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

 ةالموحد ةالموجز ةالمركز المالي األولی قائمة
 ٢٠٢٠ مارس ٣١كما في 

 )بالریال السعودي(

- ٢ - 
 

 

  
 ایضاح

 مارس ٣١كما في  
 دیسمبر ٣١كما في   )غیر مراجعة(٢٠٢٠

 )مراجعة( ٢٠١٩ 
      الموجودات

      موجودات غیر متداولة
 .٩٥٬.٥٩٬٦١  ٩٤٬٣٦٨٬٤٠١  . ممتلكات ومصانع ومعدات
 ٬٦٦٦٬١.٧.  ١٠٬٩٢٣٬٦٠٩   حق استخدام األصول 
 ٧٩٢٬٦٦٩  ٧١٦٬٥٠٤  ٩ أصول غیر ملموسة 

 ٦٢٬٣٥٦٬٤٠٩  ٦٢٬٣٥٦٬٤٠٩  ١٠ شھرة
 ٢٦٬٣.٧٬٦٩٤  ١٩٬٨٥٦٬٥٩٩  ١١ الدخل الشامل اآلخر العادلة من خالل مالیة بالقیمةموجودات 

 ٤١٢٬٣٦٩  ٣٧٤٬٥٧٦   دفعات مقدمة عن تأجیر تشغیلي
      

 ١٩٤٬٤٧٤٬٩٤٦  ١٨٨٬٥٩٦٬٠٩٨   مجموع الموجودات غیر المتداولة

      موجودات متداولة
 ٥٢٬٣.٢٬٥٠٧  ٥٣٬٢٨٣٬٣٨٨  ١٢ مخزون

 .٧٬٠٠٧٬٠٧  ١٠٬٦٠١٬٢٢٤   خرىامصاریف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة 
 ٢٢٬٥٩٥٬٥٧٦  ٢٣٬٦٣٤٬٨٣٨   ذمم مدینة، بالصافي

٣١ األرباح أوالخسائر یة بالقیمة العادلة من خاللموجودات مال   ١٦٬٥٠٦٬١٢٧  ١٤٬٠١٤٬٤٥٩ 
 ٩٬٥.٠٬.٤٧  ١١٬٦٢١٬٧٢١   النقد وما في حكمھ

 ١٠.٬٠٧٢٬١٣٥  ١١٣٬١٥٥٬٦٣٠   مجموع الموجودات المتداولة
      

 ٣٠٢٬٥٤٧٬٠.١  ٣٠١٬٧٥١٬٧٢٨   مجموع الموجودات
      حقوق الملكیة والمطلوبات

      حقوق الملكیة
 ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١ رأس المال

 ٬٠٩٩٬٣٧٥.  ٨٬٠٩٩٬٣٧٥   إحتیاطي نظامي
 (٣٢٬٦٤٦٬.٩٤)  (٣٢٬٢٣٦٬٧١٣)   إحتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

 (١٣٢٬٧٦٢٬٢٩٩)  (١٣٩٬٢٩٣٬٣٩٤)   إحتیاطي القیمة العادلة
 ١٬٠٩٦٬٧٥٠  ١٬٠٩٦٬٧٥٠   إحتیاطي إعادة قیاس إلتزامات منافع الموظفین

 (٢٥٬.٥٤٬٧٤٣)  (٣٥٬٨٧٤٬٤٧٧)   خسائر متراكمة
 ٢١٧٬٩٣٢٬١.٩  ٢٠١٬٧٩١٬٥٤١   مجموع حقوق الملكیة العائدة للمساھمین

 .٬٥٥٣٬٦٢.  ٨٬٧٤٥٬٦٠٦   حقوق الملكیة غیر المسیطرة
      

 ٢٢٦٬٤.٥٬.١٧  ٢١٠٬٥٣٧٬١٤٧   حقوق الملكیةمجموع 
      مطلوبات غیر متداولة

 ١٣٬٢٥٧٬٥٦٧  ١٣٬٩٠٧٬٥٩٩   لتزامات منافع الموظفینإ
 ٦٬٠٦٤٬٢٦٢  ٨٬٠٢٦٬٧٣٥   الجزء الغیر متداول  –إلتزامات تأجیر 

 ٦١٢٬٠٠٦  ٦٤٢٬٢٨٠   لتزامات ضریبیة مؤجلةإ
      

 ١٩٬٩٣٣٬.٣٥  ٢٢٬٥٧٦٬٦١٤    مجموع المطلوبات غیر المتداولة
      مطلوبات متداولة

 ١١٬٢٩٢٬٢٥٦  ١١٬٢٦٨٬٩٦٨  ١٥ مخصص الزكاة وضریبة الدخل
 .٣٬١٩.٬٠١  ٣٬٨٠٤٬٩٩٨   أخرىمخصصات 

 ٣٬٩٧٥٬٧٥٦  ٤٬١٨١٬٦٠٧   الجزء المتداول –إلتزامات تأجیر 
 ٧٬٩٠٢٬١٦١  ١٣٬٠٣٦٬٢٣٦   مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

 .٦٬٣٥٠٬.٩  ٦٬٣٥٠٬٨٩٨   إكتتابفائض 
 ٤٬٠٣٢٬٥٩٧  ٧٬٥٩٢٬٦٧٨  ١٦ تسھیالت إئتمانیة

 ١٩٬٣٧٥٬٧٤٣  ٢٢٬٤٠٢٬٥٨٢   ذمم دائنة 
 ٥٦٬١٢٧٬٤٢٩  ٦٨٬٦٣٧٬٩٦٧   مجموع المطلوبات المتداولة

 ٣٠٢٬٥٤٧٬٠.١  ٣٠١٬٧٥١٬٧٢٨    مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
 

 
جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة الموحدة  تعتبر ٢٢إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من 

نائب رئیس مجلس االدارة والعضو المنتدب
المھندس/ بندر الحمیضي



 الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة )صدق( 
 سعودیة()شركة مساھمة 
 الخسائر والدخل الشامل األخر األولیة الموجزة الموحدة قائمة األرباح أو

 ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 )بالریال السعودي(

- ٣ - 
 

   
 مارس ٣١أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة   
 

 إیضاح
 ٢٠٢٠  

 )غیر مراجعة(
 ٢٠١٩  

 )غیر مراجعة(
      

 ٥٠٫١٠٢٫٣٠٥  ٤٠٬٣٠١٬٦٩٥  ٧ المبیعات
(٤١٫١٦.٫١١٦)  )٣٢٬٤٦٦٬٧٥٩(   تكلفة المبیعات  
 ٫٩٣٤٫١.٩.  ٧٬٨٣٤٬٩٣٦   إجمالي الربح

    
 

 

(.٤٫.٤٠٫٤٥)  (٣٬٨١٦٬٣١٢)   مصاریف بیع وتوزیع  
(٧٫٣٢١٫٠٩٠)  (٨٬٣٢٦٬٠١٨)   مصاریف عمومیة وإداریة  

      

 (٣٫٢٢٧٫٣٥٩)  (٤٬٣٠٧٬٣٩٤)   الخسارة من العملیات
      

 ٢٧٦٫٧٦٠  ٢٦٩٬٨٢٣  ١٣ الخسائر األرباح أو یة بالقیمة العادلة من خاللأرباح محققة من موجودات مال
 األرباح أو العادلة من خالل مالیة بالقیمةغیر محققة من موجودات أرباح  /)خسائر( 
 الخسائر

 
٥٫٩.٩٫٧٩١  (٥٬٩٨٢٬٣٨١)  ١٣ 

 (٧٩٫٩٢٧)  (٣٣١٬٣٣٠)   تكالیف تمویل
 ١٫٦١٧٫٦٩٥  ١٬١٥٢٬٤٦٧   إیرادات أخرى

      
 ٤٫٥٧٦٫٩٦٠  (٩٬١٩٨٬٨١٥)    قبل الزكاة وضریبة الدخلالربح  / (الخسارة)
      

 (..٩٩٣٫٤)  (٥٩٦٬٨٨٨)  ١٥ الزكاة وضریبة الدخل
      

      

 ٣٫٥.٣٫٤٧٢  (٩٬٧٩٥٬٧٠٣)    للفترةالربح  / (الخسارة)
      

      بنود الدخل الشامل اآلخر:
      البنود القابلة للتحویل الحقاً لقائمة األرباح أوالخسائر:

      

 ٥١٢٫٢١٠  ٤١٠٬١٨١   التغیر في إحتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة  
      البنود غیر القابلة للتحویل الحقاً لقائمة األرباح أوالخسائر:

 -  (٦٬٥٣١٬٠٩٥)   التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
      

 ٤٫٠٩٥٫٦.٢  (١٥٬٩١٦٬٦١٧)   للفترة / الدخل الشامل (الخسارة)إجمالي 
      

      العائدة الى:الربح / )الخسارة(
 ٢٫٩٩٥٫٤٩٦  (١٠٬٠١٩٬٧٣٤)   المساھمین في الشركة األم
 ٥.٧٫٩٧٦  ٢٢٤٬٠٣١   حقوق الملكیة غیر المسیطرة

   (٩٬٧٩٥٬٧٠٣)  ٣٫٥.٣٫٤٧٢ 
      العائدة الى: الشامل دخل/ ال )الخسارة(

 ٣٫٥٠٧٫٧٠٦  (١٦٬١٤٠٬٦٤٨)   المساھمین في الشركة األم
 ٥.٧٫٩٧٦  ٢٢٤٬٠٣١   حقوق الملكیة غیر المسیطرة

   (١٥٬٩١٦٬٦١٧)  ٤٫٠٩٥٫٦.٢ 
      :حصة السھم من

      
 (.٠٫٠)  (٠.١١)  ١٧ الخسارة من العملیات 
      

 ٠٫٢٠  (٠.١١)  ١٧ اإلیرادات األخرى)المصاریف( / 
      

 ٠٫٠٧  (٠.٢٥)  ١٧ لعائدة للمساھمین ا للفترة)الخسارة(/ الربح 
 
 
 
 
 

 جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة الموحدة  تعتبر ٢٢إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من 
نائب رئیس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

المھندس/ بندر الحمیضي



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

 األولیة الموجزة الموحدة لكیةقائمة التغیرات في حقوق الم
 ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 )بالریال السعودي(

- ٤ - 
 

  
 مارس ٣١أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة   

  إیضاح 
٢٠٢٠  

 )غیر مراجعة(
 ٢٠١٩  

 )غیر مراجعة(
      رأس المال

 ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ینایر ١
      

 ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١ الرصید
      

      اإلحتیاطي النظامي
 ٬٠٩٩٬٣٧٥.  ٨٬٠٩٩٬٣٧٥   ینایر ١
      

 ٬٠٩٩٬٣٧٥.  ٨٬٠٩٩٬٣٧٥   الرصید
      

      ترجمة عمالت أجنبیة إحتیاطي
(٠..٣٤٫٥٧٦٫)  (٣٢٬٦٤٦٬٨٩٤)   ینایر ١  

 ٥١٢٫٢١٠  ٤١٠٬١٨١   الفترةالحركة خالل 
      

 (٣٤٫٠٦٤٫٦٧٠)  (٣٢٬٢٣٦٬٧١٣)   الرصید
      

      إحتیاطي القیمة العادلة
 (٦٦٬٤٣٠٬٠.٦)  (١٣٢٬٧٦٢٬٢٩٩)   ینایر ١

 -  (٦٬٥٣١٬٠٩٥)   الفترةالحركة خالل 
      

 (٦٦٬٤٣٠٬٠.٦)  (١٣٩٬٢٩٣٬٣٩٤)   الرصید
      

      إعادة قیاس إلتزامات منافع الموظفین إحتیاطي
 ١٬٢٦٧٬٧٥٠  ١٬٠٩٦٬٧٥٠   ینایر ١
      

 ١٬٢٦٧٬٧٥٠  ١٬٠٩٦٬٧٥٠   الرصید
      

      مبقاةالرباح األ)الخسائر المتراكمة( / 
 ١٤٫٢٥٥٫٢٧٢  (٢٥٬٨٥٤٬٧٤٣)   ینایر ١

 ٥٫٧٢٦.  -   تعدیالت
 ٢٫٩٩٥٫٤٩٦  (١٠٬٠١٩٬٧٣٤)   للفترة الربح / (الخسارة)
      

 ١٧٫٣٣٦٫٤٩٤  (٣٥٬٨٧٤٬٤٧٧)   الرصید
      

 ٣٢٦٫٢٠.٫.٦٣  ٢٠١٬٧٩١٬٥٤١    المساھمین قبل الحقوق غیر المسیطرةمجموع حقوق 
      

      حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ٧٫٢٥٥٫٩.٢  ٨٬٥٥٣٬٦٢٨   ینایر ١

 ١٠٫٦٧٢  -   تعدیالت
 ٫٤.٠..٢  ١٩١٬٩٧٨   الفترةصافي الحركة خالل 

      

 ٧٫٥٥٥٫١٣٤  ٨٬٧٤٥٬٦٠٦   الرصید
      

 ٣٣٣٫٧٦٣٫٩٩٧  ٢١٠٬٥٣٧٬١٤٧   لكیةالممجموع حقوق 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة األولیة الموجزة الموحدة  تعتبر ٢٢إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من  إ

نائب رئیس مجلس االدارة والعضو المنتدب
المھندس/ بندر الحمیضي



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

 األولیة الموجزة الموحدةقائمة التدفقات النقدیة 
 ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر
  )بالریال السعودي(

- ٥ - 
 

 
   مارس ٣١أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة

٢٠١٩ 
 مراجعة()غیر 

 ٢٠٢٠ 
 )غیر مراجعة(

  
      األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 

      للفترة/ الربح  )الخسارة(  (٩٬٧٩٥٬٧٠٣)  ٣٫٥.٣٫٤٧٢
 تعدیالت:    

 وإطفاءات استھالكات  ٣٬٥٧٣٬٥٧٠  ٢٫٩٢.٫٧٠٧
 ومعدات  بیع ممتلكات خسائر  -  ٥٫٦٧٩

٥٫٩.٩٫٧٩١)  ( ٥٬٩٨٢٬٣٨١  
 دة بالقیمة العادلة من خاللموجودات مالیة محدغیر محققة من  (أرباحخسائر / )

 األرباح أوالخسائر
٢٧٦٫٧٦٠)  األرباح أوالخسائر دة بالقیمة العادلة من خاللموجودات مالیة محدمحققة من  أرباح  (٢٦٩٬٨٢٣) ) 

  مخصص الزكاة وضریبة الدخل  ٥٩٦٬٨٨٨  ١٫٠٢٦٫٤٣١
ً إطفاء   ٣٧٬٧٩٣  ٣٧٫٧٩٣  عن تأجیر تشغیلي المدفوع مقدما
      المحمل على إلتزامات منافع الموظفین  ٦٩٩٬٦٨٧  ٦٥٠٫٧.٦

 :التشغیلیةالتغیرات في الموجودات والمطلوبات     
١٫١٧٣٫٦٠٢)  ذمم مدینة  (١٬٠٣٩٬٢٦٢) ) 
٦٫٥٩٠٫٢١١)  مخزون  (٩٠٠٬٨٨١) ) 
٢٫١.٤٫٠٧٤)  أرصدة مدینة أخرىمصاریف مدفوعة مقدما و  (٣٬٥٩٤٬١٤٦) ) 
 ذمم دائنة   ٣٬٠٢٦٬٨٣٩  ٧٫١٢.٫٩٤١
 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى  ٥٬١٣٤٬٠٧٥  ٢٫٠٤٧٫١٤٥

١٫٣٩٩)  إلتزامات ضریبیة مؤجلة  ٣٠٬٢٧٤ ) 
      مخصصات أخرى  ٦٠٦٬٩٨٠  ٢٣٢٫٠٦٩

      االنشطة التشغیلیة عن النقد الناتج  ٤٬٠٨٨٬٦٧٢  ١٫٤٢٥٫١.٦
 مدفوعةالمخصص الزكاة والضریبة   (٦٢٠٬١٧٦)  -

٤.٠٫١٧٣)       منافع الموظفین المدفوعة  (٤٩٬٦٥٥) ) 
      األنشطة التشغیلیةالمتوفر من صافي النقد   ٣٬٤١٨٬٨٤١  ٩٤٥٬٠١٣

 األنشطة االستثماریة التدفقات النقدیة من    
٣.٣٫.٤٦)  ( (٨٩٥٬٤٨١)   ممتلكات ومعداتإضافات إلى   
ومعدات  متلكاتالمتحصل من بیع م  -  ٢٧٥٫٥٩٥  
ائراألرباح أوالخس بالقیمة العادلة من خاللمحددة ة مالی موجودات صافي الحركة في  (٣٬٢٢٠٬٨٩٠)  ٢٧٦٫٧٦٠       
      األنشطة االستثماریة المتوفر من( / المستخدم في)صافي النقد   (٤٬١١٦٬٣٧١)  ١٦.٫٥٠٩

 االنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة من    
٩٩٣٫١١٢)  إلتزامات تأجیر مدفوعة  (١٬٠٢٢٬٨٣٧) ) 

      تسھیالت إئتمانیة  ٣٬٥٦٠٬٠٨١  -
٩٩٣٫١١٢)       االنشطة التمویلیة( المستخدم في/ ) المتوفر من صافي النقد  ٢٬٥٣٧٬٢٤٤ ) 
 صافي التغیر في النقد وما في حكمھ  ١٬٨٣٩٬٧١٤  ١٢٠٫٤١٠

 ینایر  ١النقد وما في حكمھ في   ٩٬٥٨٠٬٨٤٧  ٩٫١٦٠٫٠٢٧
٤٦٫٦٣.)       ترجمة عمالت اجنبیة تسویات  ٢٠١٬١٦٠ ) 

 مارس ٣١في النقد وما في حكمھ   ١١٬٦٢١٬٧٢١  ٩٫٢٣٣٫٧٩٩
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