
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعودية شركة الخزف ال

 ( وديةشركة مساهمة سع )

 الموجزة  ة الموحدةالقوائم المالية األولي

  ستقللمراجع الحسابات الم فحصتقرير الو

 م 2022 مارس  31في  المنتهية أشهر الثالثة ةت لفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةالسعودي شركة الخزف
 ( سعوديةة همسام شركة)

 الفحص لمراجع الحسابات المستقل  تقريروموحدة الموجزة  األولية ال ةيل ام ائم الوق ال

 م 2022 مارس  31في   المنتهية شهرأ  الثالثة ةلفتر 

 

 صفحة  رس الفه

  

 - موجزة الالموحدة  األوليةالفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية  تقرير

  

 1 ة زجموالالموحدة  ةاألولي كز المالي مرة القائم

  

 2 الموجزة  األولية الموحدةشامل اآلخر دخل الالربح أو الخسارة وال قائمة 

  

 3 موجزة الالموحدة  األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  

 4 موجزة الحدة وم لا األوليةفقات النقدية دت لا ةمقائ 

  

 13-5 جزة وملاة وحدالم األوليةة حول القوائم المالي   إيضاحات

  

 

   

      

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 













 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م2022 مارس 31ي  ف المنتهية أشهر الثالثة لفترة زةموجال لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي

 ( كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعا التيالرف ا آالبالغ بالم)
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 لنشاط اون  وي تكلا -1
 

الخزفرش هي  ة كرش)ال السعودية    كة  فمؤال(  16)م/  مقر  كيملالسوم  ر مال  بوج بم  ت سستأ   يةعودس  مة همساكة  شر(    ي رخ 

الرمي  ف  مسجلة،  (م14/04/1977ق  المواف)ـ  ه25/04/1397 اب عرالملكة  مبالياض  دينة  رقالسج   وجب بمة  ي دوعسلية  التجاري  م  ل 

 . (م24/01/1978ق افموال) ـه15/02/1398ريخ  وتا 1010014590

دات  لمعاآللت وا  رادي ست اب   ةركلشا  ومتقا  مك،  هاات ن ومكو  هاي الم  ت اناخوسة  ي فخز ال  اتنتجملا  صنع  كة في للشر  يسة ئ رال  طاتتتمثل النشا

 من الملحقات.  هاوغير ذات الصلة

القوالاهذه  ن  ضمت ت  أع  تبالومطو  تادموجو  الموجزةوحدة  الم  ةولي ألا  ةلي مائم  كماهعرووف  ةشركال  لامونتائج     موجودات   ضمنت ت  ا، 

الشائ ونت   اتمطلوب و لابعت لا  تاركج  لألنابي ركشو  (،ة دودمح  ةي مسؤولذات    ةركر )ش ستثمالالف  خز ال  ة كرش  ،هاة  الخزف  )ة    ة شرك ب 

 . ("المجموعة"ار إليهم معاً بلفظ شي )  دة(محدو يةؤولة ذات مس)شرك  زانوشركة ار   ،فلة(قم مساهمة سعودية

بال2022  مارس  31ية في  تهن م لا  أشهر  الثالثة  ةرت فج  نتائ  ت رة  ضروم ليست  الأن  ت ا  ج ئ انت كون مؤشرا على  قعة للسنة  وت كون م لتي قد 

 .م2022ر ديسمب  31ي فة هي ت ن مالمالية ال

 . ية ية السعودلكة العرب المم 11481 ضرياال 3893 بص.  ،ياعلحي الفهد،   ملكال طريق اض،في الري كة للشري لرئيسامركز ع القي 

 .ةي دنة ميالس كل مـن بريسمد 31يناير وتنتهي في  1ي فة ركلشـل يةلمالاة سن دأ الب ت 

 ابعة:  تلا  اتكالشر نبيا ما يلي يف

 ئيسي ط الرالنشا  سيس تأالد بل سم اال

 كما في لملكية ة ابسن

 سمبر ي د 31 مارس  31  

 م 2021 م 2022

 ة ي دالسعو ةبي العرلكة المم ألنابيبلالخزف  ةكرش
لة  ملجير واصدلت او دتيراسال

 ب الفخارية بي ناأللئة التجزو
73,89 ٪ 73,89 ٪ 

 ودية لسعاية ب عرال مملكةلا *رامث ت سالللخزف ة اكشر
ات  خدمور دي صت لوا الستيراد

 .ةالجملة والتجزئ  رة جاوت  قسوي ت ال
95 ٪ 95 ٪ 

 ٪ 100 ٪100 ل والصيانة شغي ت ال دية عوسلا العربيةلكة مالم *انارز كةرش

 .م2022 مارس 31تجارية حتى لا هاات ي ملت عاكه الشردأ هذلم تب *

 عة رباح مدفوتوزيعات أ 

السعود الخزف  شركة  إدارة  مجلس  ب قرر  المنعقد  اجتماعه  في  بقيمة   م2022فبراير    16خ  تاريي  نقدية  أرباح  توزيع  على  الموافقة 

59.8  ( الثاني من عام    0.75مليون لاير سعودي  النصف  الشركة عن  في  م2021لكل سهم( على مساهمي  األرباح  توزيع  تم   .3  

 .م2022 مارس

 هم الخزينة التصرف في اس

لتوزيعها على الموظفين وفقًا للخطة المعتمدة من مجلس  2019سهم خزينة خالل عام  500.000قامت المجموعة سابقًا بشراء 

مليون لاير سعودي  1.2، قامت المجموعة بتحويل أسهم خزينة بمبلغ  م2022مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  اإلدارة.

املة وكان المقابل النقدي المستلم هو  ي ربح أو خسارة في هذه المعحويل األسهم على الفور. لم يتم تسجيل أمقابل نقدي مستلم وتم ت ب 

 عدة.تكلفة األسهم المستب متوسط 

 

 

 

 

 



 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م2022 مارس 31ي  ف المنتهية أشهر الثالثة لفترة زةموجال لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي

 ( كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعا التيالرف ا آالبالغ بالم)
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   المحاسبةأسس  -2

 تزام لالن ا بيا  2-1

عتمد والمية" ية األول"التقارير المال  (34رقم )  ليالدو  سبيار المحاعي وفقًا للمعة  جموللم الموجزة الموحدة  ة  لي وألا  ةلمالي ائم االقو  دادعتم إ

، والمحاسبين للمراجعينالسعودية ة يئ الهل قب من ت درالتي ص ية مسر ال راتصدااإلو رن المعايي ما يرهغو  ةي دعوسلبية االعر في المملكة

 .م2021مبر ديس 31ية في تهللسنة المن  موعةللمجالسنوية لمالية م ائ اوقال ان معلقترها بات اءرق  ويجب

 ض العر  وعملةالعملة الوظيفية    2-2

 . للمجموعة ض رعلوعملة ا فيةة الوظي ملعلا يه، ويدوالسع لريابال موجزةلا دةوحملا  ةألولي ة اي لالما لقوائما ذهه عرضتم 

 الت  تعدي وال  تاري لتفسا ة، ير الجديدعايالم -3

م شرحها  ت   تيالو  م2022ناير  ي   1من  عتباراً  اسارية  ر  على المعايي   من التعديالتإن عدداً  ع ذلك فة تم إصدارها ومجديد  ييرمعا  دجل يو

 . ةعللمجمو الموجزة  حدةلموولية االية األلما القوائم على جوهري  أثرا هل ن ليسلكو ةوعمجمسنوية لل ال دةحمو الية ئم المالي القواف

 امة ة اله يباسحملت ا ا ضافتر واال راتيدتق لا -4

إيتطل القوادعب  أحاستخد  ،ةزجو ملا  ةوحدلما  ولية ألا  يةالمال  ائمد  والمايرإلا  قيمفي  ثر  ؤت ضات  وافترا   تيراوتقد  كام ام  ت  صروفا دات 

  فتراضات ل اه  ذه  صوصيقن بخالت   مدع  نإ  .ملةالمحت   مطلوباتلصاح عن ااإلفب  ن االمرفقة بج  تحاواإليضا   توبامطل الو  تجوداموالو

ً جالً تعدي  طلبئج تت ات لن  يؤدي دت قاردي لتقوا  .بليةستقملت اي الفترافرة تأث لما لوباتطم وال داتجومولل ريةفت لدا يمقلا ىعل وهريا

الال  يةسب احلما  سات السيا  نإ المالي قومطبقة على هذه  ت نف   هي  جزةمولادة  ح المو ية  لواألة  ائم  الع  بقةالمطلك  س  المائ اوقلى  دة  حوم ال  ليةم 

 . م2021سمبر دي  31  لمنتهية فيا ةابقسلة اللسن  للمجموعة

    مةالها ةغيليشتلت ا قطاعا لا -5

 ة يعا طقمات ول عم5-1

 

ك  ط السيراميالبـ

 ي جمالإلا يب ف لألنابالخز  ت ــا انخـلسا صحية الات دو أل او

 ( قةمدق)غير  م2022 مارس  31  في تهيةمنال أشهر الثالثة لفترة

 396,153   4,360       104,259     287,534 ج المجموعة رمن عمالء خارادات اي 

 9,882          -               -               9,882 ات اعدات بين القطايرا

 56,307        (3,770)        13,636       46,441 (2-5 رقم )إيضاح  ةاكزالقبل   طاعالق  (ةرا س)خ /حب ر
 

    

 ( ةققمد)غير   م2022  مارس 31 ا فيكم

 2,977,705  244,887  294,605     2,438,213   القطاعاتودات موج

 1,273,919  101,790      129,753     1,042,376 ت عاالقطاوبات طلم
     

 ( ققةدم )غير  م2021 مارس  31  يف هيةلمنت ا أشهر الثالثةلفترة 

 440,339    10,169       121,250    308,920 لمجموعة من عمالء خارج ا اداتاير

 5,872           -                -               5,872          اعات  لقطابين  يراداتا

 75,962        (492)         20,290      56,164 (2-5 قمر  )إيضاح  كاةزال بلق  طاعالق  (ةرا س)خ /بحر
     

 (قةق مد)  م2021  رمبسدي 31في ا كم

 2,863,869     247,440      276,367      2,340,062  القطاعات تجودا مو

 1,151,767  100,400     195,231     856,136      القطاعات  وباتمطل
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 )تتمة(    مةالها ةغيليشتلت ا قطاعا لا -5

 ة  ليتشغيال  القطاعات سارةخ أو حرب تيا وس ت 5-2

   يف ةنتهيالم أشهر الثالثةة ر لفت  

 م 2022 مارس  31  

 ( ققة مدير غ)

 م2021 مارس 31 

 ( مدققة )

 75,962  56,307  ة غيلي لتشالقطاعات ا لزكاة منبل اق ربح يلمااج

 160  -  الزميلةالشركة  ة من صافي ربحالحص

  56,307  76,122 

 ية وسمالم  العمليات 5-3

  إن وص، فخص . وعلى وجه الي فصول السنةف  تاتغيرال  يجةتن   يةوسممال  اتب لللتق  عةمجموال  ة فيئي ا ب كهرلا  ياهلمت اخانا س  اعع قطيخض

اقلت   ةوعمجملا  لتحاو و  ،إلى سبتمبر(  يلن أبر)م  يف وسم الصل مالخ  باتأثر سلي   ربائيةكهالاه  المي   سخانات  ستخداما ي  الموسم ر  ث أليل 

 . سنةل كث من لثالواي ثان لع ارب للأقل  احوأرب ات عائدكون له  ي  ام ةادع علقطاا ، فإن هذالكمع ذن. وزورة المخاديق إطر نع

سخاس قطاع  المياهجل  ا  نات  الم  12لـخالل  فشهراً  بلغت  إيراد  م2022  سمار  31ي  نتهية  لايرم  355ات  سعودي ليون    

  ليون لاير م  59.1  غلب بم  ةازك ال  بلق  ربحافي  ص  طاعالق  قق وحعودي(  س  ن لايرمليو  408  :م2021  مارس  31  ية فتهي ن مال  اً هرش  12)

 عودي(. س لاير نوملي  47.8 :م2021 مارس  31 يف يةنتهمال اً رشه 12)  ديوسع

 ت اادرياإل -6

الالم  مئ واقالفي    بينةمالتلك    هي  اتادإليرل  اسيةلسا ادر  والمص  عةالمجمو  عملياتان   الخي ي السنو  ةوحدمالية  للسنة  ة   في ية  تهن المرة 

م ي ند تسلعمحدد  ي وقت  ت فالمنتجا  ىيل السيطرة علوء ويتم تحعماللامع  د  عقولا  من  موعةجلما  داتايرا  تستمد،  م2021بر  سمدي   31

   .ءمالالع إلىعة البضا

 الء العممع   دقوالع تاداايرف تصني

 : اليةلت ا جغرافيةطق ال ان المو سيةلرئي نتاج امحدد و خطوط اإل تقو  دمات فيالخو عئ اضلب من نقل اعة ادات المجموكون إيرتت 

 ( مدققة)غير  م2022 مارس  31  يفة تهينالم أشهر الثالثة ترةفل 

 

دوات  لبالط واأل ا

 جمالي اإل  ف خزالب أنابي  ه ات الميا سخان  ة الصحي

 406,035   4,360   104,259   297,416 قطاع ادات الاير

 (9,882)   -   -   (9,882)  قطاعات لاات بين دااإلير

 396,153  4,360   104,259   287,534  ة عجموم ال جراخعمالء ن ات مدااير

        ة يافية الرئيسر األسواق الجغ

 375,241  4,360   90,346  280,535 محلي

 20,912  -   13,913  6,999 ي جرخا

 287,534   104,259   4,360  396,153 

        د يرا اإلب االعترافت  يقوت

 396,153  4,360   104,259   287,534   محدد توق  في
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 ة( )تتم  تاادرياإل -6

 

 
 ( قة دقم)غير  م2021 مارس 31 يهية فت المن  أشهر الثالثةلفترة  

 

ت  وا داألالبالط و

 ي لماجاإل  ب الخزف ي أناب   لمياه ا اناتخس  الصحية 

 446,211   10,169   121,250   314,792 اع قطلات ااداير

 (5,872)   -   -   (5,872)  ت عاالقطان بي  تايراداإل

 440,339  10,169   121,250   308,920   المجموعة خارج ن عمالء مدات ايرا

        ية الرئيسية لجغرافاق اسو األ

 412,446  10,169   101,685   300,592  محلي

 27,893  -   19,565   8,328  خارجي 

  308,920   121,250   10,169   440,339 

        د باإليرا  االعتراف  تيوقت

 440,339  10,169  121,250  308,920   محددت وق  في

 

 دات ومعت  اآلو ات كتلمم -7

 ستبعاد الوا   تافاضاإل

الية  أسمرمال الاألعذلك  بما في    اتدعوم  لتآوات  ممتلكة  افضإب ،  م2022  مارس  31في  ة  هي منت ال  رأشه  الثالثة  لت المجموعة خالقام

 . عودي(يون لاير سمل 9.1: م2021 مارس 31هية في منت ال أشهر ثالثةال) سعودي لايريون مل 18.5بمبلغ  يذفتن ال قيد

ومعدالآو  تكالمت م  تبعاداستم   اقي تبلغ    ت ت   م 2022  مارس  31ي  ف تهية  ن لما  أشهر  الثالثةخالل    ودي  سعلايرآلف    6  يةردفت لمتها 

  أشهر   ثالثة)  ودي.لاير سع آلف  6  غمبلب   استبعاد  خسارةا  هن تج عون   ،(سعودي  لاير  30:  م2021  مارس   31  يفة  ي نتهمال  رأشه  ةثالث )

  في   "إيرادات أخرى"  بند  منض  هذه المكاسب أو الخسائر  جدراا  تمي و  .(يودسع  لاير  لفأ  17  ربح  :م2021  مارس  31ة في  منتهي ال

 . الموجزة ةدوحلم ألولية اا  اآلخر خل الشاملدال لخسارة والربح أو اقائمة 

 

   مالالس أر -8

 م 2022 مارس  31 

 ( مدققة ر )غي
 

 م 2021ر ب يسمد 31

 ( مدققة )

  80,000   80,000 (مسه ال بآلف) / سعودي لاير 10 لسميةاقيمة ال -ا بهرح ة مصي داع مسهأ

  فبآل)  / سعودي لاير 10سمية ال القيمة -مل ابالك ةوعلمدف ا لعاديةدد السهم اع

 ( همسال
80,000   80,000  

  800,000   800,000 ية( عودلسات لريالا فلآب )  رةلمصددية االعا همسلا مةي ق
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 قروض ال -9

 جل الا  يلةض طوو القر 9-1

 

 االستحقاق سنة  العملة 

 م 2022 مارس  31

 ( ققة دم  )غير
 

 م 2021يسمبر د 31

 ( مدققة )

 664,960  657,519  ي لاير سعود حي تالفت ا الرصيد

  525,551  -  سعودي لاير  ة ل الفترخال  اإلضافات

 (533,062)  ( 3,474)  سعودي  لاير ة فترلالمدفوعات خالل ا

 70  -   يل من مصاريف بنكية تحو

 657,519  654,045 م 2025 سعودي  لاير 

      

 234,841  295,490   تداول  الجزء الم

 422,678  358,555   متداول  الالجزء غير 

 657,519  654,045   جل ويلة اللقروض طا إجمالي

 

 قروض لا شروط  9-1-1

شركة    لتزملم ت ،  ماليةشروط الل او  سبلن ا  ضببع  المجموعة   التزامب ق  لط تتعو شر  علىأخرى(    أمورن بين  )م  ض قروال  تاقيااتفتشتمل  

ول  ء الغير متداالجز  فتصني   إعادةتالي تم  وبال  لتفاقيات القروض الخاصة بهابعة( بالنسب والشروط المالية  الخزف لألنابيب )شركة تا

 . إلى المطلوبات المتداولة ضوقرلل

 جل الا ةر ض قصيو قرال  9-2

ات  تجاري ن ب   بلق  من  ةعجمومللة  ح ممنوة  ي سالما   حةب امر  جل قروضلا  قصيرة  ضولقرمثل  لقروض  ا  حديد رسومت م  محلية، ويت   ة وك 

الق  ،سوقال ار  اس أسعى أسعل  31  فيهية  نت مال  هرأش  الثالثة  لخال   ،قروضالمة  بقي  نوكب الح اللصألمر    تادن سب   مضمونة  ضروهذه 

 مارس  31  ية فيلمنتها  أشهر  الثالثة)   سعوديمليون لاير  55مبلغ  وض قصيرة اآلجل ب ى قرعلالمجموعة    حصلت  م2022  مارس

 . ( شيءل :م2021 مارس 31 ية في لمنتها أشهر الثالثة) أي مدفوعات سداد لم يتمكما ( لشيء :م2021

 كاة الزمخصص  -10

غيل  لتشل، وشركة أرزان الخزف لألستثماركة روش، الخزف لألنابيب، وهي شركة كات التابعة لهاوالشر ة الخزف السعوديركقدمت ش 

 الزكاة المستحقة.  تم دفع، وبالتالي م2020 سنةإقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى  ،والصيانة

 

لجميع السنوات حتى    والجمارك  ضريبةوال اة  الزك  هيئةبعة لها لدى  تاالشركات الو  الخزف السعودي  لشركة   لربوط الزكويةتم إغالق ا

 .نابيبف لأللخزالشركة  م2012سنة و الخزف السعوديلشركة  م2018سنة 

 

أوامر ربط حسابات شركة   السعوديتم إغالق  يونيو    م2018إلى    م2008للسنوات من    الخزف  ية التسومقابل    م2021خالل شهر 

 لاير سعودي.  ونملي  12لغة النهائية البا

تلقت شركة الخزف السعودي الزكاة   2021نوفمبر    خالل شهر بمبلغ   والجمارك  ضريبةوالالزكاة    هيئةمن    2020و    2019لعام    ، 

. تم 2022  مليون لاير سعودي في يناير  1.98ة التقييم الكامل البالغة  قيم  مليون لاير سعودي. دفعت شركة الخزف السعودي   1.98

 المالية. القوائماريخ إصدار د المبلغ المقدر ولم يتم إغالق الستئناف حتى ت ض  شركة الخزف السعودي بلتئناف من قرفع اس

 

 

 

 



 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م2022 مارس 31ي  ف المنتهية أشهر الثالثة لفترة زةموجال لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي

 ( كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعا التيالرف ا آالبالغ بالم)
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 ية الم ال  دواتاأل -11

 ادلة الع مة لقيوا  اسبيلمحا ف تصني لا  11-1

  ة دل العا  ةيمقبالا  سهياقم  ت ي ل    يلت المالية  ا  توبا طلملوا  داتووجمللبالنسبة    ،ةادل العلقيمة  لالهرمي    لس سلالت ت  مستويا  لك ذفي    ا مب   ،عةللمجمو  المالية  توبامطل لواة  لي لماا  تجودا و مللادلة  العمة  ي قلاو  تريةفالدة  قيمال  التاليةول  ا جدال  حتوض

ات  ومدفوع  ريةتجامدينة  ذمم    ،همحك  فيوما  قد  الن تضمن  ت و  ة.لمالي ادوات  اللهذه    ةللعادا قيمة  لاومات  لمعمن  تتض  لفهي  لي  الت وبا  ةالعادلا  متهقي   براقت   تريةفالدة  قيمالأن  ض  المفتر  منه  ن إفجل،  ال يرة  قصاق  تحقاسترة  ف  هالتي  لاو

 . آخرونن دائنووة ي ارجت  ةن دائ ذمم ، وض القر ،أخرى وداتوموجمة مقد

 لة العادة لقيما  ية ترالدف مةقيلا  

 ( ةدققم )غير   م2022  سمار 31ا في مك

  ةمالي وجوداتم 

من  دلة العا ةيملق با

  دخلالل خال

 ي مالجإلا  3ى توالمس  2وى ست ملا  1 ىوت سمال  لي ا جماإل  لمطفأة افة التكل   ر آلخا  مللشاا

 

 ية ال م  اتودموج

              

ل  املشلدخل ال امن خال ةادلة العمبالقي  يةللماا اتدموجولا

 خر اآل

 

 7,987    -   7,987 
 

 -      -      7,987    7,987  

    -      -      -      -   368,075  368,075     -   ى أخر اتتحقمسودمة  ارية ومدفوعات مقذمم مدينة تج

    -      -      -      -   96,323  96,323     -   ق والنقد بالصند باستثناء حكمه  يف وما قدالن 

  7,987   464,398  472,385   -      -      7,987  7,987  

               لية  ما تاوب مطل

    -      -      -      -    55,000    55,000      -   يرة الجل قص  ضورق

    -      -      -      -    654,045   654,045     -   جل اللة طوي   ضروق

دائنة و  ذمم  آخن ئ داتجارية  يف المصار  تثناءباس  ن ورون 

 قة حت مسال

 

 -     316,000   316,000  
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 -    

   -      1,025,045    1,025,045    -      -      -      -    



 ةعوديالسزف ة الخشرك

 ( مساهمة سعودية كةشر)

 م2022 مارس 31في   ةتهيلمنا  أشهر الثالثة لفترة ةوجز الم  ة دموح لا يةولاألة لماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( ذلك  فالخ لم يذكر  ما يةعودالت الساري الف الآ مبالغ بلا)

 

11 

 

 ( مةتت)  ةماليالت ااألدو    -11

   (مةتت)لة  ادعلاالقيمة وي بس لمحاا ف ي صنالت  11-1

 دلة عالالقيمة ا  ية تردفالة قيملا  

 ( ةمدقق) م2021 سمبردي  31كما في 

  يةلام تا جودوم 

من ة العادلة مقي لاب 

دخل  لا خالل

 ي مالجاإل  3وى ت المس  2ى لمستوا  1ستوى الم  جمالي إلا  ة المطفأ التكلفة  آلخر اشامل لا

 

 ية مال  موجودات

              

ل  امالشلدخل  ال  خالن  م ة  العادل   ةمقي الب   ةالمالي   تدا وجومال

 ر خاآل

 

             7,987                     -  7,987 
 

                  

 -    

                 

   -    

              

7,987  

              

7,987  

 أخرى  مستحقات  مقدمة ومدفوعات ية تجاردينة مم مذ
 

                   -   293,479  293,479 
 

                  

 -    

                 

   -    

                    

-    

                    - 

   

  دوق بالصن  النقد باستثناء مه حك يف قد وماالن 

                   -   109,646  109,646 
 

                  

 -    

                 

   -    

                    

-    

                    - 

   

  

             7,987   403,125  403,125  
 

                  

 -    

                 

   -    

              

7,987  

              

7,987 

                 مالية باتلومط

 -  -  -  -  -  -  -                     الجل صيرة قروض  ق

 -  -  -  -  657,519  657,519  -                     جل لاويلة ط   روضق

اريف المص  يرغن  م  آخرونودائنون  تجارية  نة  دائ ذمم  

 قة حت لمسا

 

                   -  229,371  229,371 
 -  -  -  - 

  -  886,890  886,890  -  -  -  - 

 

 



 ةعوديالسزف ة الخشرك

 ( مساهمة سعودية كةشر)

 م2022 مارس 31في   ةتهيلمنا  أشهر الثالثة لفترة ةوجز الم  ة دموح لا يةولاألة لماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( ذلك  فالخ لم يذكر  ما يةعودالت الساري الف الآ مبالغ بلا)
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 ( ةمتت)  يةلا لما  تاود األ     -11

 ادلة ع ال للقيمةمي  الهرل التسلس ات  ي ستوم ينب ويالتح تال 11-2

  م يت أنه لم    كما  ،م2022  مارس  31  فية  ي تهمن ال  أشهر  ثالثةالرة  فت   اللخ دلة  االعللقيمة  مي  راله  سل سللت ا  مستويات  بينت  تحويالاك  هن تكن  لم  

 .م2021يسمبر د 31في   ةستخدمالماليب التقييم أسيير تغ

 محتملة باتول طمو  يةرأسمال  اتوب مطل -12

  87.74لغ  بمب   م2022  مارس  31في    امك  ليةمحنوك  ب   بلق  منة  ي تندمس  عتماداتواان  مضابات  طخ شكل  ي  فة  ي بنك  التي سهت   ةمجموع لادى  ل

 سعودي  مليون لاير  34,6شمل مبلغ  ت   ةي مستند  عتماداتلا  . (ديوسع  لاير  مليون  63.4لغ  مب :  م2021  برمديس  31)  ديسعو  لايرن  مليو

ة  سع توع  اري مشت  ومعدالت آتوريد    ودقععن  ية  لامرأس باطاتارت   صتخ   ماداتاعت منها    مليون لاير سعودي(  40.2:  م2021ديسمبر    31)

 .عالمصان 

 وأرصدتهم   العالقةذو  طرافاأل عمالت م تعالا -13

  أشهر الثالثة  خاللالتعامالت ة مقي   

 ي ف هيةتمنال

 
 في كما  رصدةالا

 لمعاملة ا ةعبيط العالقة  وذ لطرف ا

 مارس  31 

 م 2022

  ( مدققة )غير 

 مارس 31

 م 2021

  ( ققة مدير )غ

  مارس  31

 م 2022

( مدققة  ير)غ   

  ديسمبر 31

 م 2021

 ( دققة م)

 طبيعيل ا ازغلا عزي وشركة ت 

   ميلة(ز شركة)

  سلعالمشتريات 

 الخدمات و
 11,084  11,623  3,713 

 

- 

 3,815 

 

- 

عات أرباح  توزي 

 مستلمة
 -  397   

 749  280  2,487  634  ل نق تخدما أخرى 

   11,718  14,507  3,993  4,564 

هذه  من  يأتأمين م يت  لم كما  ،التقريرخ ي تارمن  اشهرً ر عشاثني خالل ا دً نقها ت سوي ت يجب ة ق لعالات اذف طرا ألاع متحقة سالمدة األرص جميع

 . صدةألرا

 

 السهم  حرب -14

 مارس  31  في هيةمنت لا أشهر الثالثة ةفتر ل 

 م 2022 

  ( مدققة )غير 

 م 2021

 ( دققة م)غير 

  51,294 ف( )بآل  ةفي الشركين مهاسمال إلىعائد ترة الفلا ربحصافي 
 

70,734  

  79,760 معدلة  - (سهملا  فبآل) صدرة مالعادية ال همسألجح لعدد ار الم المتوسط
 

79,520  

  0.64  دلة عم - (وديالسع الري الب )  لمخفضوا يساسم األسهلا ربح
 

 0.89  

 

اتم تعدي  تأثير هذه    وإلظهار  الشركة  موظفي  أسهم  برنامج  بموجب  ابه  المحتفظ  الخزينة  أسهمتأثير  ليعكس    األسهم  لعدد  المرجحلمتوسط  ل 

 .األسهم

 

  العادية   غير  العامة  الجمعيةاجتماع    رقرا  بموجب  م2019  سبتمبر  حتى  م2019  يونيو  من  خزينةكأسهم    هم سالف    500  بشراء  شركةال  قامت

أسهم  من    لاير سعوديمليون    1,2  ببيع    المجموعة  امتوق  ،م2019  فبراير  13  موافقهـ ال1440رة  جمادى اآلخ  8  في  المنعقد  للمساهمين

 . (1)  رقم يضاحكما هو موضح في اإل .م2022 سمار 31أشهر المنتهية في فترة الثالثة خالل  خزينةال

 



 ةعوديالسزف ة الخشرك

 ( مساهمة سعودية كةشر)

 م2022 مارس 31في   ةتهيلمنا  أشهر الثالثة لفترة ةوجز الم  ة دموح لا يةولاألة لماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( ذلك  فالخ لم يذكر  ما يةعودالت الساري الف الآ مبالغ بلا)
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 )تتمة(  ربح السهم  -14

بتقسيم ربح الفترة    م2021ارس  م  31و    م2022مارس    31ة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ض يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخف

المتوسط   الشركة على  لمساهمي  للتغي   مرجح لألسهمالالعائد  أثر رجعي  ارتف  رإلعطاء  العدد  أسهم منحة.  افي  نتيجة إصدار  ع عدد األسهم 

 ة هي نفسها ربحية السهم األساسية. ضخف ربحية السهم الم

 قة  الحأحداث   -15

أحداث وجود  بعدم  اإلدارة  هامة    تعتقد  نهلحقة  الم  ايةمنذ  القوائم  هذه  على  تعديل  أو  إفصاح  تتطلب  قد  والتي  األولي الفترة  الموحدة  ة  الية 

 الموجزة. 

 زة ج ومال لموحدةا ولية األ ة لماليا قوائمال د ا متعا -16

  هـ 1443  ضانرم  17تاريخ  في    ة التنفيذية المفوضة من قبل مجلس اإلدارةلجن لة األولية الموحدة الموجزة من قبل الي تم اعتماد القوائم الما

 .(م2021 أبريل 18 : )الموافق
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