
  لالستثمار الصناعً العبداللطٌفشركة  
 ركة مساهمة سعودٌة ش

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
 )غٌر مراجعة(المختصرة الموحدة القوائم المالٌة األولٌة 

  م2322 ٌونٌو 33فً  لفترتً الثالثة والستة أشهر المنتهٌتٌن
 

 فهرس المحتوٌات
 
 
 
 رقم الصفحة 

 1 المختصرة الموحدة القوائم المالٌة األولٌة فحص  نل عـ تقرٌر المراجع المستق
 2 المختصرة )غٌر مراجعة( الموحدة ـ قائمة المركز المالً األولٌة 

 3 المختصرة )غٌر مراجعة(الموحدة  والدخل الشامل األخر األولٌة األرباح أو الخسائر ـ قائمة
 4 المختصرة )غٌر مراجعة( الموحدةاألولٌة  المساهمٌنـ قائمة التغٌرات فً حقوق 

 5 المختصرة )غٌر مراجعة(الموحدة ـ قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة 
   11 -6 المختصرة )غٌر مراجعة( الموحدة  األولٌةـ إٌضاحات على القوائم المالٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 













 صناعًالعبداللطٌف لالستثمار الشركة 
 سعودٌة شركة مساهمة 

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة( م2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر فً
 السعودٌة( بآالف الرٌاالت) 

 
 عــام ـ 1 
وفقاً لنظام الشرركات السرعود  تؤسست  -كة مساهمة سعودية شر - )"الشركة"( العبداللطيف لالستثمار الصناعيشركة  -1/1

بترراري   122م وقرررار وزار  رقررم 14/11/2006هـررـ الموافررق 23/10/1428بترراري   3120بموجررق قرررار وزار  رقررم 
على تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة  ةبموجبه تمت الموافق  م والذ18/01/2008الموافق  هـ28/12/1428

وتررراري   1010083625ة مسررراهمة سرررعودية وهررري مسرررجلة بالسرررجل التجرررار  بمدينرررة الريررراض تحرررت رقرررم إلرررى شررررك
وعنرروان المركررز  -م 12/02/2025هـررـ الموافررق 25/02/1448 ىم سررار  حترر26/02/1222هـررـ الموافررق 26/02/1410

 .11421رمز بريد :  252الرئيسي هو مدينة الرياض ص.ق :
 
 

 اولها الشركة:األنشطة الرئٌسٌة التً تز -1/2
وتررراري   411بموجرررق تررررخيص صرررناعي رقرررم  الموكيرررتصرررناعة د , يشرررمل )سرررجاد الصرررالة والسرررفر(, صرررناعة السرررجا

 .هـ13/02/1432
 

للشركة األم  األولية المختصرةالقوائم المالية  م2022 يونيو 30كما في المختصرة  الموحدةاالولية القوائم المالية  تشمل -1/3
 : بــ "المجموعة" ينيشار إليها مجتمعالية ووالشركات التابعة الت

 

 
 نسبة الملكٌة النشاط الرئٌسً  المنشؤةمقر  الشكل النظامً التابعة اسم المنشؤة

 %100 انتاج خيوط الغزل الرياض ذات مسئولية محدودة الشركة الوطنية للغزل
 %100 وبلينانتاج خيوط البولي بر الرياض ذات مسئولية محدودة شركة النسيج الشرقية

 %100 انتاج خيوط البولي بروبلين الرياض ذات مسئولية محدودة شركة النسيج الغربية

 %100 انتاج البطانيات الرياض ذات مسئولية محدودة شركة أدفا للبطانيات

 %100 انتاج الملونات البالستيكية الرياض ذات مسئولية محدودة شركة نادين العربية لأللوان

 %100 انتاج المواسير الكرتونية الرياض ذات مسئولية محدودة نتجات الورقيةمصنع شهد للم

 %100 بطانة السجادانتاج  الرياض ذات مسئولية محدودة الشركة األولي للسجاد

 %100 خدمات اعاشة ونقل العاملين الرياض ذات مسئولية محدودة شركة ريتاج الوصيل

 %100 خدمات التدريق الرياض محدودةذات مسئولية  معهد العبداللطيف للتدريق

 
 

األوليرة السنة المالية للمجموعة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالد  والقروائم الماليرة تبدأ  -1/4

 . م2022 يونيو 30 حتى م2022يناير  01المعروضة للفترة من  المختصرة الموحدة

 
 األولٌة الموحدة المختصرة أسس إعداد القوائم المالٌة - 2
 اإللتزام بالمعاٌٌر المحاسبٌة -2/1

"التقرير المالي األولي"  (56رقم ) ىمختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولال الموحدةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية 
 .للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية من  المعتمدة العربية السعودية واإلصدارات األخرى المعتمد في المملكة

القوائم المالية الموحدة في المطلوبة  وااليضاحات كافة المعلوماتهذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  ال تتضمن
ديسمبر  53لذا ينبغي قرائتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  السنوية،
 .م4243
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 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 شركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة( م2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر فً
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت)
 

 )تتمة( األولٌة الموحدة المختصرة المالٌةأسس إعداد القوائم  - 2
 المالية القوائمأسس توحيد  -2/2
األم وجميع الشركات التابعة  ةتشمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة أصول والتزامات ونتائج أعمال الشرك -

ختصرة معلومات مالية عن المجموعة وتعرض القوائم المالية األولية الموحدة الم شار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة"،وي
 على أنها منشؤة اقتصادية واحدة في نفس تاريخ التقرير المالي للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متماثلة.

الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي تخضع لسيطرة الشركة، والسيطرة هي سلطة التحكم في السياسات المالية  -
يفترض وجود سيطرة للشركة على المنشؤة التابعة  رض الحصول على منافع من أنشطتها،ما لغوالتشغيلية لمنشؤة 

في المنشؤة المستثمر فيها، فيما عدا  ةعندما تمتلك الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من نصف القوة التصويتي
يطرة، وتوجد السيطرة أيضاً عندما تمتلك تلك الحاالت االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل س

الشركة نصف أو أقل من نصف القوة التصويتية في المنشؤة المستثمر فيها لكنها تملك سلطة أخرى تمكنها من التحكم 
 في السياسات المالية والتشغيلية لتلك المنشؤة.

ريخ االستحواذ وهو تاريخ تحول السيطرة يتم توحيد أصول والتزامات ونتائج أعمال الشركات التابعة بالكامل من تا -
 إلى المجموعة ، وتستمر عملية التوحيد إلى تاريخ توقف السيطرة.

 تقوم المجموعة بتطبيق طريقة االستحواذ الحتساب تجميع األعمال. -
سائر تم استبعاد كافة المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة بما في ذلك الدخل والمصروفات واألرباح والخ -

 غير المحققة من المعامالت وتوزيع األرباح.
 
 أسس القٌاس -2/3

أساس  ىوفقا ألساس اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية وعلالمختصرة الموحدة األولية  الماليةتم إعداد القوائم 
تزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة باستثناء األصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة واإلل التاريخيةمبدأ التكلفة 

 الحالية لاللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 
 عملة العرض -2/4
وتم تقريق جميع , السعودية التي تمثل عملة النشاط بالرياالتالمختصرة  الموحدةاألولية  الماليةالقوائم  عرضتم 

 ما لم يذكر غير ذلك. لية الموحدة المختصرة ألقرق ألف,األو المبالغ في القوائم المالية
 

 األحكام والتقدٌرات واالفتراضات استخدام -2/5
يتطلق إعداد القوائم المالية أن تقوم االدارة بإجراء بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات تإثر في تطبيق السياسات 

مصروفات واألصول واإللتزامات واإلفصاحات عن اإللتزامات المحتملة المبالغ المعروضة لإليرادات وال علىالمحاسبية و
االدارة إال  ىأفضل المعلومات والمإشرات الحالية المتوفرة لد علىبتاري  القوائم المالية , وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية 

 أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
 

ثار المترتبة على تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة آلتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وإثبات اويتم دراسة تلك ال
والتقديرات بشكل خاص في  االفتراضاتالتي يتم فيها هذا التعديل والفترات المستقبلية التي ستتؤثر بهذا التعديل , وتتمثل 

 المبالغ المدرجة بالقوائم المالية. تطبيق السياسات المحاسبية ذات التؤثير الهام على
 

إن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الهامة لحاالت عدم التؤكد من 
 .م2021ديسمبر  31التقديرات كانت مماثلة لتلك التي طبقت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
, قامت المجموعة بمراجعة المصادر الهامة لحاالت عدم التؤكد المبينة في (12)ذلك, وكما هو موضح في إيضاح رقم ومع 

. تعتقد اإلدارة أن جميع المصادر األخرى لحاالت عدم التؤكد 12القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة على خلفية وباء كوفيد 
قوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة. وستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأ  تغييرات مطلوبة ال تزال مماثلة لتلك المبينة في ال

 ستنعكس في فترات التقرير المستقبلية.
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 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 شركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  موحدة المختصرةالإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة( م2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر فً
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت)
 
 أهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة -3
ن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة هي نفس تلك المطبقة على القوائم المالية إ

 .م2021ديسمبر  31ة المنتهية في الموحدة للسن
 

   الهامة والمعاٌٌر الجدٌدةرات فً السٌاسات المحاسبٌة التغٌ -4
 المعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة المطبقة ولكن لٌس لها أثر جوهري على القوائم المالٌة األولٌة الموحدة المختصرة: -4/1
 ولكرن م2022ينراير  01سرارية اعتبراراً مرن  عرديالت علرى المعراييرومع ذلك فإن عدداً مرن الت تطبيقهاوجد معايير جديدة تم تال 

وفيما يلي ملخرص بالتعرديالت المطبقرة مرن قبرل  .المختصرة للمجموعةالموحدة ليس لها أثر جوهر  على القوائم المالية األولية 
 المجموعة:

 

 تارٌخ السرٌان الوصف التفسٌر -المعٌار 

ت علرى معيرار" العقرارات واآلالت والمعردات" متعلقرة تعديال 16معيار المحاسبة الدولي رقم 
 بالمتحصالت قبل االستخدام المستهدف

 م2022يناير  01

تعديالت على معيار "تجميع األعمرال" متعلقرة باإلشرارة إلرى  3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
إطار المفراهيم فري المعرايير الدوليرة للتقريرر المرالي الصرادرة 

 م2012في مارس 

 م2022يناير  01

تعديالت على المعيرار "المخصصرات وااللتزامرات المحتملرة  38معيار المحاسبة الدولي رقم 
تكلفررة  -واألصررول المحتملررة" متعلقررة بررالعقود غيررر المجديررة 

 الوفاء بالعقد

 م2022يناير  01

التحسينات السنوية على المعرايير الدوليرة 
 -م 2012للتقريرررررررر المرررررررالي للررررررردورة 

 م2020

 تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على ثالثة معايير هي :
" تطبيررق المعررايير 1المعيررار الرردولي للتقريررر المررالي رقررم  -

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة"
 " األدوات المالية"2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 " الزراعة"41المعيار الدولي للتقرير المالي رقم -

 م2022يناير  01

 
 غٌر سارٌة المفعول والغٌر مطبقة:المعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة  -4/2

فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة والغير سارية المفعول والغير مطبقة حتى تاري  إصدار القوائم المالية األولية الموحدة 
 المختصرة

 تارٌخ السرٌان الوصف التفسٌر -المعٌار 

تعرررديالت علرررى معيرررار " عررررض القررروائم الماليرررة" متعلقرررة  1لي رقم معيار المحاسبة الدو
 بتصنيف االلتزامات كمتداولة وغير متداولة.

 2مبررادرة اإلفصرراح: السياسررات المحاسرربية )بيرران الممارسررة 
للمعيرررار الررردولي للتقريرررر المرررالي "إصررردار أحكرررام األهميرررة 

 النسبية"

 م2023يناير  01

ديالت على معيار " السياسات المحاسربية" والتغيررات فري تع 2معيار المحاسبة الدولي رقم 
التقديرات المحاسبية واألخطراء " متعلقرة بتعريرف التقرديرات 

 المحاسبية

 م2023يناير  01

تعررديالت علررى معيررار "ضرررائق الرردخل" متعلقررة باألصررول  12معيار المحاسبة الدولي رقم 
 احدةوااللتزامات الضريبية المإجلة الناتجة عن معاملة و

 م2023يناير  01

 م2023يناير  01 عقود التؤمين تعديالت على التطبيق األولي لمعيار 18المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 10المعيررار الرردولي للتقريررر المررالي رقررم 
 22ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

برررين المسرررتثمر  األصرررولتعرررديالت علرررى )بيرررع أو مسررراهمة 
 شروع المشترك(وشركته الزميلة أو الم

مترررررررراح للتطبيررررررررق 
االختيرررار  تررراري  
السريان غير محدد 

 بعد
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 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 شركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة( م2322 ٌونٌو 33 فً المنتهٌةلفترة الستة أشهر 
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت) 
 بالصافً -ممتلكات وآالت ومعدات  -5
 

آالت ومعدات وقطع  مبانً وطرق* أراضً 
 غٌار رئٌسٌة

أثاث ومفروشات  سٌارات
 وأجهزة مكتبٌة

أعمال رأسمالٌة 
 تحت التنفٌذ** 

 اإلجمالً

        التكلفة :
 2٫226٫683 8٫212 102٫660 33٫242 1٫244٫624 220٫522 10٫625 م2022يناير  01الرصيد في 

 34٫402 31٫252 432 285 1٫842 - - إضافات خالل الفترة
 - (234) - - 234 - - تحويالت
 (82٫423) - - (101) (82٫322) - - استبعادات

 113٫342 34٫122 1٫114٫218 223٫548 13٫625 م2322 ٌونٌو 33الرصٌد فً 

 

38٫443 2٫188٫548 

        هالك المتراكم :االست
 1٫222٫422 - 103٫424 33٫315 1٫653٫511 202٫232 - م2022يناير  01الرصيد في 

 23٫306 - 1٫220 202 12٫340 2٫538 - استهالك الفترة
 (82٫316) - - (101) (82٫215) - - استبعادات

 1٫443٫414 - 134٫644 33٫423 1٫633٫636 234٫116 - م2322 ٌونٌو 33الرصٌد فً 

        مخصص اإلنخفاض المتراكم:
 5٫600 - - - 5٫600 - - م2022يناير  01الرصيد في 

 5٫600 - - - 5٫600 - - م2322 ٌونٌو 33الرصٌد فً 

        صافى القٌمة الدفترٌة :
 234٫514 38٫443 5٫448 644 161٫482 15٫822 13٫625 م2322 ٌونٌو 33كما فً 

 228٫584 1٫218 6٫236 633 185٫513 18٫354 13٫625 م2321دٌسمبر  31كما فً 

 
بموجق عقد ينتهي في  الهيئة السعودية للمدن ومناطق التقنية )مدن( بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض* إن بعض المباني المذكورة أعاله مقامة على أرض مستؤجرة من  

 هــ.06/02/1452
 وآالت ومعدات في مرحلة االنشاء والتركيق.مباني  قيمة لتنفيذ في** تتمثل األعمال الرأسمالية تحت ا
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 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 شركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 ٌر مراجعة()غ م2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت)
 

 
 

 م33/63/2322
 )غٌر مراجعة(

 م13/12/2321
 )مراجعة(

   بالتكلفة - عقارات استثمارٌة -6
   أراضً*
   التكلفة:

 50٫000 28٫005 الرصيد في أول الفترة / السنة
 38٫005 - تحويالت

 81٫335 81٫335 الرصٌد فً آخر الفترة / السنة
 81٫335 81٫335 لقٌمة الدفترٌة فً آخر الفترة / السنةصافً ا

 
 اآلتي: * تتمثل العقارات االستثمارية في

مساهمة عقارية في قطعة أرض بالمدينة المنورة )بغرض الحصول منها على إيراد أو ربح رأسمالي( وذلك بنسبة  )أ(
تم تسجيل صك ملكية لعقار  المحلية والتي % بموجق عقد مشاركة أرض بين الشركة وإحدى شركات االستثمار ا14.52

كما يحق لها بيع األرض أو التصرف فيها دون الرجوع إلى الشركة وفي تلك الحالة يتم توزيع قيمة البيع  األرض باسمها,
 واألرباح حسق نسبة المشاركة بعد البيع مباشرة.

وفقاً لتقييم  ألف ريــال( 58٫140م: 2020ريــال )ألف  52٫030مبلغ  م2021ديسمبر  31العادلة كما في  قيمتهاوقد بلغت 
ديسمبر  31كما في  ( كمقيم معتمد1210000606ترخيص رقم  شركة القيمة الحالية للتقييم العقار ) بواسطة هذه األرض

 (.1210000246شركة أضواء العرق ترخيص رقم م: 2020) 2021
إنشاء مركز إقليمي للمبيعات يستهدف المنطقة الشرقية ودول  م بهدف2015)ق( قطعة أرض بمدينة الخبر, مشتراه من عام 

ونظراً  م2021سنة مجلس التعاون الخليجي وتم تضمينها في السنوات السابقة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات, وخالل 
ار استثمار  للظروف االقتصادية وآثار جائحة كورونا توقفت اإلدارة عن دراسة إنشاء المركز ورأت تصنيف األرض كعق

 للحصول على دخل إضافي للشركة.وقد تم تؤجيره 
شركة القيمة )ألف لاير وفقاً لتقييم األرض بواسطة  421113مبلغ  م2021ديسمبر  31كما في وقد بلغت قيمتها العادلة 
 كمقيم معتمد.  (1210000606ترخيص رقم  الحالية للتقييم العقار 

 
 عقود االٌجار -1
 بالصافً -صول حق استخدام أ -1/1
 م33/63/2322 

 )غٌر مراجعة(
 م13/12/2321

 )مراجعة(
   حق استخدام أراضً

   التكلفة:
 20٫282 21٫814 الرصيد في أول الفترة / السنة

 248 - الفترة / السنة إضافات خالل
 (211) (28) استبعادات عقود

 21٫114 21٫681 الرصٌد فً أخر الفترة / السنة

   تراكم:االستهالك الم
 3٫120 4٫556 الرصيد في أول الفترة / السنة

 1٫528 882 استهالك الفترة / السنة
 (211) (28) إستبعادات

 4٫556 5٫338 الرصٌد فً أخر الفترة / السنة

 11٫158 16٫314 صافً القٌمة الدفترٌة فً أخر الفترة / السنة

 
 
 

13 



 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 اهمة سعودٌة شركة مس

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة( م2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت)
 

 عقود االٌجار )تتمة( -1
 التزامات عقود االٌجار -1/2
 

 م33/63/2322
 اجعة()غٌر مر

 م13/12/2321
 )مراجعة(

   
 12٫333 18٫254 الرصيد في أول الفترة / السنة

 248 - إضافات خالل الفترة
 (2٫242) (1٫022) / السنة المسدد خالل الفترة ٌخصم :

 223 443 المحمل على تكلفة التمويل

 11٫454 11٫334 القٌمة الحالٌة لاللتزامات

 
لتزامات المتداولة )ويمثل االضمن  -يجار بقائمة المركز المالي على حسق الجزء المتداول وقد تم عرض التزامات عقود اإل

لتزامات غير المتداولة )ويمثل باقي االلتزام بعد خصم الجزء ضمن اال -الجزء المستحق السداد خالل سنة( والجزء غير المتداول 
 -المتداول( كالتالي:

 م33/36/2322 
 )غٌر مراجعة(

 م13/12/1232
 )مراجعة(

 1٫315 1٫382 الجزء المتداول -التزامات عقود االيجار  -1/2/1
 16٫632 15٫231 المتداول غير الجزء - عقود االيجارالتزامات  -1/2/2

 11٫334 11٫454 

 

 استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -8
نسبة  مقرها الشكل النظامً استثمارات غٌر مدرجة

 لملكٌةا
 م33/36/2322

 )غٌر مراجعة(
 م13/12/2321

 )مراجعة(
 58٫658 58٫658 %28 الرياض شركة مساهمة سعودية مقفلة *شركة كابالت البحر األحمر

 73٫148 32٫822 %15 جدة شركة مساهمة سعودية مقفلة **شركة الريف للسكر

    46٫314 49٫834 

 

 م33/36/2322 
 )غٌر مراجعة(

 م13/12/2321
 )مراجعة(

   وكانت حركة التغٌرات فً القٌمة العادلة كالتالً:
 22٫885 24٫204 الرصيد في أول الفترة / السنة

 - 1٫585 إضافات خالل الفترة / السنة ***
 12٫022 - إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة أرباح

 44٫834 46٫314 فً أخر الفترة / السنةالقٌمة العادلة 

 

 ريــال. مليون 50البحر األحمر كابالت في شركات  تكلفة االستثمارت قيمة * بلغ
 ريــال.مليون  45لسكر لتكرير افي شركة الريف  تكلفة االستثمار** بلغت قيمة 

% من حصة المجموعة في زيادة 50ألف لاير وتمثل دفعة بنسبة  11585بض  مبلغ  م2020عام *** قامت المجموعة خالل 
% من قيمة راس مال الشركة وفقاً لقرار مجلس إدارة شركة الريف 8ة الريف لتكرير السكر المقررة بنسبة رأس مال شرك

, وخالل الفترة المالية قامت المجموعة بسداد المبلغ المقرر م14/10/2020هـ الموافق  22/02/1442لتكرير السكر بتاري  
 ألف لاير. 1٫585البالغ 

 السيطرة أو التؤثير الهام على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها. ال تملك المجموعة أ  نوع من -
لتقييم طة مقيم معتمد )مكتق أحمد محمد عبدهللا الفراج بواس م2021ديسمبر  31كما في  المذكورة أعاله مقيمة القيمة العادلة -

المنتهية في  أشهر الستةخالل فترة  التقييم م تقم إدارة المجموعة بإعادةول ,(4112000053ترخيص رقم  -المنشآت االقتصادية 
  العتقادها بعدم وجود تغير في القيمة العادلة لالستثمار. م2022 يونيو 30
 على معلومات عن القيمة العادلة. 18يشتمل إيضاح رقم  -
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 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 شركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض -العربٌة السعودٌة  المملكة
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة( م2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت)
 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -4
 أطراف ذات عالقةمن المستحق  -4/1

 
 م33/36/2322 طبٌعة العالقة ذوي العالقة

 )غٌر مراجعة(
 م13/12/2321

 )مراجعة(
 41٫353 41٫112 ذو عالقة بؤحد أعضاء مجلس اإلدارة مفروشات العبداللطيفشركة 

 
 طراف ذات عالقةألالمستحق  -4/2

 
 م33/36/2322 طبٌعة العالقة ذوي العالقة

 )غٌر مراجعة(
 م13/12/2321

 )مراجعة(
 141 - ة بؤحد أعضاء مجلس اإلدارةذو عالق شركة توزيع الغاز الطبيعي

 
 أهم المعامالت مع أطراف ذات عالقة -4/3

 نوع وحجم المعامالت مع ذو العالقة                                                                           
مبٌعات وخدمات  طبٌعة العالقة ذوي العالقة

 مقدمة
مشترٌات 

 وخدمات مستلمة
دفعات 

 سداداتو
 1٫004 (252) - ذو عالقة بؤحد أعضاء مجلس اإلدارة مفروشات العبداللطيفشركة 
 (22٫816) (353) 22٫202 ذو عالقة بؤحد أعضاء مجلس اإلدارة توزيع الغاز الطبيعيشركة 

 
طريق فحص المركز المالي تقوم المجموعة بإجراء تقييم لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة المستحقة من األطراف ذات العالقة عن 

وجد أ  مإشرات انخفاض في قيمة األرصدة رة مالية, تعتقد اإلدارة أنه ال يللجهات ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها في كل فت
 .م2022 يونيو 30المستحقة كما في 

 
 م33/36/2322 

 )غٌر مراجعة(
 م13/12/2321

 )مراجعة(
   خالل األرباح أو الخسائر استثمارات بالقٌمة العادلة من -13

 2٫850 2٫250 الرصيد في أول الفترة / السنة
 200 1٫324 أرباح إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة

 - (2٫200) إستبعادات بالبيع
 8٫453 2٫134 الرصٌد فً أخر الفترة / السنة

 
% من حصص رأس مال 1أرامكو( بنسبة أقل من  -لسعودية * تتمثل االستثمارات في اسهم شركة مدرجة )شركة الزيت العربية ا

ألف سهم خالل  200ألف سهم وقد تم بيع  250م 2021ديسمبر  31الشركة المستثمر فيها, وكانت عدد األسهم المستثمر فيها كما في 
يونيو  30مستثمر فيها كما في ليصبح عدد األسهم ال  االف سهم 5 الفترة كما تم استالم توزيعات أرباح في شكل أسهم مجانية عددها

يونيو  30, وقد تم قياس القيمة العادلة وفقاً لسعر السهم المعلن كما في ألف سهم( 250م:2021يونيو  30) ألف سهم 55م 2022
 م وتم اثبات أرباح وخسائر التقييم من خالل األرباح والخسائر.2022

 
 

 
 م33/36/2322

 )غٌر مراجعة(
 م31/12/2321

 )مراجعة(
   رأس المال -11

 812٫533 812٫533 الرصٌد فً أخر الفترة / السنة

 
ريــال للسهم, وقد اكتتق  10ألف سهم بقيمة أسمية قدرها  21٫250ألف ريـال مقسم إلى  212٫500يبلغ راس مال الشركة 

 لمالي الحالية.التقرير ا المساهمون في كامل رأس مال الشركة. ولم تكن هناك تغيرات في رأس المال خالل فترة
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 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 شركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة( م2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر فً
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت)
 

 الموظفٌن المحددةالتزامات منافع  -12
عمل في المملكة العربية موظفيها بما يتفق مع متطلبات نظام اللتقوم المجموعة بتقديم خطة محددة لمكافاة نهاية الخدمة 

وتستند المدفوعات بموجق الخطة على الرواتق والبدالت النهائية للموظفين وسنوات خدمتهم المتراكمة في  السعودية,
ات دفعات المنافع عند تفي المجموعة بالتزام حيث ط منافع الموظفين هي خطط غير ممولةتاري  توقف عملهم. إن خط

 وقد كانت الحركة خالل الفترة كالتالي: استحقاقها,
 

 م33/36/2322 
 )غٌر مراجعة(

 م13/12/2321
 )مراجعة(

 13٫422 16٫236 الرصيد في أول الفترة / السنة

 6٫028 2٫823 تكلفة الخدمة الحالية

 (3٫626) (1٫620) مسدد خالل الفترة / السنةال
 1٫088 - الخسائر االكتوارية "المحمل على الدخل الشامل األخر"

 16٫836 11٫434 الرصٌد فً أخر الفترة / السنة

 
وقامت بإثبات أثر تلك  م2021ديسمبر  31قامت المجموعة بإعداد دراسة اكتوارية لمنافع الموظفين المستقبلية في 

 30أشهر المنتهية في  الستةولم تقم إدارة المجموعة بإجراء تقييم اكتوار  اللتزامات منافع الموظفين خالل فترة  ة,الدراس
 حيث تتوقع عدم وجود تغيرات هامة في القيمة الحالية لاللتزامات. م2022 يونيو

 م33/36/2322 
 )غٌر مراجعة(

 م13/12/2321
 )مراجعة(

   تسهٌالت إئتمانٌة –بنوك  -13
 153٫224 130٫232 تمويل تيسير تجار  ومرابحات قصيرة األجل

 (283) (1٫221) عموالت تمويل مإجلة ٌخصم :
 128٫251 152٫451 

 
مليون  516.2 بحد ائتماني بمبلغ * بموجق اتفاقيات التسهيالت المبرمة مع بنوك محلية حصلت المجموعة على تسهيالت

 التالية: جميعها قصيرة األجل وذلك لألغراض
تمويل الدورة التشغيلية للشركة ورأس  - تمويل شراء واستيراد المواد الخام ومكائن وقطع الغيار الالزمة لإلنتاج.   -

 المال العامل.
 اعتمادات مستنديه وضمانات. - شراء مواد عن طريق الحساق المفتوح الخاص بشركة سابك.     -

 
 التحوط من مخاطر العمالت األجنبية  -                        .مرابحات وتورق -

 وذلك بموجق الضمانات التالية:
 اتفاقية عامة لتمويل التجارة االسالمية. - سندات ألمر بالحد األقصى لمبلغ التسهيالت.                      -
  اتفاقية التحوط الرئيسية. -
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 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 كة مساهمة سعودٌة شر

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة( م2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر فً
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت)
 

 مخصص الزكاة -14
 احتساب الزكاة -14/1

لمجموعة ككل )الشركة األم وشركاتها التابعة( بموجق القوائم الماليرة الموحردة, تقوم المجموعة بتقديم إقرار زكو  موحد ل
 م من البنود التالية:2021ديسمبر  31ويتكون الوعاء الزكو  التقريبي للمجموعة كما في 

 

 م33/36/2322 
 )غٌر مراجعة(

 م13/12/2321
 )مراجعة(

   
   حركة مخصص الزكاة -14/2

 22٫012 21٫880 السنة الرصيد في أول الفترة /
 (25٫562) (21٫862) المسدد خالل الفترة / السنة
 25٫320 2٫000 المكون عن الفترة / السنة

 21٫113 4٫331 الرصٌد فً أخر الفترة / السنة

 
 الوضع الزكوي   -14/3
 م2021هادة لسنة حصلت المجموعة على شم و31/12/2021قدمت المجموعة اإلقرار الزكو  عن السنة المنتهية في  -

 م.2023أبريل  30سارية حتى 
( ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة وتلتزم المجموعة 1تم احتساق الزكاة للشركات التابعة الواردة في إيضاح ) -

دة , ويتم تحميل كل شركة بما يخصها من الزكاة المستحقة وفقاً لسياسة المجموعة في إعاالمصلحةبالمحاسبة عنها أمام 
 توزيع الزكاة بين الشركات التابعة

بتعديل  الهيئةقامت م حيث 2012حتى عام  هيئة الزكاة والضريبة والجماركأنهت المجموعة وضعها الزكو  مع  -
ريــال ألف  6٫012م وقد نتج عن ذلك فروقات زكوية بلغت قيمتها 2012م حتى 2015من  للسنواتاإلقرارات الزكوية 

 .الكاملوتم سدادها بسعود , 
 

 ضرٌبة القٌمة المضافة -14/4
 تقوم المجموعة بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة الموحدة شهرياً.

 
 السهم ربحٌة)خسارة(  -15
الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على  ربح (خسارة) لسهم األساسية على اساس صافيا ربحية)خسارة(  إحتساقتم 

ربحية السهم األساسية,  (خسارة) السهم المخفضة مع ربحية (خسارة) وقد تساوت ,لمصدرةجع لعدد األسهم االمتوسط المر
 وذلك كما يلي:

 
 م33/36/2322 

 )غٌر مراجعة(
 م33/36/2321

 )غٌر مراجعة(
 642 (15٫558) العائد إلى مساهمي الشركة فترةال ربح صافي )خسارة(

 21٫250 21٫250 م"المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة "بؤالف األسه
 3٫31 (3٫14) السهم األساسٌة والمخفضة العائدة لمساهمً الشركةربحٌة )خسارة( 
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 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 شركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةإٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة 

 )غٌر مراجعة(م 2322ٌونٌو  33 أشهر فً لفترة الستة
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت) 
 
  معلومات قطاعٌة  -61

وقطاع البطانيات(  سجاد والموكيت والمنتجات التابعة,تتمثل قطاعات المجموعة التشغيلية في قطاعين رئيسيين )قطاع ال
 يونيو 30في  لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتينة األعمال الرئيسي لقطاعات وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية

 (.م2021 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة)مقارنة بفترة  م2022
 

والموكٌت السجاد  البٌان / القطاع
 والمنتجات التابعة

 اإلجمالً البطانٌات

 
 )غٌر مراجعة( م2322 ٌونٌو 33المنتهٌة فً  أشهر الستةفترة 

 344٫818 41٫152 302٫826 اإليرادات 
 (336٫456) (44٫622) (221٫868) تكلفة االيرادات
 13٫422 (3٫538) 16٫252 مجمل الربح 

 (15٫551) (5٫222) (2٫822) الفترة ربح)خسارة(  صافي
 234٫514 26٫824 212٫835 بالصافي -ممتلكات وآالت ومعدات 

 1٫338٫433 132٫528 1٫122٫316 مجموع األصول
 254٫551 2٫561 250٫226 لتزاماتمجموع اإل

 
 )غٌر مراجعة( م2321 ٌونٌو 33المنتهٌة فً  أشهر الستةفترة 

 335٫311 22٫820 222٫221 اإليرادات 
 (211٫118) (20٫012) (258٫806) تكلفة االيرادات
 21٫243 2٫802 24٫525  مجمل الربح

 642 331 311 الفترةصافي )خسارة( ربح  
 241٫114 12٫450 222٫822 بالصافي -ومعدات ممتلكات وآالت 
 1٫318٫638 122٫342 1٫120٫222 مجموع األصول

 186٫241 6٫504 182٫828 مجموع اإللتزامات

 
 األدوات المالٌة وإدارة المخاطر  -11
ان ومخاطر مخاطر االئتمومخاطر السيولة عرضة لمخاطر مالية مختلفة وتتضمن هذه المخاطر :  المجموعةتعتبر أنشطة  -

)مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار( . يركز برنامج  والتي تشمل السوق
ة على تقلبات األسواق المالية غير المتوقعة والبحث عن إمكانية تقليل التؤثيرات السلبية مجموعإدارة المخاطر العام لل

 إلى أدنى حد.  للمجموعة لماليا األداءالمحتملة على 
واستثمارات  تجارية, مدينةوذمم حكمه  فيالنقد وما للمجموعة من األصول المالية وتتمثل في ) ت الماليةاألدوا تتكون -

تسهيالت  -تزامات المالية وتتمثل في )بنوك لمن خالل األرباح أو الخسائر, والذمم المدينة األخرى( واال بالقيمة العادلة
  :يلي وتشمل المخاطر ما تجارية والذمم الدائنة األخرى( دائنةوذمم انية إئتم
 

 مخاطر السٌولة  -11/1
صعوبة تؤمين األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة  فيسوف تواجهها منشؤة  التيالمخاطر  هيمخاطر السيولة 

وبسرعة بقيمة تقارق قيمته العادلة. تقوم  ماليى بيع أصل باألدوات المالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة عل
من خالل تسهيالت بنكية  للتؤكد من توفر أرصدة سيولة نقدية كافية دور بإدارة مخاطر السيولة بمراقبتها بشكل  المجموعة
 للوفاء با  التزامات مستقبلية.متاحة 

وفق  باألجل نقدا عند تسليم البضاعة أو على أساس البيع بؤن يتم سداد المبالغ المجموعةتنص شروط المبيعات الخاصة ب
 محددة.شروط ائتمانية 

 شهر من تاري  القوائم المالية. 12جميع االلتزامات المتداولة يتوقع سدادها خالل 
 
 

15 



 العبداللطٌف لالستثمار الصناعًشركة 
 شركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض -المملكة العربٌة السعودٌة 
  الموحدة المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة  إٌضاحات على

 )غٌر مراجعة(م 2322ٌونٌو  33 لفترة الستة أشهر فً
 

 السعودٌة( بآالف الرٌاالت)
 

 مخاطر االئتمان  -11/2
نتيجة لعجز العميل أو طرف مقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته  المجموعة علىهي مخاطر الخسارة المالية التي تقع 

 االئتمانبالحد من مخاطر  المجموعةوتقوم  ,الذمم المدينةالنقد لدى البنوك وتعاقدية وتنشؤ هذه المخاطر بصفة أساسية من ال
والمتعلقة بهذه الذمم المدينة بوضع حدود االئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة وفقاً إلجراءات ا الخاصة به

 مرتفع. ائتمانيلنقد لدى بنوك ذات تصنيف كما يتم إيداع ا ,وسياسات محددة
 

 السوق مخاطر -11/3
 صرف أسعار مثل السوق في السائدة األسعار في التغيرات بسبق ما مالية أداة في التذبذق مخاطر هي السوق مخاطر
 تهدفو ,مالية واتأد من تمتلكه ما قيمة أو المجموعة دخل على يإثر مما وأسعار االسهم الفوائد ومعدالت األجنبية العمالت
 العوائد.تعظيم  مع المقبولة الحدود ضمن عليها والسيطرة السوق لمخاطر التعرض إدارة إلى السوق مخاطر إدارة

 في: وتتمثل مخاطر السوق التي تتعرض لها المجموعة
 

 مخاطر العملة 
جنبية والذى يإثر على المدفوعات قيمة األدوات المالية بسبق التغيرات في أسعار صرف العمالت األ يمخاطر التغير ف -

 وكذلك تقييم األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية. األجنبيةوالمقبوضات بالعمالت 
بمراقبة  بشكل مستمر وتقوم اإلدارةتخضع الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية  -

 إدارة التؤثير على القوائم المالية.التغيرات في أسعار الصرف األجنبي و
 

 مخاطر القٌمة العادلة
القيمرررة العادلرررة هررري القيمرررة التررري يرررتم بهرررا تبرررادل أصرررل أو سرررداد الترررزام برررين أطرررراف راغبرررة ومسرررتعدة للتعامرررل برررنفس 

بمرررا أنررره يرررتم إعرررداد القررروائم الماليرررة للمجموعرررة علرررى الشرررروط واألسرررس المتبعرررة فررري التعامرررل مرررع األطرررراف األخررررى. 
فرري رأ   اسرراس طريقررة التكلفررة التاريخيررة, فإنرره قررد ينررتج عررن ذلررك فروقررات بررين القيمررة الدفتريررة وتقررديرات القيمررة العادلررة

 .دفتريةإدارة المجموعة أن القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية للمجموعة تقارق أرصدتها ال
 صررف تراجر مرن ومنتظمرة سرهلة بصورة متوفرة المدرجة ألسعارا كانت إذا النشطة السوق في مدرجة المالية األداة تعتبر -

 سروقية معرامالت تمثرل األسرعار هرذه وأن تنظيميرة هيئرة أو تسعير خدمات أو صناعة, مجموعة أو وسيط, أو أجنبية, عمالت
 .تجار  أساس على ومنتظمة فعلية بصورة حدثت

 ضمن العادلة القيم تصنف, ممكنا ذلك كان كلما للمالحظة قابلة سوقية معلومات المجموعة تستخدم العادلة, القيمة قياس عند -
 :يلي كما التقييم طرق في المستخدمة المدخالت إلى اً استناد العادلة القيمة تسلسل في مختلفة مستويات
 تراري  فري عليهرا الحصرول يمكرن مماثلرة التزامرات أو ألصرول نشرطة أسرواق فري (معدلرة غيرر) مدرجرة أسرعار :1 المسرتوى

 .لقياسا
 االلتزامرات أو لألصرول للمالحظرة قابلرة وهري 1 ىالمسرتو فري إدراجهرا ترم التي المدرجة األسعار عدا مدخالت  :2المستوى
 .)األسعار من مشتقة) مباشرة غير بصورة أو (األسعار مثل) مباشرة بصورة
 .)للمالحظة قابلة غير مدخالت(  حظةللمال القابلة السوق معلومات إلى تستند ال التزامات أو ألصول مدخالت :3 المستوى

 للقيمرة الهرمي التسلسل من مختلفة مستويات في تندرج التزام أو لألصل العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت كانت إذا -
 ىن أدنريرتم تصرنيفه بالكامرل فري نفرس المسرتو  مرن التسلسرل الهرمري للقيمرة العادلرة حيرث أ العادلرة القيمرة قيراس فرإن العادلة,
 لكامل.بللمدخالت يعد جوهرياً للقياس ى مستو

, التغييرر فيهرا حردث التري التقريرر فتررة نهاية في العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات بين بالتحويالت تعترف المجموعة -
 .الثاني والمستوى األول للمستوى العادلة القيمة مستويات بين تحويالت هناك تكن لم لفترةا خالل

 الماليرة األدوات ومشرتقات االسرتثمارات عردا فيمرا التاريخيرة, التكلفرة لمبردأ وفقرا للمجموعرة الماليرة األدوات تجميع يتم حيث- 
 لألصول العادلة القيم أن اإلدارة تتوقع ,العادلة القيمة وتقديرات الدفترية القيمة بين الفروقات تنشؤ قد العادلة, بالقيمة والمحملة

  .ريةالدفت قيمتها عن جوهريا تختلف ال للمجموعة ليةالما وااللتزامات
  

 فٌما ٌلً األصول المالٌة المقاسة بالقٌمة العادلة:
 االجمالً 3مستوى  2مستوى  1مستوى  األصول

 26٫382 26٫382 - - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 2٫134 - - 2٫134 أو الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 48٫513 46٫314 - 2٫134 إجمالً األصول بالقٌمة العادلة
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 العبداللطيف لالستثمار الصناعيشركة 
 شركة مساهمة سعودية 

 الرياض -المملكة العربية السعودية 
  الموحدة المختصرةإيضاحات على القوائم المالية األولية 

 )غير مراجعة(م 2322 يونيو 03 لفترة الستة أشهر في
 

 السعودية( بآالف الرياالت)
 

 )العموالت( مخاطر أسعار الفائدة
 على بالسوق أسعار الفائدة )العموالت( السائدة فً التقلبات بآثار المتعلقة الفائدة )العموالت( المخاطر أسعار مخاطر تمثل
 النقدٌة. وتدفقاتهاللمجموعة  المالً المركز
 

 مخاطر أسعار السلع
 غٌر تؤثٌر من المجموعة لها تتعرض والتً السلع بعض أسعار فً بالتغٌرات ترتبط التً المخاطر هً السلع أسعار خاطرم

 المتوقعة المشترٌات من األساسٌة السلع أسعار فً المخاطر هذه تنشؤ .النقدٌة وتدفقاتها لمجموعةا تكالٌف على مرغوب فٌه
 المجموعة. هاتستخدم التً الخام المواد من السلع لبعض
 

 81تحديثات كوفيد  -81
(، مما تسبب فً اضطراب األعمال واألنشطة 91-م المنقضٌة انتشرت جائحة كورونا المستجد )كوفٌد 0202فً مطلع سنة 

االقتصادٌة على مستوى العالم، بما فً ذلك المملكة العربٌة السعودٌة، واتخذت المملكة العدٌد من اإلجراءات االحترازٌة 
 هة كافة األثار السلبٌة المترتبة الناتجة عن تلك الجائحة. لمواج

وقد تطلب ذلك من إدارة المجموعة إعادة تقٌٌم االفتراضات والتقدٌرات والمصادر الرئٌسٌة المطبقة على القوائم المالٌة األولٌة 
 م. 0200ٌونٌو  02الموحدة المختصرة للمجموعة للفترة المنتهٌة فً 

 
تراجع االثار الناجمة عن تلك الجائحة مع تقدم نسبة التحصٌن بالمملكة ، قامت اإلدارة بتقٌٌم كافة األثار  وخالل الفترة، ومع

على عملٌات وأنشطة المجموعة، وبناء على هذا التقٌٌم فلم تكن هناك حاجة إلى إجراء أي تعدٌالت جوهرٌة فً القوائم المالٌة 
م وتواصل المجموعة مراقبة تطورات تلك الجائحة عن كثب 0200 ٌونٌو 02فً  األولٌة الموحدة المختصرة للفترة المنتهٌة

على الرغم من أن اإلدارة فً هذا الوقت لٌست على علم بؤٌة عوامل قد تغٌر من تؤثٌر الوباء على عملٌات المجموعة خالل 
 م أو بعده.0200عام 
 

  أحداث الحقة -81
ٌونٌو  02مة منذ تارٌخ قائمة المركز المالً األولٌة الموحدة المختصرة فً تعتقد اإلدارة بعدم وجود أي أحداث الحقة ها

 .م وحتى تارٌخ إعداد هذه القوائم المالٌة قد ٌكون لها أثر جوهري على المركز المالً للشركة0200
 

 المختصرة الموحدة اعتماد القوائم المالية األولية  -23
مجلة  إدارة المجموعةة مةن قبةل  م0200ٌونٌةو  02هٌةة فةً تالفتةرة المن عةن لموحةدة المختصةرةاألولٌةة ا تم اعتماد إصدار القوائم المالٌة

 . م0200أغسط   00 بتارٌخ
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