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 الموجزةتقریـر الفحص للقوائم المالیة األولیة الموحدة 
 

 
        السادة / المساھمون 

 الشركة السعودیة ألنابیب الصلب 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة - الدمام

 مقدمة
 ة("الشركة") والشرك السعودیة ألنابیب الصلبالمرفقة للشركة الموجزة المالي األولیة الموحدة لقد فحصنا قائمة المركز 

 لربح أو الخسارة والدخل الشاملا ةائمق، وم٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في سم "المجموعة") إالتابعة لھا (یشار إلیھم مجتمعین ب
في حقوق الملكیة  لك القوائم المالیة الموحدة الموجزة للتغیراتالمنتھیتین في ذلك التاریخ وكذ التسعة أشھرلفترتي الثالثة و
وملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات التفسیریة  ة في ذلك التاریخالمنتھی التسعة أشھرة لفتر والتدفقات النقدیة

ً لمعیار المحاسبة اھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض إن . األخرى لموجزة وفقا
التوصل إلى استنتاج حول ولیتنا ھي ؤإن مس"التقریر المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ٣٤الدولي رقم 

 . الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا بھ لقوائم المالیة األولیة الموحدةھذه ا
 

 نطاق الفحص
فحص ) "٢٤١٠رقم (إلرتباطات الفحص لمعیار الدولي لوفقاً  لقد قمنا بالفحصفالتالیة،  فقرةفیما عدا ما ھو موضح في ال

 شتملیالمعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  الحسابات المستقل للمنشأة"راجع مقبل من المنفذ األولیة المالیة  المعلومات
ولین في الشركة عن األمور ؤاإلستفسار من األشخاص المس لىعبصفة أساسیة القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة فحص 

 عملیة من إلى حد كبیرأقل نطاقاً ھو ھذا الفحص إن . تحلیلیة وإجراءات فحص أخرىتطبیق إجراءات و المالیة والمحاسبیة
لي ال یمكننا ھذا الفحص من بالتا، والدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةالمراجعة التي تتم وفقاً لمعاییر المراجعة 

الحصول على تأكید بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا أثناء القیام بأعمال المراجعة. وعلیھ، فإننا 
 مثل ھذا الرأي.ال نبدي 

 المتحفظ أساس اإلستنتاج
شركة صناعات التیتانیوم  فإنالمرفقة  وحدة الموجزةالمالیة األولیة المحول القوائم  )٢(إیضاح رقم كما ھو مشار إلیھ في 

قد ولملیون لایر سعودي،  ٧١٫٢ممتلكات وأالت ومعدات بقیمة دیھا ) لالعربیةتي اس ام  - (الشركة التابعة والفوالذ المحدودة
لیون لایر م ٤٩٫٠٤رأس مالھا بمبلغ  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في  العربیةتي اس ام الخسائر المتراكمة لشركة تجاوزت 
خص شركة تي إس ت التيالحالیة عمل لبناًء على خطة ا. ملیون لایر سعودي ١٤٫٢٦الفترة  صافي خسائر بلغتكما  سعودي

أن شركة تي إس إم العربیة سوف تتمكن من تحقیق إیرادات كافیة وتدفقات نقدیة  توقعتالمجموعة إدارة فإن  ،إم العربیة
ستمرار أعمال شركة تي إس إم بإقراراً  المجموعةفقد أصدر مجلس ادارة ، عالوةً على ذلك .یةالمستقبل أعمالھاإیجابیة لدعم 

 ھا المالیة عند استحقاقھا. إلتزاماتمن الوفاء ب ھا بما یمكنھاالعربیة وعلى توفیر الدعم المالي الكافي ل
 
األھداف المالیة مع لم تتوافق  اس ام العربیةلشركة تي  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھرلفترة النتائج المالیة  إن

بالنظر إلى الظروف الشركة التابعة تحقق صافي خسائر. ما زالت علیھ ، وللسنة للشركة التابعة خطة العملة مسبقًا بالمحدد
استرداد القیمة إمكانیة مدى ال یمكننا في ھذه المرحلة تقییم فإننا ، للشركة التابعة الخسائر المستمرةاضافة إلى  ،ةالقائم

ال یمكننا تحدید فإننا ، وعلیھ. أي انخفاض محتمل في قیمتھاالتأكد من عدم وجود الدفتریة لھذه الممتلكات واآلالت والمعدات و
 .قیمتھاأي تعدیل على ذلك یستوجب إجراء ما إذا كان 
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 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ٧ - 
 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة - ١
المملكة العربیة  كشركة ذات مسؤولیة محدودة في) أو "أس أس بي سي" الشركة السعودیة ألنابیب الصلب ( یشار إلیھا بـ "الشركة"تأسست 
رجب  ٤في تاریخ . )م١٩٨٠ یونیو ١٠الموافق (ھـ ١٤٠٠ رجب ٢٧ الصادر بتاریخ ٢٠٥٠٠٠٩١٤٤ رقم السجل التجاريبموجب  السعودیة
ى شركة مساھمة مدرجة في إلمن شركة ذات مسئولیة محدودة  تم تحویل الكیان القانوني للشركة ،)م٢٠٠٩ یونیو ٢٧الموافق (ھـ ١٤٣٠
 األوراق المالیة.سوق 

 

 ١٠سھم قیمة كل سھم ملیون  ٥١قسم إلى لایر سعودي م ملیون ٥١٠ األولي لألسھم بعد الطرحالمصدر والمصرح بھ  المجموعةیبلغ رأسمال 
 لایر سعودي. 

 

 في العنوان التالى: للمجموعةیقع المركز الرئیسي 
 

 ٣١٣٢٦الدمام  ،١١٦٨٠ب  .ص
 المملكة العربیة السعودیة

 

 

نة ومسننة ملحومة طولیاً وشركتھا التابعة في إنتاج أنابیب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابیب مجلف للمجموعةتتمثل األنشطة الرئیسیة 
اً وأنابیب غیر ملحومة وأنابیب مغلفة خارجیاً بثالث طبقات من مادة البولي بروبیلین والبولي ایثلین بأقطار مختلفة وأنابیب مغلفة داخلی

 باألبوكسي وأنابیب منحنیة بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابیب الملحومة.
 

 ھیكل المجموعة - ٢
(یشار  لھاالتابعة التالیة  ةللشركة والشركاألولیة على القوائم المالیة  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في الموجزة الموحدة وائم المالیة األولیة تشتمل الق

 :إلیھم مجتمعین "بالمجموعة")
 

 نسبة الملكیة الفعلیة النشاط الرئیسي الشركة التابعة
 م٢٠١٧ م٢٠١٨  

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ تصنیع معدات المعامل )"المحدودة ( "تي إس إم العربیةشركة صناعات التیتانیوم والفوالذ 

 
 )""تي إس إم العربیة(  شركة صناعات التیتانیوم والفوالذ المحدودة

ینایر  ٨ھـ (الموافق ١٤٣٢صفر  ٤الصادر بتاریخ  ٢٠٥٠٠٧٣٩٨٥بموجب السجل التجاري رقم ، تأسست شركة تي إس إم العربیة
 ٣٢ الرئیسي في تصنیع معدات المعامل مثل المبادالت الحراریة وأوعیة الضغط. یبلغ رأس مال الشركة التابعةویتمثل نشاطھا ، م)٢٠١١

. في شركة تي إس إم العربیة ٪٧٠ نسبة أوالً كانت المجموعة تمتلك بالكامل. الشركة السعودیة ألنابیب الصلب تمتلكھا وملیون لایر سعودي 
من  ٪٣٠البالغھ  الحصة المتبقةشركة إتفاقیة ( "اإلتفاقیة") مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على وقعت ال ،م٢٠١٦فبرایر  ٢٢بتاریخ 

 .وتم تعدیل عقد تأسیس الشركة التابعة تبعاً لذلك تم استكمال االجراءات القانونیة لإلستحواذ .حصص ملكیة شركة تي إس إم العربیة
 

الخسائر ، ولقد تجاوزت ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في  .ملیون لایر سعودي ٧١٫٢دات بقیمة ممتلكات وأالت ومع العربیةتي اس ام  شركةلدى 
. ملیون لایر سعودي ١٤٫٢٦كما بلغت صافي خسائر الفترة  ملیون لایر سعودي ٤٩٫٠٤العربیة رأس مالھا بمبلغ تي اس ام المتراكمة لشركة 
أن شركة تي إس إم العربیة سوف تتمكن من  المجموعة توقعتفإن إدارة  ،ةخص شركة تي إس إم العربیت الحالیة التيعمل لبناًء على خطة ا

فقد أصدر مجلس ادارة الشركة السعودیة ألنابیب ، . عالوةً على ذلكیةالمستقبل أعمالھاتحقیق إیرادات كافیة وتدفقات نقدیة إیجابیة لدعم 
ھا المالیة عند إلتزاماتمن الوفاء ب ھا بما یمكنھادعم المالي الكافي لستمرار أعمال شركة تي إس إم العربیة وعلى توفیر البإالصلب قراراً 

 استحقاقھا. 
 

 أسس اإلعداد  - ٣
 قائمة اإللتزام ١-٣

معیار المحاسبة الدولي ل وفقاً  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  المنتھیتین التسعة أشھرالثالثة و الموجزة لفترتي تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة
ویجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع آخر قوائم مالیة سنویة موحدة المعتمد في المملكة العربیة السعودیة  "ولي"التقریر المالي األ ٣٤رقم 

 المالیة األولیة الموحدة القوائم ھذه (آخر قوائم مالیة سنویة). ال تتضمن ٢٠١٧دیسمبر  ٣١للمجموعة كما في وعن الفترة المنتھیة في 
إلعداد القوائم المالیة. إال أن السیاسات واإلیضاحات للمعاییر الدولیة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم مالیة كاملة وفقاً  كافة الموجزة

ائم التفسیریة المختارة قد تم ادراجھا لتعكس األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي وأداء المجموعة منذ اصدار القو
 مالیة السنویة.ال
 

) والمعیار الدولي ١٥المالیة رقم (التقاریر ھذه ھي أول مجموعة قوائم مالیة أولیة موحدة وموجزة یتم فیھا تطبیق المعیار الدولي إلعداد 
 .)٦ - ٣في اإلیضاح رقم (السیاسات المحاسبیة التغیرات الھامة في تم اإلفصاح عن  ).٩المالیة رقم ( التقاریرإلعداد 



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ٨ - 
 

 (تتمة) س اإلعدادأس - ٣
 

 المالیة األولیة الموحدة الموجزةإعداد القوائم  ٢-٣
إال اذا سمحت المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بالقیاس ، وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةالموجزة الموحدة األولیة تم إعداد القوائم المالیة 
 وفقاً لطرق تقییم أخرى.

 

التقدیرات ووضع األحكام، ، یتطلب من اإلدارة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةیة األولیة الموحدة الموجزة إن اعداد القوائم المال
حكام ان ھذه األ. الموجزةاألولیة الموحدة  المصرح عنھا بالقوائم المالیةالمبالغ السیاسات المحاسبیة وتطبیق واالفتراضات التي قد تؤثر على 

ھي نفسھا المذكورة في آخر  الرئیسیة ات غیر المؤكدةومصادر التقدیرلمعدة من قبل اإلدارة لتطبیق سیاسات المجموعة المحاسبیة اھامة ال
لتقاریر عداد االمتعلقة بتطبیق المعیار الدولي إل الرئیسیة ات غیر المؤكدةالتقدیرستثناء األحكام الھامة الجدیدة ومصادر إب، قوائم مالیة سنویة

 ).٦-٣عنھا بإیضاح رقم (والتي تم اإلفصاح  )٩المالیة رقم ( التقاریروالمعیار الدولي إلعداد )  ١٥( رقم الیةالم
 

قتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المجموعة إلستخدام عملة البیئة االیة الموحدة الموجزة للمجموعة بإیتم قیاس البنود المدرجة في القوائم الم
تم تقریب األرقام  .وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض یتم عرض القوائم المالیة الموحدة الموجزة بالریال السعودي .)"("العملة الوظیفیة

 .ةالسعودی تالریاالمالیین التقریب بذكر أن إلى أقرب لایر إال إذا تم 
 

 أساس التوحید ٣-٣
 . )١(في إیضاح رقم  وردألنابیب الصلب وشركتھا التابعة (المجموعة) كما القوائم المالیة للشركة السعودیة  ،تتضمن القوائم المالیة الموحدة

 

 :للمجموعةتحقق السیطرة عندما یكون ت
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بھا.  
 .الرتباطھا بالمنشأة المستثمر بھانشوء حق للشركة في العوائد المتغیرة نتیجة  
 ثیر على عوائد االستثمار.القدرة على استخدام سیطرتھا بغرض التأ 

 

إذا ما كانت الحقائق والظروف تشیر إلى حدوث  ،بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على أي من المنشآت المستثمر بھا أم ال مجموعةتقوم ال
 لیھا أعاله. إتغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة المشار 

 

یكون للشركة السیطرة على  ،أي من المنشآت المستثمر بھا عن أغلبیة حقوق التصویت بھا في بالمجموعةعندما تقل حقوق التصویت الخاصة 
تلك المنشأة المستثمر بھا عندما تكون حقوق التصویت كافیة لمنحھا قدرة عملیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بھا بشكل 

كة المستثمر فیھا وف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان للشركة حقوق التصویت في  الشرمنفرد. تأخذ الشركة بعین االعتبار كافة الحقائق والظر
 . تشمل تلك الحقائق والظروف ما یلي:لمنحھا السیطرة

 

  .خرینبالنسبة لحجم ومدى ملكیة حاملي حقوق التصویت األ المجموعةحجم حقوق التصویت التي تمتلكھا  
 .واألطراف األخرىأوحاملي حقوق التصویت اآلخرین  المجموعةحقوق التصویت المحتملة التي تمتلكھا  
 الحقوق الناشئة من الترتیبات التعاقدیة األخرى.  
القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة  ،أو لیست لدیھا ،لھا المجموعةأیة حقائق وظروف إضافیة قد تشیر إلى أن  

 لتصویت في اجتماعات المساھمین السابقة.بما في ذلك كیفیة ا ،التخاذ قرارات
 

بینما تتوقف تلك العملیة عندما تفقد المجموعة  ،من السیطرة على تلك الشركة التابعة المجموعةتبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما تتمكن 
ة في فترالمستحوذة أو المستبعدة خالل ال یتم تضمین إیرادات ومصاریف الشركة التابعة ،السیطرة على الشركة التابعة. وعلى وجھ الخصوص

 المجموعةفیھ سیطرة  تنتھيعلى السیطرة حتى التاریخ الذي  المجموعةمن تاریخ حصول  الدخل الشامل الموحدةو الربح أو الخسارةقائمة 
 على الشركة التابعة.

 
إجمالي الدخل إن ألخرى موزعة على مساھمي الشركة. وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل االموجزة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  إن

 الشامل للشركة التابعة موزع على مساھمي الشركة. 
 

 التابعة لكي تتالئم سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.  ةالقوائم المالیة للشرك یتم إجراء تعدیالت علىعند الضرورة، 
 

بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة ألرصدة وایتم إستبعاد جمیع المعامالت 
 عن المعامالت بین شركات المجموعة عند التوحید.

 
 التغیرات في حقوق ملكیة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة

ال تؤدي إلى خسارة السیطرة یتم احتسابھا كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیم إن التغیرات في ملكیة المجموعة في شركات تابعة والتي 
ق المدرجة لملكیة المجموعة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة لتعكس التغیرات في ملكیتھا في الشركات التابعة. إن أي فرق بین قیمة تعدیل حقو

 المقبوض یتم إدراجھ مباشرة في حقوق الملكیة ویكون عائداً إلى مساھمي الشركة. الملكیة غیر المسیطرة والقیمة العادلة للبدل المدفوع أو



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ٩ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد - ٣
 

 (تتمة) أساس التوحید ٣-٣
 (تتمة) التغیرات في حقوق ملكیة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة

 

ویتم احتسابھا الموجزة الموحدة األولیة أو خسارة في قائمة الدخل یتم االعتراف بأي ربح  ،عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة
القیمة الدفتریة المدرجة سابقاً للموجودات  -٢و هة العادلة ألیة حصة مستبقاإجمالي القیمة العادلة للمبلغ المستلم والقیم -١الفرق بین على أساس 

كیة غیر مسیطرة. یتم المحاسبة على جمیع المبالغ المعترف بھا سابقاً في الدخل ومطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق مل ،(بما في ذلك الشھرة)
 ،ستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة (بمعنى آخرإبعة كما لو كانت المجموعة قامت بالشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التا

نیف آخر في حقوق الملكیة كما ھو محدد/ مسموح بھ وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد إعادة التصنیف إلى الربح أو الخسارة أو التحویل إلى تص
في الشركة التابعة السابقة بتاریخ فقدان السیطرة یتم اعتباره  للنسب التي یتم االحتفاظ بھا من اإلستثمارالتقاریر المالیة). إن القیمة العادلة 

وفي حال  )٩(رقم  المالیة التقاریرإلعداد  الالحقة وفقاً للمعیار الدولي في الفتراتاألولي عند االعتراف لإلستثمار المتبقي كقیمة عادلة 
 ستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك.إلعتراف األولي باإللأصبحت شركة زمیلة أو مشروع مشترك فیتم اعتبار القیمة العادلة كتكلفة 

 

 ٢٠١٨ینایر  ١في  ةوالمطبق ةر الصادرییاالمع ٤-٣
 

 )١٥( ھ رقمالمالی اریرلتقا ي الدولي العدادالدول یاروالمع )٩( ة رقمالمالی اریرلتقا العداد المعیار الدولي
، ساري خالل الفترة الحالیة )٩(رقم المالیة  التقاریرإلعداد والمعیار الدولى  )١٥(رقم المالیة  التقاریرإلعداد تطبیق المعیار الدولى أصبح 

من المعیارین. تم اإلفصاح عن تأثیر اعتماد ھذه المعاییر الجدیدة  كالً تطبیق كة بتعدیل سیاساتھا المحاسبیة نتیجة اعتماد وبالتالي قامت الشر
 .٦-٣ والتغیر فى السیاسات المحاسبیة في إیضاح رقم

 

 أخرىتعدیالت 
لكنھا ال تؤثر بشكل جوھري  ٢٠١٨ینایر  ١عتباًرا من ا ر والتي تم تطبیقھا، والتعدیالت على المعاییالجدیدة األخرى ھناك عدد من المعاییر

 .ة للمجموعةوحدالمالیة الم قوائمعلى ال
 

ً  – یةریر المالاالصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتق )٢٢(تفسیر رقم   المعامالت بعملة أجنبیة والعوض المستلم أو المدفوع مقدما
 ید سعر الصرفتوضح ھذه التعدیالت تاریخ المعاملة لتحد

 

 الدفع على أساس االسھم - )٢(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
لمعامالت لتسویات النقدیة امحاسبة عن الب) (الدفع على أساس األسھم) ٢رقم (المالیة  التقاریرالمعیار الدولى إلعداد على تتعلق التعدیالت 

المحاسبة عن وعلى أساس األسھم مع صافي مزایا التسویة  اددستصنیف معامالت الدارة والسداد على أساس األسھم والتي تشمل شروط اإل
 .تعدیل شروط وأحكام الدفع على أساس األسھم التي تغیر المعاملة من تسویة نقدیة إلى تسویة حقوق ملكیة

 

 یةالعقار اتاالستثمار - )٤٠( رقم معیار المحاسبة الدولي
یكون ھناك دلیل على تغیر في  -وفقط عندما  –تقوم بتحویل عقار إلى أو من عقار استثماري عندما یجب أن  على أن المنشأة التعدیل نصی

تعریف االستثمار العقاري. وال یشكل التغیر في نوایا  ،االستخدام. ویحدث التغیر في االستخدام إذا استوفى العقار، أو توقف عن استیفاء
 على حدوث تغیر في االستخدام. ھ دلیالً اإلدارة في استخدام العقار بحد ذات

 

 لتقاریر المالیةعداد ا(تعدیالت على المعیار الدولي إل ٢٠١٦-٢٠١٤تحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دورة ال
 )٢٨ رقم ومعیار المحاسبة الدولي ١رقم 

 )٢٨(الدولي رقم  ةیوضح معیار المحاسب، بینما ذف بعض اإلعفاءات قصیرة األجلیح - )١رقم ( لتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إل
والمحتفظ بھا بواسطة شركة ستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك لالقیاس القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إختیار معاییر 

 .استثماري أو غیرھا من المؤسسات المؤھلةذات غرض 
 

 درة ولم یتم تطبیقھا بعدمعاییر صا ٥-٣
م أو ما ٢٠١٩ینایر  ١تم نشر المعاییر والتفسیرات والتعدیالت المحاسبیة على المعاییر الحالیة وھي إلزامیة للفترات المحاسبیة التي تبدأ في 

 بعدھا، علماً بأن المجموعة لم تقم بتطبیقھا بشكل مبكر.
 

 عقود اإلیجار -١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 -) ٤"عقود اإلیجار". تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  رقم ( -) ١٧یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم (

و تفسیر لجنة  "حوافز عقود اإلیجار التشغیلي" -) "١٥"ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم (
"تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار"، ویحدد مبادئ االعتراف والقیاس  -) ٢٧تفسیرات المعاییر رقم (

 .والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار
 

قائمة المركز المالي) وعقد  فيیر التمویلي ()، كان ینبغي على المستأجرین التفرقة بین عقد التأج١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (
) حالیاً من المستأجرین االعتراف ١٦التأجیر التشغیلي (خارج قائمة المركز المالي). یتطلب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

إلیجار. وقد أدرج مجلس معاییر المحاسبة بإلتزام اإلیجار بما یعکس مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و"أصل حق االستخدام " لجمیع عقود ا
اختیاریاً لبعض عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار منخفضة القیمة. ال یمكن تطبیق ھذا اإلعفاء إال من قبل  الدولیة إعفاءً 
 المستأجرین. 

 

 تطبیق المعیار في نفس التاریخ. م. ستقوم المجموعة ب٢٠١٩ینایر  ١إن ھذا المعیار إلزامي للفترة المحاسبیة التي تبدأ في 



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٠ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد - ٣
 (تتمة) معاییر صادرة ولم یتم تطبیقھا بعد ٥-٣
 

 عقود التأمین - )١٧(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
أن  )١٧(رقم  ةالمالیإلعداد التقاریر  الدوليمعیار ال طلب"عقود التأمین" ویت - ٤مالیة رقم محل المعیار الدولي للتقاریر ال عیارالم احل ھذیس

أكثر تحدیًدا للقیاس والعرض لجمیع عقود التأمین. تم تصمیم ھذه  اَ القیمة الحالیة للوفاء وتوفر نھج على أساسیتم قیاس التزامات التأمین 
 عقود التأمین.المحاسبة عن المتطلبات لتحقیق الھدف المتمثل في محاسبة ثابتة تستند إلى مبادئ 

 
 .٢٠٢١ینایر  ١ھذا المعیار إلزامي للسنة المحاسبیة التي تبدأ في 

 
 عدم التأكد المرتبط بمعالجات ضریبة الدخل –) ٢٣تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم (

ر المستخدمة، الخصومات الضریبیة غیر یوضح التفسیر تحدید االرباح (الخسائر) الضریبیة، الوعاء الضریبي، الخسائر الضریبیة غی
ضریبة  -) ١٢م (المستخدمة ومعدالت الضریبة، وذلك عند عدم وجود تیقن حول معالجات ضریبة الدخل وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رق

صة بفحص الھیئات كانت المعالجة الضریبیة یتم تطبیقھا بشكل مجمع، اإلفتراضات الخا خذ في اإلعتبار: اذا ماؤالدخل. وباألخص ی
الضریبیة، تحدید كالً من الربح (الخسارة) الضریبیة، الوعاء الضریبي، الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة، الخصومات الضریبیة غیر 
المستخدمة ومعدالت الضریبة، والتغیرات في الظروف واألحداث. ال یتوقع أن یكون للتفسیر أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة 

 للمجموعة. 
 

 .٢٠١٩ینایر  ١سیتم تطبیق ھذا التفسیر على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 

 ٢٠١٧ -٢٠١٥ ةدورة التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالی
 

الترتیبات " )١١رقم ( د التقاریر المالیةعداإلعمال" والمعیار الدولي ألاندماج ا" ) ٣رقم (ة عداد التقاریر المالیإلالمعیار الدولي 
 .عمال التجاریةاألیوضح طریقة محاسبة الشركة عن زیادة حصتھا في العملیات المشتركة التي تستوفي تعریف   -"المشتركة

 

  .یعاد قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقاً  الإذا احتفظ طرف ما (أو حصل على) سیطرة مشتركة ف -
ل مراحل ویقوم الطرف المستحوذ بإعادة التم الحصول علیھا من خة فإن المعاملة ھي دمج أعمال إذا حصل طرف ما على سیطر -

 .ةبالقیمة العادل المحتفظ بھا سابقاً  قیاس الحصة
 

رباح (بما فیھا المدفوعات األیبین أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزیعات  - ضرائب الدخل ١٢رقم معیار المحاسبة الدولي 
رباح أو ألعتراف بھا بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنھا أرباح قابلة للتوزیع في اإلا  یتم ،دوات المالیة المصنفة كحقوق ملكیة)ألل

 خر أو حقوق الملكیةاالالدخل الشامل  الخسائرأو
 

قتراض المؤھلة الحتساب تكالیف االة توضح أن مجموعة القروض العامة المستخدم - قتراضالتكالیف ا ٢٣رقم معیار المحاسبة الدولي 
ة التي تم الحصول علیھا بنیأما القروض  نشاءاللت تحت التطویر أو االزایستثني فقط القروض المحددة لتمویل الموجودات المؤھلة التي 

. في تلك المجموعة العامة ستخدام المحدد أو البیع أو أي موجودات غیر مؤھلة فیتم إدراجھاالن لألالموجودات المؤھلة الجاھزة اتمویل 
قتراض المتكبدة في أو بعد االبأثر مستقبلي على تكالیف  تطبیق التغیرات قد تتجاوز المنافع، فیتمتطبیق بأثر رجعي الن تكالیف أل ونظراً 

 الت.تاریخ تطبیق المنشأة للتعدی
 

 .٢٠١٩ینایر  ١سیتم تطبیق ھذا التفسیر على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 

 ت أخرىالتعدی
الموجزة ولیة الموحدة ألیتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة ا الن وآلت التالیة على المعاییر لم یتم تطبیقھا حتى االالتعدی

 للمجموعة
 
 )٩رقم  ةریر المالیالتقعداد ات على المعیار الدولي إلال(تعدی يلبمع التعویض الس خصائص المدفوعات مقدماً   -
 )٢٨رقم ت على معیار المحاسبة الدولي الجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (تعدیألالحصص طویلة ا -
 )١٩رقم ت على معیار المحاسبة الدولي الأو التسویة (تعدی التقلیصت الخطط أو التعدی  -
 

للمجموعة عندما تكون قابلة  الموحدةالمالیة  القوائمعتمادھا في تتوقع اإلدارة أن ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة سوف یتم ا
للمجموعة في  المالیة الموحدة القوائمیكون لھا أي تأثیر جوھري على  لنللتطبیق وأن تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت 

 .فترة التطبیق األولي



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١١ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد -٣
 

 المحاسبیة التغییر في السیاسة ٦-٣
 

 األدوات المالیة -) ٩(رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة إعتماد  ١-٦- ٣
 

على  ٢٠١٤الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو )٩(عداد التقاریر المالیة رقم إلالمعیار الدولي  قیطبقامت المجموعة بت
نتج عنھ تغیرات في السیاسات المحاسبیة وتعدیالت على المبالغ السابق تحققھا في القوائم  والذي. ٢٠١٨ینایر  ١ أن یكون تاریخ التحول

 .٢٠١٧دیسمبر  ٣١المالیة الموحدة كما في وعن السنة المنتھیة في 
 

 التحول
 جراء تعدیالت علىعة عدم إاختارت المجمو ، فقد)٩(عداد التقاریر المالیة رقم إل ر الدوليالمعیفي االتحول  تطلباتمح بوسمھو موفقًا لما 

ألرباح الرصید اإلفتتاحي ل علىیخ التحول تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة في تارال تحمیل كافةأرقام المقارنة. تم 
 .ةوالرصید االفتتاحي للموجودات والمطلوبات المالیالمبقاه 

 

وتصنیف وقیاس الموجودات  ققتحلتغییرات في السیاسات المحاسبیة ل) ٩(یر المالیة رقم عداد التقارإلنتج عن تطبیق المعیار الدولي 
ت بتعدیالعلى القیام  )٩(عداد التقاریر المالیة رقم إلالمعیار الدولي  ینصنخفاض في قیمة الموجودات المالیة. كما اإلوالمطلوبات المالیة و

دوات المالیة: أل"ا - )٧(عداد التقاریر المالیة رقم إلمثل المعیار الدولي  ،المالیةدوات األالتي تتناول  األخرىالمعاییر جوھریة على
 "اإلفصاحات

 
 ھي على النحو التالي: )٩(رقم  ةریر المالیالتقعداد اعن تطبیق المعیار الدولي إلآثار التحول الناتج إن 

 
 المالیة والمطلوبات المالیة الموجوداتتصنیف  (أ)  ١-٦- ٣
 

 ت المالیةالموجودا
، والقیمة المطفأةالمالیة: تقاس بالتكلفة  الموجوداتثالث فئات رئیسیھ لتصنیف  )٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (یتضمن 

 رقم ليار المحاسبة الدویمعتصنیفات العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ویلغي المعیار 
 فبتصنی عةولمجما ومتقوالمتاحة للبیع.  والذمم المدینةوالقروض حتى تاریخ االستحقاق المحتفظ بھا المتمثلة في الموجودات  ،)٣٩(
 .یةدلتعاقا یةدلنقا فقاتھادتو لمالیةا وداتجولمإدارة اعلى أساسھ  میت ذيلا لألعماا وذجنم لیإ داً ستناا عامة بصفة لمالیةا تھاوداجوم
 

 موجودات المالیةال
 

: األصول المالیة بالتكلفة المطفأة - ١  
 

 :بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتصنیفھا  اختیاریتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم 
 

 و تعاقدیة، نقدیة تدفقات لتحصیل جوداتبالمو االحتفاظ إلى یھدف الذي  لاعماال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ یتم 
 المبلغ على وفائدة صلأل مدفوعات فقط تكون والتي محددة تواریخ في نقدیة تدفقات التي ینشأ عنھا المالیة للموجودات التعاقدیة الفترات 

 .السداد مستحق األصلي
 

  ض عدم وجود عنصر تمویلي.بإفترا المعاملةالتجاریة بسعر الذمم المدینة  بقیاس اً المجموعة مبدئی ومتق
 

 العمل نموذج تقییم
 دارةإل طریقة أفضل یعکس ھذا ألن المحفظة مستوى علی باألصل فیھ یحتفظ الذي األعمال نموذجمن  ھدفال تقییم بإجراء المجموعة تقوم

  :فیھا النظر یتم التي المعلومات تشمل .اإلدارة إلی المعلومات وتقدیم األعمال
 

 كانت إذا ما لمعرفة الخصوص، وجھ وعلى ة.العملی الناحیة من السیاسات تلك عمل وآلیة للمحفظة المعلنة افواألھد السیاسات 
 المالیة الموجودات مدة مطابقة أو للفائدة محدد تسعیر بسجل االحتفاظ أو التعاقدیة الفوائد إیرادات كسب على تركز اإلدارة استراتیجیة

 الموجودات؛ بیع خالل من النقدیة التدفقات تحقیق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات مدة مع
 المجموعة؛ إدارة إلى الشأن بھذا تقریر ورفع المحفظة أداء تقییم كیفیة 
 ؛المخاطر ھذه إدارة وكیفیة ا)ھذ األعمال نموذج في بھا المحتفظ المالیة الموجودات(و األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 
أو  إدارتھا تتم التي للموجودات العادلة القیمة على ترتكز التعویضات كانت إذا ما المثال؛ سبیل على – األعمال مدیري یضتعو كیفیة 

 تحصیلھا؛ و تم التي التعاقدیة النقدیة التدفقات
 ال ،ومع ذلك. المستقبل يف المبیعات نشاط بشأن وتوقعاتھا المبیعات ھذه وأسباب سابقة، فترات في المبیعات وتوقیت وحجم صفقات عدد 

 للمجموعة الھدف المعلن تحقیق لكیفیة شامل تقییم من جزءاً  اعتبارھا بل منفصل بشكل المبیعات بنشاط المتعلقة المعلومات في النظر یتم
 .النقدیة التدفقات تحقیق وكیفیة المالیة الموجودات إلدارة



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٢ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد -٣
 (تتمة) سبیةالتغییر في السیاسة المحا ٦-٣

 (تتمة) األدوات المالیة -) ٩(رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة إعتماد  ١-٦- ٣
 (تتمة) تصنیف األصول المالیة والمطلوبات المالیة (أ)  ١-٦- ٣

 

:(تتمة)  األصول المالیة بالتكلفة المطفأة - ١  
 (تتمة) العمل نموذج تقییم

، ومن ثم تطبیقھ بأثر رجعي على الموجودات المالیة ٢٠١٨ینایر  ١بالمجموعة في تاریخ التطبیق األولي،  تم قیاس نموذج األعمال الخاصة
ا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة الخاصة بأدوات الدین تشتمل على أصل الدین . تم قیاس ما اذ٢٠١٨ینایر  ١قبل یتم استبعادھا التي لم 
 ف كما في تاریخ اإلعتراف األولي للموجودات.على أساس الحقائق والظرو ،والفوائد

  
تم إذا  حالة " أو "حالة الضغط" في االعتبار.أسوأ " تصوراتمتوقعة بشكل معقول دون وضع  تصوراتیعتمد تقییم نموذج العمل على 

غیر تصنیف الموجودات المالیة ، فإن الشركة ال تاألصلیة لشركةاختلف عن توقعات بشكل ماألولي  االعترافنقدیة بعد التدفقات ال تتحقق
حدیثًا أو المكون  األصل الماليعند تقییم  ھذه المعلومات للمضي قدماً  تستخدمل، ولكنھا املالعنموذج ضمن ذلك الالمتبقیة المحتفظ بھا 

 حدیثًا. ىالمشتر
 
  القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - ٢
   

 أدوات الدین
ولم یتم اختیار تصنیفھا وفقاً  الشرطین التالیین تإذا استوف فقطالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  على أساسال یتم قیاس أداة الدین 

 :العادلة من خالل الربح أو الخسارةللقیمة 
 
  صول المالیة وضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األ بالموجوداتیتم االحتفاظ  -
والفائدة على المبلغ األساسي  ئیةتنشأ الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تكون فقط مدفوعات مبد -

 غیر المسدد.
 

 أدوات حقوق الملكیة
لغاء إللد تختار الشركة بشكل غیر قابل ق ،لمتاجرةا ا بغرضغیر المحتفظ بھ دوات حقوق الملكیةأستثمار في لإل األوليعتراف إلعند ا

 لى حدى. استثمار عكل على أساس  اإلختیاریتم إجراء  قائمة الدخل الشامل االخر. عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في
 

 الیوجد لدى المجموعة أي موجودات مالیة مصنفة على أساس القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 
 :وجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةم - ٣
 
 .ةرلخساأو ا حبرلا لخال نم لةدلعاا بالقیمة مقاسةبإعتبارھا  رىألخا لمالیةا وداتجولما جمیع فتصنی میت
 

الخسارة اذا لم تنطبق  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو مالي لصأ اختیار تصنیف کةرللش نیمک، األولي رافالعتا دعن، كلذ لیإ باإلضافة
قلیص أو تقلیل عدم ت لیإ كلإذا أدى ذ ،القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربأو ةفأطلما بالتکلفةعلیھ متطلبات تصنیفھ كأداة مالیة 

  الذي قد یظھر في أمور أخرى.  بشكل جوھري المحاسبي التطابق
 
 وداتجولما دارةإل عمالھاألنموذج  کةرلشا رتغیلي ت لتيا رةلفتا ءستثناإب، األولي فراالعتا دبع لمالیةا وداتجولما فتصنی دةعاإ میت ال
 لمالیة.ا

 
وادراجھا ضمن أدائھا على أساس القیمة العادلة ، والتي یتم تقییم لمتاجرة، إن وجدتبغرض ایتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا 

تعاقدیة كما ال یتم االحتفاظ بھا غیر محتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة  بح أو الخسارة ألنھاالعادلة من خالل الر الموجودات المالیة بالقیمة
 المالیة.  موجوداتوبیع ال یةتعاقد یةنقدتدفقات  لتحصیل
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  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٣ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد -٣
 التغییر في السیاسة المحاسبیة(تتمة) ٦-٣

 (تتمة) األدوات المالیة -) ٩(م رقالمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة إعتماد  ١-٦- ٣
 (تتمة) تصنیف األصول المالیة والمطلوبات المالیة (أ)  ١-٦- ٣
 

 المطلوبات المالیة
الخاص  )٣٩(إلى حد كبیر بالمتطلبات الحالیة في المعیار المحاسبي الدولي رقم  )٩رقم (لتقاریر المالیة عداد ایحتفظ المعیار الدولي إل
ستثناء معاملة أرباح وخسائر الشركة الخاصة بھا والتي تنشأ عندما تختار الشركة قیاس المطلوبات بالقیمة إب لیةبتصنیف المطلوبات الما

لقیاس اإللتزامات بھا في الدخل الشامل اآلخر. ال تزال ھناك فئتین  تم اإلعترافی األرباح والخسائرھذه  .الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 
 لة والتكلفة المطفأةالمالیة: القیمة العاد

 
. یتم ةفأطلما بالتکلفة قیاسھا میتكمطلوبات ، روضلقا تمازالتوا لمالیةا تلضماناا فبخال،  لمالیةا باتھاولطم فبتصنی عةولمجما تقوم

لى صول علحصول على تمویل وتشكل تكالیف الحإضافات خاصة بااحتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ بعین االعتبار أي خصومات 
 .لاال یتجزأ من سعر الفائدة الفع اً جزء تمویل

 
ج) أدناه فئات القیاس األصلیة بموجب معیار المحاسبة  ١ -٦-٣(رقم  اإلیضاحالواردة في  المرفقةالفرعیة  واإلیضاحاتیوضح الجدول 

المالیة للمجموعة  دواتلكل فئة من فئات األ )٩( رقم وفئات القیاس الجدیدة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة )٣٩رقم (الدولي 
 .٢٠١٨ینایر  ١كما في 

 
 األصول المالیة(ب) إنخفاض قیمة   ١-٦- ٣
 

االنخفاض  عن الناشئة الخسائر عن المجموعة محاسبة طریقة في جوھري تغیر) ٩( رقم ةالمالی ریرالتقعداد اإل الدولي المعیار تطبیق عن نشأ
 عة. ـریقة الخسائر اإلئتمانیة المتوقـبط )٣٩( رقم المحاسبة الدولي معیار في المتبعة المتكبدةئر الخسا طریقة استبدالب المالیة األصول قیمة في

القروض  لكافة المتوقعة الخسائر االئتمانیة مخصص بإثباتالمجموعة تقوم  أن) ٩( رقم المالیة إلعداد التقاریر الدولي المعیار یتطلب
لة غیر األخرى نةالمدی المالیة واألصول  .العادلة بالقیمة الُمسجَّ

 
 المجموعة قتبط فقد ،والتي ال تشمل عناصر تمویل جوھریة األخرى المدینة والذمم المدینة التجاریة والذمم العقود بموجودات یتعلق وفیما
 المجموعة وجنَّبت المتوقعة. االئتمانیة خسائرلل العمر المتوقع على بناءً  المستقبلیة االئتمانیة الخسائر طة، واحتسبتالمبس المعیار طریقة

للمدینیین  الُمحدَّدة المتوقعة المستقبلیةالعناصر حسب ویُعدَّل االئتمانیة، الخسارة بشأن للمجموعة السابقة الخبرة عتمد علىت مخصص مصفوفة
 .االقتصادیة والبیئة

 
المجموعة  ىرت، قد تال، في بعض الحایوًما. ومع ذلك ٣٦٠وز مدة الدفع تخلف عن السداد عندما تتجاقد مالي الصل أن األتعتبر المجموعة 

المجموعة  تستلمتخلف عن السداد عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن  قدالمالي یكون  األصل أیًضا أن
 عتبار.اإلتحتفظ بھا المجموعة في أخذ أي تحسینات ائتمانیة  دونالمبالغ التعاقدیة المستحقة بالكامل 

 
قیمة في نخفاض إلزیادة في مخصصات ا )٩رقم (متطلبات خسارة االئتمان المتوقعة من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  تطبیقنتج عن 

 ٣١كما في الموحدة المركز المالي  قائمة تعدیل . تمالخسائر المتراكمةالزیادة في المخصصات إلى تعدیل  المالیة للمجموعة. أدت الموجودات
لایر  ٥٤٦٫٨٦٤، مما أدى إلى انخفاض في الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى وزیادة الخسائر المتراكمة بمبلغ ٢٠١٧دیسمبر 
 سعودي. 
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 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٤ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد -٣
 (تتمة) التغییر في السیاسة المحاسبیة ٦-٣

 (تتمة) األدوات المالیة -) ٩(رقم لمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة اإعتماد  ١-٦- ٣
 

 :٢٠١٨ینایر  ١على أرصدة الحسابات في )  ٩ ( رقم المالیة إلعداد التقاریرالمعیار الدولي  تطبیقأثر  (ج)  ١-٦- ٣
 

 

 
إلعداد التقاریر  المعیار الدولي  تطبیقبعد 

)٩رقم (المالیة   
لالتحو أثر  

بموجب معیار المحاسبة  یةاألصل القیمة
)٣٩رقم (الدولي     

مالیة موجودات ایضاح التبویب المبلغ التبویب المبلغ  

 ١٧٠٫٦٢٣٫٢٢٢ )٥٤٦٫٨٦٤( التكلفة المستھلكة ١٧٠٫٠٧٦٫٣٥٨
وذمم قروض 
 (ب) ١-٦-٣ مدینة

، نون تجاریونیدم
 صافي

 قروض موظفین     ١٩٫٢٥٥٫٢٥٢ -  ١٩٫٢٥٥٫٢٥٢

 ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ - كلفة المستھلكةالت ٣٫٠٠٠٫٠٠٠
وذمم قروض 
 ودائع لدى البنك مدینة

 ٤٫٤٩٦٫٩٩٠ - التكلفة المستھلكة ٤٫٤٩٦٫٩٩٠
وذمم قروض 
  من جھات ذات عالقة مطلوب مدینة

 ٤٥٥٫٥٩٨ - التكلفة المستھلكة ٤٥٥٫٥٩٨
وذمم قروض 
 الذمم المدینة األخرى مدینة

 ١٠٫٤٩٧٫٢٢٢ - التكلفة المستھلكة ١٠٫٤٩٧٫٢٢٢
وذمم قروض 
 نقد وما في حكمھ مدینة

- 

القیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 استثمارات متاحة للبیع متاح للبیع - - الخسارة
٢٠٨٫٣٢٨٫٢٨٤ )٥٦٤٫٨٦٤(  ٢٠٧٫٧٨١٫٤٢٠   

إلعداد التقاریر  المعیار الدولي  تطبیقبعد 
)٩رقم (المالیة   

 أثر التحول

بة بموجب معیار المحاس یةاألصلالقیمة 
)٣٩رقم (الدولي    

 التزامات مالیة التبویب المبلغ التبویب المبلغ
قتراضإقروض و ١٣٦٫٨١٢٫٢٠٣ - التكلفة المستھلكة ١٣٦٫٨١٢٫٢٠٣  ومحتجزاتدائنون تجاریون 

قتراضإقروض و ٢٫٢٣٧٫٣٣٣ - التكلفة المستھلكة ٢٫٢٣٧٫٣٣٣  مطلوب إلى جھات ذات عالقة
قتراضإقروض و ١٤٫٤٥٠٫٥٠٨ - ةالتكلفة المستھلك ١٤٫٤٥٠٫٥٠٨  مصاریف مستحقة

قتراضإقروض و ٥١٤٫٨٢٤ - التكلفة المستھلكة ٥١٤٫٨٢٤  مطلوبات أخرى
قتراضإقروض و ٢٢٥٫٥٠٠ - التكلفة المستھلكة ٢٢٥٫٥٠٠  التأجیر التمویليلتزامات عقود إ

قتراضإقروض و ٩٤٫٧٦٥٫٦٤١ - التكلفة المستھلكة ٩٤٫٧٦٥٫٦٤١  جلقروض قصیرة األ
قتراضإقروض و ١٦٤٫٠١٠٫٩١٩ - التكلفة المستھلكة ١٦٤٫٠١٠٫٩١٩  تمویل طویل األجل
٤١٣٫٠١٦٫٩٢٨ -  ٤١٣٫٠١٦٫٩٢٨   
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 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٥ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد -٣
 (تتمة) التغییر في السیاسة المحاسبیة ٦-٣

 (تتمة) ةاألدوات المالی -) ٩(رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة إعتماد  ١-٦- ٣
 (تتمة) ٢٠١٨ینایر  ١على أرصدة الحسابات في ) ٩تطبیق المعیار الدولي  إلعداد التقاریر المالیة رقم (أثر  (ج)  ١-٦- ٣

 

 ثیر على الخسائر المتراكمةالتأ  – ١
 

  المبلغ
 )٢٠١٧دیسمبر  ٣١) (٣٩رصید اإلقفال بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ( )٤٥٫١١٢٫٠٣٩(
 ب) ١-٦-٣) (٩عتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (اإل )٥٤٦٫٨٦٤(
 )٢٠١٨ینایر  ١( )٩(الرصید االفتتاحي بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  )٤٥٫٦٥٨٫٩٠٣(

 

 )٩إلعداد التقاریر المالیة رقم (إلى المعیار الدولي ) ٣٩رقم (الدولي القیمة من معیار المحاسبة في نخفاض إلتسویة رصید مخصص ا -٢
 

 

 د مع العمالءواإلیرادات من العق - )١٥رقم (إلعداد التقاریر المالیة المعیار الدولي  ٢-٦-٣
 

 لتحدید قیمة ووقت اإلعتراف باإلیرادات. سوف یحل ھذا المعیار محل ) إطاًرا شامالً ١٥لتقاریر المالیة رقم (عداد ایضع المعیار الدولى إل
 –) ١١"اإلیرادات"، ومعیار المحاسبة الدولي رقم ( –) ١٨المتطلبات الحالیة لإلعتراف باإلیرادات الواردة في معیار المحاسبة الدولي رقم (

وتفسیر "برامج والء العمالء"  - )١٣ولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم (وتفسیر لجنة المعاییر الد"عقود اإلنشاءات" والتفسیرات ذات الصلة، 
"التعاقد على إنشاء عقارات"، وتفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  –) ١٥لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم (

(معامالت المقایضة التي  -الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر "اإلیرادات  )٣١(رقم "تحویل الموجودات إلى العمالء" والتفسیر  –) ١٨رقم (
 تشمل خدمات اإلعالن)". تتحق اإلیرادات للمجموعھ عندما یكون للعمیل القدرة على السیطرة على البضاعة المباعة في توقیت زمنى معین مثل

). وعلیھ، فال یوجد أثر جوھري لتطبیق ١٥عیار الدولي للتقاریر المالیة ر قم (التسلیم واإلقرار بالبضائع، وھو ما یتماشى مع متطلبات الم
 ) "اإلیرادات من العقود مع العمالء" على تحقق اإلیرادات بالمجموعة.١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

  
إستخدام طریقة األثر المتراكم، حیث تم تطبیق ھذا المعیار في تاریخ ) ب١٥المالیة رقم (إلعداد التقاریر قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي 

). بناًء على ذلك، لم یتم تعدیل عرض البیانات المالیة عن العام السابق، والتي سبق عرضھا وفقًا لمتطلبات ٢٠١٨ینایر  ١التطبیق األولي (
التفسیرات ذات الصلة. تقوم المجموعة باإلعتراف بإیرادات العقود ) و١١) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٨معیار المحاسبة الدولي رقم (

 ) والذي یتضمن:١٥المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج الخمس خطوات المشار إلیھ في المعیار الدولى للتقاریر المالیة رقم (
  

 قابلة للتنفیذ.أ) تحدید العقد مع العمیل، أي االتفاقیات مع الشركة التي تنشئ حقوقاً وإلتزامات 
 نقل المنتجات أو الخدمات.د وب) تحدید التزامات األداء في العقد، مثل وع

ستثناء أي مبالغ یتم تحصیلھا إابل الوفاء بإلتزامات األداء (وبج) تحدید سعر المعاملة بناًء على المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ مق
 خرى).أنیابة عن أطراف 
 ملة لكل إلتزام أداء استناداً إلى سعر البیع التقدیري المستقل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعمیل.د) توزیع سعر المعا

یھا إلى ھـ) االعتراف باإلیرادات عندما (أو بمجرد أن) تستوفي المنشأة شروط أداء االلتزام، مثل أن یتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عل
 یطرة. قد یكون ھذا مع مرور الوقت أو في وقت معین.العمیل ویحصل العمیل على الس

  
كما یجب  تقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد واستبعاد الضرائب أو الرسوم.

وجود شروط محددة، یتم تطبیق السیاسة أعاله ویتم تسجیل  استیفاء المعاییرالمحددة الموضحة أدناه قبل االعتراف باإلیراد. في حالة عدم
 اإلیرادات عند إكتسبھا وإستحقاقھا.

 

 :عئبیع البضا
عتراف إل، ویتم اا ًواحد اً زامالت بشكل عامداء ال، یتضمن التزام الصلب. بالنسبة لمثل ھذه المنتجاتتقوم المجموعة بتصنیع وبیع أنابیب ا

 .اعالهنابیب مع مراعاة نھج الخمس خطوات المذكور العند تسلیم ا ة ًماعوالتي تتم عمیل المنتجات إلى ال رة علىالسیطل انتقا عندیرادات إلبا

  المبلغ  
 )٢٠١٧دیسمبر  ٣١) (٣٩رصید اإلقفال بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ( ٣٫٧٠٨٫٣٢٠
 ب) ١-٦-٣) (٩عتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (اإل ٥٤٦٫٨٦٤

 )٢٠١٨ینایر  ١( )٩(الرصید االفتتاحي بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٤٫٢٥٥٫١٨٤



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٦ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد -٣
 (تتمة) التغییر في السیاسة المحاسبیة ٦-٣
 تمة)(تاإلیرادات من العقود مع العمالء  -) ١٥رقم (إلعداد التقاریر المالیة المعیار الدولي  ٢-٦-٣

 

 :إنشاءات
كما تقوم المجموعة بتصنیع المبادالت الحراریة وأوعیة الضغط والمفاعالت والمكثفات ومجموعات األنابیب التي یتم تخصیصھا حسب متطلبات 

الحق لمجموعة ول لطلبیتم انتاجھا حسب ابمرور الوقت حیث أنھا منتجات  ھذا االلتزامالعمالء. عادة ما تكون ھذه العقود طویلة األجل ویتم الوفاء ب
 .اإلنتاج عملیةخالل  اتسدادالحصول على في 

 
المعیار  تطبیقطریقة التكلفة المتكبدة. عند  لوفقاً  ماإلتما، قامت المجموعة بقیاس نسبة )١٥(عداد التقاریر المالیة رقم إلالمعیار الدولي  تطبیققبل 

ستخدام إمع مرور الوقت، بتحققھا ستمر یس صناعة األوعیةیرادات من الموعة إلى أن االمج استنتجت، )١٥إلعداد التقاریر المالیة رقم (الدولي 
یتم انتاجھ حسب الطلب ن المنتج أل، نظًرا المحاسبیة السابقةإلحتساب اكتمال تأدیة الخدمات والتي تماثل السیاسة لقیاس ت االدخمطریقة 

 .جنتاخالل عملیة اإل اتسدادالحصول على الحق في لمجموعة لو
 

 :ضمان
، ب التي كانت موجودة في وقت البیعإلجراء إصالحات عامة للعیو المعاملتقدم المجموعة بشكل عام ضمانات لكل من أنابیب الصلب ومعدات 

تقوم  وعلیھ، )١٥عداد التقاریر المالیة رقم (إلبموجب المعیار الدولي  تأكید، فإن معظم الضمانات ھي ضمانات وفقًا للعقد. على ھذا النحو
بات الطارئة والموجودات المخصصات والمطلو  -) ٣٧( رقم عیار المحاسبة الدوليتطلبات ممل وفقاً عن تلك الضمانات المجموعة بالمحاسبة 

 .)١٥رقم (المالیة إلعداد التقاریر ، والتي تتسق مع ممارساتھا قبل اعتماد المعیار الدولي المحتملة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات - ٤
ة الدفتریة تتمثل في:القیم  

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   م٧٢٠١دیسمبر  ٣١     
)مدققة(  (غیر مدققة) إیضاح   
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  
     

١-٤ األصول الثابتة التشغیلیة  ٦٩٣٫٧٧٩٫٩٦٤  ٦٤٢٫٩٥٤٫٧٠٤ 
٣-٤ التنفیذ قیدأعمال رأسمالیة   ١١٫٥٠٣٫٣٩٦  ٢٩٫٠٦٣٫٦٨٣ 

 ٧٠٥٫٢٨٣٫٣٦٠  ٦٧٢٫٠١٨٫٣٨٧ 
 

 األصول الثابتة التشغیلیة ١-٤
 

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  م٧٢٠١دیسمبر  ٣١     
)مدققة(  (غیر مدققة) إیضاح  

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)
 ٥٣٥٫٤٧٢٫٨٤٨  ٦٩٣٫٧٧٩٫٩٦٤ صافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / السنة

٢- ٤ إضافات خالل الفترة / السنة  ١٫٨٨٥٫٧٦٧  ٨٥٣٫٧٨٧ 
٣-٤و ٢ - ٤ محول من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ  ١٩٨٫٢١٠٫٦٦٧  ٥٫٣٤٥٫٩٥٧ 

٤ - ٤ معداتوممتلكات وآالت اإلنخفاض في قیمة   )٢١٫٠٠٠٫٠٠٠(  - 
 )١٠٠٫٣٣٤(  -  الشطب

 )٦٫٧٥٠(  )٢٨٣٫٧٥٦(  استبعادات، صافي
 )٤١٫٦٨٢٫٢٣٤(  )٣٥٫٧٤١٫٢٤٨(  خالل الفترة / السنةالمحمل االستھالك 

 ٦٩٣٫٧٧٩٫٩٦٤  ٦٤٢٫٩٥٤٫٧٠٤  افي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنةص



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٧ - 
 

 (تتمة) الممتلكات واآلالت والمعدات   - ٤
 

 :ما یليیفالتنفیذ) قید مال الرأسمالیة اإلضافات خالل الفترة / السنة (بما في ذلك التحویل  من األعتتمثل  ٢-٤
 

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ م٧٢٠١دیسمبر  ٣١     
)مدققة(  (غیر مدققة)  

 )لایر سعودي(  )لایر سعودي(
 ٥٥٫٨٦٦٫٢٠٢  ٤٤٧٫٩٩٦  ھیاكلمباني و

 ١٣٩٫٧١١٫٦٩٢  ٥٫٢١٠٫٣٦٠ آالت ومعدات
 ٧٣٫٥٧١  ١٠٩٫٤٠٢ أثاث وتركیبات

 ٤٫٢١٩٫٤٦٩  ٤٣١٫٩٨٦ یةائمعدات مكتبیة وكھرب
 ٢٢٥٫٥٠٠  - تحسینات على األصول المستأجرة

٤٦٫١٩٩٫٧٤   ٢٠٠٫٠٩٦٫٤٣٤ 
 

 التنفیذقید أعمال رأسمالیة  ٣-٤
 

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠    م٧٢٠١دیسمبر  ٣١      
)مدققة(  (غیر مدققة)      

  )لایر سعودي(  )لایر سعودي(   
  ١٩١٫٤٤٢٫٦٧٤  ١١٫٥٠٣٫٣٩٦   صافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / السنة

  ١٨٫٥٩٣٫٧٠٨  ٢٢٫٩٠٦٫٢٤٤   إضافات خالل الفترة / السنة
  )١٩٨٫٢١٠٫٦٦٧(  )٥٫٣٤٥٫٩٥٧(   التشغیلیة ثابتةالموجودات المحول إلى 
  )٣٢٢٫٣١٩(  -   موجودات غیر ملموسةمحول إلى 

  ١١٫٥٠٣٫٣٩٦  ٢٩٫٠٦٣٫٦٨٣   صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة
 
 اتاإلنخفاض في قیمة الممتلكات واألالت والمعد ٤-٤

قیمة جمالي ض في قیمة قطاع "ثني األنابیب" والبالغ إنخفاراء دراسة لتقییم اإلإلجبتعین جھة مستقلة خارجیة عة ولمجمرة، قامت إدارة الفتل اخال 
إتخاذ قرار قام مجلس اإلدارة بقیمة، الض في نخفاتقییم اإل ستناًدا إلى نتائج دراسةإ ملیون لایر سعودي. ٥٩٫٤ مبلغ داتھمعتھ والتھ وآممتلکا

 ملیون لایر سعودي. ٢١بتخفیض قیمة الممتلكات واألالت والمعدات بمبلغ 
 

 استثمارات - ٥
 تم تصنیف االستثمارات كما یلي:  ١-٥

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠    م٧٢٠١دیسمبر  ٣١     
)مدققة(  (غیر مدققة)  إیضاح   
 )لایر سعودي(  )لایر سعودي(   

 ٩٦٫٧٢٧٫٣١٧  ٩١٫١٩١٫٠٨١  ٢-٥ استثمارات في شركة زمیلة
 -  -  ٣-٥ تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات 

   ٩٦٫٧٢٧٫٣١٧  ٩١٫١٩١٫٠٨١ 
 

استثمارات في شركة زمیلة ٢-٥  
ما یلي: فیاالستثمارات في شركة زمیلة  تتمثل الحركة على  

 
 

  م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠
  (غیر مدققة)

م٧٢٠١ر دیسمب ٣١  
)مدققة(  

 )لایر سعودي(  )لایر سعودي(  الشركة العالمیة لألنابیب 
     

 ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  تكلفة االستحواذ
 ٤٣٫٧٥٠٫٠٠٠  ٤٣٫٧٥٠٫٠٠٠  (محول إلى رأس المال) مساھمة القرض

 )٣٫٣٤٠٫٧٢٣(  ٧٫٩٧٧٫٣١٧  المتراكمة (الرصید االفتتاحي) )رئالخسااألرباح / (الحصة من 
 ١١٫٣١٨٫٠٤٠  )٥٫٥٣٦٫٢٣٦(  ربح الفترة / السنة(خسارة) / الحصة من صافي 

 ٩٦٫٧٢٧٫٣١٧  ٩١٫١٩١٫٠٨١  قیمة االستثمار
 



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٨ - 
 

 (تتمة) استثمارات - ٥
)تتمة( استثمارات في شركة زمیلة، الصافي ٢ - ٥  
 

 الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة 
دیسمبر  ١٧مقفلة. الشركة كانت شركة ذات مسؤولیة محدودة حتى  مساھمة سعودیةي بي سي) ھى شركة الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة (ج

ة وشركة إي إي مجموعمملوكة لل. الشركة ٢٠١٧دیسمبر  ١٨وتم تغییر الكیان القانوني للشركة لتصبح شركة مساھمة سعودیة مقفلة في  ٢٠١٧
ذات الكبیرة بوصة واألنابیب  ٦٠تاج أنواع متعددة من األنابیب الملحومة الكبیرة حتى قطر األلمانیة وشركاء سعودیین آخرین وتقوم بإندبلیو

تمتلك الشركة السعودیة ألنابیب و ،ملیون لایر سعودي ١٢٥ كة العالمیة لألنابیب المحدودةلشراألصلي لمال الرأس  بلغ .اإلستعماالت اإلنشائیة
  . ٪٣٥ تھنسبما الصلب منھ 

 

ملیون لایر سعودي والذي تم منحھ للشركة الزمیلة بناًء  ٤٣٫٧٥عتماد قرض بدون فوائد للشركة العالمیة لألنابیب بمبلغ إالشركة ب قام مجلس إدارة
-٣م وكذلك مع قرار الشركاء رقم ٢٠٠٩مایو  ٨ورد فـي مذكرة التفاھم الموقعة والمعتمدة من قبل الشركاء بالشركة العالمیة لألنابیب فـي ما على 

من الشركاء ملكیة جزًءا من اتفاقیة لزیادة حقوق  ن ھذا القرض غیر محدد بجدول سداد معین ویمثلإ .م٢٠١٢إبریل  ٢٢لمعتمد والموقع في ا ١
ھیكل حقوق ملكیة الشركة العالمیة  بلغ ،بعد ھذه االتفاقیة .بحسب نسب ملكیتھم كالً ، ملیون لایر سعودي ٢٥٠سعودي إلى  ملیون لایر ١٢٥
ملیون لایر سعودي مساھمات من  ١٢٥ملیون لایر سعودي من رأس المال المدفوع و ١٢٥ملیون لایر سعودي والتي تتمثل في  ٢٥٠ب لألنابی

، قامت الشركة الزمیلة بزیادة رأسمالھا ٢٠١٨خالل عام  .ملیون لایر سعودي ٢٥٠إلى في المستقبل الشركاء في شكل قرض لزیادة حقوق الملكیة 
 ملیون لایر سعودي.  ٢٥٠رض، لتبلغ قیمة رأس المال عن طریق ذلك الق

 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات  ٣-٥

 ما یلي: یف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاالستثمارات  علىالحركة تتمثل 
 

 شركة التطویر الكیمیائي المحدودة
م ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   

  (غیر مدققة)
م٢٠١٧بردیسم ٣١  

)مدققة(  
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)   

 ٢٣٫٦٢٠٫٨١٩  - الرصید االفتتاحي
 )٢٣٫٦٢٠٫٨١٩(  - قیمة االستثمارفي نخفاض إلا

 -  - الرصید الختامي
 

المشروعات تطویر ھدف أنشئت بوھي شركة قابضة  ،٪ في شركة التطویر الكیمیائي المحدودة٢٠یمثل االستثمار المتاح للبیع حصة بنسبة 
إلی استثمارات  متاح للبیعتم إعادة تبویب ھذا االستثمار من استثمار  ، )٩رقم (إلعداد التقاریر المالیة المعیار الدولي  تطبیقعند  .الصناعیة

 .مع األخذ في االعتبار کل تأثیرات التحول المطلوبة ، بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

الربح أو الخسارة  بقائمة ملیون لایر سعودي  ٤٣بمبلغ ستثمار إلاقیمة وتعدیل ادا إلى دراسة انخفاض القیمة ، تم تخفیض ، واستن ٢٠١٦في عام 
، تم عمل دراسة أخرى بواسطة اإلدارة لھذا اإلستثمار مع األخذ في اإلعتبار ٢٠١٧خالل عام . ٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في ة الموحد

بتخفیض كامل قیمة الرصید  ٢٠١٧ة والتوقعات المستقبلیة وبناء على ذلك قرر مجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام الوضع الحالي للشرك
 ملیون لایر سعودي ، حیث اعتبرت قیمة االستثمار، في ظل الظروف الحالیة، غیر قابلة لإلسترداد. ٢٣٫٦المتبقي من ھذا اإلستثمار بمبلغ  



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ١٩ - 
 

 ن آخرونذمم مدینة تجاریة ومدینو - ٦
 تتكون الذمم المدینة التجاریة والمدینون اآلخرون مما یلي: 

 

 إیضاح

 
م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   

  (غیر مدققة)
م٧٢٠١دیسمبر  ٣١  

)مدققة(   
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)   

  ١٣٠٫٩٣٥٫٢٢٦  ١٢٠٫٣١٧٫١٣٤   ذمم مدینة تجاریة

  ٤٣٫٣٩٦٫٣١٦  ٦٢٫١٧٨٫٠٦٥   االیرادات المحققة بالزیادة عن الفواتیر الصادرة

  )٣٫٧٠٨٫٣٢٠(  )٤٫٧٠٨٫٥٨٢(   تجاریةالمدینة الذمم قیمة ال االنخفاض فيمخصص 

  ١٧٠٫٦٢٣٫٢٢٢  ١٧٧٫٧٨٦٫٦١٧   صافي الذمم المدینة التجاریة

(أ)١٠ األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة   ٤٫٤٩٦٫٩٩٠  ٧٫٣٨٥٫٤١٤  

  ١٨٫٩٠٢٫٤٣٩  ٤٣٫٢٤١٫٤٩٩   إلى الموردینودفعات مقدمة  اً مقدم مصاریف مدفوعة
  -  ٥٩٧٫٣٩٢   ةستردمالضریبة القیمة المضافة 

  ١٩٫٢٥٥٫٢٥٢  ١٨٫٧١٥٫٧٦٨   قروض موظفین
  ٤٥٥٫٥٩٨  ٤٨٢٫١٥٤   أرصدة مدینة أخرى

   ٢١٣٫٧٣٣٫٥٠١  ٢٤٨٫٢٠٨٫٨٤٤  
  )١٠٫٩٠٥٫٠٨٣(  )١٠٫٢١٠٫٩٩٨(   من قروض الموظفینیخصم: الجزء غیر المتداول 

  ٢٠٢٫٨٢٨٫٤١٨ ٢٣٧٫٩٩٧٫٨٤٦   إجمالي الجزء المتداول، صافي
       

 
 یلي:فیما  اإلنخفاض في القیمةمخصص  علىالحركة تتمثل 

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠    
  (غیر مدققة)

م٧٢٠١دیسمبر  ٣١  
)مدققة(   

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 

)٣٩(الدولي رقم المحاسبة لمعیار  طبقاً  - الرصید االفتتاحي  ١٫٣٨٧٫١٨٩  ٤٫٢٥٥٫١٨٤  
 – )٩(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم أثر التحول إلى 

  -  ٥٤٦٫٨٦٤ )ب ١ – ٦ – ٣(رقم إیضاح 
  ١٫٣٨٧٫١٨٩  ٤٫٢٥٥٫١٨٤ الرصید االفتتاحي

  ٣٫٠٥١٫٩٠٧  ٤٥٣٫٣٩٨ السنة/ الفترة  مخصص
  )٧٣٠٫٧٧٦(  - مستخدم مقابل شطب ذمم مدینة

  ٣٫٧٠٨٫٣٢٠  ٤٫٧٠٨٫٥٨٢ لرصید الختاميا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ٢٠ - 
 

 
 القروض - ٧
 غیر متداول متداول 
 ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ 
 مدققة (غیر مدققة) مدققة (غیر مدققة) 

     قروض ألجل
 ١٥٣٫٧١٤٫٤١٨ ١٥٠٫٠٨٧٫٢٨٤ - - صندوق التنمیة الصناعیة السعودي

 ١٠٫٢٩٦٫٥٠١ - - - قروض بنكیة
     

     قروض قصیرة األجل
 - - ١٣٫١٦٢٫٤٦٨ ٤٫٩٩٢٫٥٨٨ بنوك سحب على المكشوف
 - - ٨١٫٦٠٣٫١٧٣ ١٥٠٫٣٧١٫٥٥٧ تسھیل قرض قصیر األجل

 ١٦٤٫٠١٠٫٩١٩ ١٥٠٫٠٨٧٫٢٨٤ ٩٤٫٧٦٥٫٦٤١ ١٥٥٫٣٦٤٫١٤٥ 
 )٤٤٫٣٨٣٫٠٧٥( )٣٧٫٦٩٦٫٨١٣( ٤٤٫٣٨٣٫٠٧٥ ٣٧٫٦٩٦٫٨١٣ قروض الالجزء المتداول من 
 ١١٩٫٦٢٧٫٨٤٤ ١١٢٫٣٩٠٫٤٧١ ١٣٩٫١٤٨٫٧١٦ ١٩٣٫٠٦٠٫٩٥٨ مجموع القروض

     
 

     التمویل ھي كما یلي:  شروطإن 

 اسم القرض
دالرصی  

يبالریال السعود  نوع القرض 

عدد 
 األقساط
السدادفترة  المتبقیة السداد مدة   رسوم القرض 

              
صندوق التنمیة الصناعیة 

 نصف سنوي ٩ طویل األجل ١١٩٫٣٦٠٫١٥٩  ١  -السعودي 
م إلى ٨٢٠١ ابریل

م٢٢٠٢مارس   
تكالیف متابعة كل 

 ستة أشھر
صندوق التنمیة الصناعیة 

٢ -السعودي   نصف سنوي ١١ طویل األجل ٣٠٫٧٢٧٫١٢٥ 
م إلى ٢٠١٧یولیو 
م٢٠٢٢یولیو    

تكالیف متابعة كل 
أشھرستة   

قروض طویلة األجلالإجمالي   ١٥٠٫٠٨٧٫٢٨٤      

 - قصیر األجل ١٥٠٫٣٧١٫٥٥٧ قرض مرابحة
 ٦إلى  ٣من 
 - أشھر

معدل السیبور 
إلى  ٪٢٥٫١زائداً 
٥٠٫٢٪  

٪٩ - - - قصیر األجل ٤٫٩٩٢٫٥٨٨ بنوك سحب على المكشوف  
      ٣٠٥٫٤٥١٫٤٢٩ إجمالي القروض

 
. وبناًء على  إلعادة جدولة األقساط التنمیة الصناعیة السعوديصندوق بالتفاوض مع  المجموعةقامت ، م ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ي خالل الفترة المنتھیة ف

ً  المتداولط. تم احتساب الجزء اقسألمبالغ ا تعدیل بینما تم، ظلت فترة سداد القرض كما ھي، الشروط المعدلة للشروط  وغیر المتداول من القرض وفقا
 ٪.١٠ لم یزد عنمعدل الفائدة الفعلي األصلي  فإن أثر التغیر فيجدیدة ال للشروط  فقاً و. عدلةالم



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ٢١ - 
 

 ونالذمم الدائنة التجاریة والدائنون اآلخر - ٨
 ون فیما یلي: الذمم الدائنة التجاریة والدائنون اآلخرتتمثل 

 

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ إیضاح    
 (غیر مدققة)

م٧٢٠١دیسمبر  ٣١  
)مدققة(   

 (لایر سعودي) دي)(لایر سعو  

  ١٣٦٫١٧٨٫٤٩٠  ١٥٧٫٣٢٥٫٠٦٣  ذمم دائنة تجاریة

(ب) ٠١  مستحق إلى أطراف ذات عالقة  ٢٫٢٣٧٫٣٣٣  ٢٫٠٧٧٫٥٣٤  

  ٥٫١٩٥٫٣١٢  ٥٫٤٧٢٫١٣٤  ضمانالمخصص 

  ١٤٫٤٥٠٫٥٠٨  ١٢٫٦٨٢٫٦٢١  مصاریف مستحقة

  ٣٫٠٢٤٫٦٩٧  ٦٫٣٨٤٫٤٠٨  مطلوبات أخرى
 ١٦١٫٠٨٦٫٣٤٠  ١٨٣٫٩٤١٫٧٦٠  

 
 

 تقاریر القطاعات - ٩
السنویة للسنة القوائم المالیة في لسیاسات الواردة قطاعات الداخلیة ھي نفس اتقاریر الإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل المجموعة في 

 .٢٠١٧دیسمبر  ٣١المنتھیة في 
 

 
 :التشغیلیة التالیةالقطاعات المجموعة من  تتكون قطاعات

 
بأنابیب الصل   اإلجمالي  معدات المعامل  

 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) )ة(غیر مدقق م ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في 
 

 ٧٧٣٫٨١٥٫١٦٤  ٧١٫١٧١٫٦٦١  ٧٠٢٫٦٤٣٫٥٠٣  موجودات غیر متداولة
 ١٫٢١٦٫٥٧٢٫٢٩٠  ١٨٢٫٦٤٩٫٩٦٤  ١٫٠٣٣٫٩٢٢٫٣٢٦  مجموع الموجودات 
 ٥٥٣٫١٧٤٫٩٨٢  ١٣٧٫٨٥٧٫٨٠١  ٤١٥٫٣١٧٫١٨١  مجموع المطلوبات

 ٤٥٩٫٩٠٩٫٦٥٨  ٣٨٫٧٠٧٫٨١٩  ٤٢١٫٢٠١٫٨٣٩  اإلیرادات
 )٤٥٥٫٣٦٦٫٨٩٥(  )٤٣٫٧٧٥٫٣٤٧(  )٤١١٫٥٩١٫٥٤٨(  تكلفة اإلیرادات

 )٥٫٥٣٦٫٢٣٦(  -  )٥٫٥٣٦٫٢٣٦(  شركات زمیلة  خسارةالحصة في 
 )٦٦٫٠١٢٫٥١٧(  )١٤٫٢٥٧٫٣٤٤(  )٥١٫٧٥٥٫١٧٣(  الفترةخسارة 

       
معدات المعامل   أنابیب الصلب   اإلجمالي  

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  (لایر سعودي) م (غیر مدققة)٧٢٠١ سبتمبر ٣٠كما في 
 ٨١٦٫٣٦٧٫٢٩١  ٧٥٫٠١٥٫٩٦٤  ٧٤١٫٣٥١٫٣٢٧  موجودات غیر متداولة

 ١٫٢٣٩٫٥٩٢٫٣٠٦  ١٤٣٫١٩٥٫٨٢٧  ١٫٠٩٦٫٣٩٦٫٤٧٩  مجموع الموجودات 
 ٥٢٤٫٣٦٢٫٨١٥  ١٣٥٫٨٧١٫٥٦١  ٣٨٨٫٤٩١٫٢٥٤ المطلوبات مجموع

 ٤٨٤٫٦٧١٫٦٣٧  ٥٧٫٩٨٢٫٣٩٥  ٤٢٦٫٦٨٩٫٢٤٢ اإلیرادات
)٥٠٫٥٦٧٫٠٩٥(  )٣٦٩٫٥٩٧٫٥٣٩( تكلفة اإلیرادات   )٤٢٠٫١٦٤٫٦٣٤( 

 ٨٫١٨١٫٨٤٣  -  ٨٫١٨١٫٨٤٣ شركات زمیلة  ربحالحصة في 
 ٣٫٤٤٠٫٠٥٤  )٩٧٣٫٨٣٥(  ٤٫٤١٣٫٨٨٩ الفترة ربح
 
 



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ٢٢ - 
 

 (تتمة) تقاریر القطاعات - ٩
 

 القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في بیئة اقتصادیة محددة تخضع 

إن  .في المملكة العربیة السعودیة تتم عملیات المجموعة بشكل رئیسي .في بیئات اقتصادیة أخرىلمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل 
ة حسب مبوب م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ و م ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  خالل الفترات المنتھیةاإلیرادات  ة فيثلتمموالالمعلومات المالیة المعروضة 
 القطاعات الجغرافیة كما یلي:

 
م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   

 (لایر سعودي)
  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

 (لایر سعودي)
 ٤٥٨٫٩٢٩٫٦٤٨ ٤٢٧٫٩١١٫٦٣٩  ربیة السعودیةالمملكة الع
 ٢٥٫٧٤١٫٩٨٩ ٣١٫٩٩٨٫٠١٩ دول أخرى

 ٤٨٤٫٦٧١٫٦٣٧ ٤٥٩٫٩٠٩٫٦٥٨ 
 

 عمیل رئیسي المعامالت مع  
 م)٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھیة في  لفترةل %٤٧،٠٧( لفترةا٪ من إجمالي إیرادات  ٥٣٫٢٩ تھنسبما  اإلیرادات من عمیل رئیسي واحد تشكل 

 

 أطراف ذات عالقة وأرصدة الت معام - ١٠
في اتخاذ  نفوذ ھامإذا کان لدى أحد األطراف القدرة علی السیطرة علی الطرف اآلخر أو ممارسة عالقة  یتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي

ن فیھا للمساھمین ودارة والشركات التي یكاإلمن المساھمین وأعضاء مجلس العالقة ذات األطراف تتكون  .القرارات المالیة والتشغیلیة
س تجاریة بحتة وفي سیاق سأالقة على طراف ذات عأجموعة مع الت الممعامتتم  .ھامنفوذ ، جماعيبشكل فردي أو  ،دارةالاوأعضاء مجلس 

 .اإلدارةقبل من  وتم اعتمادھااألعمال االعتیادیة 
 

 العالقة  أسم المنشآة
 مساھم  مجموعھ الربیعة والنصار

 سابقاً  شركة شقیقة   إبراھیم الخریفشركة أبناء عبدهللا
 شركة شقیقة  شركة عبر الخلیج السعودیة 
 مساھم  شركة ھیو للصلب المحدودة

 في شركة تابعةسابق مساھم   كوریا ،تي إس إم تیكشركة 
 

 المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة ھي كما یلي:إن 
 

 طبیعة المعاملة  سم الطرفإ

 التسعة أشھرفترة 
 المنتھیة في

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   
)ة(غیر مدقق  

 التسعة أشھرفترة 
 المنتھیة في

م٧٢٠١ سبتمبر ٣٠   
)غیر مدققة(  

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)    
 ٣٫٦٢٥٫١٣٤  ٢٫١١٣٫٣٥٩  مبیعات  مجموعھ الربیعة والنصار

 ٥٦١٫٣٦٠  ٢٣٫١٠٠  مبیعات  شركة أبناء عبدهللا إبراھیم الخریف
 ٧٫٨٤٨٫٨٨٠  ١٠٫٠٥٧٫٩١٧  مبیعات  شركة عبر الخلیج السعودیة 
 ٢٫٩٧٨٫١٨٨  -  خدمات مقدمة  شركة ھیو للصلب المحدودة

       

 

 یلي:  فیمااألرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة تتمثل  )أ
 

م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   
)ة(غیر مدقق   

م٧٢٠١دیسمبر ٣١  
)مدققة(  

  سعودي)(لایر (لایر سعودي) 
   

 ٢٫٩٢٦٫٧٥٠  ٦٫٠١٣٫٩٠٨ شركة عبر الخلیج السعودیة 
 ١٫٥٧٠٫٢٤٠  ١٫٣٧١٫٥٠٦ مجموعھ الربیعة والنصار

 ٤٫٤٩٦٫٩٩٠  ٧٫٣٨٥٫٤١٤ 



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ٢٣ - 
 

 (تتمة)معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  - ١٠
 

 یلي:  فیمااألرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة تتمثل  )ب

 
م٢٠١٨ سبتمبر   ٣٠ 

)ة(غیر مدقق   
م٧٢٠١دیسمبر ٣١  

)مدققة(  
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 

 ٢٫٠٧٧٫٥٣٤  ٢٫٠٧٧٫٥٣٤  ، كوریاشركة تي إس إم تیك
 ١٥٩٫٧٩٩  - شركة ھیو للصلب المحدودة

 ٢٫٢٣٧٫٣٣٣  ٢٫٠٧٧٫٥٣٤ 
 

 ربحیة السھم  - ١١
ین بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة لعائد للمساھمین العادیا الدخلیتم إحتساب نصیب السھم األساسي من األرباح بتقسیم 

 ،یتم تحدیده عن طریق تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة ،بالنسبة لنصیب السھم المخفض من األرباح .القائمة خالل الفترة
م برنامج خیارات األسھم الممنوحة للموظفین وتحویل تشمل اصدار اسھم لدعالمعرضة للتخفیض والتي تحویل األسھم العادیة  ذلك بإفتراضو

 .إلى أسھم عادیة اسھم الخزانة المملوكة للمجموعة
 

 :لسھم ھي كما یليربحیة ا(خسارة) / إن 
  

المنتھیة في التسعة أشھرلفترة  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 سبتمبر ٣٠ 

م٢٠١٨   
 (غیر مدققة)

سبتمبر ٣٠  
م٧٢٠١   
)غیر مدققة(  

 سبتمبر ٣٠
م٢٠١٨   

 (غیر مدققة)

سبتمبر ٣٠  
م٧٢٠١   
)غیر مدققة(  

 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
 

)٠٫٤٨( األرباح(الخسائر) / نصیب السھم األساسي من   )١٫٣١( )٠٫٢٩(  ٠٫٠٧ 
)٢٤٫١٤٩٫٠٦٦( ربح الفترة(خسارة) /    )٦٦٫٠١٢٫٥١٧( )١٤٫٤٥٧٫٣٥٤(  ٫٠٥٤٣٫٤٤٠  

 ٥٠٫٥٣٢٫٢٤٤ ٥٠٫٥٤٠٫٥٠٨ ٥٠٫٥٣٢٫٢٤٤ ٥٠٫٥٤٠٫٥٠٨ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة
     

)٠٫٤٧(  األرباح(الخسائر) / نصیب السھم المخفض من   )١٫٢٩( )٠٫٢٨(  ٠٫٠٧ 
)٢٤٫١٤٩٫٠٦٦( الفترة ربح(خسارة) /    )٦٦٫٠١٢٫٥١٧( )١٤٫٤٥٧٫٣٥٤(  ٣٫٤٤٠٫٠٥٤ 

 معظمھ، لعدد األسھم العادیة القائمةالمتوسط المرجح 
 ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  بأثر األسھم المخفضة

     
     تسویة المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة

 ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ عدد األسھم المصدرة
حتفظ بھا لبرنامج األسھم الم –یخصم: أسھم الخزانة 

)٧٦٢٫٨١٢( أسھم للموظفینك یتمل  )٧٦٢٫٨١٢(  )٧٦٢٫٨١٢(  )٧٦٢٫٨١٢(  
 ٣٠٠٫٧٤٩ ٣٠٥٫١٢٣ ٣٠٠٫٧٤٩ ٣٠٥٫١٢٣ یضاف: األسھم الصادرة للموظفین

 ٥٠٫٥٣٧٫٩٣٧ ٥٠٫٥٤٢٫٣١١ ٥٠٫٥٣٧٫٩٣٧ ٥٠٫٥٤٢٫٣١١ عدد األسھم القائمة
 ٥٠٫٥٣٢٫٢٤٤ ٥٠٫٥٤٠٫٥٠٨ ٥٠٫٥٣٢٫٢٤٤ ٥٠٫٥٤٠٫٥٠٨ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

 
 

 
  

 



 السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
  ة الموجزةاألولیة الموحدإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 

- ٢٤ - 
 

 ةھامث احدأ - ١٢
 مکانیةإ في ظرللن تیجيراستا رمستثم مع) ھمتفا رةکذم( مةزمل رغی ھمتفا رةکذم في عةولمجما ميھمسا نم عةومجم تخل، درةلفتا لخال ١-١٢
٪ من رأس مال  ٤٩٪ إلى  ٤٥شراء  ةالمعامللك ت. قد تشمل نمیھلمساا نم عةولمجمھذه ا نمعلى أسھم  تیجيراالستا رلمستثما ولحص

وخالل ھذه الفترة سیقوم المستثمر االستراتیجي  ٢٠١٨أغسطس  ٣١التفاھم في تنتھي مذكرة على أن  ،االستراتیجي ثمرالمجموعة من قبل المست
 قانونیة.تجاریة و فحص نافي للجھالة بصفةبإجراء 

 
سعودیة ألنابیب الصلب بأن مجموعة الربیعة والنصار ومجموعة من المساھمین األقلیة قد أبرموا ، تم إبالغ الشركة ال٢٠١٨سبتمبر  ٢٥بتاریخ 

 اتفاقیة بیع وشراء أسھم مع شركة تیناریس العربیة السعودیة المحدودة (تیناریس) وھي شركة تابعة لشركة تیناریس أس أي التي تم تأسیسھا
 %٤٧٫٧٩سھم في الشركة إلى تیناریس، والتي تمثل نسبة مساھمة قدرھا  ٢٤،٣٧٤،٥١٣د بموجب قوانین دولة لوكسمبورغ العظمى، لبیع عد

 لایر سعودي لكل سھم (اتفاقیة بیع األسھم). ٢٢٫٢٠من إجمالي رأس مال الشركة بسعر 
 

واستیفاء شروط أخرى وفقاً وذلك بعد أخذ موافقة الجھات النظامیة المختصة  ٢٠١٩مارس  ٣١من المتوقع أن یتم اتمام ھذه الصفقة قبل تاریخ 
 التفاقیة بیع األسھم

 
على توصیة مجلس اإلدارة  ٢٠١٨سبتمبر  ٥ادیة المنعقدة في تیعالمجموعة في اجتماع الجمعیة العامة اإل مساھموخالل الفترة ، وافق  ٢-١٢

 . حساب عالوة اإلصدارطریق عن  ٢٠١٨یونیو  ٣٠ملیون لایر سعودي كما في  ٨٧٫٥٢قدرھا  بتغطیة الخسائر المتراكمة البالغ
 
 األحداث الالحقة - ١٣

المعروضة كما ر جوھري على المركز المالي للمجموعة قة ھامة منذ نھایة الفترة والتي قد یكون لھا أث، لم تكن ھناك أحداث الحفي رأي اإلدارة
 .في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة

 
 وحدة الموجزةاألولیة الم اعتماد القوائم المالیة - ١٤

 .٢٠١٨ نوفمبر ١ من قبل مجلس اإلدارة بتاریخلإلصدار الموجزة الموحدة األولیة تم اعتماد القوائم المالیة 
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