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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

التابعة لها  ة)"الشركة"( والشرك السعودية ألنابيب الصلبالموحدة المرفقة للشركة  األولية مة المركز الماليلقد فحصنا قائ

لربح أو الخسارة ل األولية الموحدةالمالية  ائموقال، و2222 مارس 31كما في سم "المجموعة"( إ)يشار إليهم مجتمعين ب

وملخص  ة في ذلك التاريخالمنتهيلفترة الثالثة أشهر  والتدفقات النقدية نالمساهميفي حقوق  لتغيراتوا اآلخر والدخل الشامل

دارة مسوولة اإلإن . "( القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة)" بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى

ً لمعيهذه القوائم المالية األولية الموحدة عن إعداد وعرض  "التقرير المالي  34ار المحاسبة الدولي رقم الموجزة وفقا

لقوائم المالية األولية التوصل إلى استنتاج حول هذه اوليتنا هي وإن مساألولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. 

 . الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به الموحدة

 

 نطاق الفحص

ً  لقد قمنا بالفحص قبل من المنفذ األولية المالية  المعلوماتفحص ( "2412رقم )اطات الفحص إلرتبلمعيار الدولي لوفقا

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

تحليلية تطبيق إجراءات و اسبيةولين عن األمور المالية والمحواإلستفسار 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

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

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

 االستنتاج 

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

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. (34)حي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم يتم إعدادها، من كافة النوا
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        السادة / المساهمون 

 الشركة السعودية ألنابيب الصلب 
 

 هلفت انتبا

ة األولية الموحدة الموجزة حول القوائم المالي (2)إيضاح رقم فإننا نلفت اإلنتباه إلى  على إستنتاجنا، دون إعتبار ذلك تحفظا  

رأس مالها  2020 مارس 31)الشركة التابعة( كما في م العربية إس إتي المرفقة، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة 

اة المجموع. أصدر مجلس إدارمليون لاير سعودي( 140.2: 2019ديسمبر  31) يمليون لاير سعود 142.5بمبلغ   ة قرار 

ك، تم ناء على ذلبحقاقها. زاماتها المالية عند استمن الوفاء بإلتشركة تي اس ام العربية  ديم الدعم المالي الكافي لتمكينتقب

دات بالتعه لتزمت لملتابعة اکة رلشك، فإن الذلی إباإلضافة . إعداد القوائم المالية للشركة التابعة على أساس مبدأ االستمرارية

ام عدم اإللتززمة لاإلئتمانية. إن إدارة الشركة التابعة بصدد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الال هاقروضالمالية الخاصة ب

وض ف القرتم تصنيبتعهدات شروط القروض بما في ذلك الحصول على خطابات التنازل الالزمة لذلك. وبناء  على ذلك، 

 .األصلية اددسوفق ا لشروط ال
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3

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

 يونيو 12الموافق )هـ 1422 رجب 27 الصادر بتاريخ 2252222144 رقم بموجب السجل التجاري محدودة في المملكة العربية السعودية

ركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى (، تم تحويل الكيان القانوني للش2222يونيو  27هـ )الموافق 1432رجب  4وفي تاريخ . (1212

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

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

 لاير سعودي. 
 

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

 

ً وأنابيب غير  المجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية  في إنتاج أنابيب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابيب مجلفنة ومسننة ملحومة طوليا

بيب مغلفة داخلياً باألبوكسي وأنابيب ملحومة وأنابيب مغلفة خارجياً بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة وأنا

وتجارة الجملة من األنابيب، واألنابيب المجوفة من الحديد والصلب،  منحنية بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابيب الملحومة.

اليدوية، وتجارة الجملة من  واألنابيب المعدنية الحديدية وغير الحديدية، واإلكسسوارات، واألقفال، والمفصالت، وغيرها من األدوات

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

 

 هيكل المجموعة - 0

لها )يشار التابعة التالية  ةركة والشركللشاألولية على القوائم المالية  2222مارس  31كما في الموجزة الموحدة تشتمل القوائم المالية األولية 

 :إليهم مجتمعين "بالمجموعة"(

 

 نسبة الملكية الفعلية النشاط الرئيسي الشركة التابعة

  0202 2212 

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

 

 (""تي إس إم العربية)  ذ المحدودةشركة صناعات التيتانيوم والفوال

(، 2211يناير  1هـ )الموافق 1432صفر  4الصادر بتاريخ  2252273215، بموجب السجل التجاري رقم تأسست شركة تي إس إم العربية

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

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

٪ من 32البالغه  إتفاقية ) "اإلتفاقية"( مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على الحصة المتبقة المجموعةوقعت  ،2216فبراير  22بتاريخ 

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

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 142.5بمبلغ  ، تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها2222مارس  31في كما 

تقديم الدعم المالي الكافي لتمكين شركة تي مجلس إدارة المجموعة قراًرا بأصدر باإلضافة إلى ذلك، . (مليون لاير سعودي 142.2 :2212

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

 االستمرارية.

 

 أسس اإلعداد  - 1

 قائمة اإللتزام 1-3

ً  2222مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  للمجموعة لفترةالموجزة  القوائم المالية األولية الموحدةهذه تم إعداد  معيار متطلبات ل وفقا

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

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

كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم  الموجزة المالية األولية الموحدة القوائم )آخر قوائم مالية سنوية(، ال تتضمن هذه 2212ديسمبر 

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

 الية السنوية.الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي وأداء المجموعة منذ اصدار القوائم الم
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

 المالية األولية الموحدة الموجزةإعداد 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 للتقارير الماليةالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إن اعداد  التقديرات ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة وفقا

حكام ان هذه األ. الموجزةاألولية الموحدة  المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ تطبيق السياسات المحاسبية وواالفتراضات التي قد توثر على 

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

 .2212ديسمبر  31قوائم مالية سنوية كما في 
 

التي تعمل فيها  الرئيسيةلبيئة االقتصادية ستخدام عملة اإبللمجموعة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة يتم قياس البنود المدرجة في 

تغيير العملة الوظيفية  2222مارس  31المجموعة )"العملة الوظيفية"(. قرر مجلس إدارة المجموعة خالل الفترة الحالية المنتهية في 

و العملة السائدة في المجموعة ن الدوالر األمريكي هكومريكي. تم إجراء التغيير ليعكس للمجموعة من الريال السعودي إلى الدوالر األ

للتغيير في العملة الوظيفية أي  لم يكنالخام.  موادال، وتكاليف شراء المجموعة ر مبيعات سلع وخدماتاسعأيوثر بشكل أساسي على الذي و

بالريال السعودي موجزة األولية الموحدة الأو حقوق الملكية. استمر عرض القوائم المالية  اإللتزاماتعلى قياس األصول أو  جوهريتأثير 

أي العمالت  ةل السعودي مرتبطان ببعضهما البعض، لم ينتج عن ترجموهو عملة العرض. نظًرا ألن سعر صرف الدوالر األمريكي والريا

 ذلك. خالفذكر يا ما لمإلى أقرب لاير  المبالغ المعروضةتعديالت جوهرية. تم تقريب 

 

 أساس التوحيد 1-1

 . (1)في إيضاح رقم  وردالقوائم المالية للشركة السعودية ألنابيب الصلب وشركتها التابعة )المجموعة( كما  ،ة الموحدةتتضمن القوائم المالي
 

 :للمجموعةتحقق السيطرة عندما يكون ت

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

 ر بها.نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثم 

 .القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار 
 

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

أخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في  الشركة المستثمر فيها منفرد. ت

 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 

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

 بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. ،التخاذ قرارات
 

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  ،صالسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصو

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

 على الشركة التابعة. المجموعةفيه سيطرة 
 

إجمالي الدخل إن الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة. األولية بح أو الخسارة إن قائمة الر

 . المجموعةللشركة التابعة موزع على مساهمي اآلخر الشامل 
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1
 

 )تتمة( أساس التوحيد 1-1
 

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

 المستخدمة من قبل المجموعة. 
 

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

 شركات المجموعة عند التوحيد. عن المعامالت بين

 

 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

م إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تودي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القي

ر المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غي

 .المجموعةالملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائداً إلى مساهمي 

 

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

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

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

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

بح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقاً للمعايير الدولية إلعداد إعادة التصنيف إلى الر

في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره  للنسب التي يتم االحتفاظ بها من اإلستثمارالتقارير المالية(. إن القيمة العادلة 

 ، متى كان ذلك مناسباً،(2الالحقة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) في الفتراتعند االعتراف األولي لإلستثمار المتبقي كقيمة عادلة 

ستثمار في شركة زميلة أو مشروع إلعتراف األولي باإلوفي حال أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة ل

 مشترك.

 

 والتفسيرات: معايير جديدة وتعديالت المعايير 1-0

 :2222يناير  1ي تسري اعتباًرا من ، هناك عدد من التعديالت على المعايير التتم إصدار معايير جديدة ، ومع ذلكلم ي

 

 ((8)و  (1رقم ))تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  النسبيةتعريف األهمية   -1
 ((3رقم ) )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير الماليتعريف النشاط التجاري   -2
(، والمعيار 39(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9تعديل سعر الفائدة اإلسترشادي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -3

 ((7الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 لمالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.ر جوهري على القوائم ات أثياللهذه التعديوجد  ال

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات - 0

 القيمة الدفترية تتمثل في:

0202مارس  13   2212ديسمبر  31    

(مدققة)  (غير مدققة) إيضاح   

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

     

1-4 الثابتة التشغيلية الموجودات  0,1,302,300  573,156,241 

3-4 التنفيذ قيدرأسمالية أعمال   1,0,0,203  - 

4-4 حق اإلستخدام  0,010,000  7,564,511 

 

 000,311,222 
 511,422,752 
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات - 0
 

 الموجودات الثابتة التشغيلية 0-3
 

 

0202مارس  13  2212ديسمبر  31    

 

(مدققة)  (غير مدققة) إيضاح  

  

  سعودي()لاير  )لاير سعودي(

 السنةالفترة / صافي القيمة الدفترية في بداية 

 

001,30,,003  621,323,446 

2- 4 إضافات خالل الفترة / السنة  -  116,732 

3-4و 2 - 4 محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  ,31,012  12,322,633 

 (2,266,652)  -  ، صافيشطبو استبعادات

 (43,512,222)  (12,232,,32)  لفترة / السنةخالل االمحمل االستهالك 

 573,156,241  0,1,302,300  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة
 

 :يما يليفحول  من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ( م)بما في ذلك ال الفترة / السنةخالل  ة إلى الموجودات الثابتة التشغيليةاإلضافتتمثل  0-0
 

  

0202مارس  13 2212ديسمبر  31    

  
(مدققة)  (غير مدققة)  

  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(

  هياكلمباني و

 

120,322  6,436,213 

 آالت ومعدات

 

030,000  613,722 

 147,634  -  سيارات

 يةائمعدات مكتبية وكهرب

 

00,220  3,151,217 

  

,31,012  11,112,363 
 

 د التنفيذأعمال رأسمالية قي 0-1
 

0202مارس  13    2212ديسمبر  31     

(مدققة)  (غير مدققة)      

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

  7,271,522  -   الفترة / السنةصافي القيمة الدفترية في بداية 

  4,237,612  ,,0,030,0    إضافات خالل الفترة / السنة

  (12,322,633)  (31,012,)   التشغيلية الثابتةموجودات المحول إلى ال

  (1,213,521)  (020,330)   موجودات غير ملموسةمحول إلى ال

  -  1,0,0,203   صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة       

 

 حق اإلستخدام 0-0

 الحركة على حق اإلستخدام فيما يلي:تتمثل  

0202مارس  13    2212ديسمبر  31     

   ( مدققة غير (مدققة)  (   

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

  1,315,127  0,0,0,033   الرصيد اإلفتتاحي

  -  133,000   إضافات خالل الفترة / السنة

  (752,616)  (023,303)   / السنة الفترةالمحمل على ستهالك اإل

  7,564,511  0,010,000   الرصيد النهائي

 

 

 

  



 السعودية ألنابيب الصلبالشركة 
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 استثمارات - 0

  

0202مارس  13    2212ديسمبر  31    

(مدققة)  (غير مدققة)  إيضاح   

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

      
 125,421,625  320,002,000  1-5 ، صافيفي شركة زميلة ستثمارإ

 -  -  2-5 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمار 

   320,002,000  125,421,625 
 

ثمار في شركة زميلة، صافياست 0-3  

ما يلي: فياالستثمار في شركة زميلة  تتمثل الحركة على  

 

 
  0202مارس  13 

  (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

      )جي بي سي( شركة األنابيب العالمية

 26,411,722  20,,320,003   لإلستثمار  اإلفتتاحيرصيد ال

 1,232,115  10,302   السنة   الفترة / دخل  صافيفي حصة ال

   320,002,000  125,421,625 

      يتمثل اإلستثمار في شركة زميلة فيما يلي:

 45,222,222  00,222,222    تكلفة االستحواذ

 43,752,222  01,002,222   مساهمة القرض لزيادة رأس المال

 7,731,722  20,,03,,,3   )الرصيد االفتتاحي( األرباح المبقاهالحصة من 

 1,232,115  10,302   الفترة / السنةربح صافي  فيالحصة 

 125,421,625  320,002,000   قيمة االستثمارصافي 

 

 الشركة العالمية لألنابيب المحدودة )جي بي سي(

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

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

بوصة واألنابيب الكبيرة ذات اإلستعماالت  62ب الملحومة الكبيرة حتى قطر األلمانية وشركاء سعوديين آخرين وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابي

ه فيتمتلك الشركة السعودية ألنابيب الصلب الذي مليون لاير سعودي، و 125لشركة العالمية لألنابيب المحدودة هو األولي مال الاإلنشائية. إن رأس 

  .  لاير سعوديمليون  252والذي تم زيادته الحقاً ليصبح  ٪35ما نسبته 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمار  0-0

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

  .هدف تطوير المشروعات الصناعيةب

 

الربح أو الخسارة  بقائمة مليون لاير سعودي  43اإلستثمار بمبلغ قيمة وتعديل القيمة، تم تخفيض في نخفاض إلإلى دراسة ا ، واستناداً 2216في عام 

، تم عمل دراسة أخرى بواسطة اإلدارة لهذا اإلستثمار مع األخذ في اإلعتبار 2217. خالل عام 2216ديسمبر  31للسنة المنتهية في ة الموحد

بتخفيض كامل قيمة الرصيد المتبقي  2217على ذلك قرر مجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام  كة والتوقعات المستقبلية وبناءً الوضع الحالي للشر

 ، غير قابلة لإلسترداد.القائمةعتبرت قيمة االستثمار، في ظل الظروف أمليون لاير سعودي ، حيث  23.6من هذا اإلستثمار بمبلغ  
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 دينون آخرونذمم مدينة تجارية وم - ,

  

 
 إيضاح

  0202مارس  13 

  (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)   

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

  111,266,732  300,3,1,0,2   ذمم مدينة تجارية

  34,624,124  320,002,,3   االيرادات المحققة بالزيادة عن الفواتير الصادرة

1-6 تجاريةالمدينة الذمم قيمة ال االنخفاض فيمخصص    (3,110,203)  (7,516,772)  

  221,214,147  331,001,3,3   ، صافيذمم مدينة تجارية

)أ(11 األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة   -  1,112,222  

ً مقدم مصاريف مدفوعة   2,321,211  2,0,,30,00   ودفعات مقدمة إلى الموردين ا

  11,214,421  2,2,2,023   قروض موظفين

  521,212  312,110   مدينون آخرون

   020,022,3,2  231,215,656  

  (7,315,212)  (130,002,,)   من قروض الموظفينيخصم: الجزء غير المتداول 

  223,632,444  322,130,002   إجمالي الجزء المتداول، صافي

       

 

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

  0202مارس  13  

  (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)   

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

  6,724,721  002,,0,03  الرصيد االفتتاحي

  122,131  003,322  السنةالفترة /  مخصص

  (12,152)  -  المستخدم

  7,516,772  3,110,203  النهائيلرصيد ا      

 

 القروض - 0

 

 غير متداول متداول

 

  0202مارس  13

 (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)  
  0202مارس  13

 (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)  

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

 قروض ألجل

 127,272,671 320,220,332 - - صندوق التنمية الصناعية السعودي    

     

     قروض قصيرة األجل

 - - - 3,2,210,, المكشوف سحب على

 - - 172,211,763 300,302,100 مرابحة قرض

 
333,232,122 172,211,763 320,220,332 127,272,671 

     

 (47,474,754) (102,,0,30,) 47,474,754 102,,0,30, طويلة األجلقروض الالجزء المتداول من 

 52,124,217 00,303,002 227,456,517 3,0,012,,00 مجموع القروض
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 )تتمة( القروض  - 0

 

     إن شروط التمويل هي كما يلي: 

       

 اسم القرض

 الرصيد

 نوع القرض بالريال السعودي

عدد 

األقساط 

السداد مدة المتبقية ة السدادفتر   رسوم القرض 

              

صناعية صندوق التنمية ال

 نصف سنوي 7 طويل األجل 72,265,751  1  -السعودي 

إلى  2211ابريل 

2222مارس   

تكاليف متابعة 

 كل ستة أشهر

صندوق التنمية الصناعية 

2 -السعودي   نصف سنوي 7 طويل األجل 21,222,131 

إلى  2217يوليو 

2222يوليو   

تكاليف متابعة 

 كل ستة أشهر

صندوق  قروض إجمالي

ناعية السعوديالتنمية الص  127,224,112      

       

 - قصير األجل 174,152,355 قرض مرابحة

 6إلى  3من 

 - أشهر

معدل السيبور 

٪ 1.25زائداً 

٪1.75إلى   

 - قصير األجل 6,162,235 سحب على المكشوف

 3إلى  1من 

٪2 - أشهر  

      032,230,002 إجمالي القروض

 

للمصانع  2222ض المستحقة في عام وتأجيل وإعادة جدولة أقساط القرعن ، أعلنت وزارة الصناعة 2222 مارس 31المنتهية في  الفترةخالل 

وعليه،  . عليه طلبت المجموعة إعادة هيكلة القروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي هو حاليا قيد الموافقة. الحجم كبيرةمتوسطة و

 . األصلية للعقدالسداد  لشروطوفقًا  ةمصنف فقد أستمرت القروض

 

إلتزمت المجموعة بجميع التعهدات المالية فيما عدا أحد القروض طويلة األجل  تخضع التسهيالت االئتمانية لبعض التعهدات المالية وغير المالية.

إلجراءات التصحيحية الالزمة إن ادارة المجموعة بصدد اتخاذ امليون لاير سعودي.  21 التي حصلت عليها الشركة التابعة والذي بلغ رصيده

الية اإلدارة بناًء على المفاوضات الح تتوقع. لعدم اإللتزام بتعهدات شروط القروض بما في ذلك الحصول على خطابات التنازل الالزمة لذلك

وبناًء على  .عند الطلب ينتج عن وجوب سداد القرضعودي، بأن خرق التعهدات المالية لن وخبرتها السابقة مع صندوق التنمية الصناعية الس

 .ذلك، فقد تم تصنيف تلك القروض وفقاً لشروط الدفع األصلية

 

 لتزامات عقود اإليجار إ - 3

 :لتزامات الحد األدنى من مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار هي كما يليإإن 

  0202مارس  13 

 (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 1,522,324 3,200,120 خالل عام واحد

 4,121,522 030,,1,00 العام الثاني إلى الخامس

 3,224,116 1,322,303 السنة الخامسة وما يليها

 1,122,642 01,,3,001 الحد األدنى من مدفوعات اإليجار

 (1,121,632) (3,302,022) يخصم: مصاريف تمويلية

ارصافي الحد األدنى من مدفوعات اإليج  0,030,300 7,624,212 

   

 6,271,725 10,221,,, الجزء غير المتداول

 625,325 000,203 الجزء المتداول
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 ونالذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخر - 2

 

 

 

  0202مارس  13

 (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  الجزء المتداول

 156,412,724 312,322,200  جاريةذمم دائنة ت

 13,521,126      30,030,033  )ب(( 11مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 

 24,217,225 120,,01,20  ومطلوبات أخرى مصاريف مستحقة

 13,621,146 2,000,300  من العمالءدفعات مقدمة 

 1,251,142 33,,200  الدائنة ضريبة القيمة المضافة 

  030,301,101 222,761,131 

    الجزء غير المتداول

 32,222,222 12,222,222  (1-2مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها )إيضاح 

  000,301,101 232,761,131 

    

    

 

في هذه الشركة بالكامل في السنوات  لقد تم تخفيض قيمة اإلستثمار ضمان شركات إلحدى الشركات المستثمر فيها في الماضي. قدمت المجموعة 2-3

القيمة، ولذا فقد اعتبرت في نخفاض إلاقياس السابقة بسبب عدم وجود أنشطة بالشركة والشك في استمراريتها في ظل الظروف القائمة في تاريخ 

يتم حالياً تقييم الخيارات األخرى بالتالي و قرر المساهمون في الشركة المستثمر فيها عدم تقديم الدعم للشركة، اإلستثمارات غير قابلة لالسترداد.

بناًء على هذه الظروف والوضع الحالي للشركة المستثمر بها، فقد قرر مجلس إدارة المجموعة اعتبار الرصيد بالكامل  في هذا الخصوص.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  على سابقة واتلمجموعة وبالتالي تم تحميله في سنمليون لاير سعودي، كإلتزام على ا 32والبالغ قدره 

، تعتقد اإلدارة أنه من غير المتوقع أن يتم استحقاق الضمان للدفع خالل االثني عشر المتاحة استنادًا إلى المعلومات .للمجموعة الموحدةخر األ

 متداولة.الغير  مطلوباتضمن ال تبويبهاشهًرا التالية، وبالتالي، تم 
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 تقارير القطاعات - 32

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

 .2212ديسمبر  31المنتهية في 
 

 

 :التشغيلية التاليةالقطاعات المجموعة من  تتكون قطاعات

 
جمالياإل غير موزعة معدات المعامل أنابيب الصلب   

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

 0202 مارس 13ا في مك

 )غير مدققة(
    

 ,,3,,1,,023 320,002,000 32,200,032 023,000,,00 موجودات غير متداولة

 ,3,323,121,20 320,002,000 03,220,330 200,003,032 مجموع الموجودات 

 023,230,203 0,300,010 ,30,223,02 020,0,3,123 مجموع المطلوبات

     

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13 مارس 0202

 )غير مدققة(

 

   
    

 300,100,000 - 32,000,000 0,,,333,022 اإليرادات

 (330,303,233) - (32,030,330) (022,,,320,2) تكلفة اإليرادات

 (30,0,2,222) (03,,000) (,0,020,30) (30,320,320) لفترةاخسارة 

 10,302 10,302 - - زميلة  ةشرك ربحالحصة في 

 (30,023,) (30,023,) - - مصاريف أخرى غير موزعة

 
 اإلجمالي غير موزعة معدات المعامل أنابيب الصلب 

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

 2212ديسمبر  31ا في مك

 )مدققة(
    

 725,622,441 125,421,625 22,342,351 572,221,415 موجودات غير متداولة

 1,111,123,721 125,421,625 12,115,111 224,216,325 مجموع الموجودات 

 522,135,127 1,152,731 121,262,477 327,213,522 مجموع المطلوبات

     

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس 2222

 )غير مدققة(
 

   
    

 125,311,244 - 11,556,772 176,755,172 اإليرادات

 (112,714,217) - (12,212,632) (163,571,515) تكلفة اإليرادات

 324,642 2,456,561 (5,223,671) 2,171,752 لفترةا (خسارةربح / )

 3,263,154 3,263,154 - - زميلة  ةشرك ربحالحصة في 

 (627,216) (627,216) - - مصاريف أخرى غير موزعة

 
 القطاع الجغرافي

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

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

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

 

  0202مارس  13  

 (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 111,732,711 ,302,203,02  ة السعوديةالمملكة العربي

 6,572,233 ,0,,0,000  دول أخرى

  300,100,000 125,311,244 

 

 المعامالت مع عميل رئيسي

 .(2212مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر  ةفترل ٪57.36الفترة )إجمالي إيرادات من  ٪52.41رادات من عميل رئيسي واحد يبلغت اإل
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 ة أطراف ذات عالقة معامالت وأرصد - 33

تعتبر األطراف كأطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف 
يكون فيها اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واألعمال التي 

ألطراف ذات العالقة على أسس ركة مع اللمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة، بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت الش
 تجارية بحتة فى سياق األعمال العادية ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة.

 

 العالقة                  الشركة
 سابقا   هممسا   مجموعه الربيعة والنصار

 سابقا   شركة شقيقة   شركة عبر الخليج السعودية 
 مساهم   شركة هيو للصلب المحدودة

 شركة زميلة   شركة األنابيب العالمية
 شركة شقيقة   شركة التطوير الكيميائي

العربية السعوديةشركة إكسيروس   شركة شقيقة   
( س أيه")"تي إي إ شركة تناريس العربية السعودية المحدودة   مساهم   

 شركة شقيقة   شركة دالماين إس بي أيه
سليكو تيوب شركة   شركة شقيقة   

سويسراجلوبال سيرفيس ب شركة تناريس  شركة شقيقة   
 شركة شقيقة   شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي

 شركة شقيقة   شركة تيناريس سيدركا
 

 ما يلى:في خالل الفترة  ات عالقةتتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذ

 طبيعة المعاملة  ذو العالقة سم الطرفإ

لفترة الثالثة 

المنتهية فيأشهر  

0202مارس  13    

 )غير مدققة(

لفترة الثالثة 

المنتهية فيأشهر  

2212مارس  31    

 )غير مدققة(

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 - 302,120 تقنيةخدمات   شركة دالماين إس بي أيه

سليكو تيوب شركة   1,262,222 33,203, مشتريات  

( )"تي إي إس أيه" شركة تناريس العربية السعودية المحدودة  - 220,,00 خدمات اتفاقيه   

 - 03,331 تقنيةخدمات   شركة تيناريس سيدركا

  023,222 خدمات مستلمة  شركة إكسيروس السعودية العربية

 122,624 - يعاتمب  مجموعه الربيعة والنصار

 152,422 - مبيعات  شركة عبر الخليج السعودية

 72,122 - مقدمةخدمات   شركة هيو للصلب المحدودة
     

 عالقة فيما يلي: وذ طرفأ ( تتمثل األرصدة المطلوبة من     
     

  

  0202مارس  13

 (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

  1,112,222 -  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة
    

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

  

  0202مارس  13

 (غير مدققة)

2212ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

سليكو تيوب شركة    30,102,000  11,762,222  

إس بي أيهشركة دالماين    3,023,031  172,121  

 726,613 302,003  شركة تيناريس سيدركا

 - 030,022  شركة إكسيروس السعودية العربية

سويسراجلوبال سيرفيس ب شركة تناريس   03,020  72,322  

  30,030,033 13,521,126 
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 )تتمة( عالقةالمعامالت وأرصدة األطراف ذات  – 33

 

 جلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيينمكافآت أعضاء مج( 

0202مارس  13    

 )غير مدققة(

2212مارس  31    

 )غير مدققة(

أعضاء مجلس  

 اإلدارة

اإلدارة  يموظف

 الرئيسيين

أعضاء مجلس 

 اإلدارة

اإلدارة  يموظف

 الرئيسيين

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

 - 627,216 - 30,023, مكافأة مجلس اإلدارة

 662,127 - 203,020 - الرواتب واألجور

 215,161 - 01,331, - البدالت

 221,222 - ,03,00 - نهاية الخدمة

 ,30,023 3,021,313 627,216 1,162,267 

 

 إيراد / )مصروف( الزكاة وضريبة الدخل - 30

 
0202مارس  13    

(مدققة)غير   

2212 مارس 31  

(مدققةغير )  

 )لاير سعودي( عودي()لاير س  

 (161,243) -  الزكاة وضريبة الدخل الحالية
  - 1,123,002  ضريبة موجلة

  1,123,002 (161,243) 

 

 ربحية السهم )خسارة( /  - 31

لعدد  لعائد للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجحا الدخلاألرباح بتقسيم )الخسائر( / يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من 

يتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط  ،)الخسائر( / األرباح بالنسبة لنصيب السهم المخفض من  / السنة. األسهم العادية القائمة خالل الفترة

يارات تشمل اصدار اسهم لدعم برنامج خالمعرضة للتخفيض والتي وذلك بإفتراض تحويل األسهم العادية  ،المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 نة المملوكة للمجموعة إلى أسهم عادية.منوحة للموظفين وتحويل اسهم الخزياألسهم الم

 

 السهم هي كما يلي:ربحية / )خسارة(  إن
0202مارس  13   

(مدققة)غير   

2212 مارس 31  

(مدققةغير )  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   

 2.21 (2310)  األرباح / )الخسائر(نصيب السهم األساسي من 

 324,642 (30,0,2,222) الفترة ربح / )خسارة(  

 52,542,311 02,000,133 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

   

 2.21 (2310) األرباح / )الخسائر(نصيب السهم المخفض من 

 324,642 (30,0,2,222) الفترة ربح / )خسارة(   

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

   
   تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

  03,222,222       عدد األسهم المصدرة

      

51,222,222  

 (762,112) (0,0,330) ك األسهم للموظفينياألسهم المحتفظ بها لبرنامج تمل –الخزينة : أسهم يخصم

 325,123 120,301 لعدد األسهم الصادرة للموظفين : المتوسط المرجحيضاف

 52,542,311 02,000,133 عدد األسهم القائمة

 52,542,311 02,000,133 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
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 هامةث احدأ - 30

، تعمل منشآت (COVID-12) كورونا المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروسبسلطات الفي ضوء اإلجراءات التنظيمية التي اعتمدتها 

 .المجموعة حاليًا بطاقة منخفضة وفقًا لهذه اإلجراءات التنظيمية

 

معدل لوقائية المعتمدة استجابة ل، وفرض أو تخفيف التدابير ا(COVID-12 ) بسبب عدم اليقين الحالي حول مدى وتوقيت االنتشار المستقبلي لـ

في الوقت الحالي تحديد مدى  هاالمجموعة ال يمكنفإن ، ام وأعمال المجموعة بشكل خاصلطاقة بشكل عا أنشطة، وتأثيرها على لوباءإنتشار ا

 .ووضعها الماليالمستقبلية تأثير سلبي على أعمال المجموعة  وجود

 

درة بعد على تقييم األثر المالي ، فإن المجموعة ليست قاموخًرا لدعم شركات القطاع الخاص أما بالنسبة للمبادرات الحكومية التي تم اإلعالن عنها

 مع السلطات ذات الصلة لتحديد حزم الدعم المتاحة. للتواصللهذه المبادرات. تعمل المجموعة 

 

 الحقةث احدأ - 30

 وضالمركز المالي للمجموعة المعر 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

 

 سنة سابقة تبويبإعادة  - ,3

 لتتالئم مع العرض للفترة الحالية. 2212تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لسنة 

 

 األولية الموحدة الموجزة اعتماد القوائم المالية - 30

 .هـ1441رمضان  6الموافق  2222 أبريل 22 صدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخلإلالموجزة الموحدة األولية تم اعتماد القوائم المالية 

 




