
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاالتالبابطين للطاقة واإلشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

  الموجزة الموحدةاألولية  القوائم المالية

 م2022 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 المراجع المستقل فحص تقريرمع 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  البابطين للطاقة واإلتصاالت شركة

  )شركة مساهمة سعودية(

  الموحدة الموجزة األولية القوائم المالية

 م2022 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 

 
 

 

 

 صفحـة الفهــرس

  

 1 األولية الموحدة الموجزة  ئم الماليةعلى القوا المستقلمراجع التقرير 

 2 م2022 مارس 31كما في األولية الموحدة  قائمة المركز المالي

 3 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترةاألولية الموحدة  قائمة الربح أو الخسارة

 4 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترةاألولية الموحدة  قائمة الدخل الشامل

 5 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترةاألولية الموحدة  رات في حقوق الملكيةقائمة التغي

 6 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترةاألولية الموحدة  قائمة التدفقات النقدية

 19-7 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترةاألولية الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموحدة الموجزةاألولیة المالیة القوائم  فحص المراجع المستقل عنتقریر 

 
   تصاالتواالشركة البابطین للطاقة إلى السادة مساھمي/ 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 مقدمة
والشركات التابعة لھا (یُشار "الشركة") ( تصاالتواالشركة البابطین للطاقة الموحدة المرفقة لاألولیة قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

وقائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة وقائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة  م۲۰۲۲مارس ۳۱كما في إلیھما معاً بلفظ "المجموعة") 
أشھر المنتھیة  الثالثةة لفترفي حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة  والقوائم األولیة الموحدة للتغیرات التاریخ بذلك المنتھیةأشھر  الثالثة ةفترل

المالیة القوائم اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد ھذه ى. وواإلیضاحات التفسیریة األخر المھمةسیاسات المحاسبیة بال، وملخصاً بذلك التاریخ
ً الموحدة الموجزة األولیة  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  "ي) "التقریر المالي األول۳٤لمحاسبة (للمعیار الدولي لوعرضھا وفقا
 .فحصناإلى  استناداً الموحدة الموجزة المالیة األولیة القوائم ھذه بشأن  استنتاجإبداء في مسؤولیتنا وتتمثل 

 نطاق الفحص

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" ۲٤۱۰( الفحص الرتباطاتا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي لقد قمن
أساسي على األشخاص المسؤولین  استفسارات، بشكلالمالیة األولیة من طرح قوائم الفحص یتألف المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. و

المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وغیرھا من إجراءات الفحص. ویعد الفحص أقل بكثیر في نطاقھ من المراجعة  عن األمور
تأكید الوصول إلى ال یمكننا من وتبعاً لذلك فإنھ المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، للمراجعة  لمعاییر الدولیةلالتي یتم القیام بھا وفقاً 

رأي أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناًء علیھ، أي من عملیات خالل اكتشافھا التي یمكن المھمة بجمیع األمور درایة صبح على بأننا سن
 مراجعة.

 االستنتاج
من جمیع  ُمعدة،غیر المرفقة الموحدة الموجزة المالیة األولیة القوائم بأن فإنھ لم ینم إلى علمنا ما یدعونا إلى االعتقاد ، فحصناإلى  استناداً 

  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. )۳٤لمحاسبة (للمعیار الدولي لوفقاً  ،الجوانب الجوھریة

 رأمر آخ

من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأي غیر معدل في   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة للشركة  تمت مراجعة القوائم المالیة الموحدة
 م.۲۰۲۱مارس  ۲۹تقریره بتاریخ 

 أستنتاجم من قبل مراجع آخر، والذي أبدى ۲۰۲۱مارس  ۳۱للشركة للفترة المنتھیة في  الموجزة الموحدةاالولیة  القوائم المالیة تم فحص
  م.۲۰۲۱مایو ۲۳غیر معدل في تقریره بتاریخ 

ه ؤوشركا البسام   عن 
                  

 
 إبراھیم بن أحمد البسام

)۳۳۷ترخیــــص رقــم ( - محاسب قانوني  
 الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ۱٤٤۳ شوال ۲۹: التاریــــــــخ
 م۲۰۲۲ مایو ۳۰قفـــــــالموا

 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 المركز المالي األولية الموحدة قائمة 

 م2022 مارس 31في  كما

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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  إيضاح

 م2022 مارس 31
  (مدققة)غير 

 م2021ديسمبر  31
 (مدققة)

      الموجودات
      موجودات غير متداولة
 396,136,751  393,471,287   ممتلكات وآالت ومعدات 
 27,573,686  27,082,277   موجودات غير ملموسة 

 29,077,079  29,077,079    عقاريةاستثمارات 
 85,639,196  85,639,196  6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 379,800  379,800   الربح أو الخسارة  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 205,000  205,000   استثمارات في شركة تابعة مهيكلة 

 9,335,550  9,396,183   مشروع مشترك استثمارات في
 27,918,093  26,893,148   موجودات حق استخدام

 576,265,155  572,143,970   موجودات غير متداولةإجمالي  
      موجودات متداولة

 697,875,882  876,044,096   مخزون 
 648,491,964  702,149,168  7 ذمم مدينة تجارية 

 53,788,354  54,945,864  أ-8 المستحق من أطراف ذات عالقة
 90,302,904  98,085,531  9 مدينة أخرى وذمممصروفات مدفوعة مقدماً 

 208,153,276  194,269,421   أصول عقود
 210,709,260  174,740,403   وما في حكمهالنقد 

 1,909,321,640  2,100,234,483   إجمالي الموجودات المتداولة
 2,485,586,795  2,672,378,453   الموجودات إجمالي 

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية
 426,313,120  426,313,120  10 رأس المال

 127,893,936  127,893,936   احتياطي نظامي
 (60,265,098)  (64,223,384)   احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 (35,256,672)  (35,256,672)   احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 (1,288,761)  (1,288,761)   خسائر اكتوارية

 377,767,089  386,492,941   أرباح مبقاه
 835,163,614  839,931,180   إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

 15,427,262  15,324,044   حقوق الملكية غير المسيطرة
 850,590,876  855,255,224   الملكيةإجمالي حقوق 

      إجمالي المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

 465,766,896  491,114,126  1-12 الجزء غير المتداول -قروض 
 21,803,224  20,671,388    غير المتداولالجزء  - استخدام التزامات مقابل حق

 78,218,261  79,470,353   التزامات منافع الموظفين المحددة
 565,788,381  591,255,867   مطلوبات غير متداولة إجمالي 

      المطلوبات المتداولة
 572,609,037  592,568,816  2-12 قصيرة األجل قروض 
 228,583,341  223,027,778  1-12 الجزء المتداول -قروض 

 4,795,360  4,503,943   الجزء المتداول -التزامات مقابل حق استخدام 
 117,638,987  221,604,179   ذمم دائنة تجارية

 16,131,833  16,269,039  ب-8 المستحق ألطراف ذات عالقة
 117,250,257  154,847,045   دائنة أخرى وذمممصروفات مستحقة 

 12,198,723  13,046,562  1-13 مخصص زكاة وضريبة دخل
 1,069,207,538  1,225,867,362   إجمالي المطلوبات المتداولة

 1,634,995,919  1,817,123,229   إجمالي المطلوبات
 2,485,586,795  2,672,378,453   والمطلوباتإجمالي حقوق الملكية 

     16 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية

 

 .الموجزة الموحدة األولية ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية22) إلى( 1المرفقة من ) يضاحاتن اإلإ

 رئيس الشؤون المالية   التنفيذي  الرئيس  مجلس اإلدارة رئيس



 البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 الخسارة األولية الموحدة أو  الربحقائمة 

 م2022 مارس 31في للفترة المنتهية 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 .األولية الموحدة الموجزة ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية22( إلى )1ن اإليضاحات المرفقة من )إ

 

 رئيس الشؤون المالية  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

 
 م2022مارس  31  إيضاح

  (مدققة)غير 

 م2021مارس  31

 (غير مدققة)
    

 
 

 322,039,673  411,514,841  17 اإليرادات

 (278,737,965)  (374,392,509)   تكلفة اإليرادات

 43,301,708  37,122,332   مجمل ربح 

 (5,778,192)  (6,063,024)   مصروفات بيعيه وتسويقيه

 (20,127,607)  (19,311,087)   مصروفات عمومية وإدارية

 7,451,440  10,074,704   ايرادات أخري 

  االنشطه التشغيليه صافي الربح من 
 

21,822,925 
 

24,847,349 

 (6,414,852)  (12,413,085)  14 التمويل تكاليف

 (1,335,648)  60,633    مشروع مشترك)خسائر( استثمارات في  أرباح /

 17,096,849  9,470,473   والضريبة قبل الزكاة الربحصافي 

 (938,913)  (847,839)  1-13 الزكاة وضريبة الدخل 

 16,157,936  8,622,634   الفترة ربحصافي 

      العائد الى: الفترة ربح

  15,467,399    8,725,852    مساهمي الشركه االم

  690,537   (103,218)   مسيطرةحقوق الملكيه الغير 

    8,622,634    16,157,936  

      ربحية السهم:

 الفترةاألساسي والمخفض من صافي ربح  السهمربحية 

 العائد لمساهمي الشركة
15  

0.20 
 

0,36 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 الشامل األولية الموحدة  قائمة الدخل

 م2022 مارس 31 في المنتهية للفترة

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 م2022 مارس 31

 )غير مدققة(
 

 م2021 مارس 31
 )غير مدققة(

 16,157,936  8,622,634   الفترةصافي ربح 

      الدخل الشامل االًخر:

      قائمة الربح أو الخسارة ضمنالحقا عناصر يمكن إعادة تصنيفها 

 (85,721)  (3,958,286)   فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 (85,721)  (3,958,286)   الشاملة األخرىالخسارة  إجمالي

 16,072,215  4,664,348   إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 

      :العائد إلى للفترةالدخل الشامل 

  15,381,678    4,767,566    مساهمي الشركة 

   حقوق الملكية غير المسيطرة
(103,218) 

 
 690,537  

    4,664,348    16,072,215  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األولية الموحدة الموجزة ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية22إلى ) (1ن اإليضاحات المرفقة من )إ

 

 رئيس الشؤون المالية  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 األولية الموحدة  لكيةقائمة التغييرات في حقوق الم

 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 .األولية الموحدة الموجزة ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية22( إلى )1ن اإليضاحات المرفقة من )إ

 

 رئيس الشؤون المالية  التنفيذيالرئيس   رئيس مجلس اإلدارة

 
 احتياطي نظامي رأس المال 

احتياطي ترجمة 
 عمالت أجنبية

 احتياطي
إستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

 أرباح مبقاة خسائرإكتوارية  الدخل الشامل االخر

إجمالي حقوق 
الملكية العائدة 

 لمساهمي الشركة 
حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

 إجمالي حقوق
 الملكية 

          م2021 مارس 31المنتهية في  للفترة

 791,718,154 15,239,798 776,478,356 374,596,224 (4,033,740) (65,897,134) (82,394,050) 127,893,936 426,313,120 )مراجعة(م 2021يناير 1الرصيد في 

 (2,219,472) - (2,219,472) (2,219,472) - - -    تسويات

 16,157,936 690,537 15,467,399 15,467,399 - - - - - الفترة ربحصافي 

 (85,721) - (85,721) - - - (85,721) - - بنود الدخل الشامل اآلخر

 16,072,215 690,537 15,381,678 15,467,399 - - (85,721) - - للفترةصافي الدخل الشامل 

 (42,631,312) - (42,631,312) (42,631,312) - - - - - (11)إيضاح توزيعات أرباح 

 762,939,585 15,930,335 747,009,250 345,212,839 (4,033,740) (65,897,134) (82,479,771) 127,893,936 426,313,120  م )غير مراجعة(2021 مارس 31الرصيد كما في 

          

          م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 850,590,876 15,427,262 835,163,614 377,767,089 (1,288,761) (35,256,672) (60,265,098) 127,893,936 426,313,120  م )مراجعة(2022يناير  1الرصيد في

 8,622,634 (103,218) 8,725,852 8,725,852 - - - - - الفترة ربحصافي 

 (3,958,286) - (3,958,286) - - - (3,958,286) - - بنود الدخل الشامل اآلخر

 4,664,348 (103,218) 4,767,566 8,725,852 - - (3,958,286) - - للفترةصافي الدخل الشامل 

 855,255,224 15,324,044 839,931,180 386,492,941 (1,288,761) (35,256,672) (64,223,384) 127,893,936 426,313,120  م )غيرمراجعة(2022 مارس 31الرصيد كما في 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 األولية الموحدة  قائمة التدفقات النقدية

 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

  )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 رئيس الشؤون المالية  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

 م2021 مارس 31

 (مدققة)غير 

 م2022 مارس 31 

  إيضاح (مدققة)غير 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 ضريبة الو قبل الزكاة الربحصافي   9,470,473  17,096,849

 :التعديالت لــ    

 ات استهالك  7,044,924  6,490,646

 ومعدات وااًلت مكاسب إستبعاد ممتلكات  (3,410)  (67,443)

 إطفاءات      491,409  448,132

 حق إستخدام استهالكات موجودات   1,024,945  979,123

 إلتزامات مقابل حق إستخدام أصول مستأجرة علىالفائدة   285,309  427,226

 فروقات ترجمة عمالت أجنبية  (3,958,286)  (85,721)

 منافع الموظفين المحددة  2,531,273  1,985,312

 مشروع مشترك استثمارات في (خسائرأرباح / )  (60,633)  1,335,648

 الفترةالمكون من خسائر ائتمانية متوقعة خالل  7 3,800,259  -

28,609,772  20,626,263   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية    

 ذمم مدينة تجارية  (57,457,463)  (77,108,108)

 المخزون  (178,168,214)  (6,859,096)

 مدينة أخرى وذمممصروفات مدفوعة مقدما  9 (7,782,627)  672,150

 أصول عقود  13,883,855  -

 ذمم دائنة تجارية  103,965,192  (9,352,775)

 دائنة اخرى وذمممصروفات مستحقة   37,596,788  87,804,957

 عالقة ذويأطراف   (1,020,304)  (1,610,805)

 المدفوعة –منافع الموظفين المحددة   (1,279,181)  (1,742,110)

 زكاة وضريبة دخل مدفوعة  -  (351,869)

 األنشطة التشغيليةالناتج من  / (المستخدم في)صافي النقد   (69,635,691)  20,062,116

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر استبعادات اصول  -  (211,608)

 غير ملموسة موجوداتإضافات   -  (1,920,452)

 ومعدات وااًلت إضافات ممتلكات   (4,504,448)  (4,672,812)

 ومعداتوااًلت  متحصالت من إستبعاد ممتلكات  128,398  370,355

 في األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم  (4,376,050)  (6,434,517)

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 قروض قصيرة االجل علىحركة الصافي  12-2 95,897,279  19,589,052

 طويلة االجلقروض  علىحركة الصافي  12-1 (56,145,833)  13,199,053

 مدفوعات عقود إيجار  (1,708,562)  (1,658,646)

 توزيعات األرباح   -  (42,631,312)

 التمويلية ةاألنشط )المستخدم في(صافي النقد الناتج من   38,042,884  (11,501,853)

 صافي التغير في النقد وما في حكمه  (35,968,857)  2,125,726

 الفترةالنقد وما في حكمه أول   210,709,260  143,358,837

 الفترة حكمه في نهايةالنقد وما في   174,740,403  145,484,563

 معامالت غير نقدية  19   

 

 .األولية الموحدة الموجزة ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية22( إلى )1ن اإليضاحات المرفقة من )إ
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 لوضع القانوني والنشاطا -1

 1010063868شركة مساهمة سعودية )يشار إليها فيما يلي "الشركة"( بموجب السجل التجاري رقم  -ة البابطين للطاقة واإلتصاالت تأسست شرك

م وتمارس الشركة نشــاطها بموجـب القــرار الــوزاري الصــادر عن وزارة 23/10/1986هـ الموافق 19/2/1407بتاريـخ والصادر من مدينة الرياض 

 م.2003يوليو  27هـ الموافق 1424جمادى األول  27بتاريخ  1304الصناعة رقم التجارة و

 يتمثل نشاط الشركة في إنشاء واقامة محطات وابراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.

بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية  . وتبدأ السنة المالية للمجموعة منم2022 مارس 31وتنتهي في  م2022يناير  1تبدأ الفترة الحالية للشركة في 

 وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.

ـ "المجموعة"  م2022 مارس 31في تمتلك الشركة  بصورة مباشرة أو غير مباشرة حصص أغلبية تمكنها من السيطرة على شركات تابعة تعرف مجتمعة ب

نتاج أعمدة اإلنارة ونقل الطاقة وملحقاتها وأبراج نقل الطاقة وملحقاتها، وكذلك أبراج االتصاالت تتركز أعمال الشركة وشركاتها التابعة المبينة أدناه في إ

 وتشغيل وصيانة برامج وأنظمة االتصاالت، وفيما يلي بيان بالشركات التابعة ونسب ملكيتها.

 

 نسبة المساهمة نسبة المساهمة مقر الشركة اسم الشركة

 م2021ديسمبر  31 م2021 مارس 31  مباشرة أوالً الشركات المملوكة بصورة

 %100 %100 جمهورية مصر العربية واإلتصاالتشركة البابطين للطاقة 

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة البابطين ال بالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة اإلنارة المتكاملة المحدودة

 %100 %100 قطر (1/1/1شركة البابطين للمقاوالت )

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة الرياح الدولية للطاقة

 %60 %60 المملكة العربية السعودية (1/1/2شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة )

    

    ثانياً الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة

 %85 %85 جمهورية مصر العربية شركة البابطين البالنك أيجيبت لهندسة االتصاالت

 %100 %100 االمارات العربية المتحدة شركة البابطين البالنك اإلمارات ألنظمة االتصاالت

شركة البابطين الشرق األوسط لتركيب أنظمة 

 االتصاالت

 %70 %70 االمارات العربية المتحدة

 

 لم يتم توحيد القوائم المالية لشركة البابطين للمقاوالت حيث أن الشركة تحت إعادة الهيكلة. -1/1/1

اسمها التجاري ليصبح تم شطب السجل التجاري لشركة البابطين لحلول الطاقة المتجددة وذلك لنقل مركزها الرئيسي الى مدينة الدمام وتم تغيير  -1/1/2

 )شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة( شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة.
1.  

 هامة أحداث 1/1

( , مما تسبب في اضطراب األعمال واألنشطة االقتصادية على مستوى 19-م المنقضية انتشرت جائحة كورونا المستجد )كوفيد 2020ي مطلع سنة ف

واتخذت المملكة العديد من اإلجراءات االحترازية لمواجهة كافة األثار السلبية المترتبة الناتجة عن تلك ،كة العربية السعوديةبما في ذلك الممل ،العالم 

د على ر محددة وتعتمالجائحة, إن مدى تأثير جائحة كورونا على أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية ونتائجها المالية أمر تعتقده اإلدارة إال أن المبالغ غي

وقد تطلب ذلك من إدارة المجموعة إعادة تقييم االفتراضات والتقديرات والمصادر الرئيسية المطبقة على القوائم  ،العديد من العوامل والتطورات المستقبلية

 .م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة الموجزة الموحدةاألولية المالية 

 ،المجموعةء وتراجع االثار الناجمة عن تلك الجائحة قامت اإلدارة بتقييم كافة األثار على عمليات وأنشطة ومع اكتشاف لقاحات لهذا الوبا،وخالل الفترة

 مارس 31المنتهية في  للفترة الموجزة الموحدةاألولية القوائم المالية  عليوبناء على هذا التقييم فلم تكن هناك حاجة إلى إجراء أي تعديالت جوهرية 

فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد تنشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على  ،لحالة عدم التأكد الراهنةولكن ونظراً  م2022

 قبلونظراً للتطور السريع في الموقف الراهن مع وجود حالة من عدم التأكد بشأن المست ،القيم الدفترية لألصول و/أو االلتزامات في الفترات المستقبلية

 فستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناء على التطورات المستقبلية.
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 أسس اإلعداد -2

 المعايير المحاسبية المطبقة  .2-1

ً لمعيار المحاسبة الدولي   "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا

ً إلى جنب مع القوائم المالية لل مجموعة للسنة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءتها جنبا

تذكر السياسات  ، حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية، ومع ذلكم2021ديسمبر  31المنتهية في 

الية سنوية المحاسبية واإليضاحات التفسيرية لشرح األحداث والمعامالت المهمة لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ آخر قوائم م

 للمجموعة.

 ديسمبر 31توقعها للسنة المالية المنتهية في  على النتائج التي يمكن ليست بالضرورة مؤشراً  م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةإن نتائج فترة 

 .م2022

 أساس التوحيد . 2-2

تها التابعة )المجموعة( كما ورد في اوفروعها وشرك البابطين للطاقه واالتصاالت، القوائم المالية لشركة الموجزة الموحدة األوليةالمالية تتضمن القوائم 

 (.1إيضاح رقم )

. الشركات التابعة هي منشآت م2022 مارس 31التابعة كما في  وشركاتها األم للشركة المالية القوائم من الموجزة الموحدةة األوليالمالية  القوائم تتكون

لشركة تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في ا

لى ا ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة عالمستثمر فيه

 :الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة

ية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة المستثمر                 السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحال •

 فيها(

 التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و •

 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها •

بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات والظروف  وعندما تحتفظ المجموعة

 :ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك

 هاالترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر في •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة •

مل واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عا

الثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد أكثر من العوامل الث

بيعها يازتها أو المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم ح

 .خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة

إلى ك تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل الموحدة بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذل

بية مع رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاس

مصروفات والتدفقات السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات وال

 النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد

 

كة تابعة، يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شر

 :فإنها

 .ي ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعةتستبعد موجودات )بما ف •

 .تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة •

 .تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية •

 .تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم •

 .تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به •

 .تعمل على تحقق أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة •
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 تتمة  -أسس اإلعداد-2

 تتمة-أساس التوحيد . 2-2

ى كان تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة، مت •

 ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.ذلك مناسبا  
 

 أساس القياس .2-3

 -التالي: باستثناء  التكلفة التاريخية،على أساس  األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية تم إعداد هذه

 .العادلة بالقيمة تقاس التي االستثمارات -أ

 .المتوقعة االئتمانطريقة وحدة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام  نهاية الخدمة للموظفين مكافأةباالعتراف يتم  -ب

 والنشاط العرض عملة .2-4

ذكر خالف ، مالم ي  يتم تقريب جميع المبالغ ألقرب لاير سعود .للشركة الوظيفية وعملة العرضالعملة  وهوتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي 

 ذلك.

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات -3

والتي تم شرحها في القوائم المالية  م2022يناير 1ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية إعتباراً من 

 .ثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةالموحدة السنوية للمجموعة ولكن ليس لها أ

  ألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةا -4

، استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة للموجودات المالية عند إعداد هذه القوائم
دات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في والمطلوبات واإليرا

خرى. قد ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أ
 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تختلف

ديل التقديرات تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تع
 ذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إ

ت كانت مماثلة إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرا
 .لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة

أعاله، قامت المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية  1كما هو موضح في إيضاح ومع ذلك، 
 . ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية. 19-السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

مواصلة العمل قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد ل
لى االستمرار فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة المجموعة ع ذلك،في المستقبل المنظور. عالوة على 

 كمنشأة مستمرة. لذلك، تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية.

 المهمةالسياسات المحاسبية  -5

المالية السنوية للشركة للسنة تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم 
 .م2021ديسمبر  31المنتهية في 
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 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول -6

 النحو التالي: علىستثمارات وتم تصنيف هذه اال

 العادلة من خالل الدخل الشمل اآلخر ملكية بالقميةستثمارات في أدوات حقوق ا 6-1

 

وفق عقد التأسيس المعدل بالتحول من شركة مساهمة مقفلة الي شركة ذات مسؤولية محدودة  م وذالك2021نوفمبر  22قامت شركة مشيد العربية بتاريخ * 

مليون لاير سعودي نقدا  10لاير سعودي وتم تحويل مبلغ  24,975,000وتم تخفيض رأس المال مما ادي الى تخفيض نصيب الشركة من حصتها بمبلغ 

 (8 يضاح  إن بند مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى )تم قيده ضم والمتبقيالى الحسابات الجارية بالشركة 

 لمتطلباتمتاحة غير كافية لقياس القيمة العادلة طبقا المعلومات ال أنالعادلة حيث  القيمةتقديرا من  أفضل بالتكلفة مشيد العربيةتعتبراالستثمار فى شركة * 

 .9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 اآلخر الشاملبالقمية العادلة من خالل الدخل  دينأدوات  ستثمارات فيا 6-2

 

كاصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وليست استثمارات فى شركة تابعة  قطر للهندسة والمعادن* تم تصنيف االستثمارت في شركة 

على التوالي حيث  ال توجد  28و المعيار الدولي رقم  11,10مشروع مشترك او شركة شقيقة  بناءا على متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم او 

التوالي .حيث  لدي المجموعة سيطرة او حقوق تصويتية ضمن مساهمين الشركة او تاثير هام على االنشطة التشغيلية او المالية او ترتيبات مشتركة  على

 كة االم.انه يوجد اتفاق ضمني بين الشركة والصندوق ان يقوم الصندوق باالدارة بالنيابة عن الشركة مقابل اتعاب االدارة التى سوف تتحملها الشر

 مارس 31لسنة المالية المنتهية في * إن االستثمارات المشار إليها أعاله تمثل استثمارات في صندوق استثماري لدي بنك فنشر المالي ووفقا ألخر تقرير ل*

 .صادر من البنك فإنها تظهر بالقيمة العادلة م2022

 

 

  نسبة المليكة  

 
 م2022

 
 م2021

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 25,000  25,000 %3.04  %3.04 شركة مشيد العربية السعودي*

 15,601,741  15,601,741 %21.65  %77,78 *شركة قطر للهندسة والمعادن*

 64,773,675  64,773,675 %9.60  %9.60 *تركيا* –شركة مينا جوس ليمتد 

 5,238,780  5,238,780 %6.023  %6.023 *تركيا * -شركة باستا ورلد ليمتد 

      85,639,196  85,639,196 

  نسبة المليكة  

 
 م2022

 
 م2021

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 25,000  25,000 %3.04  %3.04 شركة مشيد العربية *

      25,000  25,000 

  نسبة المليكة  

 
 م2022

 
 م2021

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 %77,78 شركة قطر للهندسة والمعادن*
 

21.65% 15,601,741 
 

15,601,741 

 %9.60 *تركيا* –شركة مينا جوس ليمتد 
 

9.60% 64,773,675 
 

64,773,675 

 %6.023 *تركيا * -شركة باستا ورلد ليمتد 
 

6.023% 5,238,780 
 

5,238,780 

 
  

 
  85,614,196 

 
85,614,196 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 خالف ذلك( )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر
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 تتمة-أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-6

 وفيما يلي ملخص لحركة األصول المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 شركة مشيد العربية. مالتمثل استبعادات أصول مالية في قيمة التخفيض لحصة الشركة في رأس * 

 ذمم مدينة تجارية  -7

 

 م2022مارس  31  
  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31
 )مدققة(

 653,918,398  711,055,060 ذمم مدينة تجارية 
 16,483,411  16,804,212 وراق قبضأشيكات تحت التحصيل و

 727,859,272  670,401,809 
 (21,909,845)  (25,710,104) متوقعة  ائتمانيةخسائر  صيخصم: مخص

 702,149,168  648,491,964 

 

 خسائر ائتمانية متوقعة:الحركة على مخصص فيما يلي 

 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -8

وتقديم تمويل  إليهمفي شراء بعض االدوات والمواد من هذه الشركات باالضافة الي بيع منتجات نهائية ي تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة ف

، وبين ورواتب ومكافآت وتعويضات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا التي تمت بين المجموعة واألطراف ذات العالقة

وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا، وتتم تلك المعامالت في سياق النشاط المعتاد للمجموعة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة 

 الغير وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي:

 المستحق من أطراف ذات عالقة  -أ 

 

 

 

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 دققة()م

 79,973,734  85,639,196 م2022يناير  1الرصيد في 

(24,975,000)  - استبعادات أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االًخر*  

 30,640,462  - أرباح/ )خسائر( اعادة تقييم األصول بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 
85,639,196  85,639,196 

 م2022مارس  31   

 )غير مدققة(
 م2021ديسمبر  31 

 )مدققة(

 29,181,064  21,909,845 الرصيد في أول السنة 

 1,578,915  3,800,259 المحمل خالل السنة 

 (3,878,032)  - المستخدم خالل السنة 

 (4,972,102)  - عكس جزء من المخصص خالل السنة  

 21,909,845  25,710,104 الرصيد في اَخر السنة

  طبيعة العالقة 

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

  شركة مشروع مشترك  شركة البابطين فرنسا أس أي أس 
47,475,212 

 47,472,252 

  شركة شقيقة شركة البابطين للمقاوالت
7,188,437 

 6,033,884 

  شركة شقيقة شركة البابطين للصناعات الهندسية 
282,215 

 282,218 
 

  54,945,864  53,788,354 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 خالف ذلك( )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر

 

12 
 

 تتمة  -معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -8

 ذات عالقة  ألطرافالمستحق  -ب 

 

 أهم المعامات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة:-ج

 

ً مقدم ةمدفوعمصروفات  -9  وذمم مدينة أخرى ا

  

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 1,062,201   902,422                      مدينو توزيعات أرباح استثمارات 

 22,187,106   26,694,621                مصاريف مدفوعة مقدما 

 12,893,852   11,896,403                دفعات مقدمة لموردين 

 2,790,228   2,790,228                  ايرادات مستحقة من القرض الحكومي 

 14,745,987   14,745,987                *مديونية شركة مشيد العربية

 5,451,242   4,450,408                  **البرتغال  – مديونية شركة ميتالوجلفا

 8,564,755   8,564,755                  ***شراء ارض مشروع شركة الرياح الدولية للطاقه

 3,182,020   3,065,188                  موظفين  وعهدذمم 

 1,467,869   5,978,741                  ضريبة القيمة المضافة 

 17,957,644   18,996,778                أخرى
 

 98,085,531  90,302,904 

بتاريخ  تخفيض رأس المال في الشركة وذالك وفق عقد التأسيس المعدل حيث تملاير سعودي  14,745,987مبلغ بلغت مديونية شركة مشيد العربية * 

في  المجموعةم هلي أن يتم توزيع وسداد المتبقي من حصة 2021ديسمبر  16األولي من قيمة التخفيض بتاريخ  ةم وتم صرف الدفع2021نوفمبر  22

 تخفيض رأس المال حسب توافر السيولة.

لك بناء علي قرار مجلس االدارة المنعقد خالل عام من أسهم شركة البابطين فرنسا وذا %49البرتغال في شراء  –ميتالجولفا تتمثل مديونية شركة **

 م.2019

بمدينة الملك عبدهللا لمشروع شركة الرياح  الوادي الصناعي تحت حساب شراء أرض لشركة إعمار المدينة االقتصادية عبارة عن المبالغ المدفوعة ***

 .الدولية للطاقة

 

 

 

  طبيعة العالقة 

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

  شركة شقيقة البرتغال -اير ماوس سيلفيا اي اي  ميتالجولفاشركه 
15,806,831  15,649,811 

  شركة شقيقة رةشركة البابطين للتجا
145,001  145,003 

 337,019  317,207  شركة شقيقة مصر -شركة البابطين للمقاوالت 

 
  

16,269,039  16,131,833 

  

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021 مارس 31

 (غير مدققة)

  مبيعات:
 

 
 

 1,426,732  740,721  مقاوالتشركة البابطين لل

     التمويل:

 -  2,960  شركة البابطين فرنسا أس أي أس 

 -  19,812  شركة البابطين للمقاوالت



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 خالف ذلك( )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر
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 رأس المال -10

مليون  426,313,120م: 2020 ديسمبر 31) م2022 مارس 31لاير سعودي كما في  426,313,120يبلغ رأس مال المجموعة المرخص والمدفوع 

 لاير سعودي. 10سهم( قيمة كل سهم  42,631,312م: 2021 ديسمبر 31سهم ) 42,631,312لاير سعودي( مقسماً إلى 

 توزيعات األرباح   -11

سعودي لكل سهم  لاير 1سعودي بواقع  لاير 42,631,312أرباح بلغت  م وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 2021قامت الشركة خالل عام 

 ة%من القيمة االسمية للسهم وقد أقرت الجمعية العامة العادي 10سعودي لكل سهم(. والتي تعادل  لاير 0٫50سعودي بواقع  لاير 21,315,686م: 2020)

 م.2021يناير  24هـ الموافق 1442جمادى األخره  11التوزيعات المقترحة في جلستها المنعقدة بتاريخ 

 قروض  -12

 قروض طويلة االجل  12-1

  

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 (مدققة)

 35,947,459  35,947,459  *صندوق التنمية الصناعية السعودي قرض

 658,402,778  678,194,445  **بنوك تجارية محلية  -قروض تورق طويلة األجل 
 

 714,141,904  694,350,237 

بغرض انتاج أبراج م وذلك 2018 مايو 30لاير سعودي في  29,800,000أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة * 

 .مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر ،عشر قسط نصف سنوية أثني، يتم سداد القرض على نقل الطاقة وأبراج االتصاالت

ة لت الشركة على تمويالت بنكية طويلة االجل من بنوك محلية وذلك بغرض سداد المبالغ القائمة على الشركة لدى البنوك االخرى وإعادة هيكلحص**

غرض لاير سعودي لنفس ال 698,229,167الوضع المالي باالضافة الى ابرام عقود قروض جديدة متوسطة االجل خالل الفترة من بنوك محلية تبلغ قيمتها 

 .السابق

 الضمانات

تي أبرمتها إن التمويالت البنكية طويلة ومتوسطة االجل من البنوك المحلية مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود ال

ً لعقود التسهيالت  لى الشركة تتعلق بتوزيعات األرباح وصافي وتتضمن اإلتفاقيات البنكية قيوداً وتعهدات مالية ع البنكية.الشركة وضمانات أخرى وفقا

  ،حقوق الملكية، باإلضافة إلى قيود على بعض النسب المالية األخرى المحددة في هذه اإلتفاقيات

 قائمة المركز المالي الموحدة كما في: فياألجل طويلة  تم عرض تفاصيل القروض

  

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 228,583,341  223,027,778  الجزء المتداول 

 465,766,896  491,114,126  الجزء غير المتداول 

 قروض قصيرة األجل   12-2

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية من بنوك تجارية محلية ودولية تتمثل في صورة سحب على المكشوف وقروض تورق وأوراق دفع لتمويل متطلبات 

 يلي:. إن هذه التسهيالت تخضع لعمولة وفقاً لألسعار السائدة في السوق، وتفاصيلها كما وخطابات ضمان وكذلك إعتمادات مستندية العامل،رأس المال 

  

 م2022مارس  31  

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 قروض بنكية تورق قصيرة األجل 
 

421,132,433 
 

285,891,207 

 أوراق دفع 
 

126,844,141 
 

180,755,514 

 30,024,816  44,592,242  بنوك سحب على المكشوف

 75,937,500  -  المحول من القروض طويلة األجل لعدم االلتزام بالتعهدات البنكية 

 
 

592,568,816 
 

572,609,037 

 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 خالف ذلك( )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر
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 تتمة  -قروض-12

 تتمة-قروض قصيرة األجل 12-2

 الضمانات

مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي أبرمتها الشركة والتي تستخدم إن قروض التورق من البنوك التجارية أعاله 

وتتضمن اإلتفاقيات البنكية المتعلقة بقروض التورق أعاله  البنكية.هذه التسهيالت في تمويل األعمال التشغيلية بها وضمانات أخرى وفقاً لعقود التسهيالت 

الية على الشركة تتعلق بتوزيعات األرباح وصافي حقوق الملكية، باإلضافة إلى قيود على بعض النسب المالية األخرى المحددة في هذه قيوداً وتعهدات م

 اإلتفاقيات.

 

 مخصص الزكاة -13

 . حركة الزكاة:13-1

 :فيما يلي حركة مخصص الزكاة

    

                                                                          

 م2022مارس  31  

 )غير مدققة(
 

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 13,236,134  12,198,723 الفترة / السنةالرصيد بداية 
 19,374,477  847,839  الفترة / السنةالمكون خالل 

    

 (20,411,888)  - الفترة / السنةالمسدد خالل 

 12,198,723  13,046,562 الفترة / السنةالرصيد في نهاية 

 

 الزكوي الربط موقف. 13-2

 م2022أبريل  30سارية المفعول حتى شهادة زكاة نهائية  علىم وحصلت 2021ديسمبر  31قدمت المجموعة اقرارتها الزكوية عن السنة المنتهية في 

 على أثر تقديمها القوائم المالية واإلقرار الزكوي للسنة ذاتها.

 .م2013ديسمبر  31هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة( حتى السنة المالية المنتهية في  الوضع الزكوى معتم انهاء 

سعودي. رفعت  لاير 1,138,648م والذي نتجت عنه فروقات زكوية بمبلغ 2014ديسمبر  31أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنة المالية المنتهية في 

ريبية وقد أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها لصالح الشركة اال أن الهيئة الشركة دعوى الى األمانة العامة للجان الض

 .استأنفت القرار لدى األمانة العامة للجان الضريبية وال يزال االستئناف قيد الدراسة

 لاير 32,040,281تجت عنه فروقات زكوية بمبلغ ن والذيم 2018م حتى 2015أصدرت الهيئة ربط الزكوى المعدل على الشركة للسنوات المالية 

 .العتراض على هذا الربط لدى األمانة العامة للجان الضريبية وال يزال االعتراض قيد الدراسةبا سعودي، وقد قامت الشركة

إلعتراض على الربط  با تعلقلديها فرصة عادلة للحصول على قرارات مؤيدة لوجهة نظرها من لجان االعتراض واالستئناف فيما ي أن الشركة تري
 .م2018م حتى 2014الزكوى للسنوات المالية من 

 تكاليف التمويل  -14

 

 م2022مارس  31  

 )غير مدققة(
 م2021 مارس 31 

 )غير مدققة(

 5,987,626  12,127,776 تمويل قروض 

 427,226  285,309 تمويل التزامات االيجار 

 12,413,085  6,414,852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 خالف ذلك( )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر
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 والمخفض األساسية السهم ربحي -15

 نإ ،الفترةالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  ن فيلمساهمياالعائد إلى  الفترةتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة دخل 

 ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية حيث أنه ليس لدى المجموعة أي أدوات مخفضة.

 م2022مارس  31   

 )غير مدققة(
 م2021 مارس 31 

 )غير مدققة(

 15,467,399  8,725,852  الفترة ربح
 42,631,312  42,631,312 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
 36.  20. سعودي(ربحية السهم االساسية والخفضة )لاير 

 

 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية  -16

 االلتزامات المحتملة في االعتمادات المستندية وخطابات الضمان الصدرة بواسطة بنوك تجارية ألغراض ألغراض المجموعة وهي كما يلي:تتمثل 

 

 م2022 مارس 31

 )غير مدققة(
 م2021ديسمبر  31 

 )مدققة(

 339,736,781  207,316,677 اعتمادات مستندية 

 396,556,210  340,814,289 خطابات ضمان 

 548,130,966  736,292,991 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 الموحدة  األولية الماليةحول القوائم  إيضاحات

 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 المعلومات القطاعية  -17

 :كاالتيوبيانها  مجموعةإلى صانعي القرارات التشغيلية بال بانتظاممبينة أدناه هي التي يتم رفعها والالمعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية والجغرافية للمجموعة  -أ

  المجلفنة.واإلنشاءات الحديدية  واختباراتهاالمجلفنة  االتصاالتج أبراج نقل الطاقة وأبراج إنتا علىويشتمل  المعدنية:قطاع األبراج والهياكل • 

 .لكهرباءوالمالعب والحدائق وإنتاج لوحات توزيع ا   إنارة الشوارعويشتمل على إنتاج وجلفنة أعمدة الكهرباء واإلنارة والصواري وملحقاتها باإلضافة إلى إنتاج فوانيس  واإلنارة:األعمدة  • 

 توريد وتركيب وصيانة أنظمة اإلتصاالت. بأعمالويشمل القيام  والتركيب:قطاع التصميم والتوريد  •

 .ويشمل على إنتاج المكونات المعدنية المتحركة ألنظمة تعقب الطاقة الشمسية الكهروضوئية الشمسية:قطاع الطاقة  •

 .المختلفة باإلضافة إلى األنشطة اإلستثمارية في الشركات التابعة ويقوم باإلشراف على قطاعات الشركة الرئيسي:المركز • 

ً  مارس 31فيما يلي ملخص للمعلومات للسنة المنتهية في  -ب   : للقطاعات التشغيلية على النحو التالي وفقا

 

 والهياكل األبراجقطاع 

 المعدنية

 قطاع األعمدة 

 واإلنارة

والتوريد  قطاع التصميم 

 والتركيب

 طاقةقطاع ال 

 الشمسية

 
 المركز الرئيسي

 
 المجموع

            غير مدققة()م 2022مارس 31 
 411,514,841  -  50,521,312  95,402,436  127,818,744  137,772,349 صافي اإليرادات

 9,470,473  2,070,772  (321,418)  6,259,215  12,885,094  (11,423,190) صافي دخل الفتره قبل الزكاه

 12,413,085  -  1,642,966  568,271  4,398,305  5,803,543 كاليف التمويلت

 374,392,509  -  48,458,445  77,759,768  103,372,107  144,802,189  تكلفة المبيعات

 6,063,024  -  270,003  -  4,693,138  1,099,883 مصروفات بيع وتوزيع

 19,311,087  -  462,335  10,708,700  4,180,532  3,959,520  مصروفات إدارية وعمومية

            غير مدققة()م 2021مارس  31
 322,039,673    31,558,860  60,556,845  110,224,852  119,699,116 صافي اإليرادات

 17,096,849  (490,320)  2,359,036  2,476,975  9,210,219  3,540,939  صافي دخل الفتره قبل الزكاه

 6,414,852  -  287,293  568,271  2,732,774  2,826,514 تكاليف التمويل

 278,737,965  -  28,386,873  55,667,052  87,463,879  107,220,161  تكلفة المبيعات

 5,778,192  -  782,283  -  2,204,497  2,791,412 مصروفات بيع وتوزيع

 20,127,607  -  743,375  4,844,548  6,613,491  7,926,193  مصروفات إدارية وعمومية

 

جغرافية المختلفة.نظراً لطبيعة أنشطة المجموعة وهيكل إدارتها فإنة من غير الممكن عمليا تخصيص بنود الموجودات والمطلوبات على القطاعات التشغيلية وال  -



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 الموحدة  األولية الماليةحول القوائم  إيضاحات

 م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 الجغرافية المعلومات  -18

 : على النحو التالي مارس 31نتهية في للسنة المالجغرافيه فيما يلي ملخص للمعلومات 

 المجموع  جمهوريه مصر العربيه  االمارات العربيه المتحده  المملكه العربيه السعوديه  

         غير مدققة()م 2022مارس 31 

 411,514,841  54,861,334  6,093,007  350,560,500  صافي اإليرادات

 9,470,473  (1,775,061)  845,819  10,399,715  صافي دخل الفتره قبل الزكاه 

 12,413,085  817,917  -  11,595,168  ممتلكات ومعدات

 374,392,509  50,804,693  4,421,341  319,166,475  تكلفة المبيعات 

 6,063,024  422,714  -  5,640,310  مصروفات بيع وتوزيع

 19,311,087  1,884,671  828,181  16,598,235  مصروفات إدارية وعمومية 

         

         غير مدققة()م 2021مارس 31 

 322,039,673  24,508,689  60,556,845  236,974,139  صافي اإليرادات

 17,096,849  (330,272)  2,476,975  14,950,146  صافي دخل الفتره قبل الزكاه 

 6,414,852  381,986  456,796  5,576,070  ممتلكات ومعدات

 278,737,965  22,039,327  5,729,148  250,969,490  تكاليف التمويل

 5,778,192  364,477  -  5,413,715  تكلفة المبيعات 

 20,127,607  1,855,598  741,864  17,530,145  مصروفات بيع وتوزيع

  مصروفات إدارية وعمومية 
236,974,139 

 
60,556,845 

 
24,508,689 

 
322,039,673 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 خالف ذلك( )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر
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 المعامالت غير النقدية: -19

  

 م2022 مارس 31 

 )غير مدققة(
 

 م2021 مارس 31

 )غير مدققة(

 -  529,518.14   ومعدات  وآالتمالية تحت التنفيذ تم تحويلها الى ممتلكات رأساعمال 

 -  4,500,677   بالصافي -ومعدات  وآالتفروقات ترجمه ممتلكات 

 -  29,436   بالصافي -سة ملموفروقات ترجمه أصول غير 

استبعاد أثر تسويات سنوات سابقة من مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة 

 أخري 

  -  (2,219,472) 

 -  207,500   اضافات حق استخدام اصول فروقات ترجمه 

 

 القيمة العادلة  -20

م بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تت

 :االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية  •

 .ب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليهايج

ض أن أطراف يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افترا

 .السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم

منفعة منه أو يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل 

 .ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه

األحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف و

 .العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد

لية الموحدة في نطاق الهيكل الهرمي يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم الما

 :للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل

 .المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات  •

 .خرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقياس القيمة العادلةالمستوى الثاني: أساليب تقييم أ  •

 المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة  •

لقوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا جرى تحويالت ما بين المستويات في بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في ا

في نهاية كل فترة التسلسل الهرمي أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من المعطيات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( 

 .ئم المالية الموحدةمن فترات إعداد القوا

تم قياسها على اساس التكلفة القيمة الدفترية للموجودات المالية التي ال يمكن قياسها بالقيمة العادلة هي القيمة التقريبية لقيمتها العادلة. المطلوبات المالية 

 المطفأة والتي تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.

. إن القيمة الدفترية الخسارة أو الربحالقيمة العادلة من خالل بمالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات ال

 .لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة

 

 

 م2022مارس  31كما في 

 القيمة العادلة

 المستوى

 إجمالي 3 2 1

     موجودات مالية
 85,639,196 - 85,639,196 - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 379,800 - - 379,800 الربح أو الخسارة  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 

 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

  م2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 خالف ذلك( )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر
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 تتمة –القيمة العادلة -20

 

 

 م2021ديسمبر  31كما في 

 القيمة العادلة

 وىالمست

 إجمالي 3 2 1

     موجودات مالية

 85,639,196 - 85,639,196 - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 379,800 - - 379,800 الربح أو الخسارة  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 

 األحداث الالحقة -21

 األولية الموحدة الموجزة. والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية الفترةاية تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نه

 

 تاريخ اعتماد القوائم المالية -22

 .المجموعة( من قبل مجلس إدارة ـه1443 شوال 23)الموافق م2022مايو  24بتاريخ  ولإلصدار القوائم المالية الموافقة على هذه تتم
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