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تقريـر الفحص لمراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
()2/1
السادة  /المساهمون
الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
الدمام  -المملكة العربية السعودية
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة للشركة السعودية ألنابيب الصلب ("الشركة") والشركة التابعة لها (يشار
إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة") كما في  03يونيو  ،2312والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر والتغيرات في حقوق المساهمين وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر
المنتهية في ذلك التاريخ ،والقوائم األولية الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك
التاريخ ،وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى .إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم
المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 03التقرير المالي األولي" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن
مسؤوليتنا هي التوصل إلى إستنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بنا ًء على الفحص الذي قمنا به.

نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم (" )2313فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل مراجع الحسابات
المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .يشتمل فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بصفة أساسية على اإلستفسار
من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .إن هذا الفحص هو أقل نطاقا ً
إلى حد كبير من عملية المراجعة التي تتم وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي ال يمكننا هذا
الفحص من الحصول على تأكيد بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة .وعليه ،فإننا ال
نبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
بنا ًء على فحصنا الذي قمنا به ،لم يلفت إنتباهنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها،
من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )03المعتمد في المملكة العربية السعودية.
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 0التنظيم واألنشطة الرئيسية
تأسست الشركة السعودية ألنابيب الصلب ( يشار إليها بـ "الشركة" أو "أس أس بي سي") كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية
السعودية بموجب السجل التجاري رقم  2252222144الصادر بتاريخ  27رجب 1422هـ (الموافق  12يونيو 1222م) .في تاريخ  4رجب
1432هـ (الموافق  27يونيو  2222م) ،تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مدرجة في
سوق األوراق المالية.
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمصرح به بعد الطرح األولي لألسهم  512مليون لاير سعودي مقسم إلى  51مليون سهم قيمة كل سهم 12
لاير سعودي.
يقع المركز الرئيسي للمجموعة في العنوان التالى :ص .ب  ،11622الدمام  ،31326المملكة العربية السعودية
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة وشركتها التابعة في إنتاج أنابيب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابيب مجلفنة ومسننة ملحومة طوليا
وأنابيب غير ملحومة وأنابيب مغلفة خارجيا بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة وأنابيب مغلفة داخليا
باألبوكسي وأنابيب منحنية بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابيب الملحومة.
 - 9هيكل المجموعة
تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كما في  32يونيو  2212على القوائم المالية للشركة والشركة التالية التابعة لها (يشار إليهم
مجتمعين "بالمجموعة"):
النشاط الرئيسي

الشركة التابعة

تصنيع معدات المعامل

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

نسبة الملكية الفعلية
2212
9302
٪122

٪122

شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة ("تي إس إم العربية")
تأسست شركة تي إس إم العربية ،بموجب السجل التجاري رقم  2252273225الصادر بتاريخ  4صفر 1432هـ (الموافق  2يناير ،)2211
ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع معدات المعامل مثل المبادالت الحرارية وأوعية الضغط .يبلغ رأس مال الشركة التابعة  32مليون لاير
سعودي وتمتلكها الشركة السعودية ألنابيب الصلب بالكامل .كانت المجموعة تمتلك أوال نسبة  ٪72في شركة تي إس إم العربية .بتاريخ 22
فبراير  ،2216وقعت المجموعة إتفاقية ( "اإلتفاقية") مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على الحصة المتبقة البالغه  ٪32من حصص ملكية
شركة تي إس إم العربية .تم استكمال االجراءات القانونية لإلستحواذ وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة تبعا لذلك.
في  32يونيو  ،2212تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها بمبلغ  132.24مليون لاير سعودي .أصدر مجلس
إدارة المجموعة قرارا بتقديم الدعم المالي لتمكين شركة تي إس إم العربية من الوفاء بإلتزاماتها المالية .وبناء على ذلك ،فقد تم إعداد القوائم
المالية للشركة التابعة على أساس مبدأ االستمرارية.
 - 0أسس اإلعداد
 0-0قائمة اإللتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  32يونيو  2212وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبة
الدولي رقم " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية موحدة للمجموعة كما في وعن السنة المنتهية في 31
ديسمبر ( 2212آخر قوائم مالية سنوية) ،وذلك بإستثناء المعايير الجديدة المعتمدة والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من  1يناير .2212
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم مالية كاملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية .إال أن السياسات واإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم ادراجها لتعكس األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي
وأداء المجموعة منذ اصدار القوائم المالية السنوية.
هذه هي أول مجموعة قوائم مالية أولية موحدة وموجزة يتم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)16تم اإلفصاح عن التغيرات
الهامة في السياسات المحاسبية في اإليضاح رقم (.)6 - 3
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 0أسس اإلعداد (تتمة)
 9-0إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،إال اذا سمحت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالقياس
وفقا لطرق تقييم أخرى.
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،يتطلب من اإلدارة وﺿع األحكام ،والتقديرات
واالفتراﺿات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ان هذه األحكام
الهامة المعدة من قبل اإلدارة لتطبيق سياسات المجموعة المحاسبية ومصادر التقديرات غير المؤكدة الرئيسية هي نفسها المذكورة في آخر
قوائم مالية سنوية كما في  31ديسمبر .2212
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة الموجزة للمجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة
("العملة الوظيفية") .يتم عرض القوائم المالية الموحدة الموجزة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض .تم تقريب األرقام
إلى أقرب لاير إال إذا ذكر غير ذلك.
 0-0أساس التوحيد
تتضمن القوائم المالية الموحدة ،القوائم المالية للشركة السعودية ألنابيب الصلب وشركتها التابعة (المجموعة) كما ورد في إيضاح رقم (.)1
تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.
 نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.
 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال ،إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث
تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون للشركة السيطرة على
تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل
منفرد .تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها
لمنحها السيطرة .تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين.
 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أواألطراف األخرى.
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
 أية حقائق وظروف إﺿافية قد تشير إلى أن المجموعة لها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة
التخاذ قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة
السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة المجموعة
على الشركة التابعة.
إن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي المجموعة .إن إجمالي
الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مساهمي المجموعة.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة
عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية .يتم تعديل القيم
المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة .إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق
الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائدا إلى مساهمي المجموعة.
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 0أسس اإلعداد (تتمة)
 0-0أساس التوحيد (تتمة)
التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية (تتمة)
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة ويتم احتسابها
على أساس الفرق بين  -1إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاه و -2القيمة الدفترية المدرجة سابقا للموجودات
(بما في ذلك الشهرة) ،ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة .يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقا في الدخل
الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت بإستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة (بمعنى آخر،
إعادة التصنيف إلى قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد /مسموح به
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية) .إن القيمة العادلة للنسب التي يتم االحتفاظ بها من اإلستثمار في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان
السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة لإلستثمار المتبقي عند االعتراف األولي في الفترات الالحقة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )2وفي
حال أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة لإلعتراف األولي باإلستثمار في شركة زميلة أو مشروع
مشترك.
 7-0المعايير الصادرة والمطبقة في  0يناير 9302
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -16عقود اإليجار
يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (" - )17عقود اإليجار" .تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (" - )4تحديد
ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم (" -" )15حوافز عقود اإليجار التشغيلي" وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير رقم (" - )27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار" ،ويحدد مبادئ االعتراف والقياس
والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار.
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)17كان ينبغي على المستأجرين التفرقة بين عقد التأجير التمويلي (في قائمة المركز المالي) وعقد
التأجير التشغيلي (خارج قائمة المركز المالي) .يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16حاليا من المستأجرين االعتراف
بإلتزام اإليجار بما يعکس مدفوعات اإليجار المستقبلية و"حق اإلستخدام كأصل " لجميع عقود اإليجار .وقد أدرج مجلس معايير المحاسبة
الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار منخفضة القيمة .ال يمكن تطبيق هذا اإلعفاء إال من قبل
المستأجرين.
إن هذا المعيار إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في  1يناير 2212م .قامت المجموعة بتطبيق المعيار ،وتم اإلفصاح عن أثر تطبيق هذا
المعيار الجديد والسياسات المحاسبية الجديدة ذات العالقة في اإليضاح .6-3
تعديالت أخرى
هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى ،والتعديالت على المعايير والتي تم تطبيقها اعتبارا من  1يناير  2212لكنها ال تؤثر بشكل جوهري
على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
 9-0معايير صادرة ولم يتم تطبيقها بعد
تم نشر المعايير والتفسيرات والتعديالت المحاسبية على المعايير الحالية وهي إلزامية للفترات المحاسبية التي تبدأ في  1يناير  2222أو ما
بعدها ،إال أن المجموعة لم تقم بتطبيقها بشكل مبكر .ال يتوقع أن يكون لتلك المعايير والتفسيرات والتعديالت أثر جوهري على القوائم
المالية الموحدة:
 -1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )17عقود التأمين
سيحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )4عقود التأمين" .إن هذا المعيار ليس له أثر على القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة للمجموعة.
هذا المعيار إلزامي للسنة المحاسبية التي تبدأ في  1يناير .2222
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 3أسس اإلعداد (تتمة)
 5-3معايير صادرة ولم يتم تطبيقها بعد (تتمة)
 -2تعريف األهمية النسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1و ())8
تم إصدار تعريف لتوضيح معنى كلمة "جوهري" ولمواءمة التعريف المستخدم في نفس إطار المفاهيم والمعايير ،والذي يوضح أن
المعلومات تعد جوهرية إذا كان حذفها أو وجود خطأ بها أو حجبها يمكن أن يؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون
األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية  ،والتي توفر معلومات مالية عن الشركة.
التعديل ساري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2323
 -0تعريف النشاط التجاري (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ())0
تم تعديل تعريف النشاط التجاري بهدف حل الصعوبات التي تنشأ عندما تحاول الشركة تحديد ما إذا كانت قد استحوذت على عمل أو
مجموعة من األصول .تم توضيح أنه من أجل أتبار االستحواذ هو استحواذ على نشاط تجاري فيجب أن تتضمن األنشطة واألصول
المكتسبة ،كحد أدنى ،مدخالت وأنشطة موضوعية تسهمان معًا بشكل كبير في القدرة على وجود مخرجات.
التعديل ساري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2323
تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تلك المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت في القوائم المالية الموحدة عندما تصبح سارية.
 6-3التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة
 1-6-3تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16عقود إيجار
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16للمرة األولي في  1يناير  ،2312بإستخدام نهج األثر الرجعي المعدّل
المسموح به بموجب المتطلبات الخاصة في المعيار .نتيجة لذلك لم يتم تعديل أرقام المقارنة.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16ألول مرة ،استخدمت المجموعة األمور العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار:
• استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول
• االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار مرهقة
• محاسبة عقود اإليجار التشغيلي مع فترة إيجار متبقية تقل عن  12شهرً ا في  1يناير  2312كإيجارات قصيرة األجل
• استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي ،و
• استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار وما إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
اختارت المجموعة أيضًا عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يعد ،أو يحتوي ،على عقد إيجار في تاريخ التطبيق األولي .بدالً من ذلك ،بالنسبة
للعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ التحول ،اعتمدت المجموعة على التقييم المستخدم عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11وتفسير
لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي رقم ( )3لتحديد ما إذا كان العقد يحتوي على إيجار أم ال.
قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية لعقود اإليجار على النحو المفصل أدناه:
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 3أسس اإلعداد (تتمة)
 6-3التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-6-3تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16عقود إيجار (تتمة)
( 1-6-0أ) االعتراف والتصنيف وقياس حق االستخدام واإللتزامات
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16أثبتت المجموعة حق اإلستخدام وإلتزامات اإليجار لجميع عقود اإليجار التشغيلية والتي
تكون مدة عقود إيجارها المتبقية تزيد عن سنة واحدة.
تم قياس إلتزامات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ،مخصومة بإستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر اعتبارً ا من
 1يناير  .2312معدل االقتراض اإلضافي ،وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل
ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
تم قياس أصول حق االستخدام المرتبطة بقيمة تساوي التزامات اإليجار ،وتم تعديلها بقيمة اإليجارات المدفوعة مقدما ً أو المستحقة
المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  01ديسمبر  2318والتي تتعلق بعقود اإليجار .ال توجد عقود إيجار مرهقة كانت
تتطلب تعديل أصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي.
يتم توزيع كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر األولية
الموحدة الموجزة على مدار فترة اإليجار وذلك إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة .يتم استهالك
أصل حق االستخدام على العمر اإلنتاجي لألصل ،أو فترة اإليجار ،أيهما أقل ،على أساس القسط الثابت ،ويتم تصنيف المصروفات ضمن
"تكلفة اإليرادات".
( 1-6-0ب) أثر التغييرات في السياسات المحاسبية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (.)16
فيما يلي ملخص للتغييرات الرئيسية في القوائم المالية للمجموعة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (:)16
أثر التطبيق على قائمة المركز المالي:
( )1أصل حق اإلستخدام والتزام عقود اإليجار

التزامات اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر ( 2212مدفوعات اإليجار المستقبلية)
خصم بإستخدام معدل االقتراض اإلﺿافي للمستأجر
التزام اإليجار المعترف به كما في  0يناير( 9302مدفوعات اإليجار المخصومة)
يضاف :التعديالت المتعلقة باإليجارات المدفوعة مقدما كما في  31ديسمبر 2212
أصل حق اإلستخدام المعترف به كما في  0يناير 9302

(لاير سعودي)
2.232.244
()1.462.525
379307702
743.772
870097023

( )2تصنيف إلتزام اإليجار كما في  1يناير 2112

(لاير سعودي)
624.263

التزامات اإليجار المتداولة
مطلوبات غير متداولة
من سنة لخمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

2.712.462
4.234.224
6.247.356
379307702

إجمالي التزامات اإليجار كما في  0يناير 9302
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 7الممتلكات واآلالت والمعدات
القيمة الدفترية تتمثل في:
إيضاح

1-4
3-4
4-4

الموجودات الثابتة التشغيلية
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
حق اإلستخدام

 03يونيو9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)

92370337873
979797337
372027897

622.323.446
7.272.522
-

33079837928

615.671.275

 0-7الموجودات الثابتة التشغيلية
إيضاح
صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة  /السنة
إﺿافات خالل الفترة  /السنة
محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
اإلنخفاض في قيمة ممتلكات وأالت ومعدات
الشطب
استبعادات ،صافي
االستهالك المحمل خالل الفترة  /السنة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

2- 4
3- 4

 03يونيو9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)
33870207773
9397983
073907037
()937330
()9037987
()9072977070
92370337873

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)
623.772.264
2.557.723
32.762.275
()72.222.412
()223.754
()111.222
()47.322.123
622.323.446

 9-7تتمثل اإلضافات خالل الفترة  /السنة (بما في ذلك المحول من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ) فيما يلي:

مباني وهياكل
آالت ومعدات
سيارات
أثاث وتركيبات
معدات مكتبية وكهربائية

 03يونيو9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)
5.121.126
22.247.446
127.222
143.522
1.626.726
35.326.522

 03يونيو9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)

 31ديسمبر 2212
(مدققة)

9307003
27933
070987997
072987887

 0-7أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

(لاير سعودي)

صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة  /السنة
إﺿافات خالل الفترة  /السنة
شطب
محول إلى الموجودات الثابتة التشغيلية
محول إلى موجودات غير ملموسة

379387992
979207007
()2397209
()073907037
-

11.523.326
22.421.262
()32.762.275
()247.262

صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

979797337

7.272.522
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 7الممتلكات واآلالت والمعدات
 7-7حق اإلستخدام
تتمثل الحركة على حق اإلستخدام فيما يلي:
 03يونيو9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)

 31ديسمبر 2212
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (( )16إيضاح ( 1-6-3ب))
 1يناير ( 2212معدل)
إﺿافات خالل الفترة
إستهالك الفترة

2.315.127
2.315.127
()0397070

الرصيد كما في  32يونيو 2212
يتم تحميل استهالك الفترة على تكلفة اإليرادات.

372027897

 - 9استثمارات
 0-9تم تصنيف االستثمارات كما يلي:
إيضاح
استثمارات في شركة زميلة ،صافي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2-5
3-5

 03يونيو 9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)
03079207030
03079207030

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)
26.421.722
26.421.722

 9-9استثمار في شركة زميلة ،صافي
تتمثل الحركة على االستثمار في شركة زميلة فيما يلي:
شركة األنابيب العالمية (جي بي سي)
رصيد أول المدة لإلستثمار
الحصة في صافي دخل ( /خسارة) الفترة  /السنة
يتمثل اإلستثمار في شركة زميلة فيما يلي:
تكلفة االستحواذ (تتضمن مساهمة القرض)
الحصة من األرباح المبقاه (الرصيد االفتتاحي)
الحصة من صافي ربح (/خسارة) الفترة  /السنة
صافي قيمة االستثمار

 03يونيو 9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)
2377807393
778327790
03079207030

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)
26.727.317
()245.527
26.421.722

8873937333
373007393
778327790
03079207030

22.752.222
7.277.317
()245.527
26.421.722

الشركة العالمية لألنابيب المحدودة (جي بي سي)
الشركة العالمية لألنابيب المحدودة (جي بي سي) هى شركة مساهمة سعودية مقفلة .الشركة كانت شركة ذات مسئولية محدودة حتى  17ديسمبر
 2217وتم تغيير الكيان القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة مقفلة في تاريخ  12ديسمبر  .2217الشركة مملوكة للمجموعة وشركة إي إي دبليو
األلمانية وشركاء سعوديين آخرين وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابيب الملحومة الكبيرة حتى قطر  62بوصة واألنابيب الكبيرة ذات اإلستعماالت
اإلنشائية .إن رأس مال الشركة العالمية لألنابيب المحدودة هو  125مليون لاير سعودي ،وتمتلك الشركة السعودية ألنابيب الصلب منه ما نسبته
. ٪35
قام مجلس إدارة الشركة بإعتماد قرض بدون فوائد للشركة العالمية لألنابيب بمبلغ  43.75مليون لاير سعودي والذي تم منحه للشركة الزميلة بناء
على ما ورد فـي مذكرة التفاهم الموقعة والمعتمدة من قبل الشركاء بالشركة العالمية لألنابيب فـي  2مايو 2222م وكذلك مع قرار الشركاء رقم 1-3
المعتمد والموقع في  22إبريل 2212م .ان هذا القرض غير محدد بجدول سداد معين ويمثل جزءا من اتفاقية لزيادة حقوق ملكية الشركاء من 125
مليون لاير سعودي إلى  252مليون لاير سعودي ،كال بحسب نسب ملكيتهم .بعد هذه االتفاقية ،بلغ هيكل حقوق ملكية الشركة العالمية لألنابيب 252
مليون لاير سعودي والتي تتمثل في  125مليون لاير سعودي من رأس المال المدفوع و 125مليون لاير سعودي مساهمات من الشركاء في شكل
قرض لزيادة رأس المال إلى  252مليون لاير سعودي .خالل عام  ،2212قامت الشركة الزميلة بزيادة رأسمالها بإستخدام القرض ليصل رأسمالها
إلى  252مليون لاير سعودي.
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 9استثمارات (تتمة)
 0-9استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يمثل هذا االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حصة بنسبة  ٪22في شركة التطوير الكيميائي المحدودة ،وهي شركة قابضة أنشئت
بهدف تطوير المشروعات الصناعية .بلغت قيمة االستثمار الدفترية  66.6مليون لاير سعودي قبل انخفاﺿه في عام  ، 2216واستنادا إلى دراسة
انخفاض القيمة ،تم تخفيض وتعديل قيمة اإلستثمار بمبلغ  43مليون لاير سعودي بقائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2216خالل عام  ،2217تم عمل دراسة أخرى بواسطة اإلدارة لهذا اإلستثمار مع األخذ في اإلعتبار الوﺿع الحالي للشركة والتوقعات المستقبلية
وبناء على ذلك قرر مجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام  2217بتخفيض كامل قيمة الرصيد المتبقي من هذا اإلستثمار بمبلغ  23.6مليون لاير
سعودي  ،حيث أعتبرت قيمة االستثمار ،في ظل الظروف الحالية ،غير قابلة لإلسترداد.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالية رقم ( ،)2تم إعادة تبويب هذا االستثمار من استثمار متاح للبيع إلﯽ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة ،مع األخذ في االعتبار كافة تأثيرات التحول المطلوبة.
 - 3ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون
تتكون الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون مما يلي:
إيضاح

 03يونيو 9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)

ذمم مدينة تجارية

099,903,333

115.222.224

االيرادات المحققة بالزيادة عن الفواتير الصادرة
مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

00,092,332
)(3,392,329

61.225.646
()6.724.722

ذمم مدينة تجارية ،صافي
األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة

078,383,987
-

172.413.272
6.277.227

مصاريف مدفوعة مقدما ودفعات مقدمة إلى الموردين

03,933,939

13.227.522

ﺿريبة القيمة المضافة

033,032

1.662.227

قروض موظفين

00,933,700
700,033

17.413.122
627.622

083,780,300
)(8,992,993
030,297,780

212.127.234
()12.322.361
122.747.473

(11أ)

مدينون آخرون
يخصم :الجزء غير المتداول من قروض الموظفين
إجمالي الجزء المتداول
تتمثل الحركة على مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية فيما يلي:

 03يونيو 9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)
373377328
()077090
()037893
373927329

الرصيد االفتتاحي
(رد)  /مخصص الفترة  /السنة
شطب ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
ا الرصيد الختامي
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 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)
4.255.124
2.453.322
()3.724
6.724.722

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 3القروض
 1-7تتمثل تفاصيل القروض غير المتداولة كما في نهاية الفترة  /السنة فيما يلي:
 31ديسمبر 2212
مدققة
(لاير سعودي)

 03يونيو 9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)
قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
قروض مرابحة طويلة األجل
مجموع القروض طويلة األجل

09370387892
09370387892

142.427.327
32.152.533
172.642.242

الجزء المتداول من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

()7979027789
8779827033

()37.747.651
134.222.122

 2-7تتمثل تفاصيل القروض المتداولة كما في نهاية الفترة  /السنة فيما يلي:
 31ديسمبر 2212
مدققة
(لاير سعودي)

 03يونيو 9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)
سحب على المكشوف
قروض مرابحة قصيرة األجل
مجموع القروض قصيرة األجل

09370237033
09370237033

5.434.232
133.624.622
132.122.232

الجزء المتداول من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

7979027789
03972097372

37.747.651
176.276.423

إن شروط التمويل هي كما يلي:

اسم القرض

الرصيد
بالريال السعودي

عدد
األقساط
المتبقية

نوع القرض

فترة السداد

صندوق التنمية الصناعية
السعودي 1 -
صندوق التنمية الصناعية
السعودي 2 -

25.226.232

طويل األجل

6

نصف سنوي

31.122.622

طويل األجل

7

نصف سنوي

إجمالي القروض طويلة األجل

09370387892

قرض مرابحة
إجمالي القروض

122.326.167
97379397393

قصير األجل

-
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من  3إلى 6
أشهر

مدة السداد

رسوم القرض

أكتوبر  2212إلى
مارس 2222
يونيو  2212إلى
مايو 2222

تكاليف متابعة كل
ستة أشهر
تكاليف متابعة كل
ستة أشهر

-

معدل السيبور
زائدا  ٪1.12إلى
٪2.52

الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 8التزامات عقود اإليجار
تتمثل الحركة على التزامات عقود اإليجار التمويلي فيما يلي:
تحسينات على
المأجور
(لاير سعودي)

سيارات
(لاير سعودي)
الرصيد في  31ديسمبر ( 2212مدققة)
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16
(إيضاح ( 1-6-3ب))
الرصيد في  1يناير 2212
الفائدة المستحقة خالل الفترة
األقساط المسددة خالل الفترة
التزامات عقود اإليجار المعترف بها كما في  03يونيو
9302
والتي تتضمن:
مطلوبات عقود اإليجار المتداولة
مطلوبات عقود اإليجار غير المتداولة

اإلجمالي
(لاير سعودي)

212.253

-

212.253

9097990
37737
()97093

7.571.412
379307702
0977999
()287733

7.571.412
373807339
0007303
()0307993

9007933

379237930

378007008

0887932
997928
9007933

3077700
372307008
379237930

8997339
372887703
378007008

 - 2الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون
تتمثل الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون فيما يلي:
إيضاح
ذمم دائنة تجارية
المطلوب إلى أطراف ذات عالقة
مخصص الضمان

( 11ب)
1-2

مخصص مقابل ﺿمان مقدم لشركة مستثمر فيها
مصاريف مستحقة
مطلوبات أخرى

 03يونيو 9302
)غير مدققة(
(لاير سعودي)
093,033,033
030,239
0,903,933
03,333,333
00,299,328
03,803,092
937,387,822

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)
152.272.755
152.722
1.517.522
32.222.222
12.424.562
12.246.566
214.327.122

 1 -2قدمت اإلدارة ﺿمان شركات إلحدى الشركات المستثمر فيها في الماﺿي .لقد تم تخفيض قيمة اإلستثمار في هذه الشركة بالكامل في السنوات
السابقة بسبب عدم وجود أنشطة بالشركة والشك في استمراريتها في ظل الظروف القائمة في تاريخ انخفاض القيمة ،ولذا فقد اعتبرت قيمة
االستثمارات غير قابلة لالسترداد .قرر المساهمون في الشركة المستثمر فيها في السنة السابقة عدم تقديم الدعم للشركة ،كما تم تقييم
الخيارات األخرى في هذا الخصوص .في عام  ،2212بناء على هذه الظروف والوﺿع الحالي للشركة المستثمر بها ،فقد قرر مجلس إدارة
المجموعة اعتبار رصيد الضمان بالكامل والبالغ قدره  32مليون لاير سعودي ،كإلتزام على المجموعة وبالتالي تم تحميله في السنة السابقة
على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة.
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 03تقارير القطاعات
إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير القطاعات الداخلية للفترة المنتهية في  32يونيو 2212هي نفس السياسات الواردة
في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2212
تتكون قطاعات المجموعة من القطاعات التشغيلية التالية:

كما في  03يونيو ( 9302غير مدققة)
موجودات غير متداولة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

أنابيب الصلب
(لاير سعودي)

معدات المعامل
(لاير سعودي)

320,373,739
280,788,078
708,239,393

93,738,977
23,370,228
039,333,200

307,997,273
0,337,909,073
997,392,900

70,333,399
)(73,090,889
)(09,099,382
-

093,093,807
)(070,373,330
)(2,873,732
7,832,790

معدات المعامل
(لاير سعودي)
12,216,643
125,361,722
67,525,273

اإلجمالي
(لاير سعودي)
723,214,122
1,152,226,225
522,763,133

لفترة الستة أشهر المنتهية في  03يونيو ( 9302غير مدققة)
اإليرادات
009,723,382
تكلفة اإليرادات
)(923,027,090
ربح ( /خسارة) الفترة
9,989,903
الحصة في خسارة شركة زميلة
7,832,790
كما في  31ديسمبر ( 2212مدققة)
موجودات غير متداولة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

أنابيب الصلب
(لاير سعودي)
723,227,556
1,226,244,523
525,177,262

لفترة الستة أشهر المنتهية في  32يونيو ( 2212غير مدققة)
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
خسارة الفترة
الحصة في خسارة شركة زميلة

322,726,223
)(222,272,362
)(32,227,611
)(2,216,653

24,727,253
)(22,127,564
)(2,275,242
-

اإلجمالي
(لاير سعودي)

333,433,536
)(317,266,232
)(41,263,451
)(2,216,653

القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر
وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى .تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .إن المعلومات
المالية المعروﺿة والمتمثلة في اإليرادات كما في  32يونيو  2212و 32يونيو  2212مبوبة حسب القطاعات الجغرافية تتمثل فيما يلي:
 03يونيو 9302
(غير مدققة)
(لاير سعودي)
073,288,099
03,032,729
093,093,807

المملكة العربية السعودية
دول أخرى

 32يونيو 2212
(غير مدققة)
(لاير سعودي)
311,226,362
22,337,167
333,433,536

المعامالت مع عميل رئيسي
تشكل اإليرادات من عميل رئيسي واحد ما نسبته  ٪ 57.72من إجمالي إيرادات الفترة ( ٪47.37للفترة المنتهية في  32يونيو .)2212
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 00معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة إذا ﮐان لدى أحد األطراف القدرة علﯽ السيطرة علﯽ الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام في اتخاذ
القرارات المالية والتشغيلية .تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يكون فيها للمساهمين
وأعضاء مجلس االدارة ،بشكل فردي أو جماعي ،نفوذ هام .تتم معامالت المجموعة مع أطراف ذات عالقة على أسس تجارية بحتة وفي سياق
األعمال االعتيادية وتم اعتمادها من قبل اإلدارة.
العالقة
مساهم سابق
مساهم سابق
مساهم
شركة شقيقة
مساهم  /شركات شقيقة

أسم المنشآة
مجموعه الربيعة والنصار
شركة عبر الخليج السعودية
شركة هيو للصلب المحدودة
شركة التطوير الكيميائي المحدودة
شركة تناريس العربية السعودية ("تي إي إس أيه") و شركاتها
الشقيقة
إن المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة هي كما يلي:

إسم الطرف

طبيعة المعاملة

مجموعه الربيعة والنصار
شركة عبر الخليج السعودية
شركة هيو للصلب المحدودة
شركة سلليكو تيلوب إس أيله (شلركة شلقيقة لشلركة
("تي إي إس أيه"))

مبيعات
مبيعات
خدمات مقدمة
مشتريات

أ)

لفترة الستة
أشهرالمنتهية في
 03يونيو 9302
(غير مدققة)
(لاير سعودي)
023,337
893,799
030,239
9,233,333

لفترة الستة
أشهرالمنتهية في
 32يونيو 2212
(غير مدققة)
(لاير سعودي)
1,642,632
2,122,226
-

تتمثل األرصدة المطلوبة من أطراف ذات عالقة فيما يلي:

شركة عبر الخليج السعودية
مجموعه الربيعة والنصار

 03يونيو 9302
(غير مدققة)
(لاير سعودي)

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)

-

5.222.133
1.162.274
6.277.227

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

شركة هيو للصلب المحدودة

 03يونيو 9302
(غير مدققة)
(لاير سعودي)
0307239

 31ديسمبر 2212
(مدققة)
(لاير سعودي)
152.722

0307239

152.722

اعتبرت المعامالت مع مجموعه الربيعة والنصار وشركة عبر الخليج السعودية حتى تاريخ  21يناير ( 2212تاريخ التغير في الملكية  /اإلدارة،
إيضاح رقم  )13كمعامالت مع أطراف ذات عالقة في ولذا فقد تم إعادة تبويب األرصدة المستحقة من  /إلى هذه األطراف في نفس التاريخ إلى
الذمم التجارية المدينة.
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 09ربحية ( /خسارة) السهم
يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح  /الخسائر بتقسيم الدخل العائد للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة خالل الفترة  /السنة .بالنسبة لنصيب السهم المخفض من األرباح  /الخسائر ،يتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ،وذلك بإفتراض تحويل األسهم العادية المعرﺿة للتخفيض والتي تشمل اصدار اسهم لدعم برنامج خيارات
األسهم الممنوحة للموظفين وتحويل اسهم الخزانة المملوكة للمجموعة إلى أسهم عادية.
إن ربحية ( /خسارة) السهم هي كما يلي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 32يونيو 2212
 03يونيو 9302
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(لاير سعودي)
(لاير سعودي)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 03يونيو  32 9302يونيو 2212
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(لاير سعودي)
(لاير سعودي)

نصيب السهم األساسي من الخسائر
خسارة الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

()37930
()0370397008
9379737389

()2.722
()36.222.224
52.532.627

()37029
()278737732
9379737389

()2.222
()41.263.451
52.532.627

نصيب السهم المخفض من الخسائر
خسارة الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

()37022
()0370397008
9073337333

()2.722
()36.222.224
51.222.222

()37029
()278737732
9073337333

()2.221
()41.263.451
51.222.222

9073337333

51.222.222

9073337333

51.222.222

)(3397809

)(762.212

()3397809

)(762.212

0327723

325.123

0327723

325.123

عدد األسهم القائمة

9379737389

52.542.311

9379737389

52.542.311

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

9379737389

52.532.627
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تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
عدد األسهم المصدرة
يخصم :أسهم الخزانة – األسهم المحتفظ بها لبرنامج
تمليك األسهم للموظفين
يضاف :المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة
للموظفين

 - 00أحداث هامة
خالل عام  ،2212دخلت مجموعة من مساهمي المجموعة في مذﮐرة تفاهم غير ملزمة (مذﮐرة تفاهم) مع مستثمر استراتيجي للنظر في إمﮐانية
حصول المستثمر االستراتيجي على أسهم من هذه المجموعة من المساهمين .على أن تشمل تلك المعاملة شراء  ٪45إلى  ٪42من رأس مال
المجموعة من قبل المستثمر االستراتيجي.
بتاريخ  25سبتمبر  ،2212تم إبالغ الشركة السعودية ألنابيب الصلب بأن مجموعة الربيعة والنصار ومجموعة من المساهمين األقلية قد أبرموا
اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (تيناريس) وهي شركة تابعة لشركة تيناريس أس أي التي تم تأسيسها
بموجب قوانين دولة لوكسمبورغ العظمى ،لبيع عدد  24.374.513سهم في الشركة إلى تيناريس ،والتي تمثل نسبة مساهمة قدرها  ٪47.72من
إجمالي رأس مال الشركة بسعر  22.22لاير سعودي لكل سهم (اتفاقية بيع األسهم).
تم اتمام هذه الصفقة في  21يناير  2212وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات النظامية المختصة واستيفاء شروط أخرى وفقا التفاقية بيع
األسهم.
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الشركة السعودية ألنابيب الصلب
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  03يونيو 9302
 - 07إطفاء الخسائر المتراكمة
كما في  31ديسمبر  ،2212بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ  126.2مليون لاير سعودي ،وقد وافق مجلس اإلدارة باإلجماع في
اجتماعهم المنعقد بتاريخ  17مارس  2212على تغطية تلك الخسائر المتراكمة كاملة كما في  31ديسمبر  2212وذلك عن طريق تحويل نفس
القيمة من حساب عالوة اإلصدار إلى حساب الخسائر المتراكمة .وقد صدق المساهمون على ذلك القرار في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد
بتاريخ  7مايو .2212
 - 09إعادة التبويب
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لسنة  2212لتتالئم مع العرض للفترة الحالية.
 - 03اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  31يوليو .2212
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