
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الشركة السعودية للصادرات الصناعية

 (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية األولية الموجزة

 م2021 سبتمبر 30في المنتهيتين ة أشهر تسعوالالثالثة أشهر  لفترتي

 المستقلالحسابات  فحص لمراجعال تقرير و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     الشركة السعودية للصادرات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 المستقل الحسابات  فحص لمراجع ال  تقرير والقوائم المالية األولية الموجزة   
 م2021 سبتمبر   30في المنتهيتين أشهر   تسعةالثالثة أشهر واللفترتي  

 

 

 صفحة فهرس 

المستقلالحسابات  فحص لمراجعالتقرير   - 

 1 قائمة المركز المالي األولية 

األولية  خرربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلقائمة ال  2 

 3 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية 

 4 قائمة التدفقات النقدية األولية 

الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  5 – 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 حول القوائم المالیة األولیة الموجزةالمستقل الحسابات  فحص لمراجعالتقریر 
 
 

 الشركة السعودیة للصادرات الصناعیةفي  السادة / المساھمین
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الریاض ـ المملكة العربیة السعودیة
 

 مقدمة:

 م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰كما في  )"الشركة"( لسعودیة للصادرات الصناعیةا للشركة قائمة المركز المالي األولیة المرفقة قمنا بفحصلقد 
 األولیةفي ذلك التاریخ والقوائم  المنتھیتین ة أشھرتسعوال الثالثة أشھر لفترتيخر أو الخسارة والدخل الشامل اآل للربح األولیة ائمةوالق

ً ، وملخصھیة في ذلك التاریخأشھر المنت ةتسعالفي حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة  للتغیرات  ةھمالمبالسیاسات المحاسبیة  ا
وفقاً لمعیار المحاسبة  األولیة الموجزةالقوائم المالیة  ھذهوعرض إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد  .التفسیریة األخرىواإلیضاحات 

القوائم المالیة  ھذهلیتنا ھي إبداء استنتاج عن ومسؤو السعودیة)" التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة ۳٤الدولي (
 فحصنا.استناداً إلى  األولیة الموجزة

 
 نطاق الفحص

ً قمنا بالفحص  لمستقل ا مراجعالمن قبل  الُمنفذوفحص المعلومات المالیة األولیة  ")۲٤۱۰( للمعیار الدولي الرتباطات الفحص وفقا
من توجیھ استفسارات بشكل أساسي  األولیة الموجزةویتكون فحص القوائم المالیة  یة،مد في المملكة العربیة السعودالمعت "،للمنشأة

. ویعد الفحص أقل بشكل راءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرىوتطبیق إج ،لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة
فإنھ ال وبالتالي  السعودیة،لمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة ل الدولیة معاییرلاً لوفقمن المراجعة التي یتم القیام بھا  نطاقھكبیر في 

 ناًء علیھ، فإنناالمراجعة. وب أي من عملیات خالل كتشافھاة التي یمكن اھمالحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الممن  ننایمكّ 
 رأي مراجعة. أي نُبدي ال

 
 المتحفظ أساس االستنتاج

) وبالتالي لم نتمكن من تحدید ما إذا ۹المتوقعة طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي ( االئتمانیةساب الخسائر حتإب الشركةلم تقم  .۱
 .م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱وم ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰كان ھنالك أي تعدیالت ضروریة لقیمة الذمم المدینة التجاریة كما في 

بعض عدم اكتمال  ،م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في ودي ملیون لایر سع ۳٥البالغة تكلفة اإلیرادات  ةأظھرت مراجع .۲
على تأكیدات كافیة من إجراءات المراجعة األخرى وبالتالي لم نتمكن من  یتم الحصول المستندات المؤیدة لمبالغ المشتریات ولم

وبناء على ذلك، فإننا  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  تكلفة اإلیرادات كان ھناك أي تعدیالت ضروریة على إذاتحدید ما 
 سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةفترة خالل لم نتمكن من تحدید ما إذا كان ھناك أي تعدیالت ضروریة على تكلفة اإلیرادات 

 .م۲۰۲۰
ً للمعیار الدولي للتقریر المالي  الشركة ات لعقودعالقاللم تقم اإلدارة بتقییم  .۳        ) ۱٥رقم (مع العمالء كأصیل أو وكیل وفقا

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في  للفترة للشركةلم نتمكن من التحقق من مدى مالئمة عرض بنود اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات  وبالتالي
 . م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰وم ۲۰۲۱

 المتحفظ االستنتاج

لم یلفت  لة لألمور الموضحة في فقرة "أساس االستنتاج المتحفظ"،ستثناء التأثیرات المحتمإوب استناداً إلى الفحص الذي قمنا بھ،
ً لمعیار  انتباھنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا، من جمیع الجوانب الجوھریة، وفقا

 ) المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.۳٤المحاسبة الدولي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 (تتمة) األولیة الموجزةتقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالیة 
 
 

 الشركة السعودیة للصادرات الصناعیةالسادة / المساھمین في 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الریاض ـ المملكة العربیة السعودیة
 
 

 حالة عدم التأكد الھامة المتعلقة باالستمراریة

على أساس األولیة الموجزة تم إعداد القوائم المالیة حیث ، األولیة الموجزة) حول القوائم المالیة ۲نتباه إلى إیضاح رقم (نلفت االنود أن 
من رأس  %٦۹ لایر سعودي، ما نسبتھ ٤٤٬٦٦٦٬۷۸٤ما قیمتھ  م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰، بلغت الخسائر المتراكمة كما في االستمراریة

 أشھر ةتسعاللفترة من رأس المال)، كما بلغت الخسارة  ٪٥۹لایر سعودي، ما نسبتھ  ۳۷٬۹٥٤٬۳۷۸: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المال (
لایر سعودي. تشیر ھذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، الى حالة عدم تأكد  ٦٬۷۱۲٬٤۰٦ما قیمتھ  م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰المنتھیة في 

على البقاء كمنشأة مستمرة یعتمد على  الشركةنظور. ان قدرة على البقاء كمنشأة مستمرة في المستقبل الم الشركةجوھري حول قدرة 
لم یتم تعدیل استنتاجنا فیما یتعلق تمویل وعقود مربحة وزیادة حجم إیراداتھا بشكل مناسب.  علىوحصولھا زیادة رأس مال الشركة 

 بھذا األمر.

 
 لفت انتباه

سابقة، وعلیھ تم تعدیل قائمة فترة ، والذي یبین تعدیالت األولیة الموجزةة حول القوائم المالی )۱٤( نلفت االنتباه إلى إیضاح رقمنود أن 
 الثالثة يتلفترالموجزة األولیة ل اآلخر موقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشا م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰كما في األولیة المركز المالي 

 ما یتعلق بھذا األمر.لم یتم تعدیل استنتاجنا فی في ذلك التاریخ. تینالمنتھی ة أشھرتسعوال
 

 أمر آخر
من قبل مراجع آخر  م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في والتسعة للشركة لفترة الثالثة موجزة تم فحص القوائم المالیة األولیة ال

ت مراجعة القوائم م. كما تم۲۰۲۰نوفمبر  ۱۱ الموجزة بتاریخالموحدة القوائم المالیة األولیة تلك على  معدلغیر والذي أبدى إستنتاجاً 
تلك  علىم من قبل مراجع أخر والذي أبدي رأیا معدل ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في  المعاد إصدارھا المالیة الموحدة

 م. ۲۰۲۱یونیو  ۹القوائم المالیة الموحدة بتاریخ 
 

 عن البسام وشركاؤه

 
 

 إبراھیم أحمد البسام
 )۳۳۷ترخیص رقم ( –محاسب قانوني 

 
 ھــ۱٤٤۳ ثانيربیع ال ۹لریاض في: ا

 م۲۰۲۱ نوفمبر ۱٤الموافــــــق: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية  

 دية( )شركة مساهمة سعو
 المركز المالي األولية قائمة 

 م 2021سبتمبر  30كما في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

 تعتبر جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح  الموجودات 

 
 م 2120  سبتمبر 30

 )غير مدققة( 

 
م  2020ديسمبر  31

 )مدققة( 

 
  م2020يناير  1

 ة( عدل م -مدققة )

        الموجودات غير المتداولة 
 3,049,709  3,770,696  3,452,046   ، صافي وآالت ومعدات ممتلكات

 1,146,286  939,890  786,039   م استخداحق موجودات 

 -  78,206  91,938   ، مشروعات تحت التنفيذ  غير ملموسة موجودات

 6,559,654  -  -   ربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ال

 10,755,649  4,788,792  4,330,023   ي الموجودات غير المتداولة إجمال

        الموجودات المتداولة         

 2,645,955  3,452,090  867,262  4 مخزون، صافي  

 8,097,147  15,732,628  11,969,237  5 ذمم مدينة تجارية، صافي 

 9,450,741  8,697,664  6,554,786   مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات متداولة أخرى 

 -  -  353,160   ربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ال

 19,625,489  8,484,030  6,297,837  6 نقد وما في حكمه  

 39,819,332  36,366,412  26,042,282   إجمالي الموجودات المتداولة 

 -  -  923,141  7 موجودات من عمليات غير مستمرة

 50,574,981  41,155,204  31,295,446   إجمالي الموجودات 

        حقوق الملكية والمطلوبات         

        حقوق الملكية 

 64,800,000  64,800,000  64,800,000  8 رأس المال 

 642,645  642,645  642,645   نظامي  احتياطي

 094186,  248,042  248,042   ي إكتوار ياحتياط

 (24,772,414)  )37,954,378)  (44,666,784)   خسائر متراكمة 

 40,856,325  27,736,309  21,023,903   إجمالي حقوق الملكية 

        المطلوبات         

        المطلوبات غير المتداولة 

 804,368  720,574  657,652   الجزء غير المتداول  –عقود االيجار  التزامات

 583,173  335,330  454,554   مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 1,387,541  1,055,904  1,112,206   إجمالي المطلوبات غير المتداولة  

        المطلوبات المتداولة         

 187,145  321,898  482,349   الجزء المتداول  –عقود االيجار  التزامات

 1,921,139  1,067,857  2,177,727   ذمم دائنة تجارية 

 2,203,297  5,883,563  2,189,474   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 2,808,798  2,808,798  2,807,022   ات إلى المساهمينمستحق

 1,210,736  2,280,875  1,502,765  3-9 مخصص الزكاة 

 8,331,115  12,362,991  9,159,337   إجمالي المطلوبات المتداولة 

 9,718,656  13,418,895  10,271,543   إجمالي المطلوبات 

 50,574,981  41,155,204  31,295,446   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

       10 االلتزامات المحتملة 

 

 

 

 

 العزيز  عبد أحمد طلعت

 المدير المالي 

 سليمان حمد الجديعي  

 الرئيس التنفيذي  

 ني حاتم حمد السحيبا 

 رئيس مجلس اإلدارة 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية قائمة 

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

 

 ة الموجزة. تعتبر جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولي  16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح 

 في   ةأشهر المنتهي ةتسعال ةلفتر   في   ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر  

 م 2021  سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 م 2020 سبتمبر 30 

 ( معدلة  - )غير مدققة 

   

 

 م 2021  سبتمبر 30 

   )غير مدققة( 

 

 

 م 2020 سبتمبر 30 

   (معدلة  -مدققة)غير  

          العمليات المستمرة:  

   35,017,244  16,114,467  11,309,583  3,850,231   اإليرادات 

 (32,710,380)  ( 14,624,940)  (9,633,039)  ( 2,804,984)   تكلفة اإليرادات 

 2,306,864  1,489,527  1,676,544  1,045,247   مجمل الربح 

 (6,091,082)  ( 8,436,436)  (1,523,014)  (3,240,282)   ة  مصروفات ادارية وعمومي 

في قيمة  )االنخفاض(   /اإلنخفاض رد 

 الذمم المدينة التجارية 
 

 

-  6,552,056  -   (1,600,234) 

 (5,384,452)  (6,946,909)  6,705,586  (2,195,035)     من التشغيلالربح  /  (الخسارة)

          
 (2,559,654)  -  (2,115,121)  -   االستثمارات في قيمة  االنخفاض

 (66,539)  ( 105,921)  (27,469)  ( 69,019)   تكاليف تمويل

 1,934,772  799,796  30,041  173,564   إيرادات أخرى 

 (6,075,873)  (6,253,034)  4,593,037  (2,090,490)   قبل الزكاة الربح  / ( الخسارة)صافي  

 (1,570,611)  (394,390)  ( 970,611)  (94,390)  3-9 مصروف الزكاة 

من العمليات  الربح  / ( الخسارة)صافي  

  المستمرة 
 
(2,184,880 )  3,622,426  (6,647,424)  (7,646,484) 

          العمليات الغير مستمرة: 

 (92,946)   ( 64,982)  (34,254)  ( 11,727)  7 مستمرة الالخسارة من العمليات غير 

 (7,739,430)  (6,712,406)  3,588,172  ( 2,196,607)   فترة ال  ( / ربحخسارة )ي  صاف

          الدخل الشامل اآلخر: 

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن 

  الربح أو الخسارة: 

 

-  -  -  - 

  ةالشامل ( / الربحالخسارة )  إجمالي
  ة للفتر

 
(2,196,607 )  3,588,172  (6,712,406)  (7,739,430) 

          من: األساسي والمخفض   نصيب السهم

 (1.18)  (1,03)  0.56  (0,34)  12 العمليات المستمرة  خسارة

 (0.01)  (0,010)  (0.01)  (0,002)  7 العمليات الغير المستمرة  خسارة

الشاملة   ( / الربحالخسارة )إجمالي  

 للفترة 
 

 

(0,34)  0.55  (1,04)  (1.19) 

 عبد العزيز  عتأحمد طل

 المدير المالي 

 سليمان حمد الجديعي  

 الرئيس التنفيذي  

 حاتم حمد السحيباني  

 رئيس مجلس اإلدارة 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية  

  )شركة مساهمة سعودية( 
 األولية    التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 
 م  2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  ة تسعاللفترة 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

 من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. تعتبر جزءاَ ال يتجزأ  16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 اإلجمالي  خسائر متراكمة   يإكتوار ياحتياط  نظامي  احتياطي  رأس المال 

          م 2020 سبتمبر 03أشهر المنتهية في   ةتسعاللفترة 

 40,856,325  (24,772,414)  186,094  642,645  64,800,000 ( معدلة - م )مدققة2019بر ديسم 31الرصيد كما في 

 (7,739,430)  (7,739,430)  -  -  - فترة ال خسارةصافي 

 -  -  -  -  - خر للفترة الدخل الشامل اآل 

 (7,739,430)  (7,739,430)  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

 33,116,895  (,84451132,)  186,094  642,645  64,800,000 ( معدلة -م )غير مدققة 2020 سبتمبر 30الرصيد كما في 

          

          م 2021 سبتمبر 03أشهر المنتهية في   التسعةلفترة 

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

 (6,712,406)  (6,712,406)  -  -  - فترة ال سارةخ صافي 

 -  -  -  -  - خر للفترة الدخل الشامل اآل 

 (6,712,406)  (6,712,406)  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

 21,023,903  (44,666,784)  248,042  642,645  64,800,000 م )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30الرصيد كما في 
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 ايضاح  
 م 2021  سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  
   م2020 سبتمبر 30 

 ( معدلة  -)غير مدققة
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (6,075,873)  (6,253,034)   قبل الزكاة    الفترة خسارةصافي 

 (92,946)  ( 64,982)  7 الخسارة من العمليات الغير مستمرة 
   (6,318,016)  (6,168,819) 

      التعديالت لـ: 
 288,853  357,790   ومعدات   وآالتاستهالك ممتلكات 

 153,693  153,851   موجودات حق االستخدام  استهالك
 2,559,654  -   قيمة االستثمارات االنخفاض في 

 1,600,234  -   في قيمة الذمم المدينة التجارية  الهبوط
 -  263,866  4 الهبوط في قيمة المخزون  

 99,188  134,239   نهاية الخدمة للموظفين  مزايامخصص 
 66,539  105,921   اليف تمويل تك

 1,000  -   خسائر رأسمالية 

 -  (81,360)   ربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل المكاسب غير محققة من 

   (5,383,709)  (1,399,658) 

      :س المال العامل أ التغيرات في بنود ر
 101,785  2,320,962   مخزون 

 (15,110,441)  3,763,391   ذمم مدينة تجارية  
 4,556,609  1,247,612   ى مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات متداولة أخر 

 -  (271,800)   ربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ال
 1,222,751  1,109,870   ذمم دائنة تجارية  

 (1,360,241)  (3,694,089)   ى مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخر

 (11,989,195)  (907,763)   )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية   /النقد الناتج من 
 (106,620)  (15,015)   مزايا نهاية الخدمة المدفوعة 

 (671,314)  ( 1,172,500)  3-9 الزكاة المدفوعة 

 (12,767,129)  (2,095,278)   صافي النقد المستخدم في االنشطة التشغيلية 

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية       

 (647,789)  ( 53,042)   اء ممتلكات وآالت ومعدات مدفوعات لشر

 -  ( 13,732)   مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة 

 86,750  -   متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

 (561,039)  (66,774)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (111,918)  (8,392)   مسددة  عقود إيجار التزامات

 -  ( 1,776)   المساهمين مستحق الى 

 (111,918)  (10,168)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 (13,440,086)  (2,172,220)   صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 19,625,489  8,484,030   النقد ومافي حكمه في بداية الفترة 

 6,185,403  6,311,810  6  في حكمه في نهاية الفترة  النقد وما

      
      معامالت غير نقدية: 

 227,393  -   إضافات ممتلكات وآالت ومعدات مقابل التزامات عقود االيجار 
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 رئيس مجلس اإلدارة 
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 الوضع التنظيمي وطبيعة النشاط  -1
 

بتاريخ  954ير الصناعة والتجارة رقم شركة السعودية للصادرات الصناعية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزال

ذو القعجدة  25بتجاريخ والصجادر مجن مدينجة الريجاض  1010077554بموجب السججل التججاري رقجم  ،م1990يونيو  5الموافق  ـه 1410ذو القعدة  12

 م. 1990يونيو  18هـ الموافق 1410

 :التالي العنوانفي يقع المقر الرئيسي للشركة 

  21977بريد صندوق 

 .11485اض الري

 المملكة العربية السعودية 
 

 لاير سعودي.  10 سهم قيمة كل سهم 6,480,000 سعودي مقسم إلى لاير 64,800,000 المصدر والمصرح به الشركةبلغ رأس مال 

 

 المرفقة: األولية الموجزةمن خالل الفروع التالية، والتي تم ادراج موجوداتها وإلتزاماتها ونتائج أعمالها ضمن القوائم المالية  الشركةتعمل  -

 تاريخ السجل رقم السجل المدينة اسم الفرع

 هـ30/06/1417 1010143870 الرياض الطبيةمصنع ساره للمستلزمات 

 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 دبي فرع اإلمارات  –الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 

ة الوقود الخام والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية بما في ذلك األسمدة، والبيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية في تجاريتمثل نشاط الشركة  -

ور نباتجات والبجذالمكررة، والبيع بالجملة إلسمنت والجص وما شجابه، والبيجع بالجملجة للمجواد البالسجتيكية األوليجة والمطجاط واألليجاف الصجناعية، والبيجع لل

 واألسمدة )المشاتل(، والتخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة.

فجي صجناعة المطهجرات والمعقمجات الخاصجة بجاألجهزة  -فجرع الشجركة السجعودية للصجادرات الصجناعية – الطبيجةمصجنع سجاره للمسجتلزمات نشاط يتمثل  -

البيججع بالتجزئججة لألجهججزة والمعججدات ، البيججع بالجملججة للصججابون والمنظفججات، يطبججالغيججر  لالسججتخدامصججناعة المطهججرات والمعقمججات ، الطبيججة والمنتجججات

 م.2017أكتوبر  18هـ الموافق 1439 محرم 28بتاريخ  247بالقرار رقم  المعدلبموجب الترخيص الصناعي  والمستلزمات الطبية

فجي الشجحن والتفريجغ لطجائرات الشجحن الججوي، نقجل  – 1010598789سججل تججارى رقجم  –فرع الشركة السعودية للصادرات الصجناعية يتمثل نشاط  -

 البضائع بحرا  وتوجيه مركبات نقل البضائع.

فجي البيجع بالجملجة لألغذيجة والمشجروبات، التخجزين فجى  –1010620859سجل تجارى رقم  –فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية يتمثل نشاط  -

 المنتجات الزراعية ومخازن المواد الغذائية الجافة.مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية و

 في البيع بالجملة للمواد الكيميائية. –1010618735سجل تجارى رقم  –فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية يتمثل نشاط  -

والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية بمجا فجي  لوقود الخاملفي االستيراد والتصدير -فرع السودان  –يتمثل نشاط الشركة السعودية للصادرات الصناعية  -

 الصجادربموجب الترخيص الصناعي  لمواد البالستيكية األولية والمطاط واأللياف الصناعيةوا زيوت التشحيم والمنتجات النفطية المكررةو ذلك األسمدة

 م.2019 نوفمبر 28الموافق  هـ1441 ربيع االخر 1بتاريخ  2450بالقرار رقم 

بجالقرار  الصجادربموججب التجرخيص الصجناعي  والتشحيم زيوتتجارة الفي  -اإلماراتفرع  –تمثل نشاط الشركة السعودية للصادرات الصناعية ييتمثل  -

 م.2019 ديسمبر 12الموافق  هـ1441 ربيع االخر 15بتاريخ  868310رقم 

 
 والقياس أسس اإلعداد -2

 

  تزاملبيان اال 2-1

 المالي التقرير(: "34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعاللية الموجزة لفترة تم إعداد القوائم المالية األو

  راجعين والمحاسبين.والمعايير واإلصدارات األخري المعتمدة من الهيئة السعودية للم " المعتمد في المملكة العربية السعوديةاألولي

مع جنب  ىجنبا إلويجب أن تقرأ  المالية السنويةعلى كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم  األولية الموجزةالية القوائم الم تضمنت ال

ال تمثل بالضرورة مؤشرا   وليةرات األباالضافة إلى أن نتائج عمليات الفت م2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  المالية للشركةالقوائم 

 .لكاملةة على نتائج عمليات السنة اللدالل

)"الشركة التابعة"(.  األردن –السعودية للصادرات الصناعية شركة الإن األرقام المقارنة تظهر بصورة موحدة وتشمل القوائم المالية للشركة و

ولتخفيض  لهاجدوى االقتصادية وذلك لعدم ال، قرر مجلس إدارة الشركة تصفية وإغالق الشركة التابعة في األردن 2021مارس  7تاريخ ب

 (.7)إيضاح  تم إيقاف توحيد القوائم المالية في ذلك التاريخوبناء  عليه  ،المصاريف العمومية واإلدارية
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 )تتمة( أسس اإلعداد والقياس -2

 

 عملة العرض والنشاط  2-2

 .شركةيفية وعملة العرض للبالريال السعودي، وهي العملة الوظ األولية الموجزةتم عرض هذه القوائم المالية 

 

 :واالفتراضاتاستخدام التقديرات  2-3

يتطلب قيام اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة للموجودات  األولية الموجزةإن إعداد البيانات المالية 

 التقديرات.لية عن هذه قد تختلف النتائج الفع والمصروفات،والمطلوبات واإليرادات 

لمعترف بها على وجه الخصوص، المعلومات حول األمور الهامة بشأن تقدير عدم التيقن في تطبيق السياسات المحاسبية ذات التأثير الهام على المبالغ ا

 :التالي النحوفي البيانات المالية تلخص على 

دورية اعتمادا على الحالة العامة لهذه الموجودات وتوقعات  بصورةوغير الملموسة  لملموسةاتقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات 

 .المستقبلاإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في 

 .اعتمادا على تقديراتها حول إمكانية استرداد تلك الذمم الذمم المدينة التجاريةتقوم اإلدارة بأخذ مخصص 

 قيمتها.لالسترداد للموجودات المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي تدني في  تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة

التقديرات  يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير

 .والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير

 

 اس القيمة العادلةيق 2-4

قياس القيمة العادلة القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس. يستند 

 إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:

 أو االلتزام، أومن خالل السوق الرئيسية لألصل • 

 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.• 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.

تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن أطراف  يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند

 السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

منفعة منه يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل 

 السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف

ملحوظة ذات تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات ال

 العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.

جودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية في نطاق الهيكل الهرمي للقيم يتم تصنيف جميع المو

 العادلة المبين أدناه استنادا  إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل:

 لذات الموجودات أو المطلوبات. ي األسواق النشطةالمستوى األول: األسعار المتداولة ف• 

 لعادلة.المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقياس القيمة ا• 

 رية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة.المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوه• 

جميعها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من خالل المستوي الثالث فيما عدا الموجودات المالية بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية 

 مستوي األول. يمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل القبال
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 )تتمة(والقياس أسس اإلعداد -2

 

 محتفظ بها بغرض البيع )أو المحتفظ بها للتوزيع على المالك(العمليات غير المستمرة والموجودات غير المتداولة ال 2-5    

ولية. يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة خر األيتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل

أو تكلفجة )بالقيمجة العادلجة ناقصجا  تكلفجة البيجع أو محتفظ بها للتوزيع على المالك( بالقيمة الدفتريجة أو )أو مجموعات االستبعاد( على أنها محتفظ بها للبيع )

 أيهما أقل.، (التوزيع

ستبعاد( على أنها محتفظ بها للبيع )أو محتفظ بهجا للتوزيجع علجى المجالك( إذا كجان سجيتم اسجترداد يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة )أو مجموعات اال

من االستخدام المستمر. فجي هجذه الحالجة عنجدما يكجون األصجل )أو مجموعجة االسجتبعاد( متاحجا  للبيجع الفجوري فجي  قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع بدال  

 ( ويعتبر البيع محتمال  بدرجة كبيرة.االستبعادالشروط المعتادة والعادية لبيع تلك األصول )أو مجموعة حالته الحالية فقط مع مراعاة 

تم البدء في برنامج نشط و ،)أو مجموعة االستبعاد(زما  بخطة لبيع األصل تالمختص مل اإلداريكان المستوى  إذاتعتبر عملية البيع محتملة بدرجة كبيرة 

معقول بالنسبة لقيمته العادلة  رمال الخطة. عالوة على ذلك؛ تم تسويق الموجودات للبيع )أو مجموعة االستبعاد( بشكل نشط وبسعإليجاد المشترى واستك

من المتوقع أن تصبح عملية البيع مؤهلة لالعتراف بها كعملية بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تجاريخ تصجنيفها كمحجتفظ بهجا ، الحالية. باإلضافة إلى ذلك

 غرض البيع.ب

يجتم االعتجراف ال يتم استهالك أو إطفاء الموجودات غير المتداولة للبيع أثناء تصنيفها كمحتفظ بهجا بغجرض البيجع )أو محجتفظ بهجا للتوزيجع علجى المجالك(. 

 بالفوائد والمصروفات األخرى المرتبطة بالتزامات مجموعة االستبعاد.

بشجكل منفصجل  )أو محجتفظ بهجا للتوزيجع علجى المجالك(المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع ة االستبعاد( )أو مجموعيتم تصنيف الموجودات غير المتداولة 

)أو محجتفظ بهجا يتم تصنيف التزامات مجموعجة االسجتبعاد المصجنفة كمحجتفظ بهجا بغجرض البيجع  .عن الموجودات األخرى في قائمة المركز المالي األولية

 مطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي األولية.فصل عن البشكل من للتوزيع على المالك(

 

 المحاسبي االستمراريةمفهوم  2-6

سوف تستمر في اعمالها التجارية في المستقبل المنظور. الشركة على أساس مبدأ اإلستمرارية، الذي يفترض أن  األولية الموجزةالقوائم المالية تم إعداد 

ديسمبر  31من رأس المال ) %69لاير سعودي، ما نسبته  44,666,784ما قيمته  م2021 سبتمبر 30 كما فيكة للشربلغت الخسائر المتراكمة 

ما  م2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر ةتسعالالخسارة لفترة من رأس المال(، كما بلغت  %59لاير سعودي، ما نسبته  37,954,378: م2020

يعتمد على حصولها على تمويل وعقود مربحة وزيادة حجم إيراداتها  البقاء كمنشأة مستمرة على لشركةالاير سعودي. ان قدرة  6,712,406قيمته 

  بشكل مناسب.

بحسب النظام األساسي ليشمل عمليات التخزين في  الشركةعلى التوسع في نموذج العمل من خالل الدخول في العمليات المكملة لنشاط  الشركةتعمل 

ولحساب الغير.  الشركةة باإلضافة الى الدخول في عمليات إستيراد للمواد األولية والتوسع في عمليات النقل لحساب ة والدوليالمناطق الحرة اإلقليمي

أعلنت الشركة عن موافقة مجلس  كماباإلضافة لذلك، تعمل إدارة الشركة على التوجه للمتاجرة في المواد ذات هامش ربح مرتفع كالمواد الغذائية. 

 الشركة السعودية للصادرات الصناعية في المملكة األردنية الهاشمية من أجل تخفيض المصروفات العمومية واإلدارية وكما قامتإغالق لى اإلدارة ع

 .ية ومازال الطلب تحت الدراسةسوق المالالبالعمل على زيادة رأس مال الشركة من خالل تقديم طلب لهيئة 

 كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور. الشركةارة تتوقع بشكل معقول أن تبقى فإن اإلد على الرغم من ذلك وكما هو موضح أعاله،

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 

وليجة المجوجزة تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة فجي إعجداد القجوائم الماليجة األ، الحالية الفترةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض 

 شجركةال، لجم تقجم 4-2إيضجاح  باسجتثناء م2020ديسجمبر  31للسجنة المنتهيجة فجي  شجركةللالسجنوية الموحجدة لمتبعة في إعداد القجوائم الماليجة لسياسات امع ا

 بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد.
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 ، صافيمخزون -4

م 2020ديسمبر  31

 ققة( )مد

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 
 

 مخزن سارة 858,304  861,754

 خاممواد  603,423  702,765

 مواد غذائية 280  497,489

 كبريت محبب -  1,308,884

 كبريت خام -  313,725

 بوليمر -  78,670

 بضاعة في الطريق -  19,682

 اإلجمالي  1,462,007  3,782,969

 خصم منه:ي   

 قيمة المخزون  الهبوط فيمخصص  (594,745)  (330,879) 

3,452,090  867,262  

     

 قيمة المخزون كما يلي:في  الهبوطحركة مخصص 

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

م 2020ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 -  330,879 السنة / الفترةالرصيد في بداية 

 330,879  307,439 السنة/  الفترةالمكون خالل 

 -  (43,573) السنة/  المستخدم خالل الفترة

 330,879  594,745 الفترة / السنةالرصيد في نهاية 

 

 

 صافي ذمم مدينة تجارية، -5

 

 مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية كما يلي:حركة      

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 
 

 م2020ديسمبر  31

 )مدققة(

 114,497  1,839,782 السنة / الفترةالرصيد في بداية 

 1,725,285  - نةالس/  ترةالفالمكون خالل 

 1,839,782  1,839,782 الفترة / السنةالرصيد في نهاية 
 

 

 

 

 

 

 

 نقد وما في حكمه -6

 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31

 )مدققة(

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 
 

 ذمم مدينة تجارية 13,809,019  17,572,410

 مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية  :ناقصا   (1,839,782)  (1,839,782)

15,732,628  11,969,237  

 م2020ديسمبر  31

 )مدققة(

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 
 

 النقد لدي البنوك 6,297,736  8,470,089

 النقد بالصندوق 101  13,941

8,484,030  6,297,837  
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  المالية األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم
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 )تتمة( حكمهد وما في نق-6

 

  -ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية، يتكون إجمالي النقد وما في حكمه مما يلي: 

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 
 

 م2020ديسمبر  31

 )مدققة(

 8,484,030  6,297,837 النقد وما في حكمه الخاص بالعمليات المستمرة 

 -  13,973 غير المستمرة  بالعملياتالنقد وما في حكمه الخاص 

 6,311,810  8,484,030 

 

 العمليات الغير مستمرة -7

 –السجعودية للصجادرات الصجناعية شجركة تصجفية وإغجالق ال م2021مجارس  7(، قرر مجلس إدارة الشجركة فجي تجاريخ 1-2كما هو مبين في اإليضاح )

تجم تصجنيفها كعمليجة غيجر مسجتمرة. تجم ، وتابعجة ضجمن قوائمهجا الماليجة األوليجة المجوجزةالشجركة البإدراج هذه الشركة )"الشركة التابعة"(، لم تقم  األردن

 كما يلي: االولية والدخل الشامل اآلخر للفترة الحالية والفترة السابقة في قائمة الربح أو الخسارةالتابعة شركة العرض نتائج عمليات 

 في  ةالمنتهيأشهر  ةسعتال ةلفتر  في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر  

  

 م2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة( 

 م2020 سبتمبر 30 

  )غير مدققة( 

 

 م2021سبتمبر  30 

 )غير مدققة(

 م2020 سبتمبر 30 

  )غير مدققة( 
 (92,946)   (64,982)  (34,254)  (11,727)  مصروفات إدارية وعمومية 

 (92,946)   (64,982)  (34,254)  (11,727)  تشغيلالخسارة من ال

         

غير  الخسارة من العملياتصافي 

 (92,946)  (64,982)  (34,254)  (11,727)  للفترةالمستمرة 

         

 (0.01)  (0.010)  (0.01)  (0.002)  خسارة السهم األساسية والمخفضة

 

 األردن مما يلي: – ت الصناعة، تتألف صافي موجودات الشركة السعودية للصادرام2021 سبتمبر 30كما في 

  

 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

   

 13,902  ، صافيوآالت ومعدات ممتلكات

 13,902  الموجودات غير المتداولة إجمالي

   

 895,266  مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات متداولة أخرى

 13,973  النقد وما في حكمه

 909,239  الموجودات المتداولة إجمالي

 923,141  مستمرةالعمليات غير الموجودات من ي الإجمال

 مستمرة.الالعمليات غير للموجودات من في القيمة الدفترية  انخفاضخالل الفترة الحالية لم يكن هناك أي 

 م.2020سبتمبر  30، م2021مبر سبت 30أشهر المنتهية في  ةتسعالاألردن لفترة  –ال يوجد أي تدفقات نقدية للشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 

 رأس المال -8

 6,480,000 لاير سعودي مقسم إلى 64,800,000م بلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع 2020ديسمبر  31م، 2021 سبتمبر 30كما في 

 .شركةع أسهم ال، وقد أكتتب المساهمون بجمينقدية سعودي، وجميعها أسهم عادية لاير 10سهم سهم متساوي القيمة، قيمة كل 
 

 

 

زيادة رأس المال إلى هيئة السوق  وافقة علىم عن تقديمها ملف طلب الم2020ديسمبر  31 هـ الموافق1442األول  ىجماد 16 أعلنت الشركة بتاريخ

 المالية السعودية والذي ما زال تحت الدراسة من قبل الجهات المختصة.

 

 اإلجمالي  عدد األسهم  قيمة السهم  

 64,800,000  6,480,000  10  م2021 سبتمبر 30رأس المال في 

 64,800,000  6,480,000  10  م2020ديسمبر  31رأس المال في 
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 مخصص الزكاة -9
 

 الزكوي لموقفا 9-1

ة علجى شجهاد حصجلتقجد و م2020ديسجمبر  31)"الهيئجة"( حتجى السجنة المنتهيجة فجي  الضريبة والجمجاركلزكاة واإقراراتها الزكوية لهيئة  شركةقدمت ال

 م2014استلمت الشركة خطابات تعديل للربوط الزكوية من الهيئة لألعوام من  .م2022أبريل  30الموافق  هـ1443رمضان  29سارية المفعول حتى 

شجركة سجعودي، هجذا وقجدمت ال لاير 1,007,593بسداد مبلجغ قامت الشركة  سعودي، لاير 2.474,983كوية الز. بلغت قيمة الفروقات م2018 ىوحت

 تاريخ إعداد القوائم المالية. حتىولم يتم البت به  اعتراض بباقي مبلغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية بطلب
 

 الوضع الضريبى 9-2

م 2018الشركة خطابات تعديل لربوط ضريبة القيمة المضافة من هيئة الزكاة والضجريبة والجمجارك )"الهيئجة"( تخجص فتجرات خجالل األعجوام  استلمت

بسججداد مبلججغ قامججت الشججركة ، لاير سججعودي 15,358,500 بقيمججةلاير سججعودي وغراماتهججا  7,545,778بلغججت قيمججة الفروقججات الضججريبية ، م2019و

يجتم  ولجم لألمانجة العامجة للججان الضجريبيةبباقي مبالغ الفروقجات عتراض إقامت الشركة بتقديم طلب م، 2021أكتوبر  6بتاريخ  سعودي لاير 162,713

 تى تاريخ إعداد القوائم المالية.البت به ح
 

 أن تكون نتيجة اإلعتراضات لصالحها فيما يتعلق بالربوطات أعاله. الشركةتعتقد إدارة 
 

 حركة مخصص الزكاة 9-3

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 م2020ديسمبر  31 

 )مدققة(  

 1,210,736  2,280,875 الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 1,551,149  - سابقة فترات /اتسنو تعديالت

 900,000  394,390 المكون خالل الفترة/ السنة

 (1,381,010)  (1,172,500) المسدد خالل الفترة/ السنة

 2,280,875  1,502,765 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 

 المحتملة  االلتزامات -10

مليون لاير سعودي  9.9: م2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي تقريبا  ) 8,163ت مالية بلغت بإجمالي مطالبا الشركةيوجد قضايا مقامة على 

، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لمثل هذه القضايا أي أثر على المركز الموجزة األوليةتقريبا (، لم يصدر بشأنها أحكام نهائية حتى تاريخ القوائم المالية 

 2,783,497مستندية بقيمة  واعتماداتلاير سعودي  750,000ت ضمان صادرة من الشركة بقيمة كما يوجد خطابا، ونتائج أعمالها للشركةالمالي 

 (.مستندية اعتماداتقيمة  لاير سعودي 3,908,497م: 2020ديسمبر  31)لاير سعودي 
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 التقارير القطاعية -11

كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بها، لتوافقها مع  شركةوالتي اعتمدت عليها إدارة ال كةشرات وأعمال التتعلق المعلومات القطاعية بنشاط

 طرق إعداد التقارير الداخلية، تتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى.
 

شرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات المختلفة تعلق بصورة مباتشتمل موجودات ومطلوبات ونشاطات التشغيل للقطاعات على بنود ت

 وفق أسس معقولة.

 على التوالي وفقا لطبيعة النشاط:  م2020 سبتمبر 30، م2021 سبتمبر 30فيما يلي ملخص بالمعلومات القطاعية المالية بالريال السعودي كما في  

 م2021 سبتمبر 30

 

 (.7األردن من المعلومات القطاعية لكونها لم تمارس أنشطة تجارية وهي تحت التصفية )إيضاح  –تم استبعاد الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 

 السهم خسارة -12

بقسمة وإجمالي الخسارة الشاملة للفترة  العمليات غير المستمرةوخسارة خسارة العمليات المستمرة يب السهم األساسي والمخفض من نص تم احتسابي

 العادية المرجح لعدد األسهمعلى المتوسط وإجمالي الخسارة الشاملة للفترة  من العمليات المستمرة والخسارة من العمليات غير المستمرة الخسارة

 (.م2020 سبتمبر 30 سهم: 6,480,000سهم ) 6,480,000م عدد 2021 سبتمبر 30، بلغ عدد األسهم القائمة كما في لسنةا في نهايةمة القائ

 لم يكن هناك أي بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

 

 نذيييفالتن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات تآومكاف مزايا -13

 

 ة أشهر المنتهية فيسعلفترة الت  لثالثة أشهر المنتهية فيلفترة ا 

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 م2020 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 م2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 م2020 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 571,767  138,000  57,000  - أتعاب أعضاء اللجان ونفقات االجتماعات

 999,000  1,189,981  298,350  390,231 ين اإلدارة الرئيسينتب ومزايا موظفروا

 390,231  355,350  1,327,981  1,570,767 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الياالجم  ات طبيةمستلزم  أنشطة تصديرية 

       اإليرادات

 16,114,467   131,376    15,983,091  م2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 3,850,231   3,724    3,846,507  م2021سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (6,647,424)  (749,771)  (5,897,653) من العمليات المستمرة الفترة خسارةصافي 

 26,042,282   1,131,500    24,910,782  المتداولة  إجمالي الموجودات

 9,159,337   67,594    9,091,743  المتداولة إجمالي المطلوبات

 م 2020 سبتمبر 30

 االجمالي  مستلزمات طبية  أنشطة تصديرية 

       اإليرادات

  35,017,244  -   35,017,244  م2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 11,309,583  -   11,309,583  م2020سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (7,646,484)  (421,035)  (7,225,449) من العمليات المستمرة الفترة خسارةصافي 
         م2020ديسمبر  31                

 36,366,412   1,537,587    34,828,825  متداولة ال إجمالي الموجودات

 12,362,991   426,768    11,936,223  المتداولة إجمالي المطلوبات
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 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 تعديالت فترة سابقة -14

 قامت الشركة بتعديل قوائمها المالية األولية للفترة المقارنة كما يلي:
 

 م:2020 سبتمبر 30كما في  وليةملخص بالتسويات على قائمة المركز المالي األ

 2020 سبتمبر 30

 (معدلة - مدققة)غير 

 

 إعادة قياس

 

 إعادة تصنيف

 2020 سبتمبر 30 

 (مدققة)غير 

 

      إيضاح

 الموجودات         

 الموجودات غير المتداولة         

 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي  أ  3,368,407  -  179,881  3,548,288

 ستخداماحق موجودات  أ  640,939  -  351,654  992,593

 إجمالي الموجودات غير المتداولة    4,009,346  -  531,535  4,540,881

          

 الموجودات المتداولة         

 مخزون، صافي  د  2,163,048  -  381,122   2,544,170 

 ، صافيةمم مدينة تجاريذ ج، و  21,275,768  331,586  -  21,607,354

4,894,132  (451,971)  (498,080)  5,844,183 
 

أ، ب، 

 د، و

مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات 

 متداولة أخرى

 4,000,000   -  -  4,000,000 
 

 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ربح أو الخسارةال

 نقد وما في حكمه   6,185,403  -  -   6,185,403 

 إجمالي الموجودات المتداولة    39,468,402  (166,494)  (70,849)  39,231,059

 مجموع الموجودات   43,477,748  (166,494)  460,686  43,771,940

          

 حقوق الملكية والمطلوبات         

 حقوق الملكية         

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

 احتياطي نظامي   642,645  -  -   642,645

 حتياطي إكتواري ا   186,094  -  -  186,094

 خسائر متراكمة   (30,779,834)  -  (1,732,010)  (32,511,844)

 حقوق الملكية إجمالي   34,848,905  -  (1,732,010)  33,116,895

          
 المطلوبات         

 متداولةالمطلوبات غير ال         

804,603  202,682  -  601,921 
 

 أ
الجزء غير  – عقود االيجار التزامات

 المتداول

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين   575,741  -  -   575,741 

 إجمالي المطلوبات غير المتداولة   1,177,662  -  202,682  1,380,344

          

 المطلوبات المتداولة         

368,924   343,585  -  25,339 
 

 أ
الجزء  – عقود االيجار التزامات

 المتداول

3,143,890  401,277  235,602  2,507,011 
 

ج، د، 

 و
 ذمم دائنة تجارية 

843,056   1,245,152  (402,096)  - 
 

 ب، و
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 

 أخرى

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

 مخصص الزكاة   2,110,033  -  -   2,110,033

 إجمالي المطلوبات المتداولة    7,451,181  (166,494)  1,990,014  9,274,701

 المطلوبات إجمالي   8,628,843  (166,494)  2,192,696  10,655,045

 تحقوق الملكية والمطلوبا إجمالي   43,477,748  (166,494)  460,686  43,771,940



 دية للصادرات الصناعية الشركة السعو

 )شركة مساهمة سعودية(
  المالية األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعاللفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة(فترة سابقة  تعديالت-14

 :م0202 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  ةتسعالملخص بالتسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية لفترة      

 إيضاح 

 2020 سبتمبر 03 

 (غير مدققة)

 

 إعادة تصنيف

 

 إعادة قياس

 2020 سبتمبر 30 

     معدلة( -مدققة )غير 

          ت المستمرةالعمليا

          
  35,017,244  -  -  35,017,244   اإليرادات

 (32,710,380)  59,810  (327,350)  (32,442,840)  و ـ،ه تكلفة اإليرادات

 2,306,864  59,810  (327,350)  2,574,404   مجمل الربح

          
 (6,091,082)  (174,127)  235,894  (6,152,849)  و ـ،ه مصروفات إدارية وعمومية

 (1,600,234)   -  -  (1,600,234)   التجارية  المدينة االنخفاض في قيمة الذم

 (5,384,452)  (114,317)  (91,456)  (5,178,679)   تشغيلالخسارة من ال

 (2,559,654)  -  -  (2,559,654)   االستثماراتاالنخفاض في قيمة           

 (66,539)  (45,431)  -  (21,108)  ـه ويلاليف تمتك

 1,934,772  -  184,402  1,750,370  و إيرادات أخرى

 (6,075,873)  (159,748)  92,946  (6,009,071)   قبل الزكاة الخسارةصافي 

 (1,570,611)  -  -  (1,570,611)   مصروف الزكاة

 (7,646,484)  (159,748)  92,946  (7,579,682)   الخسارة من العمليات المستمرةصافي 

          
          العمليات غير المستمرة

 (92,946)   -  (92,946)   -  و الخسارة من العمليات غير المستمرة

 (7,739,430)  (159,748)  -  (7,579,682)   فترةال خسارةصافي 

          الدخل /)الخسارة( الشامل اآلخر:          

د لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح بنو

 أو الخسارة:
 

 -  -  -  - 

 (7,739,430)  (159,748)  -  (7,579,682)   ةللفتر ةالشامل الخسارة إجمالي

          من:األساسي والمخفض  نصيب السهم

 (1.18)  (0.02)  0.01  (1,17)   العمليات المستمرة خسارة

 (0.01)  -  (0.01)  -   لمستمرةعمليات الغير اال خسارة

 (1.19)  (0.02)  -  (1,17)   إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دية للصادرات الصناعية الشركة السعو

 )شركة مساهمة سعودية(
  المالية األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعاللفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 

 

-14- 

 )تتمة(تعديالت فترة سابقة -14

 :م2020 يناير 1ملخص بالتسويات على قائمة المركز المالي كما في 

  إيضاح 

 2020يناير  1

  دة قياسإعا  إعادة تصنيف  )مدققة(

 2020ير ينا 1

 معدلة( -)مدققة

          الموجودات 

          الموجودات غير المتداولة:

 3,049,709  -  -  3,049,709   الممتلكات واآلالت والمعدات

 1,146,286  478,268  -  668,018  أ  استخدامحق موجودات 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 سارةربح أو الخخالل ال
 

 
6,559,654  -  -  6,559,654 

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

          الموجودات المتداولة:          

 2,645,955  381,122  -  2,264,833  د مخزون، صافي 

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

دات ة مقدما  وموجومصروفات مدفوع

 متداولة أخرى

أ، ب، 

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

 19,625,489  -  -  19,625,489   في حكمهنقد وما 

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

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

          لملكية والمطلوبات حقوق ا          

          حقوق الملكية

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

 642,645  -  -   642,645    احتياطي نظامي

 186,094  -  -  186,094   احتياطي إكتواري

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

 40,856,325  (13,328,981)  -  54,185,306   كيةمالي حقوق الملإج

          المطلوبات غير المتداولة:          

الجزء غير  – عقود االيجار التزامات

 المتداول
 أ

 
646,446  -  157,922  804,368 

 583,173  -  -  583,173   مزايا نهاية الخدمة للموظفين

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

          المطلوبات المتداولة:          

الجزء  – عقود االيجار التزامات

 المتداول
 أ

 
11,815  -  175,330  187,145 

 ذمم دائنة تجارية 
ج، ه، 

  و
2,363,835  (18,193)  (424,503)  1,921,139 

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
 أخرى

 ب، و
 

1,324,151  (366,006)  1,245,152  2,203,297 

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

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

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

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

 50,574,981  (12,175,080)  (384,199)  63,134,260   كية والمطلوباتمالي حقوق الملإج

 

 

 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م 2021 سبتمبر 30ة في أشهر المنتهي ةتسعاللفترة 
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة(تعديالت فترة سابقة -14

وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل م 2020 يناير 1وكما في  م2020 سبتمبر 30كما في  إيضاحات توضيحية لتسوية قائمة المركز المالي األولية

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ: ةتسعاللفترة  اآلخر األولية

، التزامات عقود اإليجار والمصاريف المدفوعة مقدما فيما يتعلق بعقد إيجار المركز موجودات حق استخدامومعدات،  وآالترصيد ممتلكات تم تعديل  .أ

 (.16لمالي )وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير ا م2020الرئيسي وعقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك للسيارات المشتراه خالل الربع األول من عام 

 

 م.2019ديسمبر  31يخص التعديل إثبات مصروف أتعاب مهنية ومكافآت مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  .ب

 

طن من الكبريت الخام حسب أمر الشراء من العميل وعليه تم التواصل  35,000قامت الشركة بواسطة الرئيس التنفيذي السابق باالتفاق على صفقة لبيع  .ج

، تم م2020. وخالل عام م2019فاتورة أولية للكمية المطلوبة وتم إصدار فاتورة مبيعات وإثبات اإليراد خالل شهر ديسمبر لسنة  مع المورد وإرسال

يفيد بعدم استالمه للكمية ومعتبرا الصفقة الغية، وبناء  عليه تم عكس المبيعات والتكلفة المتعلقة  م01/09/2020استالم خطاب من العميل مؤرخ بتاريخ 

. وأوصت لجنة المراجعة الى مجلس م2020وذلك في الربع الثالث من العام المالي  باإلضافة الى إلغاء ذمة العميل والموردم 2019بها والمسجلة في سنة 

اإلدارة بتشكيل  اإلدارة بالموافقة على عكس المعاملة وتشكيل لجنة للتحقق من إجراءات الصفقة ومن وجود تالعب أو عدمه واتخاذ الالزم. وقام مجلس

وتم االنتهاء جهة خارجية مختصة للتحقيق في ذلك، تعيين لجنة داخلية مستقلة عن اإلدارة التنفيذية وقامت بمباشرة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة، كما تم 

 .من التحقيقات األولية وتم تقديمها للجهات الرسمية المختصة

 

ديسمبر  31، وتبين الحقا  أن المخزون قد تم شراؤه واستالمه خالل السنة المنتهية في م2020 سبتمبر 30 قامت الشركة بتسجيل مخزون في الفترة ما بعد .د

 .م2020 سبتمبر 30، وبناء  عليه، تم تعديل المخزون واألرصدة المتعلقة به كما في م2019
 

ود اإليجار المتعلقة بعقد إيجار المركز الرئيسي وعقد التأجير التمويلي حق استخدام األصول، وتكاليف التمويل اللتزامات عق استهالكيمثل قيمة مصروف هـ.  

 (.16وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ) م2020المنتهي بالتملك للسيارات المشتراه خالل الربع األول من عام 
 

 الموجزة للفترة الحالية. تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية األولية .و

 

 أحداث الحقة -15

 .األولية الموجزةبعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية تعتقد اإلدارة 

 

 األولية الموجزة اعتماد القوائم المالية -16

 9الموافق  هـ1443 ثانيربيع ال 4 بتاريخل مجلس اإلدارة من قب م2021 سبتمبر 30ترة المنتهية في للف األولية الموجزة تم اعتماد هذه القوائم المالية

 .م2021 نوفمبر


