
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة السعودية للصادرات الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(

 المختصرة األوليةالقوائم المالية 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المستقل المراجع فحصتقرير مع 

 

 



 

 

    شركة السعودية للصادرات الصناعيةال

  )شركة مساهمة سعودية(

 المختصرةاألولية  القوائم الماليةفهرس 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 صفحـة فهرس

 - المراجع المستقل فحص تقرير

 1 المختصرة األولية الماليقائمة المركز 

 2 المختصرة األولية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 3 المختصرة األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 4 المختصرة األولية قائمة التدفقات النقدية

 13 - 5 المختصرةاألولية  القوائم الماليةإيضاحات حول 



 

 

 

 تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية األولية الموجزة

 

 الشركة السعودية للصادرات الصناعيةإلى السادة/ مساهمي 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربيـة السعودية –الرياض 

 

 مقدمة

 2022مارس  31المرفقة للشركة السعودية للصادرات الصناعية )"الشركة"( كما في  الموجزة قائمة المركز المالي األولية فحصنالقد 

التدفقات قائمة و الموجزة األوليةلتغيرات في حقوق الملكية وقائمة ا الموجزة األولية لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخروقائمة ا

ً بالسياسات المحاسبية المهمة واإليضاحات التفسيرية  الثالثةلفترة  الموجزة األولية النقدية أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصا

(" التقرير 34األخرى. إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

هذه القوائم المالية األولية الموجزة استناداً  حولمسؤوليتنا هي إبداء استنتاج . إن المعتمد في المملكة العربية السعوديةالمالي األولي" 

  .الفحص الذي قمنا فيهإلى 

 نطاق الفحص

(" فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل 2410ارتباطات الفحص )الخاص ب قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي

توجيه استفسارات بشكل أساسي  علىفحص القوائم المالية األولية الموجزة  ويشتملللمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، 

بيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتط

ال يمّكننا  فهوفي نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي 

. وبناًء عليه، فإننا ال تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعةالتي يمكن  مةالهااألمور  بكافةعلم كون على من الحصول على تأكيد بأننا سن

 . نُبدي رأي مراجعة

 االستنتاج

 كافة، من استناداً إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها

 .( المعتمد في المملكة العربية السعودية34الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

 عدم التأكد الجوهري ذو العالقة باالستمراريةحالة 

الشركة صافي الشركة حققت  المرفقة، والذي يشير إلى أن الموجزة األولية من القوائم المالية (18و  5-2) يننلفت االنتباه إلى اإليضاح

مليون لاير  2,64: 2021مارس  31مليون لاير سعودي ) 4.88ما قيمته  2022مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر خسارة لفترة 

 52.8: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 14,5، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة ما قيمته 2022مارس  31سعودي(.  كما في 

إلى ، تشير هذه األحداث. من رأس المال( %81: ما نسبته 2021ديسمبر  31% من رأس المال ) 67ما نسبته مليون لاير سعودي(، 

، حصلت 2022مارس  17بتاريخ ذلك، عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على االستمرار طبقاً لمبدأ االستمرارية ومع  حالة وجود

مليون  172.8إصدار حقوق أولوية بقيمة  السوق المالية لزيادة رأس المال من خالل هيئةمن موافقة الجهات التنظيمية  الشركة على

الحقا لنهاية الفترة، قامت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال من خالل اصدار حقوق  .لاير سعودي

 .األولوية

المرفقة على أساس مبدأ االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة، إذا  الموجزة األولية، فقد تم إعداد القوائم المالية عليه

 كانت الشركة غير قادرة على االستمرار وفقاً ألساس مبدأ االستمرارية.

 .فيما يتعلق بهذا األمر استنتاجنالم يتم تعديل 

 



 

 

 )تتمة(تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 

 الشركة السعودية للصادرات الصناعيةإلى السادة/ مساهمي 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربيـة السعودية –الرياض 

 

 أمر أخر

من قبل مراجع آخر والذي أبدى  2021 مارس 31تم فحص القوائم المالية األولية الموجزة للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .2021يونيو  28بتاريخ  متحفظاإستنتاجاً 

 

 

 عن البسام وشركاؤه

 

 

 

 

 إبراهيم أحمد البسام

 (337ترخيص رقم ) –محاسب قانوني 

 

 هـ1443 شوال 22الرياض في: 

 2022 مايو 23الموافق: 



 درات الصناعية الشركة السعودية للصا

 )شركة مساهمة سعودية(

 المختصرة األوليةقائمة المركز المالي 

 2022 مارس  31كما في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

 المختصرةاألولية  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 19( الى )1من )تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 2021ديسمبر  31   2022مارس  31   إيضاح 

  (مراجعة)  (مراجعة)غير    

      الموجودات 

      الموجودات غير المتداولة

 3,383,561  3,291,563  6 داتالممتلكات واآلالت والمع

 57,967  83,481   موجودات غير ملموسة

 733,325  682,572  1-7 موجودات حق االستخدام

 4,174,853  4,057,616   إجمالي الموجودات غير المتداولة

      

      الموجودات المتداولة

 4,452,467  1,856,559   مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

 8,043,298  8,214,912  8 ذمم مدينة تجارية 

 7,480,359  3,972,636  9 النقد وما في حكمه

 19,976,124  14,044,107   إجمالي الموجودات المتداولة

 24,150,977  18,101,723   إجمالي الموجودات

      

      حقوق الملكية والمطلوبات 

      حقوق الملكية

 64,800,000  21,600,000  10 ل رأس الما

 642,645  642,645  11 احتياطي نظامي

 357,333  357,333   احتياطي إكتواري

 (52,837,550)  (14,515,340)  5-2 خسائر متراكمة

 12,962,428  8,084,638   إجمالي حقوق الملكية

      

      المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة

 635,023  619,168  2-7 الجزء غير المتداول -عقود اإليجار التزامات

 414,195  447,012   التزامات المنافع المحددة للموظفين

 1,049,218  1,066,180   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

      

      المطلوبات المتداولة

 327,622  322,622  2-7 الجزء المتداول -التزامات عقود اإليجار

 3,219,452  2,872,000   ذمم دائنة تجارية 

 2,551,974  2,112,997   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 2,807,022  2,841,350  أ-13 مبالغ مستحقة لمساهمين

 1,233,261  801,936  12 مخصص الزكاة

 10,139,331  8,950,905   إجمالي المطلوبات المتداولة

 11,188,549  10,017,085   لوباتإجمالي المط

 24,150,977  18,101,723   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

     17 االلتزامات المحتملة

 

 

 

 حمد السحيباني  حاتم  حمد الجديعي  سليمان  طلعت  أحمد

 عضو مجلس اإلدارة المفوض  الرئيس التنفيذي  المدير المالي



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المختصرةاألولية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

 المختصرةاألولية  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 19( الى )1من )ة تشكل اإليضاحات المرفق

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمد السحيباني  حاتم  حمد الجديعي  سليمان  طلعت  أحمد

 عضو مجلس اإلدارة المفوض  الرئيس التنفيذي  المدير المالي

 

 

 لمنتهية فيلفترة الثالثة أشهر ا   

 2021مارس  31   2022مارس  31   إيضاح 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   

      

 7,898,869  63,463   اإليرادات 

 (7,592,650)  -   تكلفة اإليرادات

 306,219  63,463   مجمل الربح

      

 (2,614,475)  (2,998,161)   مصروفات إدارية وعمومية

  -   (2,105,176)   دات متداولة أخرىشطب أرصدة موجو

 13,320   174,549   إيرادات أخرى

 (2,294,936)  (4,865,325)   الخسارة من العمليات التشغيلية

 (18,895)  (12,465)  2-7 تكلفة التمويل

 (2,313,831)  (4,877,790)   صافي الخسارة قبل الزكاة

 (300,000)  -  أ-12 مصروف الزكاة

(904,877,7)   ة العمليات المستمرةخسار    (2,613,831) 

      العمليات الغير مستمرة

 (30,332)  -  14 خسارة العمليات الغير المستمرة

 (2,644,163)   (4,877,790)   الفترةصافي خسارة 

      

      الدخل الشامل اآلخر

      بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة:

  -       -    األرباح االكتوارية من منافع نهاية الخدمة للموظفين

  -      -    للفترةالدخل الشامل اآلخر 

      

 (2,644,163)  (4,877,790)   للفترة إجمالي الخسارة الشاملة 

      

      نصيب السهم األساسي والمخفض من:

 (0.40)  (1.12)  15 خسارة العمليات المستمرة

 (0.01)  -  14 خسارة العمليات الغير المستمرة



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المختصرةاألولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

 المختصرةاألولية  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 19( الى )1من )تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 اإلجمالي  خسائر متراكمة  ياحتياطي إكتوار  احتياطي نظامي  رأس المال 

          

  27,736,309   (37,892,430)  186,094  642,645  64,800,000 )مراجعة( 2021يناير  1الرصيد كما في 

  (2,644,163)   (2,644,163)  -  -  - الفترةصافي خسارة 

   -  -  -  - للفترةالدخل الشامل اآلخر 

  25,092,146   (40,536,593)   186,094  642,645  64,800,000 (مراجعة)غير  2021مارس  31الرصيد كما في 

          

          

 12,962,428  (52,837,550)  357,333  642,645  64,800,000 )مراجعة( 2022يناير  1الرصيد كما في 

 -  43,200,000  -  -  (43,200,000) (10)ايضاح راس المال  الخسائر من خالل أطفاء

 (4,877,790)  (4,877,790)  -  -  - الفترةصافي خسارة 

 -  -  -  -  - للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 8,084,638  (14,515,340)  357,333  642,645  21,600,000 )غير مراجعة( 2022مارس  31الرصيد كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 حمد السحيباني  حاتم  حمد الجديعي  سليمان  طلعت  أحمد

 جلس اإلدارة المفوضعضو م  الرئيس التنفيذي  المدير المالي

 

 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المختصرةاألولية قائمة التدفقات النقدية 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

 

 المختصرةاألولية  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 19( الى )1من )اإليضاحات المرفقة تشكل 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021مارس  31  2022مارس  31  

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 (2,313,831)   (4,877,790)  صافي الخسارة من العمليات المستمرة قبل الزكاة

 (30,332)   -  المستمرةخسارة العمليات الغير 

  (2,344,163)  (4,877,790)  صافي الخسارة قبل الزكاة

     التعديالت لــ :

  120,813  99,418  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 -  1,109  استبعاد موجودات غير ملموسة

  50,754  50,753  استهالك موجودات حق االستخدام

 -  2,105,176  داولة أخرىشطب أرصدة موجودات مت

  307,439  -  االنخفاض في قيمة المخزون

  39,731  43,865  مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

 -  (11,694)  ربح من استبعاد ممتلكات واآلالت ومعدات

  18,895  12,465  تكلفة التمويل

  (2,576,698)  (1,806,531)  

     مال العامل:التغير في بنود رأس ال

  432,008  (171,614)  ذمم مدينة تجارية 

 (1,622,805)  -  مخزون

  1,118,751  490,732  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

  2,632,450  (347,452)  ذمم دائنة تجارية 

  (2,240,536)  (438,977)  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 -  34,328  مستحقة لمساهمينمبالغ 

 (1,486,663)  (3,009,681)  النقد المستخدم في العمليات

 -  (11,048)  التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين 

  (1,003,064)  (431,325)  الزكاة المدفوعة

  (2,489,727)  (3,452,054)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (20,725)   (7,420)  إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

 (13,732)   (26,623)  إضافات إلى موجودات غير ملموسة

 -  11,694  المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  (34,457)  (22,349)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 -  (33,320)  التزامات عقود اإليجار المدفوعة

 -  (33,320)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (2,524,184)  (3,507,723)  في النقد وما في حكمه  لتغيرصافي ا     

 8,484,030  7,480,359  الفترةاية النقد وما في حكمه في بد

  5,959,846  3,972,636  الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية 

     

     معامالت غير نقدية

منافع نهاية الخدمة محولة إلى مصروفات مستحقة ومطلوبات 

 915,580  -  متداولة أخرى

 

 

 

 حمد السحيباني  حاتم  حمد الجديعي  سليمان  طلعت  أحمد

 عضو مجلس اإلدارة المفوض  الرئيس التنفيذي  المدير المالي

 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2022مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 التكوين والنشاط -1

الشركة السعودية للصادرات الصناعية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة 

والص   ادر من  1010077554م، بموجب الس   جل التجاري رقم 1990يونيو  5هـ         الموافق  1410ذو القعدة  12بتاريخ  954رقم 

 .7001344865 الموحد المنشأة رقمم. 1990يونيو  18الموافق  هـ1410ذو القعدة  25مدينة الرياض بتاريخ 

 يقع المقر الرئيسي للشركة في العنوان التالي:

  21977صندوق بريد  

 .11485الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 لاير سعودي.  10سهم قيمة كل سهم  2,160,000لاير سعودي مقسم إلى  21,600,000بلغ رأس مال الشركة المصدر والمصرح به ي

 

 المختصرة األوليةتعمل الشركة من خالل الفروع التالية، والتي تم ادراج موجوداتها وإلتزاماتها ونتائج أعمالها ضمن القوائم المالية  -
 المرفقة:

 تاريخ السجل رقم السجل المدينة اسم الفرع

 هـ30/06/1417 1010143870 الرياض مصنع ساره للمستلزمات الطبية

 هـ14/2/1441 1010598789 الرياض فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية 
 هـ11/5/1441 1010620859 الرياض فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 هـ27/4/1441 1010618735 الرياض فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 م28/11/2019 1803 الخرطوم فرع السودان  –الشركة السعودية للصادرات الصناعية 
 م12/12/2019 1473310 دبى فرع اإلمارات  –الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 

سمدة، والبيع ب - صناعية بما في ذلك األ شركة في تجارة الوقود الخام والمعادن والمواد الكيميائية ال شاط ال شحيم يتمثل ن الجملة لزيوت الت

والمنتجات النفطية المكررة، والبيع بالجملة إلس   منت والجص وما ش   ابه، والبيع بالجملة للمواد البالس   تيكية األولية والمطاط واأللياف 
 الصناعية، والبيع للنباتات والبذور واألسمدة )المشاتل(، والتخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة.

في ص  ناعة المطهرات والمعقمات  -فرع الش  ركة الس  عودية للص  ادرات الص  ناعية –ط مص  نع س  اره للمس  تلزمات الطبية يتمثل نش  ا -

الخاص  ة باألجهزة والمنتجات الطبية، ص  ناعة المطهرات والمعقمات لدس  تخدام الغير طبى، البيع بالجملة للص  ابون والمنظفات، البيع 
هـ 1439محرم  28بتاريخ  247الطبية بموجب الترخيص الص   ناعي المعدل بالقرار رقم بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمس   تلزمات 

 م.2017أكتوبر  18الموافق 

في الشحن والتفريغ لطائرات الشحن  – 1010598789سجل تجارى رقم  –فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية يتمثل نشاط  -
 البضائع.الجوي، نقل البضائع بحراً وتوجيه مركبات نقل 

في البيع بالجملة لألغذية  –1010620859س     جل تجارى رقم  –فرع الش     ركة الس     عودية للص     ادرات الص     ناعية يتمثل نش     اط  -

 والمشروبات، التخزين فى مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية والمنتجات الزراعية ومخازن المواد الغذائية الجافة.

 في البيع بالجملة للمواد الكيميائية. –1010618735سجل تجارى رقم  –دية للصادرات الصناعية فرع الشركة السعويتمثل نشاط  -
للوقود الخام والمعادن والمواد الكيميائية في االستيراد والتصدير -فرع السودان  –يتمثل نشاط الشركة السعودية للصادرات الصناعية  -

تجات النفطية المكررة والمواد البالس  تيكية األولية والمطاط واأللياف الص  ناعية الص  ناعية بما في ذلك األس  مدة وزيوت التش  حيم والمن

 م.2019نوفمبر  28هـ الموافق 1441ربيع االخر  1بتاريخ  2450بموجب الترخيص الصناعي الصادر بالقرار رقم 
والتشحيم بموجب الترخيص الصناعي زيوت في تجارة ال -فرع اإلمارات –يتمثل نشاط الشركة السعودية للصادرات الصناعية يتمثل  -

 م.2019ديسمبر  12هـ الموافق 1441ربيع االخر  15بتاريخ  868310الصادر بالقرار رقم 

 تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.

ب عليه من تأثر لقطاعات األعمال على المستوى العالمي، قامت الشركة وما ترت 19-إشارة إلى األحداث المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد

ة باتخاذ العديد من التدابير واالجراءات الالزمة لحماية الشركة والعاملين بها ومواصلة العمل على تحسين اداء الشركة. ال تعتقد اإلدار

  .2022تشغيلية للشركة خالل بوجود أي عامل يسبب التغير في ظروف الجائحة قد يؤثر على العمليات ال
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 أسس اإلعداد -2

 بيان االلتزام 2-1

(: 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  المختصرةإعداد القوائم المالية األولية  تم

 "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخري المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
 والمحاسبين. 

 

لوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنبا على كافة المعلومات واالفصاحات المط المختصرةال تتضمن القوائم المالية األولية 
باالضافة إلى أن نتائج عمليات الفترات األولية ال تمثل  2021ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 

  بالضرورة مؤشراً للداللة على نتائج عمليات السنة الكاملة.

 

 . أساس القياس2-2

 على أساس التكلفة التاريخية. المختصرة األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 

 

 عملة العرض والنشاط  2-3

 بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. المختصرةاألولية  تم عرض هذه القوائم المالية

 

 العمليات غير المستمرة والموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع )أو المحتفظ بها للتوزيع على المالك( 2-4

. يتم تص    ني  األولية يتم عرض نتائج العمليات غير المس    تمرة بش    كل منفص    ل في قائمة الربح أو الخس    ارة والدخل الش    امل االخر

على أنها محتفظ بها للبيع )أو محتفظ بها للتوزيع على المالك( بالقيمة  وجدت ان ،الس  تبعاد(الموجودات غير المتداولة )أو مجموعات ا

 الدفترية أو بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع )أو تكلفة التوزيع(، أيهما أقل.

بها للتوزيع على المالك( إذا كان يتم تصني  الموجودات غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( على أنها محتفظ بها للبيع )أو محتفظ 
س    يتم اس    ترداد قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع بدالً من االس    تخدام المس    تمر. في هذه الحالة عندما يكون األص    ل )أو مجموعة 

مجموعة االس   تبعاد(  االس   تبعاد( متاحاً للبيع الفوري في حالته الحالية فقع مع مراعاة الش   روط المعتادة والعادية لبيع تلك األص   ول )أو

 ويعتبر البيع محتمالً بدرجة كبيرة.

تعتبر عملية البيع محتملة بدرجة كبيرة اذا كان المس    توى اإلداري المختص ملتزماً بخطة لبيع األص    ل )أو مجموعة االس    تبعاد(، وتم 

سويق الموجودات ستكمال الخطة. عالوة على ذلك؛ تم ت شترى وا شع إليجاد الم شكل  البدء في برنامج ن ستبعاد( ب للبيع )أو مجموعة اال

نش  ع وبس  عر معقول بالنس  بة لقيمته العادلة الحالية. باإلض  افة إلى ذلك، من المتوقع أن تص  بح عملية البيع مؤهلة لالعتراف بها كعملية 

 بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تاريخ تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع.

غير المتداولة للبيع أثناء تص  نيفها كمحتفظ بها بغرض البيع )أو محتفظ بها للتوزيع على المالك(.  ال يتم اس  تهالك أو إطفاء الموجودات

 يتم االعتراف بالفوائد والمصروفات األخرى المرتبطة بالتزامات مجموعة االستبعاد.

أو محتفظ بها للتوزيع على المالك( يتم تصني  الموجودات غير المتداولة )أو مجموعة االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع )
. يتم تصني  التزامات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها األولية بشكل منفصل عن الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي

 .األولية بغرض البيع )أو محتفظ بها للتوزيع على المالك( بشكل منفصل عن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي

 

 مفهوم اإلستمرارية المحاسبي 2-5

على أساس مبدأ اإلستمرارية، الذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في اعمالها التجارية في  المختصرة األوليةتم إعداد القوائم المالية 

 مارس 31مليون لاير سعودي ) 4.88ما قيمته  2022مارس  31المنتهية في  للفترةصافي خسارة  الشركةحققت المستقبل المنظور. 

مليون لاير سعودي  14,5، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة ما قيمته 2022مارس  31مليون لاير سعودي(.  كما في  2,64: 2021
أس من ر %81: ما نس  بته 2021ديس  مبر  31% من رأس المال ) 67مليون لاير س  عودي(، ما نس  بته  52.8: 2021ديس  مبر  31)

عقود مربحة وزيادة حجم والحص    ول على  اعادة هيكلة رأس    مالها ان قدرة الش    ركة على البقاء كمنش    أة مس    تمرة يعتمد علىالمال(. 

 إيراداتها بشكل مناسب. 

تعمل الش  ركة على التوس  ع في نموذج العمل من خالل الدخول في العمليات المكملة لنش  اط الش  ركة بحس  ب النظام األس  اس  ي ليش  مل 

عمليات التخزين في المناطق الحرة اإلقليمية والدولية باإلض    افة الى الدخول في عمليات إس    تيراد للمواد األولية والتوس    ع في عمليات 

س   ال الغير. باإلض   افة لذلك، تعمل إدارة الش   ركة على التوجه للمتاجرة في المواد ذات هامف ربح مرتفع النقل لحس   ال الش   ركة ولح
الس  وق المالية لزيادة رأس المال  هيئة، حص  لت الش  ركة على  موافقة الجهات التنظيمية من 2022مارس  17بتاريخ كالمواد الغذائية. 

 الجمعية العمومية غير العادية للش    ركة. الحقا لنهاية الفترة، قامت لاير س    عوديمليون  172.8من خالل إص    دار حقوق أولوية بقيمة 

  .(18بالموافقة على زيادة رأس المال من خالل اصدار حقوق األولوية )ايضاح 

  .إن اإلدارة تتوقع بشكل معقول أن تبقى الشركة كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور
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 السياسات المحاسبية المهمة -3

مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية  المختصرةتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية 

 .2021ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

تم شرحها  يوالت 2022يناير  1من  اعتباراذلك فإن عددا من التعديالت على المعايير سارية  معوتوجد معايير جديدة تم اصدارها  ال

 .للشركة المختصرة األولية المالية القوائم علىفي القوائم المالية السنوية للشركة ولكن ليس لها أثر جوهري 
 

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية  باستخداماإلدارة  تقوم، المختصرةاألولية  القوائم الماليةعند إعداد هذه 

وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة 

فة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية التاريخية وعوامل أخرى مختل
 للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. قد تختل  النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. ي

من تعديل التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقع على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل 

 الفترات الحالية والمستقبلية.
لتطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم الموثوقية هي نفسها  إلدارةا بها قامت التي الهامة التقديرات إن

 .2021ديسمبر  31القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في المستخدمة في 

 

 قياس القيمة العادلة  -5

دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم 

 القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل االلتزام يحدث إما:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -

 المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات. في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق -

ام إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل الشركة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتز

إفتراض أن المشاركين في السوق بإستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ب

 يمثلون مصلحتهم االقتصادية.

ت قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية بإستخدام الموجودا

 في أقصى وأفضل استخدام له.في أقصى وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل 

 تستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من

 المدخالت التي يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن إدراكها.

وبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العادلة. يتم تصني  كافة الموجودات والمطل

 ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:

لموجودات والمطلوبات المماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ المستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة ل

 القياس.

ر( المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة )مثل األسعا

 أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

قييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.       المستوى الثالث: أساليب ت

حويل بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان الت
تويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصني  )استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الهامة إلى قياس قد حدث بين المس

لقيمة القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة التقرير. تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس ا

 .العادلة غير المتكررة

ات في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياس
المحاسبية للشركة. ولهذا التحليل تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في 

ال التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم الشركة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو التزام مع احتس

المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً. ألغراض افصاحات القيمة العادلة قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات 

  لى أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.والمطلوبات ع
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 الممتلكات واآلالت والمعدات -6

 31لاير سعودي ) 7,240 بقيمة، قامت الشركة بشراء ممتلكات وآالت ومعدات 2022مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  خالل

 لاير سعودي(. 20,725: 2021مارس 

 الشيء الدفترية قيمتها صافي، قامت الشركة باستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 2022مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  خالل
 المنتهية أشهر الثالثةعدات لفترة بيع ممتلكات وآالت وم أرباحوالتي نتج عنها  لاير سعودي( شيءال: 2021مارس  31لاير سعودي )

 .: الشيء لاير سعودي(2021مارس  31لاير سعودي ) 11,694مبلغ  2022 مارس 31 في

: 2021مارس  31لاير سعودي ) 99,418 للفترة االستهالك مصروف بلغ، 2022مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  خالل
 لاير سعودي(. 120,813

 

 ستخداماال حق موجودات 7-1

 20سنوات و 3مصنع ساره للمستلزمات الطبية لمدة حق االستخدام متعلقة بايجار مباني المركز الرئيسي للشركة وأرض  موجودات

 سنة على التوالي.

 
لفترة الثالثة أشهر   

 31 المنتهية في

 2022 مارس

 

للسنة المنتهية في 

  2021ديسمبر  31

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    التكلفة:

 1,228,640  1,228,640 السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

 -  - السنة/ موجودات مثبتة خالل الفترة 

 1,228,640  1,228,640 الفترة /السنةالرصيد في نهاية 

    مجمع االستهالك:

 288,750  495,315 الفترة / السنةالرصيد في بداية 

 206,565  50,753 المحمل خالل الفترة / السنة

 495,315  546,068 الفترة / السنةالرصيد في نهاية 

    
 -  682,572 2022مارس  31في  صافي القيمة الدفترية

 733,325  - 2021ديسمبر  31في  صافي القيمة الدفترية
 

 ستخداماالحق ب المتعلقةمطلوبات عقود اإليجار  7-2

 

 كما يلي: المختصرةاألولية  المدرجة في قائمة المركز الماليالمتعلقة بحق االستخدام مطلوبات عقود االيجار 

  

لفترة الثالثة أشهر  

 31 المنتهية في

 2022 مارس

 

 31للسنة المنتهية في 

  2021ديسمبر 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 1,042,472  962,645 الفترة / السنةالتزامات االيجار كما في بداية 

 -  - الفترة / السنةإضافات خالل 
 120,492  12,465 الفترة / السنةالمحملة خالل  تكلفة التمويل

 (200,319)  (33,320) الفترة / السنةالمسدد خالل 

 941,790  962,645 

  2021ديسمبر  31  2022 مارس 31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 635,023  619,168 غير متداولة

 327,622  322,622 متداولة

 962,645  941,790 المتعلقة بحق االستخداممطلوبات عقود االيجار 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2022مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 تجاريةالمدينة الذمم ال -8

  2021ديسمبر  31  2022مارس  31  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

     
 12,925,666  13,097,280  مدينون تجاريون

 (4,882,368)  (4,882,368)  * المتوقعة االئتمانية الخسائرمخصص 

  8,214,912  8,043,298 

 

 هي كما يلي:الخسائر االئتمانية المتوقعة حركة مخصص  إن* 

 

لفترة الثالثة أشهر 

 31 المنتهية في

 2022 مارس

 

للسنة المنتهية في 

  2021ديسمبر  31

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 1,839,782  4,882,368 الفترة / السنةفي بداية 

 3,042,586  - لسنةللفترة / لالمخصص 

 4,882,368  4,882,368 الفترة / السنةنهاية  في

 
 هالنقد وما في حكم -9

  2021ديسمبر  31  2022مارس  31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
    

 7,379,583  3,886,468 النقد لدى البنك

 100,776  86,168 النقد في الصندوق 

 3,972,636  7,480,359 

 
 المالرأس  -10

مليون لاير  64,800,000:  2021ديسمبر  31لاير  سعودي ) 21,600,000مبلغ     2022مارس    31بلغ رأس مال الشركة في  

لاير سعودي  10( سهم مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة 6,480,000: 2021ديسمبر  31سهم ) 2,160,000سعودي( مكون من  
 لكل سهم.

مليون  64.8قامت هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة تخفيض رأس مالها من  ،2022مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

( إلطفاء الخسائر المتراكمة 2,160,000( إلى )6,480,000تخفيض عدد األسهم من )بمليون لاير سعودي   21.6لاير سعودي إلى 
رأس مال  اعادة هيكلة، وافقت الجمعية العامة غير العادية على 2022فبراير  15. وبتاريخ مليون لاير سعودي 43.2بقيمة  للشركة

 الشركة وتم االنتهاء من االجراءات النظامية وتعديل رأس مال الشركة.

 

 االحتياطي النظامي -11

اطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي ٪ من ربحها للسنة لالحتي 10تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 

 ٪ من راس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح. 30

 
  



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2022مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

- 10 - 

 الزكاة -12

 الزكاة مخصص حركة -أ

 

لفترة الثالثة أشهر 

 31 المنتهية في

 2022 مارس

 
 31للسنة المنتهية في 

  2021ديسمبر 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 2,280,875  1,233,261 السنةالفترة /  بدايةفي 

 394,390  - سنوات سابقة تعديالت

 554,423  - لسنةللفترة / لالمخصص 

 (1,996,427)  (431,325) الفترة / السنةالمدفوع خالل 

 1,233,261  801,936 الفترة / السنة نهايةفي 

 الوضع الزكوي للشركة -ب

وقد حصلت  2020ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في 

. استلمت الشركة خطابات تعديل للربوط الزكوية من 2022أبريل  30هـ الموافق 1443رمضان  29على شهادة سارية المفعول حتى 

لاير سعودي، قامت الشركة بسداد مبلغ  3,396,669. بلغت قيمة الفروقات الزكوية 2020ى وحت 2014الهيئة لألعوام من 
لاير سعودي، هذا وقدمت الشركة بطلب اعتراض بباقي مبلغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم البت به  2,109,530

تعتقد إدارة الشركة أن تكون نتيجة اإلعتراضات لصالحها فيما يتعلق بالربوطات  .المختصرة وليةاأل حتى تاريخ إعداد القوائم المالية

 أعاله.

 

 للشركة المضافة القيمة ضريبةوضع  - جـ

استلمت الشركة خطابات تعديل لربوط ضريبة القيمة المضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( تخص فترات خالل 

لاير سعودي،  15,990,785لاير سعودي وغراماتها بقيمة  7,450,790، بلغت قيمة الفروقات الضريبية 2019و 2018األعوام 
 مبالغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم البت به حتى تاريخ إعداد القوائم المالية قامت الشركة بتقديم طلب إعتراض بباقي

 تعتقد إدارة الشركة أن تكون نتيجة اإلعتراضات لصالحها فيما يتعلق بالربوطات أعاله. .المختصرةاألولية 

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -13

 

 خالل الفترةالمعامالت  أ-13

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  2021 مارس 31  2022مارس  31 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 24,000  36,000  أتعال أعضاء اللجان ونفقات االجتماعات

 389,142  366,675 رواتب ومزايا موظفين اإلدارة الرئيسين

 -  714,165 المالتخفيض رأس المبالغ المعادة من بيع كسور 

 تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة من رواتب ومزايا ومنافع نهاية الخدمة لددارة العليا باإلضافة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

 

 مساهمينالمستحقات   ب-13

  2021ديسمبر  31  2022مارس  31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 437,136  437,136 فائض االكتتال براس المال *

 2,369,886  2,369,886 توزيعات أرباح مستحقه **

 -  34,328 تخفيض رأس المالالمبالغ المعادة من بيع كسور 

 2,841,350  2,807,022 

* يتمثل رصيد فائض االكتتال في راس مال في مبالغ االكتتال التي تم استالمها من قبل األشخاص المستحقين الذين يمارسون حقهم 

 مارس 31لاير السعودي كما في  437,136في االكتتال في األسهم الجديدة ومستحقي كسور األسهم وقد تبقى من رصيد الفائض مبلغ 
 ة من تحويل هذه المبالغ نظرا لعدم توفر أو اكتمال بيانات حسابات المستحقين البنكية.، لعدم إمكانية الشرك2022

 

** تتمثل هذه المبالغ بتوزيعات أرباح مستحقة للسادة المساهمين عن أرباح سنوات السابقة والتي لم يتقدم السادة المساهمين الستالمها 

  .المختصرةالقوائم المالية األولية حتى تاريخ اعتماد 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2022مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 العمليات الغير مستمرة -14

، قرر مجلس إدارة الش    ركة تص    فية وإغالق الش    ركة التابعة في األردن وذلك لعدم الجدوى االقتص    ادية لها 2021مارس  7بتاريخ 

ولتخفيض المص   اري  العمومية واإلدارية، وبناًء عليه تم إيقاف توحيد القوائم المالية في ذلك التاريخ وتم عرض نتائج أعمالها بش   كل 

 كما يلي: المختصرة األولية الفترة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرللفترة الحالية ومنفصل 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021مارس  31  2022 مارس 31  

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
     

 (30,332)  -  مصروفات إدارية وعمومية

 (30,332)  -  الخسارة من التشغيل

     

 (30,332)  -  خسارة العمليات الغير مستمرة

     

 (0.01)  -  خسارة السهم األساسية والمخفضة

 بلغت الشي لاير سعودي. 2022مارس  31األردن كما في  –ان صافي موجودات الشركة السعودية للصادرات الصناعة 

 .2022مارس  31المنتهية في  الفترةاألردن خالل  –ال يوجد أي تدفقات نقدية للشركة السعودية للصادرات الصناعية 

  



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2022مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 خسارة السهم األساسية والمخفضة -15

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  2021مارس  31  2022مارس  31  

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
     

 (2,613,831)  (4,877,790)  المستمرة خسارة العمليات

 6,480,000  4,368,000  المتوسع المرجح لعدد األسهم العادية

  (1.12)  (0.40) 

من العمليات المس  تمرة العائدة لمس  اهمي الش  ركة على المتوس  ع  الفترةتم احتس  ال خس  ارة الس  هم األس  اس  ية عن طريق تقس  يم خس  ارة 
 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

 

من العمليات المس  تمرة العائدة لمس  اهمي الش  ركة على المتوس  ع  الفترةتم احتس  ال خس  ارة الس  هم المخفض  ة عن طريق تقس  يم خس  ارة 
بعد تعديل تأثير جميع األس  هم العادية المخفض  ة المحتملة. لم يكن هناك أس  هم مخفض  ة  الفترةل المرجح لعدد األس  هم العادية القائمة خال

 .2021 مارس 31المنتهية في  الفترةو  2022مارس  31المنتهية في  الفترةمحتملة قائمة في أي وقت خالل 

 

 المعلومات القطاعية -16

أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتسال إيرادات أو تكبد مصاري . يتم اإلفصاح إن القطاع هو جزء منفصل ومميز من الشركة يعمل في 

عن القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي وهو الشخص المسؤول عن توزيع 

شغيلية. يتم تجميع وتسجيل القطاعات التشغيلية التي تبرز فيها الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات االستراتيجية حول القطاعات الت
سمات اقتصادية مماثلة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء شبيهة متى أمكن ذلك كقطاعات يتم التقرير عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

 ( القطاعات التشغيلية.8المالي رقم )

 
 أساس التقسيم

 الشركة بترتيب أعمالها من خالل وحدات عمل على أساس القطاعات وفيما يلي األنشطة القطاعية:لألغراض اإلدارية تقوم 

التص  دير من داخل المملكة وخارجها، معظم عمليات الش  ركة للتص  دير تتم من داخل المملكة العربية الس  عودية للش  رق األوس  ع  -1

 واسيا وإفريقيا.

 إنتاج وبيع منتجات طبية. -2

ل على أس      اس التقارير الداخلية التي تعرض على المدير المالي بانتظام لتحميل الموارد على القطاعات وتقييم تم تحديد قطاعات العم

أدائها "مدخل اإلدارة". إن مدخل اإلدارة يعتمد على الطريقة التي تنظم بها اإلدارة قطاعات العمل داخل الش      ركة من أجل ص      ناعة 
إلدارة في نهاية كل س   نة مالية بمراجعة القطاعات بفعالية لكل من الكميات وخص   ائص عرض القرارات التش   غيلية تقييم األداء، تقوم ا

 اإليرادات والمصروفات بتلك القطاعات.

 فيما يلي ملخصاً لبعض المعلومات المالية المختارة وفقاً لقطاعات التشغيل المذكورة أعاله:

 2022مارس  31

 االجمالي  مستلزمات طبية  أنشطة تصديرية 

 63,463  -  63,463 اإليرادات

 (4,877,790)  (145,081)  (4,732,709) خسارة العمليات المستمرة

 14,044,107  469,237  13,574,870 إجمالي الموجودات المتداولة 

 8,950,905  99,951  8,850,954 إجمالي المطلوبات المتداولة

 

 2021مارس  31

 االجمالي  مستلزمات طبية  أنشطة تصديرية 
 7,898,869  -  7,898,869 اإليرادات

 (2,613,831)  (193,403)  (2,420,428) خسارة العمليات المستمرة

 31,501,538  1,538,908  29,962,630 إجمالي الموجودات المتداولة 

 10,858,422  119,663  10,738,759 إجمالي المطلوبات المتداولة

 

األردن من المعلومات القطاعية لكونها لم تمارس أنشطة تجارية وهي تحت التصفية  –للصادرات الصناعية  تم استبعاد الشركة السعودية

  (.14)إيضاح 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2022مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -16

 

 المعلومات الجغرافية

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  2021مارس  31  2022مارس  31  اإليرادات 

 مراجعة()غير   )غير مراجعة(  
     

 7,576,616  -  تصدير

 322,253  63,463  محلية

 7,898,869  63,463  المختصرةإجمالي اإليرادات وفقاً لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية 

 

 االلتزامات المحتملة -17

مليون لاير  7: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي تقريباً ) 7يوجد قضايا مقامة على الشركة بإجمالي مطالبات مالية بلغت  -

سعودي تقريباً(، لم يصدر بشأنها أحكام نهائية حتى تاريخ القوائم المالية. اضافة الى ذلك، توجد خطابات تعديل للربوط الزكوية 

الهيئة متعلقة باقرارات الشركة المقدمة سابقا والتي قامت الشركة باالعتراض عليها كما هو موضح وضريبة القيمة المضافة من 

 . تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لمثل هذه القضايا أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، 12في ايضاح 

 

 لاير سعودي(. 720,997: 2021 ديسمبر 31كما يوجد اعتمادات مستندية بقيمة الشيء لاير سعودي ) -
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