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 المملكة العربية السعودية - الدمام

 

 الرأي

)"الشركة"( والشركة التايعة لها )يشار إليهم  -شركة مساهمة سعودية  -الصل   نايي الموحدة للشركة السعودية أل المالية القوائم راجعنا لقد
قائمة الريح أو الخسارة والدخل الشامل ، و0202ديسمير  11 في المالي الموحدة كما المركز قائمة تشمل والتي مجتمعين يإسم "المجموعة"(،

 واإليضاحات التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية الموحدة للسنة الملكية الموحدة وقائمة التدفقات حقوق في وقائمة التغيرات اآلخر الموحدة
 . خر الهامة والمعلومات التفسيرية األ المحاسيية للسياسات ملخص ذلك في يما المالية الموحدة، مع القوائم المرفقة

 
 11في  كما للمجموعة المالي الموحد  الجوهرية، المركز النواحي كافة من ،يعدل تعرض الموحدة المرفقة  المالية القوائم فإن رأينا، في

 المالية لتقــاريرالدولية ل للمعايير وفقا   التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية الموحدة للسنة الموحدة وتدفقاتها ونتائج عملياتها 0202ديسمير 
 القانونيين. للمحاسيين الهيئة السعودية عتمدتهاإ التي خر األ واإلصدارات والمعايير السعودية، العريية في المملكة المعتمدة

 
 الرأي أساس

 توضيحها تم المعايير تلك يموج  إن مسؤوليتنا العريية السعودية. المملكة في المعتمدة الدولية المراجعة لمعايير وفقا   يمراجعتنا قمنا لقد
 وفقا  لقواعد المجموعة عن مستقلون ونحن .تقريرنا الموحدة" في المالية القوائم مراجعة الحسايات حول "مسؤوليات مراجع قسم يالتفصيل في

لتزمنا يمسؤولياتنا األخالقية إكما أننا  المالية الموحدة، للقوائم الصلة يمراجعتنا ذات السعودية العريية المملكة في المعتمدة المهنة وآدا  سلوك
 أساس إليداء رأينا. لتوفير كافية عليها حصلنا التي المراجعة أدلة يإعتقادنا فإن القواعد. وفقا  لتلك خر األ
 

 لفت إانتباه

 ما يلي:فإننا نلفت اإلنتياه إلى على رأينا،  دون إعتيار ذلك تحفظا  

( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة 0إيضاح رقم ) -
مليون لاير سعودي. وقد أصدر مجلس إدارة  141.6رأس مالها يميلغ  0202ديسمير  11م العريية( كما في إس إتي  -)الشركة التايعة 

ا ي اتها المالية عند إلتزاموتقديم الدعم المالي الكافي لتمكينها من الوفاء يم العريية إس إتي شركة  أعمال إستمرارالمجموعة قرار 
لم عة لتاياکة رلشك، فإن الذلی إإلضافة ياية. ستمراراستحقاقها. يناء على ذلك، تم إعداد القوائم المالية للشركة التايعة على أساس ميدأ اإل

 لتزامية. إن إدارة الشركة التايعة يصدد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لعدم اإلئتماناإل هاقروضيالتعهدات المالية الخاصة ي تلتزم
في تصنيف القروض  ستمراريتعهدات شروط القروض يما في ذلك الحصول على خطايات التنازل الالزمة لذلك. ويناء  على ذلك، تم اإل

 .وفق ا لشروط الدفع األصلية
 
ة والتي ( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، فيما يتعلق يالصكوك االلكترونية لملكية يعض قطع أراضي المجموع02إيضاح رقم ) -

 إلى علم االدارة يعد نهاية العام. اء يناء  على قرار من المحكمة، والذي نمتغيرت حالتها لـ"غير فعال" يسي  اإللغا
 

 للمراجعة الرئيسة األمور

 للسنة الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا عند اليالغة لها األهمية المهني، حكمنا يحس  كانت، التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسية إن األمور
 تلك عن منفصال   رأيا   وال نقدم فيها، رأينا تكوين وعند ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا سياق في هذه األمور تناول تم وقد .الحالية
  .األمور
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 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتانا للمراجعة يالرئيس راألم

 بيع البضائع -ات يرادتحقق اإل -1

عة ولمجما، حققت 0202 ريسميد 11لمنتهية في السنة الل اخ
: 0212)لاير سعودي مليون  822.8قدرها  إجمالية راداتيإ

 مليون لاير سعودي(. 611.6
 
يشكل مياشر ولكنها تتطل  في كثير من  مييعات المجموعة عادةتتم 

األحيان الحصول على موافقة العميل وفحصها من قيل العميل قيل 
 .إرسالها

 
ا لكير حجم ات كأمر رئيسي يرادتم إعتيار تحقق اإل للمراجعة نظر 

، ياإلضافة يرادالمعامالت الييعية والعوامل المرتيطة يعملية تحقق اإل
تعلق يتجاوز اإلدارة ليعض اإلجراءات الرقايية تطر اخمالى وجود 

يالمييعات  عترافات، إما عن طريق اإليرادلتحريف معامالت اإل
ئم للمرتجعات لمنتجات لم يتم الموافقة عليها أو للتقدير الغير مال

  .ورفض المنتجات
 

 .(1ات في إيضاح رقم )يرادتم عرض السياسة المحاسيية لإل
 

 إجراءات مراجعتنا على ما يلي:إشتملت 
 

تقييم التصميم والتنفيذ واختيار الفعالية التشغيلية إلجراءات الرقاية  -
 ات؛يرادذات الصلة يعملية إثيات اإل

 
ات إيرادقياس مد  مالءمة السياسات المحاسيية لعملية تحقق  -

 المجموعة؛
 

فحص عمليات الييع التي تمت ينهاية العام لتقييم ما إذا كانت  -
 يها في الفترة الصحيحة؛ و عترافات قد تم اإليراداإل

 
 القيام يإجراءات فحص مستندي وتحليلي. -

 
 القوائمات في يراداإلتقييم مد  اكتمال وكفاية اإلفصاحات المتعلقة ي -

 .المالية الموحدة

 الموجودات غير المتداولةقيمة في  انففا اإل -2

تشتمل الموجودات غير المتداولة على ممتلكات وآالت ومعدات  
لاير سعودي  مليون 880.8يميلغ  0202ديسمير  11كما في 

 مليون لاير سعودي(. 821.4: 0212)
 

في  نخفاضاإلخالل العام، قامت إدارة المجموعة يإعادة تقييم 
، كما العام السايقالتي تم تقييمها في  وحدات النشاطيعض قيمة 

ا  ا جديد  وحدات النشاط قيمة يعض في  نخفاضإللأجرت تقييم 
 أرتأتالقيمة، في  نخفاضاإل. يناء  على نتائج دراسات خر األ

لممتلكات في قيمة ا خفاضإنأي  ضرورة إثياتاإلدارة عدم 
 .والمعدات واآلالت

 

في القيمة، تقوم اإلدارة يدراسة خطة  نخفاضعند إعداد دراسة اإل
ذج ااألعمال ذات الصلة وتطييق نم قطاعاتالعمل المستقيلية ل

التقييم لتحديد القيمة المتوقعة القايلة لإلسترداد والقيم القايلة للتحقق 
 .في القيمة نخفاضوذلك يغرض تقييم اإل

 
أمر رئيسي للمراجعة حيث أن تقييم الميلغ القايل كتم إعتيار ذلك 

لإلسترداد يتطل  عدد من األحكام األساسية واالفتراضات لتحديد 
في القيمة، والتي تتضمن  نخفاضالقيم القايلة لإلسترداد لقياس اإل

واألسعار،  ت المستقيلية،اإفتراضات متعلقة يحجم المييع
النهائية، ومعدالت  القيمومعدالت النمو، وت التشغيلية، والموجودا

 إلفتراضات األخر  ذات الصلة.االخصم ويعض 
 

في قيمة الموجودات غير  نخفاضتم عرض السياسة المحاسيية لإل
 (.1المتداولة في إيضاح رقم )

 شتملت إجراءات مراجعتنا على ما يلي:إ
 
في القيمة  نخفاضاإل قمنا يتقييم إجراءات اإلدارة لتحديد مؤشرات -

 .وتقييم تصميم وتنفيذ تلك العملية
 

في القيمة، نقوم يتقييم ما إذا  نخفاضفي حال وجود مؤشرات لإل -
ذلك إلحتسا  القيمة نموذج المستخدم يواسطة اإلدارة، كان ال

، قد تم وفق ا لمتطليات معيار  اإلستخدامية لكل أصل على حد
 (.16المحاسية الدولي رقم )

 
فتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات اإل معقوليةق من التحق -

النقدية المستقيلية ومعدالت الخصم ذات الصلة واإلفتراضات 
 المستخدمة. خر األ

 
تحليل التدفقات النقدية المستقيلية المتوقعة والتي تم إستخدامها في  -

نماذج التقييم  لتحديد ما إذا كانت معقولة ومؤيدة في ظل الوضع 
  .الحالي واألداء المستقيلي المتوقع ديقتصااإل

 
 لدينا. التقييم الداخليتقييم النماذج المستخدمة يواسطة خيير  -

 
قمنا يتقييم ما إذا كانت اإلفصاحات ذات الصلة متوافقة مع  -

 .متطليات المعايير الدولية للتقارير المالية
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 2222لعام مانة في التقرير السانوي للمجموعة متض أفرىمعلومات 

إن اإلدارة من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة، يخالف القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها.  خر تتكون المعلومات األ
 نا هذا.مراجعت من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا يعد تاريخ تقريرالسنوي.  هاتقريرفي  هي المسؤولة عن المعلومات األخر 

 
 حولها. ستنتاج، ونحن ال نيدي أي شكل من أشكال التأكيد أو اإلخر المالية الموحدة المرفقة ال يغطي المعلومات األإن رأينا حول القوائم 

 
، وعند القيام يذلك، نأخذ ياإلعتيار أعالهالمحددة  خر فيما يتعلق يمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األ

غير متسقة يشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو  خر معلومات األما اذا كانت ال
 أنها محرفة يشكل جوهري. أخر تظهر يطريقة 

 
 لحوكمة. يالغ عن األمر للمكلفين ياد تحريف جوهري، نكون مطاليين ياإلإذا تيين لنا وجوووعندما نقرأ التقرير السنوي، 

 
 الموحدة  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 في المملكة المعتمدة المالية الدولية إلعداد التقارير وفقا  للمعايير العادل، وعرضها الموحدة المالية القوائم إعداد عنهي المسؤولة إن اإلدارة 
 وأحكام نظام ونظام الشركة األساسي القانونيين للمحاسيين السعودية الهيئة من المعتمدة خر األ والمعايير واإلصدارات السعودية، العريية

 جوهري تحريف من خالية موحدة مالية قوائم إعداد من التمكينه اإلدارة ضرورية، تراها التي الداخلية الرقاية وعن ،ذات الصلةالشركات 
  .خطأ أو غش سواء يسي 

 
 يحس  اإلفصاح وعن مستمرة كمجموعة اليقاء على قدرة المجموعة تقييم عنهي المسؤولة اإلدارة  فإن الموحدة، المالية القوائم إعداد وعند

 اإلدارة لتصفية لد  نية هناك لم تكن ما المحاسية، في يةستمراراإل أساس واستخدام ية،ستمرارياإل العالقة ذات عن األمور الحال، مقتضى
 .يخالف ذلك واقعي خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقاف أو المجموعة

 
 .في المجموعة المالي التقرير عملية على اإلشراف عن المسؤولون هممجلس اإلدارة( أي ) يالحوكمة إن المكلفين

 
 مراجعة القوائم المالية الموحدة مسؤوليات مراجع الحسابات حول

يف جوهري سواء كان ناتج عن الغش كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحرتتمثل أهدافنا فى الحصول على تأكيد معقول فيما إذا 
 و الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسايات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستو  عاِل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا  على أنأ

عن تحريف جوهري عند  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العريية السعودية ستكشف دائما   المراجعة التى تم القيام يها وفقا  
وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وُتَعد جوهرية، يمفردها أو فى مجموعها، إذا كان يتوقع يشكل معقول يأنها ستؤثر على 

 يناء  على هذه القوائم المالية الموحدة.  ة التى يتخذها المستخدمونقتصاديت اإلاالقرار
 

زعة وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العريية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على ن
 الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا يـ:

 

 ئم المالية الموحدة، سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف جوهري فى القوا
المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساسا  إليداء رأينا. ُيعد خطر عدم اكتشاف 

قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات  تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش
 مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقاية الداخلية.

 

  الحصول على فهم ألنظمة الرقاية الداخلية ذات الصلة يالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا  للظروف، وليس
 ة يالمجموعة. يغرض إيداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقاية الداخلي

 

 .تقييم مد  مالئمة السياسات المحاسيية المستخدمه، ومد  معقولية التقديرات المحاسيية واإلفصاحات ذات العالقة التى قامت يها اإلدارة 
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 )تتمة(مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 

 الحصول عليها، فيما إذا كان هناك ية المحاسيية، وإستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم ستمرارمد  مالئمة استخدام اإلدارة لميدأ اإل إستنتاج
ية. إذا ستمرارفي العمل وفقا  لميدأ اإل ستمرارعدم تأكد جوهري يتعلق يأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كييرا  حول مقدرة المجموعة على اإل

قة الواردة في القوائم المالية يتعين علينا لفت االنتياه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالفإنه ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، 
اتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إستنتاجالموحدة، وإذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم يتعديل رأينا. تستند 

 ية.ستمرارمل وفقا  لميدأ اإلفي الع ستمرارتقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقيلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن اإل
 

 عامالت تقييم العرض العام وهيكل ومحتو  القوائم المالية الموحدة، يما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر الم
 واألحداث ذات العالقة يطريقة تحقق عرضا  عادال .

 

 رأي إليداء المجموعة، داخل التجارية األنشطة أو المالية للمنشآت يالمعلومات يتعلق فيما المناسية المراجعة أدلة من يكفي ما على الحصول 
 في رأينا عن الوحيدين المسؤولين ونظل .المجموعة مراجعةأداء و واإلشراف التوجيه عن مسؤولون ونحن .المالية الموحدة القوائم حول

 .المراجعة
 

 أي ذلك في يما للمراجعة، المهمة والنتائج للمراجعة والتوقيت المخطط يالنطاق ،أخر  أمور يين من يتعلق، فيما يالحوكمة المكلفين نقوم يإيالغ
 يالمتطليات إلتزمنا قد يأننا يفيد يييان يالحوكمة المكلفين لقد زودنا أيضا   .المراجعة خالل اكتشفناها الداخلية في الرقاية مهمة قصور أوجه

 استقاللنا، على تؤثر أنها معقول يشكل قد نعتقد التي خر األ واألمور العالقات يجميع وأيلغناهم ستقاللية،اإلي المتعلقة الصلة األخالقية ذات
 .العالقة الوقاية ذات إجراءات الحال مقتضى ويحس 

 
 للسنة الموحدة المالية القوائم مراجعة عند اليالغة لها األهمية كانت التي األمور تلك نحدد يالحوكمة، للمكلفين إيالغها تم التي األمور ومن

 أو األمر، عن العلني اإلفصاح أو الئحة نظام يمنع لم ما تقريرنا في األمور هذه ونوضح للمراجعة.  الرئيسة األمور ذلك ُتَعد على ويناء   الحالية،
 تفوق التيعات أن معقول يشكل المتوقع من أنه يسي  تقريرنا في عنه اإليالغ يتم أال األمر ينيغي أن نر  للغاية، نادرة ظروف في عندما،
 .اإليالغ ذلك من العامة المصلحة فوائد ذلك لفعل السليية

 
 

 فرىالتقرير عن المتطلبات التانظيمية والقاانوانية األ

يأن الشركة ال تتوافق، من جميع خالل قيامنا يإجراءات المراجعة، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد  يناء  على المعلومات المقدمة لنا
داد النواحي الجوهرية، مع متطليات أحكام نظام الشركات في المملكة العريية السعودية والنظام األساسى للشركة فيما يتعلق يتأثيرها على إع

 .وعرض القوائم المالية الموحدة
 
 

 البسام وشركاؤه
 4616صندوق يريد 

 11280الخير 
 السعوديةالمملكة العريية 

 

 

 إبراهيم أحمد البسام

 (111ترخيص رقم )  -محاس  قانوني
 

 0201 فيراير 02
   هـ1440 رج  16

 











 السعودية ألانبيب  الصل الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضبحبت حول القوائم المبلبة الموحدة

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهبة في 

 

- 9 - 

 

 التنظبم واألانشطة الرئبسبة - 3

كشركة ذات مسؤولية سعودية تأسست مساهمة الشركة السعودية ألنابيب الصلب ) يشار إليها بـ "الشركة" أو "أس أس بي سي"( هي شركة 

 يونيو 11الموافق )هـ 1411 رجب 27 الصادر بتاريخ 2151119144 رقم بموجب السجل التجاري السعودية محدودة في المملكة العربية

(، تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة 2119يونيو  27هـ )الموافق 1431رجب  4تاريخ ب. (1981

 مساهمة مدرجة في سوق األوراق المالية.
 

شركة صناعات التيتانيوم  -المالية الموحدة تشمل القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة  القوائم(، فإن 2كما هو مشار إليه في إيضاح رقم )

 ويشار اليهم مجتمعين "بالمجموعة". والفوالذ المحدودة  )"تي إس إم العربية"(
 

 11سهم قيمة كل سهم مليون  51لاير سعودي مقسم إلى مليون  511 العام األولىالمجموعة المصدر والمصرح به بعد الطرح مال  يبلغ رأس

 لاير سعودي. 
 

 المملكة العربية السعودية، الدمام، 31326رمز بريدي  ،11681ب  .ص يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالى:

 
 

 اتها ونتائج أعمالها ضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة:إلتزامتعمل الشركة من خالل الفروع التالية، والتي تم ادراج موجوداتها و

 

 رقم السجل التجبري تبريخ السجل التجبري )هجري( تبريخ السجل التجبري )مبالدي( تعمل في

 2151117137 1411ربيع األول  8 1981يناير  8 الخبر

 1111143325 1412ربيع الثاني  22 1982فبراير  16 الرياض

 4131138355 1413 خرىجمادى األ 7 1983مارس  22 جدة

 1131112613 1415محرم  11 1994يونيو  21 بريدة

 2151128158 1441ذو الحجة  18 2119أغسطس  21 الدمام

  

في إنتاج أنابيب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابيب مجلفنة ومسننة ملحومة طولياً وأنابيب غير  لمجموعةلالرئيسية تتمثل األنشطة 

وأنابيب  ملحومة وأنابيب مغلفة خارجياً بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة وأنابيب مغلفة داخلياً باألبوكسي

وتجارة الجملة من األنابيب، واألنابيب المجوفة من الحديد والصلب،  ت وأقواس مغمورة لألنابيب الملحومة.منحنية بأقطار مختلفة وإطارا

واألنابيب المعدنية الحديدية وغير الحديدية، واإلكسسوارات، واألقفال، والمفصالت، وغيرها من األدوات اليدوية، وتجارة الجملة من 

 األخرى. يةالمعدنالمواد لمواد البناء واألدوات اليدوية، وتجارة الجملة والمفصالت والملحقات المعدنية األخرى، واألقفال، 

 

 هبكل المجموعة - 0

لها )يشار إليهم مجتمعين التابعة التالية  ةعلى القوائم المالية للشركة والشرك 2121ديسمبر  31الموحدة كما في تشتمل القوائم المالية 

 :"بالمجموعة"(

 انسبة الملكبة الفعلبة النشبط الرئبسي الشركة التبيعة

  0202 2119 

 ٪111 ٪111 تصنيع معدات المعامل ("شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة ) "تي إس إم العربية

 

 (""تي إس إم العريبة)  شركة صنبعبت التبتبانبوم والفوالذ المحدودة

(، 2111يناير  8هـ )الموافق 1432صفر  4الصادر بتاريخ  2151173985، بموجب السجل التجاري رقم تأسست شركة تي إس إم العربية

مليون لاير  32ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع معدات المعامل مثل المبادالت الحرارية وأوعية الضغط. يبلغ رأس مال الشركة التابعة 

فبراير  22شركة تي إس إم العربية. بتاريخ  من رأس مال٪ 71عة تمتلك أوالً نسبة بالكامل. كانت المجموالمجموعة تمتلكها وسعودي 

٪ من حصص ملكية شركة 31البالغه  إتفاقية ) "اإلتفاقية"( مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على الحصة المتبقة المجموعةوقعت  ،2116

 تم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة تبعاً لذلك.و تم استكمال االجراءات القانونية لإلستحواذ .تي إس إم العربية

 

مليون لاير سعودي. أصدر مجلس  14156 بمبلغ  ، تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها2121ديسمبر  31في 

إدارة المجموعة قراًرا بمواصلة أعمال شركة تي إس إم العربية وتقديم الدعم المالي الكافي لتمكين شركة تي إس إم العربية من الوفاء 

 ية.ستمراراإل المالية للشركة التابعة على أساس مبدأ القوائماتها المالية عند استحقاقها. وبناء على ذلك، تم إعداد إلتزامب

 



 السعودية ألانبيب  الصل الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضبحبت حول القوائم المبلبة الموحدة

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهبة في 

 

- 11 - 

 

 أسس اإلعداد - 1

 لتزامقبئمة اإل 1-3

 خرىوفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األ ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة

 التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

موعة تطبيق نموذج التكلفة المج يجب على ،2116أكتوبر  16بتاريخ الصادر من خالل تعميمها  كما هو مطلوب من قبل هيئة السوق المالية 

غير الملموسة عند اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ  والموجوداتلقياس الممتلكات واآلالت والمعدات 

 .2121ديسمبر  31حتى الحقاً  التمديد، وقد تم المعايير الدولية للتقارير المالية تطبيق

 

كما  أخرىإال اذا سمحت المعايير الدولية للتقارير المالية بالقياس وفقاً لطرق تقييم  القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد 

 هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبية الرئيسية.
 

 إعداد القوائم المبلبة الموحدة 1-0
 

التقديرات واالفتراضات التي قد ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة فقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةوإن اعداد القوائم المالية الموحدة 

التقديرات واالفتراضات تم اإلفصاح عن هذه هذه . المصرح عنها بالقوائم المالية الموحدةالمبالغ تطبيق السياسات المحاسبية وتؤثر على 

 (.21-6-3رقم )يضاح في اإل لقوائم المالية الموحدةالهامة ل

 

 أسبس التوحبد 1-1

 . (1)في إيضاح رقم  وردالقوائم المالية للشركة السعودية ألنابيب الصلب وشركتها التابعة )المجموعة( كما  ،تتضمن القوائم المالية الموحدة
 

 :للمجموعةتحقق السيطرة عندما يكون ت

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

  في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.حق 

 ستثمارالقدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد اإل. 
 

إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث  ،بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال مجموعةتقوم ال

 ليها أعاله. إواحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار  تغيرات على
 

يكون للشركة السيطرة  ،في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها بالمجموعةعندما تقل حقوق التصويت الخاصة 

ألنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه ا

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:
 

  خرينبالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األ مجموعةالحجم حقوق التصويت التي تمتلكها.  

  خرىواألطراف األأوحاملي حقوق التصويت اآلخرين  المجموعةحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها. 

 خرىالحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األ . 

  القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة  ،أو ليست لديها ،لها المجموعةأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن

 بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. ،التخاذ قرارات
 

دما تفقد المجموعة بينما تتوقف تلك العملية عن ،من السيطرة على تلك الشركة التابعة المجموعةتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن 

ة فترات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الإيراديتم تضمين  ،السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص

يطرة فيه س تنتهيعلى السيطرة حتى التاريخ الذي  المجموعةمن تاريخ حصول  في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 على الشركة التابعة. المجموعة
 

إجمالي الدخل إن . المجموعةموزعة على مساهمي  خرىإن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األ

 . المجموعةللشركة التابعة موزع على مساهمي اآلخر الشامل 
 

 

 التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.  ةالمالية للشركيتم إجراء تعديالت على القوائم عند الضرورة، 
 

ات والمصاريف والتدفقات النقدية يرادبما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإلواألرصدة جميع المعامالت  إستبعاديتم 

 توحيد.الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند ال
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

 )تتمة( أسبس التوحبد 1-1
 

 التغبرات في حقوق ملكبة المجموعة في الشركبت التبيعة الحبلبة

م إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القي

ق المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة تعديل حقو

 .المجموعةملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائداً إلى مساهمي ال

 

على أساس بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة ويتم احتسابها  عترافيتم اإل ،عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة

القيمة الدفترية المدرجة سابقاً للموجودات )بما في  -2و هإجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقا -1رق بين الف

ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل  ،ذلك الشهرة(

 ،موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى آخر إستبعادالشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت ب

اد إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقاً للمعايير الدولية إلعد

م اعتباره في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يت ستثمارللنسب التي يتم االحتفاظ بها من اإلالتقارير المالية(. إن القيمة العادلة 

وفي حال أصبحت ( 9الالحقة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) في الفتراتاألولي  عترافعند اإلالمتبقي  ستثمارلإلكقيمة عادلة 

 في شركة زميلة أو مشروع مشترك. ستثمارإلاألولي با عترافإلشركة زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة ل
 

  الجديدة تفسبرات المعبيبر الدولبة للتقبرير المبلبة والتعديالت المحبسببة تفسبرات لجنة والمعايير الدولية للتقارير المالية  1-4

يناير  1وهي إلزامية للفترات المحاسبية التي تبدأ في التي تم نشرها المعايير والتفسيرات والتعديالت المحاسبية على المعايير الحالية  فيما يلي

 .أو ما بعدها 2121

 

 0202ينبير  3المعبيبر الصبدرة والمطبقة من  1-4-3

 يالت تعد

على القوائم المالية  جوهريليس لها تأثير التي و السنة،هذه سارية خالل المدرجة أدناه، وتعديالت جديدة أخرى على المعايير،  أصبحت عدة

 .للمجموعة

 

 الوصف التعديالت على المعبيبر 

تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 يعد

   
 م2121يناير  1 تعريف األهمية النسبية (8( و )1معيار المحاسبة الدولي رقم )

 (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 م2121يناير  1 تعريف النشاط التجاري

تعديالت على مرجع إطار المفاهيم بالمعايير الدولية   إطار مفاهيم التقارير المالية

التعريفات المعدلة ومتطلبات تحقق وكذلك للتقارير المالية، 

 ات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة.لتزامالموجودات واإل

 

 م2121يناير  1

(، ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

لي المعيار الدوو( 39المحاسبة الدولي رقم )

 (7للتقرير المالي رقم )

 

 م2121يناير  1 إصالح معيار سعر الفائدة

 م2121يونيو  1 إمتيازات اإليجار الناتجة عن جائحة كورونا (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
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 إيضبحبت حول القوائم المبلبة الموحدة

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهبة في 
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

  )تتمة(الجديدة تفسبرات المعبيبر الدولبة للتقبرير المبلبة والتعديالت المحبسببة تفسبرات لجنة والمعايير الدولية للتقارير المالية  1-4

لم التي والمعبيبر الدولبة للتقبرير المبلبة وتفسبرات لجنة تفسبرات المعبيبر الدولبة للتقبرير المبلبة والتعديالت المحبسببة الجديدة  1-4-0

 تطببقهب يعد يتم 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد: المجموعةلم تطبق 

 الوصف التعديالت على المعايير
التي تبدأ في أو  اتتسري للسانو

 بعد

   
(، 9المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )

(، ومعيار المحاسبة الدولي 16(، )4(، )7)

 ( 39رقم )

 م2121يناير  1 المرحلة الثانية –إصالح معيار سعر الفائدة 

 م2122يناير  1 تكلفة إستكمال أداء العقد –العقود المحملة بخسائر  (37معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، 16المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )

( 41(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9و)

 ( 1والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير 

 2121 - 2118المالية 

 م2122يناير  1

والمعدات: المتحصالت السابقة المتلكات واآلالت  (16معيار المحاسبة الدولي رقم )

 لإلستخدام المقصود

 م2122يناير  1

   

 م2122يناير  1 إشارة إلى إطار المفاهيم (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 م2123يناير  1 عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 م2123يناير  1 المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولةتصنيف  (1معيار المحاسبة الدولي )
   

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )11رقم )

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك 

 أو المشروع المشترك
 غير محدد

 

ة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق الموحدة للمجموع التفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم الماليةتتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه 

 في فترة التطبيق األولى.للمجموعة هذه التفسيرات والتعديالت يتوقع أال يكون له أثر جوهري على القوائم المالية 

 

 التغببر في السببسة المحبسببة  1-5

 العملة الوظبفبةالتغببر في  1-5-3

تغيير العملة الوظيفية للمجموعة من الريال السعودي إلى الدوالر  2121ديسمبر  31قرر مجلس إدارة المجموعة خالل السنة المنتهية في 

عها األمريكي. تم إجراء التغيير ليعكس أن الدوالر األمريكي هو العملة السائدة في المجموعة ويؤثر بشكل أساسي على سعر مبيعات سل

على قياس الموجودات أو المطلوبات أو  جوهريوخدماتها وتكاليف شراء المواد الخام. وعليه، فإن التغيير في العملة الوظيفية ليس له تأثير 

المالية الموحدة بالريال السعودي وهو عملة العرض. نظًرا ألن سعر صرف الدوالر األمريكي والريال  القوائمحقوق الملكية. استمر عرض 

 لم ينتج عنها أي تعديالت جوهرية.  ة، فإن الترجملسعودي مرتبطان ببعضهما البعضا

 

 السببسبت المحبسببة الرئبسبة 1-9

كافة تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية الواردة أدناه في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على 

 ما لم يذكر خالف ذلك. السنوات المعروضة، 
 

 األدوات المبلبة 1-9-3
 

 )أ( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية  6-1- 3
 

 الموجودات المبلبة

( ثالث فئات رئيسيه لتصنيف الموجودات المالية: تقاس بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من 9يتضمن المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )

لی داً إستناالمالية بصفة عامة اتها وداجومف عة بتصنيولمجموم اتقالدخل الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. خالل 

 ية.دلتعاقاية دلنقافقاتها دتولمالية ودات اجولمم على أساسه إدارة ايتذي لل األعماوذج انم
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 )تتمة(أسس اإلعداد  - 3
 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية  3-6
 )تتمة(األدوات المالية  3-6-1
 )أ( تصنيف األصول المالية والمطلويات المالية )تتمة(  6-1- 1
 

: األصول المالية بالتكلفة المطفأة - 1  
 

 :بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتصنيفها  اختياريتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم 
 

 و تعاقدية، نقدية تدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف الذي  لاعماال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم 

  المبلغ على وفائدة صلأل مدفوعات فقط تكون والتي محددة تواريخ في نقدية تدفقات التي ينشأ عنها المالية للموجودات التعاقديةالفترات 

 .السداد مستحق األصلي
 

  بإفتراض عدم وجود عنصر تمويلي. المعاملةالتجارية بسعر الذمم المدينة  بقياس المجموعة مبدئياً  ومتق
 

 األعمال نموذج تقييم
 طريقة إلدارة أفضل يعکس هذا ألن المحفظة مستو  علی ياألصل فيه يحتفظ الذي األعمال من نموذج الهدف تقييم يإجراء المجموعة تقوم

  :فيها النظر يتم التي المعلومات تشمل .اإلدارة إلی المعلومات وتقديم األعمال
 

 كانت  إذا ما لمعرفة الخصوص، وجه وعلى العملية. الناحية من السياسات تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات

 مع الموجودات المالية مدة مطابقة أو للفائدة محدد تسعير بسجل االحتفاظ أو التعاقدية الفوائد اتإيراد كسب على تركز اإلدارة استراتيجية

 الموجودات؛ بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات مدة

 المجموعة؛ إدارة إلى الشأن بهذا تقرير ورفع المحفظة أداء تقييم كيفية 

 هذه المخاطر؛ إدارة وكيفية هذا( األعمال نموذج في بها المحتفظ المالية )والموجودات األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 

 أو  إدارتها تتم التي للموجودات العادلة القيمة على ترتكز التعويضات كانت إذا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديري تعويض كيفية

 تحصيلها؛ و تم التي التعاقدية النقدية التدفقات

 ال المستقبل. ومع ذلك، في المبيعات نشاط بشأن وتوقعاتها المبيعات هذه وأسباب سابقة، فترات في المبيعات وتوقيت وحجم صفقات عدد 

 للمجموعة الهدف المعلن تحقيق لكيفية شامل تقييم من جزءاً  اعتبارها بل منفصل بشكل المبيعات بنشاط المتعلقة المعلومات في النظر يتم

 النقدية. التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات إلدارة
 

يعتمد تقييم نموذج األعمال على تصورات متوقعة يشكل معقول دون وضع تصورات "أسوأ حالة " أو "حالة الضغط" في االعتيار. إذا تم 
األولي يشكل مختلف عن توقعات الشركة األصلية، فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجودات المالية  عترافتحققت التدفقات النقدية يعد اإل

ا أو  المتيقية المحتفظ يها ضمن ذلك النموذج لالعمال، ولكنها تستخدم هذه المعلومات للمضي قدما  عند تقييم األصل المالي المكون حديث 
ا.  المشتر  حديث 

 

  ل الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خال - 0
   

 أدوات الدين

ولم يتم اختيار تصنيفها وفقاً  الشرطين التاليين تإذا استوف فقطالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  على أساسال يتم قياس أداة الدين 

 للقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

  ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية و بالموجوداتيتم االحتفاظ  -

أصل الدين والفائدة على  أصل الدينتنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات  -

 غير المسدد.

 

 أدوات حقوق الملكبة
إللغاء بشكل غير قابل ل المجموعةلمتاجرة، قد تختار ا ا بغرضغير المحتفظ به أدوات حقوق الملكيةفي  ستثمارلإل األولي عترافإلعند ا

 لى حدى. ع إستثماركل على أساس  اإلختياريتم إجراء  قائمة الدخل الشامل االخر. عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في
 

 أي موجودات مالية مصنفة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.اليوجد لدى المجموعة 
 

 :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - 3

 .ةرلخساأو ا حبرلا لخال نم لةدلعاا بالقيمة مقاسةبإعتبارها  رىألخا لماليةا وداتجولما جميع فتصني ميت
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 )تتمة( اإلعداد أسس - 1

 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية  3-6
 )تتمة(األدوات المالية  3-6-1
 )تتمة( تصنيف األصول المالية والمطلوبات المالية )أ(  6-1- 3

 )تتمة( الربح أو الخسارةلقيمة العادلة من خالل موجودات با  - 3
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اذا لم  مالي لصأ اختيار تصنيف للمجموعة نيمک، األولي رافالعتا دعن، كلذ لیإ باإلضافة

قليص أو تقليل ت لیإ كلإذا أدى ذ ،القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربأو ةفأطلما بالتکلفةتنطبق عليه متطلبات تصنيفه كأداة مالية 

 .  خرىأبشكل جوهري الذي قد يظهر في أمور  عدم التطابق المحاسبي

 

 وداتجولما دارةإل عمالهاألنموذج  المجموعة لي تغييرت لتيا رةلفتا ءستثناإب، األولي رافالعتا دبع لماليةا وداتجولما فتصني دةعاإ ميت ال

 لمالية.ا
 

دراجها ضمن وإلمتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بغرض ايتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها 

حتفاظ بها قات نقدية تعاقدية كما ال يتم اإلالعادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدف الموجودات المالية بالقيمة

 المالية. موجوداتوبيع ال يةتعاقد يةنقدتدفقات  لتحصيل
  

 المطلويبت المبلبة

. يتم احتساب ةفأطلما بالتکلفة قياسها ميتكمطلوبات ، روضلقت امازالتوإ لماليةا تلضماناا فبخال، لماليةا باتهاولطم فبتصني عةولمجما تقوم

 أو عالوات خاصة بالحصول على تمويل وتشكل تكاليف الحصول على التمويلالتكلفة المطفأة من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصومات 

 .لاال يتجزأ من سعر الفائدة الفع جزءاً 
 

 األصول الماليةقيمة في  اإلنخفاض)ب(   6-1- 3

لة غير خرىاأل المدينة المالية القروض واألصول لكافة المتوقعة يةئتمانالخسائر اإل مخصص بتسجيلتقوم المجموعة   .العادلة بالقيمة الُمسجَّ

 المجموعة طبقت فقد والتي ال تشمل عناصر تمويل جوهرية، خرىاأل المدينة والذمم المدينة التجارية والذمم العقود بموجودات يتعلق وفيما

 المجموعة وجنَّبت المتوقعة. يةئتمانللخسائر اإل على العمر المتوقع بناءً  المستقبليةية ئتماناإل الخسائر المبسطة، واحتسبت المعيار طريقة

 الُمحدَّدة المتوقعة العناصرالمستقبلية حسب ويُعدَّل ية،ئتماناإل الخسارة بشأن للمجموعة السابقة الخبرة تعتمد على مصفوفة مخصص

 .ةقتصادياإل للمدينيين والبيئة

 

 ىت، قد تراليوًما. ومع ذلك، في بعض الحا 361 السدادتخلف عن السداد عندما تتجاوز مدة قد مالي الصل أن األتعتبر المجموعة 

 تستلما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تخلف عن السداد عندم قدالمالي يكون  األصل المجموعة أيًضا أن

 عتبار.اإلية تحتفظ بها المجموعة في إئتمانأخذ أي تحسينات  دونالمجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل 
 

 ات من العقود مع العمالءيراداإل 3-6-2
المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج الخمس خطوات المشار إليه في المعيار الدولى للتقرير ات العقود إيرادب عترافتقوم المجموعة باإل

 ( والذي يتضمن:15المالي رقم )
  

 ات قابلة للتنفيذ.إلتزامالتي تنشئ حقوقاً والمجموعة تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع  ( أ

 المنتجات أو الخدمات.د نقل وات األداء في العقد، مثل وعإلتزامتحديد  ( ب

ستثناء أي مبالغ يتم إات األداء )وبإلتزامالحصول عليه مقابل الوفاء بالمجموعة تحديد سعر المعاملة بناًء على المقابل الذي تتوقع  ( ج

 (.أخرىتحصيلها نيابة عن أطراف 

 ت أو الخدمات المقدمة للعميل.أداء استناداً إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجا إلتزامتوزيع سعر المعاملة لكل  ( د

       ، مثل أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها إلى لتزامات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة شروط أداء اإليرادباإل عترافاإلهـ( 

 العميل ويحصل العميل على السيطرة. قد يكون هذا مع مرور الوقت أو في وقت معين.
 

الضرائب أو الرسوم. كما  إستبعادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد ويرادتقاس اإل 

. في حالة عدم وجود شروط محددة، يتم تطبيق السياسة أعاله ويتم يرادباإل عترافيجب استيفاء المعاييرالمحددة الموضحة أدناه قبل اإل

 ات عند إكتسبها وإستحقاقها.راديتسجيل اإل

 

 ع:ئبيع البضا

 عترافإل، ويتم اواحدا ً اً إلتزام بشكل عامداء الا إلتزامتقوم المجموعة بتصنيع وبيع أنابيب الصلب. بالنسبة لمثل هذه المنتجات، يتضمن 

 .أعالهمع مراعاة نهج الخمس خطوات المذكور  ألنابيبعند تسليم ا ادة ًععميل والتي تتم المنتجات إلى ال السيطرة علىل اانتق ات عنديرادإلبا
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 )تتمة( أسس اإلعداد -1

 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية   3-6
 )تتمة(ات من العقود مع العمالءيراداإل 3-6-2

 :للمشاريع طويلة المدى
الحرارية وأوعية الضغط والمفاعالت والمكثفات ومجموعات األنابيب التي يتم المبادالت بالنسبة لعقود البناء الخاصة بقررت المجموعة أنه 

ع ، يتم تنفيذ األعمال وتصنيب هذه العقودبموجيرجع ذلك إلى انه ، وما تكون طويلة األجل عادة ، والتيتخصيصها حسب متطلبات العمالء

هامش  متضمناً ذلكحتى تاريخه،  المتكبدهق للمجموعة استرداد التكاليف ، فيحإنهاء العقدب قام العميل، وإذا المعدات وفقًا لمواصفات العميل

 .معقولربح 
 

، تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية وممارسات األعمال د. لهذا الغرضات األداء المرفقة بكل عقإلتزام، تحدد المجموعة إبرام العقد عند

لغرض تحديد سعر وذلك ، د المجموعة سعر المعاملة لكل عقدتحدوات أداء مميزة ضمن كل عقد. إلتزامالمعتادة لتحديد ما إذا كانت هناك 

مقابل تحويل  الحصول عليهتتوقع المجموعة الذي المالي  العوضمبلغ حيث يمثل سعر المعاملة ، المشار إليهاات األداء إلتزامالمعاملة لكل 

، لعقدخاص بالا. بعد تحديد سعر المعاملة جهات أخرىنيابة عن بالتثناء المبالغ المحصلة سإالخدمات المتعهد بها إلى العميل، ب البضائع أو

 .أداء إلتزاملكل تخصص المجموعة سعر المعاملة 
 

ات الخدمة المذكورة في إلتزامعندما يتم الوفاء بذلك حدث ات األداء المرتبطة بالعقود، ويإلتزامات عند الوفاء بيرادتعترف المجموعة باإل

العقود طويلة األجل بمرور الوقت،  ات من هذهيرادألعمال المنجزة. تعترف المجموعة باإللولها من قبل العميل في شكل قبول العقد وقب

م تي، اإلتمامطريقة نسبة عند تطبيق و. اإلتمامنسبة طريقة  بإستخداماألداء  لتزامإلالوفاء الكامل  فيطريقة المدخالت لقياس التقدم  ستخدامإب

يف العقد المتكبدة حتى الفعلي بناًء على نسبة إجمالي تكال اإلنجازات العقد مضروبًا في معدل إيرادمع إجمالي  االمعترف به اتيراداإل ةطابقم

 .المقدرة إلكمالها اإلتمامتكلفة تاريخه و
 

 النشاطفي سياق مقدمة الدفعات ال، يتم استالم هذه بشكل عاموطويلة األجل. المشاريعها  لمقابمن العمالء  دفعات مقدمةالمجموعة  تستلم

هذه ستالمها إالمجموعة أن  إرتأتحيث  الجوهريتمويل ال بأثرالمتعهد  مبلغ العوضفي بداية المشروع. ال تقوم المجموعة بتعديل  المعتاد

لعميل ى الإ ةالمقدمفواتير مستخلصات المقابل الدفعات المقدمة ألسباب أخرى غير تمويل المشاريع. يتم تعديل هذه  يرجعالدفعات المقدمة 

 .وفقًا لشروط العقد
 

المتداولة في  موجودات" ضمن العقود "موجودات كـ ةالمركز المالي الموحد قائمةتاريخ غير المفوترة ب المنفذةيتم تصنيف قيمة األعمال 

ة فيتم المركز المالي الموحد قائمةالمستلمة بتاريخ  الدفعات المقدمةوالمنفذة عن األعمال المفوترة المبالغ  أما. قائمة المركز المالي الموحدة

. يتم إصدار الفواتير وفقًا للشروط التعاقدية قائمة المركز المالي الموحدةالمطلوبات المتداولة في  ضمن" عقودعلى أنها "مطلوبات  تصنيفها

 يوًما. 91إلى  31 خالل تستحق السدادوعادة 

 
 :ضمان

تقدم المجموعة يشكل عام ضمانات لكل من أنايي  الصل  ومعدات المعامل إلجراء إصالحات عامة للعيو  التي كانت  ،وفقا  للعقود
موجودة في وقت الييع. على هذا النحو، فإن معظم الضمانات هي ضمانات تأكيد وعليه تقوم المجموعة يالمحاسية عن تلك الضمانات وفقا   

 صيانة لعمالئها.أي ضمانات ممتدة وخدمات يتقديم م المجموعة وال تق (.11ي رقم )لمتطليات معيار المحاسية الدول
 

 ممتلكات وآالت ومعدات 3-6-3
 إستهالكالمتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة. ال يتم  ستهالكيعد خصم اإل ،تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات يسعر التكلفة التاريخية
 . ينود األصول األراضي. تتضمن التكلفة التاريخية النفقات المياشرة القتناء

 

ستخدام طريقة القسط الثـايت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات العالقة يعد خصم يإالموحدة  الريح أوالخسارةعلى قائمة  ستهالكيتم تحميل اإل
 ية: على مـد  األعمار اإلنتاجية المقدرة التال المتيقيةالقيم 

 

 سنة 51 – 31 تحسينات أراضي

 سنة 51 – 31 مباني وهياكل

 سنة 41 – 11 آالت ومعدات

 سنوات 11 – 4 سيارات

 سنوات 11 – 4               أثاث وتجهيزات   

 سنوات 11 – 4                                          معدات مكتبية

 مدة العقد جرةأصول مستأ
 

 

الريح القيمة الدفترية ويتم إدراج الصافي ضمن قائمة  معيتم تحديد أرياح وخسائر إستيعادات الممتلكات واآلالت والمعدات يمقارنة العائد 
 الموحدة.  أو الخسارة
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 في القبمة انخفبضاإل

في حال وجود أحداث أو  ، وذلكفي قيمتها إنخفاض ما إذا كان هناكغرض تحديد بيتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات 

وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل  ،ك المؤشرتغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. عند وجود ذل

القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو قيمته  والتي تمثليتم شطب الموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد  ،قيمته القابلة لإلسترداد

 أيهما أعلى.  ،اإلستخدامية
 

بأنها أصغر مجموعة محددة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية مستقلة  في قيمتها نخفاضاإل قياسيتم تحديد الوحدة المولدة للنقد التي يتم 

. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته خرىبشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول أو مجموعات األصول األ

 أكبر من قيمته المقدرة القابلة لإلسترداد. القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل 

 

 المراجعة السنوية للقبم المتبقبة واألعمبر اإلانتبجبة

 ستبعاداألصل بعد خصم التكاليف المقدرة لإل إستبعادمن  الحصول عليهلمجموعة ل الذي يمكن الحالي القيمة المتبقية لألصل هي المبلغ المقدر

 نهاية عمره اإلنتاجي. في ين تلعمر والحالة المتوقعإذا كان األصل قد وصل بالفعل إلى ا
 

مالية. إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات  فترةفي نهاية كل  ،عند الضرورة، تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها

 يتم احتساب التغير )التغيرات( كتغير في التقديرات المحاسبية. ،السابقة

 

 تجزئة الموجودات

مختلفة. يتم استبدال هذه األجزاء )بشكل  إستهالكتتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالباً من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجية أو أنماط 

 مستقل( خالل العمر اإلنتاجي لألصل. وعليه:
  

  إذا  إال) مستقلتكلفة اإلجمالية للبند بشكل لل نسبياً بالنسبةهامة  تكلفته تكون ،كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات إستهالكيتم

وفي هذه  ،جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت والمعدات إستهالكنفس العمر االنتاجي وطريقة  اهديل احد االجزاء الهامه كان

 . (ستهالكلغرض اإل ين معاً ئيمكن تجميع الجز ،الحالة

 

  القيمة الدفترية لبند الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم ضمن  اليومية للبند الصيانةفي إطار منهج التجزئة. ال تعترف المجموعة بتكاليف

ها بشكل إستهالكيتم تحديد مكونات الموجودات المختلفة ويتم  بهذه التكاليف في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة عند تكبدها. عترافاإل

 ،المختلفة. ومع ذلك ستهالكفقط بالنسبة لألجزاء الهامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات األعمار اإلنتاجية أو أنماط اإل منفصل

بغض النظر عما إذا  ،ستبدال األجزاء )التكلفة الالحقة للجزء المستبدل( تسري عموما على جميع األجزاء المحددةإفإن المبادئ المتعلقة ب

 ة أم غير هامة. كانت هام

 

 رسملة التكبلبف ضمن الممتلكبت واآلالت والمعدات

 تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات مما يلي:
 

 بعد حسم الخصومات التجارية والتخفيضات. المستردة،بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير  ،سعر الشراء 

  إلدارة.ل تتراءىإلى الموقع والحالة الالزمة لتشغيله بالطريقة التي  بوصول األصلمباشرة  مرتبطةأي تكاليف 

 المتکبد إما نتيجة شراء هذا البند أو  لتزامواإل ،التقدير األولي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته الطبيعية

 .السنةالمخزون خالل تلك بخالف إنتاج  أخرىنتيجة استخدامه خالل فترة معينة ألغراض 

 

فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع  ،حسب الحالة ،بها كأصل منفصل عترافقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم اإلحتدرج التكاليف الال

ألحد بالقيمة الدفترية  عترافيتم التوقف عن اإل ،به ة مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوقإقتصادي

 كأصل منفصل عند استبداله.األجزاء المثبتة 
 

 المتعلقة بالموجودات المؤهلة کجزء من تکلفة الموجودات المؤهلة حتی بدء اإلنتاج التجاري. قتراضيتم رسملة تکاليف اإل
 

القوائم المالية التي يتم تكبدها فيها. يتم  سنةخالل  على قائمة الربح أوالخسارة الموحدة خرىوالصيانة األ مصاريف اإلصالحيتم تحميل كافة 

حات العادية التي ال تزيد من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مخرجات اإلنتاج على قائمة الربح أوالخسارة الموحدة التحميل الصيانة واإلص

 عند تكبدها.
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 قطع الغببر الرأسمبلبة

ستخدام اإلرشادات إب ،تقوم المجموعة بتصنيف قطع الغيار الرأسمالية إلى قطع غيار هامة )قطع الغيار االستراتيجية( وقطع الغيار العامة

 التالية:

 

  هاماً ينبغي االحتفاظ به في  االذي من المحتمل أن يكون عنصرا رئيسيا / جزءً  المعد لإلستخدام بشكل عاجل،قطع الغيار الهامة هي الجزء

وليس من المتوقع عموما أن يتم استخدامها  أعطال،حدوث  عندية تشغيل معدات اإلنتاج. وعادة ما تستخدم فقط إستمرارالمتناول لضمان 

 قطع الغيار الهامة من تاريخ الشراء مباشرة.  إستهالكني. يبدأ بشكل روتي

 

 التي ال تعتبر هامة ويتم شراؤها مقدماً بسبب خطط االستبدال المقررة )تمشيا مع  خرىقطع الغيار العامة هي قطع الغيار الرئيسية األ

" لإلستخدامللتشغيل. تعتبر هذه البنود "متاحة  قابلةجديدة  برنامج الصيانة المقرر( وذلك الستبدال قطع الغيار الرئيسية الموجودة بأجزاء

عند تركيبها كجزء مستبدل. إن فترة االستهالك لمثل هذه األجزاء الرأسمالية العامة  ستهالكفقط في تاريخ مستقبلي. ومن ثم تبدأ عملية اإل

 أيهما أقل. لمرتبطة بها،ا اإلنتاجي أو العمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع للمعدات عمرهاتكون علی مدى 

 

 األعمبل الرأسمبلبة تحت التنفبذ

الفئة  يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى

عند وصول األصل إلى الموقع و / أو الحالة  ،عاً لطبيعة المشروع(المناسبة في الممتلكات واآلالت والمعدات أو الموجودات غير الملموسة )تب

ها اإلدارة. تتضمن تكلفة بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ سعر الشراء وتكلفة اإلنشاء / التطوير االالزمة ليتمكن من العمل بالطريقة التي تر

إلدارة. يتم رسملة التكاليف ل تتراءىبند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التي  اإلستحواذ علىإنشاء أو بمباشرة  مرتبطة أخرىوأية تكاليف 

المرتبطة باختبار بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ )قبل أن تكون متاحة لالستخدام( بالصافي بعد خصم متحصالت بيع أي إنتاج خالل 

 ية تحت التنفيذ.أو إطفاء األعمال الرأسمال إستهالكفترة االختبار. ال يتم 

 

 الموجودات غبر الملموسة 1-9-4

يتم قياس الموجودات  ،األوليّ  عترافاألولّي بالتكلفة. بعد اإل عترافيتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم اقتناؤها بشكل منفرد عند اإل

 حسب اللزوم. ،اكمةفي القيمة المتر نخفاضغير الملموسة بالصافي بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر اإل
 

أيهما أقل. وهي تتكون بشكل  ،على مدى العمر التعاقدي أو العمر اإلنتاجيذات العمر اإلنتاجي المحدد يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة 

سنوات بطريقة القسط الثابت  5 - 3م المجموعة بإطفاء هذه الموجودات غير الملموسة على مدى وقترئيسي من أنظمة المعلومات اإلدارية. 

 على افتراض أن القيمة المتبقية صفر.
 

 ستبعادالفرق بين صافي متحصالت اإلعلى اساس بالموجودات غير الملموسة  عترافاإلبيتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف 

 باألصل. عترافدما يتم التوقف عن اإلوالقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة عن

 

 ات في شركبت زمبلةستممبراإل 1-9-5

 ٪21ملكية تتراوح مابين  بحصص اً غالب والمرتبطة ،الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها ولكن ليس سيطرة

تقوم المجموعة  ،من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت. إذا لم تؤدي حصة الملكية في الشركة الزميلة إلى تأثير جوهري ٪ 51إلى 

 . بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةات ستثمارضمن اإل ستثماربتصنيف هذا اإل

 

دة يام زيتم ثمبدئياً بالتكلفة  ستثماراإل اثباتيتم  ،قاً لطريقة حقوق الملكيةوف .تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية

 ء.إلقتناايخ رتاد لمحققة بعوافيها ر لمستثماكة رلشر اخسائح أو باأرعة في ولمجمب ابنصير إلستثماض اتخفيأو 

 

الدخل  ضمنبها  عترافنيف المبالغ التي سبق اإلفال يعاد تص ،إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري

قائمة  المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ فينصيب ة. يتم إثبات يلحصة التناسببمقدار اإال  الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة

بها في  عترافيتم اإلما بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر  نصيب المجموعة في أرباح أو خسائر كما أنالربح أوالخسارة الموحدة. 

. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس ستثمارلقيمة الدفترية لإللع تسوية مقابلة الدخل الشامل م

لتزمت إإال إذا  ،أية خسائر إضافية إثباتال تقوم المجموعة ب ،غير مضمونة أخرىبما في ذلك أية ذمم مدينة  ،الشركة الزميلة أو زائدة عنها

بتوزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات  عترافمبالغ بالنيابة عن الشركة الزميلة.  يتم اإل بسداد اً أو ضمني اً قانونيالمجموعة 

 .اتستثمارلقيمة الدفترية لإللض يخفتالزميلة ك
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في الشركات الزميلة.  ستثمارقيمة اإلفي  إنخفاضوجود ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على مالي تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير 

في القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة  نخفاضحتساب مبلغ اإلإتقوم المجموعة ب ،هذا الدليلوجود مثل وفي حالة 

 في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة. بشكل منفصلذلك المبلغ  اثباتالزميلة وقيمتها الدفترية ثم 

 

ازلية بين المجموعة وشركاتها الزميلة في القوائم المالية للمجموعة باألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت التصاعدية والتن عترافيتم اإل

  .الزميلة ةفي الشرك المرتبطبقدر حصة المستثمر غير  فقط

 

السياسات المحاسبية للشرکة  يتم تعديلفي قيمة األصل المحول.  إنخفاضالخسائر غير المحققة إال إذا كانت المعاملة تدل علی  إستبعادكما يتم 

باألرباح والخسائر المخفضة الناشئة عن  عترافيتم اإل بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. ،عند الضرورة ،ةالزميل

 .في الشركة الزميلة في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة ستثماراإل

 

 المخزون 1-9-9

أيهما أقل. تتضمن تكلفة المخزون جميع تكاليف الشراء وتكاليف التحويل  ،بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،يتم إثبات المخزون

. تتكون تكلفة األعمال قيد التنفيذ والبضائع تامة الصنع تكلفة المواد الراهنهالمتكبدة في نقل المخزون إلى موقعه وحالته  خرىوالتكاليف األ

تتم تقارب التكلفة الفعلية.  التكلفة المعياريةالمتكبدة في عملية اإلنتاج إذا كانت  خرىللتحويل والمصاريف العامة األ المعياريةالخام والتكلفة 

القابلة للوصول إلى القيمة في القيمة  شطبأي  اثباتيتم  ،إذا لزم األمر. في ضوء الظروف الحالية ،نتظامإمراجعة التکاليف المعيارية ب

 الربح أو الخسارةفي قائمة  كتخفيض للمصروف لذلك الشطب ردبأي  عترافيتم اإلوفيها الشطب  يتمالتي  السنةللتحقق كمصروف في 

 . الردالتي يحدث فيها  السنةالموحدة في 

 

 صبفي القبمة القبيلة للتحقق وتقدير مخصص المخزون

صافي قياس مال والبيع. يتم عادة ناقصا التكاليف التقديرية لإلك اإلعتياديةالقيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال صافي 

ويكون ذلك عندما يتم إنتاج وتسويق البنود المتعلقة بنفس خط اإلنتاج )ويكون لها  ،لشطب المخزون القابلة للتحقق بشكل فردي وذلكالقيمة 

 نفس الغرض واالستخدام النهائي( في نفس المنطقة الجغرافية.
 

 إثباتينبغي  حيث ال ،يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية القابلة للتحققإلى صافي القيمة إلى أقل من التكلفة للوصول إن شطب المخزون 

 الموجودات بأكثر من المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعها.

 

تقييم مخصص  إجراء الجرد. يتم عنديتم تكوين مخصص مقابل مخزون بطيء الحركة والمتقادم والتالف. يتم تحديد المخزون التالف وشطبه 

توى المخزون بطيئ الحركة والمتقادم لكل فئة من فئات المخزون كجزء من التقارير المالية الجارية. يتم تقييم التقادم بناًء على مقارنة مس

 المخزون بالمبيعات المستقبلية المتوقعة.

 

 النقد ومب في حكمه 1-9-5

 النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك والتي تكون فترة إستحقاقهايتكون  ،قائمة التدفقات النقدية الموحدةاعداد ألغراض 

ببنوك السحب على المكشوف  يتم عرض حسابات .ما لم يذكر خالف ذلك ،المجموعة اتمتاحة الستخدام والتي تكونيوماً أو أقل  91 األصلية

 القروض. بند ضمن تلك الحسابات،  ، وفقاً لطبيعةفي قائمة المركز المالي الموحدة المجموعة

 

 رأس المبل 1-9-1

ال تستوفي فيه تعريف المطلوبات المالية أو الموجودات  الذي يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة من قبل المجموعة كحقوق ملكية بالقدر

 المالية. يتم تصنيف األسهم العادية وأسهم الخزينة للمجموعة كأدوات حقوق ملكية.

 

 توزيعبت األريبح 1-9-6

في  ،كون تحت تصرف المجموعةتبشكل مناسب وال  اتم اعتمادهكون قد ي، لغ أي توزيعات أرباح معلنةاعن مب إلتزاميتم تكوين مخصص أو 

 . التقرير المالي سنةنهاية  حتىيتم توزيعها  مالمالية  ولكن ل السنةأو قبل نهاية 

 

 العملة الوظبفبة وعملة العرض 1-9-32

ة الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة )"العملة قتصادياإلستخدام عملة البيئة إللمجموعة بالموحدة يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية 

لم يذكر ما تم تقريب األرقام إلى أقرب لاير  .الريال السعودي العملة الوظيفية للمجموعة هي الدوالر األمريكي وعملة العرض هيالوظيفية"(. 

 . خالف ذلك
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 المعبمالت واألرصدة

وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر فروق صرف العمالت  العملة الوظيفيةيتم تحويل المعامالت إلى 

الصرف السائدة في نهاية  وفقاً ألسعاربالعمالت األجنبية القائمة الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 

بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على  القائمة . يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقديةالموحدةالربح أو الخسارة السنة في قائمة 

جنبية المتعلقة بالقروض والنقد وما في حكمه في األأساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت 

". يتم عرض جميع أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية يةتكاليف التمويلالات" أو "يرادضمن "اإلالربح أو الخسارة الموحدة قائمة 

 الصافي". – أخرى)مصاريف(  /ات إيرادضمن "الربح أو الخسارة الموحدة في قائمة  خرىاأل
 

 القروض 1-9-33

إن وجدت. في وقت الحق على  ،بالقروض مبدئياً بالقيمة العادلة )کمتحصالت مستلمة(. بالصافي بعد خصم تکاليف المعاملة عترافيتم اإل

بأي فرق بين  عترافل. يتم اإلايتم قياس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع ،المبدئي عترافاإل

ستخدام إخصم تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القرض ب المتحصالت )بالصافي بعد

بالرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض ضمن تكاليف معامالت القرض بالقدر الذي يكون فيه من  عترافل. يتم اإلاطريقة معدل الفائدة الفع

رسملة الرسوم ضمن المدفوعات سحب التسهيالت، ويتم  يتم تأجيل الرسوم حتى يتم ،. وفي هذه الحالةالمحتمل سحب بعض أو كل التسهيالت

 وويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل ذبالقدر الذي اليكون هناك دليل على احتمالية سحب جزء او كل التسهيل، مقدماً لخدمات السيولة 

 العالقة. 
 

بالفرق  عترافأو إلغاؤه أو انتهاء مدته. يتم اإل لتزاماإلتسوية في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم بالقروض  عترافيتم التوقف عن اإل

بما في ذلك الموجودات غير النقدية ، بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر والمقابل المادي المدفوع

 أو تكاليف التمويل. خرىات األيرادالموحدة ضمن اإلالربح أو الخسارة في قائمة  المفترضة،ت المحولة أو المطلوبا
 

علی األقل  شهراً  12لمدة  لتزاميتم تصنيف القروض ضمن المطلوبات المتداولة ما لم يكن للمجموعة حق غير مشروط في تأجيل تسوية اإل

 . سنة التقرير الماليبعد 
 

رسملة خالل الفترة الزمنية المطلوبة للإنتاج الموجودات المؤهلة  أوشراء أو إنشاء بمباشرة  المرتبطةالعامة والمحددة  ضيتم رسملة القرو

األصول المؤهلة هي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة  ، كما هو مناسب. إنإلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البيع المخصص له

المؤقت لقروض محددة  ستثمارالمكتسبة من اإل ستثمارات اإلإيرادلالستخدام أو البيع المخصصة له. يتم خصم  طويلة من الوقت لتصبح جاهزة

 المؤهلة للرسملة. قتراضلحين إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف اإل
 

 التي يتم تكبدها فيها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. السنةكمصاريف في  خرىاأل قتراضيتم إثبات تكاليف اإل
 

 أصول حق االستخدام1-9-30

بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام(. وتُقَاس  المجموعةتعترف 

تراكم وأي خسائر ناشئة عن اإلنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة حسب أي إعادة قياس في م إستهالكأصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي 

ات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة إلتزامات عقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ إلتزام

متيقنة  المجموعة. وما لم تكن وتكاليف إستعادة األصل عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمةومدفوعات اإليجار الُمسدَّدة في أو قبل بدء 

بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، تُستَهلك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بها وفقًا 

اجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. وتخضع أصول حق االستخدام لإلنخفاض في لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنت

 القيمة.
 

 بت عقود اإليجبرإلتزام1-9-31

اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عقد عقود ات إلتزامتعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، ب

لقبض اإليجار. وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة ا

ها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّن أيًضا اددسؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع ومدفوعات اإليجار المتغيِّرة التي تعتمد على م

 مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد

عتَرف بمدفوعات اإليجار المتغيِّرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل معيَّن، كمصروف اإليجار يعكس ممارسة المجموعة خيار اإلنهاء. ويُ 

 التي يتسبب خاللها الحدث أو الظرف في إجراء السداد. السنةفي 

 

ي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة تراضفقتراض اإلساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل اإلتحإوعند 

ات عقد اإليجار ليعكس تزايد إلتزاممبلغ  يضافالمنصوص عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، 

ات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير لتزامالدفترية إلالفائدة ويُخفَّض حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضاًل عن ذلك، يَُعاد قياس القيمة 

   في ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد.
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 عقود اإليجبر قصبرة األجل وعقود اإليجبر ذات األصول منخفضة القبمة

لتي تُطبِّق المجموعة إعفاء اإلعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للعقارات المستأَجرة )أي عقود اإليجار ا

شهًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء(، وتُطبِّق أيًضا إعفاء اإلعتراف بعقود اإليجار ذات األصول  12مدتها  تصل

 يجار قصيرةمنخفضة القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة. ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإل

 .لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًاً 
 

 مكبفآت الموظفبن  1-9-34

 قصبر األجل لتزاماإل

اإلجازات المرضية المتراكمة التي من المتوقع تسويتها بالكامل وبما في ذلك المكافآت غير النقدية  ،إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب

يتم اثباتها بناء على الخدمات المقدمة من الموظفين حتى فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة  قدمالتي  المالية السنةشهر بعد نهاية  12خالل 

مكافآت الموظفين ات إلتزامسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات كعند ت سدادهاويتم قياسها بالمبالغ المتوقع  سنة التقرير المالينهاية 

 .الموحدة الحالية ضمن المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي
 

 مكبفأة انهبية الخدمة للموظفبن 

 فيمكافأة نهاية الخدمة للموظفين  إلتزاميتمثل أو األصل في قائمة المركز المالي الموحدة بخصوص المكافأة المحددة.  لتزامباإل عترافيتم اإل

المزايا المحددة سنوياً من قبل خبراء اكتواريين مستقلين  إلتزامويتم احتساب  ،سنة التقرير الماليالمزايا المحددة في  لتزامالقيمة الحالية إل

 .المتوقعة ئتمانستخدام طريقة وحدة اإلإب
 

ستخدام معدالت فائدة سندات شركات عالية إالمزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة التقديرية المستقبلية ب لتزاموتحدد القيمة الحالية إل

 ذي العالقة.  لتزاموتكون شروطها مقاربة لشروط اإل ،المكافآت سدادبالعملة التي سيتم بها المقومة الجودة 
 

 وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:
 

 تكلفة الخدمة

 تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة والتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

المزايا المحددة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة  اتلتزامبالتغيرات في القيمة الحالية إل عترافتم اإلي

 الموحدة كتكاليف خدمة سابقة. 
 

 تكلفة الفائدة

المزايا المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف مزايا  إلتزاميتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 

 الموظفين في قائمة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 قياس ال أرباح أو خسائر إعادة

 ضمنمباشرة التي تحدث فيها  السنةيتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في االفتراضات االكتوارية في 

 الدخل الشامل اآلخر. 
 

 يرانبمج تملبك أسهم للموظفبن

الذين ال يزالوا على رأس في الشركة السعودية ألنابيب الصلب  على تخصيص عدد معين من األسهم تمنح للعاملينسهم تمليك األبرنامج  يقوم

على يتم توزيع هذه األسهم شراء أسهم خزينة لدعم هذا البرنامج. ب المجموعةإلكتتاب العام. تقوم ل المجموعةعملهم وقت اصدار أسهم 

فإن جزء من هذه األسهم يتم االحتفاظ به لمنحه  ،على ثالثة فئات مختلفة: مجاناً أو باألجل أو على أساس نقدي. باإلضافة إلى ذلكالموظفين 

 في المستقبل للموظفين مجانا كمقابل لسنوات الخدمة.
 

في معاملة دفع على أساس السهم عند استالم الخدمات. تقوم المجموعة بإثبات الزيادة المقابلة في حقوق  المستلمةتعترف المجموعة بالخدمات 

بتسوية حقوق  األسهمولقياس قيمة الخدمات المستلمة في معامالت الدفع على أساس  ،الملكية عندما يتم تحويل األسهم فعلياً إلى الموظفين

تقوم المجموعة بقياس الخدمات المستلمة والزيادة المقابلة في حقوق الملکية بالرجوع إلی القيمة العادلة ألدوات حقوق الملکية  ،ملكيةال

القيمة العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تاريخ  بقياسالمجموعة  ويتضمن ذلك قيامالممنوحة. 

 . تقرير مالي سنة. يتضمن ذلك قياس المجموعة لقيمة الخدمات المستلمة بالرجوع الى القيمة العادلة لألدوات المالية في نهاية كل منح ال

 

 ضمبانبت الخدمة والمخصصبت 1-9-35

 ضمبانبت الخدمة

المالية. تقوم اإلدارة بتكوين  السنةيتم تكوين مخصص بمطالبات الضمانات المقدرة عند بيع المنتجات التي ال تزال في فترة الضمان في نهاية 

المخصص بناًء على بيانات مطالبات الضمان التاريخية باإلضافة إلى أي اتجاهات حديثة قد توحي بوجود مطالبات مستقبلية قد تختلف عن 

 الغ التاريخية.المب
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 المخصصبت 

 بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة: عترافيتم اإل

 ن أحداث سابقةعقانوني أو حكمي ناتج  إلتزام 

  في المستقبل لتزامهناك حاجة لتدفق موارد لتسوية اإلمن المحتمل أنه ستكون 

 بها يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوق. 
 

ستخدام معدل حالي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود إيتم خصم المخصصات ب ،إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً 

 .لتزاموالمخاطر المتعلقة باإل
 

أن يكون  ية( فإن احتمالخرىات  المتشابهة )مثال ذلك ضمانات المنتجات أو عقود مماثلة أو المخصصات األلتزاموجود عدد من اإل وفي حالة

د قد يكون وبنال حدالصادر أل النقدي ات  ككل. وبالرغم من أن احتمال التدفقلتزامفئة اإل على اساسالتدفق الصادر مطلوبًا للتسوية يتم تحديده 

. تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ات  ككللتزاملتسوية فئة اإل ات النقديةفقد يكون من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لبعض التدفقضئيال 

. يستخدم معدل الخصم قبل الضرائب الذى يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود لتزامللمصاريف المتوقع استخدامها لتسوية اإل

 . يتم إدراج الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كمصاريف فوائد.لتزامالمحددة لإل والمخاطر

 

 الزكبة وضريبة الدخل وضريبة االستقطبع 1-9-39

٪ ويخضع 255يخضع المساهمون السعوديون بالمجموعة للزكاة التي يتم احتسابها وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( بنسبة 

للمجموعة وضريبة الدخل ٪ من الربح الخاضع للضريبة. يتم تحميل مخصص الزكاة 21اهمون األجانب لضريبة الدخل بمعدل ثابت يبلغ المس

عند إصدار ، إن وجدت، ومخصص الزكاة المتعلق بالشركة التابعة للمجموعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم احتساب الفروق

 .وتسويتها مقابل أي مخصصات مكونة سابقاً، إن وجد ا يتم تحديد هذه المبالغالربوط النهائية وعنده
 

ستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام ضريبة الدخل إتقوم المجموعة ب

 السعودي.

 

 الضريبة المؤجلة

قابلة يتم احتساب الضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم  المالية واألسس الضريبية الم

ات الضريبية المؤجلة عموًما لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة لتزامباإل عترافساب الربح الخاضع للضريبة. يتم اإلتحإالمستخدمة في 

بأصول الضريبة المؤجلة عموًما لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم وذلك بالقدر الذي من المحتمل به وجود  عترافبينما يتم اإل، بةللضري

 .أرباح خاضعة للضريبة يمكن مقابلها استخدام هذه الفروق المؤقتة القابلة للخصم

 

األولي )بخالف دمج األعمال(  عترافت الفروق المؤقتة قد نشأت من اإلبموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كان عترافال يتم اإل

 .للموجودات والمطلوبات في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال الربح المحاسبي

 

الضريبي والمحاسبي على الممتلكات  ستهالكات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باإللتزامباإل عترافيتم اإل

 والمعدات، بإستثناء الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في رد الفرق المؤقت ومن المحتمل أال يتم رد الفرق المؤقت في

ئر الضرائب المتراكمة يتم المستقبل القريب. إن األصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بخسا

بها فقط إلى الحد المحتمل به وجود أرباح ضريبية كافية يمكن االستفادة منها مقابل منافع الفروق المؤقتة ويتوقع ردها في المستقبل  عترافاإل

 .القريب

 

وفر ى الحد الذي يصبح من غير المحتمل تتتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير مالي وتخفيضها إل

 .سترداد كل أو جزء من األصلأرباح ضريبية كافية للسماح بإ

  

أو األصل  لتزاميتم قياس المطلوبات واألصول الضريبية المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في الفترة التي سيتم فيها تسوية اإل

 .فترة التقرير الماليفي نهاية واألنظمة الضريبية( التي تم سنها أو سيتم سنها بشكل جوهري بناًء على معدالت الضرائب ) ،المحقق

 

قرير يعكس قياس المطلوبات واألصول الضريبية المؤجلة اآلثار الضريبية التي ستنشأ من الطريقة التي تتوقع بها المجموعة، في نهاية فترة الت

 .ة ألصولها ومطلوباتهاالمالي، استرداد أو تسوية القيمة الدفتري

 



 السعودية ألانبيب  الصل الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضبحبت حول القوائم المبلبة الموحدة

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهبة في 

 

- 22 - 

 

 )تتمة( أسس اإلعداد -1

 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية   3-6
 مصبريف الببع والتسويق والتوزيع 1-9-35

التسويق تتكون مصاريف البيع والتسويق والتوزيع من جميع تكاليف بيع وتسويق منتجات المجموعة وتشتمل على مصاريف الدعاية ورسوم 

 وغيرها من المصاريف غير المباشرة المتعلقة بالمبيعات.

 

 المصبريف اإلدارية 1-9-31

جزء من تكلفة المبيعات أو أنشطة البيع والتسويق واألنشطة ك محددةتشتمل المصاريف اإلدارية على التكاليف غير المباشرة التي ال تكون 

 التمويل كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  اتإيراد/)تكاليف(اللوجستية للمجموعة. يتم عرض 

 

 السهم/ )خسبرة( ريحبة  1-9-36

 / )الخسبئر( انصب  السهم األسبسي من األريبح

 يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم:

  ؛ ويةملكية بخالف األسهم العادالأي تكاليف خدمة حقوق  بعد خصم ،العائد للمساهمين بالمجموعة/ )الخسارة( الربح 

  فترة الماليةالعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل. 

 

 انصب  السهم المخفض من األريبح / )الخسبئر(

 ،األرباحنصيب السهم المخفض من للوصول إلى  من األرباح / )الخسائر( ياألساسل األرقام المستخدمة في تحديد نصيب السهم يعدتم تي

 بحيث تضع في الحسبان: 

 األسهم العادية المحتملة تخفيض المرتبطة ب خرىأثر الفائدة بعد ضريبة الدخل وتكاليف التمويل األ 

  بأثر فتراض تحويل جميع األسهم العادية إالمرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون قائمة بالمتوسط

 المحتمل.ض يخفتال

 

 تقبرير القطبعبت  1-9-02

ات والمصاريف يرادتكبد نفقات بما في ذلك اإلتدر أرباح وت يعرف القطاع التشغيلي بأنه أحد مكونات المجموعة التي ترتبط بأنشطة تجارية 

. ويتم مراجعة النتائج التشغيلية التي تنتج عن قطاعات التشغيل بشکل منتظم من خرىات المجموعة األقطاعالمتعلقة بالمعامالت مع أي من 

من أجل اتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وكذلك من أجل تقييم  )رئيس المجموعة(،قبل متخذ القرارات التشغيلية 

 أداؤه والتي تتوفر معلومات مالية مفصلة عنها. 
 

البنود التي تعزى مباشرة إلى قطاع ما مع تلك )رئيس المجموعة(  قطاعات التي ترفع بها تقارير إلى متخذ القرارات التشغيليةتتضمن نتائج ال

 .داريةاإلمصاريف البشكل رئيسي من  الموزعةالبنود التي يمكن تخصيصها وفق أساس معقول. تتكون البنود غير 
 

ات من األطراف الخارجية بنفس الطريقة التي يرادها عند التوحيد. يتم قياس اإلإستبعادحتة ويتم تتم المعامالت بين القطاعات بشروط تجارية ب

 تتم في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 

 تحدد الشركة السعودية ألنابيب الصلب قطاعاتها التشغيلية على النحو التالي:

 

  قطبع أانبيب  الصل 

واألنابيب المستخدمة في قطاعات  الصلب غير المجلفنة والمجلفنة والمغلفة والمسننة وأنابيب منحنيةأنابيب يشتمل هذا القطاع على تصنيع 

 . والمياه واإلنشاءات الغاز والنفط

 

 قطبع تصنبع معدات المعبمل 

ستخدام في النفط والغاز وتوليد الطاقة وتحلية المياه وصيانة معدات المعامل الثقيلة لإليشتمل هذا القطاع على تصميم وتصنيع وتجميع 

 والتعدين والطاقة الشمسية والمصانع البحرية. 

 

عن  المجموعة أيضاً كال القطاعين المذكورين أعاله يشتركان في عمالء متشابهين بما في ذلك عميل رئيسي واحد )لكال القطاعين(. تفصح 

 موحدة بناًء على:نتائجها القطاعية في قوائمها المالية ال
 

  . المبيعات المحلية 1

 . مبيعات التصدير2
 

 .المجموعة( رئيس)عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع اإلفصاحات الداخلية المقدمة إلى متخذ القرارات التشغيلية  فصاحيتم اإل
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 األحكبم والتقديرات الهبمة 1-9-03

 

 لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:في تلك التي األحكام والتقديرات الهامة التالية تتمثل 

 ة للممتلكات واآلالت والمعدات.قتصادياألعمار اإلنتاجية اإل 

 .مدة عقود اإليجار 

 .الزكاة وضريبة الدخل 

 قيمة الموجودات غير المالية.في  إلنخفاضا 

  ات  المزايا المحددة.إلتزامتقدير 

  في قيمة الذمم المدينة التجارية نخفاضاإلمخصص. 

 .مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف 

 االرتباطات المحتملة 
 

 األعمبر اإلانتبجبة للممتلكبت واآلالت والمعدات

تتفق مع نمط  ستهالكللتأكد من أن طريقة وفترة اإل ستهالكدورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلتقوم المجموعة بإجراء مراجعة 

 ة المتوقع من هذه الموجودات.قتصاديالمنافع اإل

 

 مدة عقود اإليجبر

 لممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء. اً إقتصاديعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا 

خالل السنة المالية الحالية، لم يكن  في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم. جوهريتتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير 

 .هناك أي أثر مالي جوهري لمراجعة شروط عقود اإليجار لتعكس أثر ممارسة خيارات التمديد أو اإلنهاء

 

 الزكبة وضريبة الدخل

 دوري يشكل تصدر التي والقراراتأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل  ضوء في الدخل وضريية الزكاة وضع يتقييم اإلدارة قامت
 للزكاة العامة الهيئة قيل من الريوط من االنتهاء ويتطل  واضحا   يكون ال عادة واالتفاقيات والقرارات نظمةاأل هذه تفسير نإ. واالتفاقيات
 .والدخل

 

 قبمة الموجودات غبر المبلبةفي  إلانخفبضا

)أو الوحدة المولدة للنقد( القيمة القابلة لإلسترداد، والتي تتمثل في القيمة لألصل لدفترية القيمة وز القيمة عندما تتجافي ا نخفاضيحدث اإل

على ء لبيع يتم بنااتكاليف  بعد خصملة دلعاالقيمة اتساب حاإن على. أما يهأ اإلستخدامية لألصل،لقيمة أو البيع اتكاليف العادلة بعد خصم 

أو قيمة سوقية يمكن تبيانها بعد خصم التكاليف اإلضافية  مماثلةل صوأية بحتة من رتجات لبيع فى معامالت المتاحة من معامالت البياناا

نة ازلموالنقدية من ت التدفقااتلك  م استخالص. تالمخصومة لنقديةت التدفقاذج اعلى نموء بنا اإلستخداميةلقيمة ا. يتم تقدير األصل ستبعادإل

لتي من واجوهرية رات ستثماأو أي ا ،بها بعد المجموعةم لتي لم تلتزالهيكلة دة اعاإنشطة ألتي ال تتضمن والمقبلة ات المالية للخمس سنوا

ل الـن خـمم لمستخداصم ـلخل امل حساسية لمعدالعواكثر أهي داد لقابلة لالسترالقيمة إن ا. للنقد المولدة حدةوصل للاألأداء  تحسينشأنها 

 ألغراض تعظيم القيم.م لمستخدالنمو ل امعدولمستقبلية النقدية ت التدفقااكذلك ولنقدية ت التدفقااعملية خصم 
 

 بت  المزايب المحددةإلتزامتقدير 

ستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات إب لتزامددة والقيمة الحالية لإلات  المزايا المحإلتزامد تكلفة ييتم تحد

لتعقيد  مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب. ونظراً 

المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم  إلتزامفإن  ،طويلة األجلكيعتها التقييم واالفتراضات األساسية وطب

 . مركز ماليمراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل 

 

 التجبرية قبمة الذمم المدينةفي  انخفبضإلمخصص ا

المالية  موجوداتهاكجزء من الخاصة بها المرتبطة بأدوات الدين  ةالمتوقع ئتمانر اإلئخسا قياسب ، بناء على نظرتها المستقبلية،تقوم المجموعة

، ةالمبسط بتطبيق الطريقةالمجموعة  ومالمدينة، تق الذمم والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. فيما يخصبالتكلفة المطفأة  ةدرجمال

العديد من  ةالمتوقع ئتمانر اإلئخسا ي للذمم المدينة. يتطلب تقييمولاأل القياس ذالمتوقعة على مدى العمر من ئتمانخسائر اإل اثباتتطلب تي تال

ة في السوق. تستخدم اإلدارة أفضل تقديراتها واتجاهات قتصاديالتقديرات المتعلقة بتصنيف العمالء ومعدالت الخصم والتقييم العام للظروف اإل

 ة.المتوقع ئتمانر اإلئخسا طريقةالذمم المدينة بموجب  مخصصم العمالء التاريخية لتقيي
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

 )تتمة( الهبمةاألحكبم والتقديرات  1-9-03

 ئ الحركة والتبلفمخصص المخزون المتقبدم ويط

كثر تقوم اإلدارة بتكوين مخصص ببنود المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة والتالفة. تكون تقديرات صافي القيمة المحققة بناًء على الدليل األ

األسعار أو التکاليف المرتبطة مباشرة باألحداث التي تقع في  موثوقية في وقت إجراء التقديرات. تضع هذه التقديرات بعين االعتبار تقلبات

 بالقدر الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظروف القائمة في نهاية السنة.الموحدة وقت الحق على تاريخ قائمة المركز المالي 

 
 

 االرتببطبت المحتملة

االرتباطات المحتملة إال عند وقوع أو عدم وقوع حدث أوأحداث مستقبلية. إن تقييم مثل هذه االرتباطات  تسويةلن يتم  ، فإنهبحكم طبيعتها

 المحتملة ينطوي بشكل جوهري على ممارسة األحكام والتقديرات الهامة لألحداث المستقبلية.

 

 والمعدات واآلالتالممتلكبت   - 4
 

  إيضبح 0202ديسمبر  13 2119ديسمبر  31
   )لاير سعودي( سعودي( )لاير

 صول الثابتة التشغيليةاأل 1 - 4 54361146006 57358565241

 أصول حق اإلستخدام 3 - 4 164156211 755645511

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 4 - 4 065356143 -

58154215752 55065156351   



السعودية ألانبيب  الصل الشركة   

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(والمعدات  واآلالتالممتلكبت  - 4

 التشغبلبة ةصول المبيتاأل  4-3

 0202ديسمبر  13السنة المنتهبة فى 
 

 تحسبنبت أراضي أراضى

مببانى على أرض 

 مكبت  ومعدات أثبث وتركبببت سببرات أآلت ومعدات مستأجرة

 أصول

 إلجمبلىا مستأجرة

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( سعودي()لاير  )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 0202ينبير  3فى 
         

 1,176,921,168 225,511 23,624,856 1,591,315 3,824,834 641,833,189 246,111,227 1,971,257 157,851,111 التكلفة 

  (513,163,827)  (218,249)  (16,586,916)  (1,151,585)  (3,211,568)  (352,351,283)  (128,119,794)  (1,535,432)         - المتراكمواإلنخفاض في القيمة  ستهالكاإل

 573,856,241 17,251 7,137,941 438,721 613,266 289,482,816 117,981,433 435,825 157,851,111 صافى القيمة الدفترية 

          

          

          لتكلفةا

 1,176,921,168 225,511 23,624,856 1,591,315 3,824,834 641,833,189 246,111,227 1,971,257 157,851,111 إلفتتاحى االرصيد 

 32,056,616 - 430,656 -  - 4,315,519 5,956,464 - - عمال رأسمالية تحت التنفيذأالمحول من 

 (614,505) - - - (551,245) (013,951) -  - - إستبعادات

  355,152,222 3,653,055 053,956,503 945,511,645 1,253,515 3,562,125 04,215,135 005,522 3,219,365,110 

          

في  انخفبضواإل المتراكم ستهالكاإل

          القبمة

          المتراكم ستهالكاإل

 431,175,418 118,395 15,444,195 1,151,585 3,145,126 312,773,578 97,111,642 341,987 -  إلفتتاحىاالرصيد 

 40,451,324 35,053 3,651,509 055,605 326,236 10,314,941 5,154,554 31,356 - للسنة

 (525,101)    -                   - - (995,035)  (42,933)  - - -  اتستبعاداإل

 - 156,349 324,619,039 144,635,935 0,511,101 3,405,530 35,435,503 305,949 453,100,914 

          

          المتراكم في القبمة انخفبضاإل

  72,988,419  99,854  1,142,721 -  66,542  39,576,715  31,918,152  1,194,445      -  إلفتتاحىاالرصيد 

 - - - - - - - - -  للسنة

 -      3,364,445  12,621,350  16,559,525  99,540  - 3,340,503  66,154  50,611,436  

          

 انخفبضالمتراكم واإل ستهالكاإلمجموع 

 544,133,321 005,522 31,592,440 3,405,530   0,955,152 114,464,102 315,164,191 3,551,563       - في القبمة
          

 543,114,006   -  5,455,151  390,561  439,435  093,064,905  335,595,151 435,999 355,152,222 0202ديسمبر  13
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 )تتمة(والمعدات  واآلالتالممتلكبت  - 4

 )تتمة( التشغبلبة ةاألصول المبيت 4-3

 2119ديسمبر  31السنة المنتهية فى 

 
 

 تحسبنبت أراضي أراضى

مببانى على أرض 

 مكبت  ومعدات أثبث وتركبببت سببرات أآلت ومعدات مستأجرة

 أصول

 إلجمبلىا مستأجرة

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( سعودي()لاير  )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 0236ينبير  3فى 
         

 1,183,617,674 225,511 25,726,733 4,241,965 5,321,925 648,569,581 239,711,714 1,971,257 157,851,111 التكلفة 

 (475,214,228) (187,547) (19,645,315) (3,493,447) (4,593,111) (324,461,118) (121,182,699) (1,751,191) - اإلستهالك واإلنخفاض في القيمة المتراكم

  618,393,446   37,953   6,181,418   747,518   728,914   324,118,562  118,619,115 221,166 157,851,111 صافى القيمة الدفترية 

          

          

          لتكلفةا

 1,183,617,674 225,511 25,726,733 4,241,965 5,321,925 648,569,581 239,711,714 1,971,257 157,851,111 إلفتتاحى االرصيد 

  32،120،911    -   1،532،403    -  19،366  102،222  9،419،231  - -  المحول من اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

  139،512    -   143،469    -  333،415  191،566    -  - - إضافات

 (35،129،696)    -  (5،651،564) (0،952،992)  (3،944،505) (5،402،062)  (315،522)  - -  شطبو ال اإلستبعادات

 355,152,222 3,653,055 049,222,005 943,111,216 1,104,114 3,562,125 01,904,159 005,522 3,259,602,291 

          

          في القبمة واإلانخفبض المتراكم ستهالكاإل

          المتراكم ستهالكاإل

 420,005,126 15,964 36,524,355 1,461,445 4,509,496 015,221,292 16,011,359 100,101 -   إلفتتاحىاالرصيد 

 41,516,626 02,523 3,151,602 055,212 61,132 11,155,121 5,695,619 31,356 - للسنة

 (35,542,132)    -                   (5,631,112)  (0,939,160)  (3,412,051)  (5,563,515)  (315,522)  - - والشطب اإلستبعادات

 - 142,615 65,333,940 130,551,551 1,345,209 3,353,515 35,444,365 321,165 412,255,421 

          

          المتراكم في القبمةاإلانخفبض 

  50,611,436  66,154  3,340,503 -   99,540  16,559,525  12,621,350  3,364,445      -   إلفتتاحىاالرصيد 

 - - - - - - - - -  للسنة

  -      3,364,445  12,621,350  16,559,525  99,540   - 3,340,503  66,154  50,611,436  

          

المتراكم واإلانخفبض  ستهالكاإلمجموع 

 521,291,105 021,046       39,519,639 3,353,515 1,033,591 150,152,011 301,236,564 3,515,410      -  في القبمة
          

 551،159،043 35،053 5،215،642 411،502 931،099 016،410،129 335،612،411 415،105 355،152،222 0236ديسمبر  13
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 )تتمة(الممتلكبت واآلالت والمعدات  - 4

 مليون لاير سعودي.  15759( الخاص باإلعالن الالحق عن صكوك ملكية األرض البالغ قيمتها 28برجاء الرجوع إلى إيضاح رقم ) -

 والبنوك التجارية.األصول الثابتة التشغيلية مرهونة مقابل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي  -

 

 :ألصول المبيتة التشغبلبة كمب يلىلالسنة  إستهالكتم توزيع   4-0
 

0202ديسمبر  13 إيضبح   2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   
 4254515934 4363506112 18  اتيراداإلتكلفة 

 151375975 360126004 21  المصاريف اإلدارية

        4064516324 4355895919 

 

 أصول حق اإلستخدام 4-1

 حق اإلستخدام فيما يلي:أصول تتمثل الحركة على 

0202ديسمبر  13 إيضبح  2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 8,315,197 5,594,533 الرصيد اإلفتتاحي

 - 365926131 إضافات

 (751,686) (1626043) 18 السنة  إستهالك

 7,564,511 164156211 النهائيالرصيد 

   

 

 األعمبل الرأسمبلبة تحت التنفبذ   4-4

0202ديسمبر  13 إيضبح   2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 752785529 -    صافى القيمة الدفترية فى بداية السنة

السنةاإلضافات خالل     3565016369 459375612 

الثابتة التشغيليةصول المحول إلى األ   4-1 (3260566616) (1153125633) 

 (159135518) (065526199) 5  المحول إلى األصول غير الملموسة

 - 065356143   صافى القيمة الدفترية فى نهاية السنة

 

 غبر الملموسة الموجودات – 5
 

0202ديسمبر  13    2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 951235924 3364906143  التكلفة 

 (653575286) (565916023)  المتراكم اإلطفاء

 257665638 169666342  صافى القيمة الدفترية
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 )تتمة( غبر الملموسة الموجودات – 5
 

0202ديسمبر  13 إيضبح  2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    التكلفة

 752115416 663016604  إلفتتاحى االرصيد 

4-4 الرأسمالية تحت التنفيذ المحول من األعمال  065526199 159135518 

 - (0336646)  شطب
    

 951235924 3364906143  الرصيد النهائي

    

    اإلطفبء المتراكم

 559315273 961556019  إلفتتاحى االرصيد 

 4275113 369356194 21 المحمل للسنة

 - (0336646)  شطب

    ر
 653575286 565916023  الرصيد النهائي

    

 257665638 169666342  القبمة الدفتريةصبفي 

 

  
 اتستممبراإل – 9

:ات كمب يلىستممبريتم تصنبف اإل  

0202ديسمبر  13 إيضبح  2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

1 - 6 زميلة ةفى شرك ستثماراإل  33263606695 11554215615 

2- 6 الخسارةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو ات إستثمار  - - 

    
  33263606695 11554215615 

 

 ، صبفىزمبلة ةفى شرك ستممبراإل 9-3

ما يلي: فيفي شركة زميلة  ستثماراإل تتمثل الحركة على  
0202ديسمبر  13   2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    )جي يي سي( شركة األانبيب  العبلمبة

 9654815721 32564036925  رصيد أول المدة لإلستثمار 

 859395885 465536190  دخل السنة   صافيفي حصة ال

  33263606695 11554215615 

    

    :مب يليفبفي شركة زمبلة  ستممبرممل اإلتي

0202ديسمبر  13   2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 4551115111 4562226222  تكلفة االستحواذ

 4357515111 4165526222  زيادة رأس المال

 757315721 3969536925  ()الرصيد االفتتاحيه في األرباح المبقاحصة ال

 859395885 465536190  دخل السنة  صافيفي حصة ال

 11554215615 33263606695  ستثمارصافي قيمة اإل
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 )تتمة( اتستممبراإل – 9

 )تتمة( ، صبفىزمبلة ةفى شرك ستممبراإل 9-3

 الشركة العبلمبة لألانبيب  المحدودة )جي يي سي(

ديسمبر  17حتى ذات مسئولية محدودة مساهمة سعودية مقفلة. الشركة كانت شركة الشركة العالمية لألنابيب المحدودة )جي بي سي( هى شركة 

وشركة إي إي  للمجموعةمملوكة . الشركة 2117ديسمبر  18وتم تغيير الكيان القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة مقفلة في تاريخ  2117

كبيرة ذات بوصة واألنابيب ال 61دبليو األلمانية وشركاء سعوديين آخرين وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابيب الملحومة الكبيرة حتى قطر 

تمتلك الشركة السعودية الذي مليون لاير سعودي، و 125لشركة العالمية لألنابيب المحدودة هو األولي مال الاإلستعماالت اإلنشائية. إن رأس 

    مليون لاير سعودي. 251حقاً ليصبح والذي تم زيادته ال ٪35ه ما نسبته فيألنابيب الصلب 

 

 للشركة الزمبلةملخص يقبئمة المركز المبلي 

    

0202ديسمبر  13   2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 449,519,935 526,535,551   موجودات متداولة

 649,945,216 959,095,365   موجودات غير متداولة

 (633,811,456) (152,155,421)   مطلوبات متداولة

 (188,272,131) (00,491,110)   مطلوبات غير متداولة

 277,372,565 060,440,212  صافي الموجودات

 ٪35 ٪15  نسبة ملكية المجموعة

 97,181,398 320,154,533  حصة المجموعة في صافي الموجودات

 1,251,111 3,052,222  شهرة

 7,191,217 9,511,059  تعديالت

 115,421,615 332,360,695  ستممبرة في اإلالقبمة الدفترية للمجموع

    

 للشركة الزمبلة الدخل الشبمل اآلخرملخص يقبئمة 

    

0202ديسمبر  13   2119ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 478,535,251 011,649,412  اتإيراد

 31,421,149 31,139,116  دخل العمليات

 21,656,362 35,145,540  صافي الدخل للسنة

 (53,311) (059,255)  اآلخرالدخل الشامل 

 21,613,152 35,296,495  إجمالي الدخل الشامل

 ٪35 ٪15  نسبة ملكية المجموعة

 7,211,168 5,054,131  حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل

 1,728,817 (520,653)  تعديالت

 8,939,885 4,553,190  حصة المجموعة في إجمبلي الدخل الشبمل

    

 يبلقبمة العبدلة من خالل الريح أو الخسبرة إستممبر 9-0

المحدودة، وهي شركة قابضة تهدف إلى  ئيالكيما التطوير٪ في شركة 21حصة  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في ستثمارمثل اإلتي 

متاح للبيع  إستثمارمن  ستثمارتم إعادة تبويب هذا اإل(، 9قم )ر ر الدولي للتقرير المالیياالمعإلى تحول لتطوير مشاريع صناعية استراتيجية. وفقا ل

 متطلبات التحول.آثار جميع ، مع األخذ بعين االعتبار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إستثمارإلى 

 

 في قائمة نخفاضاثبات اإلمليون لاير سعودي وتم  43مبلغ ب ستثمارت قيمة اإلفي القيمة، إنخفض نخفاضعلى دراسة اإل ، وبناءً 2116في عام 

مع  ستثماراإلبواسطة اإلدارة لهذا  أخرىدراسة  إجراءتم ، 2117. خالل عام 2116ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة  ةربح أو الخسارلا

الرصيد  في الربع الرابع تخفيض كامل قيمةر مجلس اإلدارة على ذلك قر المستقبلية وبناءً  التوقعاتاألخذ في اإلعتبار الوضع الحالي للشركة و

 لإلسترداد. ةغير قابل ،في ظل الظروف الحالية ،ستثماراإل قيمة تعتبرامليون لاير سعودي، حيث  2356 البالغ  ستثمارالمتبقي من هذا اإل
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 ونأخر ونالذمم المدينة التجبرية ومدين  - 5

 تتمثل الذمم المدينة التجارية والمدينون األخرون فيما يلي: 
 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 181,966,732 341,135,024  1- 7 ذمم مدينة تجارية

 34,614,194 615,466  دوموجودات العق

2-7 تجاريةالمدينة الذمم قيمة ال اإلنخفاض فيمخصص   (9,693,962) (7,586,779) 

 218,984,147 340,561,231  صافي، الذمم المدينة التجارية

)أ(24 األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة  3,204,295 1,111,121 

 9,318,981 0,496,192  ودفعات مقدمة إلى الموردين اً مقدم مصاريف مدفوعة

 11,184,428 5,245,965  قروض موظفين

 528,181 5,349,521  مدينة أخرى أرصدة

  359,413,345 231,115,656 

 (7,385,212) (5,015,950)  رصدة المدينة األخرىواأل من قروض الموظفينيخصم: الجزء غير المتداول 

 223,631,444 353,045,451  إجمالي الجزء المتداول، صافي

    

وبلغ رصيد العميل التجارية، المدينة أرصدة الذمم مجمل ٪( من 7151: 2119٪ )5858 نسبتهين ما تمثل أرصدة العمالء الخمسة الرئيسي  7-1

 ٪(.3857: 2119٪  )3451 الرئيسي للشركة ما نسبته

 

 يلي:فيما الذمم المدينة التجارية  قيمةفي  نخفاضاإلمخصص  علىالحركة تتمثل    7-2

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 657145798 565196556  الرصيد االفتتاحي

 8925831 (016593)  لسنةل مخصص)رد( / تكوين 

 (115851) (5696501)  مستخدم مقابل شطب ذمم مدينةال

  النهائيلرصيد ا    
966936962 755865779 

 

 .(1 - 2 - 26) تم عرض أعمار الذمم المدينة التجارية في إيضاح رقم

 

 أصول ضريببة مؤجلة   – 1

 ات ضريبية مؤجلة كما يلي:إلتزامتتمثل الحركة على أصول / 
 

 في 

2121يناير  1   

 قبئمة الريح 

 أو الخسبرة

 قبئمة 

 الدخل الشبمل اآلخر 

 في

 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

     :عن الضريبيي والفرق بين األساس المحاسب

     

 39,463,119 - 194,410 15,626,854   موجودات غير ملموسةو ممتلكات وآالت ومعدات

 39,463,119 - 194,410 15,626,854 ضريببة مؤجلةبت إلتزام

     

 4,129,055 90,456 (0,525,550) 6,749,551 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 0,599,962 - (064,951) 2,861,348 مخصص مخزون بطئ الحركة

 519,155 - 36,611 716,894 في قيمة ذمم مدينة تجارية نخفاضمخصص اإل

 1,146,922 - - 3,849,611 مخصص الضمان

 39,051,114 - 9,301,311 11,145,696 الخسائر المتراكمة الخاضعة للضريبة 

 05,511,051 90,456 1,145,963 24,323,188 أصول ضريببة مؤجلة

 33,043,600 90,456 0,411,026 8,696,234 مؤجلةالضريببة الصول صبفي األ
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 المخزون   - 6

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

خاممواد    36,354,062  18,664,852 

الطريقب بضاعة    0,651,649 6,641,158 

 64,952,722 10,546,494  التصنيعبضاعة قيد 

 26,868,818  45,031,631   تامة الصنع منتجات

 9,152,112 4,151,093  المنتجات الثانوية

 48,186,211 45,545,901  قطع غيار ولوازم 

  352,222,520    174,364,662 

1-9 حركة البطئ مخزون مخصص   (00,191,061)    (24,298,538) 

  305,315,024 151,166,124 
  

 تتمثل الحركة على مخصص مخزون بطئ الحركة فيما يلي: 9-1
 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 18,184,216 04,061,511  الرصيد اإلفتتاحى 

 7,137,171 (3,415,042) 18 لسنةل إضافة)رد( / 

 (922,738) -  المستخدم مقابل شطب المخزون

 24,298,538 00,191,061   نهائيالرصيد ال

 

تم تكوين مخصص مخزون بطئ الحركة على أساس طبيعة ونوع المخزون وأعماره وتوقعات المبيعات المستقبلية على أساس اإلتجاهات 

 ذات الصلة. خرىالتاريخية والعوامل األ
 

 انقد ومب في حكمه  –32

 يلي:يتمثل نقد وما في حكمه فيما 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 615982 446522  نقد بالصندوق

 3954445811 34662326403  نقد لدى البنوك

  34662546603 3955165782 

    
 بت  النبشئة عن أانشطة التمويللتزامتسوية اإل 32-3

 

  

ديسمبر 13  

 0236  

مدفوعة(/ القروض )

 مستلمة، صبفى

فبئدة )مدفوعة(/ 

 مستحقة، صبفي

عقود  إلتزام  

 ايجبر تمويلي

 إطفبء 

المبلبةرسوم ال  

 

ديسمبر 13  

 0202  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 118,231,993 119,931 - 928،111 (96,618) 11752795671 صندوق التنمية الصناعية السعودى -ألجل قرض 

لتمويل  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودى

 83,133,511 796,511 - (1،593،111) 83,831,111 - رأس المال العامل

 175,129,117 - - (261،686) (4,691,971) 17959815763 قرض المرابحة قصير األجل

 7,986,529 217,283 1,761,819 - (1,595,583) 756145111 تمويلياليجار إلعقود ا إلتزام

 29458655444 77,445,839 (925،686) 1,761,819 1,133,713 374,281,129 
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 )تتمة(انقد ومب في حكمه   – 32
 

 المعبمالت غبر النقدية الهبمة  32-0

 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

ت ومعداتالآمالية تحت التنفيذ إلى ممتلكات وتحويل األعمال الرأس   32,056,616 1153125633 

الموجودات غير الملموسهتحت التنفيذ إلى الرأسمالية األعمال تحويل    0,552,195 159135518 

ات عقود اإليجارإلتزامأصول حق اإلستخدام و   3,592,131 755715419 

ينض الموظفوخصم قر   956,522 7215293 

أسهمإصدار  الخسائر المتراكمة مقابل عالوة اطفاء   - 12657935725 

 7435778 -  تسوية أصول حق اإلستخدام مقابل مدفوعات مقدمة 

مستحقة  مطلوباتالتحويل من مخصص مكافأة نهاية الخدمة الى    - 258765852 

    

 حقوق الملكبة  – 33

 رأس المبل 33-3

 رأس المبل األسهمعدد  

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

     أسهم مصدرة ومدفوعة يبلكبمل

نقداً لاير للسهم مدفوعه  11األسهم العادية  

 51151115111 53262226222 5151115111 5362226222 بالكامل

 

 مب يلى:فببهمبن السعوديبن وغبر السعوديبن على المسالموزعة األسهم  تتممل

0202ديسمبر  13    2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

% 64517 غير السعوديين   10560536912 32752515631 

 18257485371 31065416152  % 35583 السعوديين

  53262226222 51151115111 

    

 .في الجدول أعاله أسهم الخزينة التي تم توزيعها على المساهمين السعوديين مقابللم يتم تخفيض رأس المال 

 

 أخرى إحتببطببتو عالوة إصدار أسهم 33-0

0202ديسمبر  13 إيضبح   2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

)أ( 2-11 أسهم عالوة إصدار  465306112 455125331 

)ب( 2-11 نظامي إحتياطي  5164646004 5854945224 

)ج( 2-11 أخرى  اتإحتياطي  (562346525) (656175758) 

)د( 2-11 متراكمةخسائر   (9361256232) (2658285587) 

 

 أسهم )أ( عالوة إصدار 33-0

وقت الطرح العام األولي. بلغ عدد األسهم تتمثل عالوة إصدار األسهم في زيادة سعر اإلصدار عن القيمة اإلسمية لألسهم المصدرة في 

لاير سعودى للسهم الواحد. بلغت المصاريف األولية  11لاير سعودي للسهم البالغ قيمته اإلسمية  25مليون سهم بسعر 16المعروضة للجمهور 

 مليون لاير سعودي، والتي تم خصمها من عالوة اإلصدار. 21إلصدار هذه األسهم 

 

على  2118سبتمبر  5، وافق مساهمو المجموعة في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 2118ديسمبر  31في  خالل السنة المنتهية

عن طريق التحويل من عالوة  ،2118يونيو  31مليون لاير سعودي كما في  87552توصية مجلس اإلدارة لتغطية الخسائر المتراكمة البالغة 

 راكمة.األسهم إلى الخسائر المتإصدار 
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 )تتمة(حقوق الملكبة  – 33

 )تتمة( أخرى بتإحتببطبو عالوة إصدار أسهم 33-0

 )تتمة( أسهم )أ( عالوة إصدار 33-0

 17بتاريخ المنعقد في اجتماع مجلس اإلدارة . مليون لاير سعودي 12658، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 2118ديسمبر  31كما في 

عن طريق تحويل نفس  2118ديسمبر  31قرر أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع إطفاء كامل هذه الخسائر المتراكمة كما في  ،2119مارس 

 ي اجتماع الجمعية العامة المنعقدعلى القرار الحقًا من قبل المساهمين ف الموافقة تتم .المبلغ من عالوة إصدار األسهم إلى الخسائر المتراكمة

 .2119و ماي 7بتاريخ 

 

 انظبمي إحتببطي)ب(  33-0

٪ 31 حتياطيالنظامى حتى يبلغ هذا اإل حتياطي٪ من صافي الدخل سنوياً إلى اإل11وفقا للنظام األساسى للشركة، يتعين على المجموعة تحويل 

 نظراً لوجود خسائر محققة.لم يتم تحويل أية مبالغ خالل العام غير قابل للتوزيع على المساهمين.  حتياطيمن رأس مالها. إن هذا اإل

 

 أخرى بتإحتببطب )ج( 33-0

الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية  أو خسائر إعادة القياس المتراكمة أرباح خرىات األحتياطيتمثل اإل

 حتياطياإل الناتجة منمؤجلة الضريبة كذلك الو ،ات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في نهاية كل تاريخ مركز ماليإلتزامالمستخدمة لتقدير 

 كتواري.اإل

 

0202ديسمبر  13    2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 (7,591,961) (162536311)  ةكتوارياإلقياس الخسائر إعادة 

 974,212 362196913  أثر الضريبة المؤجلة على الدخل الشامل اآلخر

  (562346525) (6,617,758) 

 

 الخسبئر المتراكمة )د( 33-0

 توزيع الخسائر المتراكمة على الشركاء السعوديين وغير السعوديين كما يلي: تم

0202ديسمبر  13    2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 (12,645,231) (05,231,254)  حصة المساهمين السعوديين

 (14,183,357) (14,019,659)  حصة المساهمين غير السعوديين

   (93,125,232) (26,828,587) 

 

 أسهم الخزينة 1 - 33

 تتمثل الحركة على أسهم الخزينة فيما يلي:

   0202 2119 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 ديسمبر  31ويناير  1كما فى 
  3365206005 1155125225 

 

مليون لاير  1259 بلغت قيمتها السوقيةكما  .أسهم رأس المالإجمالي ٪ من 2526ما نسبته  المجموعةبلغت أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل 

سهم من األسهم التي تم  7115111(. استحوذت المجموعة مبدئياً على مليون لاير سعودي 955 :2119) 2121ديسمبر  31كما في سعودي 

سهم إضافي الحقاً بمتوسط  625812ثم تم شراء  ،لدعم برنامج أسهم الموظفين المصدرلاير سعودي للسهم  25طرحها على الجمهور بقيمة 

ية، وأسهم نقدية إئتمانلاير سعودي للسهم الواحد. ينقسم هذا البرنامج إلى أربعة أنواع من األسهم، وهي أسهم مجانية، وأسهم  29سعر قدره 

سيتم التي سهم و 4575689. بلغ عدد األسهم المتبقية أي أسهم للموظفين ركةمنح الشلم ت، 2119و 2121السنوات وأسهم مستقبلية. خالل 

ه عند إستبعادويتم  لكيةبرنامج أسهم الموظفين مبدئياً في المركز المالي كخصم على حقوق الم اثباتللبرنامج. يتم  لموظفين تدريجياً وفقاً ل منحها

 إصداره للموظفين.
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 القروض – 30

 

 غبر متداول متداول

 

ديسمبر  13

0202 

ديسمبر  31

2119 
سمبردي 13  

0202 

ديسمبر  31

2119 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 قروض ألجل

 117,279,671 321,012,661 - - صندوق التنمية الصناعية السعودي    

     

     قروض قصبرة األجل

 - - - 11,211,522 ل ماعس المال الأرقرض لتمويل  - التنمية الصناعية السعوديصندوق 

 - - 179,981,763 355,206,325 مرابحة قرض

 
051,290,925 179,981,763 321,012,661 117,279,671 

     

 (47,474,754) (06,922,539) 47,474,754 06,922,539 طويلة األجلقروض الالجزء المتداول من 

 59,814,917 51,912,455 227,456,517 015,991,301 مجموع القروض

  
     إن شروط التمويل هي كما يلي: 

       

 اسم القرض

 الرصبد

 انوع القرض يبلريبل السعودي

عدد 

األقسبط 

 رسوم القرض مدة السداد فترة السداد المتبقبة

              

صندوق التنمية الصناعية 

 نصف سنوي 6 طويل األجل 7856615786  1  -السعودي 

إلى  2118ابريل 

2124 فبراير  

تكاليف متابعة 

 كل ستة أشهر

صندوق التنمية الصناعية 

2 -السعودي   نصف سنوي 4 طويل األجل 2955715217 

إلى  2116يوليو 

2122يوليو   

تكاليف متابعة 

 كل ستة أشهر

      11852315993 إجمبلي قروض طويلة األجل

       
صندوق التنمية الصناعية 

قرض لتمويل  -السعودي 

شهر 12خالل  - قصير األجل 8351335511 رأس المال العامل  

إلى  2121يوليو 

2121يو نيو  رسوم مقدمة 

 - قصير األجل 17551295117 قرض مرابحة

 6إلى  3من 

 - أشهر

معدل السيبور 

٪ 1525زائداً 

٪1575إلى   

األجل قصبرةإجمبلي قروض   25851625617      

      19960616922 إجمبلي القروض

 

من قبل صندوق  الموافقة عليهي تمت ذصندوق التنمية الصناعية السعودي، وال إلىعادة هيكلة القروض بطلب إلالمجموعة  تقدمت، السنةخالل 

 254بمبلغ  التعديل ربح والذي نتج عنه، للعقد الجديدروط السداد المعدلة لش ، تم تصنيف القروض وفقًاً نمية الصناعية السعودي. وبالتاليالت

، حصلت المجموعة على قرض قصير األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ لى ذلكإ باإلضافة(. 22مليون لاير سعودي )إيضاح 

 مليون لاير سعودي لتلبية متطلبات رأس المال العامل. 83

 

إلتزمت المجموعة بجميع التعهدات المالية فيما عدا أحد القروض طويلة األجل  لتعهدات المالية وغير المالية.ية لبعض ائتمانتخضع التسهيالت اإل

إن ادارة المجموعة بصدد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة مليون لاير سعودي.  2953 التي حصلت عليها الشركة التابعة والذي بلغ رصيده

الية اإلدارة بناًء على المفاوضات الح تتوقع. بتعهدات شروط القروض بما في ذلك الحصول على خطابات التنازل الالزمة لذلك لتزاملعدم اإل

ينتج عن وجوب سداد عودي، بأن خرق التعهدات المالية لن وخبرتها السابقة مع صندوق التنمية الصناعية السوالموافقة على إعادة الجدولة 

 .األصلية السدادوبناًء على ذلك، فقد تم تصنيف تلك القروض وفقاً لشروط  .القرض عند الطلب
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 انهبية الخدمة للموظفبن مكبفأة – 31

النتائج التالية من التقييم  الحصول علىتم . اتها بموجب خطة المنافع المحددةإلتزامساب تحبإجراء تقييمات إكتوارية إل المجموعةقامت 

 .كتوارياإل

 

 ما يلى:فينهاية الخدمة للموظفين خالل السنة  على مكافأةحركة التتمثل   

0202 سمبردي 13    2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 58,325,525 55,554,436   الرصيد اإلفتتاحى

لسنةل ةالمحملالمصاريف    0,046,540 7,565,811 

 5,531,723 456,001  خسائرإعادة قياس 

 (12,991,777) (01,552,521)  المدفوعات 

للموظفين المنتهية خدمتهم المستحقة المطلوباتالمحول إلى     - (2,876,852) 

 55,554,419 14,960,919   نهائيالرصيد ال

    

 للسنة: الموحدةة الريح أو الخسبرقبئمة  المحمل على

0202 سمبردي 13    2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( سعودي()لاير   

 4,947,959 9216104  تكلفة الخدمة الحالية

 2,617,841 369456631  تكلفة الفائدة

ةفى الربح والخسار  المعترف بهاالتكاليف    060466540 7,565,811 

 

 :اإلفتراضبت اإلكتوارية الرئبسبة

0202 سمبردي 13    2119ديسمبر  31 

٪0605  معدل الخصم المستخدم  2595٪  

٪0605  معدل زيادة المرتبات  2595٪  

 متوسط متوسط  معدل دوران الموظفين

سنة 3260  متوسط المدة المرجح سنة 9547   

 

 بت المنبفع المحددة:إلتزامفبمب يلي تحلبل الحسبسبة على القبمة الحبلبة لخطط 

 

0202 سمبردي 13   2119ديسمبر  31 

 المبلغ النسبة المبلغ النسبة  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

     معدل الخصم

٪3+ الزيادة   13,435,539 +155 ٪  5351195375 

٪ 3- النقص  11,519,663 -155 ٪  5852915896 

     

     النسبة المتوقعة لزيبدة الرات 

٪3+ الزيادة   15,210,439  +155 ٪  5754135515 

٪ 3- النقص  10,930,054 -155 ٪  5358115227 

     

فإن  من الناحية العملية،. تيقى ثايتة خر التغير في أحد االفتراضات في حين أن جميع االفتراضات األ إلىتستند تحليالت الحساسية أعاله 
نهاية الخدمة  حساسية مزايا إحتسا عند . هذا غير وارد الحدوث فقد تكون يعض التغيرات في يعض االفتراضات ترتيط مع يعضها اليعض

 على أساس للموظفين محسوية المزايا المحدد لتزامالقيمة الحالية إل)فإنه يتم تطييق نفس الطريقة  ،للموظفين الفتراض اكتواري جوهري
 المركز الماليقائمة  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المثيتة في إحتسا عند ( ية المقدرة في نهاية فترة التقريرئتمانطريقة تكلفة الوحدة اإل

.الموحدة
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 الذمم الدائنة التجبرية والدائنون اآلخرون - 34

 تتمثل الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون فيما يلي: 

 

0202 سمبردي 13 إيضبح   2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  الجزء المتداول

 156,482,724    306,454,914  ذمم دائنة تجارية

 13,518,196      01,190,545 ب 24  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 19,775,163 33,259,494  مصاريف مستحقة

 1,652,254 5,596,035  المستحقةضريبة القيمة المضافة 

 13,618,146 1,139,524  من العمالءدفعات مقدمة 

 1,852,738 0,141,126  مجلس اإلدارة المستحقةأعضاء مكافأة 

 2,259,197 3,212,101  محتجزات مستحقة

 631,513 -  أخرىمطلوبات 

  359,621,023 219,768,831 

    الجزء غبر المتداول

 31,111,111 12,222,222 1-14  مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها 

  029,621,023 239,768,831 

    

    

 

في هذه الشركة بالكامل في  ستثمارلقد تم تخفيض قيمة اإل ضمان شركات إلحدى الشركات المستثمر فيها في الماضي. قدمت المجموعة 14-1

القيمة، ولذا في  نخفاضإلاقياس يتها في ظل الظروف القائمة في تاريخ إستمرارالسنوات السابقة بسبب عدم وجود أنشطة بالشركة والشك في 

يتم حالياً تقييم بالتالي قرر المساهمون في الشركة المستثمر فيها عدم تقديم الدعم للشركة، و قابلة لالسترداد.ات غير ستثمارفقد اعتبرت اإل

بناًء على هذه الظروف والوضع الحالي للشركة المستثمر بها، فقد قرر مجلس إدارة المجموعة اعتبار  في هذا الخصوص. خرىالخيارات األ

على قائمة الربح أو  السابقة واتموعة وبالتالي تم تحميله في السنعلى المج إلتزاممليون لاير سعودي، ك 31الرصيد بالكامل والبالغ قدره 

استناًدا إلى أحدث المعلومات، تعتقد اإلدارة أنه من غير المتوقع أن يتم استحقاق الضمان  .للمجموعةالموحدة خر الخسارة والدخل الشامل األ

 غير متداولة. كمطلوبات تبويبهاللدفع خالل االثني عشر شهًرا التالية، وبالتالي، تم 

 

 الزكبة وضريبة الدخل – 35

 تتممل الحركة على مخصص الزكبة وضريبة الدخل فبمب يلى:   35-3

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 7,415,788 -  السنةفي بداية 

 (1,622,474) (363266953)  المدفوعات 

2-15 لسنةا خالل (رد/ )محمل مخصص   365566515 (5,793,314) 

 - 9466639  السنةفي نهاية 

 

 :الدخل للسنةزكبة وضريبة ال( إيراد/ )مصروف مكوانبت  35-0 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    زكبة 

 - 946,639  سنة الحاليةلل

 (1,811,217) 3,326,953  سنوات سابقة

    ضريبة الدخل

 (3,982,197) -  سنوات سابقة

 (5,793,314) 3,556,515  زكبة وضريبة الدخلال( إيرادمصروف / )إجمبلي 
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 )تتمة( وضريبة الدخل الزكبة – 35

 )تتمة( :زكبة وضريبة الدخل للسنة الحبلبةال( إيراد/ )مصروف مكوانبت  35-0

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 إيضاح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

     الضريبة المؤجلة

 15,626,854 194,410 8  الزيادة في مطلوبات ضريبية مؤجلة

 (24,323,188) (1,432,352) 8 الزيادة في أصول ضريبية مؤجلة

 (8,696,234) (0,545,911)  الضريبة المؤجلة إيرادصبفي 

 (14,489,548) (519,323)  الزكبة وضريبة الدخل إيراد إجمبلي

  
 

 

 

 تم توزيع الزكبة / ضريبة الدخل المحملة للسنة كمب يلي:

 2119ديسمبر  31 0202 ديسمبر 13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 (13,515,346) (501,900)  الربح أوالخسارة

 (974,212) (90,456)  الدخل الشامل اآلخر

  (519,323) (14,489,548) 

    

 

 :للسنة فبمب يلي سبس مخصص الزكبة وضريبة الدخليتممل أ 35-1

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( الزكاةأ( 

   زكبة الشركة القبيضة

 511,111,111 532,222,222 رأس المال اإلفتتاحي

 (11,512,225) (33,520,005) أسهم الخزينة

 (126,793,733) (09,101,515) خسائر متراكمة

 243,686,151 300,019,350 والمخصصات مخصوماً منها المستخدمات حتياطياإل

 77,261,836 314,999,005     قيمة القروض البنكية

 (673,948,817) (953,190,952) في نهاية السنة طويلة األجل الموجوداتقيمة 

 (51,832,986) (15,614,460) زكاة للسنةلل الخاضعة الخسارة
   

 (32,129,774) 96,004,401 ويلزكالوعاء ا
   

 - 04,121,333 ٪ 35583لمساهمين السعوديين اخص ايم

 - 946,639 ين في الشركة القابضةالسعوديالمساهمين حصة  علىالزكاة المستحقة 

 - - زكاة الشركة التابعة

 - 946,639 جمالي الزكاةإ

   

 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( ( ضريبة الدفل 

 (41,343,933) (14,645,911) الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (11,489,153) (04,111,454) تعديالت
   

 (51,832,986) (56,113,340) لسنة الضريبية لخسارة ال
   

 (32,617,995) (11,250,564) ٪ 64517المساهمين غير السعوديين بنسبة التي تخص خسارة ال

 - - على المساهمين غير السعوديين  ٪21ضريبة الدخل المستحقة بنسبة 
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 )تتمة(وضريبة الدخل  الزكبة – 35

 يضريبالو وي الزكالوضع  35-4

أبريل  31حتى  وحصلت على الشهادة المطلوبة 2119ديسمبر  31للسنة المنتهية في  اقرار الزكاة وضريبة الدخلقدمت الشركة القابضة 

خالل السنة، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل  .2114سنة تم فحص الشركة القابضة والحصول على أخر ربط عن السنوات حتى . 2121

 فيما يلي: 2121ديسمبر  31في ، تتمثل تلك الربوطات كما 2118إلى  2114ربوطها للسنوات من 

 

 إلتزام نتج عنهمما اآلخر الموحدة الدخل الشامل الربح أو الخسارة و قائمةعلى  هاليحمم توت 2121في ديسمبر  التسوية تتم : 0234 -

 .لاير سعودي 2185117إضافي بمبلغ  ويزك

 

لاير سعودي للسنتين. لم يتم تكوين  515785مبلغ بإضافية زكوية وضريبية  اتإلتزامصافي بعد نهاية السنة، تم تسوية : 0235و 0239 -

 .المستحقة لغالمبنسبية لأهمية وجود عدم ل وذلك 2121ديسمبر  31 كما فيأي مخصص 

 

 8225176طات الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنتين وحسب ربببلغ إجمالي المطلوبات الزكوية والضريبية اإلضافية : 0231و 0235 -

عن السنتين، وتقدر اإلدارة العامة للزكاة والدخل ، قدمت الشركة القابضة اعتراضات على ربط الهيئة السنةلاير سعودي. الحقًا لنهاية 

عليه، عودي، ولاير س 2115111لاير سعودي إلى  1615111تتراوح ما بين  السنتينسدادها عن  يجبات النهائية اإلضافية التي لتزاماإل

 .وجود أهمية نسبية للمبالغ المستحقةوذلك لعدم  .2121ديسمبر 31كما في لم يتم تكوين مخصص 

. 

وحصلت على الشهادة المطلوبة. ولم يتم اصدار أية ربوط من قبل الهيئة  2119ديسمبر  31قدمت الشركة التابعة اقرار الزكاة للسنة المنتهية في 

 .2119ديسمبر  31 حتى واتالسن عن التابعةالعامة للزكاة والدخل عن الشركة 

 

 عقود اإليجبربت إلتزام  – 39

 :هي كما يلي عقود اإليجارات الحد األدنى من مدفوعات اإليجار بموجب إلتزامإن 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 1,519,314 3,155,012 خالل عام واحد

 4,198,521 4,526,039 العام الثاني إلى الخامس

 3,194,816 1,361,591 السنة الخامسة وما يليها

األدنى من مدفوعات اإليجارالحد   6,251,294 8,812,641 

 (1,198,631) (3,253,515) يخصم: مصاريف تمويلية

 7,614,111 5,619,506 صافي الحد األدنى من مدفوعات اإليجار
   

 6,978,715 9,152,952 الجزء غير المتداول

 625,315 3,335,156 الجزء المتداول

   

 اإليجار.عقود ات إلتزاممليون لاير سعودي من مصاريف الفوائد على  1522مبلغ قامت المجموعة بتحميل  ،خالل السنة

 

 بت إلتزامو ارتببطبت  – 35

 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 41,798,878 164036231  ات مستنديةاعتماد اتخطاب

 164,699,164 34660016649  ضمان اتخطاب

 493,879,691 46162606411  (1-17)ايضاح  ضمانات شركات

 1,851,961 060556052  الرأسمالية اترتباطاإل

    

شركة لضمان سداد اتفاقيات القروض التي أبرمتها  شركاتأصدرت المجموعة والمساهمون اآلخرون في الشركة الزميلة ضمانات  1 - 17

والبنك السعودي البريطاني والبنك األهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي لتمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي مع األنابيب العالمية 

 .األنابيب العالميةلشركة األعمال الرأسمالية والنفقات الرأسمالية 
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 اتيراداإلتكلفة  – 31

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( سعودي()لاير   

، صافيالمواد الخام المستهلكة   121,513,924 371,886,741 

وقطع الغيار والمواد المستهلكةالمخازن    19,216,001 54,117,929 

  119,315,919    55,455,550  الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين

الباطن يالخدمات ومقاول   1,921,649      18,424,966  

الثابتة  الموجودات إستهالك   43,350,112      42,451,934 

ستخداماإلحق  أصولإطفاء    162,043 751,686 

مخصص مخزون بطيئ الحركةتكوين )رد( /    (3,415,042) 7,137,171 

 25,741,171 31,511,251  أخرى

 628,825,316 452,231,456  إجمبلى تكلفة التشغبل

المخزون على الحركة       31,151,351 29,549,684 
    

جمبلياإل   411,153,915 658,375,111 

 

 عتوزيتسويق ويبع وف يربمص – 36

       

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

جورالرواتب واأل   4,914,549 7,825,521 

 4,465,875 4,311,915  النقل المحلى

والتصدير رسوم الشحن   90,622 658,691 

 1,142,117 3,345,209  أخرى

  32,213,125 14,192,212 

 مصبريف إدارية – 02    

    

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

جورالرواتب واأل   35,595,016 21,152,199 

الخدمة إنهاءتكلفة تعويض    36,935,332 788,245 

 2,229,736 3,931,995    آت أعضاء مجلس اإلدارة مكاف

غير الملموسة الموجودات إطفاء   3,935,194            427,113  

أصول ثابتة إستهالك   3,012,004 1,137,975 

تكنولوجيا المعلومات مصاريف   123,621 2,265,445 

 6,114,196 4,561,564  أخرى

  45,464,929 33,114,819 

     

  ، صبفيأخرى مصبريف/  ات(إيراد) – 03

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

، صافيخدمات مشتركة بين الشركاتإيراد    (105,641) (511,914) 

 1,477,565 (561,152)   الت ومعداتآممتلكات و إستبعادخسارة )ربح( / 

 57,963 -   ت ومعدات الآممتلكات وشطب 

، صافيأخرى (اتإيرادمصاريف / )   3,024,540 (839,871) 

  (000,253) 184,753 
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 ، صبفيمصبريف تمويلبة  – 00

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

يةبنكعلى القروض ال يةتمويلتكلفة    9,502,530 9,233,514 

الفوائد على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي خصم   1,153,646 2,293,164 

 - (0,415,536)  (1-22ض )إيضاح  ون إعادة جدولة القرع التعديل الناتج ربح

 2,429,811 0,320,122  رسوم متابعة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

قروض الموظفين خصم    (956,522) (721,293) 

 787,148 051,531  الرسوم المصرفية بما في ذلك رسوم التسهيالت

اإليجار عقود اتإلتزامعلى  مصاريف تمويلية    035,011 255,124 

   6,119,441 14,277,357 

الموافقة عليها من قبل صندوق التنمية  صندوق التنمية الصناعية السعودي، وتم طلبت المجموعة إعادة هيكلة القروض مع، سنةخالل ال 00-3

 .لاير سعودي مليون 254 قدره ليعدت ربحوفقًا لالتفاقية المعدلة  أقساط القروضالسعودي. نتج عن إعادة جدولة الصناعية 
 

 تقبرير القطبعبت – 01

من اإليضاحات حول  3إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في تقارير القطاعات الداخلية هي نفس السياسات الواردة في اإليضاح رقم 

 .هذه القوائم المالية الموحدة

 

 :عن السنة فيما يليالمجموعة  يتمثل التحليل القطاعي ألنشطة

 

موزعةغبر  معدات المعبمل أانبيب  الصل    اإلجمبلي 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

     0202ديسمبر  13ب في مك
 910,629,156 332,360,695 31,455,119 554,051,259 موجودات غير متداولة

 3,332,144,455 332,360,695 93,103,323 611,112,116 مجموع الموجودات 

 935,356,945 10,141,125 53,501,111 531,215,452 مجموع المطلوبات

     

     للسنة المنتهبة في  13 ديسمبر 0202

 521,533,654 - 11,935,045 454,169,505 اتيراداإل

 (411,153,915) - (01,331,135) (455,550,100) اتيرادتكلفة اإل

 (14,459,401) 0,546,414 (3,190,933) (15,191,049)   للسنةخسارة ال

 4,553,190 4,553,190 - - زميلة  ةشرك ربحالحصة في 

 (0,203,601)    (0,203,601)    - - غير موزعة أخرىمصاريف 

     

 اإلجمالي غير موزعة معدات المعامل أنابيب الصلب 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي(  2119 ديسمبر  31كما في 

 715,691,441 115,421,615 21,341,351 579,928,485 متداولةموجودات غير 

 1,118,893,791 115,421,615 89,185,881 924,286,315 مجموع الموجودات 

 591,835,817 31,852,738 191,969,477 367,113,592 مجموع المطلوبات

     

     للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2119

 671,553,134 - 89,113,833 582,549,311 اتيراداإل

 (658,375,111) - (97,494,957) (561,881,143) اتيرادتكلفة اإل

 (26,828,587) 6,711,149 (22,281,178) (11,257,658) للسنةخسارة ال

 8,939,885 8,939,885 - - زميلة  ةشرك ربحالحصة في 

 (2,229,736) (2,229,736) - - غير موزعة أخرىمصاريف 
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 )تتمة( تقبرير القطبعبت – 01

 

 القطبع الجغرافي

ات في بيئة إقتصادية محددة تخضع لمخاطر إيرادالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر 

. إن المعلومات تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات إقتصادية أخرى

 مبوبة حسب القطاعات الجغرافية كما يلي: 2119و 2121 ديسمبر 31ات خالل السنوات المنتهية في يرادالمالية المعروضة والتي تمثل اإل
 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

 سعودي()لاير  )لاير سعودي(  

 654,121,163 46964626111  المملكة العربية السعودية

 17,432,971  3062036263  أخرىدول 

  52165336654 671,553,134 

 

 المعبمالت مع عمبل رئبسي

 (.٪ 52535: 2119لسنة )اات إيرادمن إجمالي  ٪59537ات من عميل رئيسي واحد يرادبلغت اإل

 

 تهاوأرصد عالقةأطراف ذات مع معامالت  – 24
في  تعتبر األطراف كأطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر

فيها للمساهمين وأعضاء  اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واألعمال التي يكون

مال مجلس اإلدارة، بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة فى سياق األع

 العادية ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة.
 

 العالقة                  الشركة
( )"تي إي إس أيه" المحدودةشركة تناريس العريية السعودية    مساهم   

 مساهم   شركة هيو للصل  المحدودة
 سايقا   مساهم   مجموعه الرييعة والنصار

 سايقا   شركة شقيقة   شركة عير الخليج السعودية 
 شركة شقيقة   شركة التطوير الكيميائي

.أيه .يي .شركة دالماين إس  شركة شقيقة   
 شركة شقيقة   شركة إن كيه كيه تيويس 

إس.أيه.سليكو تيوب إس. سي شركة   شركة شقيقة   
سويسراجلويال سيرفيس ي شركة تناريس  شركة شقيقة   

 شركة شقيقة   شركة تناريس جلويال سيرفيس ياألورجواي
المحدودة شركة إكسيروس السعودية العريية  شركة شقيقة   

إس.أيه.آي.سي. شركة سيدركا  شركة شقيقة   
األنايي  العالميةشركة   شركة زميلة   
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 )تتمة(تها وأرصد عالقةأطراف ذات مع معامالت  – 24
 ما يلى:في السنةخالل  تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة

0202ديسمبر  13 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة  2119ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  
 879,191 1,035,151       تقنيةخدمات  .شركة دالماين إس. بي. أيه

 - 936,525          تقنية معلوماتخدمات  .شركة دالماين إس. بي. أيه

( )"تي إي إس أيه" شركة تناريس العريية السعودية المحدودة  (1,165,618) (0,540,563)       اتفاقيه خدمات  

( )"تي إي إس أيه" السعودية المحدودةشركة تناريس العريية   - 0,031,533       خدمات تجارية 

( )"تي إي إس أيه" شركة تناريس العريية السعودية المحدودة  - 94,099             مشتريات 

المحدودة شركة إكسيروس السعودية العريية  - 3,616,304       خدمات مستلمة 

المحدودة شركة إكسيروس السعودية العريية  - (54,459) إيجار خدمات  

 796,683 3,106,521       تقنية معلوماتخدمات  .شركة سيدركا إس.أيه.آي.سي

 15,715,111 3,051,661       مشتريات .شركة إس. سي سليكو تيو  إس.أيه

 - 321,149          تقنية معلوماتخدمات  .شركة إس. سي سليكو تيو  إس.أيه

للصل  المحدودةشركة هيو   389,674 199,025          مقدمةخدمات  

 241,385 092,351          مشتريات شركة تناريس جلويال سيرفيس ياألورجواي

 - 15,514 مشتريات شركة إن كيه كيه تيويس

 71,494    -                      مصاريف يالنياية شركة تناريس جلويال سيرفيس يسويسرا

 181,527    -                      مييعات الرييعة والنصارمجموعه 

 819,926    -                      مييعات شركة عير الخليج السعودية

    
 

 أ ( تتمثل األرصدة المطلوية من األطراف ذات العالقة فيما يلي:

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13      

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 1,111,121 611,436  شركة تناريس العريية السعودية المحدودة )"تي إي إس أيه"(

المحدودة شركة إكسيروس السعودية العريية   15,941 - 

  3,204,295 1,111,121 
    

 تتمثل األرصدة المطلوية إلى األطراف ذات العالقة فيما يلي:   (

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  

سعودي()لاير     )لاير سعودي( 

 11,761,111  31,350,449  شركة إس. سي سليكو تيو  إس.أيه.

 879,191  5,219,542  شركة دالماين إس. يي. أيه.

 - 0,902,056  شركة تناريس العريية السعودية المحدودة )"تي إي إس أيه"(

 796,683 0,331,123  شركة سيدركا إس.أيه.آي.سي.

 - 555,049  المحدودة السعودية العرييةشركة إكسيروس 

 - 092,395  شركة تناريس جلويال سيرفيس ياألورجواي

 72,322 56,119  سويسراجلويال سيرفيس ي شركة تناريس

 - 15,514  شركة تناريس إن كيه كيه تيويس

  01,190,545 13,518,196 
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 )تتمة(تها وأرصد عالقةأطراف ذات مع معامالت  – 24
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيينج( 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

أعضبء مجلس  

 اإلدارة

اإلدارة  وموظف

 الرئبسببن

أعضاء مجلس 

 اإلدارة

اإلدارة  وموظف

 الرئيسيين

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 - 2,229,736        - 3,931,995 مجلس اإلدارة أعضاء آتمكاف

 255365842 - 069156511 - الرواتب واألجور

 151485646 - 363506926 - البدالت

 15111 - 116191 - المكافآت

 147,813 - 3116552 - نهاية الخدمة

 - - 6126502 - أخرى

 3,931,995 562436012        2,229,736 357345311 

 

 مليون لاير سعودي(. 158: 2119( )14إيضاح رقم ) -مليون لاير سعودي  253المستحقة  مجلس اإلدارة آت أعضاءمكافبلغت 

 

 السهم خسبرة – 05

لعائد للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم ا الخسارةالخسائر بتقسيم  يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من

يتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  ،بالنسبة لنصيب السهم المخفض من الخسائر السنة.العادية القائمة خالل 

تشمل اصدار أسهم لدعم برنامج خيارات للتخفيض وة مما له أثر وذلك بإفتراض تحويلها إلى أسهم عادي التي تكون في طريقها لإلصدار،

 األسهم الممنوحة للموظفين وتحويل أسهم الخزينة المملوكة للمجموعة إلى أسهم عادية.

 

 يلي: للسنة فيماخسارة السهم  تتمثل

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   

 (1553) (2691) الخسبئر انصب  السهم األسبسي من

 (2658285587) (1464596401) السنةخسارة 

 51,542,311 52,540,133 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

   

 (1553) (2691) انصب  السهم المخفض من الخسبئر

 (2658285587) (1464596401) السنةخسارة 

 5151115111 5362226222 أثر األسهم العادية المعرضة للتخفيض ، معتبرةالقائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

   

   تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم العبدية القبئمة

 5151115111 5362226222 عدد األسهم المصدرة

(5906130) ك األسهم للموظفينياألسهم المحتفظ بها لبرنامج تمل –: أسهم الخزينة  يخصم  (7625812)  

 3155123 1256301 صدرة للموظفينم: المتوسط المرجح لعدد األسهم اليضاف

   

 5155425311 5265406133 عدد األسهم القبئمة

 51,541,331 5265406133 المتوسط المرجح لعدد األسهم القبئمة
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 المبلبة إدارة المخبطر – 09

 :تعرضها للمخاطر المالية التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية المجموعةإن أنشطة   
 

 ئتمانوتركيز مخاطر اإل ئتمانمخاطر اإل -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق )بما فى ذلك مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبيه( -
 

يسعى إلى تقليل األثار السلبية المحتملة على بالتالي التنبؤ باألسواق المالية وبشكل عام على عدم إمكانية المجموعة ويركز برنامج إدارة مخاطر 

 .للمجموعةاألداء المالي 

 

 األدوات المبلبة حس  الفئة   09-3

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   الموجودات المبلبة يبلتكلفة المطفأه:

 218,984,147  340,561,231 ذمم مدينة تجارية، صافي

موظفينقروض   5,245,965 11,184,428 

 528,181          5,349,521 مدينون أخرون

 1,111,121 3,204,295 مطلوب من أطراف ذات عالقة

 39,516,782    346,254,603 نقد وما في حكمه

الموجودات المبلبةمجموع   121,299,029 261,213,457 

   

 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   المطلويبت المبلبة يبلتكلفة المطفأه:

 287,261,434 199,061,922 قروض

والحجوزات الدائنة الذمم الدائنة التجارية  313,391,955 159,388,934 

 31,111,111 12,222,222 مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها

أطراف ذات عالقةمطلوب إلى   01,190,545 13,518,196 

 19,775,163 33,259,494 مصاريف مستحقة

عقود اإليجارات إلتزام  5,619,506 7,614,111 

 1,852,738 0,141,126 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  المستحقة

أخرىمطلوبات   - 631,513 

المبلبةالمطلويبت مجموع   550,513,104 521,121,988 

   

 

 .ةربح والخسارلأية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا المجموعةلدى ال يوجد 

 

 ألدوات المبلبة لإدارة المخبطر     09-0

 إدارة کل من هذه المخاطر وتتلخص هذه السياسات فيما يلي:ب الخاصةبمراجعة السياسات  المجموعةتقوم 

 

 ئتمبنوتركبز مخبطر اإل ئتمبنمخبطر اإل   09-0-3

بالوفاء تاريخ التقاريرالمالية إذا لم تتمكن األطراف المقابلة من القيام  يمكن أن تتحقق فيفى الخسارة المحاسبية التي  ئتمانتتمثل مخاطر اإل

الحد األقصى للتعرض لمخاطر  يتمثل. ئتمانسياسات مطبقة للحد من تعرضها لمخاطر اإل المجموعةالتعاقد عليه. لدى  اتها وفقاً لما تمإلتزامب

 ما يلي:المالية فيرير اكما في تاريخ التق ئتماناإل
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 )تتمة(ادارة المخبطر المبلبة  -09

 )تتمة( ئتمبنوتركبز مخبطر اإل ئتمبنمخبطر اإل    09-0-3 

 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

صافي ،تجاريةمدينة ذمم   340,561,231 218,984,147 

 11,184,428 5,245,965 قروض الموظفين

 528,181 5,349,521 مدينون أخرون

طراف ذات عالقةأمطلوب من   3,204,295 1,111,121 

 39,444,811 346,232,403 أرصدة لدى البنوك

 121,203,529 261,151,475 

   

مع األطراف األخرى وبعد األخذ في اإلعتبار المراكز المالية لتلك األطراف، ال تتوقع اإلدارة عدم وفاء بسبب عالقات المجموعة طويلة األجل 

 اتهم تجاه المجموعة، بإستثناء الذمم المدينة التجارية التي تعد مشكوك في تحصيلها.إلتزاماألطراف المقابلة ب
 

ية للعمالء الحاليين ومن خالل مراجعة شهرية لتحليل الذمم المدينة ئتمانة اإلمن خالل مراقبة الجدار ئتمانتحدد إدارة المجموعة مخاطراإل

ية. يتم وضع العمالء المصنفين كعمالء "عالية ئتمانلخصائصهم اإل العمالء، يتم تجميع العمالء وفقاً  إئتمانالتجارية. عند مراقبة مخاطر 

ي المستقبلية لهم إال بموافقة مجلس اإلدارة، إال أن يتم السداد ئتمانعمليات البيع اإل المخاطر" على قائمة العمالء الممنوع التعامل معهم، وال تتم

 مقدماً. تقوم المجموعة بقياس مدى امكانية التحصيل من العمالء للتأكد من كفاية المخصص المكون واإلنخفاض في القيمة.
 

٪( 3857: 2119٪ )3451المدينة المستحقة من عميل واحد تمثل  حيث أن الذمم التجارية ئتمانالمجموعة معرضة لخطر تركيز مخاطر اإل

ية جوهرية فيما يخص ذلك العميل حيث أنه عميل ذو جدارة إئتمانمن اجمالي الذمم المدينة التجارية، إال أن المجموعة ال تعتقد بوجود مخاطر 

 ي جيد مع المجموعة.إئتمانية ولديه تاريخ إئتمان
 

. إن أعمار الديون التجارية كما في تاريخ المركز أنها متأخرة السداد إذا كانت مستحقة السداد ألكثر من تسعين يوماً تصنف الذمم المدينة على 

 المالي الموحد هي كما يلي:
 

 
  

  متأخرة لمدة

يوم312-62 غبر مستحق يعد القبمة الدفترية   المخصص أكمر من عبم حتى عبم واحد 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

0202       

 (9,693,962) 4,293,012 1,362,515 42,029,151 320,069,011 340,561,231 ذمم مدينة تجبرية
       

0236       

 (7,586,779) 6,372,491 27,157,474 41,734,525 142,316,437 218,984,147 ذمم مدينة تجبرية

       

مضمونة برهن عقاري على ممتلكات للعاملين مثل األراضي، والمباني والسيارات وذلك بالنسبة ال بعض األرصدةتتضمن قروض الموظفين 

 ألولئك الذين ليس لديهم رصيد مكافأة نهاية خدمة كافي لتغطية رصيد القرض. 
 

 .ي جيدإئتمانلدى بنوك ذات تصنيف  ةمودع البنكية األرصدة

 

 مخبطر السبولة    09-0-0

اتها المتعلقة بالمطلوبات المالية. يتم مراقبة إلتزاممخاطر السيولة تتمثل في الصعوبات التي يمكن أن تواجه المجموعة في توفير النقد للوفاء ب

 ات  عند استحقاقها.لتزاممتطلبات السيولة بشكل منتظم وتتأكد اإلدارة من توفر أموال كافية للوفاء باإل
 

اتها عند استحقاقها. ولتحقيق هذا الهدف، فإنها إلتزامما يكفي من النقد لتمكينها من الوفاء ب سياسة المجموعة هي التأكد من أن لديها دائماً  إن

لمجموعة يوما. وتسعى ا 31تسعى إلى الحفاظ على األرصدة النقدية )أو التسهيالت المتفق عليها( لتلبية االحتياجات المتوقعة لفترة ال تقل عن 

إلى الحد من مخاطر السيولة عن طريق تثبيت أسعار الفائدة )وبالتالي التدفقات النقدية( على جزء من قروضها طويلة األجل، ويناقش ذلك  أيضاً 

 .بالتفصيل في قسم "مخاطر أسعار الفائدة" أدناه
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والمطلوبات تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من الجزء المتداول من التسهيالت البنكية، الذمم الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة 

شهرا من تاريخ المركز المالي الموحد وتتوقع المجموعة توافر أموال كافية للقيام  12. من المتوقع تسديد هذه المطلوبات في غضون خرىاأل

 بذلك.

 

 يلخص الجدول التالى مواعيد استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة على أساس الدفعات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
 

 القبمة الدفترية

التدفقبت النقدية 

 التعبقدية

 

أشهر 1أقل من   

 

 30لى إ 1من 

 شهر

 5لى إمن سنة 

 سنوات

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

      0202ديسمبر  13

 15,620,510 319,110,246 351,622,513 151,315,590 154,012,306 محملة بالفوائد عقود اإليجارات إلتزامقروض و

 911,531 3,212,101 306,454,914 313,391,955 313,391,955 دائنة ومحتجزاتتجارية دائنة  ذمم

 12,222,222 - - 12,222,222 12,222,222 شركة مستثمر فيهاعن مخصص مقابل ضمان مقدم 

 - - 01,190,545 01,190,545 01,190,545 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 - - 33,259,494 33,259,494 33,259,494 مصاريف مستحقة

 - - 0,141,126 0,141,126 0,141,126 عضاء مجلس اإلدارة  مستحقة أل تمكافأ

 331,519,465 315,490,155 102,915,115 559,919,555 550,513,104 إجمالى المطلوبات المالية

      

      2119ديسمبر  31

 71,197,835 175,722,683 49,366,116 296,286,534 294,865,444 عقود اإليجارات إلتزامو قروض محملة بالفوائد

 647,113    -  158,741,821 159,388,934 159,388,934 دائنة ومحتجزاتتجارية دائنة  ذمم

 31,111,111 - - 31,111,111 31,111,111 شركة مستثمر فيهاعن مخصص مقابل ضمان مقدم 

    -     -  19,775,163 19,775,163 19,775,163 مصاريف مستحقة

 - - 13,518,196 13,518,196 13,518,196 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

   1,852,738 1,852,738 1,852,738 مجلس اإلدارة  مكافأت مستحقة ألعضاء 

    -     -  631,513 631,513 631,513 إجمالى المطلوبات المالية

 521,121,988 521,442,178 243,874,447 175,722,683 111,844,948 

 

متطلبات التدفقات النقدية تقوم المجموعة بإدارة  .، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة2121ديسمبر  31كما في 

كما في نهاية السنة، تمتلك  ية الغير مسحوبة.ئتمانالتدفقات النقدية النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتسهيالت اإلمن خالل المستقبلية 

ية غير مسحوبة بقيمة إئتمانمليون لاير سعودي(، وتسهيالت  25358: 2119مليون لاير سعودي ) 29758المجموعة موجودات سائلة بقيمة 

 مليون لاير سعودي(. 2452: 2119مليون لاير سعودي ) 11958

 
 مخبطر السوق    09-0-1

بالتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم، التي يمكن مخاطر السوق هي مخاطر متعلقة 

ارة أن تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية بسبب التقلبات في قيمة األدوات المالية ذات الصلة. إن الهدف من إد

 لتعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسين العائدات.مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة ا

 

 أ ( مخبطر معدالت الفبئدة على القبمة العبدلة والتدفقبت النقدية

الفائدة مخاطر معدالت أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار 

 ة على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدةالسائد

. تقوم اإلدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تغيرات أسعار أخرىتسهيالت بنكية وقروض رئيسي في  والتي تتمثل بشكل

وعة تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للمجم الفائدة.

 غير جوهرية.

  

ي المعيار الدولي للتقرير إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للمجموعة والمدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها ف

ير ( حيث ال تتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن المجموعة غ7المالي رقم )

 معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.
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 )تتمة(ادارة المخبطر المبلبة  -09
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 ب ( مخبطر صرف العمالت األجنببة

صرف مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 

موعة العمالت األجنبية. ال تتعرض المجموعة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل أعمالها اإلعتيادية ألن جميع المعامالت الهامة للمج

ر بالدوالراألمريكي حيث أن اسعاالقائمة  ةدرصخالل السنة هي بالريال السعودي والدوالر األمريكي وال توجد مخاطر جوهرية متعلقة باأل

صرف الريال السعودي مرتبطة بالدوالر األمريكي. إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناتجة عن العمالت غير المرتبطة بالدوالراألمريكي 

  . ليس جوهرياً )على سبيل المثال اليورو والجنيه اإلسترليني وغيرها( 

 

 القبمة العبدلة لألدوات المبلبة   09-0-4

في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  إلتزامتتمثل القيمة العادلة في السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو سداده لتحويل 

 ة مناليالقياس. تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الموجودات األخرى، بينما تتكون مطلوباتها الم

وبعض المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى. إن القيمة دائنة المحتجزات الوالتجارية الدائنة الذمم ووإلتزامات عقود اإليجار القروض 

 عن قيمتها الدفترية. العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهرياً 

 

ادلة هي القيمة التقريبية لقيمتها العادلة. جميع المطلوبات المالية تم قياسها على القيمة الدفترية للموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة الع

 أساس التكلفة المطفأة والتي تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.

 

 إدارة المخبطر الرأسمبلبة  09-0-5

مستمرة، بحيث تتمكن من اإلستمرار فى توفير إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على اإلستمرار كمجموعة 

عوائد للمساهمين ومنافع ألطراف أخرى، والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال. للمحافظة على هيكل رأس المال أو 

الحصول على / سداد التمويل من / إلى  تعديله، قد تقوم المجموعة  بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو

 المؤسسات المالية.

 

وتماشياً مع األخرين في هذه الصناعة، تدير المجموعة مخاطر رأس المال من خالل مراقبة مستويات الدين والموجودات السائلة، مع مراعاة 

جل والقروض قصيرة األجل. يتكون إجمالي رأس المال متطلبات اإلستثمار المستقبلية وتوقعات المساهمين. القروض تشمل التمويل طويل األ

تحت بند حقوق الملكية وصافي القروض ) بالصافي بعد النقد وما في  ةالمركز المالي الموحدقائمة من حقوق المساهمين كما هو ظاهر في العامل 

 حكمه(.

 

 كانت كما يلي: 2119و  2121ديسمبر  31للمجموعة كما في  يةرأسمالالمخاطر الإن المعلومات المتعلقة بإدارة 

 

 2119ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 29458655444 154,012,306 إجمالي القروض

 (3955165782) (346,254,603) يخصم: النقد واألرصدة لدى البنوك

 25553585662 005,005,021 صافى القروض

 52851575984 461,314,130 مجموع حقوق الملكية 

س المال العاملأإجمالى ر  531,432,202 78354165646 

 ٪32561 ٪13615 نسبة المديونية
 

 هبمةث احدأ -05

كوباء ( 19-م، وما تبعه من إعالن )كوفيد2121"( في بداية عام 19-فايروس كورونا )"كوفيد  (SARS-COV-2)نتج عن اإلنتشار العالمي لـ

الضرورية، عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية، إتخاذ معظم بلدان العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، العديد من التدابير الرقابية 

السالمة والتي شملت على سبيل المثال ال الحصر، فرض قيود على السفر واألنشطة التجارية وحظر التجول والعديد من بروتوكوالت الصحة و

 .األخرى. نتج عن ذلك تباطؤ إقتصادي عالمي وتعقيد في بيئة صناعة الطاقة مع وجود زيادة غير مسبوقة في المعروض
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 )تتمة( هبمةث احدأ -05

النفط التي شهدتها فترة الثالثة ( وتدهور أسعار 19-تأثرت عمليات المجموعة ومورديها وعمالئها بشكل كبير باإلجراءات اإلحترازية لـ )كوفيد

م، حيث فُرضت 2121م"(. وعلى وجه الخصوص خالل شهري أبريل و مايو 2121م )"الربع الثاني 2121أشهر للربع الثاني من عام 

د فرضت على إجراءات غلق كامل على مدينة القطيف والمدينة الصناعية الثانية بالدمام )حيث تقع مرافق المجموعة( و مانتج عن ذلك من قيو

اح حركة القوى العاملة وعلى نشاط المرافق الصناعية، مما كان له أثر كبير على عمليات المجموعة ونتائجها المالية. نتج عن ذلك تسجيل أرب

"( 2121م )"النصف األول 2121( مليون لاير سعودي في النصف األول من 2353قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء سالبه بلغت )

م )"النصف 2119مليون لاير سعودي في النصف األول من  1555مقارنة بأرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء موجبه بلغت 

( مليون لاير 758"(. األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة )تستبعد المصاريف غير المتكررة( بلغت )2119األول 

( مليون 958( مليون لاير سعودي مقارنة بـ )4458صافي خسارة بلغت ) 2121. كما سجل النصف األول 2121النصف األول  سعودي في

 .2119لاير سعودي في النصف األول 
 

أمين م، كان تكثيف العمليات هذا مدعوما بت2121كثفت المجموعة من عملياتها بعد رفع إجراءات اإلغالق التي فرضت خالل الربع الثاني 

الطلبات والمواد الخام لتغطية معظم األعمال المتراكمة الحالية وللحفاظ على أنشطة المجموعة ومعدالت تشغيل المصانع خالل فترة النصف 

"(. إضافة لذلك، نفذت اإلدارة إجراءات خطة عمل شاملة لإلنتاجية والكفاءة والتي تتضمن العديد من 2121)"النصف الثاني  2121الثاني من 

تيجية اإلجراءات لتحسين التكلفة الهيكلية والحفاظ على السيولة مع االستفادة من فرص تحسين الكفاءة بدون التأثير على أهداف الشركة االسترا

ل، والتقديم طويلة األجل، وإعطاء أولوية للطلبات المباشرة، ومراقبة النفقات العامة، وإدارة عمليات االئتمان والتحصيل، وتنفيذ برامج تقاسم العم

لغت على مبادرات الدعم الحكومية المعلنة. نتج عن ذلك استعادة نتائج المجموعة وأرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء موجبه ب

( مليون 557م مقارنة  بأرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء سالبه بلغت )2121مليون لاير سعودي في النصف الثاني  3756

"(.  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة )تستبعد 2119م )"النصف الثاني 2119لاير سعودي في النصف الثاني من 

 1153صافي ربح بلغ  2121. كما سجل النصف الثاني2121مليون لاير سعودي في النصف الثاني  4157المصاريف غير المتكررة( بلغت 

 .2119( مليون لاير سعودي في النصف الثاني 1751 سعودي مقارنة بـصافي خسارة بلغت )مليون لاير
 

مليون لاير سعودي  1453على أساس سنوي، تمكنت المجموعة من تسجيل زيادة في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء لتبلغ 

( 19-خلفته جائحة كورونا )كوفيدلذي يعد تحسناً على الرغم من التأثير اللي ، وا2119مليون لاير سعودي في  958مقارنة بـ  2121في 

. كما سجلت األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة )تستبعد المصاريف غير 2121انخفاض أسعار النفط خالل و

 .2119مليون لاير سعودي في  1252مقارنة بـ  2121مليون لاير سعودي في  3359المتكررة( زيادة لتبلغ 
 

ئها إمتثاالً لجميع اإلجراءات النظامية المحلية وأفضل الممارسات الدولية، فقد كانت أولوية المجموعة هي حماية صحة وسالمة موظفيها وعمال

فظة على بروتوكوالت التباعد م، كما استمرت في المحا2121ومورديها. وفي هذا السياق، فقد تبنت المجموعة عدة ترتيبات خالل الربع الثاني 

 االجتماعي ونقاط فحص درجة الحرارة وأقنعة الوجه اإللزامية وغيرها من اإلجراءات الوقائية واالستقصائية التي تشرف عليها عن كثب لجنة

 .إدارة األزمات بقيادة الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب مع اإلشراف المباشر من قبل مجلس إدارة المجموعة
 

( وتأثيرها على صناعة الطاقة، فإن المجموعة غير قادرة على تحديد التأثير المتوقع 19-ًرا الستمرارية وجود شكوك حول مدى ومدة )كوفيدنظ

 على األعمال المستقبلية للمجموعة والتوقعات الماليه.

 

 الحقةث احدأ -01

الملكية اإللكترونية لبعض قطع األراضي التابعة  صكوكعلمت المجموعة من خالل البوابة اإللكترونية لوزارة العدل أن الحقاً لنهاية العام، 

متر  8115284حتها اإلجمالية التي تبلغ مساو، المتأثرةتقع قطع األراضي  .قد أصبحت غير نشطة بسبب اإللغاء بأمر من المحكمة للمجموعة

تفاقية شراء مكتوبة تم تنفيذها على النحو الواجب من ، وفقًا إل2111فبراير  13 بتاريخ ةخاص شركةتم شراؤها من د قالدمام ومدينة ، في مربع

 عليها أية إلتزامات إنشائية،  ليسوالتي  ،المملكة العربية السعودية. ال تعتبر قطع األراضي المتأثرة أنظمةقبل المجموعة بما يتوافق تماًما مع 

 .ستخدام جزءاً منها كمستودعإتم ي هإال أن للمجموعةجزءاً من المرافق اإلنتاجية 
 

، لم يتم إخطار تاريخه كما في .مليون لاير سعودي 15759للمجموعة الموحدة المالية  القوائمفي  المتأثرةألراضي لدفترية القيمة ال بلغت

األساس القانوني ألمر المحكمة غير معروف. تقوم المجموعة حاليًا كما أن ، عنه بشكل عامتم اإلعالن لم يو حكمة المجموعة باإللغاء أو أمر الم

 .، ال يمكن التنبؤ بنتيجة هذا األمرحالياً وك الملكية. بتقييم آثار أمر المحكمة والبدائل المتاحة لحماية األرض وإعادة صك
 

والتي قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي اإلفصاح عنها  التي تم غير تلكأخرى في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة 

 .للمجموعة المعروض كما في هذه القوائم المالية الموحدةالموحد 

 

 اعبدة تبوي  سنة سبيقة  -06

 مع العرض للعام الحالي.  لتتماشى 2119تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 

 

 الموحدة  لبةاعتمبد القوائم المب -12

  هـ.1442 رجب 12الموافق  2121فبراير  24 عتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخإتم 




