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تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
()2/1
السادة  /المساهمون
الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
الدمام  -المملكة العربية السعودية
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة للشركة السعودية ألنابيب الصلب ("الشركة") ،شركة
مساهمة سعودية ،والشركة التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة") كما في  33سبتمبر  ،2321وقائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ ،والقوائم
األولية الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ،
وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى ("القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة") .إن اإلدارة
مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير
المالي األولي" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة بنا ًء على الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم (" )2413فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل
مراجع الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .يشتمل فحص القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة بصفة أساسية على اإلستفسار من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية
وإجراءات فحص أخرى .إن الفحص هو أقل نطاقا ً إلى حد كبير من عملية المراجعة التي تتم وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الحصول على تأكيد بأننا أصبحنا على علم بكافة
األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة .وعليه ،فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
اإلستنتاج
بنا ًء على فحصنا الذي قمنا به ،لم يلفت إنتباهنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم
يتم إعدادها ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34المعتمد في المملكة العربية السعودية.

تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
()2/2
السادة  /المساهمون
الشركة السعودية ألنابيب الصلب
لفت انتباه
ً
دون إعتبار ذلك تحفظا على إستنتاجنا ،فإننا نلفت اإلنتباه إلى:
-

إيضاح رقم ( )2حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة ،حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي
إس إم العربية (الشركة التابعة) كما في  33سبتمبر  2321رأس مالها بمبلغ  42221مليون لاير سعودي ( 14ديسمبر
 41421 :2222مليون لاير سعودي).

-

إيضاح رقم ( )41حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة فيما يتعلق بالصكوك اإللكترونية لملكية بعض
قطع أراضي المجموعة والتي تغيرت حالتها لـ"غير فعال" بسبب اإللغاء بنا ًء على قرار من المحكمة ،والذي نما إلى
علم االدارة خالل الفترة المنتهية في  33سبتمبر .2321

البسام وشركاؤه
صندوق بريد 4636
الخبر 31952
المملكة العربية السعودية

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني -ترخيص رقم ()337
 2ربيع الثاني 1443هـ
 7نوفمبر 2321

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .1التنظيم واألنشطة الرئيسية
الشركة السعودية ألنابيب الصلب ( يشار إليها بـ "الشركة" أو "أس أس بي سي") هي شركة مساهمة سعودية تأسست كشركة ذات مسؤولية
محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  2353339144الصادر بتاريخ  27رجب 1433هـ (الموافق 13
يونيو .)1913وفي تاريخ  4رجب 1433هـ (الموافق  27يونيو  ،)2339تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى
شركة مساهمة مدرجة في سوق األوراق المالية.
كما هو مشار إليه في إيضاح رقم ( ،)2فإن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تشمل القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة  -شركة صناعات
التيتانيوم والفوالذ المحدودة ("تي إس إم العربية") ويشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة".
يبلغ رأس مال المجموعة المصدر والمصرح به بعد الطرح العام األولى  513مليون لاير سعودي مقسم إلى  51مليون سهم قيمة كل سهم  13لاير
سعودي.
يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالى :ص .ب  ،11613رمز بريدي  ،31463الدمام ،المملكة العربية السعودية
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في إنتاج والبيع بالجملة ألنابيب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابيب مجلفنة ومسننة ملحومة طوليا ً وأنابيب
غير ملحومة وأنابيب مغلفة خارجيا ً بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة وأنابيب مغلفة داخليا ً باألبوكسي وأنابيب
منحنية بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابيب الملحومة ،وتجارة الجملة من األنابيب ،واألنابيب المجوفة من الحديد والصلب،
واألنابيب المعدنية الحديدية وغير الحديدية ،واإلكسسوارات ،واألقفال ،والمفصالت ،وغيرها من األدوات اليدوية ،وتجارة الجملة من الملحقات
المعدنية األخرى ،واألقفال ،والمفصالت واألدوات اليدوية ،وتجارة الجملة لمواد البناء والمواد المعدنية األخرى.
 .2هيكل المجموعة
تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كما في  33سبتمبر  2321على القوائم المالية األولية للشركة والشركة التالية التابعة لها (يشار إليهم
مجتمعين "بالمجموعة"):
النشاط الرئيسي

إسم الشركة التابعة الموحدة

تصنيع معدات المعامل

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

نسبة الملكية الفعلية
2323
2321
٪133
٪133

شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة ("تي إس إم العربية")
تأسست شركة تي إس إم العربية ،بموجب السجل التجاري رقم  2353373915الصادر بتاريخ  4صفر 1432هـ (الموافق  1يناير ،)2311
ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع معدات المعامل مثل المبادالت الحرارية وأوعية الضغط .يبلغ رأس مال الشركة التابعة  32مليون لاير سعودي
وتمتلكها الشركة السعودية ألنابيب الصلب بالكامل .كانت المجموعة تمتلك أوالً نسبة  ٪73من رأس مال شركة تي إس إم العربية .بتاريخ  22فبراير
 ،2316وقعت المجموعة إتفاقية ( "اإلتفاقية") مع شركة تي إس إم تك لإلستحواذ على الحصة المتبقية البالغه  ٪33من حصص ملكية شركة تي إس
إم العربية .تم استكمال اإلجراءات القانونية لإلستحواذ وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة تبعا ً لذلك.
كما في  33سبتمبر  ،2321تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها بمبلغ  12284مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
 14186 :2323مليون لاير سعودي) .باإلضافة إلى ذلك ،خالل الفترة المنتهية في  33سبتمبر  ،2321قامت شركة تي إس إم العربية ببيع
موجوداتها التشغيلية الرئيسية والتي تتضمن مباني وآالت ومعدات وموجودات أخرى بسعر بيع قدره  3683مليون لاير سعودي (إيضاح .)13
 .0أسس اإلعداد
 1-0أساس اإللتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  33سبتمبر  2321وفقا ً لمتطلبات معيار المحاسبة
الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين ويجب أن تقرأ جنبا ً إلى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2323آخر قوائم
مالية موحدة سنوية) .ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم مالية كاملة وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية ،إال أن السياسات واإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم ادراجها لتعكس األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في
المركز المالي وأداء المجموعة منذ اصدار آخر قوائم مالية موحدة سنوية.
 2-0إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،إال اذا سمحت المعايير الدولية للتقارير المالية بالقياس وفقا ً لطرق تقييم
أخرى.
إن إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام ،والتقديرات واإلفتراضات
التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ان هذه األحكام الهامة المعدة من قبل
اإلدارة لتطبيق سياسات المجموعة المحاسبية ومصادر التقديرات غير المؤكدة الرئيسية هي نفسها المذكورة في آخر قوائم مالية موحدة سنوية كما في
 31ديسمبر  .2323بإستثناء ما يلي:
-7-

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .0أسس اإلعداد (تتمة)
 2-0إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
 1 -2-0العمليات غير المستمرة والموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع
يتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة .يتم تصنيف
الموجودات غير المتداولة (أو مجموعات اإلستبعاد) ﮐمحتفظ بها بغرض البيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تﮐلفة البيع ،أيهما أقل.
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة (أو مجموعات اإلستبعاد) علﯽ أنها محتفظ بها بغرض البيع ،إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية من خالل
معاملة بيع بدالً من اإلستخدام المستمر .في هذه الحالة عندما يكون األصل (أو مجموعة اإلستبعاد) متاحًا للبيع الفوري في حالته الحالية فقط مع
ً
محتمال بدرجة كبيرة.
مراعاة الشروط المعتادة والعادية لبيع تلك األصول (أو مجموعات اإلستبعاد) ويعتبر البيع
تعتبر عملية البيع محتملة بدرجة كبيرة إذا كان المستوى اإلداري المختص ملتز ًما بخطة لبيع األصل (أو مجموعة اإلستبعاد) ،وتم البدء في برنامج
نشط إليجاد المشتري واستكمال الخطة .عالوة على ذلك ،تم تسويق الموجودات للبيع (أو مجموعة اإلستبعاد) بشكل نشط وبسعر معقول بالنسبة
لقيمتها العادلة الحالية .باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تصبح عملية البيع مؤهلة لإلعتراف بها كعملية بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تاريخ
تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع.
ال يتم استهالك أو اطفاء الموجودات غير المتداولة للبيع أثناء تصنيفها ﮐمحتفظ بها بغرض البيع .تم اإلعتراف بالفوائد والمصاريف األخرى
المرتبطة بإلتزامات مجموعة اإلستبعاد.
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة المصنفة ﮐمحتفظ بها بغرض البيع وموجودات مجموعة اإلستبعاد المصنفة ﮐمحتفظ بها بغرض البيع بشﮐل
منفصل عن الموجودات األخرى في قائمة المرﮐز المالي .يتم تصنيف إلتزامات مجموعة اإلستبعاد المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع بشكل
منفصل عن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة.
 0-0أساس التوحيد
تتضمن القوائم المالية الموحدة ،القوائم المالية للشركة السعودية ألنابيب الصلب وشركتها التابعة (المجموعة) كما ورد في إيضاح رقم (.)2
تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.
 معرضة أو لديها الحق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.
 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد اإلستثمار.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال ،إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تغيرات
على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون للشركة السيطرة على تلك
المنشأة المستثمر بها عند ما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد .تأخذ
الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها السيطرة.
تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:





حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين.
حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أواألطراف األخرى.
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن المجموعة لها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة إلتخاذ
قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة
السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه
سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
إن قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة .إن إجمالي الدخل
الشامل اآلخر للشركة التابعة موزع على مساهمي المجموعة.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن
المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.

-1-

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .0أسس اإلعداد (تتمة)
 0-0أساس التوحيد (تتمة)
التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية .يتم تعديل القيم
المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة .إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق
الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المسدد أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائدا ً إلى مساهمي المجموعة.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة ويتم احتسابها على
أساس الفرق بين  -1إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاه و -2القيمة الدفترية المدرجة سابقا ً للموجودات (بما في
ذلك الشهرة) ،ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة .يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل
اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت بإستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة (بمعنى آخر ،إعادة
التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد /مسموح به وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية) .إن القيمة العادلة للنسب التي يتم االحتفاظ بها من اإلستثمار في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة
لإلستثمار المتبقي عند االعتراف األولي في الفترات الالحقة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9متى كان ذلك مناسباً ،وفي حال أصبحت
شركة زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة لإلعتراف األولي باإلستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.
 4-0معايير وتعديالت المعايير الصادرة والمطبقة في الفترة الحالية:
لم يتم إصدار معايير جديدة  ،ومع ذلك ،هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري في الفترة الحالية:
التعديالت على المعايير
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ( )39والمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( )7والمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )4والمعيار الدولي للتقرير المالي
رقم ()16
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16

الوصف

تسري للسنوات التي تبدأ في أو
بعد

تعديل سعر الفائدة اإلسترشادي – المرحلة الثانية

 1يناير 2321

تعديل لتمديد اإلعفاء من تقييم ما إذا كان إمتيازات اإليجار
ً
تعديال لعقد اإليجار
الناتجة عن جائحة كورونا يعد

 1أبريل 2321

 8-0المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتي لم يتم تطبيقها بعد
لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد:
تسري للسنوات التي تبدأ في أو
بعد
الوصف
التعديالت على المعايير
معيار المحاسبة الدولي رقم ()37
المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام (،)16
و( ،)9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()41
والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()1
معيار المحاسبة الدولي رقم ()16
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()3
معيار المحاسبة الدولي رقم ()1
معيار المحاسبة الدولي رقم ()1
معيار المحاسبة الدولي رقم ()12
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )13ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ()21

العقود المحملة بخسائر – تكلفة إستكمال أداء العقد
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية
2323 - 2311
المتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت السابقة
لإلستخدام المقصود
إشارة إلى إطار المفاهيم
تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة
تعديالت على تعريف التقديرات المحاسبية
تعديالت بخصوص الضريبة المؤجلة على اإليجارات
وإلغاء اإللتزامات
بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو
المشروع المشترك

 1يناير 2322

 1يناير 2322
 1يناير 2322
 1يناير 2322
 1يناير 2323
 1يناير 2323
 1يناير 2323
غير محدد

تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه التفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون سارية ،كما أن تطبيق هذه
التفسيرات والتعديالت يتوقع أال يكون له أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة سنة التطبيق األولى.
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .4ممتلكات وآالت ومعدات
تتمثل القيمة الدفترية في:
إيضاح
1-4
3-4
4-4

الموجودات الثابتة التشغيلية
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
أصول حق اإلستخدام

 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
541,314,229
831,382,414
2,717,141
482,232
1,435,311
6,414,234
552,537,151
835,424,028

 1-4الموجودات الثابتة التشغيلية
إيضاح
صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة  /السنة
محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
المحول إلى المخزون
شطب
إستبعاد
اإلستهالك المحمل خالل الفترة  /السنة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

2-4

 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
573,156,241
841,054,224
13,259,919
9,400,536
)(142,402
)(16,533
)(271,197
)(16,314,658
)(42,453,134
)(01,858,934
541,314,229
831,382,414

 2-4تتمثل التحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الموجودات الثابتة التشغيلية خالل الفترة  /السنة فيما يلي:
 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
4,117,536
4,160,243
5,659,494
2,542,036
412,959
425,263
13,259,919
9,400,536

آالت ومعدات
مباني وهياكل
معدات مكتبية وكهربائية

 0-4أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
2,919,541
15,521,196
8,915,426
)(13,259,919
)(9,400,536
)(2,553,366
)(83,984
2,717,141
482,232

في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
المحول إلى الموجودات الثابتة التشغيلية
المحول إلى موجودات غير ملموسة
في نهاية الفترة  /السنة
 4-4أصول حق اإلستخدام
تتمثل الحركة على أصول حق اإلستخدام فيما يلي:

 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
7,564,511
5,408,355
1,763,111
)(193,241
)(503,134
)(658,998
1,435,311
6,414,234

صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
اإلستهالك المحمل خالل الفترة  /السنة
إستبعادات خالل الفترة  /السنة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة
- 13 -

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .8إستثمارات
إيضاح
1-5
2-5

إستثمار في شركة زميلة ،صافي
إستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
11381928967
13864486054
11381928967
13864486054

 1-8إستثمار في شركة زميلة ،صافي
تتمثل الحركة على اإلستثمار في شركة زميلة فيما يلي:
 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
135,421,635
113,142,469
4,771,362
)(4,949,850
113,192,967
138,448,054

شركة األنابيب العالمية (جي بي سي)
الرصيد اإلفتتاحي لإلستثمار
الحصة في صافي (خسارة)  /ربح الفترة  /السنة
يتمثل اإلستثمار في شركة زميلة فيما يلي:
تكلفة اإلستحواذ (تتضمن مساهمة قرض)
مساهمة القرض لزيادة رأس المال
الحصة من األرباح المبقاه (الرصيد اإلفتتاحي)
الحصة في صافي (خسارة) ربح الفترة  /السنة
صافي قيمة اإلستثمار

48,333,333
40,983,333
21,442,469
)(4,949,850
138,448,054

45,333,333
43,753,333
16,671,635
4,771,362
113,192,967

الشركة العالمية لألنابيب المحدودة (جي بي سي)
الشركة العالمية لألنابيب المحدودة (جي بي سي) هى شركة مساهمة سعودية مقفلة .الشركة كانت شركة ذات مسئولية محدودة حتى  17ديسمبر
 2317وتم تغيير الكيان القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة مقفلة في تاريخ  11ديسمبر  .2317الشركة مملوكة للمجموعة وشركة إي إي دبليو
األل مانية وشركاء سعوديين آخرين وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابيب الملحومة الكبيرة حتى قطر  63بوصة واألنابيب الكبيرة ذات اإلستعماالت
اإلنشائية .إن رأس المال األولي لشركة العالمية لألنابيب المحدودة هو  125مليون لاير سعودي ،والذي تمتلك الشركة السعودية ألنابيب الصلب فيه
ما نسبته  ٪35والذي تم زيادته الحقا ً ليصبح  253مليون لاير سعودي.
 2-8إستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يمثل هذا اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حصة بنسبة  ٪23في شركة التطوير الكيميائي المحدودة ،وهي شركة قابضة أنشئت
بهدف تطوير المشروعات الصناعية.
في عام  ،2316وإستناداً إلى دراسة اإلنخفاض في القيمة ،تم تخفيض وتعديل قيمة اإلستثمار بمبلغ  43مليون لاير سعودي بقائمة الربح أو الخسارة
الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2316خالل عام  ،2317تم عمل دراسة أخرى بواسطة اإلدارة لهذا اإلستثمار مع األخذ في اإلعتبار
الوضع الحالي للشركة والتوقعات المستقبلية وبنا ًء على ذلك قرر مجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام  2317تخفيض كامل قيمة الرصيد المتبقي
من هذا اإلستثمار بمبلغ  2386مليون لاير سعودي ،حيث أعتبرت قيمة اإلستثمار ،في ظل الظروف القائمة ،غير قابلة لإلسترداد.
 .6ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون
إيضاح

ذمم مدينة تجارية
اإليرادات المحققة بالزيادة عن الفواتير الصادرة
1-6
مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
ذمم مدينة تجارية ،صافي
ذمم مدينة لببيع الموجودات التشغيلية الرئيسية لشركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة 13
11أ
األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة
قروض موظفين
مصاريف مسددة مقدما ً ودفعات مقدمة إلى الموردين
مدينون آخرون
يخصم :الجزء غير المتداول من قروض الموظفين ومدينون آخرون
إجمالي الجزء المتداول ،صافي
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 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
141,117,234
134,566,451
937,499
)(6,961,693
)(8,694,284
142,793,313
44,142,929
01,401,283
1,324,367
0,692,494
5,347,697
0,509,292
2,469,163
2,683,301
5,146,531
1,954,635
156,411,145
140,390,562
)(5,235,672
)(0,432,241
151,245,473
104,191,891

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .6ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون (تتمة)
 1-6تتمثل الحركة على مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية فيما يلي:
 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
7,516,779
6,461,643
)(21,561
()162246404
)(596,521
()896449
6,961,693
866946284

الرصيد اإلفتتاحي
رد مخصص الفترة  /السنة
المستخدم
الرصيد النهائي
 .9القروض

متداول
 31ديسمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
قروض ألجل
صندوق التنمية الصناعية السعودي

-

قروض قصيرة األجل
صندوق التنمية الصناعية السعودي  -قرض لتمويل رأس المال العامل
قرض مرابحة

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
مجموع القروض

غير متداول
 31ديسمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
64,404,240

-

131,233,993

84,165,183
121,553,432

13,333,533
175,329,137

-

-

151,344,382

251,362,637

64,404,240

131,233,993

28,681,124
236,933,151

29,633,516
217,663,123

)(28,681,124
44,250,114

)(29,633,516
71,633,477

إن شروط التمويل هي كما يلي:

إسم القرض

الرصيد
بالريال السعودي

صندوق التنمية الصناعية
السعودي 1 -

6989348243

إجمالي قرض ألجل

6989348243

عدد
األقساط
المتبقية

نوع القرض

طويل األجل

5

مدة السداد

نصف سنوي

فترة السداد
أبريل  2311إلى
فبراير 2324

صندوق التنمية الصناعية
السعودي  -قرض لتمويل رأس
المال العامل

5981618153

قصير األجل

-

خالل  12شهر

يوليو  2323إلى
يونيو 2322

قرض مرابحة
إجمالي قروض قصيرة األجل
إجمالي القروض

12181138932
11183498352
28364506248

قصير األجل

-

من  3إلى  6أشهر

-

رسوم القرض
تكاليف متابعة
كل  6أشهر

رسوم مقدمة
معدل السيبور
زائداً ٪1825
إلى ٪1875

تخضع اتفاقيات هذه التسهيالت اإلئتمانية لبعض التعهدات المالية وغير المالية .باإلضافة إلى ذلك ،خالل الفترة ،تمت إعادة جدولة قرض صندوق
التنمية الصناعية السعودي لتمويل رأس المال العامل حيث تم سداد جزء من القرض وتم تمديد أجل استحقاق المبلغ المتبقي من القرض ليتم سداده في
 33يونيو .2322

- 12 -

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .5إلتزامات عقود اإليجار
إن إلتزامات الحد األدنى من مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار هي كما يلي:
 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
1,355,213
1,068,635
4,539,216
4,122,916
3,193,561
2,080,812
9,351,364
9,541,506
)(1,371,535
)(941,593
7,916,529
9,344,466

خالل عام واحد
العام الثاني إلى الخامس
السنة الخامسة وما يليها
الحد األدنى من مدفوعات اإليجار
يخصم :مصاريف تمويلية
صافي الحد األدنى من مدفوعات اإليجار
الجزء غير المتداول
الجزء المتداول

8,553,489
1,164,834

6,173,673
1,115,159

 .4الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون
إيضاح
المتداول
ذمم دائنة تجارية
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
مصاريف مستحقة
ضريبة القيمة المضافة المستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
بدالت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
محتجزات مستحقة

 -11ب

غير المتداول
مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها

1-9

 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
126,533,116
25,334,556
11,484,852
4,191,646
9,268,460
2,816,456
1,353,025
151,530,889

129,454,634
23,162,747
11,376,464
5,769,215
3,316,534
2,343,339
1,313,321
176,933,231

03,333,333
211,530,889

33,333,333
236,933,231

 1-4قدمت المجموعة ضمان شركات إلحدى الشركات المستثمر فيها في سنوات سابقة .لقد تم تخفيض قيمة اإلستثمار في هذه الشركة بالكامل في
السنوات السابقة بسبب عدم وجود أنشطة بالشركة والشك في استمراريتها في ظل الظروف القائمة في تاريخ قياس اإلنخفاض في القيمة ،ولذا فقد
اعتبرت اإلستثمارات غير قابلة لإلسترداد .قرر المساهمون في الشركة المستثمر فيها عدم تقديم الدعم للشركة ،وبالتالي يتم حاليا ً تقييم الخيارات
األخرى في هذا الخصوص .بنا ًء على هذه الظروف والوضع الحالي للشركة المستثمر بها ،فقد قرر مجلس إدارة المجموعة إعتبار الرصيد بالكامل
والبالغ قدره  33مليون لاير سعودي ،كإلتزام على المجموعة وبالتالي تم تحميله في سنوات سابقة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر
األولية الموحدة الموجزة للمجموعة .إستنادًا إلى أحدث المعلومات المتاحة ،تعتقد اإلدارة أنه من غير المتوقع أن يتم إستحقاق الضمان للسداد خالل
األثني عشر شهرًا التالية ،وبالتالي ،تم تبويبها ضمن المطلوبات غير المتداولة.
 .13تقارير القطاعات
خالل الفترة المنتهية في  33سبتمبر  ،2321أبرمت المجموعة اتفاقية لبيع الموجودات الثابتة التشغيلية الرئيسية للشركة التابعة لها والمملوكة بالكامل
"شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة" .تم اإلنتهاء من المعاملة في الربع الثالث من عام  ،2321وتم بيع الموجودات الثابتة التشغيلية ذات
الصلة ،والتي تم تصنيفها كمجموعة استبعاد محتفظ بها بغرض البيع ،إلى جهة خارجية وهي شركة كوش كيميكال تكنولوجي جروب العربية
السعودية المحدودة (إيضاح  .)13تمثل أعمال شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة إجمالي قطاع معدات المعامل بالمجموعة .نظرًا لتصنيف
الموجودات الثابتة التشغيلية في شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة على أنها عمليات غير مستمرة ،فقد توقف عرض قطاع معدات العمليات
كقطاع تشغيلي منفصل ،وبنا ًء عليه ،تشكل أنابيب الصلب  ٪133من إيرادات وعمليات المجموعة.
القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر
وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى .تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .إن المعلومات
المالية المعروضة والتي تمثل اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  33سبتمبر مبوبة حسب القطاعات الجغرافية كما يلي:
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .13تقارير القطاعات (تتمة)
القطاع الجغرافي (تتمة)
لفترة التسعة
لفترة التسعة
أشهر المنتهية في
أشهر المنتهية في
 03سبتمبر  33 2321سبتمبر 2323
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
312,517,163
242,855,693
7,653,762
21,295,461
323,171,625
260,569,101

المملكة العربية السعودية
دول أخرى

المعامالت مع عميل رئيسي
بلغت اإليرادات من عميل رئيسي واحد  ٪33815من إجمالي إيرادات الفترة ( ٪64871لفترة التسعة أشهر المنتهية في  33سبتمبر .)2323
 .11معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
تعتبر األطراف كأطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر في
اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واألعمال التي يكون فيها للمساهمين وأعضاء
مجلس اإلدارة ،بشكل فردي أو جماعى ،تأثير هام .يتم إجراء معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة فى سياق األعمال
العادية ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة.
العالقة
مساهم
مساهم
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة زميلة

الشركة
شركة تناريس العربية السعودية المحدودة ("تي إي إس أيه")
شركة هيو للصلب المحدودة
شركة التطوير الكيميائي
شركة دالماين إس .بي .أيه.
شركة إن كيه كيه تيوبس
شركة إس .سي سليكو تيوب إس.أيه.
شركة تناريس جلوبال سيرفيس بسويسرا
شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي
شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة
شركة سيدركا إس.أيه.آي.سي.
شركة تناريس كونيكشن بي .في.
شركة األنابيب العالمية
تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة خالل الفترة فيما يلى:

إسم الطرف ذو العالقة
شركة دالماين إس .بي .أيه.
شركة دالماين إس .بي .أيه.
شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي
شركة تناريس العربية السعودية المحدودة ("تي إي إس أيه")
شركة تناريس العربية السعودية المحدودة ("تي إي إس أيه")
شركة تناريس العربية السعودية المحدودة ("تي إي إس أيه")
شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة
شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة
شركة تناريس سيدركا
شركة تناريس كونيكشن بي .في.
شركة إس .سي سليكو تيوب إس.أيه.
شركة إس .سي سليكو تيوب إس.أيه.

طبيعة المعاملة
خدمات تقنية
خدمات تقنية معلومات
مشتريات
إتفاقيه خدمات
مبيعات  /تجارية
مشتريات
خدمات مستلمة
إيجار مكتب
خدمات تقنية معلومات
خدمات تقنية
مشتريات
خدمات تقنية معلومات
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لفترة التسعة
لفترة التسعة
أشهرالمنتهية في
أشهرالمنتهية في
 03سبتمبر  33 2321سبتمبر 2323
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
2,514,113
1,834,000
541,347
14,181
8,150,454
1,927,173
2,933,242
64,266
1,239,949
753,133
1,534,562
1,053,644
57,132
04,659
1,277,367
24,041
10,515
1,271,991
131,346
-

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .11معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة (تتمة)
أ) تتمثل األرصدة المطلوبة من األطراف ذات العالقة فيما يلي:
 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
1,292,242
931,419
2,294,433
15,641
128,952
1,324,367
0,692,494

شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي
شركة تناريس العربية السعودية المحدودة ("تي إي إس أيه")
شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة

ب) تتمثل األرصدة المطلوبة إلى األطراف ذات العالقة فيما يلي:
 03سبتمبر  31 2321ديسمبر 2323
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
13,152,446
12,515,593
5,336,743
6,291,242
263,165
8,444,148
2,623,279
2,614,633
557,246
544,981
11,195
2,111,131
79,336
37,734
23,162,747
25,334,556

شركة إس .سي سليكو تيوب إس.أيه.
شركة دالماين إس .بي .أيه.
شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي
شركة تناريس العربية السعودية المحدودة ("تي إي إس أيه")
شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة
شركة تناريس كونيكشن بي .في.
شركة سيدركا إس.أيه.آي.سي.
شركة تناريس جلوبال سيرفيس بسويسرا
شركة إن كيه كيه تيوبس

ج) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين:
لفترة التسعة
أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2321
(غير مدققة)
موظفي اإلدارة
أعضاء مجلس
الرئيسيين
اإلدارة
(بالرياالت السعودية)
مكافأة مجلس اإلدارة
164806496
الرواتب واألجور
164086284
البدالت
8426639
نهاية الخدمة
1646485
261426514
164806496

لفترة التسعة
أشهر المنتهية في  33سبتمبر 2323
(غير مدققة)
موظفي اإلدارة
أعضاء
الرئيسيين
مجلس اإلدارة
(بالرياالت السعودية)
182378927
283918352
183218193
1238931
381538453
182378927

 .12فائدة الزكاة وضريبة الدخل
لفترة التسعة
لفترة التسعة
أشهر المنتهية في
أشهر المنتهية في
 03سبتمبر  33 2321سبتمبر 2323
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
()184318315
()260646542
383338116
060506443
185998331
163146345

الزكاة وضريبة الدخل الحالية
ضريبة مؤجلة
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .10العمليات غير المستمرة
خالل الفترة المنتهية في  33سبتمبر  ،2321أبرمت الشركة التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة إتفاقية
شراء أصول نهائية مع شركة كوش كيميكال تكنولوجي جروب العربية السعودية المحدودة لبيع أصولها التشغيلية الرئيسية وبعض قطع الغيار
والمستهلكات (مجموعة اإلستبعاد) بصافي قيمة دفترية قدرها  1687مليون لاير سعودي وبسعر بيع يبلغ  3684مليون لاير سعودي (وهو ما يعادل
 987مليون دوالر أمريكي ،ال يشمل الضرائب المطبقة) .تم إتمام الصفقة في تاريخ  33سبتمبر  2321بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بما
في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة وتم إستيفاء المبلغ بالكامل الحقا ً لنهاية الفترة .تهدف هذه الخطوة إلى التركيز على األعمال الجوهرية للمجموعة
المتمثلة في أعمال األنابيب والخدمات المتعلقة بها لتطبيقات النفط والغاز والصناعة واإلنشاء ،وخفض المخاطر تجاه الشركة التابعة حيث سيتم استخدام
متحصالت البيع بشكل أساسي في تسديد مديونية الشركة التابعه.
تمثل أعمال شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة مجمل قطاع معدات العمليات للمجموعة ويتم تصنيفها على أنها عمليات غير مستمرة نتيجة
بيع موجوداتها التشغيلية الرئيسية وتوقف األنشطة.
 1 - 10تتمثل المكونات للدخل والمصاريف ذات العالقة بالعمليات غير المستمرة فيما يلي:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 33سبتمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 33سبتمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
اإليرادات
تكلفة اإليرادات (إيضاح )2 -13
مجمل الربح

-

6,232,691
)(4,311,625
1,151,366

2,614,854
)(1,332,491
1,619,110

31,353,395
)(26,957,111
4,393,237

مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
مصاريف إدارية (إيضاح )2 -13
ربح إستبعاد الموجودات التشغيلية الرئيسية والمستهلكات
إيرادات أخرى ،صافي

)(051,418
14,643,688
145,303
14,486,993

)(965,111
)(21,164
163,391

)(2,315,138
14,643,688
410,366
14,682,924

)(211,323
)(3,254,465
549,144
1,473,263

مصاريف تمويلية
الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة

)(239,324
14,244,946

)(135,156
51,235

)(424,454
14,229,948

)(2,531,365
)(1,331,132

مصروف الزكاة

)(42,386

-

)(42,386

-

إجمالي الربح ( /الخسارة) للفترة

14,239,643

51,235

14,158,654

)(1,331,132
-

ربح التشغيل

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشاملة

14,239,643

51,235

14,158,654

)(1,331,132

ربحية ( /خسارة) السهم من العمليات غير المستمرة:
نصيب السهم األساسي من الربح( /الخسارة)
نصيب السهم المخفض من الربح ( /الخسارة)

36053
36099

38331
38331

36053
36096

)(38321
)(38323

 2-10تم توزيع إستهالك الفترة للعمليات غير المستمرة كما يلي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 33سبتمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
تكلفة اإليرادات
مصاريف إدارية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 33سبتمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)

26,591
16,839

335,247
41,662

044,465
54,450

926,335
155,465

40,095

353,939

424,481

1,311,473
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .10العمليات غير المستمرة (تتمة)
 0-10التدفقات النقدية من العمليات غير المستمرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 33سبتمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية للفترة

05,189,391
9,294,444
)(86,839,544

16,111,541
471,247
)(17,215,216

)(11,398,594

74,572

( .14خسارة)  /ربحية السهم
يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من (الخسائر)  /األرباح بتقسيم الدخل العائد للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة خالل الفترة .بالنسبة لنصيب السهم المخفض من (الخسائر)  /األرباح  ،يتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة ،وذلك بإفتراض تحويل األسهم العادية المعرضة للتخفيض والتي تشمل إصدار أسهم لدعم برنامج خيارات األسهم الممنوحة للموظفين
وتحويل أسهم الخزينة المملوكة للمجموعة إلى أسهم عادية.
تتمثل (خسارة)  /ربحية السهم فيما يلي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 33سبتمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
نصيب السهم األساسي من (الخسارة)  /الربح:
من العمليات المستمرة
من العمليات غير المستمرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 33سبتمبر
 03سبتمبر
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)

)(36368
36053

38111
38331

)(36042
36053

)(38676
)(38321

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

)(0,254,210
14,239,643
18,415,499
83,842,011

9,517,213
51,235
9,575,441
53,542,311

)(14,520,229
14,158,654
)(609,805
83,842,011

)(34,175,131
)(1,331,132
)(35,213,943
53,542,311

نصيب السهم المخفض من (الخسارة)  /الربح:
من العمليات المستمرة
من العمليات غير المستمرة

)(36364
36099

38117
38331

)(36054
36096

)(38673
)(38323

)(0,254,210
14,239,643
18,415,499

9,517,213
51,235
9,575,441

)(14,520,229
14,158,654
)(609,805

)(34,175,131
)(1,331,132
)(35,213,943

81,333,333

51,333,333

81,333,333

51,333,333

81,333,333

51,333,333

81,333,333

51,333,333

)(962,512
038,120
83,842,011

)(762,112
335,123
53,542,311

)(962,512
038,120
83,842,011

)(762,112
335,123
53,542,311

(الخسارة)  /الربح للفترة
من العمليات المستمرة
من العمليات غير المستمرة

(الخسارة)  /الربح للفترة
من العمليات المستمرة
من العمليات غير المستمرة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
عدد األسهم المصدرة
يخصم :أسهم الخزينة – األسهم المحتفظ بها لبرنامج تمليك
األسهم للموظفين
يضاف :المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة للموظفين
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 2321

 .18أحداث هامة
خالل الفترة المنتهية في  33سبتمبر  ،2321علمت المجموعة من خالل البوابة اإللكترونية لوزارة العدل أن صكوك الملكية اإللكترونية لبعض قطع
األراضي التابعة للمجموعة قد أصبحت غير نشطة بسبب اإللغاء بأمر من المحكمة.
تقع قطع األراضي المتأثرة ،والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية  1118214متر مربع ،في مدينة الدمام وقد تم شراؤها من شركة خاصة في فبراير ،2313
وفقًا إلتفاقية شراء مكتوبة تم تنفيذها على النحو الواجب من قبل المجموعة بما يتوافق تما ًما مع أنظمة المملكة العربية السعودية .ال تعتبر قطع
األراضي المتأثرة ،والتي ليس عليها أية إلتزامات إنشائية ،جزءا ً من المرافق اإلنتاجية للمجموعة إال أنه يتم إستخدام جزءاً منها كمستودع .بلغت القيمة
الدفترية لألراضي المتأثرة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة  15789مليون لاير سعودي
كما في تاريخه ،لم يتم إخطار المجموعة باإللغاء أو أمر المحكمة و لم يتم اإلعالن عنه من قبل الجهات الرسمية المختصة ،كما أن األساس القانوني
ألمر المحكمة غير معروف .في  4مايو  ،2321قدمت المجموعة إلتماس إلى اللجنة المؤقتة الخاصة التي تم إنشاؤها حديثًا في وزارة العدل السعودية،
بهدف إعادة صكوك الملكية الخاصة بها .وال يمكن حاليا ً التنبؤ بنتيجة هذا األمر.
 .16أحداث الحقة
في رأي اإلدارة ،لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمجموعة المعروض كما في هذه
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
 .19أرقام المقارنة
باإلضافة إلى األمر المحدد في إيضاح رقم ( ،)13تم إعادة تبويب أو تجزئة أو دمج بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.
 .15إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  3نوفمبر  2321الموافق  21ربيع األول 1443هـ.
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