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  تقرير فحص المعلومات المالية األولية
 

 المحترمين                                                                   إلى السادة/ مساهمي شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 مقدمة 

التابعة   وشركاتها  الكهربائية  الصناعات  لشركة  المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالي  المركز  قائمة  فحصنا  لقد 
دة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في والقوائم الموح  2022مارس    31)"المجموعة"( كما في  

اإلدارة   إن  التفسيرية األخرى.  التاريخ واإليضاحات  المنتهية في ذلك  الثالثة أشهر  لفترة  النقدية  الملكية والتدفقات  حقوق 
التقرير  "  34لمحاسبة الدولي رقم مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار ا

" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية األولية   المالي األولي
 الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به. 

 
 نطاق الفحص 

"فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل   2410المتعلق بارتباطات الفحص رقم  لقد قمنا بفحصنا وفقاً للمعيارالدولي  
المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المالية األولية من إجراء استفسارات 

، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى.  بشكل رئيسي مع األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية
ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة  

كن معرفتها خالل  العربية السعودية، وبالتالي لن نتمكن من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم جميع األمور المهمة التي يم
 . عملية المراجعة. وبناًء عليه، ال نبدي رأي مراجعة

 
 االستنتاج

بناء على الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة  
 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34ة الدولي رقم  لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسب

 
 برايس وترهاوس كوبرز 

 

 
   

 مفضل عباس علي 
 447ترخيص رقم 

 هـ 1443رمضان  27
م( 2022أبريل  28)
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 معلومات عامة  1
 

الصناعات الكهربائية )"الشركة" أو "إي آي سي"( وشركاتها التابعة )مجتمعتين "المجموعة"( من الشركة وشركاتها التابعة التالية  تتكون شركة  
   المسجلة كشركات ذات مسؤولية محدودة:

 

في   الفعلية الملكية نسبة   

 
  مارس 31

2022 
  ديسمبر 31

2021 

   : السعودية العربية المملكة

 % 100 % 100 "( ويسكوسا)"  المحدودة  الكهربائية لإلمدادات السعودية العربية واحة شركة

 % 100 % 100 "( سي  تي إس)"  المحدودة  السعودية المحّوالت شركة

 % 100 % 100   "(سي  تي بي  إس)"  المحدودة  السعودية الطاقة محّوالت شركة

   

   : المتحدة العربية اإلمارات

 % 100 % 100 م .م. ذ الكهربائية للمعدات   الخليج شركة

   

   : بلجيكا

 % 100 % 100 ( الكهربائية للمعدات الخليج لشركة% 100 بنسبة مملوكة( )في  إن تي بي) في إن ترانسفورمرز باولز
 

التوزيع المعلبة ولوحات توزيع  تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع وتركيب وتوريد وإصالح وصيانة المحّوالت الكهربائية ومحطات محّوالت  
لخدمات الفنية  الجهد المنخفض ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكابالت والمفاتيح الكهربائية والمعدات الكهربائية األخرى، باإلضافة إلى تقديم ا 

 المتعلقة بهذه األعمال. 
 

صادر في مدينة الدمام    2050056359ية بموجب سجل تجاري رقم  إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعود
(. تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة عمليات الشركة وفرعها المسجل في  2007سبتمبر    4هـ )  1428شعبان    22بتاريخ  

(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب.  2015و  ماي  13هـ )  1436رجب    24بتاريخ    2050105757مدينة الدمام بموجب سجل تجاري رقم  
   ، المملكة العربية السعودية.31442، الخبر 6033

 

ّوالت الطاقة  تعتمد شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة على الدعم المالي المقدم من الشركة. تنوي الشركة تقديم الدعم المالي الكافي لشركة مح
تتمكن من االستمرار في عملياتها، وتعتقد اإلدارة أنها سوف تولد تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل. بلغ مجموع ممتلكات  السعودية المحدودة لكي  

مليون    73:  2021ديسمبر    31)  2022مارس    31مليون لاير سعودي كما في    72ومصنع ومعّدات شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة مبلغ  
 لاير سعودي(. 

 

في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل فيها المجموعة وما يترتب على ذلك من تعطل    19-ة النتشار جائحة كوفيداستجاب 
إلجراءات  لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم آثارها على عملياتها واتخذت مجموعة من ا

من    ستباقية والوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها وكذلك المجتمع المحلي في المناطق التي تزاول أعمالها فيها والعمل على تقليلاال
 الجائحة على عملياتها.  أثر

 
- وبالرغم من هذه التحديات، نجحت المجموعة في الحفاظ على عمليات مستقرة. تعتقد إدارة المجموعة أن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

. تواصل إدارة  2022مارس    31جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير المجموعة للسنة المنتهية في    آثار(، بمفردها، لها  19
 موعة مراقبة الوضع عن كثب. المج
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 السياسات المحاسبية  2
 

ة في إعداد  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة متوافقة مع السياسات المطبق
، باستثناء تطبيق بعض التعديالت على المعايير والتفسيرات على  2021ديسمبر    31القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  

   .2-2النحو المبين في اإليضاح 
 

 أسس اإلعداد  1- 2
 

المملكة  "التقارير المالية األولية" المعتمد في    34تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 
اًء عليه، ينبغي  ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وبن 

   .2021ديسمبر  31معلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في قراءة هذه ال
 

 المعايير والتعديالت على المعايير المعتمدة والصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  2-2
 

 على المعايير والتفسيرات غير سارية المفعول بعد المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت 
 

ترات التقرير لقد تم نشر بعض المعايير المحاسبية وتعديالت على المعايير والتفسيرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي والتي ال تعد إلزامية لف 
 المجموعة بصدد تقييم أثر تلك المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات. ولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر. إن   2022مارس  31في 

 
 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات المطبقة من قبل المجموعة 

 
ديالت التالية على المعايير ألول مرة لفترتها المالية التي تبدأ في  ال توجد معايير جديدة تنطبق على المجموعة، ومع ذلك، فقد طبقت المجموعة التع

 :2022يناير  1
 

 37ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  41ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    1قرير المالي رقم  وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للت

  16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

المفاهيمي للتقرير  لإلطار    3مرجعًا في المعيار الدولي للتقرير المالي  تُحِدّث  ، "تجميع المنشآت"  3  رقم   المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت
   المالي دون تغيير متطلبات المحاسبة لتجميع المنشآت.

 
من تكلفة الممتلكات والمصنع والمعدات  االقتطاع  الشركة  تحظر على  ، "ممتلكات ومصنع ومعدات"  16  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار على  التعديالت

إعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود منه. بدالً من ذلك، سوف تقوم الشركة بإثبات  المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة ب
   متحصالت البيع هذه والتكلفة ذات العالقة في الربح أو الخسارة.

 
تي تدرجها الشركة  التكاليف التحدد  "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"    ،37التعديالت على معيار المحاسبية الدولي رقم  

   عند تقييم ما إذا كان العقد مسبباً للخسارة.
 

، "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى"، والمعيار  1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
   ، "األدوات المالية".9الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 ة أو المستقبلية. يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة وليس من المتوقع أن تؤثر جوهريًا على الفترات الحالي  لم
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  3
 

حيث أن األدوات المالية    تقدر القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة أن تقارب قيمها الدفترية،  2021ديسمبر    31و  2022مارس    31كما في  
اثني عشر  الفائدة السائدة في السوق ويتوقع تحقيقها بقيمها الدفترية الحالية في غضون    أسعار قصيرة األجل بطبيعتها وتحمل معدالت فائدة تستند إلى  

مها الدفترية حيث  شهًرا من تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة. يتم تقدير القيم العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة لتقريب قي
 الفائدة السائدة في السوق.  أسعارأن هذه المعدالت تحمل معدالت فائدة تستند إلى 

 
 رة تقديرات وأحكام محاسبية مؤث 4

 
للموجودات  يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة 

المصاريف خالل  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات و
التي يعتقد أن  فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية  

رات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع  تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقدي
ة الموحدة الموجزة  النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات واألحكام المحاسبية المؤثرة التي تستخدمها اإلدارة في إعداد المعلومات المالية األولي 

 . 2021ديسمبر  31لموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في هي نفس التقديرات واالفتراضات التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية ا
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 معلومات القطاعات  5
 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في القطاعين التشغيليين التاليين: 
 

 تصنيع وتجميع وتوريد أنواع مختلفة من المعدات الكهربائية  ( 1)
 تقديم خدمات فنية )"الخدمات"(.  ( 2)

 
 2022مارس    31ولفترات الثالثة أشهر المنتهية في    2021ديسمبر    31و  2022مارس    31المعلومات المالية المختارة كما في  فيما يلي مخلص  

 وفقًا للقطاعات التشغيلية أعاله: 2021و
 

 

 تصنيع 
 وتجميع 
 المجموع  خدمات  وتوريد 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
      )غير مراجعة( 2022مارس  31

    إيرادات 

 216,873,720 - 216,873,720 في نقطة زمنية معينة  -

 12,202,827 12,202,827 - بمرور الوقت  -

 216,873,720 12,202,827 229,076,547 

 ( 189,197,333) ( 5,752,743) ( 183,444,590) تكلفة المبيعات 

 39,879,214 6,450,084 33,429,130 إجمالي الربح 

 ( 11,000,101) ( 666,837) ( 10,333,264) وتوزيع مصاريف بيع 

 ( 13,637,771) ( 664,768) ( 12,973,003) مصاريف عمومية وإدارية 

 2,166,581 - 2,166,581 التغييرات في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 351,636 - 351,636 بالصافي  -إيرادات تشغيلية أخرى 

 17,759,559 5,118,479 12,641,080 ربح التشغيل 

 ( 2,585,533) ( 61,213) ( 2,524,320) تكاليف مالية 

 15,174,026 5,057,266 10,116,760 نتائج قطاعية 

 

    )غير مراجعة( 2022مارس  31كما في 

 267,088,566 21,844,620 245,243,946 ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ,055,640,2831 55,068,318 ,737,571,2281 مجموع الموجودات 

 272,597,683 2,092,322 950,504,681 مجموع المطلوبات 
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 )تتمة(  معلومات القطاعات 5
 

 

 تصنيع 
 وتجميع 
 المجموع  خدمات  وتوريد 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
    )غير مراجعة(  2021مارس  31

    إيرادات 

 154,008,693 - 154,008,693 في نقطة زمنية معينة  -

 13,824,522 13,824,522 - بمرور الوقت  -

 154,008,693 13,824,522 167,833,215 

 ( 136,426,941) ( 3,529,540) ( 132,897,401) تكلفة المبيعات 

 31,406,274 10,294,982 21,111,292 إجمالي الربح 

 ( 8,444,270) ( 744,987) ( 7,699,283) مصاريف بيع وتوزيع 

 ( 10,965,890) ( 683,497) ( 10,282,393) مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 546,873) ( 59,847) ( 487,026) مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 ( 896) - ( 896) بالصافي  -إيرادات تشغيلية أخرى 

 11,448,345 8,806,651 2,641,694 ربح التشغيل 

 ( 1,795,496) ( 74,648) ( 1,720,848) تكاليف مالية 

 9,652,849 8,732,003 920,846 نتائج قطاعية 

 

    )مراجعة(  2021ديسمبر  31كما في 

 270,564,761 21,725,954 248,838,807 ممتلكات ومصنع ومعدات 

 1,248,033,291 53,552,531 1,194,480,760 مجموع الموجودات 

 660,230,498 13,784,679 646,445,819 مجموع المطلوبات 

 
 ، مصنفة وفق القطاعات الجغرافية: 2021و 2022مارس  31فيما يلي إيرادات فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر    

  2022 2021 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 153,056,296 201,889,311  السعودية المملكة العربية 

 14,776,919 27,187,236  دول أخرى 

  229,076,547 167,833,215 

 
حسب القطاعات الجغرافية على النحو    2021ديسمبر    31و  2022مارس    31تم تصنيف الموجودات غير المتداولة التشغيلية للمجموعة كما في  

 التالي: 
 

  
 31 مارس 

2022 
ديسمبر  31  

 2021  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 293,657,538 290,034,766  المملكة العربية السعودية 

 29,226,308 27,937,208  بلجيكا 

  317,971,974 322,883,846 
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 اقتراضات طويلة األجل  6
 

 إيضاح  
 31 مارس 

2022 
 31 ديسمبر 

2021  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 31,400,000 31,400,000 1-6 التنمية الصناعية السعودي )"الصندوق"( صندوق 

 ( 162,520) ( 135,744)  ناقصاً: تكاليف المعامالت غير المطفأة 

  31,264,256 31,237,480 

    

    يتم عرض االقتراضات طويلة األجل كما يلي: 

 14,632,184 14,658,960  المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة  االستحقاق

 16,605,296 16,605,296    الجزء غير المتداول

  31,264,256 31,237,480 

 
 فيما يلي حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة: 

 

  
 31 مارس 

2022 
ديسمبر  31  

2021 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 346,952 162,520  بداية الفترة / السنة الرصيد في 

 ( 184,432) ( 26,776)  ناقصاً: اإلطفاء 

 162,520 135,744  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 6-1

 
مليون لاير سعودي    56.9يتمثل هذا القرض في قرض شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  

. إن القرض مقوم  2014ديسمبر    31  كما فيلتمويل إنشاء مرافق المصنع لشركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة، والذي تم سحبه بالكامل  
، قامت شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة بإعادة جدولة القرض وطبقًا التفاقية إعادة الجدولة، يتم سداد القرض  2015باللاير السعودي. خالل  

شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة  ، قامت  2020يوليو    خالل.  2017على خمسة عشر قسطاً نصف سنوية غير متساوية القيمة والتي تبدأ في  
   األخرى. فيما يلي خطة الدفع المعدلة: االقتراضبإعادة جدولة تسديدات القرض بدون أي تغيير على بنود اتفاقية 

 

  2022 2021 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    ديسمبر:  31السنوات المنتهية في 

2021  - 13,000,000 

2022  14,750,000 14,750,000 

2023  16,650,000 16,650,000 

  31,400,000 44,400,000 

 
كما في   المحدودة  السعودية  الطاقة  والمعدات لشركة محوالت  والمصنع  الممتلكات  القرض مضمون برهن  ديسمبر   31و  2022مارس    31إن 

السعودية المحدودة الحفاظ على شروط مالية محددة ووضع حدود على توزيعات  . تتطلب تعهدات اتفاقيات القروض من شركة محوالت الطاقة  2021
   األرباح والنفقات الرأسمالية واإليجارات السنوية. 

 
وصندوق التنمية الصناعية السعودي، كان على  )إس بي تي سي(    القرض المبرمة بين شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة    التفاقياتوفقًا  

ونسبة المطلوبات    1:1  الحاليةشركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة االمتثال لبعض تعهدات القروض المتعلقة بالحفاظ على النسب المالية )النسبة  
اقة السعودية المحدودة ببعض تعهدات القروض. وبناًء  ، لم تلتزم شركة محّوالت الط2022مارس    31(. كما في  1:  3إلى صافي القيمة الملموسة  

مليون لاير    16.7بمبلغ    2023عليه، تم تصنيف الجزء غير المتداول من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، مع استحقاق أصلي في سنة  
  سعودي، كالتزام غير متداول في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة.
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 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
  2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 
 

13 

   عامالت مع أطراف ذات عالقةم 7
 

اشر  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة )التي تمثل المنشآت التي تخضع بشكل مباشر أو غير مب
األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي  لسيطرة المساهمين في الشركة أو يكون لديهم نفوذ جوهري فيها(، وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن  

 يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها )أطراف ذات عالقة أخرى(. 
 

 فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها المجموعة: )أ(
 

مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر طبيعة المعامالت والعالقة   

 2022 2021 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 46,424 - إيرادات من أطراف ذات عالقة أخرى 

 - 423,163 تكاليف ومصاريف محملة من أطراف ذات عالقة أخرى 
 

 تستند المعامالت على الشروط المتفق عليها وفقًا لالتفاقيات الموقعة بين المجموعة واألطراف ذات العالقة. 
 

 موظفي اإلدارة: تعويضات كبار  )ب(
 

مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر   

 2022 2021 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 2,717,264 2,902,408 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 

 247,052 128,700 التزامات منافع الموظفين 

 34,707 34,707 األسهممصروف المدفوعات على أساس 

 815,0653, 2,999,023 

 
 لاير سعودي.  400,000مبلغ  2021و 2022مارس   31بلغت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
مليون    1.4:  2021)  2022مارس    31مليون لاير سعودي كما في    1.5تشمل السلف إلى موظفين دفعات مقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة بمبلغ  

 سعودي(. لاير 
  



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
  2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 
 

14 

 ربحية السهم األساسية والمخفّضة    8
 

   يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة على كالتالي: 
 

مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر   

 2022 2021 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 6,958,540 12,174,006 شركة الصناعات الكهربائية  الربح العائد إلى مساهمي

 44,500,000 44,500,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض الربحية األساسية للسهم* 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم اعتبارها صادرة بموجب برنامج حوافز  

 288,616 317,594 أسهم الموظفين 

   

 44,788,616 45,817,594 األرباح المخفضة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض 

   

 0.16 0.27 ربحية السهم األساسية 

 0.16 0.27 ربحية السهم المخفضة 
 

المرجح لعدد أسهم الخزينة التي  من خالل المتوسط    2021و  2022مارس    31المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  * يتم تعديل المتوسط  
 شراؤها من قبل الشركة لغرض إصدار أسهم بموجب برنامج حوافز أسهم الموظفين. تم إعادة 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  9

 
، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة لضمانات بنكية وخطابات اعتماد صدرت في سياق األعمال االعتيادية  2022مارس    31في   ( 1)

 مليون لاير سعودي(. 412.9: مبلغ 2021ديسمبر  31مليون ) 400.8بمبلغ 
 

تكبدها حتى   ( 2) يتم  لم  المجموعة والتي  قِبل  المتعاقد عليها من  الرأسمالية  النفقات  )  3.2مبلغ    2022مارس    31بلغت   31مليون تقريباً 
 مليون لاير سعودي(. 4.6: 2021ديسمبر 

 
مليون لاير سعودي    6.4بمبلغ    2018إلى    2015للسنوات من  ، استلمت المجموعة زكاة إضافية وربوط ضريبة استقطاع  2020في   (  3)

مليون لاير سعودي على التوالي. قدمت المجموعة اعتراضاً على هذه الربوط لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونتيجة لذلك    1.3و
للسنتين   االعتراضات  هذه  الهيئة  جزئي العتراضات    2017و  2015قبلت  قبول  مع  قدمت  2018و  2016بالكامل،  عليه،  وبناًء   .

لدى األمانة العامة للجان الضريبية فيما يتعلق بالزكاة    2018و  2016المجموعة اعتراضات على هذه الربوط المعدلة المتعلقة بالسنتين  
مانة  ، أصدرت األ2021مليون لاير سعودي على التوالي. في  0.4مليون لاير سعودي و 6.2اإلضافية وربوط ضريبة استقطاع بمبلغ 

ألف لاير سعودي   80مليون لاير سعودي و 3.9العامة للجان الضريبية ربطاً معدالً وخفضت الربوط الزكوية وضريبة االستقطاع إلى 
على التوالي. لم تقبل المجموعة الربوط المعدلة وقدمت اعتراضات ضد قرار األمانة العامة للجان الضريبية. ترى المجموعة أن دفوعها 

ظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعمول بها، وأنه لن ينشأ أي التزام جوهري عند االنتهاء من هذه الربوط. وبناًء  تتوافق مع أن 
  31عليه، لم يتم تكوين مخصص لهذه الربوط القائمة في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 .2022مارس 
 

   .1يضاً اإليضاح رقم انظر أ  ( 4)
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 توزيعات أرباح  10
 

مليون لاير    45لاير سعودي للسهم بإجمالي    1توزيعات أرباح نقدية بواقع    2022مارس    17اقترح مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  
 .2022أبريل  20العمومية السنوية المنعقدة في والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية   2021ديسمبر   31سعودي للسنة المنتهية في 

 
  22.5لاير سعودي للسهم بإجمالي    0.5، توزيعات أرباح نقدية بواقع  2021مارس    16اقترح مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

أبريل    26جمعية العمومية السنوية المنعقدة في  ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل ال 2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي، للسنة المنتهية في  
2021 . 

 
 أحداث الحقة  11

 
 . 10انظر اإليضاح رقم 

 
وقبل تاريخ التوقيع على تقرير المراجع المستقل، والتي قد تؤثر على القوائم المالية األولية    2022مارس    31لم تنشأ اي أحداث أخرى، بعد تاريخ  

 .2022مارس  31الموحدة الموجزة كما في 
 
 
 




