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 معلومات عامة - 1
 

بـ  مجتمعينالمشار إليهم أميانتيت العربية السعودية )"الشركة" أو أميانتيت"( وشركاتها التابعة ) تتألف شركة
"المجموعة"( من الشركة وشركاتها التابعة المختلفة السعودية واألجنبية. تقوم المجموعة بتصنيع وبيع أنواع مختلفة 

ت المتعلقة بها وتقديم خدمات إدارة المياه والتي تشمل من األنابيب والمنتجات المتعلقة بها ومنح التراخيص للتقنيا
 االستشارات واألعمال الهندسية والتشغيلية المتعلقة بها.

 

إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب سجل تجاري رقم 
م(. إن عنوان الشركة 1968يونيو  13هـ ) 1388ربيع األول  17صادر في الدمام بتاريخ  2050002103

 ، المملكة العربية السعودية.31421، المنطقة الصناعية األولى، الدمام 589المسجل هو ص. ب 
 

 الرئيسية النشطة في المجموعة: التابعة  فيما يلي، الشركات
 نسبة الملكية   

 ديسمبر 31كما في 
 5201 6201 بلد التأسيس 

 100 100 السعودية الفيبرغالس المحدودة )أفيل(شركة أميانتيت لصناعة 
    حديد الدكتايل الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب

 100 100 السعودية المحدودة )ساديب(   
 100 100 السعودية الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )أميواتر(

 100 100 السعودية المحدودة شركة هندسة البنية التحتية للمقاوالت
 80 80 السعودية شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة )أريل(
 69.70 100 السعودية شركة اميرون العربية السعودية المحدودة )أسال(

 60 60 السعودية شركة بوندستراند المحدودة )بوندستراند(
 58.80 100 السعودية المحدودة )ساكوب(الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية 

 شركة مصنع انابيب الفيبرجالس وحديد الدكتايل المحدودة
 )اف بي سي(   

 100 100 السعودية
 100 100 البحرين فلوتايت تكنولوجي بحرين المحدودة 100

 100 100 المانيا اميانتيت جيرماني جي ام بي اتش
 100 100 المانيا ام بي اتش )بي دبليو تي( بي دبليو تي واسر اند ابواسرتكنيك جي

 100 100 النرويج فلوتايت تكنولوجي ايه. اس.
 50 50 تركيا سوبور بورو ساناي في تيكارت ايه. اس.

 100 100 بولندا اميتك بوالند اس بي. زد. أو.أو.
 100 100 اسبانيا اميانتيت سبين 

 51 51 كازاخستان اميتك استانا ل ل سي
 100 100 فرنسا اميانتيت فرانس 

 100 100 النرويج اميانتيت نورواي ايه. اس.
 

شركات تابعة أخرى او شركات قابضة وسيطة إن حصص الملكية في بعض الشركات التابعة مسجلة باسم 
 بالنيابة عن الشركة ولمصلحتها.
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 معلومات عامة )تتمة( -1
، نفذت الشركة اتفاقية استحواذ على حصص مع شركة أميرون إنك الواقع مقرها في 2016يونيو  15كما في  

شركة أميرون العربية في الواليات المتحدة االمريكية. حيث استحوذت المجموعة على الحصة غير المسيطرة 
(. استحوذت السعودية المحدودة )"أسال"( والشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )"ساكوب"

من أسهم ساكوب، وعليه، أصبحت الشركة تمتلك  %41.2و من أسهم أسال %30.3الشركة على نسبة 
سعودي. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بعملية  ريـالمليون  1.9الشركتين بالكامل مقابل مبلغ وقدره 

غير المسيطر كان أقل من قيمتها الدفترية بفارق  االستحواذ. ان المقابل المدفوع لالستحواذ على حصة الشريك
 سعودي. تم االعتراف بهذا الفرق مباشرة كزيادة في حساب األرباح المبقاة. ريـالمليون  17.3

 
، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة نمساوية قابضة تدعى دبليو اي جي 2016ديسمبر  15قامت الشركة بتاريخ  

ة )"دبليو اي جي"( بشأن اندماج محتمل لشركات صناعة وبيع االنابيب ويترسدوفر جي ام بي اتش القابض
وتقنيات الفلوتايت االوروبية التابعة للشركة مع مجموعة شركات هوباس ايه جي. تنص مذكرة التفاهم على ان 

ونتيجة لهذا االندماج المقترح  الشركة ودبليو اي جي سيدمجان اعمال تصنيع األنابيب الخاصة بهما في اوروبا
وستمتلك  .مشتركةال تهماي جي وتخضع لسيطر اسيتم انشاء شركة مشتركة مملوكة بالتساوي بين الشركة ودبليو 

وتسيطر الشركة المشتركة على أنشطة االنابيب األوروبية للشريكين. عند اكتمال االندماج، ستفقد الشركة 
 التالية: سيطرتها على الشركات التابعة الهامة

 
 نسبة الملكية  بلد التأسيس الشركة التابعة

 100 المانيا اميانتيت جيرماني جي ام بي اتش
 100 النرويج فلوتايت تكنولوجي ايه. اس.

 100 بولندا اميتك بوالند اس بي. زد. أو.أو.
 100 اسبانيا اميانتيت سبين 
 100 فرنسا اميانتيت فرانس 

 100 النرويج اميانتيت نورواي ايه اس
 

سعودي(  ريـالمليون  470مليون يورو ) 120المذكورة أعاله التابعة بلغ مجموع إيرادات وصافي دخل الشركات  
. بلغ مجموع 2016ديسمبر  31سعودي( على التوالي للسنة المنتهية في  ريـالمليون  6.6مليون يورو ) 1.6و

مليون يورو  46.8سعودي( و ريـال 381.2مليون يورو ) 96.3الموجودات والمطلوبات لهذه الشركات التابعة 
. ان حجم اعمال مجموعة هوباس ايه 2016ديسمبر  31سعودي( على التوالي كما في  ريـالمليون  185.2)

 ي ستندمج في الشركة المشتركة مقارب لحجم الشركات المذكورة أعاله.جي الت
 
، قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية شركة مشتركة مع دبليو اي جي تبعا لما جاء في 2017فبراير  6بتاريخ  

ان  م.2017ديسمبر  16تنتهي صالحية هذه اإلتفاقية بتاريخ  .2016ديسمبر  15 في مذكرة التفاهم الموقعة
 ما يلي: ،ضمن شروط أخرى  ،مشروط بعوامل عدة تشمل تفاقيةتنفيذ هذه اإل

 موافقة السلطات المختصة بمراقبة عمليات االندماج في االتحاد األوروبي. -
 إعادة هيكلة نسب الملكية لبعض الشركات التابعة. -
 نقل حقوق استخدام تكنولوجيا معينة. -
جودات ومطلوبات الشركات التابعة المذكورة أعاله كموجودات بناًء على هذه الشروط، لم يتم تصنيف مو  

 ومطلوبات محتفظ بها للبيع ضمن هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

  .م 2017 سر ام 1وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة بتاريخ  
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 عدادس اإلاسأ -2
 

 1كما هو مفصح عنها في اإليضاح  الية للشركة والشركات التابعة لهالماتتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم  
أعاله. تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة والقوائم المالية للشركة للفترة ذاتها وباستخدام السياسات المحاسبية 

تابعة لتتماشى مع تلك ذاتها، ويتم عند الحاجة إجراء التعديالت الالزمة للسياسات المحاسبية للشركات ال
 السياسات المتبعة من قبل المجموعة. 

 
الشركات التابعة هي تلك التي لدى الشركة القدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على  

منافع مع عملياتها، وعادًة تمتلك الشركة حصص فيها تمثل أكثر من نصف حقوق التصويت. يتم توحيد 
تابعة ابتداًء من تاريخ السيطرة عليها، ويتم التوقف عن توحيدها بتاريخ خسارة هذه السيطرة. إن نتائج الشركات ال

عمليات الشركات التابعة المستحوذ عليها، أو المستبعدة خالل الفترة مشمولة في هذه القوائم المالية من تاريخ 
 االستحواذ، أو إلى تاريخ االستبعاد.

 
ر المسيطرة الحصة الغير مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة في أرباح تمثل حقوق الملكية غي 

أو خسائر، وصافي أصول الشركات التابعة، ويتم عرضها في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن حقوق الملكية 
 وبشكل منفصل عن حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة.

 
 واالرصدة الهامة بين شركات المجموعة عند اعداد القوائم المالية الموحدة.يتم حذف جميع المعامالت  

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 العرف المحاسبي 
تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية وفقًا لمبدأ االستحقاق المحاسبي، معدلة لتتضمن  

 للمشتقات المالية.التقييم بالقيمة العادلة 
 

 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية الموحدة 
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على  

ما في تاريخ القوائم المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة ك
المالية، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة القوائم المالية. يتم تقييم التقديرات 
واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات لألحداث المستقبلية التي 

ة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل ولذلك فهي نادرًا ما يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم اإلدار 
  تتساوى مع النتائج الفعلية المتعلقة بها.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 التقارير القطاعية 
 )أ( قطاع األعمال 

 إن قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي:  
 أنشطة تدر إيرادات.تعمل في  .1
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء. .2
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. .3

 
 )ب( القطاع الجغرافي 
تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي  

 اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
  
 العمالت األجنبية  

 عملة التقارير  (أ)
 السعودي وهو عملة التقارير المالية للشركة. ريـالتعرض هذه القوائم المالية الموحدة بال 

 
 معامالت وأرصدة (ب)
السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ  ريـالتترجم المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ال 

تلك المعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من ترجمة 
 بية ضمن قائمة الدخل الموحدة.الموجودات والمطلوبات النقدية الممسوكة بالعملة األجن

 

 )ج( شركات المجموعة 
 السعودي كبند ريـالالقوائم المالية للشركات األجنبية التابعة إلى ال رجمةتدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن ت

 منفصل ضمن حقوق الملكية.  
 

 الصرف في تاريخ المعاملة.األرباح الموزعة المستلمة من شركات أجنبية تابعة وزميلة بسعر  رجمةتيتم  
 

 نقد وما في حكمه  
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالية السيولة قصيرة  

 األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.
 

 ذمم مدينة  
للفواتير ناقصًا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية  

مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من 
 تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 مخزون  
أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس متوسط  ،يقيد المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق 

 التكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاهزة على تكلفة المواد الخام والعمالة وتكاليف االنتاج غير المباشرة.
 

 استثمارات في شركات زميلة  
عادة ما تكون و الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها ولكن ال تسيطر عليها،  

٪ من حقوق التصويت. يتم قيد االستثمارات في شركات زميلة باستخدام 50٪ و20بنسبة تملك تتراوح بين 
عة في الشركات الزميلة على الشهرة التي طريقة حقوق الملكية وتقيد مبدئيًا بالتكلفة. تشتمل استثمارات المجمو 

 تحدد عند الشراء وتعدل الحقا بالهبوط في قيمتها، إن وجد.
 

 عمليات تجميع المنشآت والشهرة
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ، وتقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة  

اريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي من الحصص غير المسيطرة في لمجموع العَوض الُمَحول كما في ت
بقياس الحصة غير المسيطرة في  ةالمنشأة المستحوذ عليها. لكل عملية تجميع منشآت، تقوم المنشأة المستحوذ

منشأة المنشأة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي األصول القابلة للتحديد لل
 المستحوذ عليها، وتدرج تكاليف االستحواذ المتكبدة ضمن المصاريف.

 
عندما تستحوذ المجموعة على منشأة ما، فإنها ُتَقيم األصول المالية والمطلوبات المالية الُمَحملة لتحديد التصنيف  

ذات الصلة كما في تاريخ والتخصيص المناسبين لها وذلك وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط 
 االستحواذ.

 
ة شركلقيمة العادلة لصافي أصول الوتقاس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل فائض العوض المحول عن ا 

المسَتحَوذ عليها والمطلوبات الُمَحملة القابلة للتحديد. أما إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة لصافي 
 يعترف بالفرق في قائمة الدخل الموحدة.فأصول الشركة التابعة الُمسَتحَوذ عليها 

 
راكمة ناشئة عن هبوط القيمة، وبعد اإلعتراف المبدئي بالشهرة، فإنها تقاس بالتكلفة ناقصًا أي خسائر مت 

وألغراض اختبار الهبوط في القيمة ُتَوزع الشهرة المقتناة في تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ االستحواذ على كل 
وحدة من الوحدات المدرة للنقد للمجموعة أو مجموعات من الوحدات الُمدرة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من 

بصرف النظر عن تخصيص األصول أو المطلوبات األخرى للمجموعة إلى تلك  عمليات تجميع المنشآت
 الوحدات أو مجموعة الوحدات.

 
عندما تشكل الشهرة جزء من الوحدة المدرة للنقد ويستبعد جزءًا من العمليات ضمن تلك الوحدة، تدرج الشهرة  

عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد المرتبطة بالعمليات المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات وذلك 
العمليات، وتقاس الشهرة المستبعدة في ظل تلك الظروف بناًء على القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء 

 المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقد.
 

فروق الترجمة المتراكمة والشهرة  وعند بيع الشركات التابعة، ُيعَترف بالفرق بين سعر البيع وصافي األصول زائداً  
 في قائمة الدخل الموحدة.
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 ومصانع ومعدات  عقارات 
والمصانع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة والهبوط في القيمة، ما عدا  عقاراتتظهر ال 

اإلنشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة. ال يتم استهالك األراضي. يحمل االستهالك على قائمة الدخل 
العمر اإلنتاجي المقدر  الموحدة على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة تلك الموجودات على مدى

 :كما يلي لها
 عدد السنوات 

 35 – 3 مباني وتحسينات على اراضي 
 25 – 4 مصانع واالت معدات 
 8 - 3 اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

 

تحدد االرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل  
 الموحدة.

 

تقيد مصروفات الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل على قائمة  
الدخل الموحدة عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم 

 استبداله.
 

 نفقات مؤجلة  
فائدة مستقبلية كمصروفات في قائمة الدخل الموحدة للفترة الحالية بينما يتم رسملة تلك تقيد النفقات التي ليس لها  

النفقات التي يستفاد منها في الفترات المستقبلية. يتم اطفاء النفقات المؤجلة خالل الفترة التي يتم االستفادة منها 
 على ان ال تتجاوز سبع سنوات.

 

 اولةالهبوط في قيمة الموجودات غير المتد 
يتم مراجعة قيمة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن الهبوط في قيمتها عندما تشير  

األحداث أو التغير في الظروف الى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم قيد الخسارة الناتجة عن 
الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، وهي القيمة العادلة ناقصًا  الهبوط في القيمة، والتي تمثل زيادة في القيمة

تكاليف البيع وقيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير الهبوط يتم تجميع الموجودات ألدنى حد ممكن بحيث 
 يمكن التعرف على التدفقات النقدية لها بشكل منفصل )وحدات مدرة للنقد(. 

   

فترة مالية مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الشهرة، التي سبق أن حدث هبوط في يتم في تاريخ كل  
 قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط. وإذا ما تم الحقًا عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة

السترداد، على أال تزيد عن القيمة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدات المدرة للنقد إلى القيمة المعدلة القابلة ل
الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدات المدرة للنقد في السنوات السابقة. 
يتم إثبات عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة فورًا في قائمة الدخل الموحدة. ال يتم عكس قيد خسارة الهبوط في 

 قيمة الشهرة.
 

 لقروض ا 
تقيد القروض بالمتحصالت المستلمة. يتم رسملة تكاليف القروض التي ترتبط مباشرة بالحيازة واالنشاء أو إنتاج  

الموجودات المؤهلة للرسملة كجزء من هذه الموجودات. يتم قيد تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل 
 الموحدة.
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 ذمم دائنة ومستحقات  
تقيد مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى  

 المجموعة أو ال.
 

 مخصصات 
مخصصات ضمان: تقدم المجموعة ضمانات لمنتجاتها. تقدر اإلدارة المخصص المتعلق بمطالبات ضمان  

على بيانات مطالبات الضمان السابقة، وكذلك على االتجاهات الحالية التي قد تشير إلى أن مستقبلية اعتمادًا 
معلومات التكلفة السابقة قد تختلف عن المطالبات المستقبلية.  تقيد مخصصات الضمان والعكس ضمن بند 

ي االعتبار التغيرات الموحدة. يتم عمل تعديالت على مخصص الضمان أخذًا ف "تكلفة المبيعات" في قائمة الدخل
 الحديثة في االتجاهات والتحسينات التكنولوجية وااللتزام القانوني واالستداللي للمجموعة.

 
عقود مكلفة: تقيد مخصصات مقابل عقود مكلفة عندما تتوقع المجموعة بأن التكاليف الواجب تكبدها لمقابلة  

متوقع استالمها منه. تقيد هذه المخصصات في بند االلتزامات بموجب عقد ما تتجاوز المنافع االقتصادية ال
 "تكلفة المبيعات" في قائمة الدخل الموحدة.

 
 الزكـاة والضريبة  
تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وذلك وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يخضع الشركاء  

األجانب في الشركات التابعة السعودية الموحدة إلى ضريبة الدخل. تقيد ضريبة الدخل المستحقة على الشركاء 
 األجانب في تلك الشركات على الحصة غير المسيطرة.  

 
مل مخصص الزكاة وضريبة الدخل المستحق على الشركة وعن حصصها في الشركات التابعة السعودية على يح 

قائمة الدخل الموحدة. يتم قيد مبالغ الزكاة وضريبة الدخل اإلضافية التي تستحق بموجب الربوط النهائية، إن 
 وجدت، عندما يتم الربط عليها وتحديدها. 

 
بعة السعودية عموما باستقطاع الضريبة المستحقة عن بعض المعامالت مع أطراف تقوم الشركة والشركات التا 

غير مقيمة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك األرباح الموزعة المدفوعة للشركاء األجانب في الشركات 
 السعودية التابعة وفقًا لنظام ضريبة الدخل السعودي.

  
ية لضريبة الدخل في البالد التي تعمل بها.  تحمل هذه الضرائب على تخضع بعض الشركات التابعة األجنب 

 قائمة الدخل الموحدة. 
 

تقيد ضريبة الدخل المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة الهامة بين صافي الدخل الضريبي وصافي الدخل  
عكس هذه الفروقات. تحدد ضريبة المحاسبي خالل الفترة التي تنشأ فيها هذه الفروقات، ويتم تعديلها عندما يتم 

الدخل المؤجلة باستخدام سعر الضريبة المطبق في تاريخ القوائم المالية ومن المتوقع تطبيقها عند تحقيق 
 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة.
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 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  
يتم تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب عقود العمل ويتم احتسابها بناءا على مدة  

 الخدمة لكل موظف بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.
 

 برنامج تملك أسهم الشركة للموظفين 
)"البرنامج"( الذي بموجبه يقدم مكافأة لمستوى معين من لدى المجموعة برنامج تملك أسهم الشركة للموظفين  

 الموظفين. سيتم منح هؤالء الموظفين المشتركين بالبرنامج والذين يوفون بشروط محددة أسهم في الشركة.
 

تقاس تكلفة خدمة الموظفين في خيارات شراء األسهم الممنوحة لهم بموجب نظام البرنامج بالرجوع إلى القيمة  
ألسهم الشركة في التاريخ الذي يتم فيه منح الخيارات. يتم إثبات التكلفة كمصروف على مدى الفترة التي العادلة 

يتم فيها الوفاء بشروط الخدمة من قبل الموظفين وتنتهي في التاريخ الذي يصبح لهؤالء الموظفين الحق الكامل 
للمعامالت التي يتم تسويتها من خالل أسهم  في األسهم )"تاريخ االستحقاق"(. يتم إثبات المصاريف المتراكمة

الشركة في تاريخ التقارير المالية حتى تاريخ االستحقاق والذي يعكس مدى فترة االستحقاق التي انتهت 
صالحيتها وأفضل تقدير للشركة لعدد األسهم التي سوف تستحق في النهاية. يتم قيد النفقات للفترة في قائمة 

 ثل في الفرق في المصروف المتراكم الذي تم إثباته في بداية ونهاية تلك الفترة. الدخل الموحدة التي تتم
 

تقيد األسهم التي قامت المؤسسة المالية بشرائها والتي تعمل كأمين برنامج الشركة بالتكلفة كخصم من حقوق  
يتم تحويل الفرق بين تكلفة خدمة  رات وتحويل األسهم إلى الموظفين.المساهمين حتى يتم استحقاق الخيا

 الموظف وتكلفة شراء األسهم مباشرة إلى األرباح المبقاة كتعديل على حقوق الملكية.
 

 احتياطي نظامي 
٪ من صافي الدخل 10وفقًا ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية. يجب على الشركة أن تحول  

٪ من رأس المال. يتم تحويل ذلك في نهاية السنة المالية. 30إلى احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 
الحتياطي النظامي للشركة. ال يمكن توزيع هذا إن االحتياطي النظامي في القوائم المالية الموحدة المرفقة يمثل ا

 االحتياطي على المساهمين في الشركة. 
 

 توزيعات أرباح 
تقيد توزيعات األرباح كالتزام في قائمة المركز المالي الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي  

 الشركة.
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 األدوات المالية المشتقة  
تسجل األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالتكلفة ويعاد قياسها بتواريخ القوائم المالية الالحقة بالقيمة العادلة. وبالنسبة  

للتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي ال تفي بشروط محاسبة التحوط، فيتم االعتراف بها في 
 خل الموحدة عند نشوئها. قائمة الد

  
ان التحوط ضد مخاطر التقلبات في القيمة العادلة هي التي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة  

للموجودات والمطلوبات المعترف بها فعليا في قائمة المركز المالي الموحدة. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة 
لألدوات المالية المشتقة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. وفي نفس الوقت،  الناتجة عن التغير في القيمة العادلة

يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تم التحوط لها بالربح أو الخسارة المقابلة منذ بداية 
 التحوط، حيث يتم االعتراف بذلك مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. 

 
التقلبات في التدفقات النقدية هي التي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة  ان التحوط ضد مخاطر 

بالموجودات والمطلوبات المعترف بها أو االلتزامات المؤكدة غير المعترف بها أو العمليات المتوقعة. بالنسبة 
مباشرة بالجزء الخاص بالربح لتغطية المخاطر التي تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر، يتم االعتراف مبدئيا و 

أو الخسارة الناتج عن أداة تغطية المخاطر ضمن حقوق المساهمين. ويتم الحقا ادراج المبلغ في قائمة الدخل 
الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على صافي الربح أو الخسارة. وبالنسبة لتغطية 

ربح أو الخسارة من العملية المغطاة يثبت كتعديل للقيمة الدفترية للموجودات أو مخاطر العمليات المتوقعة، فإن ال
 المطلوبات المشتراة.

 
 ربحية السهم  
 العمليات الرئيسيةبتقسيم الربح )الخسارة( من  من العمليات الرئيسيةاألساسية السهم )خسارة( يتم احتساب ربحية  

 .ةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة لتلك الفتر 
 

على صافي الربح )الخسارة( بتقسيم صافي الربح )الخسارة(  مناألساسية يتم احتساب ربحية )خسارة( السهم 
 .ةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة لتلك الفتر 

 
 اإليرادات 
عند تأدية الخدمات. تقيد اإليرادات من العقود طويلـة األجـل على تقيد اإليرادات عندما يتم تسليم المنتجات أو  

 أساس نسبة اإلنجاز. تقيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات.
 

 مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية  
ويتم تصنيف جميع  بتوزيع وبيع منتجات المجموعة.تشمل مصاريف البيع والتسويق على المصاريف المتعلقة  

 ،كمصاريف إدارية وعمومية تكلفة المبيعات والمصاريف المالية وخسائر الهبوطالمصاريف االخرى، فيما عدى 
ويتم توزيع هذه التكاليف بين مصروفات بيع وتسويق وعمومية وإدارية وتكاليف إنتاج، إن لزم األمر، على أساس 

 ثابت.
  
 عقود إيجار تشغيلية 
روف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة العقود يتم إثبات مص 

 المتعلقة بها.
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 القيمة العادلة لالدوات المالية -4

اية ولديهم الرغبة في ذلك ر ذات د أطرافاو تسوية التزام بين  أصلهي القيمة التي يتم بها تبادل القيمة العادلة 
المركز المالي الموحدة تتضمن االدوات المالية المقيدة في قائمة  .مستقلة أطرافوتتم بنفس شروط التعامل مع 

والذمم المدينة والذمم المدينة االخرى والقروض قصيرة االجل وطويلة االجل والذمم الدائنة  في حكمهالنقد وما
صاح عنها فالمطبقة والخاصة بهذه البنود تم اال عترافولة االخرى. ان طرق األوالمستحقات والمطلوبات المتدا
 منها.ضمن السياسة المحاسبية لكل 

 
لدفترية ، فقد تنتج فروقات بين القيمة االتكلفة التاريخيةادوات المجموعة المالية على اساس  ادراجحيث انه يتم  

تختلف بشكل  يمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها ال. تعتقد االدارة ان القوتقديرات القيمة العادلة
 جوهري عن قيمتها الدفترية.

 

 ادارة المخاطر -5
 مخاطر العمالت: 
المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف في مخاطر العمالت تمثل ت 

 أسعار صرف العمالت االجنبية وتدير أثره على القوائم المالية وفقا لذلك.األجنبي. تراقب اإلدارة التقلبات في 
 

 :اسعار الفائدةمخاطر 
في تعرض المجموعة لمخاطر متعددة مصاحبة ألثر التقلبات في اسعار الفائدة على مخاطر اسعار الفائدة تمثل ت 

الفائدة في المجموعة بشكل رئيسي من القروض المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. تنشأ مخاطر اسعار 
البنكية والتي تحمل اسعار فائدة متغيرة وتخضع ألعادة التسعير بشكل دوري. تراقب ادارة المجموعة التغيرات في 

 اسعار الفائدة وتستخدم عقود مبادلة اسعار الفائدة إلدارة مخاطر اسعار الفائدة.
 

 مخاطر االئتمان: 
في اخفاق أحد طرفي االداة المالية في الوفاء بإلتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف مخاطر االئتمان تتمثل  

تقوم المجموعة بإيداع النقد في مؤسسات مالية ذات  .ال يوجد للمجموعة تركيز جوهري لمخاطر األئتماناآلخر. 
  الديون المشكوك في تحصيلها.يتم ادراج الذمم المدينة بالصافي من مخصص  .تصنيف ائتماني عالي

 
 مخاطر السيولة: 
المرتبطة باألدوات ا توفير األموال للوفاء بالتزاماتهفي  مجموعةالمخاطر التي تواجهها المخاطر السيولة تمثل  

العادلة. تدار  هتنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة قريبة من قيمت قد المالية.
للوفاء بأية التزامات  تسهيالت ائتمانية معتمدةمخاطر السيولة من خالل مراقبتها بانتظام للتأكد من توفر 

 مستقبلية.
 
 معلومات عن القطاعات  -6

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاعات األعمال التالية: 
 للتقنيات المتعلقة بها.تصنيع وبيع أنواع مختلفة من األنابيب وتطوير ومنح التراخيص  (أ)
 إدارة المياه وما يتعلق بها من خدمات استشارية وهندسية وتشغيلية. (ب)
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 )تتمة(معلومات عن القطاعات  -6
 

 2015و 2016ديسمبر  31فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعمال أعاله كما في  
 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ:

 المجمـوع إدارة مياه تصنيع أنابيب 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
6201    

 2,145,286  176,645  1,968,641  المبيعات
 (250,795) (99,113) (151,682) صافي الربح )الخسارة(

 (111,259) (3,870) (107,389) نفقات مالية
 (81,115) (1,998) (79,117) استهالك
 693,998  15,800  678,198  ومصانع ومعدات عقارات

 3,821,155  834,215  2,986,940 مجموع الموجودات
    
5201    

 2,908,627 324,239 2,584,388 المبيعات
 101,374 (25,652) 127,026 صافي الربح )الخسارة(

 (85,804) (24,316) (61,488) نفقات مالية
 (75,684) (1,955) (73,729) استهالك 

 728,308 15,439 712,869 ومصانع ومعدات عقارات
 4,644,508 358,040 4,286,468 مجموع الموجودات

 
تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية وأوروبا وبعض المناطق الجغرافية األخرى. فيما يلي  

وللسنة المنتهية  2015و 2016ديسمبر  31ملخص لبعض المعلومات المالية حسب المناطق الجغرافية كما في 
 في ذلك التاريخ:

 المجمـوع دول اخرى  أوروبا  السعودية 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

2016     
 2,145,286 30,230 971,117 1,143,939 المبيعات

     موجودات غير متداولة:

 693,998 13,528 145,404 535,066 ومصانع ومعدات عقارات

 719,663 27,118 30,360 662,185 موجودات غير متداولة أخرى 

     

2015     

 2,908,627 18,584 1,086,697 1,803,346 المبيعات

     موجودات غير متداولة:

 728,308 14,312 152,042 561,954 ومصانع ومعدات عقارات

 987,957 37,201 30,301 920,455 موجودات غير متداولة أخرى 
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 نقد وما في حكمه -7
 

 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاالالبآالف ) 

 1.994  1,732 نقد في الصندوق 
 142.235  93,064 نقد لدى البنوك

 22.272  27,726 ودائع ألجل
 122,522  166.501 

 
 .تجارية وتدر عوائد مالية بأسعار السوق السائدةلدى بنوك الودائع ألجل يتم إيداع  

 
 مدينةذمم  -8

 
  2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال  

 2.101.647  1,855,654  اخرى  أطراف –ذمم مدينة 
 40.621   42,957  ذات عالقة  أطراف –ذمم مدينة 

  1,898,611  2.142.268 
 (88.353)  (139,296)  ناقصًا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  1,759,315  2.053.915 
 (824,950)  (565,529)  الجزء غير المتداول ناقصًا:

  1,193,786  1.228.965 
 

يمثل الجزء غير المتداول من الذمم المدينة ارصدة تعتقد االدارة انه سيتم تحصيلها بعد سنة من تاريخ قائمة  
 المركز المالي الموحدة.

 
 فيما يلي حركة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: 

 
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
 92.307  88,353 يناير 1

 25.279  54,592 إضافات 
 (26.977)  (1,736) شطب 

 (2.256)  (1,913) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 88.353  139,296 ديسمبر 31
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 ذمم مدينة )تتمه(  -8
 

 ديسمبر: 31المدينة كما في  تحليل بأعمار أرصدة الذممفيما يلي  
 

 180اقل من  
  يوم

الى  181
  يوم 365

 730الى  366
  يوم

 730اكثر من 
 المجموع  يوم

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
2016 494,477  597,970  493,879  269,328  1,855,654 
2015 1,054,189  222,508  436,783  388,167  2,101,647 

 
عوامل متعددة من ضمنها  االعتبار آخذة فيمشكوك في تحصيلها الديون التقوم المجموعة بقيد مخصص مقابل  

 عملاألوضاع االقتصادية للبلدان وغيرها. تعتقد اإلدارة بأنه تم والوضع المالي للعمالء و  عمر األرصدة المدينة
 .2016ديسمبر  31كما في المشكوك في تحصيلها مقابل األرصدة المدينة التجارية  كافيمخصص 

 
مليون  55.4: 2015سعودي ) ريـالمليون  46.4 بمبلغ تتضمن الذمم المدينه ذمم، 2016ديسمبر  31كما في  

 قد تم ضمانها مقابل القروض البنكية.سعودي(  ريـال
 
 مخزون  -9
 

  2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال  

 437.584  346,668  مواد خام
 272.854  194,009  أعمال تحت التنفيذ

 106.894  101,121  قطع غيار وعدد، غير معدة للبيع
 552.697  385,404  منتجات تامة الصنع
 6.372  7,781  بضاعة في الطريق

  1,034,983  1.376.401 
 (100.271)   (116,600)  ناقصًا: مخصص بضاعة متقادمة

  918,383  1.276.130 
 

 ريـالمليون  48.8: 2015سعودي ) ريـالمليون  53.6 مخزون بمبلغ ، هناك2016ديسمبر  31كما في  
 بنكية.القروض المقابل  رهنهتم قد سعودي( 

 
 فيما يلي حركة مخصص البضاعة المتقادمة: 

 
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
 77.146  100,271 يناير 1

 23.635  26,506 إضافات 
 (133)  (10,003) شطب

 (377)  (174) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 100.271  116,600 ديسمبر 31
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 في شركات زميلة  اتاستثمار  -10
 

  2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال  

 23.582  21,490  ي سي"(إشركة أميانتيت مصر للفيبرغالس )"ايه اف 
 27.017  26,470  ي"(إشركة اميرون مصر )"ايه 

 23.398  17,473  اميتك ماروك )"ايه ام"(
 26.326  32,454  شركة أميانتيت قطر لألنابيب المحدودة )"اكاب"(
 48.124  55,580  الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة )"توزيع"(

 42.394  41,928  أخرى 
  195,395  190.841 

 (62.918)  (72,855)  خسائر الهبوط في القيمة المتراكم
  122,540  127.923 

 

 فيما يلي حركة االستثمارات في الشركات الزميلة: 
  2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال  

 129.778  127,923  يناير 1الرصيد كما في 
 4.821   -   إضافات

 5.667  5,729  حصة الشركة في صافي الربح 
 (989)  (977)  توزيعات أرباح

 (6.329)  (200)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 (5.025)  (9,935)  خسائر هبوط في القيمة 

 127.923  122,540  ديسمبر 31الرصيد كما في 
 

 على أحدث المعلومات المالية المتعلقة بهم: االمالية للشركات الزميلة الرئيسية بناءً فيما يلي ملخصًا بالمعلومات  
 

 
 االسـم

 
 بلد التأسيس

 
 الموجودات

 
 المطلوبات

 
 اإليرادات

صافي الربح 
 )الخسارة(

نسبة ملكية 
 المجموعة

 ت السعودية(ريـاالآالف ال)ب
2016       

 %50 (33,091) 34,320 95,636 81,048 مصر ي سيإايه اف 
 %49 (11,755) 6,661 36,602 35,678 مصر يإايه 

 %50 (10,602) 51,705 99,401 134,514 المغرب ايه ام
 %40 15,153 199,286 146,437 239,846 قطر اكاب
 %50 14,912 230,723 159,005 270,163 السعودية توزيع

       

2015       
 ٪50 (1.154) 60.564 55.608 83.319 مصر ي سيإايه اف 

 ٪49 (2.039) 15.648 31.486 45.161 مصر يإايه 
 ٪50 491 119.319 126.063 173.349 المغرب ايه ام
 ٪40 8.787 82.352 90.064 169.944 قطر اكاب
 ٪50 7.239 202.419 164.681 260.927 السعودية توزيع
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 ومصانع ومعدات عقارات -11
 

 
 

  يناير 1

 
 

 إضافات

 
إستبعادات/ 

 تحويالت

 تعديالت
 ترجمة

عمالت 
 أجنبية

 
  ديسمبر 31

  ت السعودية(ريـاال)بآالف ال  2016
      التكلفة
 212,551 (1,211) (17,277) 229 230,810 أراضي

 438,742 (9,242) (7,699) 8,797 446,886 مباني وتحسينات على أراضي
 1,282,861 (17,130) (190,194) 48,648 1,441,537 مصانع وآالت ومعدات

 95,569 (2,414) (9,263) 8,261 98,985 ومعدات مكتبيةأثاث وتركيبات 
 70,260 (507) (10,460) 6,882 74,345 إنشاءات تحت التنفيذ

 2,292,563 72,817 (234,893) (30,504) 2,099,983 
      

 االستهالك وهبوط القيمة
      المتراكم
 (150,000) - - - (150,000) أراضي

 (256,264) 4,946 14,667 (11,357) (264,520) أراضيمباني وتحسينات على 
 (929,634) 15,715 197,380 (66,649) (1,076,080)     مصانع وآالت ومعدات

 (70,087) 1,977 4,700 (3,109) (73,655)  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 (1,564,255) (81,115) 216,747 22,638 (1,405,985) 

 693,998    728,308 الدفتريةصافي القيمة 
5201      

      التكلفة
 230,810 (3.559) (4.250) 13 238,606 أراضي

 446.886 (27.255) (3.156) 4.072 473.225 مباني وتحسينات على أراضي
 1.441.537 (55.246) (12.177) 103.481 1.405.479 مصانع وآالت ومعدات

 98.985 (6.211) (7.642) 12.653 100.185  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 74.345 (179) (102.382) 59.162 117.744 إنشاءات تحت التنفيذ

 2,335,239 179.381 (129.607) (92.450) 2,292,563 
      

 االستهالك وهبوط القيمة
      المتراكم
 (150,000) - - - (150,000) أراضي

 (264.520) 12.090 2.079 (17.612) (261.077) مباني وتحسينات على أراضي
 (1.076.080) 37.010 886 (47.739) (1.066.237)     مصانع وآالت ومعدات

 (73.655) 4.848 4.346 (10.333) (72.516)  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 (1,549,830) (75.684) 7.311 53.948 (1,564,255) 

 728.308     785.409 صافي القيمة الدفترية
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 )تتمة( ومصانع ومعدات عقارات   - 11
 2016ديسمبر  31كما في صافي قيمتها الدفترية التي والمعدات العائدة للمجموعة  المباني والمصانعتقع بعض 

سعودي( على أراضي مستأجرة بمبالغ رمزية من حكومة  ريـالمليون  59,8: 2015سعودي ) ريـالمليون  59,5
 المملكة العربية السعودية بموجب عقود إيجار تشغيلية متعددة قابلة للتجديد.

مقيدتين في حسابات المجموعة  1971تمتلك المجموعة قطعتي ارض صناعيتين في مدينة الدمام منذ عام 
بحسب تقييم مقيم  2016ديسمبر 31في  كمالهذه االراضي  ن القيمة العادلةإ .سعودي ريـالمليون  1,4بقيمة 

 عودي.ــس ريـالمليون  323,4ت بلغمستقل 
على  ، من جهة ذات عالقة،تحواذمن خالل االس 2009عام  منذفي جدة  صناعية رضأتمتلك المجموعة قطعة  

مام النظام القضائي أ هفيالنظر  يتمقانوني محل نزاع رض هذه األ ةن ملكيإشركة تابعة تمتلك هذه االرض. 
ديسمبر  31كما في  األرض، قبل مخصص هبوط في القيمة،لهذه دفترية اإلجمالية ن القيمة الإ. السعودي
 .تاريخ اإلستحواذ فيوتم عمل مخصص بكامل القيمة الدفترية  سعودي ريـالمليون  150كانت  2015و 2016

 هي كما يلي: ديسمبر 31األرض كما في نع والمعدات المقامة على هذه اوالمص مبانيلل القيم الدفترية صافي نإ
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 36,860  33,406 مباني وتحسينات على أراضي
 50,143  42,007     مصانع وآالت ومعدات

 621  486 مكتبية تجهيزات
 75,899  87,624 

 
نع اوالمص بانيثر على القيم الدفترية او االعمار االنتاجية للمأنه لن ينتج عن هذا النزاع أدارة المجموعة إتعتقد 

 .والمعدات المقامة على هذه االرض
سعودي  ريـالمليون  59.6دفترية ال تهاقيمتبلغ ومصانع ومعدات  عقارات هناك، 2016ديسمبر  31كما في  
 بنكية.القروض المقابل  تم رهنهاقد سعودي(  ريـالمليون  59,8: 2015)

 
 موجودات غير ملموسة -12

  
 الشهرة

 
 نفقات مؤجلة

 
 المجمـوع

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
 13,660 3,433 10,227 2015يناير  1

 810 810 - إضافات
 (673) (411) (262) إطفاء وشطب

 (546)  -  (546) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 13,251 3,832 9,419 2015ديسمبر  31
    

 957 957  -  إضافات
 (5,157) (344) (4,813) وشطبإطفاء

 (56)  -  (56) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 8,995 4,445 4,550 2016ديسمبر  31
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 قروض قصيرة األجل -13
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 3.234  3,078 السحب على المكشوفحسابات 
 1.614.943  1,157,309 قصيرة األجلقروض بنكية 

 1,160,387  1.618.177 
 

هذه القروض تمثل تسهيالت ائتمانية تم الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحمل نفقات مالية بأسعار  
 السوق السائدة على أساس المعدالت السائدة بين البنوك.

  
 العمالت التالية:تتكون من إن القيمة الدفترية للقروض قصيرة األجل 

 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 1.553.268  1,138,857 سعودي ريـال
 2.229  1,005 يورو
 62.680  20,525 أخرى 

 1,160,387  1.618.177 
 

 قروض طويلة األجل -14
  2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال  

 435.162  675,559  قروض بنوك تجارية
 10.126  9,492  قروض من حقوق الملكية غير المسيطرة

  685,051  445.288 
 (18.560)  (164,414)  المتداولة الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات

  520,637  426.728 
 

 بنوك تجارية قروض 
التابعة على عدد من القروض من بنوك تجارية متعددة. تمت هذه القروض  شركاتهاحصلت الشركة وبعض  

السعودي والدوالر االمريكي واليورو. تحمل هذه القروض عمومًا نفقات مالية على أساس  ريـالبشكل اساسي بال
اد ، طبقًا لجداول السد2016ديسمبر  31القائمة في  أسعار السوق السائدة. إن إجمالي استحقاقات القروض

ذمم  ورهن ومصانع ومعدات عقاراتن بره وقد تم ضمان بعضها .2033حتى  2017تمتد من عام  ،العائدة لها
 مخزون. ورهنمدينة تجارية 

 
تتطلب أحكام اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل من المجموعة الحفاظ على الوضع المالي في  

المقرضين على توزيعات األرباح التي تزيد عن مبالغ محددة، كما مستويات محدده، وتتطلب الموافقة المسبقة من 
 لشروطال تتفق هذه القوائم المالية مع بعض ا تحدد مبالغ المصروفات الرأسمالية وبعض المتطلبات األخرى.

حقاق هذه . تعتقد ادارة الشركة ان هذه المخالفات لن تأثر على استباتفاقيات التسهيالت االئتمانية المالية المتعلقة
 .او التسهيالت االئتمانية المتاحةالقروض 
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 قروض طويلة األجل )تتمة(   - 14
  

 قروض من حقوق الملكية غير المسيطرة 
ال تحمل هذه القروض أي  .شركة تابعة أجنبيةفي حقوق ملكية غير مسيطرة تمثل قروض بالدوالر األمريكي من  

 .2021في عام  تنتهينفقات مالية وتسدد على أقساط ربع سنوية غير متساوية 
 

 العمالت التالية:تتكون من القيمة الدفترية للقروض طويلة األجل إن 
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 400.000  600,374 سعودي ريـال
 4.749  22,956 يورو

 25.603  15,148 أمريكيدوالر 
 14.936  46,573 أخرى 

 685,051  445.288 
    

 كما يلي: وان جدول استحقاق القروض طويلة االجل ه 
 2016  2015 

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال ديسمبر: 31السنوات المنتهية في 
2016    -  18.560 
2017 164,414  104.089 
2018 197,130  102.293 
2019 170,644  102.011 
2020 118,185  102.892 
2021 20,405  15.443 

 -  14,273 بعد ذلك
 685,051  445.288 

 
 ومطلوبات أخرى  مصاريف مستحقة -15

  2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بال  

 25.304  18,242  رواتب وأجور ومزايا
 187.058  131,686  دفعات مقدمة من العمالء

 16.056  17,871  أتعاب وكالء مبيعات
 19.276  21,325  نفقات مالية

 73.205  63,018  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
  252,142  320.899 
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 الزكاة والضرائب  -16

 مكونات الوعاء الزكوي 
من الوعاء الزكوي ٪ 2.5تخضع الشركة وشركاتها التابعة السعودية للزكاة وضريبة الدخل. تستحق الزكاة بواقع  

حسب نسب الضريبة في الشركات التابعة وتستحق ضريبة الدخل ب .التقريبي أو صافي الربح المعّدل، أيهما أعلى
من بشكل رئيسي تتكون وضريبة الدخل ألنظمة الزكاة  . إن أهم مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة وفقاً االجنبية
مخصومًا منها وصافي الربح المعّدل وقروض طويلة األجل ة ومخصصات كما في بداية السن المساهمينحقوق 
 ستثمارات وبعض البنود األخرى.االوالمعدات و والمصانع  عقاراتالقيمة الدفترية لل صافي

 
 ديسمبر 31مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في 

 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 33.951  36,688 زكاة الشركة
 36.509  47,135 سعوديةوضريبة الدخل على شركات تابعة الزكاة 

 20.429  12,670     أجنبية تابعةيبة الدخل والضرائب األخرى على شركات ضر 
 96,493  90.889 

 

 الموحدة ضرائب دخل متعلقة بالشركات التابعة األجنبية المحملة على قائمة الدخل
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 4.833  7,756 مصروف ضريبة دخل حالية
 (172)  (116) ضريبة دخل مؤجلة دائنة

 7,640  4.661 
 

 ديسمبر بما يلي: 31تتلخص حركة موجودات ضريبة الدخل المؤجلة للسنوات المنتهية في  
 

 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
 9.105  8,067 يناير 1

 172  116  اضافات
 (1.210)  (231) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 8.067  7,952 ديسمبر 31
 

 الموحدة مخصص الزكاة المحمل على قائمة الدخل
 

 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 16.575  10,984 زكاة الشركة
 17.925  29,130 حصة الشركة في الزكاة للشركات التابعة

 40,114  34.500 
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 )تتمة( زكاة والضرائبال   - 16
 

 والربوط الزكوية شهاداتوضع ال 
للسنوات حتى  أو المقيدةالنهائية  استلمت الشركة وشركاتها التابعة السعودية شهادات الزكاة وضريبة الدخل 

2014. 
. ان الربوط النهائية لالعوام من 2009استلمت الشركة ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام  

 التزال قيد الدراسة لدى الهيئة. 2014حتى  2010
 

 الموظفين نافعم -17
 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة 

 ان الحركة في مخصص نهاية الخدمة للموظفين كانت كما يلي:
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
 78.585  78,743 يناير 1

 10.390  6,648 مخصصات
 (9.765)  (12,204) تسديدات

 (467)  (469) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 78.743  72,718 ديسمبر 31

 
  لموظفينل تملك االسهم احتياطيو ج برنام 
 من ةمعين شريحةل مكافأةقدم تالذي بموجبه و  ،أسهم الشركة للموظفين )"البرنامج"( ملكيةطبقت الشركة برنامج  

بشرط  تم منح هؤالء الموظفين خيار شراء أسهم الشركة بدون تكلفة. 2012 يناير 1اعتبارًا من  الموظفين
تاريخ  عند. اشتراكهم في البرنامج واستكمال فترة ثالث سنوات خدمة بالمجموعة والحفاظ على مستوى أداء محدد

 .(2016ال شئ لعام ) سهم 593.000 عدد األسهم التي تم مكافأتهم بها بلغ ،2015خالل  ستحقاقاأل
 

 سعودي( ريـالمليون  3.1: 2015) سعودي ريـالمليون  1.1مصاريف بمبلغ  2016 عام خالل قيدت الشركة 
 .اتالخيار  تتعلق بهذه

 
 :ديسمبر 31المنتهية في  خالل السنوات األسهم اتخيار فيما يلي حركة  

 
 2016  2015 
 (عدد خيارات األسهم) 

 636.000  -   يناير 1قائمة كما في 
 (593.000)  -    ممارسة الخيارات
 (43.000)  -    ملغاة خالل السنة

 -    -    ديسمبر 31قائمة كما في 
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 مزايا الموظفين )تتمة(   - 17
  

 )تتمة(تملك االسهم للموظفين  احتياطيو ج برنام
 تملكبرنامج لغرض خالل مؤسسة مالية من أسهمها من  سهممليون  2.5قامت الشركة بشراء ، 2012خالل  

التغيرات في في قائمة  أسهم الموظفين واحتياطي تملك برنامج"والتي تم قيدها تحت مسمى  أسهم الموظفين
على تكلفة شراء األسهم وحصة برنامج أسهم الموظفين يشتمل  .الموحدة في القوائم المالية حقوق المساهمين

، وهي كما ديسمبر 31ي والتي ما زالت قائمة ف 2015و 2016 حة خالل عامالقيمة العادلة للخيارات الممنو 
 يلي:

 
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
 31.741  31,914 يناير 1

 173   -    أسهم الموظفين اتاحتياطي برنامج خيار 
 31.914  31,914 ديسمبر 31

 
 لدى قيمة األسهم المتبقية المحتفظ بها 2016 ديسمبر 31في  لموظفين كمااأسهم  واحتياطي تملكيمثل برنامج  

انهاء األجراءات إن اإلدارة حاليًا بصدد الشركة.  يتم عرضها على موظفي الوصي للخيارات المستقبلية لكي
 لبرنامج الخيارات المستقبلية. الرسمية

 
 ريـالمليون  16كما هو موضح أعاله، والبالغة  البرنامج السابقإن األسهم المتبقية التي لم يتم منحها من خالل  

 2018و 2017على مدى السنوات  ، والذي من المتوقع أن يمتدإلى برنامج جديدتم تخصيصها سي ،سعودي
السلطات  منالموافقات الالزمة  الحصول على . يتم العمل على2018الخيارات ذات الصلة في عام  وستستحق
 المختصة.

 
 ضمانمخصص  -18
 

 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
 20.525  13,338 يناير 1

 (4.403)  7,253 )عكس( إضافات
 (1.335)  (1,438) المستخدم والتعديالت

 (1.449)  266 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
 13.338  19,419 ديسمبر 31

 
 ذات عالقة  تتعلق بأطرافأمور  -19
 

وشركات زميلة  الشركاءوشركـات أخرى شقيقة لهؤالء  الملكية غير المسيطرةحقوق لدى المجموعة تعامالت مع  
 "(.أخرى )يشار إليهم جميعا بـ "أطراف ذات عالقة
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 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة )تتمة(   - 19
 

 عالقة أطراف ذاتمع معامالت  
 مجموعةألعمال ال عتياديالسياق االفيما يلي ملخصًا بأهم المعامالت مع أطراف ذات عالقة والتي تمت ضمن  

 :والمدرجة ضمن القوائم المالية الموحدة
 

 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 10.048  16,480 مبيعات
 12.587  12,704 مشتريات

 
 زميلة من شركاتإلى ومبالغ مدينة قروض  
شركات زميلة ومبالغ مدينة من  إلى قروض األخرى على ديسمبر، تشمل الموجودات غير المتداولة 31كما في  

 كما يلي:
 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 22.579  23,587 اميتك المغرب
 3.273   -  اميتك ليبيا

 1.852   -  اميتك الجزائر
 1.783  2,098 قطر تكأمي

 1.627  1,702 ساربالست قطر
 18   -  فلوتايت اكسبورت

 27,387  31.132 
 (22.975)  (18,993) ناقصًا: الجزء المتداول المدرج ضمن ذمم مدينة

 8,394  8.157 
 

إلى  سعودي ريـالمليون  4.8 والبالغمن اميتك المغرب  المستحقالقرض  جزء من تم تحويل، 2015 عام خالل 
 .حقوق ملكية

 
 رأس المال -20

 10.0مليون سهم عادي بقيمة إسمية  115.5من  2015و 2016ديسمبر  31يتكون رأس مال الشركة كما في  
 للسهم الواحد. سعودي ريـال

 
 احتياطي نظامي -21

٪ من صافي ربحها 10بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، فإن على الشركة تحويل  
االحتياطي النظامي المدرج إن . هامال٪ من رأس30إلى احتياطـي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي السنوي 

هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على هو االحتياطي النظامي للشركة. إن  في القوائم المالية الموحدة المرفقة
 .مساهمي الشركة حالياً 
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 مصاريف بيع وتسويق  -22

 2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 38.994  42,524 رواتب ومزايا
 18,357  7,574 الء بيعبيع ورسوم وكعموالت 

 11.075  13,777 ترويج مبيعات
 8.468  8,690 سفر

 4.312  3,958 خدمات مهنية
 1.164  1,104 تقنية معلومات واتصاالت

 666  679 استهالك
 3.971  3,605 أخرى 

 81,911  87,007 
 

 مصاريف عمومية وإدارية  -23
 2016  2015 
 السعودية(ت ريـاال)بآالف ال 

 82.327  76,108 رواتب وأجور ومزايا
 31.501  39,424 خدمات مهنية

 22,571  18,726 سفر
 8,314  7,456 تقنية معلومات واتصاالت

 7.436  9,542 استهالك وإطفاء
 3,487  3,054 صيانة
 8,821   12,877  أخرى 

  167,187   164,457 
 

 أخرى )مصاريف( إيرادات  -24
  2016  2015 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال  

 (25.333)  (13,429)  فروقات تحويل عمالت أجنبية
 -    16,541  ارباح تسوية ذمم دائنة

 3,963   (2,919)  إيرادات متنوعة
  193  (21.370) 

 
 توزيعات أرباح -25

 
 ريـالمليون  75.1بمبلغ  تم دفعها خالل العام ، وافقت الجمعية العمومية على توزيعات أرباح2016 خالل العام 

 : ال شيء(.2015سعودي )
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 عقد مبادلة سعر الفائدة -26
، وقعت المجموعة على عقد مبادلة سعر فائدة )"العقد"( مع بنك محلي متعلق 2016ديسمبر  31كما في  

مليون  231.6ية للعقد ، بلغت القيمة االعتبار 2016ديسمبر  31بقروض تحمل بمعدالت ربح متغيرة. كما في 
الى  2016ديسمبر  31: ال شيء(. انخفضت القيمة العادلة للعقد كما في 2015ديسمبر  31سعودي ) ريـال

 : ال شيء(.2015ديسمبر  31سعودي ) ريـال( مليون 2.1)
 

قامت  قامت المجموعة بالمحاسبة عن العقد على انه تغطية فعالة لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية. وعليه، 
المجموعة بقيد االنخفاض في القيمة العادلة للعقد ضمن حقوق الملكية وتم قيد االلتزام المقابل ضمن المطلوبات 

 الغير متداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

 ربح السهم -27
الدخل من بقسمة )الخسارة(  2015و 2016ديسمبر  31تم احتساب )خسارة( ربح السهم للسنتين المنتهيتين في 

العمليات الرئيسية وصافي )الخسارة( الربح لكل سنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة وعددها 
 خالل العامين. 113,564,309

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات -28

لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة بمبلغ  (أ)
ديسمبر  31سعودي كما في  ريـالمليون  477.9) 2016ديسمبر  31سعودي كما في  ريـالن مليو  454.7
(. لدى الشركة أيضًا، مجتمعة مع شركاء آخرين في شركات زميلة، مطلوبات محتملة عن ضمانات 2015
 31سعودي كما في  ريـالمليون  202.4) 2016ديسمبر  31سعودي كما في  ريـالمليون  184.5بمبلغ 

 ( متعلقة بتسهيالت قروض لهذه الشركات الزميلة.2015ديسمبر 
 

اند ابواسرتيكنك جي ام بي اتش )"بي دبليو تي"(، وهي شركة تابعة مملوكة  -واجهت بي دبليو تي واسر  (ب)
ض بالكامل للشركة وتعمل في مجال عقود هندسة وشراء وإنشاء مصانع معالجة المياه والصرف الصحي، بع

المشاكل في مشروعها في العراق. قامت بي دبليو تي بإنهاء العقد مع أحد المقاولين من الباطن نظرًا لعدم 
قيامه بااللتزامات الواجبة عليه بموجب العقد. وقدم المقاول من الباطن مطالبة ضد بي دبليو تي إلى المحكمة 

ء العقد باإلضافة الى األرباح التي كان من المختصة في العراق لتعويضه عن التكاليف المتكبدة قبل إنها
لصالح بي  2017يناير  10في  حكمت محكمة االستئناف وبعد اجراءات قانونية طويلة ، المتوقع تحقيقها.

قام المقاول من الباطن بالطعن في الحكم . ورفضت جميع المطالبات من قبل المقاول من الباطن دبليو تي
وتم اغالق القضية.  2017فبراير  6االتحادية في العراق هذا الطعن في  زاالخير ورفضت محكمة التميي

على تقرير لجنة خبراء حيث استنتجوا ان قيمة االعمال المنفذة في أساس حكمها  اعتمدت محكمة االستئناف
يو تي من قبل المقاول من الباطن كانت اقل من المبالغ التي استلمها وعليه، يدين المقاول من الباطن لبي دبل

 سعودي(.  ريـالمليون  54.8مليار دينار عراقي ) 16.7بصافي مبلغ 
 

 ريـالمليون  48 للدفعات المقدمة للمقاول من الباطن، بلغ المخصص المكون 2016ديسمبر  31كما في 
 2017يناير  10(. يعطي الحكم األخير في 2015ديسمبر  31سعودي كما في  ريـالمليون  27سعودي )

سعودي من المقاول من الباطن. على الرغم من ذلك،  ريـالمليون  54.8لبي دبليو تي احتمالية استرداد 
ن بي دبليو تي عليها البدء بأخذ إجراءات قانونية أقررت إدارة المجموعة إبقاء المخصص دون تغيير حيث 

وال يمكن التأكد من نتيجة هذه  يدة للمطالبة بجزء من المبالغ المدفوعة مقدما الى المقاول من الباطنجد
 . األجراءات فى الوقت الحالي



 شركة أميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة 
  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 مطلوبات محتملة وارتباطات )تتمة(    - 28
 

 2009عام  منذ ةجدمدينة في  صناعية رضأقطعة  مجموعةتمتلك ال، 11كما هو مشار إليه في إيضاح ج(       
رض هذه األ ةن ملكيإ. رضاألهذه على شركة تابعة تمتلك  ،من جهة ذات عالقة ،من خالل االستحواذ

نه لن ينتج عن هذا أ مجموعةتعتقد ادارة ال .فيه أمام النظام القضائي السعوديالنظر  يتمقانوني محل نزاع 
 النزاع اي التزام.

 
 0.8مبلغ  2016ديسمبر  31بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  (د

 سعودي(. ريـالمليون  22.6: 2015ديسمبر  31سعودي تقريبًا ) ريـالمليون 
 

 أرقام المقارنة -29
 الحالية.  سنةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية لل 


