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 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي 

 2021ديسمبر  31كما في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 31( الى )1من )تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 2020 ديسمبر 31   2021ديسمبر  31  إيضاح 

       

       الموجودات
      غير المتداولة الموجودات

 3,770,696  3,383,561  6 الممتلكات واآلالت والمعدات

 78,206  57,967  7 غير ملموسة موجودات
 939,890  733,325  8 ستخداماالحق موجودات 

 4,788,792  4,174,853   إجمالي الموجودات غير المتداولة

      

      الموجودات المتداولة
 3,452,090  -  10 مخزون

 8,789,857  4,452,467  11 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

 15,640,435  8,043,298  12 ذمم مدينة تجارية 

 8,484,030  7,480,359  13 النقد وما في حكمه

 36,366,412  19,976,124   إجمالي الموجودات المتداولة

 41,155,204  24,150,977   إجمالي الموجودات

      

      حقوق الملكية والمطلوبات 

      حقوق الملكية
 64,800,000  64,800,000  15 رأس المال 

  642,645   642,645  16 احتياطي نظامي

 248,042  357,333  17 احتياطي إكتواري
 (37,954,378)  (52,837,550)   خسائر متراكمة

 27,736,309  12,962,428   إجمالي حقوق الملكية

      

      المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

 720,574  635,023  8 الجزء غير المتداول -التزامات عقود اإليجار

 335,330  414,195  17 التزامات المنافع المحددة للموظفين

 1,055,904  1,049,218   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

      

      المتداولةالمطلوبات 

 321,898   327,622   8 الجزء المتداول -التزامات عقود اإليجار
 1,054,066    3,219,452   ذمم دائنة تجارية 

 5,897,354  2,551,974  18 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 2,808,798   2,807,022   19 مساهمينمبالغ مستحقة ل

 2,280,875  1,233,261  20 مخصص الزكاة

 12,362,991  10,139,331   إجمالي المطلوبات المتداولة

 13,418,895  11,188,549   إجمالي المطلوبات

 41,155,204  24,150,977   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

  29 االلتزامات المحتملة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 حاتم حمد السحيباني   سليمان حمد الجديعي   أحمد طلعت 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض  الرئيس التنفيذي  المدير المالي



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 31( الى )1من )تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 2020 ديسمبر 31  2021ديسمبر  31  إيضاح 

 (28)معدلة، ايضاح      

      
 32,600,621  15,656,058   اإليرادات 

 )30,662,988(  )14,022,019(  21 تكلفة اإليرادات

 1,937,633  1,634,039   مجمل الربح

      
(10,222,276)  (14,889,219)  22 مصروفات إدارية وعمومية  

 (2,559,654)  -  9 خسائر انخفاض قيمة االستثمارات

 (1,725,285)  (3,042,586)  12 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
 1,920,730  2,566,897  23 إيرادات أخرى

 (10,648,852)  (13,730,869)   ةالخسارة من العمليات التشغيلي

 (81,963)  (120,492)  8 تكلفة التمويل

 (10,730,815)  (13,851,361)   صافي الخسارة قبل الزكاة

 (2,451,149)  (948,813)  20 مصروف الزكاة

(14,800,174)   خسارة العمليات المستمرة   (13,181,964) 

      العمليات الغير مستمرة

 -  (82,998)  14 خسارة العمليات الغير المستمرة

 (13,181,964)  (14,883,172)   صافي خسارة السنة

      
      الدخل الشامل اآلخر

      بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة:

 61,948  109,291  17 االكتوارية من منافع نهاية الخدمة للموظفيناألرباح 

 61,948  109,291   الدخل الشامل اآلخر للسنة

      

 (13,120,016)  (14,773,881)   إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

      

      نصيب السهم األساسي والمخفض من:
 (2.03)  (2.28)  25 خسارة العمليات المستمرة

 -  (0.01)  14 خسارة العمليات الغير المستمرة

 

 

 
 

 

 
 

 حاتم حمد السحيباني   سليمان حمد الجديعي   أحمد طلعت 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض  الرئيس التنفيذي  المدير المالي

 

 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءاً ( 31( الى )1من )تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 اإلجمالي  خسائر متراكمة  ياحتياطي إكتوار  احتياطي نظامي  رأس المال 

  
 

 
     

 

 40,856,325  (24,772,414)  186,094  642,645  64,800,000  2020يناير  1الرصيد كما في 
 (13,181,964)  (13,181,964)  -  -  - السنةصافي خسارة 

 61,948  -  61,948  -  - الشامل اآلخر للسنةالدخل 

 27,736,309  (37,954,378)  248,042  642,645  64,800,000 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

          
          

 27,736,309  (37,954,378)  248,042  642,645  64,800,000  2021يناير  1الرصيد كما في 

 (14,883,172)  (14,883,172)  -  -  - صافي خسارة السنة

 109,291  -  109,291  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 12,962,428  (52,837,550)  357,333  642,645  64,800,000 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 

 

 

 
 

 

 حاتم حمد السحيباني   سليمان حمد الجديعي   أحمد طلعت 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض  التنفيذيالرئيس   المدير المالي

 

 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 31( الى )1من )تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  إيضاح 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 (10,730,815)  (13,851,361)   صافي الخسارة من العمليات المستمرة قبل الزكاة
 -  (82,998)   خسارة العمليات الغير المستمرة

 (10,730,815)  (13,934,359)   صافي الخسارة قبل الزكاة

      التعديالت لــ :

 504,048  471,367  6 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
 -  78,206  7 موجودات غير ملموسة استبعاد

 206,396  206,565  8.1 ستخداماالحق موجودات استهالك 

 2,559,654  -  9 خسائر انخفاض قيمة االستثمارات
 1,725,285  3,042,586  12 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 330,879  1,333,836  10 في قيمة المخزوناالنخفاض 

 192,068  259,930  17 التزامات المنافع المحددة للموظفينمخصص 
 81,963  120,492  8.2 تكلفة التمويل

   (8,421,377)  (5,130,522) 

      التغير في بنود رأس المال العامل:

 (9,268,573)  4,554,551   ذمم مدينة تجارية 
 (1,137,014)  2,118,254   مخزون

 888,277  4,337,390   مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

 (867,073)  2,165,386   ذمم دائنة تجارية 

 3,433,182  (3,355,229)   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 -  (1,776)   مبالغ مستحقة لمساهمين

 (12,081,723)  1,397,199   النقد الناتج من )المستخدم في( العمليات

 (117,088)  (61,925)  17 المدفوعة للموظفين التزامات المنافع المحددة 
 (1,381,010)  (1,996,427)  20 الزكاة المدفوعة

 (13,579,821)  (661,153)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (1,225,035)  (84,232)  6 إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
 (78,206)  (57,967)  7 ملموسةإضافات إلى موجودات غير 

المدرجة بالقيمة العادلة من  بيع االستثمارات متحصالت

 4,000,000  -   خالل الربح أو الخسارة

 2,696,759  (142,199)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (258,397)  (200,319)  8.2 اإليجار المدفوعةالتزامات عقود 

 (258,397)  (200,319)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (11,141,459)  (1,003,671)   في النقد وما في حكمه  لتغيرصافي ا      

 19,625,489  8,484,030   النقد وما في حكمه في بداية السنة

 8,484,030  7,480,359  13 في نهاية السنةالنقد وما في حكمه 

      
      معامالت غير نقدية

مصروفات مستحقة منافع نهاية الخدمة محولة إلى 

 260,875  9,849  17 ومطلوبات متداولة أخرى

 
 

 

 

 حاتم حمد السحيباني   سليمان حمد الجديعي   أحمد طلعت 

 اإلدارة المفوض عضو مجلس  الرئيس التنفيذي  المدير المالي
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