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 : يلي كما التصدير مبيعاتالشركة في السوق المحلي و مبيعاتيتم توزيع  

 

        إجمالي المبيعات   مبيعات تصدير    مبيعات محلية   ة المنتهية في لفترل مبيعاتال
 151,836,277  46,767,339  105,068,938  )غير مراجعة( م2022 مارس31

 118,139,371  32,435,244  85,704,127  )غير مراجعة( م 2021مارس 31

 
 : يلي كما التصديرالشركة في السوق المحلي و عمالت أرصدةيتم توزيع 

 
         اإلجمالي  تصدير  عمالء   ينمحلي عمالء  في كما العمالء أرصدة

 219,734,697  42,270,076  177,464,621  )غير مراجعة( م2022مارس 31

 210,266,792  20,528,655  189,738,137  ( مراجعة) م2021 ديسمبر31

 
 العميل والمورد الرئيسي   20-3
 

  بمبلغ الشركة مبيعات صافىمن  %37.8 نسبة أكبر عميلين للشركة إلىتمثل المبيعات م 2022  مارس 31كما في 
  .لاير سعودي( مليون 45,7 بمبلغ %38,7   م2021 مارس  31لاير سعودي )مليون  57,4

من إجمالي المشتريات من المواد   %  94نسبةتمثل المشتريات من أكبر مورد للشركة  م  2022  مارس  31كما في  
لاير سعودي( من إجمالي مليون    53  بمبلغ    %84.3م  2021  مارس  31لاير سعودي )مليون    174,9  الخام بمبلغ

  مشتريات الشركة.
 

 الموسمية  تغيراتال -21

 

تغيير االستهالك والطلب بين المواسم. وتسعى إدارة الشركة  إيرادات الشركة بعوامل موسمية وللك بنات على    تت ثر
 السنوية  النتائج  علي  كماشر  الحالية  الفترة  بنتائج  األعتداد  يجب  ال  كما  الشركة   إيرادات  علي الى تقليل الت ثير الموسمي

 . للشركة
 

   الحقة أحداث -22

 
ــاريخ ــل  3 بت ــة  م2022ابري ــة التســهيالت االئتماني ــد اتفاقي ــت الشــركة بتجدي ــوكقام ــع احــدى البن ــة م ــل  بقيم تموي
ــون 115,6 ــعودى  مليـ ــنلاير سـ ــن  عـ ــرة مـ ــل  3الفتـ ــى 2022ابريـ ــو  31م حتـ ــكم 2022يوليـ ــب  وللـ بموجـ

ــل التمويــل ضــمانات ــل فــى مقاب ــل الشــركة باجمــالى قيمــة التســهيالت تتمث ــدم مــن قب رهــن اســهم و ســند المــر مق
ــك  محفظــة الشــركة االســتثمارية خــام المطلوبــة لنشــاط التصــنيع وشــرات واســتيراد المــواد اللشــرات واســتيراد ولل

ــة ــتثمارات العامـ ــل االسـ ــمالية وتمويـ ــعات الراسـ ــل التوسـ ــن لتمويـ ــتثناتو .االالت وقوالـــب الحقـ ــاهو وارد  باسـ مـ
ــماحإيضــ ب ــم 15و12 ى رق ــاثر بشــكل جــوهري  ل ــد ت ــي ق ــر والت ــاريخ التقري ــد ت ــة بع تحــدث أي أحــداث جوهري

 . م2022 مارس 31 المالية المنتهية في الفترةعلى القوائم المالية واإلفصاحات لات الصلة عن 
 
 
 




