
واإلتصاالتشركة البابطين للطاقة 
 سعودية)(شركة مساهمة 

  الموجزةالقوائم المالية األولية الموحدة 
 م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ فيالمنتهيتين أشهر  تسعةاللفترتي الثالثة و

مراجع المستقلال فحص مع تقرير  



واالتصاالتشركة البابطين للطاقة   
(شركة مساهمة سعودية)

(غير مراجعة) وجزةالقوائم المالية األولية الموحدة الم  
  م١٢٠٢بتمبرس ٣٠في  أشهر المنتهيتين   تسعةلفترتي الثالثة وال

 صفحة فهرس

موحدة الموجزةعن القوائم األولية ال المراجع المستقلفحص تقرير   

األولية الموحدة قائمة المركز المالي  ١ 

ربح أو الخسارة األولية الموحدةالقائمة   ٢ 

 ٣ قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة

األولية الموحدة حقوق الملكيةقائمة التغيرات في   ٤ 

األولية الموحدة قائمة التدفقات النقدية  ٥ 

ألولية الموحدة الموجزةا إيضاحات حول القوائم المالية  ٦-١٤ 



 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 

األولیة الموحدة  م وقائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة وقائمة الدخل الشامل۲۰۲۱سبتمبر ۳۰كما في إلیھما معاً بلفظ "المجموعة") 
 تسعةالة لفترفي حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة  والقوائم األولیة الموحدة للتغیرات التاریخ بذلكتین المنتھیأشھر  تسعةوال الثالثة لفترتي

مسؤولة عن إعداد ھذه اإلدارة ھي الى. وواإلیضاحات التفسیریة األخر المھمةسیاسات المحاسبیة بال، وملخصاً أشھر المنتھیة بذلك التاریخ
المعتمد في المملكة العربیة  "ي) "التقریر المالي األول۳٤لمحاسبة (للمعیار الدولي لوعرضھا وفقاً الموحدة الموجزة المالیة األولیة القوائم 

 .فحصناإلى  استناداً الموحدة الموجزة المالیة األولیة القوائم ھذه بشأن  استنتاجإبداء في مسؤولیتنا وتتمثل السعودیة. 

 نطاق الفحص

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

عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وغیرھا من إجراءات الفحص. ویعد الفحص أقل بكثیر في نطاقھ من المراجعة 
تأكید الوصول إلى ا من ال یمكننوتبعاً 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 بأننا سنصبح على 
 مراجعة.

 االستنتاج
من جمیع  غیر ُمعدة،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

في  معدلغیر ي أبدى رأي من قبل مراجع آخر، والذ م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱للشركة للسنة المنتھیة في  الموحدة تمت مراجعة القوائم المالیة
 م.۲۰۲۱ مارس ۲۹تقریره بتاریخ 

ه ؤالبسام وشركا  عن 

 إبراھیم بن أحمد البسام
)۳۳۷ترخیــــص رقــم ( - محاسب قانوني  

 الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ۱٤٤۳ الثانيربیع  ۱۱: التاریــــــــخ
 م۲۰۲۱ نوفمبر ۱٦ ق:فـــــــالموا



تصاالتواإلشركة البابطين للطاقة   
(شركة مساهمة سعودية)

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة 
   م ١٢٠٢سبتمبر  ٣٠كما في 

 (جميع المبالغ باللایر السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  مدير الشئون المالية للمجموعة 

- ١   -

  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
 (مراجعة)

  م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
 إيضاح  (غير مراجعة)  

  الموجودات   
 متداولة  غير موجودات   

٤٠٣٬٧٦٨٬٤٦١ ٤٠٠٬٧٢٦٬٤٤٧  ممتلكات وآالت ومعدات   
٢٦٬٤٧٧٬٧٩٩ ٢٧٬٤٢٣٬١١٥   غير ملموسة   موجودات 
  بالتكلفة  –  عقاريةاستثمارات    ٢٩٬٠٧٧٬٠٧٩ ٢٩٬٠٧٧٬٠٧٩
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  استثمارات ٤ ٨٠٬٤٥٧٬١٤٢ ٧٩٬٩٧٣٬٧٣٤

 استثمارات في شركة تابعة غير موحدة  ٢٠٥٬٠٠٠ ٢٠٥٬٠٠٠
 استثمارات في شركة زميلة  ٢٬٧٦٦٬١٠٢ ٣٬٨١٢٬٢٠٧

٢٧٬٧٠٤٬١٢٦ ٢٨٬٠٦١٬٢٩٧ حق استخدام األصول المستأجرة 
٥٦٧٬٩٧٦٬٣٩٢ ٥٧١٬٧٥٨٬١٩٦  الموجودات غير المتداولة  إجمالي 

 موجودات متداولة 
٤٦٠٬٩٥٣٬٩٤١ ٦٥٠٬٤٦٨٬٨٨٦ المخزون 
٦٠٠٬١٣٦٬٠١٦ ٧٤٢٬٧٩٥٬٢٨٥ ذمم مدينة تجارية  

٥٤٬٠٠٩٬٠٢٤ ٥٧٬٥٩٧٬٤٤٧   المستحق من أطراف ذات عالقة  ٥/١
٧٨٬٧٥٨٬٠٤٢ ٨٠٬٧٤٤٬١٥٧ ٦ مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى 

 أصول عقود  ١٩٦٬٧٦٤٬٠٨٨ ١٥٧٬١٨٢٬١٨٣
 النقد وما في حكمه  ١٦١٬٠٢٦٬٠٣٩ ١٤٣٬٣٥٨٬٨٣٧

  الموجودات المتداولة إجمالي   ١٬٨٨٩٬٣٩٥٬٩٠٢ ١٬٤٩٤٬٣٩٨٬٠٤٣
٢٬٠٦٢٬٣٧٤٬٤٣٥   الموجودات إجمالي   ٢٬٤٦١٬١٥٤٬٠٩٨

  حقوق الملكية والمطلوبات 
 حقوق الملكية 

٧ ٤٢٦٬٣١٣٬١٢٠ ٤٢٦٬٣١٣٬١٢٠   رأس المال 
١٢٧٬٨٩٣٬٩٣٦  احتياطي نظامي  ١٢٧٬٨٩٣٬٩٣٦

)٨٢٬٣٩٤٬٠٥٠ ( )٨٧٬٢٣٧٬٨١٤ (  احتياطي ترجمة عمالت أجنبية 
)٦٥٬٨٩٧٬١٣٤ ( )٦٥٬٨٩٧٬١٣٤ (  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  استثمارات احتياطي 
 احتياطي خسائر اكتوارية    ) ٣٬٨٧٢٬٨٧٩( ) ٤٬٠٣٣٬٧٤٠(

 مبقاه أرباح    ٣٧٥٬٦١٦٬١١٣ ٣٧٤٬٥٩٦٬٢٢٤
  الشركة  مساهميحقوق الملكية العائدة إلى   إجمالي    ٧٧٢٬٨١٥٬٣٤٢ ٧٧٦٬٤٧٨٬٣٥٦

  المسيطرة حقوق الملكية غير    ١٢٬٦٧٤٬٢٢١ ١٥٬٢٣٩٬٧٩٨
  حقوق المساهمين  إجمالي   ٧٨٥٬٤٨٩٬٥٦٣ ٧٩١٬٧١٨٬١٥٤

 مطلوبات ال 
  مطلوبات غير متداولة  

١٤٧٬٧٠٣٬٧٢٥ ١٧٥٬٦٧٨٬٩١٩  قروض طويلة األجل  ٨
٢٢٬٧٣٦٬٥٢٢ ٢٢٬٣٩٧٬٦٣٤   التزامات مقابل حق استخدام أصول مستأجرة   
٨٠٬٥٨٨٬١١٠ ٨٠٬١٧٧٬٣١٤   منافع الموظفين المحددة  التزامات 

٢٥١٬٠٢٨٬٣٥٧ ٢٧٨٬٢٥٣٬٨٦٧   المطلوبات غير المتداولة إجمالي  
  مطلوبات متداولة   

٦٤٠٬٥٥٧٬٧٣٦ ٨٧٦٬٤٤٥٬١٧٤  قروض قصيرة األجل  ٩
١٢٤٬٠٣٣٬٣٣٣ ١٠٥٬٦٨٣٬٣٣٣  الجزء المتداول  -قروض طويلة األجل  ٨

 الجزء المتداول  -استخدام أصول مستأجرة التزامات مقابل حق  ٥٬٥٤١٬٧٠١ ٤٬١٠٤٬٢٥٢
 ذمم دائنة تجارية  ٢٥٢٬٧٨٠٬١٣٠ ٩٧٬٢٢٦٬٣٠٦
٥/٢ ١٦٬٠٠٥٬١٧٨ ١٥٬٤٥٧٬٠١٥   عالقة  ذاتالمستحق ألطراف 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى ١٣٤٬٤٨٨٬١١٤ ١٢٥٬٠١٣٬١٤٨
١٠ ٦٬٤٦٧٬٠٣٨ ١٣٬٢٣٦٬١٣٤  مخصص زكاة وضريبة دخل 

١٬٠١٩٬٦٢٧٬٩٢٤ ١٬٣٩٧٬٤١٠٬٦٦٨  إجمالي المطلوبات المتداولة  
١٬٢٧٠٬٦٥٦٬٢٨١   إجمالي المطلوبات   ١٬٦٧٥٬٦٦٤٬٥٣٥
٢٬٠٦٢٬٣٧٤٬٤٣٥   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات   ٢٬٤٦١٬١٥٤٬٠٩٨

  الرأسمالية  واالرتباطاتالمحتملة  االلتزامات ١٥
 . لموحدة الموجزةا األولية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءً  ١٨ لى إ ١ المرفقة اإليضاحات تعتبر



واالتصاالتبابطين للطاقة شركة ال  
(شركة مساهمة سعودية)

 قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة
م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و  

(جميع المبالغ باللایر السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

- ٢ -

 سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في لفترة الثالث سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة

م ٢٠٢٠
(غير مراجعة)

م ٢٠٢١
 (غير مراجعة)

م ٢٠٢٠
 (غير مراجعة)

  م٢٠٢١
(غير مراجعة)  إيضاح

١٬٠٣٦٬٧٩٢٬١٧٢  تاإليرادا ٣٤١٬٧٦٨٬١٧١   ٣٥٣٬٠٥٩٬٢١٧  ١٬٠٤٩٬٥٧٥٬٥٧٢

)(٣٠٦٬٣٩٠٬٣٨٢)  (٩١٩٬٤٧٧٬٨٨٧) )٨٩١٬٠١٦٬٩٥٥ )٣٠٢٬٠٩٤٬٤٣٢(  تاإليراداتكلفة 

١٤٥٬٧٧٥٬٢١٧ ١٣٠٬٠٩٧٬٦٨٥ ٤٦٬٦٦٨٬٨٣٥ ٣٩٬٦٧٣٬٧٣٩   الدخل  مجمل

)١٦٬٥٧١٬٣٣٦( (١٦٬٥٢٥٬١٨١) )٦٬٠٧٧٬٥٠٤( )٥٬٣٨٠٬١٦٨(   ية وتسويقيةبيع مصروفات

)٥٧٬٢٤٥٬٦٢٦( )٥٨٬٢٦٠٬٨٤٩( )١٧٬٨٨٢٬٠٧٣( )١٩٬٩٠٥٬١٣١(  وإدارية عمومية مصروفات

١٬٥٠٤٬٠٧١ - - - 
مخصص الخسائر  عكس

  االئتمانية المتوقعة
٢٢٬٧٠٩٬٢٥٨ ٥٥٬٣١١٬٦٥٥ ٧٣٬٤٦٢٬٣٢٦ ١٤٬٣٨٨٬٤٤٠   التشغيلالدخل من 

)٢٢٬١٩٦٬٤١١( )٢٥٬٢٥٥٬٨٠٢( )٨٬٢٤٠٬٤٦٦( )٧٬٣٢٢٬٣٨٥( ١١   تكاليف التمويل
٦٬١٣٦٬٩٢١ ٥٬٨٨٧٬٧٦٨ ٢٢٬٤٧٠٬٥٠٦ ١٧٬٩٦٢٬٧٩١   إيرادات اخري

)١٬٠٤٦٬١٠٥( )١٬٩٦٠٬٢٩٠( )٩١٤٬٧٧٢( )١٩٩٬٩٧٣(  في نتائج شركات زميلة الحصة
١٬٤٩٨٬٠٠٤ ٨٠٩٬٧٦٠ ٨٠٩٬٧٦٠  توزيعات ارباح مستلمة

١٢٬١٧٩٬٨٨٣ ٢١٬٠٧٤٬٦٦٨ ٥٥٬٣٤٩٬٤٠٥ ٦٥٬٧٠٧٬٠٢٩ 
دخل الفترة قبل الزكاة صافي 

  وضريبة الدخل 

)١١٬٧٥٥٬٨٤٧( )١٣٬١٤٢٬٦١١( )٤٬٤٨٠٬٣٥٠( )٦٠٥٬٥٨١( ١٠  الزكاة وضريبة الدخل 

٥٣٬٩٥١٬١٨٢ ١١٬٥٧٤٬٣٠٢ ١٦٬٥٩٤٬٣١٨ ٤٢٬٢٠٦٬٧٩٤   دخل الفترةي صاف

  دخل الفترة العائد الى:

٥٢٬٠٥١٬٢٣٥ ١٢٬٦٥٢٬٨٧٤ ١٥٬٣١١٬٢٧٣ ٤٣٬٦٥١٬٢٠١   المساهمين في الشركة األم

١٬٨٩٩٬٩٤٧ )١٬٠٧٨٬٥٧٢( ١٬٢٨٣٬٠٤٥ )١٬٤٤٤٬٤٠٧(  حقوق الملكية غير المسيطرة

٥٣٬٩٥١٬١٨٢ ١١٬٥٧٤٬٣٠٢ ١٦٬٥٩٤٬٣١٨ ٤٢٬٢٠٦٬٧٩٤

 ربحية السهم:

١٫٢٢ ١٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٣٦ ١٢

 األساسية السهم ربحية
ً  والمخفضة  الفترة دخلل وفقا

 في المساهمين إلى العائد
   شركةال

 .وحدة الموجزةالم األولية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءً  ٨١ لىإ ١ من قةالمرف اإليضاحات تعتبر

رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي  مدير الشئون المالية للمجموعة



واالتصاالتشركة البابطين للطاقة   
(شركة مساهمة سعودية)

 قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة 
م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في   

(جميع المبالغ باللایر السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

-٣-

 سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر ٣٠نتهية في لفترة التسعة أشهر الم

 م٢٠٢٠
 (غير مراجعة)

 م٢٠٢١
 (غير مراجعة)

 م٢٠٢٠
 (غير مراجعة)

 م٢٠٢١
 (غير مراجعة)

صافي دخل الفترة  ١١٬٥٧٤٬٣٠٢ ١٦٬٥٩٤٬٣١٨ ٤٢٬٢٠٦٬٧٩٤ ٥٣٬٩٥١٬١٨٢

بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى قائمة 
 :الخسارة الربح أو

- ١٦٠٬٨٦١ (١٬٣٣٤٬٩٤٩) - 
اكتوارية من إعادة قياس أرباح  /(خسائر)

  مزايا نهاية الخدمة للموظفين
ً تصنيفها الحق قد يعادبنود  إلى قائمة  ا

  الربح أو الخسارة:

 احتياطي ترجمة عمالت اجنبية ٧٬٦١٩٬٦٢٧ ١٬٩٠٠٬٥٠٦ )٤٬٨٤٣٬٧٦٤( (٧٬٢٢١٬٢٧٩)

(٧٬٢٢١٬٢٧٩) )٥٦٥٬٥٥٧ )٤٬٦٨٢٬٩٠٣ للفترة االخر الدخل الشامل ٧٬٦١٩٬٦٢٧

١٧٬١٥٩٬٨٧٥ ٣٧٬٥٢٣٬٨٩١ ٤٦٬٧٢٩٬٩٠٣  الدخل الشامل للفترة إجمالي ١٩٬١٩٣٬٩٢٩

 العائد إلى: الدخل الشامل للفترة إجمالي

 المساهمين في الشركة األم ٢٠٬٢٧٢٬٥٠١ ١٥٬٨٧٦٬٨٣٠ ٣٨٬٩٦٨٬٢٩٨ ٤٤٬٨٢٩٬٩٥٦

 حقوق الملكية غير المسيطرة )١٬٠٧٨٬٥٧٢( ١٬٢٨٣٬٠٤٥ )١٬٤٤٤٬٤٠٧( ١٬٨٩٩٬٩٤٧

١٩٬١٩٣٬٩٢٩ ١٧٬١٥٩٬٨٧٥ ٣٧٬٥٢٣٬٨٩١ ٤٦٬٧٢٩٬٩٠٣ 

.وحدة الموجزةالم األولية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءً  ٨١ لىإ ١ من المرفقة اإليضاحات تعتبر

رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي  ر الشئون المالية للمجموعةمدي



واالتصاالتشركة البابطين للطاقة   
(شركة مساهمة سعودية)

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة 
  م٢٠٢١سبتمبر  ٠٣في  ةالتسعة أشهر المنتهي ةلفتر

 (جميع المبالغ باللایر السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

- ٤ -

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 احتياطي نظامي رأس المال
احتياطي ترجمة 

 عمالت أجنبية

خسائر إعادة تقييم 
إستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 االخر

احتياطي ارباح 
(خسائر) 
 أرباح مبقاة إكتوارية

إجمالي حقوق 
الملكية العائدة 

لمساهمي الشركة 
 األم

حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
 المساهمين

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
٢٠٢٠م

١٢٠٬٣١٣٬٤٢٦(مراجعة)م ٢٠٢٠يناير ١الرصيد في   ١٢٦٬٤٥٧٬٧٥(٩٣٦٬٨٩٣٬١٢٧(  -)٧١٤٬٩٩(  ٣٥٦٬٣٦٥٬٣٢٠  ٥٧٢٬٠١٥٬٧٩٩  ٤٢٨٬٣٨٥٬٧  ٠٠٠٬٤٠١٬٨٠٦  
-٤٬٧٥٠٬٤٤٦ (٤٬٧٥٠٬٤٤٦) (٤٬٧٥٠٬٤٤٦) - - - - -تسويات

 ٥٣٬٩٥١٬١٨٢ ١٬٨٩٩٬٩٤٧ ٥٢٬٠٥١٬٢٣٥ ٥٢٬٠٥١٬٢٣٥ - - - --صافي دخل الفترة
 (٧٬٢٢١٬٢٧٩)-(٧٬٢٢١٬٢٧٩) -- - (٧٬٢٢١٬٢٧٩) --بنود الدخل الشامل اآلخر

 ٤٦٬٧٢٩٬٩٠٣ ١٬٨٩٩٬٩٤٧ ٤٤٬٨٢٩٬٩٥٦ ٥٢٬٠٥١٬٢٣٥ -- (٧٬٢٢١٬٢٧٩) --الدخل الشامل للفترة اجمالى
 (٢١٬٣١٥٬٦٨٦)- (٢١٬٣١٥٬٦٨٦)(٢١٬٣١٥٬٦٨٦) -- ---)١٣ايضاح  (– أرباح يعاتتوز

م (غير٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠الرصيد كما في 
١٢٠٬٣١٣٬٤٢٦ مراجعة)  ٧١٤٬٩٩(- (٨٢٬٦٧٨٬٤٠٥)٩٣٦٬٨٩٣٬١٢٧(  ٨٣١٬٨١٥٬٢١٧ ١٤٬٠٣٥٬٨٢١ ٨١٧٬٧٧٩٬٣٩٦ ٣٤٦٬٣٥٠٬٤٥٩ 

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 
 ٢٠٢١م

م (مراجعة)٢٠٢١يناير  ١الرصيد في  ٦٥٬٨٩٧٬١٣٤( (٨٢٬٣٩٤٬٠٥٠)  ١٢٧٬٨٩٣٬٩٣٦  ٤٢٦٬٣١٣٬١٢٠(  )٤٬٠٣٣٬٧٤٠(  ٧٩١٬٧١٨٬١٥٤ ١٥٬٢٣٩٬٧٩٨ ٧٧٦٬٤٧٨٬٣٥٦ ٣٧٤٬٥٩٦٬٢٢٤ 
 (١٬١٢١٬١٧٠)  (١٬١٢١٬١٧٠)   -  - - - - - - تسويات

 ٤٢٬٢٠٦٬٧٩٤  (١٬٤٤٤٬٤٠٧)  ٤٣٬٦٥١٬٢٠١   ٤٣٬٦٥١٬٢٠١  -    -    - -  صافي دخل السنة
 (٤٬٦٨٢٬٩٠٣) -(٤٬٦٨٢٬٩٠٣)-١٦٠٬٨٦١- (٤٬٨٤٣٬٧٦٤)    -    -  بنود الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشامل للفترة اجمالى   -    -    (٤٬٨٤٣٬٧٦٤) - ٣٧٬٥٢٣٬٨٩١  (١٬٤٤٤٬٤٠٧) ٣٨٬٩٦٨٬٢٩٨  ٤٣٬٦٥١٬٢٠١  ١٦٠٬٨٦١ 
)١٣(إيضاح  أرباح يعاتتوز   -   - - - - (٤٢٬٦٣١٬٣١٢)(٤٢٬٦٣١٬٣١٢) -(٤٢٬٦٣١٬٣١٢) 

م (غير ٢٠٢١سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 
)٬١٣٤٦٥٬٨٩٧( (٨٧٬٢٣٧٬٨١٤) ١٢٧٬٨٩٣٬٩٣٦ ٤٢٦٬٣١٣٬١٢٠ مراجعة)  )٣٬٨٧٢٬٨٧٩(  ٧٨٥٬٤٨٩٬٥٦٣ ١٢٬٦٧٤٬٢٢١ ٧٧٢٬٨١٥٬٣٤٢ ٣٧٥٬٦١٦٬١١٣ 

 .وحدة الموجزةالم األولية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءً  ١٨ لىإ ١ من المرفقة اإليضاحات تعتبر

رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي  مدير الشئون المالية للمجموعة



واالتصاالتشركة البابطين للطاقة   
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في  ةالتسعة أشهر المنتهي ةلفتر

 (جميع المبالغ باللایر السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

- ٥ -

 .الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءً  ١٨ إلى ١ من المرفقة اتاإليضاح تعتبر

 م٢٠٢٠ رسبتمب ٣٠
  (غير مراجعة)

 م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
 (غير مراجعة)

٦٧٬٦٠٦٬٩٧٦ ٥٥٬٣٤٩٬٤٠٥ 

١٩٬٧٩٧٬٦١٥ ٢٢٬٣٧٨٬٧٣٨
(٤٩٤٬٣٠٣) (٦٧٬٣٨٣)
١٬٢٤٦٬١٥٦ ٢٬٧٦٤٬٦٣٤

٢٬١٢٠٬٤٥٩ ٤٨٥٬٣٤١
(٧٬٢٢١٬٢٧٩) (٤٬٨٤٣٬٧٦٤) 
١٦٬٣٦٣٬٥٢٢ ٥٬١٨٥٬٣٣٩
(١٬٥٠٤٬٠٧١) -

١٬٩٦٠٬٢٩٠ ١٬٠٤٦٬١٠٥
)١٬٨٩٩٬٩٤٧( )١٬٤٤٤٬٤٠٧(

٩٦٬٣٤٠٬٣٠٠ ٨٢٬٤٨٩٬١٢٦

(٤٠٬٧١٧٬١١٨) )١٨٢٬٢٤١٬١٧٤(
(١١٨٬٣٠٨٬٤٤٥) (١٨٩٬٥١٤٬٩٤٥)

١٥٥٬٨٥١ )١٬٩٨٦٬١١٤(   
٢٨٬٠٨١٬١٠٧ ١٥٦٬١٠١٬٩٨٧  
(٤٬٢٩٦٬٦١٧) ٥٬٨٨٦٬٥٤٣

(١٢٬٤٠٦٬٥٢٩) (٥٬٥٩٦٬١٣٥)   
(١٤٬١٢٩٬٣١٢) (١٩٬٩١١٬٠١٧)
(٦٥٬٢٨٠٬٧٦٣) )١٥٤٬٧٧١٬٧٢٩( 

٢٠٠٬٠٠٠ -
(٣١٬١٦١٬١٢٨) )٢٦٬٤١٩٬٢٤٦(

١٢٠٬٥٦١ ٥٣٢٬٥٣١ 
(٣٠٬٤٢٨٬٥٩٧) )٢٦٬٢٩٨٬٦٨٥( 

٣٧٬٤٧٠٬٧٦٨ ٩٬٦٢٥٬١٩٤
٢٣٥٬٨٨٧٬٤٣٨ ٩٥٬٣٧١٬٤٤٤
(١٬٤١١٬٢٨٧) )٤٬١٤٣٬٧٠٤(

(٢١٬٣١٥٬٦٨٦) (٤٢٬٦٣١٬٣١٣)
١١٠٬١١٥٬٢٣٩ ١٩٨٬٧٣٧٬٦١٦

١٤٬٤٠٥٬٨٧٩ ١٧٬٦٦٧٬٢٠٢
١٣٥٬٩٥١٬٣١٠ ١٤٣٬٣٥٨٬٨٣٧
١٥٠٬٣٥٧٬١٨٩ ١٦١٬٠٢٦٬٠٣٩

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  
صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

التعديالت لــ: 
استهالكات واطفاءات  

مكاسب إستبعاد ممتلكات ومعدات  
استهالك حق إستخدام أصول مستأجرة   

الفائدة علي إلتزامات مقابل حق إستخدام أصول مستأجرة  
احتياطى ترجمة عمالت أجنبية  

منافع الموظفين المحددة  
رد مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  

ربح استثمارات في شركات زميلة  
حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة في نتائج الشركات التابعة لها 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
ذمم مدينة تجارية 

المخزون 
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى
أطراف ذوى عالقة  

منافع الموظفين المحددة – المدفوعة
زكاة وضريبة دخل مدفوعة  

صافي النقدالمستخدم في األنشطة التشغيلية  التدفقات النقدية من 
األنشطة االستثمارية

إستثمارات في شركات تابعة غير موحدة  
إضافات ممتلكات ومعدات واالصول الملموسة واالستثمارات العقارية 

متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات  
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
صافي حركة علي قروض قصيرة االجل
صافي حركة علي قروض طويلة االجل

مدفوعات عقود إيجار
توزيعات األرباح   

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه أول الفترة 
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

اإلدارة مجلس رئيس التنفيذي الرئيس مدير الشئون المالية للمجموعة



واالتصاالتشركة البابطين للطاقة     
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في  ةالتسعة أشهر المنتهي ةلفتر

( السعودي مالم يذكر خالف ذلك جميع المبالغ باللایر ) 

  

-٦- 

 وطبيعة النشاط  يميظالتن الوضع - ١
 

يشار إليها فيما يلي "الشركة") بموجب السجل التجاري رقم شركة مساهمة سعودية ( - واالتصاالتتأسست شركة البابطين للطاقة 
م وتمارس الشركة نشــاطها بموجـب القــرار ٢٣/١٠/١٩٨٦هـ الموافق ١٩/٢/١٤٠٧والصادر من مدينة الرياض بتاريـخ   ١٠١٠٠٦٣٨٦٨

  .م ٢٠٠٣يوليو  ٢٧افق هـ المو١٤٢٤جمادى األول  ٢٧بتاريخ  ١٣٠٤الــوزاري الصــادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم 
  

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

م. وتبدأ السنة المالية للمجموعة من بداية شهر يناير من كل سنة ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠م وتنتهي في ٢٠٢١يناير  ٠١تبدأ الفترة الحالية للشركة في 
 نتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.ميالدية وت

  
م بصورة مباشرة أو غير مباشرة حصص أغلبية تمكنها من السيطرة على شركات تابعة تعرف مجتمعة بـ ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ تمتلك الشركة في 

لحقاتها وأبراج نقل الطاقة وملحقاتها، وكذلك "المجموعة" تتركز أعمال الشركة وشركاتها التابعة المبينة أدناه في إنتاج أعمدة اإلنارة ونقل الطاقة وم
  أبراج االتصاالت وتشغيل وصيانة برامج وأنظمة االتصاالت، وفيما يلي بيان بالشركات التابعة ونسب ملكيتها.

  
 نسبة المساهمة نسبة المساهمة مقر الشركة اسم الشركة

 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م  أوالً الشركات المملوكة بصورة مباشرة

واإلتصاالتشركة البابطين للطاقة  %١٠٠ جمهورية مصر العربية   ١٠٠%  
%١٠٠ المملكة العربية السعودية شركة البابطين ال بالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة  ١٠٠%  

%١٠٠ المملكة العربية السعودية شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة  ١٠٠%  
المحدودةشركة اإلنارة المتكاملة  %١٠٠ المملكة العربية السعودية   ١٠٠%  

)١/١/١شركة البابطين للمقاوالت ( %١٠٠ قطر   ١٠٠%  
%١٠٠ المملكة العربية السعودية شركة الرياح الدولية للطاقة  ١٠٠%  

)١/١/٢شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة ( %٦٠ المملكة العربية السعودية   ٦٠%  
   

   ثانياً الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة
%٨٥ جمهورية مصر العربية شركة البابطين البالنك أيجيبت لهندسة االتصاالت  ٨٥%  

%١٠٠ االمارات العربية المتحدة شركة البابطين البالنك اإلمارات ألنظمة االتصاالت  ١٠٠%  
حدةاالمارات العربية المت شركة البابطين الشرق األوسط لتركيب أنظمة االتصاالت  ٧٠%  ٧٠%  

 
 المالية وذلك الن الشركة تحت إعادة الهيكلة. مالقوائلم يتم توحيد  -١/١/١
 

تم شطب السجل التجاري لشركة البابطين لحلول الطاقة المتجددة وذلك لنقل مركزها الرئيسي الى مدينة الدمام وتم تغيير اسمها  -١/١/٢
  دة) شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة.التجاري ليصبح (شركة البابطين ميتالوجالفا المحدو

  

  هامة أحداث -١/٢
) , مما تسبب في اضطراب األعمال واألنشطة االقتصادية على ١٩-م المنقضية انتشرت جائحة كورونا المستجد (كوفيد ٢٠٢٠في مطلع سنة 
ات االحترازية لمواجهة كافة األثار السلبية المترتبة بما في ذلك المملكة العربية السعودية, واتخذت المملكة العديد من اإلجراء، مستوى العالم

إن مدى تأثير جائحة كورونا على أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية ونتائجها المالية أمر تعتقده اإلدارة إال أن المبالغ ، الناتجة عن تلك الجائحة
لب ذلك من إدارة المجموعة إعادة تقييم االفتراضات والتقديرات غير محددة وتعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية, وقد تط

للمجموعة  الموجزةم والقوائم المالية األولية الموحدة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١والمصادر الرئيسية المطبقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  .م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في 

ف لقاحات لهذا الوباء وتراجع االثار الناجمة عن تلك الجائحة قامت اإلدارة بتقييم كافة األثار على عمليات وأنشطة ومع اكتشا، وخالل الفترة
للفترة المنتهية في  الموجزةوبناء على هذا التقييم فلم تكن هناك حاجة إلى إجراء أي تعديالت جوهرية في القوائم المالية األولية الموحدة  ،الشركة

فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد تنشأ عنه نتائج تتطلب إجراء  ،م ولكن ونظراً لحالة عدم التأكد الراهنة٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
ونظراً للتطور السريع في الموقف الراهن مع وجود حالة  ،تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول و/أو االلتزامات في الفترات المستقبلية

  التأكد بشأن المستقبل, فستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناء على التطورات المستقبلية. من عدم
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في  ةالتسعة أشهر المنتهي ةلفتر

( السعودي مالم يذكر خالف ذلك جميع المبالغ باللایر ) 

  

-٧- 

  اإلعدادأسس  - ٢
 

  المعايير المحاسبية المطبقة ١-٢

لمملكة العربية السعودية المعتمد في ا "لتقرير المالي األولي"ا ٣٤الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي الموحدة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية 
للمجموعة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية  قراءتهاويجب  للمراجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

لقوائم المالية، ومع ذلك تذكر من ا كاملة حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة، م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١في  منتهيةللسنة ال
 وائمآخر ق وأدائها منذ مجموعةالمالي لل مركزالمعامالت المهمة لفهم التغيرات في الاألحداث ولشرح  تفسيريةالسياسات المحاسبية واإليضاحات ال

 .مجموعةللسنوية مالية 

 ٣١على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  اً ليست بالضرورة مؤشر م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالإن نتائج فترة 
  .م٢٠٢١ ديسمبر

  

  سس القياسأ ٢-٢

لقيمة الحالية با افقد تم إثباتهمنافع الموظفين  باستثناء، التزاماتوفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وجزة الم األولية الموحدةتم إعداد هذه القوائم المالية 
  .االستمراريةمبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم  ستخدامإوبالمخططة،  االئتمانطريقة وحدة  باستخداملاللتزامات المستقبلية 

  

  العملة الوظيفية وعملة العرض ٣-٢

، يتم تقريب األرقام ألقرب لعرض للمجموعةوهي العملة الوظيفية وعملة ا، بالريال السعوديموجزة ال الموحدةاألولية المالية تم عرض هذه القوائم 
.خالف ذلك علىما لم ينص  لایر

  

  أسس توحيد القوائم المالية  ٤-٢

 .م ٢٠٢١سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في  التابعة وشركاتها األم للشركة المالية القوائم منالموجزة  الموحدة األولية المالية القوائم تتكون
سيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على الشركات التابعة هي منشآت ت

لمستثمر عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة ا
  :المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر

                 ستثمرالسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة الم •
  فيها)

  يرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، والتعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغ •

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

ات وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلوم
  :ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك والظروف

  الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها •

  الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتمل •
  

بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عامل  تقوم المجموعة
هذه واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف 

ا تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة السيطرة عندم
يطرة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في القوائم المالية    الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف س

  .ى الشركة التابعةالمجموعة عل

ك تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل الموحدة بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذل
شى السياسات التابعة لكي تتما المالية للشركاتإلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم 

ادات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإلير
  .والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد
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-٨- 

  (تتمة)س اإلعداد والقياأسس -٢
  (تتمة)أسس توحيد القوائم المالية  ٤-٢

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

   .تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة •
  

   .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 •

  .مة الربح أو الخسارة   الموحدةتعمل على تحقق أي فائض أو عجز في قائ •

متى  تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل إلى قائمة الربح أو الخسارة    الموحدة أو األرباح المبقاة،  •
  ذات الصلة.كان ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المطلوبات 

  

 :واالفتراضاتاستخدام التقديرات  ٥-٢   
  

وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة  باجتهاداتيتطلب قيام اإلدارة األولية الموحدة الموجزة المالية قوائم إن إعداد ال
  التقديرات.عن هذه  قد تختلف النتائج الفعلية والمصروفات،للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

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

بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصاح عنها في القوائم  وعةجممأعاله، قامت ال ١ومع ذلك، كما هو موضح في إيضاح 
.. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية١٩-المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

لديها الموارد لمواصلة  المجموعةعلى االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن  موعةالمجقامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة 
 المجموعةالعمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك ، فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة 

 على أساس مبدأ االستمرارية.األولية الموحدة الموجزة المالية  القوائماد على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك، تم إعد

  
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٣
  

الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة الموحدة السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية تتوافق 
  .م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ية في للسنة المنته

  

 المعايير والتفسيرات علىالمعايير الجديدة، التعديالت  ١-٣

م والتي تم شرحها في القوائم ٢٠٢١يناير  ١ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية إعتباراً من 
 الموجزة.  الموحدةلها أثر جوهري على القوائم المالية األولية ولكن ليس  للمجموعةالسنوية الموحدة المالية 
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-٩- 

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إستثمارات    - ٤
  م١٢٠٢سبتمبر  ٣٠

  (غير مراجعة)
  م٠٢٠٢ديسمبر  ٣١  

 (مراجعة)
     

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   شركة مشيد العربية السعودي*
  ٦٬١٣٥٬٤٥٩  ٦٬١٣٥٬٤٥٩   دسة والمعادن*شركة قطر للهن

  ٤٢٬٨٧٥٬١٠٠  ٤٢٬٨٧٥٬١٠٠   تركيا* –شركة مينا جوس ليمتد 
 ٥٬٩٦٣٬١٧٥  ٥٬٩٦٣٬١٧٥  تركيا * -شركة باستا ورلد ليمتد 

 -   ٢١١٬٦٠٨   شركة الخريف للمياه والطاقة
 -   ٢٧١٬٨٠٠   الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت

 ٧٩٬٩٧٣٬٧٣٤ ٨٠٬٤٥٧٬١٤٢ 
    

من خالل األرباح أو الخسائر الي الدخل الشامل األخر وذلك بداية من العادلة تعديل تصنيف األصول المالية بالقيمة  قرر مجلس إدارة الشركة - 
علي ذلك تم وبناء مليون لایر سعودي  ٦٥بمبلغ  بأي أثر نتج في السابق عن تغير القيمة ضمن االرباح المبقاه  االحتفاظم مع ٢٠٢٠ شهر أكتوبر

  تأثير التغير في القيمة العادلة بنهاية السنة ضمن بنود الدخل الشامل األخر

في صندوق استثماري لدي بنك فنشر المالي ووفقا ألخر تقرير للسنة المالية المنتهية في  استثمارات* إن االستثمارات المشار إليها أعاله تمثل 
شركة و  شركة قطر للهندسة والمعادن الستثماراتانخفضت القيمة العادلة  حيثبالقيمة العادلة  م صادر من البنك فإنها تظهر٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

وتم اثبات تلك الخسائر بقائمة الدخل الشامل االخر، فيما عدا استثمار الشركة في اسهم شركة مشيد العربية السعودية تم تركيا  –مينا جوس ليمتد 
  في القيمة. االنخفاضحالياً عن مؤشر  يويدوألاالبقاء علي االستثمارات بالتكلفة 

 

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة       - ٥
تتعامل الشركة في سياق نشاطها مع أطراف ذوي عالقة حيث تقوم بشراء بعض األدوات والمواد من هذه الشركات والحصول على خدمات فنية من 

مويل وفقاً لمتطلبات العمل، وتتم هذه المعامالت بناًء على أسعار وشروط متفق عليها ويتم اعتمادها قبلها باإلضافة إلى بيع منتجات نهائية إليهم وتقديم ت
 بواسطة اإلدارة، وتفاصيلها كما يلي:

  
     المستحق من األطراف ذات العالقة -١-٥         

  االرصدة    

  م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  طبيعة العالقة  
  (غير مراجعة)

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

  ٤٧٫٤٢٠٫٣٥٨  ٤٧٬٤٥٩٬٥٢٩ زميلة  طين فرنسا أس أي أسشركة الباب

 ٦٫٥٠٩٫٧١٣ ٩٬٨٥٢٬٧٠٣ شقيقة  شركة البابطين للمقاوالت

  ٧٨٫٩٥٣  ٢٨٢٬٢١٥  شقيقة  شركة البابطين للصناعات الهندسية

   ٥٤٫٠٠٩٫٠٢٤  ٥٧٬٥٩٤٬٤٤٧  
       

 
     المستحق ألطراف ذات العالقة -٢-٥         

  دةاالرص    
 م١٢٠٢سبتمبر  ٣٠  طبيعة العالقة  

  (غير مراجعة)
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)
  ١٥٫٠١٠٫٢٣٠  ١٥٬٤٩٤٬٣٥١  شقيقة  البرتغال -شركة ميتلوجالفا ايرماوس سيلفيا أس أي 

  ٢٣٫٧٠٤  ١٣٢٬١٦٦  شقيقة  شركة البابطين للتجارة
  ٤٢٣٫٠٨١  ٣٧٨٬٦٦١  شقيقة  قطر -شركة البابطين للمقاوالت 

   ١٥٫٤٥٧٫٠١٥  ١٦٬٠٠٥٬١٧٨  
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-١٠-

 تتمة)( ت مع األطراف ذات العالقةالتعامال - ٥

 العالقة:أهم المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات  -٥/٣ 
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
 م٠٢٠٢سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
  مبيعات

٢٬٩١٦٬٢٥٣١٬٥٢٨٬٠٨١ شركة البابطين للمقاوالت

 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  (غير مراجعة)

 م٠٢٠٢سبتمبر  ٣٠
  (غير مراجعة)

  مشتريات

١٤٨٬٩٨٩ ٤٧٬٤٩٥  شركة البابطين للصناعات الهندسية

 ١٤٧٬٣٠٩ ١٠٨٬٤٦٣   شركة البابطين للتجارة

 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  (غير مراجعة)

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 (مراجعة)

    التمويل

 -  ١٥٠٬٧٥٨ الهندسيةشركه الباطين للصناعات 

٣٩٫٦٨٨ ٣٩٬١٧١  سشركة البابطين فرنسا أس أي أ

 ٣٫٠٤٤  -  شركة البابطين للمقاوالت

 ٦٫٢٧١٫٤٠٦ - البرتغال -شركة ميتلوجالفا ايرماوس سيلفيا أس أي 

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى - ٦

م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(سعودي  لایر  ٨٠٬٧٤٤٬١٥٧م مبلغ ٣٠/٩/٢٠٢١بلغ رصيد المصروفات المدفوعة مقدماً واالرصدة المدينة االخرى في 
عودي  لایر ٧٨٬٧٥٨٬٠٤٢ يد مبلغ س من الرص راء أراض بقيمة  ٥٫٩٣٣٫٧٨٥) حيث تض لایر عبارة عن دفعات مقدمة تحت عقد تطوير وش
ادية بتاريخ  ٥٨٫٤١٧٫٧٤٣ ركة إعمار المدينة االقتص ركة وش راء ارض فى ٢٤/١٢/٢٠٢٠لایر طبقاً للعقد المبرم بين الش م وذلك بغرض ش

ركة مدينه ال ركة التابعة ش تيه الخاص بالش نيع واللوجس اة توربينات الرياح للتص غيل منش اء وتش ناعى النش اديه بالوادى الص ملك عبدهللا االقتص
داد  تكمال اجرءات نقل الملكية بعد س من الثمن المتفق علية على ان يتم  %١٠٠الرياح الدولية للطاقة لحين االنتهاء من اعمال البنية التحتية واس

النتهاء من سداد كامل القيمة خالل عشر سنوات.ا

 رأس المال - ٧

سهم متساوية القيمة، قيمة  ٤٢٫٦٣١٫٣١٢لایر سعودي مدفوع بالكامل مقسم الى  ٤٢٦٫٣١٣٫١٢٠بلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع 
  لایر سعودي. ١٠كل سهم 
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 قروض طويلة األجل - ٨
 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

  ة)(غير مراجع
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 (مراجعة)
 

٢٧٫٢٩٢٫٦١٤  ٤٠٬٣٠٠٬٠٠٠   قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
٢٤٤٫٤٤٤٫٤٤٤  ٢٤١٬٠٦٢٬٢٥٢  بنوك تجارية محلية -قروض تورق طويلة األجل 

٢٨١٬٣٦٢٬٢٥٢٢٧١٫٧٣٧٫٠٥٨

 اد لهذه القروض على النحو التالي:تم عرض القروض طويلة األجل في قائمة المركز المالي حسب جدولة السد

 م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  (غير مراجعة)

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 (مراجعة)

١٢٤٫٠٣٣٫٣٣٣ ١٠٥٬٦٨٣٬٣٣٣   الجزء المتداول 
 ٧٢٥٫٧٠٣٫١٤٧ ١٧٥٬٦٧٨٬٩١٩  الجزء غير المتداول

٢٨١٬٣٦٢٬٢٥٢٢٧١٫٧٣٧٫٠٥٨

من بنوك محلية وذلك بغرض سداد المبالغ القائمة على الشركة لدى البنوك االخرى وإعادة حصلت الشركة على تمويالت بنكية طويلة االجل 
مليون لایر سعودي  ٤٥هيكلة الوضع المالي باالضافة الى ابرام عقود قروض جديدة متوسطة االجل خالل الفترة من بنوك محلية تبلغ قيمتها 

 نمية الصناعي وذلك بغرض إنتاج أبراج نقل الطاقة وأبراج االتصاالت.لنفس الغرض السابق. كما حصلت على تمويل من صندوق الت

إن التمويالت البنكية طويلة ومتوسطة االجل من البنوك المحلية مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود 
ً لعقود التسهيالت البنكية . وتت ضمن اإلتفاقيات البنكية قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق التي أبرمتها الشركة وضمانات أخرى وفقا

 بتوزيعات األرباح وصافي حقوق الملكية، باإلضافة إلى قيود على بعض النسب المالية األخرى المحددة في هذه اإلتفاقيات.

 هذة من عليها الحصول تم التي القروض بحس متغيرذات الصلة وذلك بسعر فائدة  اتبمصروفات تمويلية طبقا لالتفاقي قروضتحمل هذه ال
  .البنوك

األجل قروض قصيرة  - ٩

وف وقروض تورق وأوراق دفع  حب على المكش ورة س هيالت بنكية من بنوك تجارية محلية ودولية تتمثل في ص ركة على تس لت الش حص
سهيالت تخضع لعمولة وفقاً لألسعار السائدة في . إن هذه التوخطابات ضمان مستندية اعتماداتوكذلك  العامل،لتمويل متطلبات رأس المال 

تخدم هذه  مانات أخرى والتي تس ركة وض ندات ألمر والتنازل عن جميع عوائد العقود التي أبرمتها الش دار س مونة مقابل إص وق ومض الس
   يلي:وتفاصيلها كما  بها،التسهيالت في تمويل األعمال المرتبطة 

م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  (غير مراجعة)

 م٢٠٢٠سمبر دي ٣١
 (مراجعة)

 ٢٣٫٢٥٣٫٩٨٢  ٣٥٬٣١٧٬٢١٦   سحب على المكشوف
٥٣١٫٥١٤٫٥٤٢ ٦٣٧٬٩٧٤٬٤٧٧  قروض بنكية وتورق قصير األجل

 ٨٥٫٧٨٩٫٢١٢ ٢٠٣٬١٥٣٬٤٨١  أوراق دفع
٨٧٦٬٤٤٥٬١٧٤٦٤٠٫٥٥٧٫٧٣٦

ازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي أبرمتها الشركة إن قروض التورق من البنوك التجارية أعاله مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر وتن
كية المتعلقة والتي تستخدم هذه التسهيالت في تمويل األعمال التشغيلية بها وضمانات أخرى وفقاً لعقود التسهيالت البنكية . وتتضمن اإلتفاقيات البن

ألرباح وصافي حقوق الملكية، باإلضافة إلى قيود على بعض النسب بقروض التورق أعاله قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيعات ا
  المالية األخرى المحددة في هذه اإلتفاقيات.
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مخصص الزكاة  -١٠

تقوم المجموعة بتقديم إقرار زكوي موحد للمجموعة ككل (الشركة األم وشركاتها التابعة) بموجب القوائم المالية الموحدة.
م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

  )(غير مراجعة
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 (مراجعة)
   حركة مخصص الزكاة  -٠١/١

١٤٫٣٥٧٫٧٩٥ ١٣٬٢٣٦٬١٣٤  الرصيد في أول الفترة / السنة
 ١٧٫٧٤٧٫٢٤٩ ١٣٬١٤٢٬٦١١ المكون عن الفترة / السنة      

١٢٫٩٥٨٫٣٣٠ -  م٢٠١٨م الى ٢٠٠٥فروقات زكوية عن السنوات من 
)٣١٫٨٢٧٫٢٤٠((١٩٬٩١١٬٧٠٧)   المسدد خالل الفترة / السنة

 ١٣٫٢٣٦٫١٣٤ ٦٬٤٦٧٬٠٣٨  الرصيد في آخر الفترة / السنة

 الوضع الزكوى
 ثر تقديمهاعلى ام ٢٠٢٢أبريل  ٣٠ حتي سارية المفعولم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حصلت الشركة على شهادة زكاة نهائية للسنة المالية المنتهية في  -

 القوائم المالية واإلقرار الزكوي للسنة ذاتها.
  م.٢٠٠٤تم إنهاء الوضع الزكوي للشركة للسنوات المالية حتى  -
  لایر. ١٢٫٩٥٨٫٣٣٠م وتم سداد الفروق بمبلغ ٢٠١٨م ولغاية ٢٠٠٥تم إنهاء الربط الزكوي للسنوات المالية من  -
كل تقديري بنا - ص الزكاة بش ص يتم إعداد مخص ركة أنه كافي، وفي حال وجود فروقات ما بين مخص ءا على رأي محايد حيث تعتقد إدارة الش

 الزكاة والربط النهائي سيتم إثباتها كتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يصدر فيها الربط النهائي في حال ثبوته.
لایر سعودى ١٫١٣٨٫٦٤٨ونتج عنه فرق زكاة بمبلغ  ٢٠١٤وى عن عام ربط زك ("الهيئة") هيئة الزكاة والضريبة والجماركاصدرت  -

 . قامت الشركة برفع دعوى الى األمانة العامة للجان الضريبية وتم الحكم فيها لصالح الشركة وقبول االعتراض على كامل المبلغ
نوات من  - درت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط عن الس لایر سعودى  ٣٢٫٠٤٠٫٢٨١بمبلغ  نها فروقات زكاةم ونتج ع٢٠١٨م الى ٢٠١٥اص

ار الزكو تش ريبية ولم يتم تحديد موعد لنظر الدعوى ، وبناء على راى المس ركة برفع دعوى أعتراض الى األمانة العامة للجان الض ى وقامت الش
 .م٢٠١٩ الخارجى للشركة فإن النتيجة ستكون لصالح الشركة، ولم تُصدر الهيئة حتى االن الربط عن عام

  

تكاليف التمويل -١١

م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  (غير مراجعة)

 سبتمبر ٣٠
 م٢٠٢٠

(غير مراجعة)
   

 ٤٨٥٬٣٤١ ٢٬١٢٠٬٤٥٩  ولفوائد حق استخدام أص
 ٢٤٬٧٧٠٬٤٦١  ٢٠٬٠٧٥٬٩٥٢  فوائد تمويلية

 ٢٥٬٢٥٥٬٨٠٢ ٢٢٬١٩٦٬٤١١
  

  

 ربحية السهم  -١٢

ائد لحملة األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل تم احتساب ربحية السهم بقسمة ربح الفترة الع
الفترة، ال ينطبق ربح السهم المخفض على المجموعة. لم يتم عرض ربحية السهم من العمليات المستمرة لعدم وجود عمليات غير مستمرة خالل 

 .الفترة

 سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 م٢٠٢٠
 (غير مراجعة)

 م٢٠٢١
 (غير مراجعة)

 م٢٠٢٠
 (غير مراجعة)

 م٢٠٢١
 (غير مراجعة)

ربح الفترة ١٢٬٦٥٢٬٨٧٤ ١٥٬٣١١٬٢٧٣ ٤٣٬٦٥١٬٢٠١ ٥٢٬٠٥١٬٢٣٥

٤٢٬٦٣١٬٣١٢ ٤٢٬٦٣١٬٣١٢ ٤٢٬٦٣١٬٣١٢ ٤٢٬٦٣١٬٣١٢ 
المتوسط المرجح لعدد االسهم 

 المصدرة 

٠٫٣٠ ٠٫٣٦ ١٫٠٢ ١٫٢٢ 
ربحية السهم االساسية والمخفضة 

  (لایر سعودي)
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توزيعات أرباح -١٣

لایر سعودي لكل  ١لایر سعودي بواقع  ٤٢٬٦٣١٬٣١٢م وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بلغت  ٢٠٢١ل عام قامت الشركة خال
من القيمة االسمية للسهم وقد أقرت الجمعية  %١٠لایر سعودي لكل سهم). والتي تعادل  ٠٫٥٠لایر سعودي بواقع  ٢١٬٣١٥٬٦٨٦م: ٢٠٢٠سهم (
 م.٢٠٢١يناير  ٢٤هـ الموافق ١٤٤٢جمادى األخره  ١١حة في جلستها المنعقدة بتاريخ العادية التوزيعات المقتر العامة

معلومات قطاعية -١٤

إلى صانعي القرارات التشغيلية  بانتظاممبينة أدناه هي التي يتم رفعها والالمعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية والجغرافية للمجموعة  -أ
  :كاالتيوبيانها  مجموعةبال
واإلنشاءات الحديدية المجلفنة .  واختباراتهاالمجلفنة  االتصاالتويشتمل علي إنتاج أبراج نقل الطاقة وأبراج طاع األبراج والهياكل المعدنية : ق• 
الشوارع   ويشتمل على إنتاج وجلفنة أعمدة الكهرباء واإلنارة والصواري وملحقاتها باإلضافة إلى إنتاج فوانيس إنارة األعمدة واإلنارة : •

والمالعب والحدائق وإنتاج لوحات توزيع الكهرباء.
 ويشمل القيام بأعمال توريد وتركيب وصيانة أنظمة اإلتصاالت. قطاع التصميم والتوريد والتركيب : •
 .ويشمل على إنتاج المكونات المعدنية المتحركة ألنظمة تعقب الطاقة الشمسية الكهروضوئية قطاع الطاقة الشمسية : •
 ويقوم باإلشراف على قطاعات الشركة المختلفة باإلضافة إلى األنشطة اإلستثمارية في الشركات التابعة .المركز الرئيسي : • 

ً  سبتمبر ٣٠فيما يلي ملخص للمعلومات للسنة المنتهية في  -ب  : للقطاعات التشغيلية على النحو التالي وفقا

ً  سبتمبر ٣٠فيما يلي ملخص للمعلومات للسنة المنتهية في  - ج : النحو التالي الجغرافية علىللقطاعات  وفقا

قطاع األبراج 
 والهياكل المعدنية

 األعمدةقطاع 
 واإلنارة

 قطاع التصميم
 والتوريد والتركيب

 قطاع الطاقة
 الشمسية

 المجموع  المركز الرئيسي

 م (غير مراجعة)٢٠٢١
 ١٬٠٤٩٬٥٧٥٬٥٧٢   -   ٦١٬٨٨٣٬٢٦٥    ١٩٩٬٢٤٢٬٠٣٣    ٤٤٠٬٥٥١٬٨١٧    ٣٤٧٬٨٩٨٬٤٥٧   صافي اإليرادات 

صافي دخل الفترة قبل الزكاة
 ٥٥٬٣٤٩٬٤٠٥ ٢٬٦٨٣٬٦٧٤ (٣٬١١٠٬٩٣٧)  ١١٬٦٢٤٬١٦٧  ٤٦٬٤٣٢٬٥٧١ (٢٬٢٨٠٬٠٧٠)  يريةوضريبة الدخل التقد

 ٤٠٣٬٧٦٨٬٤٦١ ٨٨٬٥٥٢٬٦٥٩  ٧١٬٩٧٥٬٤٣٥  ٢٣٬٢٨١٬٣٩٧  ٦٥٬٨٨٢٬٢٣٤  ١٥٤٬٠٧٦٬٧٣٦  ممتلكات ومعدات
 ٢٢٬١٩٦٬٤١١   -   ٢٬٢٢١٬٦٨٨    ١٬٨٥٠٬٦٥٨    ٩٬٣٤٠٬١٤٣    ٨٬٧٨٣٬٩٢٢   تكاليف تمويل

 م (غير مراجعة)٢٠٢٠
 ١٬٠٣٦٬٧٩٢٬١٧٢-  ٦٧٬٥٧٥٬٥٤٩  ٢٢٥٬٤٥٥٬٦١٩  ٣٨٤٬٢٢٣٬٦٩٩  ٣٥٩٬٥٣٧٬٣٠٥  صافي اإليرادات

صافي دخل الفترة قبل الزكاة
 ٦٥٬٧٠٧٬٠٢٩ ٥٬٣٥٤٬٥٦٦ ٥٬١١٤٬٥٣٧ ١٠٬٦٩١٬٧٣٣ ٤١٬٢٥٠٬١٥٨ ٣٬٢٩٦٬٠٣٥ وضريبة الدخل التقديرية

 ٤٠٠٬٦٠٦٬٧٥٠ ٥٤٬٨٣٨٬٦٣٤ ٦٥٬٧٧٣٬٠٧١ ٢٥٬٤٠٠٬٤٦٦ ٩٨٬٨٦٧٬٩٩٩ ١٥٥٬٧٢٦٬٥٨٠ ممتلكات ومعدات
 ٢٥٬٢٥٥٬٨٠٢-  ٥٦٬١٤٧  ١٬٥٨٠٬٢٢٠  ١١٬٤٦٢٬٤١٥  ١٢٬١٥٧٬٠٢٠  تكاليف تمويل

 المملكة العربية
السعودية  

ية االمارات العرب
المتحدة 

 جمهورية مصر
العربية  

 المجموع

 م (غير مراجعة)٢٠٢١
 ١٬٠٤٩٬٥٧٥٬٥٧٢ ١٠٣٬٢٣٥٬٢٠٨  ١١٦٬٠١٧٬٤٦٩  ٨٣٠٬٣٢٢٬٨٩٥   صافي اإليرادات 

 ٥٥٬٣٤٩٬٤٠٥(١٬٧٦٤٬٢٢٩)  ١٠٬٢٣٦٬٦٣٧  ٤٦٬٨٧٦٬٩٩٧   وضريبة الدخل التقديرية صافي دخل الفترة قبل الزكاة
 ٤٠٣٬٧٦٨٬٤٦١ ٣٢٬٨٤٦٬٠٧٣  ٥٦٥٬٩٨٥  ٣٧٠٬٣٥٦٬٤٠٣  ممتلكات ومعدات

 ٢٢٬١٩٦٬٤١١ ١٬٧٥٤٬١٢٣  ٢٥٩٬٩٨٩  ٢٠٬١٨٢٬٢٩٩  تكاليف تمويل

 م (غير مراجعة)٢٠٢٠
 ١٬٠٣٦٬٧٩٢٬١٧٢ ١٤٥٬٩٩٧٬٥٩٠  ٩٥٬٩٧٥٬٦٠٤  ٧٩٤٬٨١٨٬٩٧٨   صافي اإليرادات

 ٦٥٬٧٠٧٬٠٢٩ ١١٬١٠٥٬٠٤٠  ٦٬٤٩٣٬٤٨٨  ٣٦٬٣٥٢٬٦٥٤   صافي دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل التقديرية
 ٤٠٠٬٦٠٦٬٧٥٠ ٣٣٬١٠٤٬٧٥٥  ٨٣٠٬٨٥٧  ٣٦٦٬٦٧١٬١٣٨ ممتلكات ومعدات 

 ٢٥٬٢٥٥٬٨٠٢ ٦٬١٢٧٬٠٠٧  ٢٤٠٬٢٦٧  ١٨٬٨٨٨٬٥٢٨  تكاليف تمويل



واالتصاالتشركة البابطين للطاقة   
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول   
   م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

(جميع المبالغ باللایر السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

-١٤-

الرأسمالية  تواالرتباطاالمحتملة   تااللتزاما  - ١٥

  االلتزامات المحتملة  ١-١٥

  االرتباطات الرأسمالية  ١٥٫٢
 . ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ال توجد ارتباطات رأسمالية لدى المجموعة بتاريخ المركز المالي كما في       

  أحداث الحقة - ١٦
مع أحد   بنظام مرابحة إسالمي متوسط األجل ٢٠٢١أكتوبر ١١تســـهيالت بنــكية متوسطة األجل بتـــــاريخ  اتفاقيةشركة عن توقيع ال أعلنت

تقديم الضمانات مقابل التمويل وهى عبارة عن   سنوات ٥بمدة تمويل  سعودي لایر  مليون ٣٠٠العربية السعودية بقيمة  البنوك المحلية بالمملكة
إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة األجل وتحويلها إلى قروض  حيث أن الهدف من التمويل هو  ،سعوديمليون لایر  ٣٠٩سند ألمر بقيمة 

  .الشركة المستقبلية احتياجاتمتوسطة األجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية الالزمة لتمويل 

بنكي متوسط األجلال  أعلنتكما   تمويل  تمويل مرابحة    ٢٠٢١أكتوبر  ٢١بتاريخ    شركة حصولها على  البنوك المحلية   إسالميبنظام  مع أحد 
مع تقديم الضمانات مقابل التمويل وهى عبارة عن سند ألمر    سنوات  ٤بمدة تمويل    سعوديلایر    مليون  ٢٥٠بالمملكة العربية السعودية بقيمة  

إلى قروض متوسطة    إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة األجل وتحويلها، حيث أن الهدف من التمويل هو  سعوديمليون لایر    ٢٨٢بقيمة  
  . الشركة المستقبلية احتياجاتاألجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية الالزمة لتمويل 

  اعادة تبويب ارقام الفترة السابقة  - ١٧

تم إعادة تبويب بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. 

 األولية الموحدة الموجزة اعتماد القوائم المالية  - ١٨

هـ ١٤٤٣ربيع الثاني    ٦بتاريخ  م بواسطة مجلس اإلدارة  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠للفترة المنتهية في    وجزة القوائم المالية األولية الموحدة الم  اعتمادتم  
  .م٢٠٢١ نوفمبر ١١الموافق 

 م ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠
   (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 (مراجعة) 

٩٢٬٥٩٠٬٥٤٨ ٣٩٣٬٦٣٦٬٨٢٧ اعتمادات مستندية
 ٤١٦٬٣٦١٬٢٧٩ ٣٠٣٬٤٠٧٬٥٠٠   خطابات ضمان

٥٠٨٬٩٥١٬٨٢٧ ٦٩٧٬٠٤٤٬٣٢٧
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