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  )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة القوائم المالية األوليةفهرس 

 م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

 
 

 صفحـة فهرس

 - المراجع المستقل فحص تقرير

 1 الموجزة األولية قائمة المركز المالي

 2 الموجزة األولية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 3 الموجزة األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 4 الموجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

 12 - 5 الموجزة القوائم المالية األوليةإيضاحات حول 



 
 
 

 تق��ر الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المال�ة األول�ة الموجزة
 

 
كة السعود�ة للصادرات   الصناع�ةإ� السادة/ مساه�ي ال�ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 الممل�ة الع���ـة السعود�ة –ال��اض 

 

 

)١/  ١(  

 المقدمة

كةالالمرفقة الخاصة بالمركز الما�ي األول�ة لقد قمنا بفحص قائمة  كة")  السعود�ة للصادرات الصناع�ة  �ش ي ("ال�ش
قائمة ال، و م٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما �ف

ي ذلك التار�ــــخ 
ة الستة أشهر المنته�ة �ف ة الثالثة أشهر وف�ت ات ، األول�ة لل��ــح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  لف�ت ي والقوائم األول�ة للتغي�ي

�ف
ة الستة أشهرالتدفقات النقد�ة و  ل��ة حقوق الم   لف�ت

�
ي ذلك التار�ــــخ، وملخصا

�ة المهمة واإل�ضاحات المحاسب�ة بالس�اسات المنته�ة �ف  التفس�ي
 وعرضها  األول�ة الموجزة المال�ة القوائم هذە إعداد  عن المسؤولة �ي  األخرى. واإلدارة

�
(الدو�ي للمحاسبة لمع�ار لوفقا ) ٣٤المحاسبة الدو�ي

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. وتتمثل مسؤوليتنا 
" المعتمد �ف ي إبداء استنتاج �شأن هذە "التق��ر الما�ي األو�ي

المال�ة األول�ة الموجزة  المعلومات �ف
 إ� فحصنا 

�
 . استنادا

 نطاق الفحص 

 للمع�ار الدو�ي الرتباطات الفحص (
�
مراجع المستقل للمنشأة" النفذ من قبل ) "فحص المعلومات المال�ة األول�ة المُ ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقا

ي الممل�ة الع���ة السعو 
ف  المعلومات د�ة. و�تألف فحصالمعتمد �ف المال�ة األول�ة من ط�ح استفسارات، �شكل أسا�ي ع� األشخاص المسؤولني

ها من إجراءات الفحص. و�ُ  ةعن األمور المال�ة والمحاسب�ة، وتطبيق إجراءات تحل�ل� ي يتم وغ�ي ي نطاقه من المراجعة اليت
عد الفحص أقل بكث�ي �ف

 للمعاي�ي الدول�ة
�
 لذلك فإنه ال �مكننا من الوصول إ� تأ��د بأننا سنصبح  الق�ام بها وفقا

�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، وتبعا

للمراجعة المعتمدة �ف
 
�
ي �مكن ا�تشافها خالل أي من عمل�ات المراجعةع� درا�ة بجميع األمور ال  و�ناًء عل�ه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . مهمة اليت

 

 االستنتاج 

 إ� فحصنا، فإنه لم ينم إ� علمنا ما �دعونا إ� االعتقاد بأن 
�
عدة، من جميع الجوانب المال�ة األول�ة الموجزة المرفقة غ�ي مُ  القوائم استنادا

 
�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. ٣٤لمحاسبة  (الدو�ي للمع�ار لالجوه��ة، وفقا

 ) المعتمد �ف

 

كاؤەعن الب  سام و�ش
 
 
 
 
 

 أحمد البسامإبراه�م 
ي 
  محاسب قانويف

 ٣٣٧ : ترخ�ص رقم 
 هـ١٤٤٤ محرم ٢٤ ال��اض: 
 م٢٠٢٢ أغسطس  ٢٢الموافق: 
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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 

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

 يقع المقر الرئيسي للشركة في العنوان التالي:

  21977بريد صندوق 

 .11485الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

لاير  10سهم قيمة كل سهم  19,440,000لاير سعودي مقسم إلى  194,400,000بلغ رأس مال الشركة المصدر والمصرح به ي

 سعودي. 
 

 المرفقة: القوائم المالية األوليةونتائج أعمالها ضمن  والتزاماتهاتعمل الشركة من خالل الفروع التالية، والتي تم ادراج موجوداتها  -

 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 يدب فرع اإلمارات  –الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 

سمدة، والبيع  - صناعية بما في ذلك األ شركة في تجارة الوقود الخام والمعادن والمواد الكيميائية ال شاط ال شحيم يتمثل ن بالجملة 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 –اط مص  نع س  اره للمس  تلزمات الطبية يتمثل نش   -
، البيع بالجملة للص  ابون والمنظفات، البيع غير الطبي لالس  تخدامالخاص  ة باألجهزة والمنتجات الطبية، ص  ناعة المطهرات والمعقمات 

هـ 1439محرم  28بتاريخ  247الطبية بموجب الترخيص الص   ناعي المعدل بالقرار رقم  بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمس   تلزمات

 م.2017أكتوبر  18الموافق 

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

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

 مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية والمنتجات الزراعية ومخازن المواد الغذائية الجافة. فيوالمشروبات، التخزين 
 في البيع بالجملة للمواد الكيميائية. –1010618735رقم  ريسجل تجا –السعودية للصادرات الصناعية فرع الشركة يتمثل نشاط  -

للوقود الخام والمعادن والمواد الكيميائية في االستيراد والتصدير -فرع السودان  –يتمثل نشاط الشركة السعودية للصادرات الصناعية  -

والمنتجات النفطية المكررة والمواد البالس  تيكية األولية والمطاط واأللياف الص  ناعية الص  ناعية بما في ذلك األس  مدة وزيوت التش  حيم 
 م.2019نوفمبر  28هـ الموافق 1441ربيع االخر  1بتاريخ  2450بموجب الترخيص الصناعي الصادر بالقرار رقم 

زيوت والتشحيم بموجب الترخيص الصناعي 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.
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 أسس اإلعداد -2

 بيان االلتزام 2-1

(: 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )م 2022 يونيو 30في  تينأشهر المنتهي والستةتي الثالثة لفتر المالية األوليةالقوائم تم إعداد 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين  األخرى"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 

 والمحاسبين. 

 
فصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب على كافة المعلومات واإل القوائم المالية األوليةال تتضمن 

إلى أن نتائج عمليات الفترات األولية ال تمثل  باإلضافةم 2021ديسمبر  31مع القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 

  ؤشراً للداللة على نتائج عمليات السنة الكاملة.بالضرورة م

 
 . أساس القياس2-2

 على أساس التكلفة التاريخية. القوائم المالية األوليةتم إعداد هذه 

 
 عملة العرض والنشاط  2-3

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

 

 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  ، ان وجدتالس  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.

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

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

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

 

 السياسات المحاسبية المهمة -3

مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة  القوائم المالية األوليةتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

 .م2021ديسمبر  31المنتهية في 

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

تم شرحها  يوالت م2022يناير  1ومع ذلك فإن عددا من التعديالت على المعايير سارية اعتبارا من ال توجد معايير جديدة تم اصدارها 
 .للشركة القوائم المالية األوليةولكن ليس لها أثر جوهري على  ،للشركةفي القوائم المالية السنوية 
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  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ باستخدام اإلدارة تقوم ، القوائم المالية األوليةعند إعداد هذه 

والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية  ،واإليرادات ،والمطلوبات ،للموجوداتالمدرجة 

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

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

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

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

 .م2021ديسمبر  31المستخدمة في القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 

 

 قياس القيمة العادلة  -5

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

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

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي  -

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

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

أن المشاركين في السوق  بافتراضاالفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام  باستخدام

 يمثلون مصلحتهم االقتصادية.

الموجودات  تخدامباسقدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية  االعتبارقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في 

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

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

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

لة. يتم تصني  كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العاد

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

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

 القياس.

ورة مباشرة )مثل األسعار( المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بص

 أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

ة(.       المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه )مدخالت غير قابلة للمالحظ

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

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

 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
الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في المحاسبية للشركة. ولهذا التحليل تقوم 

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

فصاحات القيمة العادلة قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات إغير معقوالً. ألغراض المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان الت

  والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022يونيو  30في  تينالستة أشهر المنتهي تي الثالثة أشهر ولفتر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 تجاريةالمدينة الذمم ال -6

  2021ديسمبر  31  م2022يونيو  30  

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
     

 12,925,666  12,209,043  مدينون تجاريون

 (4,882,368)  (8,882,368)  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة *

  3,326,675  8,043,298 

 
 هي كما يلي:الخسائر االئتمانية المتوقعة حركة مخصص  إن* 

 

لفترة الستة أشهر 

       المنتهية في 

 م2022يونيو  30

 

للسنة المنتهية في 
  2021ديسمبر  31

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 1,839,782  4,882,368 في بداية الفترة / السنة

 3,042,586  4,000,000 المخصص للفترة / للسنة

 4,882,368  8,882,368 في نهاية الفترة / السنة

 

 هالنقد وما في حكم -7

  م2021ديسمبر  31  م2022يونيو  30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 7,379,583  165,097,867 النقد لدى البنك

 100,776  86,168 النقد في الصندوق 

 165,184,035  7,480,359 

 

 رأس المال -8

مليون  64,800,000: م2021ديسمبر  31) لاير سعودي 194,400,000 مبلغ م2022يونيو  30في كما بلغ رأس مال الشركة 
لاير  10( سهم مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة 6,480,000: م2021ديسمبر  31سهم ) 19,440,000من لاير سعودي( مكون 

 سعودي لكل سهم.

مليون  64.8قامت هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة تخفيض رأس مالها من  ،م2022 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 

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

 الشركة وتم االنتهاء من االجراءات النظامية وتعديل رأس مال الشركة.

الجهات التنظيمية من هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال من خالل  على موافقة، حصلت الشركة م2022مارس  17كذلك، بتاريخ 
، قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة م2022مايو  11 مليون لاير سعودي. وبتاريخ 172.8إصدار حقوق أولوية بقيمة 

خالل الفترة  على زيادة رأس المال من خالل اصدار حقوق األولوية وتم االنتهاء من االجراءات النظامية وتعديل رأس مال الشركة

 .م2022يونيو  30المنتهية في 
 

 تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية  -9

( سهم من األسهم الجديدة المطروحة 15,597,076كانت نتائج تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة بعد االكتتاب بعدد )

ألسهم المطروحة الجديدة انسبة التغطية من مجمل لاير سعودي و 155,170,760( سهم بقيمة 17,280,000من إجمالي عدد )
 ( سهم بالمزاد وكان متوسع سعر البيع لألسهم1,682,924، وتم طرح األسهم المتبقية والتي لم يتم االكتتاب بها والبالغة )90.26%

لاير سعودي ليصبح صافي  93,369,809فيها كتتب من عملية بيع األسهم التي لم ي  العائد  المبلغلاير للسهم وإجمالي  55.48 المباعة

لى توزيع ع لالستثمارالسعودي  البنكاق مع فودي وتم االت لاير سع 76,540,569مبلغ التعويضات العائد لمالك حقوق األولوية 
وتبقى ، م2022يونيو  30وحتى 23لاير سعودي خالل الفترة من تاريخ  73,016,493توزيع متحصالت بيع حقوق األولوية وتم 

  .ج(-12)ايضاح  م2022و ييون 30لاير سعودي حتى تاريخ  3,524,077غ لمب

 
مليون لاير سعودي، وتم تخفيضها من األرباح المبقاة للشركة بما  4,8بلغ إجمالي تكالي  الطرح فيما يتعلق بزيادة رأس المال مبلغ 

 يتماشى مع متطلبات المعايير المحاسبية المطبقة.

 

 
 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022يونيو  30في  تينالستة أشهر المنتهي تي الثالثة أشهر ولفتر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 االحتياطي النظامي -10

٪ من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  10تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 
 المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح. رأس٪ من  30

 

 الزكاة -11

 حركة مخصص الزكاة -أ

 

لفترة الستة أشهر 

 المنتهية في

 م2022يونيو  30 

 

 للسنة المنتهية في

  م2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

    

 2,280,875  1,233,261 في بداية الفترة / السنة

 394,390  - تعديالت سنوات سابقة

 554,423  - المخصص للفترة / للسنة

 (1,996,427)  )882,826( المدفوع خالل الفترة / السنة

 1,233,261  350,435 في نهاية الفترة / السنة
 

 الوضع الزكوي للشركة -ب

وقد حصلت  م2021ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في 

. استلمت الشركة خطابات تعديل للربوط الزكوية من م2023أبريل  30هـ الموافق 1444شوال  10على شهادة سارية المفعول حتى 

لاير سعودي، قامت الشركة بسداد مبلغ  3,396,669. بلغت قيمة الفروقات الزكوية 2020وحتى  2014الهيئة لألعوام من 

م يتم البت به لاير سعودي، هذا وقدمت الشركة بطلب اعتراض بباقي مبلغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية ول 2,109,530
 لصالحها فيما يتعلق بالربوطات أعاله. االعتراضاتتعتقد إدارة الشركة أن تكون نتيجة  .القوائم المالية األوليةحتى تاريخ إعداد 

 

 للشركة ضريبة القيمة المضافةوضع  - جـ

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

مبالغ ب اعتراضلاير سعودي، قامت الشركة بتقديم طلب  6,619,971، بلغت قيمة الفروقات الضريبية 2019و 2018األعوام 

تعتقد إدارة الشركة أن تكون نتيجة  .القوائم المالية األوليةالفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم البت به حتى تاريخ إعداد 
 لصالحها فيما يتعلق بالربوطات أعاله. االعتراضات

 

 واألرصدة مع األطراف ذات العالقة المعامالت -12
 

 المعامالت خالل الفترة أ-12

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

 المساهمينمن  مبالغ مستحقة  ب-12

  م2021ديسمبر  31  م2022يونيو  30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 -  5,523,085 مطالبات من المساهمين

 5,523,085  - 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 أشهر المنتهية في الستةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30

  م2022 

يونيو  30
  م2021

يونيو  30 

  م2022

يونيو  30
  م2021

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 138,000  72,000  114,000  72,000 أتعاب أعضاء اللجان ونفقات االجتماعات 

 787,306  805,350  398,164  402,675 رواتب ومزايا موظفين اإلدارة الرئيسين

 -  712,150  -  712,150 المبالغ المعادة من بيع كسور تخفيض رأس المال

 -  76,540,570  -  76,540,570 س المالأفائض االكتتاب بر



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022يونيو  30في  تينالستة أشهر المنتهي تي الثالثة أشهر ولفتر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 )تتمة( واألرصدة مع األطراف ذات العالقة المعامالت -12
 

 للمساهمين مبالغ مستحقة  ج-12

  م2021ديسمبر  31  م2022يونيو  30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
    

 437,136  437,136 المال * رأسفائض االكتتاب ب

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

 -  ,10934 تخفيض رأس المالالمبالغ المعادة من بيع كسور 

 -  077,524,3 (9)إيضاح زيادة رأس المال  –مستحقات تعويض أسهم حقوق األولوية 

 6,365,208  2,807,022 

 

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

يونيو  30لاير السعودي كما في  437,136في االكتتاب في األسهم الجديدة ومستحقي كسور األسهم وقد تبقى من رصيد الفائض مبلغ 
 م توفر أو اكتمال بيانات حسابات المستحقين البنكية.، لعدم إمكانية الشركة من تحويل هذه المبالغ نظرا لعدم2022

 

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

 .القوائم المالية األوليةحتى تاريخ اعتماد 
 

 العمليات الغير مستمرة -13

، 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: األولية الفترة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرللفترة الحالية ومنفصل 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  

 م2022يونيو  30

 (مراجعة)غير  

 م2021يونيو  30 

 ( مراجعة)غير  

 

 م2022يونيو  30 

 ( مراجعة)غير  

 م2021يونيو  30 

 ( مراجعة)غير  

 
 (53,255)  -  (22,923)   -  مصروفات إدارية وعمومية

 (53,255)  -  (22,923)   -  الخسارة من التشغيل

         

 (53,255)  -  (22,923)   -  الخسارة من العمليات غير المستمرة 

  -    -   

 (0,0082)    -  (0,0035)   -  خسارة السهم األساسية والمخفضة

 لاير سعودي. ءال شيبلغت  م2022يونيو 30األردن كما في  –ان صافي موجودات الشركة السعودية للصادرات الصناعة 

 .م2022يونيو  30المنتهية في  الفترةاألردن خالل  –ال يوجد أي تدفقات نقدية للشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 .م2022يونيو  30المنتهية في  الشركة التابعة خالل الفترةتم االنتهاء من االجراءات النظامية لتصفية 

 

 خسارة السهم األساسية والمخفضة -14

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  

 م2021يونيو  30  م2022يونيو  30  م2021يونيو  30  م2022يونيو  30 

 )غير مراجعة(  مراجعة()غير   )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

        
 (4,462,544)  (12,785,459)  (1,848,713)  (7,931,255) خسارة العمليات المستمرة

المرجح لعدد األسهم  المتوسع

 6,480,000  8,031,381  6,480,000  11,654,505 العادية

 (0.68)  (0.29)  (1.59)  (0.69) 

من العمليات المس  تمرة العائدة لمس  اهمي الش  ركة على المتوس  ع  الفترةتم احتس  اب 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  اب 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  الفترةالمرجح لعدد األس  هم العادية القائمة خالل 

 .م2021يونيو  30هية في المنت والفترة م2022يونيو  30المنتهية في  الفترةمحتملة قائمة في أي وقت خالل 

  



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022يونيو  30في  تينالستة أشهر المنتهي تي الثالثة أشهر ولفتر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 المعلومات القطاعية -15

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

وهو الشخص المسؤول عن توزيع  عن القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي
 الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات االستراتيجية حول القطاعات التشغيلية. يتم تجميع وتسجيل القطاعات التشغيلية التي تبرز فيها

يار الدولي للتقرير سمات اقتصادية مماثلة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء شبيهة متى أمكن ذلك كقطاعات يتم التقرير عنها وفقاً للمع

 ( القطاعات التشغيلية.8المالي رقم )
 

 أساس التقسيم
 

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

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

 واسيا وإفريقيا.

 إنتاج وبيع منتجات طبية. -2

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

م بها اإلدارة قطاعات العمل داخل الش      ركة من أجل ص      ناعة أدائها "مدخل اإلدارة". إن مدخل اإلدارة يعتمد على الطريقة التي تنظ

القرارات التش   غيلية تقييم األداء، تقوم اإلدارة في نهاية كل س   نة مالية بمراجعة القطاعات بفعالية لكل من الكميات وخص   ائص عرض 

 اإليرادات والمصروفات بتلك القطاعات.

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

 م2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 االجمالي  مستلزمات طبية  أنشطة تصديرية 

 106,214  -  214,106 اإليرادات

 (12,809,045)  (093,235)  (12,573,952) خسارة العمليات المستمرة

 175,712,604  347,961  257,751,174 إجمالي الموجودات المتداولة 

 10,350,219  38,333  10,311,886 إجمالي المطلوبات المتداولة

 

 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 االجمالي  مستلزمات طبية  أنشطة تصديرية 
 12,264,236  127,652  12,136,584 اإليرادات

 (4,462,544)  (577,967)  (3,884,577) خسارة العمليات المستمرة

 29,169,871  1,134,540  28,035,331 إجمالي الموجودات المتداولة 

 10,186,822  119,700  10,067,122 إجمالي المطلوبات المتداولة

 

األردن من المعلومات القطاعية لكونها لم تمارس أنشطة تجارية وهي تحت التصفية  –تم استبعاد الشركة السعودية للصادرات الصناعية 
 (.13)إيضاح 

 

 المعلومات الجغرافية

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  

  م2021يونيو  30  م2022يونيو  30   م2021يونيو  30  م2022يونيو  30 اإليرادات 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

        

 11,693,063  -  4,115,823  - تصدير

 571,173  214,106  249,538  42,751 محلية

إجمالي اإليرادات وفقاً لقائمة الربح أو الخسارة 

  214,106  4,365,361  42,751 األوليةوالدخل الشامل اآلخر 

 

12,264,236 

 

 

 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

  م2022يونيو  30في  تينالستة أشهر المنتهي تي الثالثة أشهر ولفتر

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

- 12 - 

 

 االلتزامات المحتملة -16

مليون لاير  7: م2021ديسمبر  31لاير سعودي تقريباً ) مليون 7بلغت يوجد قضايا مقامة على الشركة بإجمالي مطالبات مالية  -

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

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

 لمالي للشركة ونتائج أعمالها، . تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لمثل هذه القضايا أي أثر على المركز ا11موضح في ايضاح 
 

 لاير سعودي(. 720,997: م2021ديسمبر  31لاير سعودي ) ءال شيكما يوجد اعتمادات مستندية بقيمة  -
 

 األحداث بعد فترة التقرير -17

االفصاح أو أن يكون لها والتي قد تتطلب  2022يونيو  30باعتقاد االدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية منذ الفترة المنتهية في 

 .أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة

 

 القوائم المالية األوليةاعتماد  -18

من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  م2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  القوائم المالية األوليةتم اعتماد 
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	Microsoft Word - SADIRAT FS Q2 2022 (AR) - Final
	Microsoft Word - SADIRAT FS Q2 2022 (AR) - Final

