷٬۳٦۰  ۸۱٬۸۸۷٬۱۲۹ ۷٦٬٦۳۷٬۱۲۹ - ٥٬۲٥۰٬۰۰۰ ۸۱٬۸۸۷٬۱۲۹ 
        مطلوبات مالیة

 - - - - -  ۳۰٬۸۲٦٬۱۲۸ ذمم دائنة 
 - - - - -  ٤٬۰۰۲٬۲۳۲ تسھیالت إئتمانیة
 - - - - -  ۱۰٬۲۳۰٬۹۷۸ التزامات تأجیر

 ٤٥٬۰٥۹٬۳۳۸  - - - - - 
        

        (مراجعة) م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
        موجودات مالیة 

 - - - - -  ۱۱٬۸۲۰٬۰٤٥ النقد وما في حكمھ
 ۳٬۹۳٥٬۰۲۰ - - ۳٬۹۳٥٬۰۲۰ ۳٬۹۳٥٬۰۲۰  - أ والخسارة الربحموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ٦۰٬۲٥٤٬۳۳۳ ٥٬۲٥۰٬۰۰۰ - ٥٥٬۰۰٤٬۳۳۳ ٦۰٬۲٥٤٬۳۳۳  - موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 - - - - -  ۱۷٬۷۳۱٬٤٦۳ ذمم مدینة

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

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

 ٤٥٬٦٥۸٬۸٥۲  - - - - - 



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

 
 (تتمة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  قوائمإیضاحات حول ال

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  المنتھیة الثالثة أشھر لفترة
  غیر ذلك) (جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر

 

- ۱۹ - 
 

 أحداث الحقة  -۲۰
القوائم المالیة األولیة الموحدة تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھامة منذ نھایة الفترة والتي قد تتطلب إفص����اح أو تعدیل على ھذه 

 .الموجزة
 

 على المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة  إعتماد مجلس اإلدارة -۲۱
  .م۲۰۲۲ مایو ۱۹ الموافق ھـ۱٤٤۳ شوال ۱۸ من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الموجزةالقوائم المالیة األولیة الموحدة ھذه  تم اعتماد
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