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 الشركة السعودية للصادرات الصناعية

 (شركة مساهمة سعودية)

 الموجزةالقوائم المالية األولية 

 م2021 يونيو 30في المنتهيتين والستة أشهر أشهر الثالثة  لفترتي

 لتقالمسالحسابات  راجعلمفحص  ال ر تقريو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     صناعيةالة للصادرات  يدعو الشركة الس
 ة( ديعوة سهمكة مسار)ش

 المستقل   الحسابات اجعر لمص حفل ا ر تقريو  زةوجم الألولية ا  ةليا م المالقوائ 
 م 2021 يونيو  30في  نيهيت نت المأشهر   ةلستهر وا أش  ةالثالث لفترتي  

 

 

 صفحة رس فه

مستقلالالحسابات  لمراجعفحص التقرير   - 

األولية   قائمة المركز المالي  1 

 2   ألوليةا  ربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرالقائمة 

األولية   ةلكي المحقوق ات في  التغيرمة قائ   3 

ولية  ألا ةقدي ن لات  قاقائمة التدف  4 

الموجزة  األولية ةي مالالقوائم الضاحات حول ي إ  5 - 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 اعية  الصن  صادراتلل  يةلسعوداالشركة 

 دية( سعو ة هماسمة )شرك
   ز الماليمركلا ة مئاق

   م 2021نيو يو 30 في  كما
 ( ذلك ما لم يذكر خالف  دي عو س اللمبالغ باللايرا جميع)

 

 

 . الموجزة  يةلو ألالية املا موائ لقا هذه أ من تجز ي ال  ا  زءر جتعتب  16ى لإ 1 من قة فر مالت ا يضاحاإلإن 
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 اح إيض الموجودات 

 م 2120 نيووي 30

 ( مدققة ر )غي

  م2020بر سمدي  31 

 ( مدققة )

  م2019بر ديسم 31 

 ( مدققة )

       متداولة الموجودات غير ال
 3,049,709  3,699,896   3,482,421     ، صافيومعداتوآالت   ممتلكات

 1,146,286  939,890   837,923   م داخت موجودات حق االس

 -  149,006  162,738  شروعات تحت التنفيذم

 6,559,654  -  -  سارة لة من خالل الربح أو الخادإستثمارات بالقيمة الع

 10,755,649  4,788,792  4,483,082  لة اوتدالم ات غير جودمولا  إجمالي

       ة اولمتدالموجودات ال       

 2,645,955  3,452,090   2,613,886  4 ، صافي  مخزون

 8,097,147  15,640,435   11,372,827  5 ، صافي ذمم مدينة تجارية

 9,450,741  8,789,857  7,226,516  ى خر أ  ةلوامتد موجودات وما  دفوعة مقدمصروفات م

 19,625,489  8,484,030   7,956,642  6 كمه  د وما في حقن 

 39,819,332  36,366,412  29,169,871  لة وا ات المتدجودموال  إجمالي

 -  -  922,115 7 يات غير مستمرةمن عمل موجودات

 50,574,981  41,155,204  34,575,068  وجودات لم إجمالي ا

       والمطلوبات   الملكيةحقوق        

       كية لالمحقوق 

 64,800,000  64,800,000  64,800,000 8 مال ال رأس

 642,645   642,645    642,645   نظامي  ياحتياط

 186,094  248,042  248,042  ى كتوارإ حتياطيإ

 (24,772,414)  (37,954,378)  ( 42,470,177)  تراكمة ر مخسائ 

 40,856,325  27,736,309  23,220,510  الملكية قوق لي ح إجما

       المطلوبات        

       متداولة المطلوبات غير ال

 583,173  335,330  410,260  نهاية الخدمة للموظفين مزايا

 804,368  720,574  757,476  ول ادت لمازء غير لجا  –ار جد اإلي عقو تالتزاما

 1,387,541  1,055,904  1,167,736    لةاور المتدغي ت باإجمالي المطلو

       متداولة المطلوبات ال       

 187,145  321,898  321,898  الجزء المتداول  -اإليجارعقود  اتمزاالت 

 1,921,139  1,054,066  3,019,339  ة تجارية دائن ذمم 

 2,203,297  5,897,354  2,460,752  ى أخر لةمتداو باتلومطوقة حت سمصروفات م

 2,808,798  2,808,798  2,807,022  إلى المساهمين تاحقت سم

 1,210,736  2,280,875  1,577,811 3-9 مخصص الزكاة 

 8,331,115  12,362,991  10,186,822  ة لإجمالي المطلوبات المتداو

 9,718,656  13,418,895  11,354,558  ت اب إجمالي المطلو

 50,574,981  41,155,204  34,575,068  وبات لمط لوا الملكيةقوق ح إجمالي 

      10 المحتملة  تااللتزاما

 

 

 

 

 

 

 العزيز  عبد مد طلعتحأ

 ير المالي دمال

 سليمان حمد الجديعي  

   ذيفي التن يسرئال

 يباني حاتم حمد السح  

 إلدارة رئيس مجلس ا



 ية  لصناعدرات الصا ية ل عودالسالشركة 

 دية( سعو ة مهاسمة )شرك
 شامل األخر األولية و الخسارة والدخل ال ربح ألا ة مئاق

   م 202يونيو  30ر المنتهيتين في شه ة أالستثالثة وال لفترة
 ( ذلك كر خالف م يذدي ما لعو غ باللاير السلالمب ا جميع)

 

 

 . الموجزة  ةي لو ألالية املا مئ واالق هذه أ من جزت  ي ال  ا  ر جزءعتب ت  16ى لإ 1 نم قة رفمالت ا يضاحاإل إن
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 ح اضيإ

 في   ةيالمنتهأشهر   الستة ةلفتر   في   ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر  

 م 2021 يونيو 30 

 ة( ير مدققغ) 

 م 2020 يونيو 30 

 ( عدلة م - ةقير مدقغ) 

   

 

 م 2021 يونيو 30 

   (ققة ير مدغ) 

 

 

 م 2020 يونيو 30 

   (معدلة  -ير مدققةغ) 

          رة: م العمليات المست 

 23,707,661   12,264,236   12,371,582   4,365,367    رادات ي إلا

 (23,077,341)  (11,819,956)   (11,996,585)  (4,227,306)    يرادات تكلفة اإل

 630,320   444,280   374,997   138,061    ح برال  ملجم

 (4,568,068)  ( 5,196,154)  (3,053,747)  ( 2,581,679)     ةي وممعوية رادا فاترومص

 (8,152,290)  -  (8,152,290)  -   التجارية  دينةالذمم المقيمة   يف اإلنخفاض

 (12,090,038)  ( 4,751,874)  ( 10,831,040)  ( 2,443,618)     من التشغيل الخسارة

          
 (444,533)  -  (444,533)  -   االستثمارات قيمة   في اضاإلنخف

 (39,070)  (36,902)   (23,944)  (18,007)    لتموي ليف تكا

  1,904,731   626,232   387,407   612,912    رى خأت راداي إ

 (10,668,910)  ( 4,162,544)  (10,912,110)  (1,848,713)   قبل الزكاة  الخسارة صافي 

 (600,000)  (300,000)  (600,000)  -  3-9 الزكاة 

 (11,268,910)  ( 4,462,544)  ( 11,512,110)  (1,848,713)   ة من العمليات المستمرة الخسارصافي 

          ير مستمرة: العمليات الغ

 (58,692)  ( 53,255)  (33,559)  ( 22,923)  7 مستمرة ال الخسارة من العمليات غير

 (11,327,602)  ( 4,515,799)  (11,545,669)  (1,871,636)   ة فتر ال ارةس خي فصا

          : راآلخل م شالا ارة( )الخس /  لدخ لا

ا فها الحقنيتصتم إعادة بنود لن ي

 خسارة: أو البح رن الضم
 

     
 

 

 

   -  -  -  - 

 (11,327,602)  ( 4,515,799)  (11,545,669)  (1,871,636)   ة ترفلل  ةشاملال رةالخسا  إجمالي

         12 من:   ضف خملسي وا األسا نصيب السهم

 (1,74)   ( 0,69)   ( 1,78)   ( 0,29)    العمليات المستمرة  خسارة

 ( 0,0086)   ( 0,0082)   ( 0,0052)   ( 0,0035)    المستمرة   يرالغ العمليات خسارة

 (1,75)   ( 0,70)   ( 1,78)   ( 0,29)    ة للفتر الشاملةارة الخس   إجمالي

 العزيز  عبد مد طلعتحأ

 ير المالي دمال

 سليمان حمد الجديعي  

   ذيفي التن يسرئال

 يباني مد السح م حتاح 

 إلدارة رئيس مجلس ا



 ات الصناعية  ردصا لسعودية للركة االش

 ودية( ع سة مهاسم ة كرش)
   وليةاأل  يةلكم لق اوحق يفرات التغيقائمة 

 م  2021 يونيو  30ة في نتهيأشهر الم  ة لستا رة لفت
 ( ف ذلك خال ذكر ي لم  اللاير السعودي ماب  لغاب مجميع ال)

 

 . الموجزة  ةي لو ألالية الما مائ و الق ههذ أ من تجز ي ال  ا  ر جزءتعتب  16ى لإ 1 من فقة ر مالت ا يضاحاإلن إ
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 يمالجاإل  متراكمة ئر خسا  كتوارىإ حتياطيإ  مي ظان احتياطي  لاملرأس ا 

          م 0202 نيووي  03في  أشهر المنتهية  تةسالرة لفت

 40,856,325  (24,772,414)  186,094  642,645  64,800,000 ( ةعدلم - ققة دم) م 2019 برمسي د 31 ما فييد كالرص

 (11,327,602)  (11,327,602)  -  -  - فترة ال خسارةي فصا

   -  -  -  - خر للفترة ال اامل الش الدخل

 (11,327,602)  (11,327,602)  -  -  - للفترة  لةارة الشامخسال إجمالي

 29,528,723  (36,100,016)  186,094  642,645  64,800,000 ( قةمدق )غير م2020 ويوني  30 يفا م كد ي صالر

          
          م 1202 يونيو  03تهية في  أشهر المن الستة لفترة
  27,736,309   (37,954,378)  248,042  642,645  64,800,000 ( مدققة ) م 2020يسمبر د 31ي فا مك يدالرص

 ( 4,515,799)  ( 4,515,799)  -  -  - رة ت فال خسارةي فصا
 -  -  -  -  - خر للفترة ال اامل الش الدخل

 ( 4,515,799)  ( 4,515,799)  -  -  - للفترة  ارة الشاملةخسال إجمالي

 23,220,510  ( 42,470,177)  248,042  642,645  64,800,000 )غير مدققة(  م2021 يونيو 30كما في  صيدالر

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العزيز  عبد مد طلعتحأ

 ير المالي دمال

 ي عيدج سليمان حمد ال 

   ذيفي التن يسرئال

 يباني حمد السح  تمحا 

 إلدارة رئيس مجلس ا



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية  

 ودية( ع سة مهاسم ة كرش)
   ات النقدية األوليةقائمة التدفق

 م  2021 يونيو  30ة في نتهيأشهر الم  ة لستا رة لفت
 ( ف ذلك خال ذكر ي دي ما لم و اللاير السعب  لغامب جميع ال)

 

 

 

-4- 

 ح ايضا 
 م 2021 يون يو 30 

 ققة(  دغير م )
   م2020 يونيو 30 

 )غير مدققة( 

      لية ن األنشطة التشغي ية ملنقدات فقا تدال

 (10,668,910)  ( 4,162,544)   ة  لزكال اقب   ةفترلا خسارة فياص

 (58,692)  (53,255)   7 ة مستمرر ي غالعمليات لاالخسارة من 

   (4,215,799 )  (10,727,602) 

      : ـلالتعديالت 
 193,842  238,553   معدات ت وممتلكات وال ك استهال

 102,154   101,967    موجودات حق االستخدام  استهالك
 444,533  -   االستثمارات يمة ق في  االنخفاض
 1,725,285  -   ة ي جارالت  ذمم المدينةلايمة ق في  االنخفاض

 -  263,866  4 ء الحركة مخصص مخزون بطي تكوين
 78,875  83,546   للموظفين  نهاية الخدمة  مزايامخصص 

 39,070   36,902    تكلفة التمويل 

   (3,490,965 )  (8,143,843) 

      :امل الع  لمالس ا أ ر ودنب ت في ا تغيرلا
 (7,286,955)   4,267,608    تجارية   مدينةم ذم
 (1,911,097)  574,338   ن وزمخ
 355,489  671,748   أخري وموجودات متداولة    ما  مقد ةمدفوع تفا ورصم

 1,379,943   1,965,273    ية  تجار ةئن ادم مذ

 644,652  (3,436,602)    ة أخري داولت مت وبا مطلو ةق حت سمت وفا مصر

 (14,961,811)  551,400   ة يلالتشغي  ةطشناأل  من (م في مستخدلا) /من  الناتجنقد لا
 (106,619)  (8,616)    ة وعف دمالخدمة زايا نهاية الم
   (1,003,064)   3-9 مدفوعة ال اةكزال

 (39,070)  -   سددةتمويلية ميف كالت 

 (15,107,500)  (460,280)    يلية التشغ ةاالنشط مستخدم فيلالنقد ا  صافي

      ية رامث تساال ةطشناأل ية مننقدل ا تفقا تدلا      

 (500,423)  (37,623)    ت ادومع  وآالتلكات  ت مم اءرشل ت اعومدف

 -  (13,732)    ت تحت التنفيذ مدفوعات لمشروعا 

 (500,423)  (51,355)    رية ماتثسالة ا نشطاأل  يف تخدم سم لا دق نلا  فيصا

      
      ة من األنشطة التمويلي النقدية التدفقات

 (46,793)  -   ددة سم رإيجا دقوع تامازالت 

 -  (1,776)    المساهمين الى ق تحسم

 (46,793)  (1,776)   ة صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلي

 (15,654,716)  (513,411)   كمه ح ا فيوم   دالنقير في غتلا  فياص

 19,625,489  8,484,030   ترة ة الفي اي بدف ه حكمفي د ومانقلا

 3,970,773   7,970,619   6  ة تر لفا  ايةنه في  مه حك في اوم قد نال

      

      نقدية: معامالت غير  
 227,393  -   مقابل التزامات عقود االيجار  أالت ومعداتممتلكات وإضافات 

 

 

 

 
 

 . الموجزة  يةلو ألالية الما موائ الق هذه أ من تجز ي ال  ا  ر جزءتعتب  16 ىلإ 1 من فقة ر مالت ا يضاحاإل نإ

 العزيز  عبد تطلع مد حأ

 ير المالي دمال

 سليمان حمد الجديعي  

   ذيفي التن يسرئال

 يباني حاتم حمد السح  

 إلدارة رئيس مجلس ا



 ية  لصناعدرات الصا عودية ل الشركة الس

 ودية( ع سة مهاسم ة كرش)
   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م  2021 يونيو  30ة في نتهيأشهر الم  ة لستا رة لفت
 ( ف ذلك خال ذكر ي دي ما لم و اللاير السعب  لغامب جميع ال)
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 النشاط  ةعظيمي وطبيوضع التنلا -1
 

يخ بتار 954ارة رقم عة والتجار معالي وزير الصناودية تأسست بموجب قرسع  همة)"الشركة"( هي شركة مسا  ةالصناعي   دراتلسعودية للصاة اكشرال

ذو القعـدة  25خ بتـاري يـاض والصـادر مـن مدينـة الر 1010077554بموجب السجل التجـاري رقـم  ،م1990  يون وي   5الموافق    ـه  1410قعدة  الو  ذ  12

  .م1990يونيو  18افق وملاهـ 1410

 :التالي ناوعن الفي يسي للشركة قر الرئ يقع الم

  21977 صندوق بريد 

 .11485الرياض 

 ودية ة السعي ب المملكة العر
 

   سعودي.لاير  10 سهم قيمة كل سهم  6,480,000 ىم إلمقس سعودي لاير 64,800,000 به حرصم الالمصدر و كةشرالمال  رأس غلب 

 

 : المرفقة  األولية الموجزةوائم المالية تائج أعمالها ضمن القن و اهمات وإلتزاتها جودامواج تم ادر لتيوا ع التالية،و رالف لمن خال  الشركةتعمل  -

 تاريخ السجل  ل ج رقم الس ة نديمال رع م الف سا

 هـ 30/06/1417 1010143870 الرياض الطبية زمات ه للمستلسار نعصم

 هـ 14/2/1441 1010598789 الرياض صادرات الصناعية ية لل السعود ركةالشفرع 

 هـ 11/5/1441 1010620859 الرياض صادرات الصناعية ية لل الشركة السعودفرع 

 هـ 27/4/1441 1010618735 الرياض لصناعية ا صادرات ية لل عودالشركة السفرع 

 م 28/11/2019 1803 م طوخرال سودان  ل افرع  –صادرات الصناعية ية لل الشركة السعود

 م 12/12/2019 1473310 ىدب    اراتماإلفرع  –ة ناعي الص راتصادل عودية لالشركة الس

 

التشحيم والمنتجات النفطية بالجملة لزيوت  ، والبيعدةمسألا في ذلك ابمية الصناعية ائ واد الكيمي والمعادن والمود الخام  قوفي تجارة ال  ةنشاط الشرك  لمث يت  -

ات والبـذور تـبا، والبيـع للن يـا  الصـناعيةواألللمطـاط  ليـة واية األوالبالستيك  دموالل  جملةبال  والبيع  والجص وما شابه،لة إلسمنت  الجمع ب لبي مكررة، واال

 ة.رحالجمركية أو النئ والمناطق وازين في المسمدة )المشاتل(، والتخألاو

جهزة صـة بـاألت الخاامعقمـرات والصـناعة المطهـ  فـي  -الصـناعية  لصـادراتعودية لة السـالشركفرع    –  الطبيةتلزمات  للمس  ساره  مصنعنشاط  يتمثل   -

 تداألجهـزة والمعـئـة للتجزع بابيـال،  والمنظفـاتللصـابون    ع بالجملـةبيـال،  ىالغيـر طبـ  سـتخدامات لإلقمـلمعصـناعة المطهـرات وا،  الطبية  نتجاتلموا

 .م2017 روب كت أ 18الموافق هـ 1439 رممح 28 خري تاب  247رقم ار القرب  المعدلص الصناعي بموجب الترخي  الطبيةلمستلزمات وا

نقـل  ،الجـويت الشـحن ارالشـحن والتفريـغ لطـائ  فـي – 1010598789تجارى رقـم سجل  – صادرات الصناعيةية للالشركة السعودفرع  اط  ل نشيتمث  -

 ضائع.ت نقل الب باكرم البضائع بحرا  وتوجيه

 فـى، التخـزين يـة والمشـروباتذغلألالبيع بالجملـة    في  –1010620859تجارى رقم  سجل    –  صادرات الصناعيةية للالشركة السعودفرع  يتمثل نشاط   -

 الجافة. ةي المواد الغذائ  ومخازن األغذية والمنتجات الزراعية ومخازن صوامع الغالل والدقيقمستودعات 

 .لمواد الكيميائيةللجملة ع باالبي  في –1010618735تجارى رقم سجل  – صادرات الصناعيةية للكة السعودرشالفرع يتمثل نشاط  -

ا فـي بمناعية واد الكيميائية الصلوقود الخام والمعادن والمل والتصدير رادي االست  في-  نوداالسفرع    –صناعية  صادرات العودية للالشركة السنشاط  ثل  يتم -

 الصادرناعي  صالترخيص  بموجب ال  ةيا  الصناعي واألللمطاط  لية واوالبالستيكية األ  لموادوا  النفطية المكررةمنتجات  وال  يمحشلت زيوت او  ذلك األسمدة

 م.2019 نوفمبر 28 قالمواف هـ1441 ربيع االخر 1 ريخبتا 2450رقم ار قرالب 

القرار بـ الصـادرعي يص الصـنابموجب الترخ والتشحيم زيوتال ةراجت  في -اإلماراتفرع  –عية ناصادرات الصالشركة السعودية للنشاط  ثل  يتمل  يتمث  -

 م.2019 ديسمبر 12افق المو ـه1441 خرالع اربي  15 بتاريخ 868310رقم 

 
 اسوالقي أسس اإلعداد -2

 

  امتزلاال بيان 2-1

 ماليلا  التقرير: "( 34م )رق  يلودال  ةب حاسالم  راي عمل  ا  فقو   م2021  وني يو  30  يفة  هي المنت   رهأش  الستة  فترةجزة لو م ال  ليةواأل  ةي وائم المالالق  ادإعد  مت 

  ن.المحاسبي و عينجراللم لسعوديةا ةلهيئ ا دة منمت المع ريألخاات صدارإلاوير والمعاي  ةي دالسعوربية  علاكة ملالم  في دتم" المعيلواأل

  ع مجنب    ىلإ  باجن تقرأ    نأيجب  و  ةي نوالمالية الس  مئ اوقلا  في   ةب لمطلوا  حاتافص ال اوت  وما معللاكافة    لى ع  األولية الموجزةلية  املا  ئمالقوا  تضمنت   ال

  ةلدالؤشرا  لل ورة مبالضرمثل ال ت  يةلوألارات ت الفت ج عملياتائ ن ن أ لىإ ضافةباال  م2020بر سمي د 31في  ةي هنت مل ا ليةالماة سن لل ركةالمالية للشم ئ والقا

 . ةمللكاا ةن الس تلياعم ائجت ن ى عل

األ المقارقإن  تظهرام  القوا  ةدوحبصورة م  رنة  و  ئموتشمل  للشركة  الصناعية    ةشرك الالمالية  للصادرات  ال  ندراأل  –السعودية  ابعة"(.  ت )"الشركة 

ق 2021مارس    7  خري تاب  إدا ،  مجلس  وإغالقرر  تصفية  الشركة  األردن  ال  رة  في  التابعة  لعدشركة  الجدوىوذلك  ولتخفيض   لهااالقتصادية    م 

 (. 7)إيضاح  ذلك التاريخ فيإيقا  توحيد القوائم المالية  مت  يهناء  علب و  ،داريةمية واإلموصاريف العالم
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 (تمةت) اسوالقي عدادأسس اإل -2

 

 اط  النش و  رضلع لة ام ع 2-2

 .شركة لل عرضال وعملة ةفي ي لوظا ةلمع لا يه، ويد ولسعبالريال ا األولية الموجزةة ي لماال لقوائما ذهه ضرتم ع

 

 :اتفتراضالوات يرادقتلم اداتخاس 2-3

دات  جووللم   ة رجمدال  غاللمب وا  تسااي سلق افي تطبي   رتؤث   تا افتراضو  راتدي تقو  ت دااهبإجت   رةدام اإلاطلب قي ت ي   الموجزةاألولية    ةلي الما  اناتبي ال  دداإن إع

 .راتقدي ت لاهذه ن ع الفعلية جئ ات الن  لف تخت  قد ،توفا رصم والت دا راواإلي  اتوب طلالمو

  ها ب   عتر ملبالغ امى اللع  ماهلا  يرت التأث ذاسبية  ت المحاا ساالسي   قي ي تطب ف  نيقت ال   دمع  تقدير  ن أبش  الهامةر  ومألل ا حو  توما لمعال  وص،الخص   وجهلى  ع

 : اليلت ا وح ن لاى عل صختلية اللما تان ابي ال في

ها عمارإلدارة ألا  اتعوتوقات  دو موجال  هذله  مة اعلا  لةالحا  ىعلا  مادت اع  بصورة دورية  سةلمو مودات الجمولل  ةي نتاجإلا  راماألعدير  تق  ةداعة بإداروم اإلقت 

 . قبلت سملافي  تاجيةن اإل

 . ذممال د تلكادرت اسنية ل إمكاحو  تهااردي قت  لىع اداماعت  يةالتجار مدينةمم الالذصص خ خذ مبأ رةدااإل موتق

 .يمتهاق في يدن ت  يأا كان هناك إذ يد ما لتحد لماليةا تادلموجورداد لست لالة لب قاالة بتقدير القيم ةراداإل ومتق

الم اترفاال و  ات يرقدت لاة  جعارم  يتم واستمراب   قةطب ضات  االت ي ر  الت   ايهف  تم  يت لا  ةالفتر  ي ف  ةي سب حا الم  ات رتقدي لا  فيرات  ي تغبال   اعترم    تقديرات غيير 

 . بذلك التغيير رث أت تي ت ة المدقاال ات سنولاو

 

 (مالكلا لىع للتوزيع ابهحتفظ الم البيع )أو بغرض هامحتفظ بلير المتداولة االعمليات غير المستمرة والموجودات غ 2-4

متداولة لاتصنيف الموجودات غير . يتم وليةامل االخر األل الشخوالدارة الخس أو قائمة الربح فيل  لمستمرة بشكل منفصالعمليات غير ايتم عرض نتائج  

أو تكلفـة )يـع قصـا  تكلفـة الب ادلة نابالقيمة الع وأ يةالدفتر مةقي بال (الكالم ىلعمحتفظ بها للتوزيع أو  )ى أنها محتفظ بها للبيع  عل  (االستبعادعات  أو مجمو)

 ل.أيهما أق، (التوزيع

 اداسـتردإذا كـان سـيتم   (المـالك  لىبها للتوزيع ع  أو محتفظع )ي ى أنها محتفظ بها للب عل  (الستبعادأو مجموعات ا)ة  ولاات غير المتددتصنيف الموجوم  يت 

 فـي الفـوري للبيـع ا  متاحـ (االسـتبعادأو مجموعـة ون األصـل )ه الحالة عندما يكذه  في.  المستمر  امدخست االمن    بيع بدال    معاملة  لقيمتها الدفترية من خال

 ويعتبر البيع محتمال  بدرجة كبيرة. (االستبعادأو مجموعة األصول ) لكمعتادة والعادية لبيع ت روط الالش اعاةفقط مع مر اليةحالته الح

برنامج نشط  فيتم البدء و ،(بعاداالست أو مجموعة )صل يع األخطة لب زما  ب ت المختص مل  ياإلدارلمستوى  ان  اكا  اذكبيرة    ة بدرجةيع محتمللب تعتبر عملية ا

ادلة لعمعقول بالنسبة لقيمته ا روبسعشط بشكل ن  (االستبعادأو مجموعة )يع ات للب ق الموجودوي ؛ تم تس. عالوة على ذلكالخطة  كمالواست   مشترىد اليجاإل

 فظ بهـاها كمحـت فصـني خ ت ة من تاري دل سنة واحة خالمكتملبها كعملية بيع  لالعترا  مؤهلة البيع ن تصبح عمليةمن المتوقع أ، لكذ لىإ  اإلضافةالية. ب الح

 بغرض البيع.

عتـرا  . يـتم اال(المـالك ىلـيـع عهـا للتوزب  أو محتفظبيع )ض الغير المتداولة للبيع أثناء تصنيفها كمحتفظ بها بغرالموجودات    ءفاإطأو    استهالكال يتم  

 .دبعاست الجموعة اطة بالتزامات ممرتب ى الألخرد والمصروفات ابالفوائ 

بشـكل منفصـل  (المـالك ىلـيع عأو محتفظ بها للتوز)غرض البيع  ب   مصنفة كمحتفظ بهاال  (االستبعادعة  أو مجمو)داولة  المت موجودات غير  ليتم تصنيف ا

فظ بهـا محـت أو  )  بهـا بغـرض البيـع  د المصنفة كمحتفظمجموعة االستبعا  اتاملتزيتم تصنيف ا  .وليةاأل  اليالمئمة المركز  اق  فيعن الموجودات األخرى  

 .األولية ليماالقائمة المركز  فيوبات األخرى لمطلل منفصل عن اشكب  (كالمال ىليع عزللتو
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 (تمةت) اسوالقي عدادأسس اإل-2

 

 يسبمفهوم اإلستمرارية المحا 2-5

المنظور.    لمستقبلها التجارية في التمر في اعماتس   سو الشركة  يفترض أن    إلستمرارية، الذيعلى أساس مبدأ ا  زةاألولية الموج الية  لمالقوائم اتم إعداد  

  : 2020سمبر  دي   31% من رأس المال ) 66لاير سعودي، ما نسبته  42,470,177ما قيمته    2021  يونيو  30كما في    للشركةكمة  المترا  لغت الخسائرب 

  4,515,799مته  قي   ما   2021  يونيو  30  المنتهية في  رهأش  الستةفترة  الخسارة لل(، كما بلغت  % من رأس الما59  بتهلاير سعودي، ما نس  37,954,378

   مناسب. لكادة حجم إيراداتها بشلى تمويل وعقود مربحة وزي قاء كمنشأة مستمرة يعتمد على حصولها عالب   على الشركة ان قدرةسعودي.  لاير

لتخزين في ات اي لعم  األساسي ليشمل  بحسب النظام  ةك الشرخول في العمليات المكملة لنشاط  د لذج العمل من خالل اعلى التوسع في نمو  الشركةتعمل  

ايمية والدولي قلناطق الحرة اإل الم النقل لحساب  ية والتوسع فللمواد األول  لى الدخول في عمليات إستيرادة باإلضافة  الغير.  ساب  ولح   الشركة ي عمليات 

تعمب  لذلك،  إدارة  اإلضافة  ذات هامش  التوج على    الشركة ل  المواد  في  للمتاجرة  كالمره  الغذائية.  وبح مرتفع  مو  أعلنت  كمااد  افقة مجلس  الشركة عن 

  ما قامت كواإلدارية والعمومية    ن أجل تخفيض المصروفاتلهاشمية ممملكة األردنية ات الصناعية في الالسعودية للصادرا   الشركةإغالق  ة على  داراإل

 . ية ومازال الطلب تحت الدراسةمالل سوق االل تقديم طلب لهيئة ركة من خالأس مال الشى زيادة ربالعمل عل

 ر. منظو مستقبل الكمنشأة مستمرة في ال الشركةكل معقول أن تبقى ارة تتوقع بشه، فإن اإلدضح أعالهو مووكما ن ذلك معلى الرغم 

 سبيةحالمسات اياسال همألخص لم  -3
المحاسب اسا السي   وافقتت  فالسياسا  عم  ةالموجز  ليةوألالمالية  ا  ائمالقو  إعدادي  ف  لمتبعة ية ات  المتبعة  اد عإي  ت    نة لسل  شركةلل  ةوي ن الس  يةالمال  ائملقواد 

رة وغير د صاال  لةعدلمة والجديدا  يلاملا  ري رقت لل  ةي لودلا  ري ي اعملا  نم  ي أ  قي ب طت ب   ة كرشلا  مقت   مل  ،4-2  إيضاح  باستثناء  م2020ر  ديسمب   31  فيالمنتهية  

 بعد. ولفعرية المسا
 

 

 زون خم -4

  م2020 مبرسي د 31

 قة(  دقم)

 م 2021 يونيو 30 

   )غير مدققة(
 

 مخزن سارة  1,467,582  1,277,212

 محبب  تري كب  1,427,043  1,639,763

 مت خاري كب  313,725  313,725

 ائيةذمواد غ 281  453,917

 رمبولي  -  78,670

 الطريق في عة بضا -  19,682

 الي  اإلجم 3,208,631  3,782,969

 يخصم منه:    

 فاض قيمة المخزون  مخصص انخ ( 594,745)  ( 330,879) 

3,452,090  2,613,886  

     

 لي: ا ي كم خزونالميمة ق  انخفاض في خصصحركة م

 م 2021 يويون  30 

   (مدققة ر ي)غ

  م2020 مبرسي د 31 

 (  قة دقم)

 -  330,879 سنة ال /  الفترة ايةبد يف درصي ال

 330,879  307,439 السنة /   الفترةخالل  نمكوال

 -  (43,573) السنة /  ل الفترةمستخدم خاللا

 330,879  594,745 السنة /  فترةالهاية في ن الرصيد 
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 يصاف ة،ارينة تجيذمم مد -5

 

 : يليا كم يةرة التجاالذمم المدين  قيمة يفض  انخفا مخصصحركة      

 م 2021 يونيو 30 

   مدققة()غير 
 

 م 2020يسمبر د 31

 قة( دق)م

 114,497  1,839,782 السنة  / فترةالة اي دب في  يدرصال

 1,725,285  - السنة /   ةلفترا مكون خالللا

 1,839,782  1,839,782 السنة  /  الفترةهاية في ن الرصيد 
 

 

 

 

 

 

 

 ي حكمه فالنقد وما  -6

 -وما في حكمه مما يلي: جمالي النقدإ، يتكون يةالتدفقات النقدية األولد قائمة راض إعداألغ

 

 لعمليات الغير مستمرةا -7

 –ناعية الصـالسـعودية للصـادرات شـركة الالق تصـفية وإغـ 2021ارس مـ 7ي تـاريخ رة الشركة فـدا(، قرر مجلس إ1-2)  يضاحهو مبين في اإلكما  

تـم تـم تصـنيفها كعمليـة غيـر مسـتمرة. ، وةليـة المـوجزوائمها المالية األوقمن كة التابعة ضلشرا ج هذهابإدر  ةالشرك  ، لم تقمة"(ركة التابع)"الش  ألردنا

 ا يلي:مك الوليةا خرل اآللدخل الشاموا أو الخسارةقة في قائمة الربح ب السا لية والفترةرة الحاللفت التابعة شركة الات عرض نتائج عملي 

   في ةأشهر المنتهي ةالست ةر تلف    يف ةتهيالثالثة أشهر المن ةتر لف  

  

 م 2021 يونيو 30

 ة( ير مدققغ) 

 م 2020 يونيو 30 

   (دققة ير مغ) 

 

 م 2021 يونيو 30 

   ير مدققة(غ) 

 م 2020 يونيو 30 

   (قة قير مدغ) 
 

 ( 22,923)   مية روفات إدارية وعمومص

  

(33,559 ) 

 

(53,255 )   (58,692 ) 

 ( 58,692)   ( 53,255)  ( 33,559)  ( 22,923)   يل غتشة من الارالخس

         

العمليات غير    الخسارة منصافي  

 ( 22,923)   للفترة المستمرة 

 

(33,559 ) 

 

(53,255 )   (58,692 ) 

         

 ( 190,00)   ( 80,00)   ( 0,0041)   ( ,50030)   ة المخفضساسية وة السهم األرخسا

 

 

 

 

 

 م 2020 يسمبرد 31

 مدققة( )

 م 2021 يونيو 30 

   ة(قمدق )غير
 

 رية جات  ةم مدين مذ 13,212,609  17,480,217

 ية  رة تجاانخفاض قيمة ذمم مدين  مخصص :ا  قصنا ( 1,839,782)  ( 1,839,782)

15,640,435  11,372,827  

 م 2020 بريسمد 31

 ( دققة )م

 م 2021 يونيو 30 

   )غير مدققة(
 

 النقد لدي البنوك  7,955,990  8,470,089

 النقد بالصندوق   652  13,941

8,484,030  7,956,642  

 م 2020 يسمبرد 31

 )مدققة( 

 م 2021 يونيو 30 

   )غير مدققة(
 

 نقد وما في حكمه  إجمالي ال 7,956,642  8,484,030

 ر المستمرة  غي ت املي حكمه الخاص بالعوما في د النق 13,977  -

8,484,030  7,970,619  
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 )تتمة(  ةرالغير مستم اتلعمليا-7
 

 :ما يلياألردن م –ادرات الصناعة سعودية للصالشركة ال اتدموجوصافي تتألف  ،2021 ونيوي  30كما في 

  

 2021 ويوني 30

 ( دققة غير م )
   

 16,545    افيص،  داتومع  وآالت ممتلكات

 16,545  المتداولة الموجودات غير   إجمالي

   

 891,593  ى خر أ  ةلوامتد داتجومو وا  ممقددفوعة م مصروفات

 13,977  مه كما في حقد والن 

 905,570  الموجودات المتداولة   إجمالي

 922,115  ستمرة مالغير ليات عمالموجودات من الي الإجم

 رة.مستمالليات غير العمموجودات من للفي القيمة الدفترية  انخفاضناك أي هيكن  ة لملحالي خالل الفترة ا

 .م2020ديسمبر  31، 2021يونيو 30أشهر المنتهية في  ةت الساألردن لفترة  – صناعيةلية للصادرات اسعودكة الرت نقدية للشقاأي تدف وجدال ي 

 

 لاالم سرأ -8

م  سه 6,480,000 إلى مقسم    ي  سعودلاير  64,800,000  دفوع الممكتتب به وة الكرشل ال امرأس    غبل  م2020  برديسم  31  ،م2021  يونيو  30ما في  ك

 . ةشركال همع أسي مون بجماهأكتتب المس د، وقنقدية اديةع مهسا أعهمي وجدي،  وعس لاير  10م هس لك  ةمي ق ،يمةلقاساوي ت م
 

 

 

الذي  عودية وى هيئة السوق المالية السل إلاة رأس المدزيا  طلب الموافقة علىف  مل  عن تقديمها  م2020ر  ديسمب   31اريخ  بت  لشركةا  أعلنت

 المختصة.الجهات  الدراسة من قبل ما زال تحت

 

 ةزكالصص اخم -9
 

 يولزكا قفوملا 9-1

 ةدهاعلـى شـ حصـلتقـد و م2019سـمبر دي  31فـي  يـةالمنتهالسـنة  حتى "(ئةهي )"ال كيبة والجمارالضرولزكاة الهيئة  ا الزكويةتهإقرارا  ةشركلات  دمق

 2014لألعـوام مـن  ةئـلهي اللربوط الزكوية من  ات تعديللمت الشركة خطاب است  .م2021بريل أ 30 موافقهـ ال1442 رمضان  18ول حتى  عسارية المف

قامـت ي،  سـعودلاير نمليـو 0,7شـركة بمبلـغ راض العلـى اعتـلهيئة ا قتوافوي  سعودمليون لاير 2.47الزكوية  روقات  . بلغت قيمة الف2018ية  ولغا

الفروقات  غاقي مبلب ب تراض دمت الشركة بطلب اعقة، هذا وقالسنة الساب ل جيله كمصرو  خالمليون لاير سعودي والذي تم تس  1,6لغ  ب سداد ملشركة ب ا

 لمالية.ائم اقوداد الحتي تاريخ إع ت بهولم يتم الب  لجان الضريبيةعامة لنة المالأل
 

 يبى ضع الضرالو  9-2

م و 2018ألعـوام  اات خالل  هيئة"( تخص فتررك )"الة والجماقيمة المضافة من هيئة الزكاة والضريب لربوط ضريبة التعديل  ة خطابات  شركلمت الأست 

لـب اعتـراض قامـت الشـركة بتقـديم ط  ،ي سعودمليون لاير  11ب  راماتها ما يقاوغرمليون لاير سعودي    7,9يبية  غت قيمة الفروقات الضرلب ،  م2019

 .ة للجان الضريبيةلألمانة العام
 

 الربوطات أعاله.ب اضات لصالحها فيما يتعلق يجة اإلعترت ن ن أن تكو كةرلشاإدارة تعتقد  
 

 ةكازلخصص اة مكحر 9-3

 م 2021 يونيو 30 

 ة(  )غير مدقق

 م 2020بر يسمد 31 

   ()مدققة  

 1,210,736  2,280,875 سنة ال /لفترة ية اداب  في صيدالر

 1,551,149  - سابقة   فترات /واتسن  يالتتعد

 900,000  300,000 سنة ال / ةرفت الل الخ كونملا

 (1,381,010)  (1,003,064)  ة ن الس ترة/فلا ل سدد خاللما

 2,280,875  1,577,811 سنة لا  ة/فترة الي هان  يف دي صرال

 إلجماليا  عدد األسهم  السهم قيمة  

 64,800,000  6,480,000  10  م2021 يونيو 30 مال فيرأس ال

 64,800,000  6,480,000  10  م2020يسمبر د  31ي ال فالمرأس 



 ية  لصناعدرات الصا عودية ل الشركة الس

 ودية( ع سة مهاسم ة كرش)
   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م  2021 يونيو  30ة في نتهيأشهر الم  ة لستا رة لفت
 ( ف ذلك خال ذكر ي دي ما لم و اللاير السعب  لغامب جميع ال)
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 المحتملة  االلتزامات -10

  ،مليون لاير سعودي تقريبا (  9.9:  2020ديسمبر    31ا  )ب سعودي تقري لاير    ونملي   8.54بلغت  ة  مطالبات مالي بإجمالي    ةكالشرى  ايا مقامة عليوجد قض

ائج ت ون   للشركة ز المالي  هذه القضايا أي أثر على المركن لمثل  رة بأنه لن يكو، تعتقد اإلدايةولاأل لمالية  يخ القوائم اتى تارحائية  نه  شأنها أحكاملم يصدر ب 

 .لهاماأع
 

 يةالقطاع اريرالتق -11

المعلوماتتع ا  شركة ال ل  مااطات وأعبنشة  ي اعلقطا  ت لق  الإل  كأساس   شركةلا  ةاردإا  يهتمدت علعوالتي    مع   اافقهلتو  ا،به  ةلخاص اة  لي امالت  الوممععداد 

 ى. خر األرا  عامل مع األطت شروط ال بنفست طاعاين القب ت عاماللية، تتم الماخدر الي ارتقال ادطرق إعد
 

  لفة خت اعات المعلى القطعها  وزي ت   مكني ود  بن و  عينمع  صورة مباشرة بقطاب   بنود تتعلق  ىلعللقطاعات    لطات التشغي ا شوبات ون ت ومطل وجودا م  لمت شت 

 . ولة قعمس أس ق وف

   شاط:لن ا يعةب طل  فقاو واليالت على  م2020 يونيو 30 ،م2021 يونيو 30ا في  كم عوديال السبالري  يةلماال يةاع القط بالمعلومات صملخ يلي مافي  

 م 2021 ويوني 30

 

 (.9ح يضا)إ صفيةية وهي تحت الت ارطة تجنشمارس أنها لم ت قطاعية لكواألردن من المعلومات ال –ناعية ودية للصادرات الصلسعاستبعاد الشركة ا مت 

 

 مهلسا خسارة -12

 ة مقسب لة للفترة  امشالي الخسارة الوإجم  المستمرة  ليات غيرالعموخسارة  ات المستمرة  ي خسارة العملوالمخفض من    ياألساس  السهمنصيب    باحتسم ات ي 

المست   خسارةال العمليات  المستمرة من  غير  العمليات  من  والخسارة  الإجمو  مرة  الشاملة  خسالي  االمرجح  وسط  ت المى  علللفترة  ارة    ية لعادا  هم سأللعدد 

 (. م 2020 ونيوي  30 هم:س 6,480,000) سهم 6,480,000عدد  م 2021 يونيو 30 ة كما فيمئ االقاألسهم دد ع، بلغ ةن لسا في نهايةقائمة لا

 دية.عام الح لعدد األسهجلمر وسط ات خفيض يؤثر على المي بند ت ناك أن هيك مل

 

 نيذييفنالت باروك اإلدارة سمجل ءأعضا وتعويضات مكافأتو مزايا -13

 

 في  لمنتهيةا  ة أشهرستلفترة ال  ة في يالمنته لثالثة أشهر ا  ترةلف 

 م 2021 نيويو 30 

 مدققة(  ر)غي

 م 2020 نيووي  30 

 ( دققة م ر)غي 

 م 2021 وييون  30 

 ( مدققة ر غي)

 م 2020 ونيوي  30 

 قة( مدقر )غي 

  514,767    138,000    475,767    114,000  جتماعاتاال نفقاتأعضاء اللجان وأتعاب 

  700,650    799,750    398,925    401,275  نالرئيسي  ةراإلدامزايا موظفين و بات رو

  515,275    874,692    937,750    1,215,417  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجمالي   طبية مستلزمات   ية تصدير أنشطة 

 12,890,468  127,652  2,762,8161  ت داا رياإل

 ( 462,544,4)  ( 577,967)  ( 3,884,577) من العمليات المستمرة  رةتفلا  سارةخ يصاف

 29,169,871  1,134,540  28,035,331 المتداولة   اتدو وجلم إجمالي ا

 10,186,822  119,700  10,067,122 لة المتداو لوبات المط ي  الجمإ

 م  2020يونيو  30

 الي االجم  طبية مستلزمات   ية تصدير طةش أن 
 25,612,392  -  25,612,392  يرادات إلا

 ( 11,268,910)  ( 301,660)  ( 10,967,250) يات المستمرة من العمل ةفتر ال خسارةصافي 
          م2020ر سمب دي  31                                     

 36,366,412  537,5861,  634,828,82 اولة  دت الم اتدو وجالم   إجمالي

 12,263,991  196,074  12,067,917 ة المتداول لوبات مط ال  ماليجإ



 ية  لصناعدرات الصا عودية ل الشركة الس

 ودية( ع سة مهاسم ة كرش)
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 ( ف ذلك خال ذكر ي دي ما لم و اللاير السعب  لغامب جميع ال)
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 ابقة س  ةر تف تال يدعت -14

 يلي: رنة كما المقا رةفت ة للزالموج ليةواأل ل قوائمها الماليةبتعدي  الشركةقامت 
 

 : 2020 يونيو 30ية الموجزة كما في لالمركز المالي األو سويات على قائمة ملخص بالت

 2020 يونيو 30

 معدلة(  -ة  مدقق غير)

 

 إعادة قياس 

 

 تصنيف  ادةإع

 2020 يونيو 30 

 ( مدققة )غير 

 

      إيضاح 

 جودات المو         

 ة ولمتدالغير ا   داتجو لموا         

 ت واآلالت والمعدات الممتلكا أ  3,384,714  -  198,969  3,583,683

 ل حق استخدام األصو أ  649,966  -  394,166  1,044,132

6,115,121  -  -  6,115,121   
ل  ثمارات بالقيمة العادلة من خال ت اس

 ارة سخالربح أو ال

 اولة  المتدير غ وداتجي المومالجإ   10,149,801  -  593,135  10,742,936

          

 متداولة الموجودات ال         

 المخزون  د  4,175,930  -  381,122  4,557,052

9,095,252  (696,970 )  (498,080 )  10,290,302  

 ب، أ،

 ، ود

  موجودات وما  دفوعة مقدمصروفات م

 ى خر أ ةلوامتد

 صافي ، جاريةت م مدينة ذم ج، و   25,664,731  331,586  ( 12,337,500)  13,658,817

 مه كالنقد وما في ح   3,970,773  -  -  3,970,773

 لة  مالي الموجودات المتداوإج   44,101,736  ( 166,494)  ( 12,653,348)  31,281,894

 مجموع الموجودات    54,251,537  ( 166,494)  ( 12,060,213)  42,024,830

          

 بات لووالمطملكية  ال حقوق         

 وق الملكية قح         

 لمال ارأس    64,800,000  -  -   64,800,000 

 احتياطي نظامي    642,645  -  -   642,645 

 ري  اكتوطي إإحتيا   186,094  -  -  186,094

 خسائر متراكمة    (22,693,488)  -  ( 13,406,528)  (36,100,016) 

 الملكية  وع حقوقمجم   42,935,251  -  ( 13,406,528)  29,528,723

 مطلوبات ال                   

 لمطلوبات غير المتداولة ا         

 أ  640,540  -  258,541  899,081

ير غزء الج -التزامات عقود اإليجار

 المتداول 

 لموظفينامات المنافع المحددة لزت ال   555,429  -  -   555,429 

 متداولة ر اللمطلوبات غياإجمالي     1,195,969  -  258,541   1,454,510 

          

 بات المتداولة والمطل          

 داول الجزء المت  -ود اإليجارعق اتالتزام أ  5,907  -  267,125  273,032

3,301,785  (424,503 )  235,602  3,490,686  

، د ج،

 ذمم دائنة تجارية   و

 دائنة أخرى  رصدةأيف مستحقة رمصا ، و ب  2,004,893  ( 402,096)  1,245,152  2,847,949

 مستحقات مساهمين   2,808,798  -  -  2,808,798

 ص الزكاة مخص   1,810,033  -  -  1,810,033

 المتداولة   ت إجمالي المطلوبا   10,120,317  ( 166,494)  1,087,774  11,041,597

 مطلوبات ال  جماليإ   11,316,286  ( 166,494)  1,346,315  12,496,107

 حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي   54,251,537  ( 166,494)  ( 12,060,213)  42,024,830
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 )تتمة(   بقةسا رةفتتعديالت -14

 : 0022 يونيو  03في ية لمنتهأشهر ا  الستةفترة آلخر األولية الموجزة ل ا  الربح أو الخسارة والدخل الشامل ئمةت على قااسوي بالتملخص      

 ضاح إي 

 م 2020 يونيو 03 

 ( قة ر مدقغي)

 

 تصنيف إعادة 

 

 إعادة قياس 

 م 2020 يونيو 30 

     معدلة(  -مدققة  غير )

          لمستمرة يات االعمل

          
  23,707,661  -  -  23,707,661   اإليرادات 

 (23,077,341)  59,810  (327,350)  ( 22,809,801)  ، و ـه كلفة اإليرادات ت 

 630,320  59,810  (327,350)  897,860   لربح مجمل ا

          
 (4,568,068)  ( 112,526)  201,640  ( ,182,6574)  ، و ـه مصروفات إدارية وعمومية 

 (8,152,290)  -  -  ( 8,152,290)   التجارية   دينةالذمم المقيمة   يف خفاضن اإل

 (12,090,038)  ( 52,716)  (125,710)  11,9)11,(612   ل تشغي لالخسارة من ا 

 (444,533)  -  -  ( 444,533)  و ستثمارات الا قيمة  يف اإلنخفاض          

 (39,070)  ( 24,831)  -  ( 14,239)  ، و ـه تكلفة التمويل

  1,904,731  -  184,402  1,720,329  و إيرادات أخرى 

 (10,668,910)  ( 77,547)  58,692  ( 10,650,055)   قبل الزكاة   ةارالخس 

          

 (600,000)  -  -  ( 600,000)   ة مصرو  الزكا

 (11,268,910)  ( 77,547)  58,692  ( ,055,25011)   ن العمليات المستمرة م  ارةس الخ

          
          العمليات غير المستمرة 

 ( 58,692)   -  ( 58,692)   -  و مستمرة الير غ ملياتالخسارة من الع

 (11,327,602)  ( 77,547)  -  ( 11,250,055)   للفترة  رة االخس افي ص

          
 -  -  -  -   لشامل اآلخر دخل اال

 (11,327,602)  ( 77,547)  -  ( 11,250,055)   للفترة الشامل   الدخلإجمالي  

          
 (1,75)   ( 0.012)  -  ( 1.74)    فضة لمخلسهم األساسية وا ا سارةخ
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 )تتمة(   سابقة رةتفت ديال تع -14

 :م2019 ديسمبر  31كما في المركز المالي ويات على قائمة س ملخص بالت

  إيضاح  

ديسمبر   31

  إعادة قياس   إعادة تصنيف   ( )مدققة2019

  2019 ديسمبر 31 

 معدلة(  -مدققة )

          الموجودات  

          ة: اولالموجودات غير المتد

 3,049,709  -  -  3,049,709   ت واآلالت والمعدات الممتلكا

 1,146,286  478,268  -  668,018  أ األصول استخدام  حق

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 6,559,654  -  -  6,559,654   الربح أو الخسارة 

   10,277,381  -  478,268  10,755,649 

          موجودات المتداولة: ال          

 2,645,955  381,122  -  2,264,833  ه المخزون 

 أرصدة مدينة أخرى 

ه، ب، أ، 

 9,450,741  ( 696,970)  58,130  10,089,581  و

 8,097,147  ( 12,337,500)  ( 442,329)  20,876,976     و ج، تجارية   مدينة ذمم

 19,625,489  -  -  19,625,489   في حكمه النقد وما 

   52,856,879  (384,199 )  (12,653,348 )  39,819,332 

 50,574,981  ( 12,175,080)  ( 384,199)  63,134,260   الموجودات إجمالي  

          حقوق الملكية والمطلوبات            

          الملكية حقوق 

 64,800,000  -  -  64,800,000   رأس المال  

 642,645  -  -   642,645    مي نظااحتياطي 

 186,094  -  -  186,094   تياطي إكتواري إح

 (24,772,414)  ( 13,328,981)  -  (11,443,433)   خسائر متراكمة 

 40,856,325  ( 13,328,981)  -  54,185,306   إجمالي حقوق الملكية 

          المتداولة: المطلوبات غير           

الجزء غير  -اإليجار قودالتزامات ع

 804,368  157,922  -  646,446  أ لمتداول ا

 583,173  -  -  583,173   للموظفين المحددةمنافع لالتزامات ا

   1,229,619  -  157,922  1,387,541 

          المطلوبات المتداولة:           

الجزء   -اإليجارالتزامات عقود 

 187,145  175,330  -  11,815  أ المتداول 

 1,921,139  ( 424,503)  ( 18,193)  2,363,835    و ه، ج، ئنة تجارية  ذمم دا

 2,203,297  1,245,152  ( 366,006)  1,324,151  و ، ب دائنة أخرى  أرصدةمصاريف مستحقة 

 2,808,798  -  -  2,808,798   مستحقات مساهمين

 1,210,736  -  -  1,210,736   مخصص الزكاة 

   7,719,335  (384,199 )  995,979  8,331,115 

 9,718,656  1,153,901  ( 384,199)  8,948,954   إجمالي المطلوبات 

 50,574,981  ( 12,175,080)  ( 384,199)  63,134,260   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 

 

 

 



 ية  لصناعدرات الصا عودية ل الشركة الس

 ودية( ع سة مهاسم ة كرش)
   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م  2021 يونيو  30ة في نتهيأشهر الم  ة لستا رة لفت
 ( ف ذلك خال ذكر ي دي ما لم و اللاير السعب  لغامب جميع ال)

 

 

 

-14- 

 )تتمة(   سابقة رةتفت ديال تع -14

قائمة  إيضاحات توضيحي  لتسوية  المالي  لمرا ة  الرب   م2019ديسمبر    31وكما في    م2020و  يوني   30في    كماولية  األكز  أو  وقائمة  الشامل  ح  الخسارة والدخل 

 في ذلك التاريخ:  ةتهي المن أشهر  الستةلفترة األولية اآلخر 

ر .أ تعديل  واآل صيد  تم  األ   ،معداتو   تممتلكات  استخدام  عقو  ،لصو حق  اإلالتزامات  والد  فمق  المدفوعةمصاريف  يجار  بعقد  دما  يتعلق  المركز  إيما  يجار 

 (. 16) ر الماليللتقري المعيار الدولي   باتمتطلوفقا  ل  2020للسيارات المشتراه خالل الربع األول من عام  لتملكلتمويلي المنتهي باا وعقد التأجير ئيسيالر

 

 م.2019ر ديسمب  31تهية في نة المن دارة للساإل ومكافآت مجلس نيةمه عديل إثبات مصرو  أتعابت ليخص ا .ب 

 

التواصل مع  تم  عليهطن من الكبريت الخام حسب أمر الشراء من العميل و 35,000ع  ة لبي ق باالتفاق على صفقب ارئيس التنفيذي السلشركة بواسطة الاقامت  .ج

تم استالم    ،2020عام  وخالل  .  2019ة  سمبر لسن شهر دي   خالل  يرادإلا  وإثباتعات  ة مبي تورفا  إصدارالمطلوبة وتم    ة ي فاتورة أولية للكم  لوإرسا المورد  

بت خطاب   مؤرخ  العميل  عك  بعدم  يفيد  01/09/2020يخ  رامن  تم  عليه  وبناء   الغية،  الصفقة  ومعتبرا  للكمية  الاستالمه  بهعمبي س  المتعلقة  والتكلفة    ا ات 

شكيل لجنة  عكس المعاملة وت   ة علىة بالموافقإلدارس االى مجل   لمراجعةصت لجنة اأو . ووالمورد  لالعمي مة  لغاء ذإباإلضافة الى    2019والمسجلة في سنة  

وم  نمللتحقق   الصفقة  وجوإجراءات  تالعب  ن  بتشكيل  أود  اإلدارة  مجلس  وقام  الالزم.  واتخاذ  دلجن   عدمه  اإلدارة  اة  عن  مستقلة  وقامت  التنفيذية  خلية 

االنتهاء من   م ولم يت يق في ذلك،  جية مختصة للتحقر هة خاية تعيين جالمالئم  يخ القواقة لتارترة الالحلفكما تم في ا  ،اجعةلمررة تنفيذ توصيات لجنة اشامب ب 

 . األولية الموجزةتاريخ اعتماد القوائم المالية  ق حتىالتحقي 

بر  يسمد  31ة في  ل السنة المنتهي اله واستالمه خاؤد تم شرالمخزون ق، وتبين الحقا  أن  2020مارس    31عد  الفترة ما ب   ي قامت الشركة بتسجيل مخزون ف .د

 . 2020مارس  31المتعلقة به كما في  رصدةم تعديل المخزون واألت  عليه، ، وبناء  2019
 

ر التمويلي جي قد التأوع  لرئيسيعقد إيجار المركز اب   قةمتعلالات عقود اإليجار  مالتزوتكاليف التمويل ال  ،حق استخدام األصول  كتهالاس   يمثل قيمة مصرو هـ.   

 (. 16) للتقرير الماليالمعيار الدولي لبات وفقا  لمتط  2020عام  نم خالل الربع األولتراه  لمشسيارات انتهي بالتملك لللما
 

 ة. حالي ال ولية الموجزة للفترةأل ا المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية  مرقاعض أتم إعادة تبويب ب  .و

 

 الحقة أحداث   -15

 . األولية الموجزةية المالقوائم العلى هذه يل دعت  ب إفصاح أوتتطل لتي قدوا الفترة ايةمنذ نه ة هامةقح ث ال د أحداوجو مبعدرة داتقد اإلتع
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ال  دااعتم  تم الموج يةلالما  مئ واقهذه  ب اردإلا  سلجم  لب ق  نم  م2021  وي يون   30  فيهية  منت ال  ةترلفل  ةزاألولية    22فق  واالم  ـه1443  محرم  14  خ ي رتاة 

 . م2021 أغسطس


