
 الحفر العربیة شركة 
 (شركة مساھمة مقفلة مختلطة) 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۷ 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  ۲۸
 

بخالف  یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة بقسمة الربح للفترة العائد إلى مساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف خدمات حقوق الملكیة  
فإن ربحیة  محتملة،    مخفضةاألسھم العادیة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. نظًرا ألن الشركة لیس لدیھا أي أسھم  

 ھي نفسھا ربحیة السھم األساسیة.   المخفضةالسھم 
 

 دیسمبر   ۳۱ في المنتھیة  للسنة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
   

 ۲۹٤٬۰۷۳٬٥۷۸ ۲۷۳٬٥۸۳٬٥۰٥ الشركة  مساھمي إلى العائد الربح
 ۲٬۲٥۸٬۰۰۰ ۲٬۲٥۸٬۰۰۰ والمخفّضة  األساسیة  السھم  ربحیةغرض ل العادیة  األسھم  لعدد المرجح المتوسط 

 ۱۳۰٫۲ ۱۲۱٫۲ والمخفضة  األساسیة السھم ربحیة
 

لیعكس الزیادة في مجموع عدد األسھم، كما ھو موضح في اإلیضاح   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم للسنة المنتھیة في 
 .۱٥رقم 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  ۲۹

 
  ۲۷٦٫۳:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۸۳٫۳ضمانات بالنیابة عن المجموعة بمبلغ  ، أصدرت بنوك  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   )۱(

ملیون لایر    ۳۸٫۳ملیون لایر سعودي). وكان لدى المجموعة خطابات اعتماد صدرت بالنیابة عنھا في سیاق األعمال االعتیادیة بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي).  ۹۱٫۷: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي (

 
ملیون لایر سعودي   ۱۱۸٫٤مبلغ    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قات الرأسمالیة المتعاقد علیھا من قبل المجموعة والتي لم یتم تكبدھا حتى  بلغت النف )۲(

  ملیون لایر سعودي). ۱۸۸٫۰: ۲۰۲۰تقریبًا (
 

 . ۲۳انظر أیضاً اإلیضاح رقم  )۳(
 

 أحداث الحقة  ۳۰
 

 .۲۰۲۲مارس  ۱۷المنعقد بتاریخ ، قرر مساھمو الشركة في اجتماعھم ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بعد  )أ
 

إلى   )۱( الشركة  مال  رأس  مبلغ    ۸۰۰٫۰زیادة  تحویل  طریق  عن  سعودي  المبقاة   ٦۸۰٫۰ملیون لایر  األرباح  من  سعودي       ملیون لایر 
 ملیون لایر سعودي من رأس المال اإلضافي المدفوع. تخضع الزیادة المقترحة في رأس المال لبعض الموافقات التنظیمیة؛   ۹۷٫٤و

 
   .ملیون لایر سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتیاطي النظامي ۲۲۱٫۱كما تقرر تحویل مبلغ  )۲(
 
   ملیون لایر سعودي.  ۳۷٫٤اعتماد توزیعات أرباح بمبلغ  )۳(

 
 . ۱انظر أیضاً اإلیضاح رقم  )ب

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة) 

 
  المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  وتقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
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٢  

  الحفر العربيةشركة 
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
صفحة 
  
  

٣ - ٢  تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  

٤  الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل األولية 
  

٦ - ٥  قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
  

٨ - ٧  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة 
  

٩   قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
  

١٢ - ١٠  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
 
 

ق-140

نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 

القوائم المالية وتقرير المحاسبني القانونيني حولها



 
  )،  ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم (

  ، المملكة العربية السعودية ٣١٩٣٢، مطار الظهران ٤٦٧برج الحقيط، ص.ب. 
  www.pwc.com/middle-east+، ٩٦٦) ١٣(  ٨٤٩-٦٢٨١+، فاكس: ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩-٦٣١١هاتف: 

 

  
  
  
  
  
  

  تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  
  

            إلى السادة مجلس إدارة شركة الحفر العربية المحترمين
  )شركة مساهمة مقفلة مختلطة(
  

  المقدمة
  

الحفر   لشركة  المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  فحصنا  (مجتمعين  لقد  التابعة  وشركتها  ("الشركة")  العربية 
، وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في ٢٠٢٢يونيو    ٣٠"المجموعة") والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة كما في  

  .، واإليضاحات التفسيرية األخرىحقوق الملكية والتدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ
 

  مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 
  

"التقارير المالية    -  ٣٤إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
السعودية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد معلومات مالية األولية" المعتمد في المملكة العربية  

  . أولية موحدة موجزة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ
 

 مسؤولية الممارس
 

الموحدة الموجزة المرفقة. لقد قمنا بإجراء فحصنا وفقًا للمعيار الدولي إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول المعلومات المالية األولية  
(المعدل)، "ارتباطات فحص القوائم المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب   ٢٤٠٠الرتباطات الفحص رقم  

ن هناك أي شيء قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد أن المعلومات  (المعدل) أن نستنتج ما إذا كا  ٢٤٠٠المعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
ا  المالية األولية الموحدة الموجزة، ككل، لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقًا إلطار التقرير المالي المعمول به. يتطلب هذ

  .المعيار أيًضا االلتزام بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة
  

(المعدل) ارتباط تأكيد    ٢٤٠٠ات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  يعتبر فحص المعلوم
محدود. يقوم الممارس بتنفيذ اإلجراءات، التي تتكون بشكل رئيسي من إجراء استفسارات من اإلدارة وآخرين داخل المنشأة، حسب 

  .وتقييم األدلة التي تم الحصول عليها ما هو مالئم وتطبيق اإلجراءات التحليلية
  

وتعد اإلجراءات التي تنفذ في عملية الفحص أقل إلى حد كبير في نطاقها من تلك اإلجراءات المنفذة في عملية المراجعة التي تتم وفقاً 
حول هذه المعلومات المالية األولية  لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا ال نبدي رأي مراجعة 

 . الموحدة الموجزة
  

  االستنتاج
  

دادها،  استناداً إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لم يتم إع
  .المعتمد في المملكة العربية السعودية ٣٤من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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٣  
 

  
  
  
  
  
  

  تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة) 
  

  لفت انتباه 
  

حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة والذي يوضح أن المعلومات المالية   ١-٢نود لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  
قد تم إعدادها من قبل اإلدارة بغرض إدراجها في   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠األولية الموحدة الموجزة كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  

ويجب عدم استخدامها ألي غرض آخر. إن رأينا غير معّدل فيما لتقديمها الى هيئة السوق المالية  ب العام األولي للشركة  وثيقة االكتتا 
  .يتعلق بهذا األمر

  
  برايس وترهاوس كوبرز

  
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  عمر محمد السقا 

  ٣٦٩ترخيص رقم 
  
  هـ١٤٤٤ صفر ١٥

 ) م٢٠٢٢  سبتمبر ١١(
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٤  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة 
  السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت 

 
  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)   
    

  ١٬٠٥٥٬٨١٢٬٧٠٥  ١٬٢٥١٬٤٢٧٬٥٠٠  ٥  يرادات اإل
  ) ٨٤٧٬٤٧٣٬٩٤٠(  ) ٩٠٧٬٨٤٢٬٤٢٢(  ٦  تكلفة اإليرادات 
  ٢٠٨٬٣٣٨٬٧٦٥  ٣٤٣٬٥٨٥٬٠٧٨     إجمالي الربح

    
  ) ٥٤٬٨٩٧٬٥٥٢(  ) ٧٤٬٤٩٨٬٩٧٩(  ٧  مصاريف عمومية وإدارية 

  ٦٬٨٧٥٬٧٣١  ٣٬٧٩١٬٤١٠   إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 
  ١٦٠٬٣١٦٬٩٤٤  ٢٧٢٬٨٧٧٬٥٠٩     ربح التشغيل

    
  ) ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧(  ) ٤٠٬٩٦٣٬٨٣١(  ٨  تكاليف تمويل 

  -   ٦٬٢٢٢٬٢٢٢  ١١  إيرادات تمويل 
  ) ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧(  ) ٣٤٬٧٤١٬٦٠٩(    بالصافي -تكاليف تمويل 

    
  ١٣٨٬٨٩٠٬٢٩٧  ٢٣٨٬١٣٥٬٩٠٠     الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

    
  ) ٥٬٧٨٣٬٢٥٠(  ) ٧٬٣٨٧٬٦٥٠(   مصروف الزكاة 

  ) ١٣٬٢٧٢٬٤٦٧(  ) ٢٣٬٠٩٤٬٥٠٥(   مصروف ضريبة الدخل
  ١١٩٬٨٣٤٬٥٨٠  ٢٠٧٬٦٥٣٬٧٤٥   الربح للفترة 

    
     للفترة الدخل الشامل اآلخر 

     بند قد يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة 
  ٥٬٥٥٠٬٣٤٥  ٤٬٩٣٠٬٧٩٦   تغييرات القيمة العادلة في المشتقات 

    

  ١٢٥٬٣٨٤٬٩٢٥  ٢١٢٬٥٨٤٬٥٤١   مجموع الدخل الشامل للفترة 
    

     ربحية السهم 
  ١٫٥٠  ٢٫٦٠  ١٧  األساسية والمخفضة 

 
   جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة.تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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٥  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

    قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
  بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ 

 

  
يونيو   ٣٠كما في 
٢٠٢٢  

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢١  

  (مراجعة)  (غير مراجعة)   إيضاح 
    

     الموجودات 
     موجودات غير متداولة

  ٥٬٢٥٨٬٨٨٤٬٠٣٧  ٥٬١٩٤٬٨٦٨٬٩٠٤  ٩  ممتلكات ومعدات 
  ٥٬٥١٧٬٧١٨  ٢٬٦٣٠٬٦٦٨   موجودات غير ملموسة 
  ١٬٧٩١٬٦٨٣  ٢٧٧٬٤٤٦   موجودات حق االستخدام

  ٢٬٣٨٤٬٥٨٩  ١٠٬٣٠٠٬٩٨٠   تكلفة التجهيز 
  ٥٬٢٦٨٬٥٧٨٬٠٢٧  ٥٬٢٠٨٬٠٧٧٬٩٩٨   مجموع الموجودات غير المتداولة 

    
     موجودات متداولة 

  ١٤٣٬٣٢٩٬٣٥٥  ١٧٠٬٩٨٣٬٤٤١     مخزون
  ٦٩٥٬٨٤١٬٩٦٩  ٦٠٨٬٤٢٤٬٥٧٥  ١٠  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 ً   ١٤٬١٩١٬١٧٧  ١٢٬٤٠٠٬٢٢٢   ضريبة دخل مدفوعة مقدما
  ٢٬٥٨٧٬٢٥١  ٣٬٦١٢٬٤٢٥   تكلفة التجهيز 
  -   ٤٩٠٬١٠٩   أصل مشتق 

  ٤١١٬٦٢١٬٠٣١  ٢٬٥٣٦٬٧٠٦٬٥٥٦  ١١  نقد وما يماثله 
  ١٬٢٦٧٬٥٧٠٬٧٨٣  ٣٬٣٣٢٬٦١٧٬٣٢٨  

  ٧٬٧٩٢٬٦٠٨  ٨٬٩٠٢٬٤٢٨   موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع 
  ١٬٢٧٥٬٣٦٣٬٣٩١  ٣٬٣٤١٬٥١٩٬٧٥٦   مجموع الموجودات المتداولة 

    
  ٦٬٥٤٣٬٩٤١٬٤١٨  ٨٬٥٤٩٬٥٩٧٬٧٥٤    مجموع الموجودات 

    
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية 
  ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠  ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤  رأس المال 

  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  -   ١٤  رأس مال إضافي مدفوع 
  ١٨٬٨٨٣٬٩٢١  ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٤  احتياطي نظامي 

  ) ٤٬٤٤٠٬٦٨٧(  ٤٩٠٬١٠٩   احتياطي القيمة العادلة مقابل المشتقات 
  ٤٬٠٥٧٬٣٢٤٬٦٣٦  ٣٬٣٢٦٬٤١٥٬٠٥٧  ١٤  أرباح مبقاة 

  ٤٬١٩١٬٧٦٨٬٦٧٠  ٤٬٣٦٦٬٩٠٥٬١٦٦     مجموع حقوق الملكية
    

     المطلوبات 
     مطلوبات غير متداولة

  ٨٣٥٬٦١٧٬٦٤٣  ٢٬٧٣٠٬٣٨١٬٦٩١  ١٢    اقتراضات
  ٢٥٠٬٩٦٥٬٦٧٢  ٢٦٣٬٢٦٨٬٥١٢   التزامات منافع الموظفين 

  ٥٬٩٦٥٬٠٥٢  ١٢٬٩٦٧٬١٣٧   إيرادات التجهيز 
  ٢٠٧٬٣٧٧٬٢٩٧  ٢١٤٬٨٣٣٬٤٧٦   التزام ضريبة مؤجلة 

  ١٥٬١٨٩٬٨٠٠  -   ١٣  ذمم دائنة تجارية 
  ٤٬٤٤٠٬٦٨٧  -    التزام مشتقات 

  ١٬٣١٩٬٥٥٦٬١٥١  ٣٬٢٢١٬٤٥٠٬٨١٦   المتداولة مجموع المطلوبات غير 
    
  (تتمة)    
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٦  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  (تتمة) قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

  
يونيو   ٣٠كما في 
٢٠٢٢  

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢١  

  (مراجعة)  (غير مراجعة)   إيضاح 
    

     مطلوبات متداولة 
  ٤٥٦٬٥٥١٬٢١٦  ٤٣٧٬٠٢٣٬٢٤٦  ١٣  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

  ٥٤٥٬٤٧٢٬٨٠٣  ٤٨٩٬٢٥٦٬٤٦١  ١٢  الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل 
  ١٬٨٤٧٬٣١٣  ٢٥٧٬٧٧٩   الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية 

  ٨٬٤٥٨٬٧٢١  ٥٬٢٩٥٬٦٢٣   إيرادات التجهيز 
  ٢٠٬٢٨٦٬٥٤٤  ٢٩٬٤٠٨٬٦٦٣   زكاة مستحقة الدفع 

  ١٬٠٣٢٬٦١٦٬٥٩٧  ٩٦١٬٢٤١٬٧٧٢   مجموع المطلوبات المتداولة 
    

  ٢٬٣٥٢٬١٧٢٬٧٤٨  ٤٬١٨٢٬٦٩٢٬٥٨٨   مجموع المطلوبات 
    

  ٦٬٥٤٣٬٩٤١٬٤١٨  ٨٬٥٤٩٬٥٩٧٬٧٥٤     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة.
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٧  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  الموجزةقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

 إيضاح 

شركة التصنيع وخدمات  
  طاقة  -الطاقة 

  ("طاقة") 

شركة شلمبرجير  
  لخدمات البترول 

إس. أيه. ("إس بي 
  المجموع   إس")

     
        رأس المال

(غير    ٢٠٢١يونيو  ٣٠(مراجعة) و  ٢٠٢١يناير  ١
  ٢٢٬٥٨٠٬٠٠٠  ١١٬٠٦٤٬٢٠٠  ١١٬٥١٥٬٨٠٠     (مراجعة)  ٢٠٢٢يناير   ١مراجعة) و

  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  ٤٧٬٧٣٦٬١٩٢  ٤٩٬٦٨٤٬٦٠٨  ١٤  محول من رأس المال اإلضافي المدفوع
  ٦٧٩٬٩٩٩٬٢٠٠  ٣٣٣٬١٩٩٬٦٠٨  ٣٤٦٬٧٩٩٬٥٩٢  ١٤  محول من األرباح المبقاة 

  ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
     

      رأس مال إضافي مدفوع
(غير  ٢٠٢١يونيو  ٣٠(مراجعة) و  ٢٠٢١يناير  ١

  ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠  ٤٧٬٧٣٦٬١٩٢  ٤٩٬٦٨٤٬٦٠٨   (مراجعة)   ٢٠٢٢يناير   ١مراجعة) و
  ) ٩٧٬٤٢٠٬٨٠٠(  ) ٤٧٬٧٣٦٬١٩٢(  ) ٤٩٬٦٨٤٬٦٠٨(  ١٤  محول إلى رأس المال

  -   -   -    (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
     

        احتياطي نظامي
(غير    ٢٠٢١يونيو  ٣٠(مراجعة) و  ٢٠٢١يناير  ١

  ١٨٬٨٨٣٬٩٢١  ٩٬٢٥٣٬١٢١  ٩٬٦٣٠٬٨٠٠   (مراجعة)   ٢٠٢٢يناير   ١مراجعة) و
     

  ٢٢١٬١١٦٬٠٧٩  ١٠٨٬٣٤٦٬٨٧٩  ١١٢٬٧٦٩٬٢٠٠  ١٤  محول من األرباح المبقاة 
  ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١١٧٬٦٠٠٬٠٠٠  ١٢٢٬٤٠٠٬٠٠٠   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

     
     

        المشتقات احتياطي القيمة العادلة مقابل 
  ) ١٥٬١٣٢٬٨١٧(  ) ٧٬٤١٥٬٠٨١(  ) ٧٬٧١٧٬٧٣٦(   (مراجعة)   ٢٠٢١يناير  ١

  ٥٬٥٥٠٬٣٤٥  ٢٬٧١٩٬٦٦٩  ٢٬٨٣٠٬٦٧٦     تغيرات في القيمة العادلة
  ) ٩٬٥٨٢٬٤٧٢(  ) ٤٬٦٩٥٬٤١٢(  ) ٤٬٨٨٧٬٠٦٠(   (غير مراجعة)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠

     
  ) ٤٬٤٤٠٬٦٨٧(  ) ٢٬١٧٥٬٩٣٧(  ) ٢٬٢٦٤٬٧٥٠(   (مراجعة)   ٢٠٢٢يناير  ١

  ٤٬٩٣٠٬٧٩٦  ٢٬٤١٦٬٠٩٠  ٢٬٥١٤٬٧٠٦     تغيرات في القيمة العادلة
  ٤٩٠٬١٠٩  ٢٤٠٬١٥٣  ٢٤٩٬٩٥٦   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

     

    
 (تتمة) 
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٨  

  الحفر العربيةشركة 
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  (تتمة)  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

    

  إيضاح 

شركة التصنيع وخدمات  
  طاقة  -الطاقة 

  ("طاقة") 

شركة شلمبرجير  
 لخدمات البترول 

إس. أيه. ("إس بي 
  المجموع  إس")

      أرباح مبقاة 
  ٣٬٧٨٨٬٤١٤٬٦١٤  ١٬٧٧٣٬٣٧٧٬٨٠٥  ٢٬٠١٥٬٠٣٦٬٨٠٩    (مراجعة)  ٢٠٢١يناير  ١

     
  ١٣٨٬٨٩٠٬٢٩٧  ٦٨٬٠٥٦٬٢٤٦  ٧٠٬٨٣٤٬٠٥١   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

  ) ١٩٬٠٥٥٬٧١٧(  ) ١٢٬٦٧١٬١٣٤(  ) ٦٬٣٨٤٬٥٨٣(   الزكاة وضريبة الدخل
  ١١٩٬٨٣٤٬٥٨٠  ٥٥٬٣٨٥٬١١٢  ٦٤٬٤٤٩٬٤٦٨   الربح للفترة 

     
   لایر سعودي  ١٦٤٫٧توزيعات أرباح (

  ) ٣٧٬١٨٢٬٢٥٩(  ) ١٨٬٢١٩٬٣٠٧(  ) ١٨٬٩٦٢٬٩٥٢(  ١٨  لكل سهم) 
     

  ٣٬٨٧١٬٠٦٦٬٩٣٥  ١٬٨١٠٬٥٤٣٬٦١٠  ٢٬٠٦٠٬٥٢٣٬٣٢٥   (غير مراجعة)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠
     

  ٤٬٠٥٧٬٣٢٤٬٦٣٦  ١٬٨٩١٬٠٨٢٬١٢٢  ٢٬١٦٦٬٢٤٢٬٥١٤   (مراجعة)   ٢٠٢٢يناير  ١
     

  ٢٣٨٬١٣٥٬٩٠٠  ١١٦٬٦٨٦٬٥٩١  ١٢١٬٤٤٩٬٣٠٩   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
  ) ٣٠٬٤٨٢٬١٥٥(  ) ٢٣٬٠٩٤٬٥٠٥(  ) ٧٬٣٨٧٬٦٥٠(   الزكاة وضريبة الدخل

  ٢٠٧٬٦٥٣٬٧٤٥  ٩٣٬٥٩٢٬٠٨٦  ١١٤٬٠٦١٬٦٥٩   الربح للفترة 
     

  ) ٦٧٩٬٩٩٩٬٢٠٠(  ) ٣٣٣٬١٩٩٬٦٠٨(  ) ٣٤٦٬٧٩٩٬٥٩٢(  ١٤  محول إلى رأس المال
  ) ٢٢١٬١١٦٬٠٧٩(  ) ١٠٨٬٣٤٦٬٨٧٩(  ) ١١٢٬٧٦٩٬٢٠٠(  ١٤  محول إلى احتياطي نظامي

   لایر سعودي ١٦٫٦توزيعات أرباح (
  ) ٣٧٬٤٤٨٬٠٤٥(  ) ١٨٬٣٤٩٬٥٤٢(  ) ١٩٬٠٩٨٬٥٠٣(  ١٨  لكل سهم) 

     
  ٣٬٣٢٦٬٤١٥٬٠٥٧  ١٬٥٢٤٬٧٧٨٬١٧٩  ١٬٨٠١٬٦٣٦٬٨٧٨   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

     
  ٤٬٣٦٦٬٩٠٥٬١٦٦  ٢٬٠٣٤٬٦١٨٬٣٣٢  ٢٬٣٣٢٬٢٨٦٬٨٣٤   (غير مراجعة)  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
  ٤٬٠٠٠٬٣٦٩٬١٨٤  ١٬٨٧٣٬٩٠١٬٧١١  ٢٬١٢٦٬٤٦٧٬٤٧٣   (غير مراجعة)   ٢٠٢١يونيو  ٣٠

 
   الموحدة الموجزة.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية 
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٩  

  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

  قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 
  يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ إيضاح 
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)   

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٣٨٬٨٩٠٬٢٩٧  ٢٣٨٬١٣٥٬٩٠٠   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

     تعديالت لـ: 
  ٢٧٦٬٢٦٥٬٦٠٤  ٢٤٠٬٥٣٨٬٣٤٣    استهالك

  ٢٬٨٧٥٬٦٦٨  ٢٬٨٨٧٬٠٥٠   إطفاء 
  ١٦٬٣١٧٬٠١٥  ٢١٬٨١٧٬٣١٤   مخصص التزامات منافع الموظفين 
  ) ٦١٧٬٩٤٤(  ) ١٬٦٢٨٬٩٥١(   ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

  ١٤٬٦٥٠٬٨٤٦  ٢٬٤٧٠٬٢٤٧   إطفاء تكلفة التجهيز 
  ) ٢٤٬٥٦٦٬١٩٤(  ) ٧٬٤١١٬٠١٤(   إطفاء إيرادات التجهيز 

  ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧  ٣٤٬٧٤١٬٦٠٩   بالصافي -تكاليف تمويل 
     تغيرات في رأس المال العامل: 

  ٤٥٠٬٨٥٣  ) ٢٧٬٦٥٤٬٠٨٤(   المخزون (زيادة) نقص في 
  ١٬٣٨٧٬٩٤١  ٠٩٨٬٢٨٠٬٦٢   نقص في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
  ) ٧٣٬٤١٧٬٢١٥(  ) ٨٥٧٬٩٢٤٬٥٠(   نقص في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

  ٣٧٣٬٦٦٣٬٥١٨  ٦٥٥٬٢٥١٬١٥٥   النقد الناتج من العمليات 
  -   ) ١١٬٤١١٬٨١٢(   تكلفة تجهيز مدفوعة 

  -   ٠٠٠٬٢٥٠٬١١   إيرادات تجهيز مستلمة 
  ) ١٩٬٩٨٣٬١٧٣(  ) ٨٬٢٨٤٬٩٠٢(   زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

  ) ١٠٬٧٢٩٬٣٨٧(  ) ٩٬٥١٤٬٤٧٤(   التزامات منافع موظفين مدفوعة 
  ) ٢٠٬٥٢٢٬٦٩١(  ) ١٢٬٩٩٢٬٥٩٤(   تكاليف تمويل مدفوعة 
  -   ٦٬٢٢٢٬٢٢٢   إيرادات مالية مستلمة 

  ٣٢٢٬٤٢٨٬٢٦٧  ٤٩٠٬٥٢٠٬٠٩٥   التشغيلية  األنشطة من  الواردة النقدية التدفقات صافي
    

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  ) ١١٦٬٥٣٦٬٥٦٤(  ) ١٧٨٬٠٥٣٬٨٦٤(  ٩   مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

  ١٢٬١٨٧٬٥٠٠  ٣٬٦٣٢٬٣٥٨   متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ) ١٠٤٬٣٤٩٬٠٦٤(  ) ١٧٤٬٤٢١٬٥٠٦(   االستثمارية  األنشطة من  الصادرة النقدية التدفقات صافي

    
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  -   ١٬٩٧٨٬٩٨٣٬٧٢٤  ١٢  متحصالت من إصدار الصكوك 
  ) ٢٨٥٬٧٩٦٬٦٥١(  ) ١٦٨٬٤٠٧٬٢٥٤(   سداد اقتراضات طويلة األجل 

  ) ١٬١٩٤٬٠٠٠(  ) ١٬٥٨٩٬٥٣٤(   لمدفوعات اإليجار العناصر الرئيسية 
  ) ٢٨٦٬٩٩٠٬٦٥١(  ١٬٨٠٨٬٩٨٦٬٩٣٦   األنشطة التمويلية  صافي التدفقات النقدية الواردة (الصادرة) من

    
  ) ٦٨٬٩١١٬٤٤٨(  ٢٬١٢٥٬٠٨٥٬٥٢٥   صافي التغير في النقد وما يماثله 

  ٦٣٩٬٥٢٠٬٦٤٧  ٤١١٬٦٢١٬٠٣١   نقد وما يماثله في بداية الفترة 
    

  ٥٧٠٬٦٠٩٬١٩٩  ٢٬٥٣٦٬٧٠٦٬٥٥٦   نقد وما يماثله في نهاية الفترة 
 

    أنشطة استثمارية وتمويلية غير نقدية
  -   ٣٬١١٣٬٢٢٧  ٩ موجودات محولة من ممتلكات ومعدات إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع 

  -   ٢٦٬٩٢٨٬٢٤٩  ١٠  أرباحهماألرصدة المطلوبة من المساهمين معدلة مقابل توزيعات 
 

   تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  اجعة)(غير مر ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٠  

  معلومات عامة  ١
 

مجتمعين   إليهم  (يشار  التابعة  وشركتها  العربية ("الشركة")  الحفر  شركة  الطبيعي،  تعمل  والغاز  النفط  آبار  حفر  في  رئيسي  بشكل  "المجموعة") 
  وعمليات تشغيل وصيانة وسحب الحفارات واألنشطة ذات الصلة.

 
با المملوكة  السعودية  التابعة  وشركتها  بالشركة  الخاصة  المالية  المعلومات  المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  لكامل،  تتضمن 

  ية المحدودة ("أوفست"). إن شركة أوفست هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية. أوفست العرب 
 

الصادر عن وزارة االستثمار بتاريخ   ٢٠٣١٠٤٧٢٤١إن الشركة هي شركة مساهمة مقفلة مختلطة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم  
  ١٦هـ (١٤٢٣صفر  ٣صادر في الدمام بتاريخ  ٢٠٥١٠٢٦٠٨٩عمل بموجب سجل تجاري رقم ) وت٢٠٠٣ديسمبر  ١٣هـ (١٤٢٤ذي الحجة  ١٨

  ، المملكة العربية السعودية. ٣١٩٥٢، الخبر ٤١١٠). إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب ٢٠٠٢أبريل 
 

سنة   الخاصة  ٢٠٢١خالل  النظامية  اإلجراءات  ببدء  المساهمين  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى  إلى    بتقديم،  األولي  العام  لالكتتاب  الشركة  طلب 
في   السعودية.  العربية  المملكة  في  الصلة  التنظيمية ذات  األولي ٢٠٢٢يونيو    ٢٩الجهات  االكتتاب العام  على طلب  المالية  السوق  ، وافقت هيئة 

كة. إن موافقة هيئة السوق المالية صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخها وستعتبر ملغاة إذا لم يكتمل طرح وإدراج أسهم الشركة خالل فترة للشر
  الستة أشهر هذه.

 
سنة   تم  ٢٠٢٢خالل  التي  الحفارات  بعض  أصبحت  إإيقافها  ،  أدى  مما  الحفارات،  لبعض  اليومية  األسعار  وزادت  التشغيل  قيد  زيادة سابقًا  لى 

   .٢٠٢٢يونيو  ٣٠إيرادات المجموعة وتكلفة اإليرادات والمصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

  . ٢٠٢٢سبتمبر  ١١تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في 
 

  الهامة السياسات المحاسبية  ٢
 

بالسنة الخاصة  تلك  مع  متوافقة  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  إعداد  في  المطبقة  الهامة  المحاسبية  السياسات  المالية   إن 
    السابقة.

 
    أسس وغرض اإلعداد ١- ٢

 
رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  في   ٣٤تم  المعتمد  األولية"  المالية  "التقارير 

علومات المالية  المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تم إعداد هذه الم
  . لتقديمها الى هيئة السوق المالية إدراجها في وثيقة االكتتاب العام األوليبغرض األولية الموحدة الموجزة 

    
وبن السنوية،  الموحدة  المالية  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  جميع  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  تتضمن  عليه،  اًء  ال 
الم للسنة  للمجموعة  السنوية  الموحدة  المالية  القوائم  مع  جنب  إلى  جنباً  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  هذه  قراءة  فيينبغي           نتهية 

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

  موسمية العمليات  ٢- ٢
 

  لم تطرأ أي تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات المجموعة.
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١١  

  الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة المعايير   ٣- ٢
 

المعايير  أصبحت   على  التعديالت  للتطبيق  بعض  قابلة  األولية القائمة  المالية  المعلومات  على  أثر  أي  للتعديالت  يكن  لم  الحالية.  التقرير  لفترة 
  المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي.الموحدة الموجزة للمجموعة؛ وعليه، لم يكن على المجموعة تغيير سياساتها 

 
ولم تقم المجموعة بتطبيقها    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في  

وجد،   إن  األثر،  بتقييم  حاليًا  المجموعة  إدارة  تقوم  مبكر.  ال  لتلكبشكل  المحاسبية  أو المعايير  الحالية  التقارير  فترات  على  والتفسيرات  جديدة 
  المستقبلية للمجموعة وعلى المعامالت المستقبلية المتوقعة.

 
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ٣

 
قات النقدية بالقيمة  ، يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية الحالية للمجموعة، باستثناء تحوط التدف ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠كما في  

تستن فائدة  معدالت  وتحمل  بطبيعتها  األجل  قصيرة  المالية  األدوات  أن  حيث  الدفترية  قيمها  لتقريب  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  إلى العادلة  د 
مة المركز المالي. يتم تقدير القيم أسعار الفائدة السائدة في السوق ويتوقع تحقيقها بقيمها الدفترية الحالية في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ قائ 

ا الفائدة  أسعار  إلى  تستند  فائدة  معدالت  تحمل  المعدالت  هذه  أن  حيث  الدفترية  قيمها  لتقريب  المتداولة  غير  المالية  للمطلوبات  في العادلة  لسائدة 
  السوق.

 
مه من قبل اإلدارة ضمن المستوى ييتم تقيالذي  ويتم تسجليه بالقيمة العادلة  تحوط التدفقات النقدية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  إن  

  الثالث للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
 

  تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  ٤
 

الموج  الموحدة  المالية األولية  المعلومات  للموجودات  يتطلب إعداد  المدرجة  المبالغ  على  تؤثر  التي  الهامة  واألحكام  بعض التقديرات  استخدام  زة 
رة  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فت

ر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن التقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستم
لتعريفها، مع   بإجراءتكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة   تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً 

ليس بها.  المتعلقة  الفعلية  المعلومات   النتائج  إعداد  في  اإلدارة  تستخدمها  المؤثرة التي  المحاسبية  التقديرات واألحكام  في  جوهرية  تغييرات  هناك 
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية األولية الموحدة الموجزة عن تلك التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
  يرادات اإل ٥

 
  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
   

  ٧٩٩٬٠٤٣٬٠٣٧  ١٬٠٠٩٬١٤٩٬٢٠٤   إيرادات الحفر 
  ١٩٠٬٤٨١٬٧٨٧  ١٩٣٬٧٢٣٬٥١٤   إيرادات نقل الحفارات

  ٢٤٬٥٦٦٬١٩٣  ٧٬٤١١٬٠١٤   إيرادات التجهيز 
  ٤١٬٧٢١٬٦٨٨  ٤١٬١٤٣٬٧٦٨   تموين وإيرادات أخرى 

 ١٬٠٥٥٬٨١٢٬٧٠٥  ١٬٢٥١٬٤٢٧٬٥٠٠  
 

  يبًا.تم إثبات اإليرادات من أنشطة الحفر وفقًا لألسعار المتفق عليها بموجب شروط عقود الحفر، والتي تشمل مكونات خدمة وإيجار متساوية تقر 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٢  

  تكلفة اإليرادات  ٦
 

  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  
   

  ٤٣٣٬٨٠٠٬٨٢٦  ٥١٨٬١٥٠٬٦٠٠   رواتب وأجور ومنافع
  ٢٧٢٬٣٦٧٬٤٦٢  ٢٣٦٬٤٩٢٬٢٠٢   استهالك

  ٤٦٬١٧٠٬١٦٢  ٥٤٬٧٢٤٬٣٢٠   خدمات النقل 
  ١٤٬٥٧٢٬٣٣٠  ٢٬٤٧٠٬٢٤٧   تكاليف تجهيز 

  ٨٠٬٥٦٣٬١٦٠  ٩٦٬٠٠٥٬٠٥٣   أخرى 
 ٨٤٧٬٤٧٣٬٩٤٠  ٩٠٧٬٨٤٢٬٤٢٢  

 
  مصاريف عمومية وإدارية   ٧

 
  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
   

  ٣٩٬٩٧٠٬٠٤٤  ٤٨٬٢٩٦٬٦٨٠   رواتب ومنافع 
  ١٬٢٨٤٬٢٣٠  ١٬٩٤٧٬٩٣٨   خدمات مهنية 

  ٣٬٩٩١٬٦١٧  ٣٬٩٨١٬٣١٦   استهالك
  ٢٬٧٨٢٬١٩٣  ٢٬٨٨٣٬٥٣٩   إطفاء 

  ٥٬٩٢٣٬١٦٧  ٦٬٣١١٬٨٧٣   لوازم مكتبية 
  ٩٤٦٬٣٠١  ١١٬٠٧٧٬٦٣٣   أخرى 

 ٥٤٬٨٩٧٬٥٥٢  ٧٤٬٤٩٨٬٩٧٩  
 

  تكاليف تمويل   ٨
 

  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
(غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
   

  ١٤٬٤٨٥٬٦٤٤  ١٤٬٥٥٢٬٨٩٦   تكاليف تمويل على اقتراضات مرابحة 
  -   ٢٣٬٦٦٦٬٣١٧   تكاليف تمويل الصكوك

  ٦٬٢١٥٬٤٥٣  ٢٬٢٦٧٬٥٦١   تكاليف تمويل على مشتقات 
  ٧٢٥٬٥٥٠  ٤٧٧٬٠٥٧     أخرى

 ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧  ٤٠٬٩٦٣٬٨٣١  
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شركة الحفر العربية
  

(شركة مساهمة مقفلة مختلطة)
  

ضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
إي

٣٠
  

يونيو 
٢٠٢٢
 

(غير مراجعة) 
  

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
(جميع المبالغ بالرياال

  
 

١٣
  

٩
 

ممتلكات ومعدات 
  

 
 

١ 
ناير ي

    
ضافات

 إ
استبعادات / تحويالت

  
٣٠
 

يونيو 
  

٢٠٢٢
 

(غير مراجعة)
  

 
 

 
 

التكلفة 
  

 
 

 
 

ض 
أر

  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
 -  

 -  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
مبان 

ومساكن جاهزة 
  

٩٩٬٣٨٥٬٦٦٩
  

 -  
 -  

٩٩٬٣٨٥٬٦٦٩
  

حفار
ت
ا

 
ت
ت ومعدا

وآال
  

١٠٬٨٢٦٬٢١٧٬٥٥٤
  

 -  
٧٨٬٥٢٩٬٨٧٢

  
١٠٬٩٠٤٬٧٤٧٬٤٢٦

  
ت مكتبية 

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

١١١٬٠١٨٬٩٥٥
  

 -  
٤٬٦١٧٬٢٦٨

  
١١٥٬٦٣٦٬٢٢٣

  
ت 
سيارا

  
١٤٥٬٦٧١٬٧٥٤

  
 -  

)
١٬٣٠٥٬١٨٠

 (  
١٤٤٬٣٦٦٬٥٧٤

  
ت التنفيذ

ت تح
إنشاءا

  
١٣١٬٥٢٠٬٦٤٧

  
١٧٨٬٠٥٣٬٨٦٤

  
)

٩٣٬٤٤٢٬٥٤٨
 (  

٢١٦٬١٣١٬٩٦٣
  

 
١١٬٤٠٢٬٠٥٠٬٨٢٩

  
١٧٨٬٠٥٣٬٨٦٤

  
)

١١٬٦٠٠٬٥٨٨
 (  

١١٬٥٦٨٬٥٠٤٬١٠٥
  

 
 

 
 

 
ض في القيمة 

االستهالك المتراكم واالنخفا
  

 
 

مبان ومساكن جاهزة 
  

)
٢٢٬٧٧٩٬٧٤٩

 (  
)

١٬٣٥٣٬٧٩٦
 (  

 -  
)

٢٤٬١٣٣٬٥٤٥
 (  

حفار
ت
ا

 
ت
ت ومعدا

وآال
  

)
٥٬٩٣٩٬٨٥٩٬٢٣١

 (  
)٨

٢٢٩٬١٨٦٬٨٨
 (  

٧٬١٨٢٬١٨١
  

)٨
٦٬١٦١٬٨٦٣٬٩٣

 (  
ت مكتبية 

ت ومعدا
ث وتجهيزا

أثا
  

)
٦٤٬٢٥٨٬٧٦٢

 (  
)

٦٬٢١٥٬٢٠٣
 (  

 -  
)

٧٠٬٤٧٣٬٩٦٥
 (  

ت 
سيارا

  
)

١١٦٬٢٦٩٬٠٥٠
 (  

)
٢٬١٩٩٬٨٨٣

 (  
١٬٣٠٥٬١٨٠

  
)

١١٧٬١٦٣٬٧٥٣
 (  

 
)

٦٬١٤٣٬١٦٦٬٧٩٢
 (  

)
٢٣٨٬٩٥٥٬٧٧٠

 (  
٨٬٤٨٧٬٣٦١

  
)

٦٬٣٧٣٬٦٣٥٬٢٠١
 (  

صافي 
القيمة الدفترية

  
٥٬٢٥٨٬٨٨٤٬٠٣٧

  
 

 
٥٬١٩٤٬٨٦٨٬٩٠٤
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شركة الحفر العربية
  

(شركة مساهمة مقفلة مختلطة)
  

ضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر 
إي

المنتهية في 
٣٠

  
يونيو 

٢٠٢٢
 

(غير مراجعة) 
  

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
(جميع المبالغ بالرياال

  
 

١٤
  

 
١ 

ناير ي
    

ضافات
 إ

استبعادات / تحويالت
  

٣١
 

ديسمبر
   

٢٠٢١
 

(مراجعة)
  

 
 

 
 

التكلفة 
  

 
 

 
 

ض 
أر

  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
 -  

 -  
٨٨٬٢٣٦٬٢٥٠

  
مبان ومساكن جاهزة 

  
٨٦٬١٨٢٬٧٠٢

  
 -  

١٣٬٢٠٢٬٩٦٧
  

٩٩٬٣٨٥٬٦٦٩
  

حفار
ت
ا

 
ت
ت ومعدا

وآال
  

١٠٬٨٨٨٬٧٨٣٬٦٨٣
  

 -  
)

٦٢٬٥٦٦٬١٢٩
 (  

١٠٬٨٢٦٬٢١٧٬٥٥٤
  

ت مكتبية 
ت ومعدا

ث وتجهيزا
أثا

  
١٠٦٬٠٣٩٬٤٧٩

  
 -  

٤٬٩٧٩٬٤٧٦
  

١١١٬٠١٨٬٩٥٥
  

ت 
سيارا

  
١٥٩٬٠٢٠٬٠٨٣

  
 -  

)
١٣٬٣٤٨٬٣٢٩

 (  
١٤٥٬٦٧١٬٧٥٤

  
ت التنفيذ

ت تح
شاءا

  
١٤٢٬٣٠٩٬٠١٨

  
٢٤٧٬٦٢٧٬٢٨٢

  
)

٢٥٨٬٤١٥٬٦٥٣
 (  

١٣١٬٥٢٠٬٦٤٧
  

 
١١٬٤٧٠٬٥٧١٬٢١٥

  
٢٤٧٬٦٢٧٬٢٨٢

  
)

٣١٦٬١٤٧٬٦٦٨
 (  

١١٬٤٠٢٬٠٥٠٬٨٢٩
  

 
 

 
 

 
ض في القيمة 

االستهالك المتراكم واالنخفا
  

 
 

مبان ومساكن جاهزة 
  

)
٢٠٬٢٧٤٬٩٣٩

 (  
)

٢٬٥٠٤٬٨١٠
 (  

 -  
)

٢٢٬٧٧٩٬٧٤٩
 (  

حفار
ت
ا

 
ت
ت ومعدا

وآال
  

)
٥٬٧٢٤٬٩٣٠٬٤٤١

 (  
)

٥٠٩٬٦١٥٬١٢١
 (  

٢٩٤٬٦٨٦٬٣٣١
  

)
٥٬٩٣٩٬٨٥٩٬٢٣١

 (  
ث 
أثا

ت مكتبية 
ت ومعدا

وتجهيزا
  

)
٥٥٬٥٧٥٬١٠٨

 (  
)

٨٬٦٨٣٬٦٥٤
 (  

 -  
)

٦٤٬٢٥٨٬٧٦٢
 (  

ت 
سيارا

  
)

١٠٧٬٥٧٨٬٦٦٢
 (  

)
١٨٬٢٥٧٬٤٩٥

 (  
٩٬٥٦٧٬١٠٧

  
)

١١٦٬٢٦٩٬٠٥٠
 (  

)
٥٬٩٠٨٬٣٥٩٬١٥٠

 (  
)

٥٣٩٬٠٦١٬٠٨٠
 (  

٣٠٤٬٢٥٣٬٤٣٨
  

)
٦٬١٤٣٬١٦٦٬٧٩٢

 (  
صافي القيمة الدفترية

  
٥٬٥٦٢٬٢١٢٬٠٦٥

  
 

 
٥٬٢٥٨٬٨٨٤٬٠٣٧

  
 

) أ
 

 
تمثل 

ت التنفيذ في 
ت تح

اإلنشاءا
٣٠
 

يونيو 
٢٠٢٢
 

ت التي من المتوقع االنتهاء منها في 
ض الحفارا

ف المتكبدة في شراء وإنشاء بع
بشكل رئيسي التكالي

٢٠٢٢
 .  

 
) ب

 
 

ت التأجير والخدمة. 
ت الحفر والتي تشمل مكونا

ب عقود مع العمالء لخدما
ت بموج

ت موجودا
ت والمعدا

ت واآلال
تمثل الحفارا
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نرشة إصدار رشكة الحفر العربية 



  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  اجعة)(غير مر ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٥  

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٠
 

 
يونيو  ٣٠  

 ٢٠٢٢  
ديسمبر ٣١  

 ٢٠٢١  
 (مراجعة) (غير مراجعة)  
   

  ٦٣٦٬٠٥٣٬٤٦٤  ٥٨٩٬٨٤٣٬٥٣٥   ذمم مدينة تجارية 
  ٤٬٢٢٩٬٤١٥  ١٬٩٩٨٬٥٣٤   استبقاءات مدينة 

  ) ٣٬٤٣٤٬٤٣١(  ) ٣٬٤٣٤٬٤٣١(   ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
 ٦٣٦٬٨٤٨٬٤٤٨  ٥٨٨٬٤٠٧٬٦٣٨  

ً مبالغ مدفوعة    ٢٧٬١٧١٬١٠٨  ١٠٬٤١٩٬٥٥٠   مقدما
  ٢٦٬٩٢٨٬٢٤٩  -    زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين 

  ٤٬٨٩٤٬١٦٤  ٩٬٥٩٧٬٣٨٧   أخرى 
 ٦٩٥٬٨٤١٬٩٦٩  ٦٠٨٬٤٢٤٬٥٧٥  

 
  نقد وما يماثله  ١١

 

 
يونيو  ٣٠  

 ٢٠٢٢  
ديسمبر ٣١  

 ٢٠٢١  
 (مراجعة) (غير مراجعة)  
   

  ٦٢٬١١٩  ١٠٢٬٦٩٠   نقد في الصندوق 
  ٤١١٬٥٥٨٬٩١٢  ٩٣٦٬٦٠٣٬٨٦٦   لدى البنك نقد 

  -   ١٬٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ودائع ألجل 
 ٤١١٬٦٢١٬٠٣١  ٢٬٥٣٦٬٧٠٦٬٥٥٦  

 
  . ٪٢٫٠تمثل الودائع ألجل الودائع لدى البنوك التجارية لمدة تقل عن ثالثة أشهر وتحقق إيرادات تمويل بنسبة 

 
    اقتراضات طويلة األجل ١٢

 

  إيضاح
يونيو  ٣٠  

 ٢٠٢٢  
ديسمبر ٣١  

٢٠٢١ 
 (مراجعة) (غير مراجعة) 

  
  ١٬٣٧٧٬٤٣٤٬٢٣٥  ١٬٢٠٩٬٠٢٦٬٩٨١  ١- ١٢  اقتراضات المرابحة 

  -   ٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢- ١٢  صكوك
  ٣٬٦٥٦٬٢١١  ٣١٬٦٢٧٬٤٤٧  يضاف: تكاليف التمويل المستحقة 

 ١٬٣٨١٬٠٩٠٬٤٤٦  ٣٬٢٤٠٬٦٥٤٬٤٢٨  
  -   ) ٢١٬٠١٦٬٢٧٦(  ٢- ١٢  ناقصاً: تكاليف المعامالت غير المطفأة 

١٬٣٨١٬٠٩٠٬٤٤٦  ٣٬٢١٩٬٦٣٨٬١٥٢  
  

  ) ٥٤٥٬٤٧٢٬٨٠٣(  ) ٤٨٩٬٢٥٦٬٤٦١(  ناقًصا: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة 

٨٣٥٬٦١٧٬٦٤٣  ٢٬٧٣٠٬٣٨١٬٦٩١  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٦  

  اقتراضات مرابحة   ١- ١٢
 

تسهيل   بمجموع  سعودية  تجارية  بنوك  أربعة  مع  األجل  طويلة  مرابحة  تسهيل  اتفاقيات  العربية  الحفر  شركة  سعودي    ٣٫٦بمبلغ  لدى  لایر  مليار 
  لسائدة لتمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل لشركة الحفر العربية. تحمل هذه القروض تكاليف تمويل بناًء على أسعار السوق ا 

ات القروض  والتي تستند إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية ("سايبور") باإلضافة إلى الهامش المعمول به. يمتد إجمالي استحقاق 
من   السنوات  على  لها  العائدة  السداد  إلى جداول  استناداً  التنازل  ٢٠٢٦إلى    ٢٠٢٢القائمة  عن طريق  رئيسي  بشكل  مضمونة  القروض  إن  عن  . 

المالية   الشروط  من  معين  مستوى  على  تحافظ  أن  العربية  الحفر  شركة  من  االقتراض  تسهيالت  تعهدات  تتطلب  العقود.  من  المدينة  الذمم  بعض 
    ، امتثلت شركة الحفر العربية لتعهدات تسهيالت االقتراض.٢٠٢٢يونيو  ٣٠وبعض المتطلبات األخرى. في 

 
  صكوك  ٢- ١٢

 
، حصلت شركة الحفر العربية على الموافقات التنظيمية المطلوبة إلصدار الصكوك وأصدرت ٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

بقيمة   في    ٢٫٠صكوًكا  كما  حفارات إضافية.  لشراء  استخدامها  العربية  شركة الحفر  إدارة  سعودي، والتي تنوي  تم ،  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠مليار لایر 
   للغرض المقصود. غير مستخدمةظلت و مليون لایر سعودي، ٢١٫٠متحصالت الصكوك، صافية من تكاليف المعاملة بمبلغ  سحب

 
إليه على دفعة واحدة    ٢٠٢٧يستحق سداد الصكوك في سنة   وتحمل تكاليف تمويل بناًء على أسعار السوق السائدة والتي تعتمد على سايبور مضافاً 

لحفاظ على مستوى معين من الشروط المالية وبعض المتطلبات األخرى. في الب تعهدات الصكوك من شركة الحفر العربية الهامش المعمول به. تتط
  ، امتثلت شركة الحفر العربية لهذه التعهدات.٢٠٢٢يونيو  ٣٠

 
   آجال استحقاق االقتراضات  ٣- ١٢

 

  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (غير مراجعة)   

    يونيو:  ٣٠تنتهي في  التي ثني عشر شهًرا  االفترة 
٤٨٩٬٢٥٦٬٤٦١   ٢٠٢٣  
٣٩٧٬٨٢٦٬٥٣٩   ٢٠٢٤  
١٧٦٬٧٨٥٬٧١٤   ٢٠٢٥  
١٧٦٬٧٨٥٬٧١٤   ٢٠٢٦  
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٠٢٧  

  ٣٬٢٤٠٬٦٥٤٬٤٢٨  
 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  ١٣
 

 
  يونيو  ٣٠

 ٢٠٢٢  
 ديسمبر ٣١

٢٠٢١  
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  
   

  ١٥٩٬١٢٩٬٧٢٩  ٩٧٬٩٣٥٬٣٤٦   ذمم دائنة تجارية 
  ) ١٥٬١٨٩٬٨٠٠(  -    ناقصاً: الذمم الدائنة التجارية غير المتداولة 

 ١٤٣٬٩٣٩٬٩٢٩  ٩٧٬٩٣٥٬٣٤٦  
  ٢٧١٬٠٨٢٬٠٤٨  ٢٨٨٬٦٦٧٬٦٠٥    مصاريف مستحقة

  ٩٬١٥٥٬٥٤٦  ٢١٬٦٧٤٬٥٢٤   توزيعات أرباح دائنة 
  ٢٦٬٨٠٠٬٩٧٧  ٢٢٬١٩٠٬١٨٧   ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 

  ٥٬٥٧٢٬٧١٦  ٦٬٥٥٥٬٥٨٤   أخرى 
 ٤٥٦٬٥٥١٬٢١٦  ٤٣٧٬٠٢٣٬٢٤٦  
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٧  

  رأس المال  ١٤
 

   ، قرر مساهمو الشركة ما يلي:٢٠٢٢مارس  ١٧في 
 

مليون لایر   ٩٧٫٤مليون لایر سعودي من األرباح المبقاة و  ٦٨٠٫٠مليون لایر سعودي بتحويل    ٨٠٠٫٠زيادة رأس مال الشركة إلى   ) ١(
أشهر  الستة  فترة  خالل  المال  رأس  في  الزيادة  لهذه  النظامية  اإلجراءات  من  االنتهاء  تم  المدفوع.  اإلضافي  المال  رأس  من  سعودي 

  . ٢٠٢٢يونيو  ٣٠المنتهية في 
 

  مليون لایر سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتياطي النظامي. ٢٢١٫١تحويل مبلغ  ) ٢(
 

ديسمبر    ٣١لایر سعودي للسهم الواحد (  ١٠سهم بمبلغ    ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠، كان رأس مال الشركة يتكون من  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠وبناًء عليه، كما في  
  لایر سعودي للسهم الواحد) مملوكاً كما يلي:  ١٠سهم بمبلغ  ٢٬٢٥٨٬٠٠٠: ٢٠٢١

 
  نسبة الملكية    

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ 
 (مراجعة)  (غير مراجعة)  

    التأسيس بلد   مساهمال
  ٥١  ٥١  المملكة العربية السعودية   طاقة 

  ٤٩  ٤٩  فرنسا   إس بي إس 
  ١٠٠  ١٠٠  

 
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ١٥

 
تتكون  السعودية.  العربية  المملكة  حكومة  هو  المجموعة  على  النهائي  المسيطر  والطرف  "طاقة"  هو  المجموعة  على  المباشر  المسيطر  الطرف 

ذات   أو  األطراف  الشركة  مساهمي  لسيطرة  الخاضعة  المنشآت  تمثل  (التي  الزميلة  والشركات  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمين  من  العالقة 
("المنشآت  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  لسيطرة  الخاضعة  األخرى  والمنشآت  مباشر)  غير  أو  مباشر  بشكل  جوهريًا  نفوذًا  عليها   يمارسون 

ة") وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة الخاضعة لسيطرة الحكوم
  أو اإلدارة العليا حصة فيها (أطراف ذات عالقة أخرى). 

 
  فيما يلي أهم معامالت المجموعة من األطراف ذات العالقة:  )أ( 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

٢٠٢٢يونيو   يونيو ٢٠٢١ 
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة) 

    طبيعة المعامالت 
  ٦٠٣٬٧٦١٬٧٥٢  ٨٤٧٬٤٨٠٬٩٦٨   إيرادات من المنشآت التي تسيطر عليها الحكومة 

  ٤٥٢٬٠٥٠٬٩٥٣  ٤٠٠٬٣٠٢٬٥٣١   إيرادات من شركة زميلة 
  ٣٣١٬٦٠٤  ١٦٢٬٧٨٨   إيرادات اإليجار من شركة زميلة 

  ٢٬٦٩٢٬٤٨٨  ٢٬٥١٧٬٧٧٥   شركة زميلة تكاليف محملة من قبل 
 

  تستند المعامالت إلى الشروط المتفق عليها وفقًا لالتفاقيات بين المجموعة واألطراف ذات العالقة. 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٨  

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب( 
 

  لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو ٢٠٢١  ٢٠٢٢يونيو  
 (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  
   

  ٨٬٣٠٤٬٨٢٢  ١٠٬٦٩٨٬٨٦٢  ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين رواتب 
  ٢٤٢٬٧٧٦  ٥٨٢٬٨٧٦  منافع ما بعد الخدمة 

٨٬٥٤٧٬٥٩٨  ١١٬٢٨١٬٧٣٨  
 

مليون لایر    ٠٫٢:  ٢٠٢١يونيو    ٣٠مليون لایر سعودي (  ٠٫٢مبلغ    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠بلغت أتعاب مجلس اإلدارة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  سعودي).

 
  مطلوب من أطراف ذات عالقة   )ج( 

 
٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   
 (مراجعة) (غير مراجعة)  
   

  ٣٠٦٬٨٨١٬١٣٨  ١٩٢٬٩٩٣٬٤١٢  شلمبرجير الشرق األوسط إس إيه، شركة زميلة 
  ٢٣٠٬٧١٠٬٦٥٨  ٢٩٧٬٤٣٢٬٤٦٥  شركة الزيت العربية السعودية، منشأة خاضعة لسيطرة الحكومة 

  ٢٩٬٧٢٧٬١٥٩  ١٠٣٬٤٣٣٬٧٥٠  المشتركة، منشأة خاضعة لسيطرة الحكومة عمليات الخفجي 
  ٢٬٠٦٦٬٢٦٢  ٣٬٣٥٩٬٨٤٠  شركة طاقة لخدمات اآلبار، شركة زميلة 

  ١٩٬١٨٧٬٩٦٦  ٤٬٢٧١٬٠٥٥  طاقة، مساهم 
  ٧٬٧٤٠٬٢٨٣  -   إس بي إس، مساهم 

 ٥٩٦٬٣١٣٬٤٦٦  ٦٠١٬٤٩٠٬٥٢٢  
 

أساسي باإليرادات المتولدة من الحفر والخدمات ذات الصلة التي تقدمها المجموعة ويتم تضمينها يتعلق المطلوب من األطراف ذات العالقة بشكل  
. تستند معامالت اإليرادات على الشروط المتفق  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما في  

  وعة واألطراف ذات العالقة. عليها وفقًا لالتفاقيات الموقعة بين المجم
  

مليون لایر سعودي   ٣٫٤، بلغ مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة مقابل األرصدة المطلوبة من أطراف ذات عالقة مبلغ ٢٠٢٢يونيو   ٣٠كما في 
  مليون لایر سعودي).  ٣٫٤: ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١(
 

  التقارير القطاعية  ١٦
 

  القطاعين التشغيليين التاليين: تعمل المجموعة بشكل أساسي في 
 

  تقديم خدمات الحفر والخدمات األخرى من خالل الحفارات البرية.   ) ١(
  تقديم خدمات الحفر والخدمات األخرى من خالل الحفارات البحرية.   ) ٢(
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٩  

  للقطاعات التشغيلية أعاله:وفقًا  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠فيما يلي مخلص المعلومات المالية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

  قطاعية النتائج  ال  )أ
 

  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 المجموع  أخرى حفارات بحرية  حفارات برية  
   

  ١٬٢٥١٬٤٢٧٬٥٠٠  ٣٬٣٥٩٬٨٤٠  ٣٤٤٬٨٠١٬٢٠٥  ٩٠٣٬٢٦٦٬٤٥٥  الخارجيين  العمالء  من إيرادات
  ٨٣٬٩٤٥٬٩٥٦  ٨٣٬٩٤٥٬٩٥٦  -   -   القطاعات بين إيرادات
  ) ٨٣٬٩٤٥٬٩٥٦(  -   -   ) ٨٣٬٩٤٥٬٩٥٦(  القطاعات بين تكلفة
  ) ٩٠٧٬٨٤٢٬٤٢٢(  ) ٧٣٬٦٣٦٬٩٨٥(  ) ١٩٣٬٧٩٥٬٩٢٤(  ) ٦٤٠٬٤٠٩٬٥١٣(  اإليرادات  تكلفة
  ٣٤٣٬٥٨٥٬٠٧٨  ١٣٬٦٦٨٬٨١١  ١٥١٬٠٠٥٬٢٨١  ١٧٨٬٩١٠٬٩٨٦  قطاعية  نتائج

 
 
 
 
 

  (غير مراجعة) ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 المجموع  أخرى حفارات بحرية  حفارات برية  
   

  ١٬٠٥٥٬٨١٢٬٧٠٥  ١٬٧٤٧٬٦٩٥  ٢٣٩٬٩٥٣٬٠٢٧  ٨١٤٬١١١٬٩٨٣  الخارجيين  العمالء  من إيرادات
  ٧٩٬٤٧١٬٥٦٥  ٧٩٬٤٧١٬٥٦٥  -   -   القطاعات بين إيرادات
  ) ٧٩٬٤٧١٬٥٦٥(  -   -   ) ٧٩٬٤٧١٬٥٦٥(  القطاعات بين تكلفة
  ) ٨٤٧٬٤٧٣٬٩٤٠(  ) ٧١٬١٤٦٬٢٤٧(  ) ١٩١٬٢٧١٬٦٠٠(  ) ٥٨٥٬٠٥٦٬٠٩٣(  اإليرادات  تكلفة
  ٢٠٨٬٣٣٨٬٧٦٥  ١٠٬٠٧٣٬٠١٣  ٤٨٬٦٨١٬٤٢٧  ١٤٩٬٥٨٤٬٣٢٥  قطاعية  نتائج

 
  مع الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل يةنتائج القطاعالتسوية 

 
يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
 (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  

  ٢٠٨٬٣٣٨٬٧٦٥  ٣٤٣٬٥٨٥٬٠٧٨  ية رير القطاعاتقالمجموع نتائج  
  ) ٥٤٬٨٩٧٬٥٥٢(  ) ٧٤٬٤٩٨٬٩٧٩(  مصاريف عمومية وإدارية 

  ٦٬٨٧٥٬٧٣١  ٣٬٧٩١٬٤١٠  إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 
  ) ٢١٬٤٢٦٬٦٤٧(  ) ٣٤٬٧٤١٬٦٠٩(  بالصافي -تكاليف تمويل 

  ١٣٨٬٨٩٠٬٢٩٧  ٢٣٨٬١٣٥٬٩٠٠  وضريبة الدخل الربح قبل الزكاة 
 

  يةموجودات القطاع ال  )ب
 

٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   
 (مراجعة) (غير مراجعة)  
   

  ٣٬١٥٩٬٤٢٦٬٩٤٤  ٣٬٠٤٩٬٧٨٢٬٩٥٨  حفارات برية 
  ٢٬٣٠٥٬٧٦٤٬١٢١  ٢٬٢٩١٬٥٣٤٬٩٩٩  حفارات بحرية 

  ٢٩٩٬٧١٠٬١٢٧  ٢٢٨٬٩٩٢٬٨٤٣  أخرى 
  ) ٦٠٬٢٩٤٬٩٩٣(  ) ٧٧٬٤٢٩٬٤٧٢(  استبعادات 

 ٥٬٧٠٤٬٦٠٦٬١٩٩  ٥٬٤٩٢٬٨٨١٬٣٢٨  
 

في   بمبلغ  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠كما  المخصصة  غير  الموجودات  القطاعات  موجودات  تشمل  لم   ،٣٫١  ) سعودي  لایر  :  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليار 
  مليون لایر سعودي).  ٨٣٩٫٣
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

٢٠  

   معلومات أخرى  )ج
 

  : ثالثة) عمالء خارجيين، وتفاصيلهم كما يلي:٢٠٢١مستمدة من أربعة (  ٢٠٢٢يونيو   ٣٠المنتهية في كانت اإليرادات لفترة الستة أشهر 
 

  يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)   

   
  ٥٣٧٬٠١٢٬٠٤٦  ٧٦٣٬٢٩٤٬٦٣٧   شركة الزيت العربية السعودية 

  ٤٥٢٬٠٥٠٬٩٥٣  ٤٠٠٬٣٠٢٬٥٣١   الشرق األوسط إس إيه شركة شلمبرجير  
  ٦٦٬٧٤٩٬٧٠٦  ٨٤٬١٨٦٬٣٣١   عمليات الخفجي المشتركة 

  -   ٣٬٦٤٤٬٠٠١   أخرى 
 ١٬٠٥٥٬٨١٢٬٧٠٥  ١٬٢٥١٬٤٢٧٬٥٠٠  

 
 
 

  ربحية السهم األساسية والمخفضة  ١٧
 

مساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمات حقوق الملكية بخالف  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفّضة بقسمة الربح للفترة العائد إلى  
فإن ربحية  األسهم العادية، على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. نظًرا ألن الشركة ليس لديها أي أسهم مخفضة محتملة،  

  السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية. 
 

  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  
  

  ١١٩٬٨٣٤٬٥٨٠  ٢٠٧٬٦٥٣٬٧٤٥  الربح العائد إلى مساهمي الشركة 
  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض ربحية السهم األساسية والمخفّضة 

  ١٫٥٠  ٢٫٦٠   ربحية السهم األساسية والمخفضة
 

ليعكس الزيادة في مجموع عدد األسهم، كما هو موضح   ٢٠٢١يونيو    ٣٠تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  .١٤في اإليضاح رقم 

 
  توزيعات أرباح  ١٨

 
في   المنتهية  أشهر  الستة  فترة  توزيعات  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل  على  الشركة  مساهمو  وافق  بمبلغ  ،  (  ٣٧٫٤أرباح  سعودي  لایر  : ٢٠٢١مليون 

   مليون لایر سعودي).  ٣٧٫٢توزيعات أرباح معتمدة تبلغ 
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  شركة الحفر العربية
  (شركة مساهمة مقفلة مختلطة)

   إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
  (غير مراجعة) ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

٢١  

  مطلوبات محتملة وارتباطات  ١٩
 

 ٤٨٣٫٣:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٣٠٩٫٥ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠أصدرت البنوك في   )١( 
مليون لایر   ٧٧٫٨بمبلغ    المجموعة خطابات اعتماد صادرة نيابة عنها في سياق األعمال االعتيادية). وكان لدى  لایر سعودي   مليون

   مليون لایر سعودي). ٣٨٫٣: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سعودي ( 
 

حتى   )٢(  تكبدها  يتم  ولم  المجموعة  قبل  من  عليها  المتعاقد  الرأسمالية  النفقات  من    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠بلغت  يقرب  لایر  م   ٤٠٦٫٠ما  ليون 
   مليون لایر سعودي).  ١١٨٫٤: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سعودي ( 

 
تخضع  )٣(  والتي  معينة  لسنوات  أوفست  بشركة  تتعلق  الدخل  وضريبة  للزكاة  إضافية  ربوًطا  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أصدرت 

تسوية النهائية لهذه النزاعات، وبالتالي لم لمراحل مختلفة من االعتراضات. تعتقد إدارة المجموعة أنه لن ينشأ أي التزام جوهري عند ال
   .٢٠٢٢يتم رصد مخصص لهذه الربوط اإلضافية في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لسنة 
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