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الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي
كما في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
موجودات حق االستخدام
مشروعات تحت التنفيذ
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون ،صافي
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى
نقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة
موجودات من عمليات غير مستمرة
إجمالي الموجودات

إيضاح

4
5
6
7

 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
3,482,421
837,923
162,738
4,483,082

3,699,896
939,890
149,006
4,788,792

3,049,709
1,146,286
6,559,654
10,755,649

2,613,886
11,372,827
7,226,516
7,956,642
29,169,871
922,115
34,575,068

3,452,090
15,640,435
8,789,857
8,484,030
36,366,412
41,155,204

2,645,955
8,097,147
9,450,741
19,625,489
39,819,332
50,574,981

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
إحتياطي إكتوارى
خسائر متراكمة
إجمالي حقوق الملكية

()42,470,177
23,220,510

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مزايا نهاية الخدمة للموظفين
التزامات عقود اإليجار – الجزء غير المتداول
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
التزامات عقود اإليجار -الجزء المتداول
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
مستحقات إلى المساهمين
مخصص الزكاة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
االلتزامات المحتملة
أحمد طلعت عبد العزيز
المدير المالي
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 31ديسمبر 2020م  31ديسمبر 2019م
(مدققة)
(مدققة)

64,800,000
642,645

64,800,000
642,645

248,042

64,800,000
642,645
186,094

248,042
)(24,772,414) (37,954,378
27,736,309

40,856,325

410,260
757,476
1,167,736

335,330
720,574
1,055,904

583,173
804,368
1,387,541

321,898
3,019,339
2,460,752
2,807,022
1,577,811
10,186,822
11,354,558
34,575,068

321,898
1,054,066
5,897,354
2,808,798
2,280,875
12,362,991
13,418,895
41,155,204

187,145
1,921,139
2,203,297
2,808,798
1,210,736
8,331,115
9,718,656
50,574,981
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سليمان حمد الجديعي
الرئيس التنفيذي

حاتم حمد السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر األولية
لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 202م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

إيضاح
العمليات المستمرة:
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات ادارية وعمومية
اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
الخسارة من التشغيل
اإلنخفاض في قيمة االستثمارات
تكاليف تمويل
إيرادات أخرى
صافي الخسارة قبل الزكاة
الزكاة
صافي الخسارة من العمليات المستمرة
العمليات الغير مستمرة:
الخسارة من العمليات غير المستمرة
صافي خسارة الفترة
الدخل (/الخسارة) الشامل اآلخر:
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م
 30يونيو 2021م
(غير مدققة  -معدلة)
(غير مدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م
 30يونيو 2021م
(غير مدققة -معدلة)
(غير مدققة)

4,365,367
)(4,227,306
138,061
()2,581,679
()2,443,618

12,371,582
)(11,996,585
374,997
)(3,053,747
)(8,152,290
()10,831,040

12,264,236
)(11,819,956
444,280
()5,196,154
()4,751,874

23,707,661
)(23,077,341
630,320
)(4,568,068
)(8,152,290
)(12,090,038

)(18,007
612,912
)(1,848,713
)(1,848,713

)(444,533
)(23,944
387,407
)(10,912,110
)(600,000
()11,512,110

)(36,902
626,232
()4,162,544
)(300,000
()4,462,544

)(444,533
)(39,070
1,904,731
)(10,668,910
)(600,000
)(11,268,910

()22,923
)(1,871,636

)(33,559
)(11,545,669

()53,255
()4,515,799

)(58,692
)(11,327,602

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا
ضمن الربح أو الخسارة:
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
نصيب السهم األساسي والمخفض من:
خسارة العمليات المستمرة
خسارة العمليات الغير المستمرة
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

أحمد طلعت عبد العزيز
المدير المالي

)(1,871,636

)(11,545,669

()4,515,799

)(11,327,602

()0,29
()0,0035
()0,29

()1,78
()0,0052
()1,78

()0,69
()0,0082
()0,70

)(1,74
()0,0086
)(1,75
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سليمان حمد الجديعي
الرئيس التنفيذي

حاتم حمد السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

رأس المال
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م (مدققة  -معدلة)
صافي خسارة الفترة
الدخل الشامل االخر للفترة
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
الرصيد كما في  30يونيو 2020م (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م (مدققة)
صافي خسارة الفترة
الدخل الشامل االخر للفترة
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
الرصيد كما في  30يونيو 2021م (غير مدققة)

احتياطي نظامي

إحتياطي إكتوارى

64,800,000
64,800,000

642,645
642,645

186,094

64,800,000
64,800,000

642,645
642,645

248,042
248,042

أحمد طلعت عبد العزيز
المدير المالي

سليمان حمد الجديعي
الرئيس التنفيذي

خسائر متراكمة

186,094
-

)(24,772,414

40,856,325
)(11,327,602

-

-

)(11,327,602

)(36,100,016

)(11,327,602
29,528,723

)(37,954,378
()4,515,799
()4,515,799
()42,470,177

)(11,327,602

حاتم حمد السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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اإلجمالي

27,736,309

()4,515,799
-

()4,515,799
23,220,510

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)

ايضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي خسارة الفترة قبل الزكاة
الخسارة من العمليات الغير مستمرة

 30يونيو 2020م
(غير مدققة)

()4,162,544
)(53,255
()4,215,799

)(10,668,910
)(58,692
)(10,727,602

238,553
101,967
263,866
83,546
36,902
()3,490,965

193,842
102,154
444,533
1,725,285
78,875
39,070
)(8,143,843

4,267,608
574,338
671,748
1,965,273
)(3,436,602
551,400
)(8,616
)(1,003,064
)(460,280

)(7,286,955
)(1,911,097
355,489
1,379,943
644,652
)(14,961,811
)(106,619
)(39,070
)(15,107,500

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(37,623
)(13,732
)(51,355

)(500,423
)(500,423

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
التزامات عقود إيجار مسددة
مستحق الى المساهمين
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد ومافي حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

)(1,776
)(1,776
)(513,411
8,484,030
7,970,619

7

التعديالت لـ:
استهالك ممتلكات والت ومعدات
استهالك موجودات حق االستخدام
االنخفاض في قيمة االستثمارات
االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
تكوين مخصص مخزون بطيء الحركة
مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين
تكلفة التمويل

4

التغيرات في بنود رأس المال العامل:
ذمم مدينة تجارية
مخزون
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخري
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخري
النقد الناتج من(/المستخدم في) من األنشطة التشغيلية
مزايا نهاية الخدمة المدفوعة
الزكاة المدفوعة
تكاليف تمويلية مسددة
صافي النقد المستخدم في االنشطة التشغيلية
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معامالت غير نقدية:
إضافات ممتلكات وأالت ومعدات مقابل التزامات عقود االيجار

أحمد طلعت عبد العزيز
المدير المالي

)(46,793
)(46,793
)(15,654,716
19,625,489
3,970,773

-

سليمان حمد الجديعي
الرئيس التنفيذي

227,393

حاتم حمد السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -1الوضع التنظيمي وطبيعة النشاط
الشركة السعودية للصادرات الصناعية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة رقم  954بتاريخ
 12ذو القعدة  1410هـ الموافق  5يونيو 1990م ،بموجب السجل التجـاري رقـم  1010077554والصـادر مـن مدينـة الريـاض بتـاريخ  25ذو القعـدة
1410هـ الموافق  18يونيو 1990م.
يقع المقر الرئيسي للشركة في العنوان التالي:
صندوق بريد 21977
الرياض .11485
المملكة العربية السعودية
بلغ رأس مال الشركة المصدر والمصرح به  64,800,000لاير سعودي مقسم إلى  6,480,000سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي.
-

تعمل الشركة من خالل الفروع التالية ،والتي تم ادراج موجوداتها وإلتزاماتها ونتائج أعمالها ضمن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة:
تاريخ السجل
رقم السجل
المدينة
اسم الفرع
1417/06/30هـ
1010143870
الرياض
مصنع ساره للمستلزمات الطبية
1441/2/14هـ
1010598789
الرياض
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية
1441/5/11هـ
1010620859
الرياض
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية
1441/4/27هـ
1010618735
الرياض
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية
2019/11/28م
1803
الخرطوم
الشركة السعودية للصادرات الصناعية – فرع السودان
2019/12/12م
1473310
دبى
الشركة السعودية للصادرات الصناعية – فرع اإلمارات

-

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الوقود الخام والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية بما في ذلك األسمدة ،والبيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية
المكررة ،والبيع بالجملة إلسمنت والجص وما شابه ،والبيع بالجملة للمواد البالستيكية األوليـة والمطـاط واألليـا الصـناعية ،والبيـع للنباتـات والبـذور
واألسمدة (المشاتل) ،والتخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة.
يتمثل نشاط مصنع ساره للمستلزمات الطبية – فرع الشركة السـعودية للصـادرات الصـناعية -فـي صـناعة المطهـرات والمعقمـات الخاصـة بـاألجهزة
والمنتجات الطبية ،صـناعة المطهـرات والمعقمـات لإلسـتخدام الغيـر طبـى ،البيـع بالجملـة للصـابون والمنظفـات ،البيـع بالتجزئـة لألجهـزة والمعـدات
والمستلزمات الطبية بموجب الترخيص الصناعي المعدل بالقرار رقم  247بتاريخ  28محرم 1439هـ الموافق  18أكتوبر 2017م.
يتمثل نشاط فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – سجل تجارى رقـم  – 1010598789فـي الشـحن والتفريـغ لطـائرات الشـحن الجـوي ،نقـل
البضائع بحرا وتوجيه مركبات نقل البضائع.
يتمثل نشاط فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – سجل تجارى رقم  –1010620859في البيع بالجملـة لألغذيـة والمشـروبات ،التخـزين فـى
مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية والمنتجات الزراعية ومخازن المواد الغذائية الجافة.
يتمثل نشاط فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – سجل تجارى رقم  –1010618735في البيع بالجملة للمواد الكيميائية.
يتمثل نشاط الشركة السعودية للصادرات الصناعية – فرع السودان -في االستيراد والتصدير للوقود الخام والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية بما فـي
ذلك األسمدة وزيوت التشحيم والمنتجات النفطية المكررة والمواد البالستيكية األولية والمطاط واألليا الصناعية بموجب الترخيص الصناعي الصادر
بالقرار رقم  2450بتاريخ  1ربيع االخر 1441هـ الموافق  28نوفمبر 2019م.
يتمثل يتمثل نشاط الشركة السعودية للصادرات الصناعية – فرع اإلمارات -في تجارة الزيوت والتشحيم بموجب الترخيص الصـناعي الصـادر بـالقرار
رقم  868310بتاريخ  15ربيع االخر 1441هـ الموافق  12ديسمبر 2019م.

-

 -2أسس اإلعداد والقياس
 1-2بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" :)34التقرير المالي
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخري المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع
القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م باالضافة إلى أن نتائج عمليات الفترات األولية ال تمثل بالضرورة مؤشرا للداللة
على نتائج عمليات السنة الكاملة.
إن األرقام المقارنة تظهر بصورة موحدة وتشمل القوائم المالية للشركة والشركة السعودية للصادرات الصناعية – األردن ("الشركة التابعة").
بتاريخ  7مارس  ،2021قرر مجلس إدارة الشركة تصفية وإغالق الشركة التابعة في األردن وذلك لعدم الجدوى االقتصادية لها ولتخفيض
المصاريف العمومية واإلدارية ،وبناء عليه تم إيقا توحيد القوائم المالية في ذلك التاريخ (إيضاح .)7
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الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -2أسس اإلعداد والقياس (تتمة)
 2-2عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
 3-2استخدام التقديرات واالفتراضات:
إن إعداد البيانات المالية األولية الموجزة يتطلب قيام اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة للموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
على وجه الخصوص ،المعلومات حول األمور الهامة بشأن تقدير عدم التيقن في تطبيق السياسات المحاسبية ذات التأثير الهام على المبالغ المعتر
في البيانات المالية تلخص على النحو التالي:

بها

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بصورة دورية اعتمادا على الحالة العامة لهذه الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها
اإلنتاجية في المستقبل.
تقوم اإلدارة بأخذ مخصص الذمم المدينة التجارية اعتمادا على تقديراتها حول إمكانية استرداد تلك الذمم.
تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي تدني في قيمتها.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعترا
والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير.

بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات

 4-2العمليات غير المستمرة والموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع (أو المحتفظ بها للتوزيع على المالك)
يتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر األولية .يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة
(أو مجموعات االستبعاد) على أنها محتفظ بها للبيع (أو محتفظ بها للتوزيع على المالك) بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة ناقصـا تكلفـة البيـع (أو تكلفـة
التوزيع) ،أيهما أقل.
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة (أو مجموعات االستبعاد) على أنها محتفظ بها للبيع (أو محتفظ بها للتوزيع على المـالك) إذا كـان سـيتم اسـترداد
قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع بدال من االستخدام المستمر .في هذه الحالة عندما يكون األصـل (أو مجموعـة االسـتبعاد) متاحـا للبيـع الفـوري فـي
حالته الحالية فقط مع مراعاة الشروط المعتادة والعادية لبيع تلك األصول (أو مجموعة االستبعاد) ويعتبر البيع محتمال بدرجة كبيرة.
تعتبر عملية البيع محتملة بدرجة كبيرة اذا كان المستوى اإلداري المختص ملتزما بخطة لبيع األصل (أو مجموعة االستبعاد) ،وتم البدء في برنامج نشط
إليجاد المشترى واستكمال الخطة .عالوة على ذلك؛ تم تسويق الموجودات للبيع (أو مجموعة االستبعاد) بشكل نشط وبسعر معقول بالنسبة لقيمته العادلة
الحالية .باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تصبح عملية البيع مؤهلة لالعترا بها كعملية بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تاريخ تصـنيفها كمحـتفظ بهـا
بغرض البيع.
ال يتم استهالك أو إطفاء الموجودات غير المتداولة للبيع أثناء تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع (أو محتفظ بهـا للتوزيـع علـى المـالك) .يـتم االعتـرا
بالفوائد والمصروفات األخرى المرتبطة بالتزامات مجموعة االستبعاد.
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة (أو مجموعة االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع (أو محتفظ بها للتوزيع علـى المـالك) بشـكل منفصـل
عن الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي األولية .يتم تصنيف التزامات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بهـا بغـرض البيـع (أو محـتفظ بهـا
للتوزيع على المالك) بشكل منفصل عن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي األولية.
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الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-2أسس اإلعداد والقياس (تتمة)
 5-2مفهوم اإلستمرارية المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ اإلستمرارية ،الذي يفترض أن الشركة سو تستمر في اعمالها التجارية في المستقبل المنظور.
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في  30يونيو  2021ما قيمته 42,470,177لاير سعودي ،ما نسبته  %66من رأس المال ( 31ديسمبر :2020
 37,954,378لاير سعودي ،ما نسبته  %59من رأس المال) ،كما بلغت الخسارة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021ما قيمته 4,515,799
لاير سعودي .ان قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة يعتمد على حصولها على تمويل وعقود مربحة وزيادة حجم إيراداتها بشكل مناسب.
تعمل الشركة على التوسع في نموذج العمل من خالل الدخول في العمليات المكملة لنشاط الشركة بحسب النظام األساسي ليشمل عمليات التخزين في
المناطق الحرة اإلقليمية والدولية باإلضافة الى الدخول في عمليات إستيراد للمواد األولية والتوسع في عمليات النقل لحساب الشركة ولحساب الغير.
باإلضافة لذلك ،تعمل إدارة الشركة على التوجه للمتاجرة في المواد ذات هامش ربح مرتفع كالمواد الغذائية .كما أعلنت الشركة عن موافقة مجلس
اإلدارة على إغالق الشركة السعودية للصادرات الصناعية في المملكة األردنية الهاشمية من أجل تخفيض المصروفات العمومية واإلدارية وكما قامت
بالعمل على زيادة رأس مال الشركة من خالل تقديم طلب لهيئة السوق المالية ومازال الطلب تحت الدراسة.
على الرغم من ذلك وكما هو موضح أعاله ،فإن اإلدارة تتوقع بشكل معقول أن تبقى الشركة كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور.
 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2020م باستثناء إيضاح  ،4-2لم تقم الشركة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغير
سارية المفعول بعد.
 -4مخزون

مخزن سارة
كبريت محبب
كبريت خام
مواد غذائية
بوليمر
بضاعة في الطريق
اإلجمالي
يخصم منه:
مخصص انخفاض قيمة المخزون

 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
1,467,582
1,427,043
313,725
281
3,208,631

 31ديسمبر 2020م
(مدققة)
1,277,212
1,639,763
313,725
453,917
78,670
19,682
3,782,969

()594,745
2,613,886

()330,879
3,452,090

حركة مخصص انخفاض في قيمة المخزون كما يلي:
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
330,879
307,439
)(43,573
594,745

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المكون خالل الفترة  /السنة
المستخدم خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
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 31ديسمبر 2020م
(مدققة)
330,879
330,879

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5ذمم مدينة تجارية ،صافي

ذمم مدينة تجارية
ناقصا :مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
13,212,609
()1,839,782
11,372,827

 31ديسمبر 2020م
(مدققة)
17,480,217
()1,839,782
15,640,435

 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
1,839,782
1,839,782

 31ديسمبر 2020م
(مدققة)
114,497
1,725,285
1,839,782

حركة مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية كما يلي:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المكون خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
 -6النقد وما في حكمه
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
7,955,990
652
7,956,642

النقد لدي البنوك
النقد بالصندوق

 31ديسمبر 2020م
(مدققة)
8,470,089
13,941
8,484,030

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية ،يتكون إجمالي النقد وما في حكمه مما يلي-:
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
7,956,642

إجمالي النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه الخاص بالعمليات غير المستمرة

13,977
7,970,619

 31ديسمبر 2020م
(مدققة)
8,484,030
8,484,030

 -7العمليات الغير مستمرة
كما هو مبين في اإليضاح ( ،)1-2قرر مجلس إدارة الشركة فـي تـاريخ  7مـارس  2021تصـفية وإغـالق الشـركة السـعودية للصـادرات الصـناعية –
األردن ("الشركة التابعة") ،لم تقم الشركة بإدراج هذه الشركة التابعة ضمن قوائمها المالية األوليـة المـوجزة ،وتـم تصـنيفها كعمليـة غيـر مسـتمرة .تـم
عرض نتائج عمليات الشركة التابعة للفترة الحالية والفترة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر االولية كما يلي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
(غير مدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
(غير مدققة)

مصروفات إدارية وعمومية
الخسارة من التشغيل

()22,923
()22,923

()33,559
()33,559

()53,255
()53,255

()58,692
()58,692

صافي الخسارة من العمليات غير
المستمرة للفترة

()22,923

()33,559

()53,255

()58,692

خسارة السهم األساسية والمخفضة

()0,0035

()0,0041

()0,008

()0,0091
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الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-7العمليات الغير مستمرة (تتمة)
كما في  30يونيو  ،2021تتألف صافي موجودات الشركة السعودية للصادرات الصناعة – األردن مما يلي:
 30يونيو 2021
(غير مدققة)
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
إجمالي الموجودات غير المتداولة

16,545
16,545

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى
النقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات من العمليات غير المستمرة

891,593
13,977
905,570
922,115

خالل الفترة الحالية لم يكن هناك أي انخفاض في القيمة الدفترية للموجودات من العمليات غير المستمرة.
ال يوجد أي تدفقات نقدية للشركة السعودية للصادرات الصناعية – األردن لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 31 ،2021ديسمبر 2020م.
 -8رأس المال
كما في  30يونيو 2021م 31 ،ديسمبر 2020م بلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع  64,800,000لاير سعودي مقسم إلى  6,480,000سهم
متساوي القيمة ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي ،وجميعها أسهم عادية نقدية ،وقد أكتتب المساهمون بجميع أسهم الشركة.

رأس المال في  30يونيو 2021م
رأس المال في  31ديسمبر 2020م

قيمة السهم
10
10

عدد األسهم
6,480,000
6,480,000

اإلجمالي
64,800,000
64,800,000

أعلنت الشركة بتاريخ  31ديسمبر 2020م عن تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية والذي
ما زال تحت الدراسة من قبل الجهات المختصة.
 -9مخصص الزكاة
 1-9الموقف الزكوي
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") حتى السـنة المنتهيـة فـي  31ديسـمبر 2019م وقـد حصـلت علـى شـهادة
سارية المفعول حتى  18رمضان 1442هـ الموافق  30أبريل 2021م .استلمت الشركة خطابات تعديل للربوط الزكوية من الهيئـة لألعـوام مـن 2014
ولغاية  .2018بلغت قيمة الفروقات الزكوية  2.47مليون لاير سعودي ووافقت الهيئة علـى اعتـراض الشـركة بمبلـغ  0,7مليـون لاير سـعودي ،قامـت
الشركة بسداد مبلغ  1,6مليون لاير سعودي والذي تم تسجيله كمصرو خالل السنة السابقة ،هذا وقدمت الشركة بطلب اعتراض بباقي مبلغ الفروقات
لألمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم البت به حتي تاريخ إعداد القوائم المالية.
 2-9الوضع الضريبى
أستلمت الشركة خطابات تعديل لربوط ضريبة القيمة المضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") تخص فترات خالل األعـوام 2018م و
2019م ،بلغت قيمة الفروقات الضريبية  7,9مليون لاير سعودي وغراماتها ما يقارب  11مليون لاير سعودي ،قامـت الشـركة بتقـديم طلـب اعتـراض
لألمانة العامة للجان الضريبية.
تعتقد إدارة الشركة أن تكون نتيجة اإلعتراضات لصالحها فيما يتعلق بالربوطات أعاله.
 3-9حركة مخصص الزكاة
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
2,280,875
300,000
)(1,003,064
1,577,811

الرصيد في بداية الفترة /السنة
تعديالت سنوات /فترات سابقة
المكون خالل الفترة /السنة
المسدد خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
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 31ديسمبر 2020م
(مدققة)
1,210,736
1,551,149
900,000
)(1,381,010
2,280,875

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -10االلتزامات المحتملة
يوجد قضايا مقامة على الشركة بإجمالي مطالبات مالية بلغت  8.54مليون لاير سعودي تقريبا ( 31ديسمبر  9.9 :2020مليون لاير سعودي تقريبا)،
لم يصدر بشأنها أحكام نهائية حتى تاريخ القوائم المالية األولية ،تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لمثل هذه القضايا أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج
أعمالها.
 -11التقارير القطاعية
تتعلق المعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال الشركة والتي اعتمدت عليها إدارة الشركة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بها ،لتوافقها مع
طرق إعداد التقارير الداخلية ،تتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطرا األخرى.
تشتمل موجودات ومطلوبات ونشاطات التشغيل للقطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات المختلفة
وفق أسس معقولة.
فيما يلي ملخص بالمعلومات القطاعية المالية بالريال السعودي كما في  30يونيو 2021م 30 ،يونيو 2020م على التوالي وفقا لطبيعة النشاط:
 30يونيو 2021م
االجمالي
مستلزمات طبية
أنشطة تصديرية
12,890,468
127,652
12,762,816
اإليرادات
()4,462,544
()577,967
صافي خسارة الفترة من العمليات المستمرة ()3,884,577
29,169,871
1,134,540
28,035,331
إجمالي الموجودات المتداولة
10,186,822
إجمالي المطلوبات المتداولة
119,700
10,067,122
 30يونيو 2020م
أنشطة تصديرية

مستلزمات طبية

االجمالي
25,612,392
()11,268,910

25,612,392
اإليرادات
()301,660
صافي خسارة الفترة من العمليات المستمرة ()10,967,250
 31ديسمبر 2020م
36,366,412
1,537,586
34,828,826
إجمالي الموجودات المتداولة
12,263,991
196,074
إجمالي المطلوبات المتداولة
12,067,917
تم استبعاد الشركة السعودية للصادرات الصناعية – األردن من المعلومات القطاعية لكونها لم تمارس أنشطة تجارية وهي تحت التصفية (إيضاح .)9
 -12خسارة السهم
يتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من خسارة العمليات المستمرة وخسارة العمليات غير المستمرة وإجمالي الخسارة الشاملة للفترة بقسمة
الخسارة من العمليات المستمرة والخسارة من العمليات غير المستمرة وإجمالي الخسارة الشاملة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة في نهاية السنة ،بلغ عدد األسهم القائمة كما في  30يونيو 2021م عدد  6,480,000سهم ( 6,480,000سهم 30 :يونيو 2020م).
لم يكن هناك أي بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
 -13مزايا ومكافأت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
475,767
أتعاب أعضاء اللجان ونفقات االجتماعات 114,000
398,925
رواتب ومزايا موظفين اإلدارة الرئيسين 401,275
874,692
515,275

-10-

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م
 30يونيو 2021م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
514,767
138,000
700,650
799,750
1,215,417
937,750

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -14تعديالت فترة سابقة
قامت الشركة بتعديل قوائمها المالية األولية الموجزة للفترة المقارنة كما يلي:
ملخص بالتسويات على قائمة المركز المالي األولية الموجزة كما في  30يونيو :2020
 30يونيو 2020
إعادة تصنيف
(غير مدققة)
إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
3,384,714
أ
الممتلكات واآلالت والمعدات
649,966
أ
حق استخدام األصول
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
6,115,121
الربح أو الخسارة
10,149,801
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المخزون
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات
متداولة أخرى
ذمم مدينة تجارية ،صافي
النقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
إحتياطي إكتواري
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
التزامات عقود اإليجار -الجزء غير
المتداول
التزامات المنافع المحددة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
التزامات عقود اإليجار -الجزء المتداول
ذمم دائنة تجارية
مصاريف مستحقة أرصدة دائنة أخرى
مستحقات مساهمين
مخصص الزكاة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

د
أ ،ب،
د ،و
ج ،و

أ

أ
ج ،د،
و
ب ،و

إعادة قياس

 30يونيو 2020
(غير مدققة  -معدلة)

198,969
394,166

3,583,683
1,044,132

593,135

6,115,121
10,742,936

4,175,930

-

381,122

4,557,052

10,290,302
25,664,731
3,970,773
44,101,736
54,251,537

()498,080
331,586
()166,494
()166,494

()696,970
()12,337,500
()12,653,348
()12,060,213

9,095,252

13,658,817
3,970,773
31,281,894
42,024,830

64,800,000
642,645
186,094
)(22,693,488
42,935,251

-

()13,406,528
()13,406,528

64,800,000
642,645
186,094
)(36,100,016
29,528,723

640,540
555,429
1,195,969

-

258,541
258,541

899,081
555,429
1,454,510

5,907

-

267,125

273,032

3,490,686
2,004,893
2,808,798
1,810,033
10,120,317
11,316,286
54,251,537

235,602
()402,096
()166,494
()166,494
()166,494

()424,503
1,245,152
1,087,774
1,346,315
()12,060,213

3,301,785
2,847,949
2,808,798
1,810,033
11,041,597
12,496,107
42,024,830

-11-

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-14تعديالت فترة سابقة (تتمة)
ملخص بالتسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو :2020
إيضاح

 30يونيو 2020م
(غير مدققة)

إعادة تصنيف

إعادة قياس

 30يونيو 2020م
(غير مدققة  -معدلة)

العمليات المستمرة
23,707,661
()22,809,801
897,860

)(327,350
)(327,350

59,810
59,810

23,707,661
)(23,077,341
630,320

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات إدارية وعمومية
اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
الخسارة من التشغيل

هـ  ،و

()4,657,182
()8,152,290
)(11,911,612

201,640
)(125,710

()112,526
()52,716

)(4,568,068
)(8,152,290
)(12,090,038

اإلنخفاض في قيمة االستثمارات
تكلفة التمويل
إيرادات أخرى
الخسارة قبل الزكاة

و
هـ  ،و
و

()444,533
()14,239
1,720,329
()10,650,055

184,402
58,692

()24,831
()77,547

)(444,533
)(39,070
1,904,731
)(10,668,910

مصرو الزكاة
الخسارة من العمليات المستمرة

()600,000
()11,250,055

58,692

()77,547

)(600,000
)(11,268,910

العمليات غير المستمرة
الخسارة من العمليات غير المستمرة
صافي الخسارة للفترة

هـ  ،و

()11,250,055

()58,692
-

()77,547

()58,692
)(11,327,602

و

الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة

()11,250,055

-

()77,547

)(11,327,602

خسارة السهم األساسية والمخفضة

()1.74

-

()0.012

)(1,75
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الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-14تعديالت فترة سابقة (تتمة)
ملخص بالتسويات على قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019م:
 31ديسمبر
(2019مدققة)
إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة:
3,049,709
الممتلكات واآلالت والمعدات
668,018
أ
حق استخدام األصول
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
6,559,654
الربح أو الخسارة
10,277,381
الموجودات المتداولة:
المخزون
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة تجارية
النقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
إحتياطي إكتواري
خسائر متراكمة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة:
التزامات عقود اإليجار -الجزء غير
المتداول
التزامات المنافع المحددة للموظفين
المطلوبات المتداولة:
التزامات عقود اإليجار -الجزء
المتداول
ذمم دائنة تجارية
مصاريف مستحقة أرصدة دائنة أخرى
مستحقات مساهمين
مخصص الزكاة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

ه
أ ،ب ،ه،
و
ج ،و

أ

أ
ج ،ه ،و
ب ،و

إعادة تصنيف

إعادة قياس

 31ديسمبر 2019
(مدققة -معدلة)

-

478,268

3,049,709
1,146,286

-

478,268

6,559,654
10,755,649

2,264,833

-

381,122

2,645,955

10,089,581
20,876,976
19,625,489
52,856,879
63,134,260

58,130
()442,329
()384,199
()384,199

()696,970
()12,337,500
()12,653,348
()12,175,080

9,450,741
8,097,147
19,625,489
39,819,332
50,574,981

64,800,000
642,645
186,094
)(11,443,433
54,185,306

-

()13,328,981
()13,328,981

64,800,000
642,645
186,094
40,856,325

646,446
583,173
1,229,619

-

157,922
157,922

804,368
583,173
1,387,541

()18,193
()366,006
()384,199
()384,199
()384,199

11,815
2,363,835
1,324,151
2,808,798
1,210,736
7,719,335
8,948,954
63,134,260
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175,330
()424,503
1,245,152
995,979
1,153,901
()12,175,080

)(24,772,414

187,145
1,921,139
2,203,297
2,808,798
1,210,736
8,331,115
9,718,656
50,574,981

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-14تعديالت فترة سابقة (تتمة)
إيضاحات توضيحية لتسوية قائمة المركز المالي األولية كما في  30يونيو 2020م وكما في  31ديسمبر 2019م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ:
أ.

تم تعديل رصيد ممتلكات واآلت ومعدات ،حق استخدام األصول ،التزامات عقود اإليجار والمصاريف المدفوعة مقدما فيما يتعلق بعقد إيجار المركز
الرئيسي وعقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك للسيارات المشتراه خالل الربع األول من عام  2020وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (.)16

ب .يخص التعديل إثبات مصرو

أتعاب مهنية ومكافآت مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

ج .قامت الشركة بواسطة الرئيس التنفيذي السابق باالتفاق على صفقة لبيع  35,000طن من الكبريت الخام حسب أمر الشراء من العميل وعليه تم التواصل مع
المورد وإرسال فاتورة أولية للكمية المطلوبة وتم إصدار فاتورة مبيعات وإثبات اإليراد خالل شهر ديسمبر لسنة  .2019وخالل عام  ،2020تم استالم
خطاب من العميل مؤرخ بتاريخ  2020/09/01يفيد بعدم استالمه للكمية ومعتبرا الصفقة الغية ،وبناء عليه تم عكس المبيعات والتكلفة المتعلقة بها
والمسجلة في سنة  2019باإلضافة الى إلغاء ذمة العميل والمورد .وأوصت لجنة المراجعة الى مجلس اإلدارة بالموافقة على عكس المعاملة وتشكيل لجنة
للتحقق من إجراءات الصفقة ومن وجود تالعب أو عدمه واتخاذ الالزم .وقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة داخلية مستقلة عن اإلدارة التنفيذية وقامت
بمباشرة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة ،كما تم في الفترة الالحقة لتاريخ القوائم المالية تعيين جهة خارجية مختصة للتحقيق في ذلك ،ولم يتم االنتهاء من
التحقيق حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة.
د .قامت الشركة بتسجيل مخزون في الفترة ما بعد  31مارس  ،2020وتبين الحقا أن المخزون قد تم شراؤه واستالمه خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2019وبناء عليه ،تم تعديل المخزون واألرصدة المتعلقة به كما في  31مارس .2020
هـ .يمثل قيمة مصرو استهالك حق استخدام األصول ،وتكاليف التمويل اللتزامات عقود اإليجار المتعلقة بعقد إيجار المركز الرئيسي وعقد التأجير التمويلي
المنتهي بالتملك للسيارات المشتراه خالل الربع األول من عام  2020وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (.)16
و .تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية األولية الموجزة للفترة الحالية.
 -15أحداث الحقة
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
 -16اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  14محرم 1443هـ الموافق 22
أغسطس 2021م.
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