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تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

(1/2)

 السادة / المساهمون 

الشركة السعودية ألنابيب الصلب 

 )شركة مساهمة سعودية(
المملكة العربية السعودية - الدمام

مقدمة

شركة )"الشركة"(  السعودية ألنابيب الصلبالمرفقة للشركة الموجزة الموحدة  األولية لقد فحصنا قائمة المركز المالي

المالية  ائموقال، و2221مارس  31كما في سم "المجموعة"( إالتابعة لها )يشار إليهم مجتمعين ب ةوالشرك ،مساهمة سعودية

لفترة الثالثة  والتدفقات النقدية الملكيةفي حقوق  لتغيراتوا اآلخر لربح أو الخسارة والدخل الشامللالموجزة  األولية الموحدة

القوائم المالية األولية )" المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرىوملخص بالسياسات  ة في ذلك التاريخالمنتهيأشهر 

الموجزة وفقاً لمعيار هذه القوائم المالية األولية الموحدة مسؤولة عن إعداد وعرض ال هي دارةاإلإن . "( الموحدة الموجزة

التوصل إلى وليتنا هي ؤإن مس"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34المحاسبة الدولي رقم 

 . الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به لقوائم المالية األولية الموحدةاستنتاج حول هذه ا

 نطاق الفحص

قبل من المنفذ األولية المالية  المعلوماتفحص ( "2412رقم )إلرتباطات الفحص لمعيار الدولي لوفقاً  لقد قمنا بالفحص

القوائم المالية األولية الموحدة فحص  شتمليالمعتمد في المملكة العربية السعودية.  الحسابات المستقل للمنشأة"راجع م

تحليلية تطبيق إجراءات و ألمور المالية والمحاسبيةولين عن اؤاإلستفسار من األشخاص المس علىبصفة أساسية الموجزة 

الدولية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة  عملية من إلى حد كبيرأقل نطاقاً هو الفحص إن . وإجراءات فحص أخرى

حنا على علم بكافة بالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الحصول على تأكيد بأننا أصب، والمعتمدة في المملكة العربية السعودية

 .مراجعة رأياألمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي 

 ستنتاج اإل

عتقاد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم إلإلى ا نالم يلفت إنتباهنا ما يدعو، بناًء على فحصنا الذي قمنا به

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. (34)يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 



)تتمة( المالية األولية الموحدة الموجزةتقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم 

(2/2)

 السادة / المساهمون 

الشركة السعودية ألنابيب الصلب 

 لفت انتباه

 :فإننا نلفت اإلنتباه إلى على إستنتاجنا، دون إعتبار ذلك تحفظاً 

تي حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة  (2)يضاح رقم إ -

ديسمبر  13) مليون لاير سعودي 3.241رأس مالها بمبلغ  2223مارس  13)الشركة التابعة( كما في إس إم العربية 
شركة  ديم الدعم المالي الكافي لتمكينتقب ة المجموعة قراًرا. أصدر مجلس إدارمليون لاير سعودي( 3.346: 2222

كما تم اإلفصاح عنه في إيضاح رقم ك، لذلی إ. باإلضافة زاماتها المالية عند استحقاقهامن الوفاء بإلتم العربية إس إتي 
لعربية شركة تي إس إم ا أبرمتالحقاً لنهاية الفترة،  فإنه ،ةالمرفقالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  حول (31)

مليون لاير سعودي بشرط الحصول على  1641التشغيلية الرئيسية بمبلغ  موجوداتهانهائية لبيع  إتفاقية شراء أصول
 .بعض الموافقات

لكترونية لملكية بعض إل( حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة فيما يتعلق بالصكوك ا.3إيضاح رقم ) -
قطع أراضي المجموعة والتي تغيرت حالتها لـ"غير فعال" بسبب اإللغاء بناًء على قرار من المحكمة، والذي نما إلى 

 .2223مارس  13خالل الفترة المنتهية في علم االدارة 

 البسام وشركاؤه

 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 

المملكة العربية السعودية

 أحمد البسامإبراهيم 

(337ترخيص رقم ) -محاسب قانوني

  هـ1442 رمضان 16

 2221 أبريل 21
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3

كشركة ذات مسؤولية سعودية تأسست مساهمة الشركة السعودية ألنابيب الصلب ) يشار إليها بـ "الشركة" أو "أس أس بي سي"( هي شركة 

 يونيو 12الموافق )هـ 1422 رجب 27 الصادر بتاريخ 2252229144 رقم بموجب السجل التجاري محدودة في المملكة العربية السعودية

(، تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى 2229 يونيو 27هـ )الموافق 1432ب رج 4وفي تاريخ . (1912

 شركة مساهمة مدرجة في سوق األوراق المالية.
 

شركة  -تشمل القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة  الموجزة الموحدةاألولية المالية  القوائم(، فإن 2كما هو مشار إليه في إيضاح رقم )

 ويشار اليهم مجتمعين "بالمجموعة". صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة  )"تي إس إم العربية"(
 

 12ل سهم سهم قيمة كمليون  51لاير سعودي مقسم إلى مليون  512 المجموعة المصدر والمصرح به بعد الطرح العام األولىمال  يبلغ رأس

 لاير سعودي. 
 

 المملكة العربية السعودية، الدمام، 31326رمز بريدي  ،11612ب  .ص يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالى:
 

 

طولياً نابيب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابيب مجلفنة ومسننة ملحومة والبيع بالجملة ألفي إنتاج  المجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 

ً بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة وأنابيب مغلفة داخلي اً وأنابيب غير ملحومة وأنابيب مغلفة خارجيا

وفة من وتجارة الجملة من األنابيب، واألنابيب المج ،باألبوكسي وأنابيب منحنية بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابيب الملحومة

ة الحديد والصلب، واألنابيب المعدنية الحديدية وغير الحديدية، واإلكسسوارات، واألقفال، والمفصالت، وغيرها من األدوات اليدوية، وتجار

 خرى.األ يةالمعدنالمواد الجملة من الملحقات المعدنية األخرى، واألقفال، والمفصالت واألدوات اليدوية، وتجارة الجملة للمواد البناء و

 

 هيكل المجموعة - 0

لها )يشار التابعة التالية  ةللشركة والشركاألولية على القوائم المالية  2221مارس  31كما في الموجزة الموحدة تشتمل القوائم المالية األولية 

 :إليهم مجتمعين "بالمجموعة"(

 

 نسبة الملكية الفعلية النشاط الرئيسي الشركة التابعة

  0203 2222 

 ٪122 ٪122 تصنيع معدات المعامل ("صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة ) "تي إس إم العربيةشركة 

 

 (""تي إس إم العربية)  شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة

(، 2211يناير  1هـ )الموافق 1432صفر  4الصادر بتاريخ  2252273915، بموجب السجل التجاري رقم تأسست شركة تي إس إم العربية

مليون لاير  32ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع معدات المعامل مثل المبادالت الحرارية وأوعية الضغط. يبلغ رأس مال الشركة التابعة 

شركة تي إس إم العربية.  من رأس مال٪ 72بالكامل. كانت المجموعة تمتلك أوالً نسبة  تمتلكها الشركة السعودية ألنابيب الصلبوسعودي 

٪ من 32البالغه  ةيستحواذ على الحصة المتبقإلإتفاقية ) "اإلتفاقية"( مع شركة تي إس إم تك ل المجموعةوقعت  ،2216فبراير  22بتاريخ 

 وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة تبعاً لذلك. القانونية لإلستحواذ جراءاتإلتم استكمال ا .حصص ملكية شركة تي إس إم العربية

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 14215بمبلغ  ، تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها2221 مارس 31في كما 

تقديم الدعم المالي الكافي لتمكين شركة تي المجموعة قراًرا بمجلس إدارة أصدر باإلضافة إلى ذلك، . (مليون لاير سعودي 14116 :2222

المالية للشركة التابعة على أساس مبدأ  القوائماتها المالية عند استحقاقها. وبناء على ذلك، تم إعداد إلتزامإس إم العربية من الوفاء ب

 ية.ستمراراإل

 

 أسس اإلعداد  - 1

 قائمة اإللتزام 1-3

ً  2221مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  للمجموعة لفترةالموجزة  المالية األولية الموحدة القوائمهذه تم إعداد  معيار متطلبات ل وفقا

وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى التي المعتمد في المملكة العربية السعودية  "ولي"التقرير المالي األ 34المحاسبة الدولي رقم 

 31لسنة المنتهية في لللمحاسبين القانونيين ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية موحدة للمجموعة  اعتمدتها الهيئة السعودية

الموجزة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم  المالية األولية الموحدة القوائم )آخر قوائم مالية سنوية(، ال تتضمن هذه 2222ديسمبر 

إال أن السياسات واإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم ادراجها لتعكس األحداث والمعامالت  ،مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

 .الموحدة وائم المالية السنويةالهامة لفهم التغيرات في المركز المالي وأداء المجموعة منذ اصدار الق
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

 األولية الموحدة الموجزةالمالية إعداد القوائم  1-0

ً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموجزة تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة  المالية بالقياس وفقاً المعايير الدولية للتقارير ، إال اذا سمحت وفقا

 لطرق تقييم أخرى.
 

ً للمعايير الدولية عداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إإن  التقديرات ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة للتقارير الماليةوفقا

حكام ان هذه األ. الموجزةاألولية الموحدة  المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ تطبيق السياسات المحاسبية وفتراضات التي قد تؤثر على إلوا

هي نفسها المذكورة في آخر  الرئيسية ات غير المؤكدةادر التقديرومصالمعدة من قبل اإلدارة لتطبيق سياسات المجموعة المحاسبية هامة ال

 .2222ديسمبر  31قوائم مالية سنوية كما في 

 

 أساس التوحيد 1-1

 . (2)في إيضاح رقم  وردالقوائم المالية للشركة السعودية ألنابيب الصلب وشركتها التابعة )المجموعة( كما  ،تتضمن القوائم المالية الموحدة
 

 :للمجموعةتحقق السيطرة عندما يكون ت

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

 .نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها 

 ستثمارالقدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد اإل. 
 

إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث  ،على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر مجموعةتقوم ال

 ليها أعاله. إتغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار 
 

يكون للشركة السيطرة على  ،في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها بالمجموعةعندما تقل حقوق التصويت الخاصة 

تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل 

ي  الشركة المستثمر فيها منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت ف

 لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

  خرينبالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األ المجموعةحجم حقوق التصويت التي تمتلكها.  

  واألطراف األخرىأوحاملي حقوق التصويت اآلخرين  المجموعةحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها. 

  .الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى 

  القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة  ،أو ليست لديها ،لها المجموعةأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن

 بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. ،تخاذ قراراتإل
 

بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة  ،من السيطرة على تلك الشركة التابعة المجموعةتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن 

أو المستبعدة خالل  عليها ومصاريف الشركة التابعة المستحوذيتم تضمين إيرادات  ،السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص

على السيطرة حتى التاريخ  المجموعةمن تاريخ حصول الموجزة  الموحدةاألولية ة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر فترال

 على الشركة التابعة. المجموعةفيه سيطرة  تنتهيالذي 
 

إجمالي إن ى موزعة على مساهمي الشركة. وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرالموجزة الموحدة األولية إن قائمة الربح أو الخسارة 

 . المجموعةللشركة التابعة موزع على مساهمي اآلخر الدخل الشامل 

 

التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك  ةللشركاألولية الموجزة الموحدة يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية عند الضرورة، 

 المستخدمة من قبل المجموعة. 
 

بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة واألرصدة يتم إستبعاد جميع المعامالت 

 عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.

 

 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

لمجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيم إن التغيرات في ملكية ا

ق المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة تعديل حقو

 .المجموعةأو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائداً إلى مساهمي  مسددقيمة العادلة للبدل الالملكية غير المسيطرة وال
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1
 

 )تتمة( أساس التوحيد 1-1

 )تتمة( التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

ويتم احتسابها األولية الموحدة الموجزة يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل  ،المجموعة السيطرة على الشركة التابعةعندما تفقد 

 القيمة الدفترية المدرجة سابقاً للموجودات -2و هإجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقا -1الفرق بين على أساس 

ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل  ،)بما في ذلك الشهرة(

 ،آخر ستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنىإالشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت ب

اد إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقاً للمعايير الدولية إلعد

رة يتم اعتباره في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيط ستثمارللنسب التي يتم االحتفاظ بها من اإلالتقارير المالية(. إن القيمة العادلة 

 ، متى كان ذلك مناسباً،(9الالحقة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) في الفتراتعند االعتراف األولي المتبقي  ستثمارلإلكقيمة عادلة 

كة زميلة أو مشروع في شر ستثمارإلعتراف األولي باإلوفي حال أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة ل

 مشترك.

 

 :0203يناير  3الصادرة والمطبقة اعتباًرا من  معايير وتعديالت المعايير 1-1

 :2221يناير  1عتباًرا من إي تسري ، هناك عدد من التعديالت على المعايير التتم إصدار معايير جديدة ، ومع ذلكلم ي

 الوصف التعديالت على المعايير 

تبدأ في أو تسري للسنوات التي 

 بعد

   
(، ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

المعيار الدولي و( 39المحاسبة الدولي رقم )

المعيار الدولي للتقرير و (7للتقرير المالي رقم )

المعيار الدولي للتقرير المالي و (4المالي رقم )

 (16رقم )

 

 2221يناير  1 المرحلة الثانية – تعديل سعر الفائدة اإلسترشادي

   

لم التي والمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة  1-0

 يتم  تطبيقها بعد

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد: المجموعةلم تطبق 

 الوصف التعديالت على المعايير
التي تبدأ في أو  اتتسري للسنو

 بعد

   

 (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

إمتيازات تعديل لتمديد اإلعفاء من تقييم ما إذا كان 

يعد تعدياًل لعقد  الناتجة عن جائحة كورونااإليجار 

 اإليجار

 2221أبريل  1

 2222يناير  1 تكلفة إستكمال أداء العقد –العقود المحملة بخسائر  (37معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، 16المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )

( 41(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9و)

 ( 1والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير 

 2222 - 2211المالية 

 2222يناير  1

والمعدات: المتحصالت السابقة المتلكات واآلالت  (16معيار المحاسبة الدولي رقم )

 لإلستخدام المقصود

 2222يناير  1

   

 2222يناير  1 إشارة إلى إطار المفاهيم (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 2223يناير  1 عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 2223يناير  1 على أنها متداولة أو غير متداولةتصنيف المطلوبات  (1معيار المحاسبة الدولي )
   

( 12المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (21ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك 

 أو المشروع المشترك
 غير محدد

 

الجديدة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه التفسيرات والتعديالت 

 التطبيق األولى. سنةللمجموعة  الموحدة هذه التفسيرات والتعديالت يتوقع أال يكون له أثر جوهري على القوائم المالية
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 الممتلكات واآلالت والمعدات - 1

تتمثل في:القيمة الدفترية   

2222ديسمبر  31  0203مارس  13    

(مدققة)  (غير مدققة) إيضاح   

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

     

1-4 الثابتة التشغيلية الموجودات  011,364,033  541,314,229 

3-4 التنفيذ قيدأعمال رأسمالية   3,632,223  2,717,141 

4-4 حق اإلستخدام  3,316,661  1,435,211 

 

 011,606,342 
 552,537,151 

 

 الموجودات الثابتة التشغيلية 1-3
 

 

2222ديسمبر  31  0203مارس  13   

 

(مدققة)  (غير مدققة) إيضاح  

  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(

 السنةالفترة / صافي القيمة الدفترية في بداية 

 

013,131,004  573,156,241 

3-4و 2 - 4 التنفيذمحول من أعمال رأسمالية قيد   1,262,616  12,259,919 

 (271,197)  (310,411)    ستبعاداتإ

 (42,453,124)  (32,110,131)  خالل الفترة / السنةالمحمل ستهالك اإل

 541,314,229  011,364,033  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة
 

يما فحول  من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ( م)بما في ذلك ال الفترة / السنةخالل  إلى الموجودات الثابتة التشغيلية اتاإلضافتتمثل  1-0

 :يلي
 

  

2222ديسمبر  31  0203مارس  13  

  
(مدققة)  (غير مدققة)  

  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(

  هياكلمباني و

 

3,036,016  5,659,494 

 آالت ومعدات

 

0,016,220  4,117,536 

 يةائمعدات مكتبية وكهرب

 

043,130  412,959 

  

1,262,616  12,259,919 

 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 1-1
 

2222ديسمبر  31  0203مارس  13    

(مدققة)  (غير مدققة)    

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

 -  0,838,313  الفترة / السنةصافي القيمة الدفترية في بداية 

 15,521,196  0,400,321   إضافات خالل الفترة / السنة

 (12,259,919)  (1,262,616)  التشغيلية الثابتةموجودات المحول إلى ال

 (2,552,366)  -  موجودات غير ملموسةمحول إلى ال

 2,717,141  3,632,223  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة     
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات - 1
 

 

 حق اإلستخدام 1-1

 الحركة على حق اإلستخدام فيما يلي:تتمثل  

2222ديسمبر  31  0203مارس  13     

(مدققة)  (غير مدققة)     

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

 7,564,511  3,110,233   القيمة الدفترية – فتتاحيالرصيد اإل

 1,762,111  -   إضافات خالل الفترة / السنة

 (192,241)  (033,101)   / السنة الفترةالمحمل خالل ستهالك اإل

 1,435,211  3,316,661   الرصيد النهائي

 

 اتإستثمار - 0

2222ديسمبر  31  0203مارس  13      

(مدققة)  (غير مدققة)  إيضاح   

 سعودي()لاير   )لاير سعودي(   

 112,192,967  328,021,316  1-5 ، صافيفي شركة زميلة إستثمار

 -  -  2-5 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إستثمار

   328,021,316  112,192,967 
 

في شركة زميلة، صافي إستثمار 0-3  

ما يلي: فيفي شركة زميلة  ستثماراإل تتمثل الحركة على  

 

 
  0203مارس  13 

  (غير مدققة)

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   )جي بي سي( شركة األنابيب العالمية

 125,421,625  332,340,468    ستثمارلإل اإلفتتاحيرصيد ال

 4,771,362  (0,433,303)   السنة   الفترة /  / ربح )خسارة( صافيفي حصة ال

   328,021,316  112,192,967 

      في شركة زميلة فيما يلي: ستثماريتمثل اإل

 45,222,222  10,222,222   )تتضمن مساهمة قرض( ستحواذإلتكلفة ا

  43,752,222    11,802,222    مساهمة القرض لزيادة رأس المال

  16,671,625   03,110,468    (فتتاحي)الرصيد اإل األرباح المبقاهالحصة من 

 4,771,362  (0,433,303)   الفترة / السنةربح  / )خسارة( صافي فيالحصة 

 112,192,967  328,021,316   ستثمارقيمة اإلصافي 
 

 الشركة العالمية لألنابيب المحدودة )جي بي سي(

 17حتى ذات مسئولية محدودة مساهمة سعودية مقفلة. الشركة كانت شركة الشركة العالمية لألنابيب المحدودة )جي بي سي( هى شركة 

 للمجموعةمملوكة . الشركة 2217ديسمبر  11وتم تغيير الكيان القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة مقفلة في تاريخ  2217ديسمبر 

بوصة  62وشركة إي إي دبليو األلمانية وشركاء سعوديين آخرين وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابيب الملحومة الكبيرة حتى قطر 

الذي مليون لاير سعودي، و 125لشركة العالمية لألنابيب المحدودة هو األولي مال الواألنابيب الكبيرة ذات اإلستعماالت اإلنشائية. إن رأس 

  .  مليون لاير سعودي 252والذي تم زيادته الحقاً ليصبح  ٪35ه ما نسبته فيالشركة السعودية ألنابيب الصلب تمتلك 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إستثمار 0-0 

وهي شركة قابضة  ،٪ في شركة التطوير الكيميائي المحدودة22حصة بنسبة  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ستثماراإلهذا يمثل 

  .هدف تطوير المشروعات الصناعيةأنشئت ب
 

الربح أو  بقائمة مليون لاير سعودي  43بمبلغ  ستثماراإلقيمة وتعديل القيمة، تم تخفيض في نخفاض إلإلى دراسة ا ستناداً إ، و2216في عام 

مع األخذ في  ستثمار، تم عمل دراسة أخرى بواسطة اإلدارة لهذا اإل2217. خالل عام 2216ديسمبر  31منتهية في للسنة الة الخسارة الموحد

بتخفيض كامل قيمة  2217على ذلك قرر مجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام  اإلعتبار الوضع الحالي للشركة والتوقعات المستقبلية وبناءً 

، غير قابلة القائمة، في ظل الظروف ستثمارعتبرت قيمة اإلأمليون لاير سعودي، حيث  2316بمبلغ   مارستثالرصيد المتبقي من هذا اإل

 لإلسترداد.
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 ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون - 6

  

 
 إيضاح

  0203مارس  13

  (غير مدققة)

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

 141,117,224  46,114,033  ذمم مدينة تجارية

 937,499  -  االيرادات المحققة بالزيادة عن الفواتير الصادرة

1-6 تجاريةالمدينة الذمم قيمة ال نخفاض فيإلامخصص   (0,132,084)  (6,961,692) 

 142,793,213  42,404,220  ، صافيذمم مدينة تجارية

)أ(11 األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة  3,210,841  1,224,267 

ً مقدم ةمسددمصاريف   2,469,162  1,338,341  ودفعات مقدمة إلى الموردين ا

 5,247,697  1,181,136  موظفينقروض 

 5,146,521  0,003,430  مدينون آخرون

  320,133,104  156,411,145 

 (5,235,672)  (1,600,402)  من قروض الموظفينيخصم: الجزء غير المتداول 

 151,245,473  48,840,114  إجمالي الجزء المتداول، صافي

     

 

 يلي:فيما الذمم المدينة التجارية  قيمةاإلنخفاض في مخصص  علىالحركة تتمثل  6-1

  0203مارس  13  

  (غير مدققة)

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

 7,516,779  6,463,642  فتتاحيالرصيد اإل

 (21,561)  (3,143,318)  السنةالفترة /  مخصصرد 

 (596,521)  (00,461)  المستخدم

 6,961,692  0,132,084  النهائيلرصيد ا     

 

 القروض - 8

 

 غير متداول متداول

 

  0203مارس  13

 (غير مدققة)

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  
  0203مارس  13

 (غير مدققة)

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 قروض ألجل

 121,232,993 323,330,342 - - الصناعية السعوديصندوق التنمية     

     

     قروض قصيرة األجل

 -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 - - 13,233,522 31,113,814 قرض لتمويل رأس المال العامل

 - - 175,229,127 48,228,342 مرابحة قرض

 
332,114,614 251,262,627 323,330,342 121,232,993 

     

 (29,622,516) (02,146,412) 29,622,516 02,146,412 طويلة األجلقروض الالجزء المتداول من 

 71,632,477 08,830,402 217,663,123 012,316,084 مجموع القروض
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 )تتمة( القروض  - 8

 

     إن شروط التمويل هي كما يلي: 

       

 سم القرضإ

 الرصيد

السعودي بالريال  نوع القرض 

عدد 

األقساط 

السداد مدة المتبقية ة السدادفتر   رسوم القرض 

              

صندوق التنمية الصناعية 

 نصف سنوي 6 طويل األجل 7115231312  1  -السعودي 

إلى  2211ابريل 

2224 فبراير  

تكاليف متابعة 

 كل ستة أشهر

صندوق التنمية الصناعية 

2 -السعودي   نصف سنوي 4 طويل األجل 2916791512 

إلى  2222يوليو 

2221 يونيو  

تكاليف متابعة 

 كل ستة أشهر

ألجل إجمالي قروض  12111121192      

       
صندوق التنمية الصناعية 

قرض لتمويل رأس  -السعودي 

شهر 12خالل  - قصير األجل 1314311749 المال العامل  رسوم مقدمة - 

 - قصير األجل 9712271192 قرض مرابحة

 6إلى  3من 

 - أشهر

معدل السيبور 

٪ 1125زائداً 

٪1175إلى   

      11214391639 إجمالي قروض قصيرة األجل

      03306000004 إجمالي القروض

 

فيما عدا أحد القروض طويلة إلتزمت المجموعة بجميع التعهدات المالية  ئتمانية لبعض التعهدات المالية وغير المالية.إلتخضع التسهيالت ا

إن ادارة المجموعة بصدد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية مليون لاير سعودي.  2917 األجل التي حصلت عليها الشركة التابعة والذي بلغ رصيده

تم الحصول على التنازل ومع ذلك لم ي. الالزمة لعدم اإللتزام بتعهدات شروط القروض بما في ذلك الحصول على خطابات التنازل الالزمة لذلك

 .المطلوبات المتداولة ضمنم إعادة تصنيف مبلغ القرض بالكامل وبناءاً على ذلك ت 2221مارس  31حتى نهاية الفترة المنتهية في 

 

 لتزامات عقود اإليجار إ - 3

 :اإليجار بموجب عقود اإليجار هي كما يلي مدفوعاتلتزامات الحد األدنى من إإن 

  0203مارس  13 

 (مدققة غير)

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 1,355,212 3,132,121 خالل عام واحد

 4,529,216 1,682,036 العام الثاني إلى الخامس

 3,193,561 0,406,336 السنة الخامسة وما يليها

اإليجار مدفوعاتالحد األدنى من   3,488,116 9,251,264 

تمويليةيخصم: مصاريف   (3,241,086) (1,271,535) 

اإليجار مدفوعاتصافي الحد األدنى من   8,330,862 7,916,529 

   

 6,172,672 6,811,332 الجزء غير المتداول

 1,115,159 3,313,032 الجزء المتداول

   

 

 



 السعودية ألنابيب الصلبالشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

  األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 0203مارس  13في  المنتهية  لفترة الثالثة أشهر

- 14 - 

 

 

 ونالذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخر - 4

 

 

 إيضاح

  0203مارس  13

 (غير مدققة)

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  الجزء المتداول

 129,454,634 330,031,011  ذمم دائنة تجارية

 23,162,747 01,331,210 ب -11  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 11,276,464 32,021,113  مصاريف مستحقة

 5,769,215 013,248  المستحقةضريبة القيمة المضافة 

 3,316,524 1,601,440  من العمالءدفعات مقدمة 

 2,343,329 0,600,830  مجلس اإلدارة المستحقةأعضاء مكافأة 

 1,212,321 3,232,103  محتجزات مستحقة

  308,020,403 176,923,221 

    الجزء غير المتداول

 32,222,222 12,222,222  (1-9)إيضاح  مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها 

  338,020,403 226,923,221 

 

في هذه الشركة  ستثمارلقد تم تخفيض قيمة اإل .سنوات سابقةضمان شركات إلحدى الشركات المستثمر فيها في  قدمت المجموعة 4-3

قياس بالكامل في السنوات السابقة بسبب عدم وجود أنشطة بالشركة والشك في استمراريتها في ظل الظروف القائمة في تاريخ 

قرر المساهمون في الشركة المستثمر فيها عدم تقديم الدعم  ات غير قابلة لالسترداد.ستثمارالقيمة، ولذا فقد اعتبرت اإلفي نخفاض إلا

بناًء على هذه الظروف والوضع الحالي للشركة المستثمر بها،  يتم حالياً تقييم الخيارات األخرى في هذا الخصوص.بالتالي و للشركة،

لمجموعة وبالتالي تم مليون لاير سعودي، كإلتزام على ا 32فقد قرر مجلس إدارة المجموعة اعتبار الرصيد بالكامل والبالغ قدره 

أحدث استنادًا إلى  .للمجموعةاألولية الموحدة الموجزة خر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األ على سابقة واتتحميله في سن

ثني عشر شهًرا التالية، وبالتالي، تم ألخالل اسداد ، تعتقد اإلدارة أنه من غير المتوقع أن يتم استحقاق الضمان للالمتاحة المعلومات

 متداولة.الغير  مطلوباتضمن ال تبويبها

 

 تقارير القطاعات - 32

للسنة  السنويةالقوائم المالية في نفس السياسات الواردة  هيإن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير القطاعات الداخلية 

 .2222ديسمبر  31المنتهية في 
 

 

 :التشغيلية التاليةالقطاعات المجموعة من  تتكون قطاعات

 
 اإلجمالي غير موزعة معدات المعامل أنابيب الصلب 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 0203مارس  13ا في مك

 )غير مدققة(
    

 680,183,316 328,021,316 38,481,403 018,343,164 موجودات غير متداولة

 3,221,168,304 328,021,316 16,010,140 362,836,833 مجموع الموجودات 

 034,862,382 10,111,128 10,642,280 113,808,133 مجموع المطلوبات

     

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13 مارس 0203

 )غير مدققة(

 

   
    

 41,641,823 - 0,634,030 40,280,301 اإليرادات

 (42,801,111) - (3,220,183) (34,803,460) تكلفة اإليرادات

 (3,183,001) (1,000,028) 3,280,602 (6,113,666) الفترة ( / ربحخسارة)

 (0,433,303) (0,433,303) - - زميلة  ةشرك خسارةالحصة في 

 (011,136) (011,136) - - مصاريف أخرى غير موزعة
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 )تتمة( تقارير القطاعات- 12

 
 اإلجمالي غير موزعة معدات المعامل أنابيب الصلب 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 2222ديسمبر  31ا في مك

 )مدققة(
    

 612,926,159 112,192,967 11,455,136 554,251,256 موجودات غير متداولة

 1,112,344,457 112,192,967 61,121,121 931,332,319 مجموع الموجودات 

 617,159,645 32,343,327 71,721,111 513,217,452 مجموع المطلوبات

     

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس 2222

 )غير مدققة(
 

   
    

 122,344,222 - 12,744,555 111,599,667 اإليرادات

 (117,151,911) - (12,715,112) (127,266,799) تكلفة اإليرادات

 (17,769,999) (577,671) (2,297,126) (14,195,195) الفترةخسارة 

 37,122 37,122 - - زميلة  ةشرك ربحالحصة في 

 (615,491) (615,491) - - مصاريف أخرى غير موزعة

 

 القطاع الجغرافي

محددة تخضع لمخاطر وعوائد القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية 

. إن المعلومات المالية المعروضة تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى

 كما يلي:مبوبة حسب القطاعات الجغرافية مارس  31ة في المنتهي فترة الثالثة أشهروالتي تمثل اإليرادات خالل 

 

  0203مارس  13  

 (غير مدققة)

2222 مارس 31  

(مدققةغير )  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 122,271,596 4304130140  المملكة العربية السعودية

 2,272,626 008010131  دول أخرى

  4106410823 122,344,222 

 

 المعامالت مع عميل رئيسي

 .(2222مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر  ةفترل ٪59141الفترة )إجمالي إيرادات من  ٪41رادات من عميل رئيسي واحد يبلغت اإل
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  - 33
الطرف اآلخر في اتخاذ تعتبر األطراف كأطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على 

ضاء مجلس اإلدارة، القرارات المالية والتشغيلية. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واألعمال التي يكون فيها للمساهمين وأع

ة بحتة فى سياق األعمال العادية ويتم اعتمادها من تجاري بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة على أسس

 قبل اإلدارة.
 

 العالقة                  الشركة
( )"تي إي إس أيه" شركة تناريس العربية السعودية المحدودة   مساهم   

 مساهم   شركة هيو للصلب المحدودة
 شركة شقيقة   شركة التطوير الكيميائي

.أيه .بي .شركة دالماين إس  شركة شقيقة   
 شركة شقيقة   شركة إن كيه كيه تيوبس 

إس.أيه.سليكو تيوب إس. سي شركة   شركة شقيقة   
سويسراجلوبال سيرفيس ب شركة تناريس  شركة شقيقة   

 شركة شقيقة   شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي
المحدودة شركة إكسيروس السعودية العربية  شركة شقيقة   

إس.أيه.آي.سي. سيدركاشركة   شركة شقيقة   
 شركة زميلة   شركة األنابيب العالمية
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 )تتمة(معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  - 33
 

 ما يلى:في خالل الفترة  تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة

 طبيعة المعاملة  ذو العالقة سم الطرفإ

لفترة الثالثة 

المنتهية فيأشهر  

0203مارس  13    

 )غير مدققة(

لفترة الثالثة 

المنتهية فيأشهر  

2222مارس  31    

 )غير مدققة(

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 129,392 841,631 تقنيةخدمات   .شركة دالماين إس. بي. أيه

 - 30,302 تقنية معلوماتخدمات   .شركة دالماين إس. بي. أيه

( )"تي إي إس أيه" العربية السعودية المحدودةشركة تناريس   (556,227) (330,642) اتفاقيه خدمات   

( )"تي إي إس أيه" شركة تناريس العربية السعودية المحدودة  - (3,380) مشتريات  

المحدودة شركة إكسيروس السعودية العربية  421,222 131,060 خدمات مستلمة  

المحدودة شركة إكسيروس السعودية العربية  - (38,111) مكتب إيجار   

 - 342,006 مشتريات  شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي

 51,113 04,143 تقنية معلوماتخدمات   .شركة سيدركا إس.أيه.آي.سي

 611,921 - مشتريات  .شركة إس. سي سليكو تيوب إس.أيه

   
  

 العالقة فيما يلي:أ ( تتمثل األرصدة المطلوبة من األطراف ذات 

      

  0203مارس  13

 )غير مدققة(

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 931,419 412,302  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة )"تي إي إس أيه"(

المحدودة شركة إكسيروس السعودية العربية   320,611 15,641 

  3,210,841 1,224,267 
    

 تتمثل األرصدة المطلوبة إلى األطراف ذات العالقة فيما يلي: ب (

  

  0203مارس  13

 )غير مدققة(

2222ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 13,152,446 30,338,363  شركة إس. سي سليكو تيوب إس.أيه.

 5,236,742 0,611,446  شركة دالماين إس. بي. أيه.

 2,622,279 0,634,063  تناريس العربية السعودية المحدودة )"تي إي إس أيه"(شركة 

 2,111,121 3,331,302  شركة سيدركا إس.أيه.آي.سي.

 557,246 810,440  المحدودة شركة إكسيروس السعودية العربية

 262,165 102,062  شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي

 79,336 -  سويسراجلوبال سيرفيس ب شركة تناريس

 37,734 10,014  شركة إن كيه كيه تيوبس

  01,331,210 23,162,747 

    

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيينج( 

0203مارس  13    

 )غير مدققة(

2222مارس  31    

 )غير مدققة(

أعضاء مجلس  

 اإلدارة

اإلدارة  يموظف

 الرئيسيين

أعضاء مجلس 

 اإلدارة

اإلدارة  يموظف

 الرئيسيين

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 - 615,491 - 0300186 مكافأة مجلس اإلدارة

 941,722 - 1080140 - الرواتب واألجور

 623,113 - 3800801 - البدالت

 21,246 - 3000343 - نهاية الخدمة

 0300186 8060218 615,491 1,593,131 
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 إيراد الزكاة وضريبة الدخل - 30

 
0203مارس  13    

(مدققة)غير   

2222 مارس 31  

(مدققةغير )  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

(0310816)  الزكاة وضريبة الدخل الحالية  - 
 3,391,279 301100232  ضريبة مؤجلة

  3080081 3,391,279 

 

 السهم  خسارة - 31

لعائد للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ا الدخلبتقسيم  الخسائريتم إحتساب نصيب السهم األساسي من 

وذلك  ،يتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ،الخسائربالنسبة لنصيب السهم المخفض من  .القائمة خالل الفترة

منوحة للموظفين وتحويل اسهم تشمل اصدار اسهم لدعم برنامج خيارات األسهم المالمعرضة للتخفيض والتي بإفتراض تحويل األسهم العادية 

 نة المملوكة للمجموعة إلى أسهم عادية.الخزي

 

 هي كما يلي:السهم  خسارة إن
0203مارس  13   

(مدققة)غير   

2222 مارس 31  

(مدققةغير )  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   

(2038)   الخسائرنصيب السهم األساسي من   (2135) 

(301830001) الفترةخسارة    (17,769,999) 

 52,542,311 0200100133 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

   

(2038) الخسائرنصيب السهم المخفض من   (2135) 

(301830001) الفترةخسارة    (17,769,999) 

 51,222,222 03,222,222  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

   
   تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

  51,222,222      03,222,222     عدد األسهم المصدرة

 (762,112) (860,330) ك األسهم للموظفينياألسهم المحتفظ بها لبرنامج تمل –الخزينة : أسهم يخصم

 325,123 120,301 : المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة للموظفينيضاف

 52,542,311 02,010,133 عدد األسهم القائمة

 52,542,311 02,010,133 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 

 هامةث احدأ - 31

قد للمجموعة الملكية اإللكترونية لبعض قطع األراضي التابعة  صكوكمن خالل البوابة اإللكترونية لوزارة العدل أن  مؤخراً  علمت المجموعة

  .أصبحت غير نشطة بسبب اإللغاء بأمر من المحكمة

 

 13 بتاريخ ةخاص شركةتم شراؤها من قد الدمام ومدينة متر مربع، في  1111214التي تبلغ مساحتها اإلجمالية و، المتأثرةتقع قطع األراضي 

المملكة العربية السعودية.  أنظمةتفاقية شراء مكتوبة تم تنفيذها على النحو الواجب من قبل المجموعة بما يتوافق تماًما مع ، وفقًا إل2212فبراير 

ستخدام جزءاً منها إتم ي إال أنه للمجموعةجزءاً من المرافق اإلنتاجية  عليها أية إلتزامات إنشائية، ليسوالتي  ،المتأثرة ال تعتبر قطع األراضي

 مليون لاير سعودي 15719للمجموعة  ألولية الموحدة الموجزةاالمالية  القوائمفي  المتأثرةألراضي لدفترية القيمة ال بلغت .كمستودع
 

األساس القانوني ألمر المحكمة غير كما أن تم اإلعالن عنه بشكل عام، لم يتاريخه، لم يتم إخطار المجموعة باإللغاء أو أمر المحكمة و  كما في

الملكية الخاصة  صكوكخاصة تم إنشاؤها حديثًا في وزارة العدل السعودية، بهدف إعادة  مؤقتة تعتزم المجموعة تقديم التماس إلى لجنةمعروف. 

ً  ، ال يمكن بها.  .التنبؤ بنتيجة هذا األمر حاليا
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 الحقةث احدأ - 30

 ً شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ "الشركة عن دخول شركتها التابعة المملوكة بالكامل  تعلنأ، 2221مارس  31الفترة المنتهية في لنهاية  الحقا

تفاقية شراء أصول نهائية مع شركة كوش كيميكال تكنولوجي جروب العربية السعودية المحدودة لبيع أصولها التشغيلية الرئيسية. إ "المحدودة

اإلتفاقية . تخضع اإلتفاقيةمليون لاير سعودي( يتم دفعها نقداً عند إغالق  3613ما يعادل أي مليون دوالر أمريكي ) 917 بلغت قيمة إتفاقية الشراء

. تعتبر المجموعة هذا األمر 2221خالل الربع الثالث من عام  والتي يتوقع اإلنتهاء الموافقات، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، لبعض

ً حدثًا   .المالية األولية قوائمالال يستوجب معه تعديل  المالية األولية قوائمتاريخ الل الحقا

 

للمجموعة  الموحد المركز المالي والتي قد يكون لها أثر جوهري على الفترةفي رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة أخرى هامة منذ نهاية 

 .كما في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المعروض

 

 األولية الموحدة الموجزة اعتماد القوائم المالية - 36

 هـ.1442رمضان  15الموافق  2221أبريل  27 ة بتاريخلإلصدار من قبل مجلس اإلدارالموجزة الموحدة األولية تم اعتماد القوائم المالية 

 


