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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
(1/2) 

 
        السادة / المساهمون 

 بيب الصلب الشركة السعودية ألنا
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية - الدمام

 مقدمة

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

لربح أو ا ةائمق، و2323 سبتمبر 33في  كماسم "المجموعة"( إالتابعة لها )يشار إليهم مجتمعين ب ةوالشرك مساهمة سعودية،

 قوائمالوأشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ،  تسعةلفترتي الثالثة والاألولية الموحدة الموجزة  اآلخر الخسارة والدخل الشامل

 ،لتاريخة في ذلك االمنتهي أشهر تسعةاللفترة  والتدفقات النقدية المساهمينفي حقوق  لتغيراتل األولية الموحدة الموجزة

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

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم هذه القوائم المالية األولية الموحدة مسؤولة عن إعداد وعرض  "التقرير  (34)الموجزة وفقا
لقوائم المالية األولية التوصل إلى استنتاج حول هذه اوليتنا هي ؤإن مسعتمد في المملكة العربية السعودية. المالي األولي"، الم

 . الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به الموحدة

 

 نطاق الفحص
ً  لقد قمنا بالفحص قبل من لمنفذ ااألولية المالية  المعلوماتفحص ( "2413رقم )إلرتباطات الفحص لمعيار الدولي لوفقا

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

تحليلية تطبيق إجراءات و ولين عن األمور المالية والمحاسبيةؤاإلستفسار من األشخاص المس علىبصفة أساسية الموجزة 
الدولية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة  عملية من إلى حد كبيرأقل نطاقاً هو حص الفإن . وإجراءات فحص أخرى

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

 .مراجعة رأيراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال الم

 االستنتاج 

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

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

 

 
 



)تتمة( تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

(2/2)

 السادة / المساهمون 

الشركة السعودية ألنابيب الصلب 

 لفت انتباه

 ً حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  (2)إيضاح رقم تباه إلى فإننا نلفت اإلن على إستنتاجنا، دون إعتبار ذلك تحفظا
رأس مالها  2323 سبتمبر 33)الشركة التابعة( كما في م العربية إس إتي المرفقة، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة 

 ة المجموعة قراًراس إدار. أصدر مجلمليون لاير سعودي( 143.2: 2312ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 141.2بمبلغ 

بناء على ذلك، تم اتها المالية عند استحقاقها. إلتزاممن الوفاء بم العربية إس إشركة تي  ديم الدعم المالي الكافي لتمكينتقب
هدات بالتع لتزمت لملتابعة اکة رلشك، فإن الذلی إباإلضافة ية. ستمرارإعداد القوائم المالية للشركة التابعة على أساس مبدأ اإل

 لتزاماإلئتمانية. إن إدارة الشركة التابعة بصدد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لعدم اإل هاقروضالمالية الخاصة ب

بتعهدات شروط القروض بما في ذلك الحصول على خطابات التنازل الالزمة لذلك. وبناًء على ذلك، تم تصنيف القروض 

 .األصلية اددسوفقًا لشروط ال

 ام وشركاؤهالبس
 4636صندوق بريد 

 31252الخبر 

المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام
(337ترخيص رقم ) -محاسب قانوني

  هـ1442 ربيع األول 11
 2323 نوفمبر 4
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1
كشركة ذات مسؤولية سعودية تأسست مساهمة الشركة السعودية ألنابيب الصلب ) يشار إليها بـ "الشركة" أو "أس أس بي سي"( هي شركة 

 يونيو 13الموافق )هـ 1433 رجب 27 الصادر بتاريخ 2353332144 رقم بموجب السجل التجاري محدودة في المملكة العربية السعودية

(، تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى 2332 يونيو 27هـ )الموافق 1433رجب  4وفي تاريخ . (1213

 شركة مساهمة مدرجة في سوق األوراق المالية.
 

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

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

 13سهم قيمة كل سهم مليون  51سعودي مقسم إلى لاير مليون  513 المجموعة المصدر والمصرح به بعد الطرح العام األولىمال  يبلغ رأس

 لاير سعودي. 
 

 المملكة العربية السعودية، الدمام، 31326رمز بريدي  ،11613ب  .ص يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالى:
 

 

نتاج أنابيب مجلفنة ومسننة ملحومة طولياً نابيب الصلب السوداء والمجلفنة وإوالبيع 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
لجملة من األنابيب، واألنابيب المجوفة من وتجارة ا ،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

 األخرى. يةالمعدنالمواد لمواد البناء والجملة من الملحقات المعدنية األخرى، واألقفال، والمفصالت واألدوات اليدوية، وتجارة الجملة ل
 

 هيكل المجموعة - 0

لها )يشار التابعة التالية  ةللشركة والشركاألولية على القوائم المالية  2323 سبتمبر 33كما في الموجزة الموحدة تشتمل القوائم المالية األولية 

 :إليهم مجتمعين "بالمجموعة"(
 

 ملكية الفعليةنسبة ال النشاط الرئيسي الشركة التابعة

  0303 2312 

 ٪133 ٪133 تصنيع معدات المعامل ("شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة ) "تي إس إم العربية

 

 (""تي إس إم العربية)  شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة
(، 2311يناير  1هـ )الموافق 1432صفر  4بتاريخ  الصادر 2353373215، 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٪ 73تمتلكها الشركة السعودية ألنابيب الصلب بالكامل. كانت المجموعة تمتلك أوالً نسبة وسعودي 

٪ من 33البالغه  إتفاقية ) "اإلتفاقية"( مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على الحصة المتبقة المجموعةوقعت  ،2316فبراير  22بتاريخ 
 ركة التابعة تبعاً لذلك.وتم تعديل عقد تأسيس الش تم استكمال االجراءات القانونية لإلستحواذ .حصص ملكية شركة تي إس إم العربية

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 141.2بمبلغ  ، تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها2323 سبتمبر 33في كما 
مكين شركة تي تقديم الدعم المالي الكافي لتمجلس إدارة المجموعة قراًرا بأصدر باإلضافة إلى ذلك، . (مليون لاير سعودي 143.2 :2312

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  - 0

 لتزامقائمة اإل 0-1

ً  2323 سبتمبر 33في  المنتهيتين أشهر تسعةالرتي الثالثة وللمجموعة لفتالموجزة  القوائم المالية األولية الموحدةهذه تم إعداد  متطلبات ل وفقا
 المعتمدة منالمعايير واإلصدارات األخرى والمعتمد في المملكة العربية السعودية  "ولي"التقرير المالي األ (34)معيار المحاسبة الدولي رقم 

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

الموجزة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم مالية  المالية األولية الموحدة القوائم ال تتضمن هذه .)آخر قوائم مالية سنوية( 2312
ال أن السياسات واإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم ادراجها لتعكس األحداث والمعامالت الهامة إ ،كاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

 سنوية.موحدة مالية خر قوائم لفهم التغيرات في المركز المالي وأداء المجموعة منذ اصدار ا
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 0

 المالية األولية الموحدة الموجزةإعداد القوائم  0-0

ً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموجزة اد القوائم المالية األولية الموحدة تم إعد المالية بالقياس وفقاً المعايير الدولية للتقارير ذا سمحت إ، إال وفقا

 لطرق تقييم أخرى.
 

ً للمعايير الدولية للتقارير الماليةعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إإن  التقديرات ووضع األحكام، ارة ، يتطلب من اإلدوفقا

حكام ن هذه األإ. الموجزةاألولية الموحدة  المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ تطبيق السياسات المحاسبية وواالفتراضات التي قد تؤثر على 

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

 .2312ديسمبر  31سنوية كما في موحدة قوائم مالية 
 

التي تعمل فيها  الرئيسيةستخدام عملة البيئة االقتصادية إبللمجموعة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة يتم قياس البنود المدرجة في 

تغيير العملة الوظيفية للمجموعة  2323 سبتمبر 33مجموعة خالل الفترة المنتهية في المجموعة )"العملة الوظيفية"(. قرر مجلس إدارة ال

يؤثر الذي ن الدوالر األمريكي هو العملة السائدة في المجموعة وكومريكي. تم إجراء التغيير ليعكس من الريال السعودي إلى الدوالر األ

 جوهريللتغيير في العملة الوظيفية أي تأثير  لم يكنالخام.  مواداليف شراء ، وتكالالمجموعة ر مبيعات سلع وخدماتاسعأبشكل أساسي على 
بالريال السعودي وهو عملة األولية الموحدة الموجزة أو حقوق الملكية. استمر عرض القوائم المالية  اتلتزاماإلعلى قياس األصول أو 

أي تعديالت العمالت  ةان ببعضهما البعض، لم ينتج عن ترجمل السعودي مرتبطالعرض. نظًرا ألن سعر صرف الدوالر األمريكي والريا

 ذلك. خالفذكر يا ما لمإلى أقرب لاير  المبالغ المعروضةجوهرية. تم تقريب 
 

 أساس التوحيد 0-0

في إيضاح رقم  ورد القوائم المالية للشركة السعودية ألنابيب الصلب وشركتها التابعة )المجموعة( كماالموجزة تتضمن القوائم المالية الموحدة 

(2) . 
 

 :للمجموعةتحقق السيطرة عندما يكون ت

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

 حق في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها. تعرض أو 

 ستثمارالقدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد اإل. 
 

إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث  ،قييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم البإعادة ت مجموعةتقوم ال
 ليها أعاله. إتغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار 

 

يكون للشركة السيطرة على  ،يت بهافي أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصو 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 
تصويت في  الشركة المستثمر فيها منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق ال

 لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

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

  ألخرىواألطراف اأوحاملي 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. ،التخاذ قرارات
 

بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة  ،من السيطرة على تلك الشركة التابعة المجموعةة توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن تبدأ عملي

أو المستبعدة خالل  عليها ومصاريف الشركة التابعة المستحوذات إيراديتم تضمين  ،السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص

على السيطرة حتى التاريخ  المجموعةمن تاريخ حصول الموجزة  الموحدةاألولية ة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ة في قائمفترال
 على الشركة التابعة. المجموعةفيه سيطرة  تنتهيالذي 

 

إن . المجموعةلى مساهمي وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة ع الموجزةالموحدة األولية إن قائمة الربح أو الخسارة 

 . المجموعةمساهمي  عائد إلىللشركة التابعة اآلخر إجمالي الدخل الشامل 

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

 المستخدمة من قبل المجموعة. 
 

ات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة يرادبما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإلواألرصدة جميع المعامالت  عادإستبيتم 

 عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 0
 

 )تتمة( أساس التوحيد 0-0
 

 التابعة الحالية التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات

م إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القي
يمة تعديل حقوق المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين ق

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

 

ويتم احتسابها لموجزة األولية الموحدة ايتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل  ،عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة
القيمة الدفترية المدرجة سابقاً للموجودات  -2و هإجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقا -1الفرق بين على أساس 

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

 ،موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى آخر إستبعادالشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت ب
ً للمعايير الدولية إلعداد إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسمو ح به وفقا

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

 ، متى كان ذلك مناسباً،(2لدولي للتقرير المالي رقم )الالحقة وفقاً للمعيار ا في الفتراتعند االعتراف األولي المتبقي  ستثمارلإلكقيمة عادلة 
في شركة زميلة أو مشروع  ستثمارإلعتراف األولي باإلوفي حال أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة ل

 مشترك.

 

 والتفسيرات: معايير جديدة وتعديالت المعايير 0-4
 :2323يناير  1اعتباًرا من  أصبحت ساريةي ، هناك عدد من التعديالت على المعايير الت، ومع ذلكتم إصدار معايير جديدة لم ي

 

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

 ((7الدولي للتقرير المالي رقم )
 
 ر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.ت أثياللهذه التعديوجد  ال

 

 معداتكات وآالت وممتل - 4

  القيمة الدفترية في:تمثل ت 

2312ديسمبر  31  0303 سبتمبر 03     

(مدققة)  (غير مدققة) إيضاح   

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  
     

1-4 الثابتة التشغيلية الموجودات   545,560,539  573,156,241 

3-4 التنفيذ قيدأعمال رأسمالية    5,492,113  - 

4-4 حق اإلستخدام   2,065,030  7,564,511 

 

 555,956,015  511,423,752 
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 )تتمة( معداتممتلكات وآالت و - 4
 

 الموجودات الثابتة التشغيلية 4-1
 

 

0303 سبتمبر 03  2312ديسمبر  31    

 

(مدققة)  (غير مدققة) إيضاح  

  
 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(

 السنةالفترة / صافي القيمة الدفترية في بداية 

 
520,559,041  631,323,446 

2- 4 إضافات خالل الفترة / السنة  -  116,733 

3-4و 2 - 4 محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  4,130,406  13,332,633 

 (2,366,652)  (161,392)  ، صافيشطبو اتإستبعاد

 (43,512,232)  (01,520,262)  خالل الفترة / السنةالمحمل  ستهالكاإل

 573,156,241  545,560,539  دفترية في نهاية الفترة / السنةصافي القيمة ال
 

 :يما يليفحول من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ( م)بما في ذلك ال الفترة / السنةخالل  إلى الموجودات الثابتة التشغيلية اتاإلضافتتمثل  4-0
 

  
0303 سبتمبر 03 2312ديسمبر  31    

  
(مدققة)  (غير مدققة)  

  

 )لاير سعودي(  لاير سعودي()

  هياكلمباني و
 

1,051,243  6,436,313 

 آالت ومعدات

 
0,456,222  613,722 

 147,634  -  سيارات

 يةائمعدات مكتبية وكهرب
 

093,610  3,151,217 

  
4,130,406  11,112,363 

 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 4-0
 

0303 سبتمبر 03    2312ديسمبر  31     

(مدققة)  (غير مدققة)      

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

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

  4,237,612  11,616,533    إضافات خالل الفترة / السنة

  (13,332,633)  (4,130,406)   التشغيلية الثابتةموجودات المحول إلى ال

  (1,213,531)  (0,053,091)   ودات غير ملموسةموجمحول إلى ال

  -  5,492,113   صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة       

 

 حق اإلستخدام 4-4
 الحركة على حق اإلستخدام فيما يلي:تتمثل  

0303 سبتمبر 03    2312ديسمبر  31     

(مدققة)  (غير مدققة)      

   سعودي()لاير  )لاير سعودي(   

  1,315,127  2,594,511   الرصيد اإلفتتاحي

  -  051,524   إضافات خالل الفترة / السنة

  (753,616)  (942,250)   / السنة الفترةالمحمل خالل  اإلستهالك

  7,564,511  2,065,030   الرصيد النهائي
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 اتإستثمار - 5

  
0303 سبتمبر 03    2312ديسمبر  31    

(مدققة)  (غير مدققة)  احإيض   

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

      
 135,421,635  11304450005  1-5 ، صافيفي شركة زميلة إستثمار

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

   11304450005  135,421,635 
 

في شركة زميلة، صافي إستثمار 5-1  
ما يلي: فيفي شركة زميلة  ستثماراإل ة علىتتمثل الحرك  

 

 
  0303 سبتمبر 03 

  (غير مدققة)

2312ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

      )جي بي سي( شركة األنابيب العالمية

 26,411,723  135,401,935   لإلستثمار  اإلفتتاحيرصيد ال

 1,232,115  5,300,203   السنة   الفترة /  ربحفي حصة ال

   113,445,005  135,421,635 

      في شركة زميلة فيما يلي: ستثماريتمثل اإل

 45,333,333  45,333,333    تكلفة االستحواذ

 43,753,333  40,253,333   مساهمة القرض لزيادة رأس المال

 7,731,723  19,921,935   )الرصيد االفتتاحي( األرباح المبقاهالحصة من 

 1,232,115  5,300,203   الفترة / السنةربح صافي  فيالحصة 

 135,421,635  113,445,005   ستثمارقيمة اإلصافي 

 

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

وشركة  للمجموعةمملوكة . الشركة 2317ديسمبر  11وتم تغيير الكيان القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة مقفلة في تاريخ  2317ديسمبر 

ة واألنابيب الكبيرة بوص 63إي إي دبليو األلمانية وشركاء سعوديين آخرين وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابيب الملحومة الكبيرة حتى قطر 
تمتلك الشركة الذي مليون لاير سعودي، و 125لشركة العالمية لألنابيب المحدودة هو األولي مال الذات اإلستعماالت اإلنشائية. إن رأس 

  .  مليون لاير سعودي 253والذي تم زيادته الحقاً ليصبح  ٪35ه ما نسبته فيالسعودية ألنابيب الصلب 

 

 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقي إستثمار 5-0

وهي شركة قابضة  ،٪ في شركة التطوير الكيميائي المحدودة23حصة بنسبة  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ستثماراإلهذا يمثل 

  .اإلستراتيجية الصناعية عيراهدف تطوير المشأنشئت ب

 
ً 2316في عام  الربح أو  بقائمة مليون لاير سعودي  43بمبلغ  ستثماراإلقيمة وتعديل القيمة، تم تخفيض ي ف نخفاضإلإلى دراسة ا ، واستنادا

مع األخذ في  ستثماردراسة أخرى بواسطة اإلدارة لهذا اإل إجراء، تم 2317. خالل عام 2316ديسمبر  31للسنة المنتهية في ة الخسارة الموحد

بتخفيض كامل قيمة  2317على ذلك قرر مجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام  بلية وبناءً اإلعتبار الوضع الحالي للشركة والتوقعات المستق
، غير قابلة القائمة، في ظل الظروف ستثمارعتبرت قيمة اإلأمليون لاير سعودي ، حيث  23.6بمبلغ   ستثمارالرصيد المتبقي من هذا اإل

 لإلسترداد.
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 ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون - 9

  

 
حإيضا  

   0303 سبتمبر  03 

  (غير مدققة)

2312ديسمبر  31  

(مدققة)   

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   
  111,266,732  155,004,042   ذمم مدينة تجارية

  34,634,124  5,003,643   ات المحققة بالزيادة عن الفواتير الصادرةيراداإل

1-6 تجاريةالمدينة الذمم قيمة ال في نخفاضاإلمخصص    (5,123,551)  (7,516,772)  

  231,214,147  150,424,909   ، صافيذمم مدينة تجارية
)أ(11 عالقة ياألرصدة المستحقة من طرف ذ   52,100  1,113,323  

ً مقدم مصاريف مدفوعة   2,331,211  9,556,945   ودفعات مقدمة إلى الموردين ا

  11,314,421  5,401,120   قروض موظفين
  521,313  6,403,536   نون آخرونمدي

   034,040,365  231,315,656  

  (7,315,212)  (5,950,904)   ومدينون أخرون من قروض الموظفينيخصم: الجزء غير المتداول 

  223,633,444  165,563,421   إجمالي الجزء المتداول، صافي

       

 
 يلي:فيما الذمم المدينة التجارية  قيمةفي  نخفاضاإلمخصص  علىالحركة تتمثل  9-1

   0303 سبتمبر 03  

  (غير مدققة)

2312ديسمبر  31  

(مدققة)   

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

  6,734,721  2,559,226  الرصيد االفتتاحي

  122,131  655,092  السنةالفترة /  مخصص

  (13,153)  (431,465)  المستخدم

  7,516,772  5,123,551  النهائيلرصيد ا      

 

 القروض - 2

 

 غير متداول متداول

 

  0303 سبتمبر 03

 (غير مدققة)

2312ديسمبر  31  
(مدققة)  

  0303 سبتمبر 03

 (غير مدققة)

2312ديسمبر  31  
(مدققة)  

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

 قروض ألجل

 137,272,671 136,015,014 - - صندوق التنمية الصناعية السعودي    

     

     ألجلقصيرة ا قروض

 - صندوق التنمية الصناعية السعودي

 - - - 50,905,046 قرض رأس المال العامل

 - - 172,211,763 150,116,490 مرابحة ضوقر

 
094,254,210 172,211,763 136,015,014 137,272,671 

     

 (47,474,754) (50,399,056) 47,474,754 50,399,056 ة األجلطويلقروض الالجزء المتداول من 

 52,134,217 02,045,555 227,456,517 049,501,321 القروض إجمالي
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 )تتمة( القروض  - 2

 

     إن شروط التمويل هي كما يلي: 

       

 اسم القرض

 الرصيد

 نوع القرض بالريال السعودي

عدد 

األقساط 

دالسدا مدة المتبقية ة السدادفتر   رسوم القرض 

              

صندوق التنمية الصناعية 
 نصف سنوي 7 طويل األجل 13,414,351  1  -السعودي 

إلى  2311ابريل 
2322مارس   

تكاليف متابعة 
أشهر تسعةكل   

صندوق التنمية الصناعية 

2 -السعودي   نصف سنوي 7 طويل األجل 21,131,163 

إلى  2317يوليو 

2322يوليو   

تكاليف متابعة 

أشهر تسعةكل   

ألجل قروض إجمالي  132,315,214      

       
صندوق التنمية الصناعية 

قرض رأس المال  - السعودي

شهر 12خالل  - قصير األجل 12,635,242 العامل  

إلى  2323يوليو 

2321يو نيو  

رسوم مدفوعة 

 بداية الفترة

 - قصير األجل 112,112,463 قرض مرابحة
 6إلى  3من 

 - أشهر

معدل السيبور 

٪ 1.25زائداً 
٪1.75إلى   

      024,396,609 إجمالي القروض

 

للمصانع  2323ض المستحقة في عام وتأجيل وإعادة جدولة أقساط القرعن ، أعلنت وزارة الصناعة 2323 سبتمبر 33المنتهية في  الفترةخالل 

ً  وال يزال الطلبقروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، طلبت المجموعة إعادة هيكلة ال. الحجم كبيرةمتوسطة و  . عليه قيد الموافقة حاليا
، حصلت المجموعة على قرض قصير األجل من ذلك باإلضافة إلى. األصلية للعقدلشروط السداد وفقًا  ةمصنف وعليه، فقد أستمرت القروض

 تلبية متطلبات رأس المال العامل.وذلك لي مليون لاير سعود 12عودي بمبلغ صندوق التنمية الصناعية الس

 

إلتزمت المجموعة بجميع التعهدات المالية فيما عدا أحد القروض طويلة األجل  تخضع التسهيالت االئتمانية لبعض التعهدات المالية وغير المالية.
وعة بصدد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة إن ادارة المجممليون لاير سعودي.  21 التي حصلت عليها الشركة التابعة والذي بلغ رصيده

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

وبناًء على  .وجوب سداد القرض عند الطلب هينتج عنعودي، بأن خرق التعهدات المالية لن وخبرتها السابقة مع صندوق التنمية الصناعية الس
 .األصلية السدادذلك، فقد تم تصنيف تلك القروض وفقاً لشروط 

 

 ات عقود اإليجار إلتزام - 5

 :ات الحد األدنى من مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار هي كما يليإلتزامإن 
  0303 سبتمبر 03 

 (غير مدققة)

2312ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( عودي()لاير س 

 1,532,334 1,343,303 خالل عام واحد

 3,432,216 0,996,019 العام الثاني إلى الخامس

 3,114,123 0,590,519 السنة الخامسة وما يليها

 1,132,643 5,020,390 الحد األدنى من مدفوعات اإليجار

 (1,121,633) (1,354,550) يخصم: مصاريف تمويلية

دنى من مدفوعات اإليجارصافي الحد األ  2,012,013 7,634,313 

   

 6,271,735 9,065,209 الجزء غير المتداول

 625,335 501,424 الجزء المتداول
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 ونالذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخر - 6

 

 

 

   0303 سبتمبر 03

 (غير مدققة)

2312ديسمبر  31  

(مدققة)  

  سعودي()لاير )لاير سعودي(  الجزء المتداول
 156,412,724 140,410,330  ذمم دائنة تجارية

 13,531,126      03,666,693  )ب(( 11مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 

 24,217,225 15,961,133  ومطلوبات أخرى مصاريف مستحقة

 13,631,146 0,521,155  من العمالءدفعات مقدمة 

 1,251,143 5,029,956  المستحقةضريبة القيمة المضافة 

  161,051,636 232,761,131 

    الجزء غير المتداول

 33,333,333 03,333,333  (1-2مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها )إيضاح إلتزام مخصص 

  001,051,636 232,761,131 

    

    

 
في هذه الشركة بالكامل في السنوات  ستثمارلقد تم تخفيض قيمة اإل اضي.ضمان شركات إلحدى الشركات المستثمر فيها في الم قدمت المجموعة 6-1

القيمة، ولذا فقد اعتبرت في  نخفاضإلاقياس يتها في ظل الظروف القائمة في تاريخ إستمرارالسابقة بسبب عدم وجود أنشطة بالشركة والشك في 

يتم حالياً تقييم الخيارات األخرى بالتالي ثمر فيها عدم تقديم الدعم للشركة، وقرر المساهمون في الشركة المست ات غير قابلة لالسترداد.ستثماراإل
الضمان رصيد رر مجلس إدارة المجموعة اعتبار بناًء على هذه الظروف والوضع الحالي للشركة المستثمر بها، فقد ق في هذا الخصوص.

على قائمة الربح أو الخسارة والدخل  سابقة واتوبالتالي تم تحميله في سنلمجموعة على ا إلتزاممليون لاير سعودي، ك 33بالكامل والبالغ قدره 

 ىثنتم استحقاق الضمان للدفع خالل اإل، تعتقد اإلدارة أنه من غير المتوقع أن يالمتاحة استنادًا إلى المعلومات .للمجموعة الموحدةخر الشامل األ
 متداولة.الغير  تمطلوباضمن ال تبويبهاعشر شهًرا التالية، وبالتالي، تم 

 

 تقارير القطاعات - 13

 السنويةالموحدة القوائم المالية في نفس السياسات الواردة  هيإن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير القطاعات الداخلية 
 .2312ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 :التشغيلية التاليةالقطاعات المجموعة من  تتكون قطاعات

 
 اإلجمالي غير موزعة معدات المعامل أنابيب الصلب 

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

 0303سبتمبر  03ا في مك

 )غير مدققة(
    

 963,013,955 113,445,005 16,392,515 593,262,515 موجودات غير متداولة

 1,101,244,659 113,445,005 95,645,605 655,050,200 مجموع الموجودات 

 902,256,111 01,650,032 25,101,461 503,944,010 مجموع المطلوبات

     

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03 سبتمبر 0303

 )غير مدققة(

 

   
    

 051,500,303 - 01,053,065 003,121,905 اتيراداإل

 (009,366,150) - (09,652,155) (036,141,695) اتيرادتكلفة اإل
 (05,010,643) 0,403,490 (1,305,130) (02,939,031) / ربح الفترة (خسارة)

 5,300,203 5,300,203 - - زميلة  ةشرك ربحالحصة في 

 (1,560,052) (1,560,052) - - مصاريف أخرى غير موزعة
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 )تتمة( تقارير القطاعات - 13
 اإلجمالي غير موزعة معدات المعامل أنابيب الصلب 

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

 2312ديسمبر  31ا في مك

 )مدققة(
    

 735,623,441 135,421,635 23,343,351 572,221,415 موجودات غير متداولة

 1,111,123,721 135,421,635 12,115,111 224,216,335 مجموع الموجودات 

 523,135,137 31,152,731 131,712,132 457,273,233 مجموع المطلوبات

     
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  33 سبتمبر 2312

 )غير مدققة(
 

   
    

 514,251,514 - 72,233,223 442,725,224 اتيراداإل

 (531,421,222) - (72,417,467) (421,233,755) اتيرادتكلفة اإل

 (23,261,273) 3,221,671 (17,444,363) (13,516,211) / ربح الفترة (خسارة)

 6,121,343 6,121,343 - - زميلة  ةشرك ربحالحصة في 

 (2,122,372) (2,122,372) - - مصاريف أخرى غير موزعة

 

 القطاع الجغرافي
ددة تخضع ات في بيئة اقتصادية محإيرادالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر 

. إن تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى
ما مبوبة حسب القطاعات الجغرافية ك سبتمبر 33المنتهية في  أشهر تسعةالات خالل فترة يرادالمعلومات المالية المعروضة والتي تمثل اإل

 يلي:
 

   0303 سبتمبر 03  

 (غير مدققة)

   2312 سبتمبر 33

 (غير مدققة)

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 422,353,714 040,595,055  المملكة العربية السعودية

 15,234,733 2,950,290  دول أخرى

  051,500,303 514,251,514 
 

 المعامالت مع عميل رئيسي

 تسعةال٪ لفترة 03) 2323سبتمبر  33فترة التسعة أشهر المنتهية في ات إيراد٪ من إجمالي 99رئيسي واحد  ات من عميليرادبلغت اإل
 (.2319 سبتمبر 33المنتهية في  أشهر

 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  - 11

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

ت العالقة على أسس ألطراف ذامع ا المجموعةللمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة، بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت 
 تجارية بحتة فى سياق األعمال العادية ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة.

 

 العالقة                  الشركة

 سابقا   مساهم   مجموعه الربيعة والنصار
 سابقا   شركة شقيقة   شركة عبر الخليج السعودية 
 مساهم   شركة هيو للصلب المحدودة

ميةشركة األنابيب العال  شركة زميلة   
 شركة شقيقة   شركة التطوير الكيميائي

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

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

سويسرايس بجلوبال سيرف شركة تناريس  شركة شقيقة   
 شركة شقيقة   شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي

 شركة شقيقة   شركة تيناريس سيدركا
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 )تتمة(معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  - 11

 

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

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 أشهر تسعةال لفترة
 سبتمبر 03 المنتهية في

0303  
 )غير مدققة(

أشهر تسعةلفترة ال  
 سبتمبر 33 المنتهية في

2319 
 )غير مدققة(

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  
 - 0,554,553 تقنيةخدمات  شركة دالماين إس بي أيه

 - 541,342 تقنية معلوماتخدمات  شركة دالماين إس بي أيه

ب سليكو تيوشركة   3,245,333 1,025,665 مشتريات 

سليكو تيوب شركة   - 135,049 تقنية معلوماتخدمات  

( )"تي إي إس أيه" شركة تناريس العربية السعودية المحدودة  554,773 1,602,120 خدمات اتفاقيه  

( )"تي إي إس أيه" شركة تناريس العربية السعودية المحدودة  - 94,099 مشتريات 

( )"تي إي إس أيه" العربية السعودية المحدودةشركة تناريس   - 253,530 تجاريةخدمات  

 - 1,022,392 معلومات تقنيةخدمات  شركة تيناريس سيدركا

 - 1,534,590 خدمات مستلمة شركة إكسيروس السعودية العربية

 - 52,100 إيجار مكتب شركة إكسيروس السعودية العربية

 111,527 - تمبيعا مجموعه الربيعة والنصار

 132,226 - مبيعات شركة عبر الخليج السعودية

 523,111 - مقدمةخدمات  شركة هيو للصلب المحدودة
    

 عالقة فيما يلي: وذ طرفأ ( تتمثل األرصدة المطلوبة من     

      

 0303 سبتمبر 03

 (غير مدققة) 

2312ديسمبر  31  
(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

تناريس العربية السعودية المحدودة شركة   520100 1,113,323  

    

 أطراف ذات عالقة فيما يلي:تتمثل األرصدة المطلوبة إلى  ب (

  

 0303سبتمبر  03

 (غير مدققة) 

2312ديسمبر  31  

(مدققة)  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

سليكو تيوب شركة    10,145,120  11,763,333  

س بي أيهشركة دالماين إ   4,335,115  172,121  

 726,613 0,399,431  شركة تيناريس سيدركا

 - 602,006   شركة تناريس العربية السعودية المحدودة

 - 221,449  شركة إكسيروس السعودية العربية

سويسراجلوبال سيرفيس ب شركة تناريس   21,464  72,322  

  03,666,693 13,531,126 

 

 ء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيينمكافآت أعضاج( 

0303سبتمبر  03    

 )غير مدققة(

2312سبتمبر  33    
 )غير مدققة(

أعضاء مجلس  

 اإلدارة

اإلدارة  يموظف

 الرئيسيين

أعضاء مجلس 

 اإلدارة

اإلدارة  يموظف

 الرئيسيين

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

 - 1,733,224 - 1,032,602 دارةمكافأة مجلس اإل

 1,133,653 - 0,065,050 - الرواتب واألجور

 513,213 - 1,005,160 - البدالت

 145,434 - 100,635 - نهاية الخدمة

 1,032,602 0,553,450 1,733,224 2,552,264 
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 / )مصروف( الزكاة وضريبة الدخل إيراد - 10

 
0303 سبتمبر 03     

 )غير مدققة(

2312 سبتمبر 33  

 )غير مدققة(

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  
(104010355)  الزكاة وضريبة الدخل الحالية  (122,331) 

  - 0,303,119  ضريبة مؤجلة
  1,566,301 (122,331) 

 

 السهم  (خسارةربحية / ) - 10

جموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لعائد للمساهمين العاديين بالما الدخلالسهم األساسي بتقسيم ربح / )خسارة( يتم إحتساب 

وذلك بإفتراض  ،يتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمةف ،السهم المخفضربح / )خسارة( بالنسبة ل .خالل الفترة
نة الخزيسهم أمنوحة للموظفين وتحويل خيارات األسهم الم سهم لدعم برنامجأتشمل اصدار المعرضة للتخفيض والتي تحويل األسهم العادية 

 المملوكة للمجموعة إلى أسهم عادية.

 

 السهم هي كما يلي:ربح / )خسارة(  إن
أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر 03 

0303 

(مدققة)غير   

 سبتمبر 33

2312 

(مدققة)غير   

 سبتمبر 03

0303 

(مدققة)غير   

 سبتمبر 33

2312 

(مدققة)غير   

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

     

 (3.474)  (30962) (3.272)  30156  الربح / )الخسارة(نصيب السهم األساسي من 

 (23,261,273) (05,010,643) (14,121,421) 6,525,446 الفترةربح / )خسارة( 

 53,542,311 53,540,011 53,542,311 53,540,011 رجح لعدد األسهم العادية القائمةالمتوسط الم

     

 (3.473) (30963) (3.277) 30155 الربح / )الخسارة(من نصيب السهم المخفض 

 (23,261,273) (05,010,643) (14,121,421) 6,525,446 الفترةربح / )خسارة( 

 51,333,333 51,333,333 51,333,333 51,333,333  ية القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العاد

     

     تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

  51,333,333      51,333,333  51,333,333       51,333,333     عدد األسهم المصدرة

ك األسهم ياألسهم المحتفظ بها لبرنامج تمل –: أسهم الخزينة يخصم

 (762,112) (290,510) (762,112) (290,510) فينللموظ

 335,123 035,100 335,123 035,100 : المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة للموظفينيضاف

 53,542,311 53,540,011 53,542,311 53,540,011 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
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 هامةث احدأ - 14

 

وباء ك( 12-م، وما تبعه من إعالن )كوفيد 2323عام  بدايةفي  ("12-كوفيد ")فايروس كورونا   (SARS-COV-2)نتج عن اإلنتشار العالمي لـ

الضرورية، عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية، إتخاذ معظم بلدان العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، العديد من التدابير الرقابية 

الحصر، فرض قيود على السفر واألنشطة التجارية وحظر التجول والعديد من بروتوكوالت الصحة والسالمة والتي شملت على سبيل المثال ال 
 األخرى. نتج عن ذلك تباطؤ إقتصادي عالمي وتعقيد في بيئة صناعة الطاقة مع وجود زيادة غير مسبوقة في المعروض.

 

فترة الثالثة وتدهور أسعار النفط التي شهدتها  (12-)كوفيد ات اإلحترازية لـ تأثرت عمليات المجموعة ومورديها وعمالئها بشكل كبير باإلجراء
م، حيث فُرضت إجراءات 2323. وعلى وجه الخصوص خالل شهري أبريل ومايو م"(2323م )"الربع الثاني 2323أشهر للربع الثاني من عام 

تقع مرافق المجموعة( ومانتج عن ذلك من قيود فرضت على حركة القوى غلق كامل على مدينة القطيف والمدينة الصناعية الثانية بالدمام )حيث 

ائد العاملة وعلى نشاط المرافق الصناعية، مما كان له أثر كبير على عمليات المجموعة ونتائجها المالية. نتج عن ذلك تسجيل أرباح قبل الفو

 م. 2323في الربع الثاني ( مليون لاير سعودي 16.25والضرائب واالستهالك واإلطفاء سالبه بلغت )
 

م"( بعد رفع إجراءات اإلغالق التي 2323م )"الربع الثالث 2323كثفت المجموعة من عملياتها في فترة الثالثة أشهر للربع الثالث من عام 

ً 2323فرضت خالل الربع الثاني  مال المتراكمة الحالية بتأمين الطلبات والمواد الخام لتغطية معظم األع م، كان تكثيف العمليات هذا مدعوما
طة عمل وللحفاظ على أنشطة المجموعة ومعدالت تشغيل المصانع للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية. إضافة لذلك، نفذت اإلدارة إجراءات خ

ع االستفادة من فرص تحسين الكفاءة شاملة لإلنتاجية والكفاءة والتي تتضمن العديد من اإلجراءات لتحسين التكلفة الهيكلية والحفاظ على السيولة م

االئتمان دون التأثير على أهداف الشركة االستراتيجية طويلة األجل، وإعطاء أولوية للطلبات المباشرة، ومراقبة النفقات العامة، وإدارة عمليات 
لك أرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك العمل، والتقديم على مبادرات الدعم الحكومية المعلنة. نتج عن ذ تقاسموالتحصيل، وتنفيذ برامج 

مقارنة بأرباح قبل الفوائد  م.2323مليون لاير سعودي في الثالثة أشهر الخاصة بالربع الثالث من العام المالي  24.41واإلطفاء موجبه بلغت 

 م. 2312ربع الثالث من العام لفترة الثالثة أشهرل( مليون لاير سعودي في 1.15والضرائب واالستهالك واإلطفاء سالبه بلغت )

 
ئها إمتثاالً لجميع اإلجراءات النظامية المحلية وأفضل الممارسات الدولية، فقد كانت أولوية المجموعة هي حماية صحة وسالمة موظفيها وعمال

حافظة على بروتوكوالت التباعد م، كما استمرت في الم2323ومورديها. وفي هذا السياق، فقد تبنت المجموعة عدة ترتيبات خالل الربع الثاني 

 االجتماعي ونقاط فحص درجة الحرارة وأقنعة الوجه اإللزامية وغيرها من اإلجراءات الوقائية واالستقصائية التي تشرف عليها عن كثب لجنة
 إدارة األزمات بقيادة الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب مع اإلشراف المباشر من قبل مجلس إدارة المجموعة.

 

 وتأثيرها على صناعة الطاقة، فإن المجموعة غير قادرة على تحديد التأثير المتوقع (12-)كوفيد  نظًرا الستمرارية وجود شكوك حول مدى ومدة
 .على األعمال المستقبلية للمجموعة والتوقعات الماليه

 

 الحقةث احدأ - 15

كما  المركز المالي للمجموعة المعروض لتي قد يكون لها أثر جوهري علىوا الفترةفي رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ نهاية 
 .في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 

 سنة سابقة تبويبإعادة  - 19
 لتتالئم مع العرض للفترة الحالية. 2312تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لسنة 

 

 وجزةاألولية الموحدة الم اعتماد القوائم المالية - 12

 .هـ1442 ربيع األول 11الموافق  2323نوفمبر  4 لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخالموجزة الموحدة األولية تم اعتماد القوائم المالية 
 




