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الموحدةقائمة المركز المالي 
٢٠١٧دیسمبر٣١كما في 

 -٧ -

م٢٠١٦یر ینا١ م٢٠١٦دیسمبر ٣١
(معدلة)

)١- ٢٥(إیضاح 
(معدلة)

)١- ٢٥(إیضاح  ٢٠١٧دیسمبر ٣١ إیضاح
(لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)

الموجودات
موجودات غیر متداولة 

٧٣٨٫٧٨٦٫٩٨٢ ٧٢٦٫٩١٥٫٥٢٢ ٧٠٥٫٢٨٣٫٣٦٠ ٤ ممتلكات وآالت ومعدات
١٫١٤٧٫٩٩٥ ٧٤٤٫٠٢٩ ٥٦٦٫٣١١ ٥ موجودات غیر ملموسة

٤٦٫٨٦٨٫٧٢٨ ٨٥٫٤٠٩٫٢٧٧ ٩٦٫٧٢٧٫٣١٧ ١- ٦ ، بالصافياستثمار في شركة زمیلة
٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥ ٢٣٫٦٢٠٫٨١٩ - ٢- ٦ استثمارات متاحة للبیع
١٠٫٠٢٩٫٨٧٠ ١٠٫٢٦٩٫٠٤٢ ١٠٫٩٠٥٫٠٨٣ ٧ لةغیر متداو-ذمم مدینة تجاریة ومدینون أخرون 

٨٥٥٫٤٨٢٫٠٤٠ ٨٤٦٫٩٥٨٫٦٨٩ ٨١٣٫٤٨٢٫٠٧١
موجودات متداولة 

٢٧٣٫١٤٣٫٧٥٠ ٢١٣٫٥٦٣٫١٦٢ ١٨٥٫٧٤٣٫٤٤٦ ٨ مخزون
١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ٩ ودائع لدى البنوك

١١٦٫٣٣٢٫٥١١ ١٣٠٫٢٤٠٫٦٦٩ ٢٠٢٫٨٢٨٫٤١٨ ٧ ذمم مدینة تجاریة ومدینون أخرون
٦٫٠١٢٫٣٩٥ ١٧٫٣٢٢٫٥١٨ ١٠٫٤٩٧٫٢٢٢ ١٠ نقد وما في حكمھ

٤٠٨٫٤٨٨٫٦٥٦ ٣٧٤٫١٢٦٫٣٤٩ ٤٠٢٫٠٦٩٫٠٨٦
١٫٢٦٣٫٩٧٠٫٦٩٦ ١٫٢٢١٫٠٨٥٫٠٣٨ ١٫٢١٥٫٥٥١٫١٥٧ إجمالي الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١-١١ رأس المال
٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩ ٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩ ٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩ ٢-١١ عالوة إصدار أسھم

٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤ ٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤ ٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤ ٢-١١ إحتیاطي نظامي 
 - ٢٨٢٫٤٠٠ )٧٥١٫٦٨٠( ٢-١١ اخرىاتاحتیاطی
)٢٠٫٨٧٥٫٤٣٨( )٦٤٫٢٠٤٫٠٢١( )٤٥٫١١٢٫٠٣٩( ٢-١١ خسائر متراكمة
)١٢٫٠١٠٫١٠٠( )١٢٫٠١٠٫١٠٠( )١١٫٦١١٫٥٧٥( ٣-١١ أسھم الخزینة

٧٥٤٫٤٣٧٫٠٩٥ ٧١١٫٣٩٠٫٩١٢ ٧٢٩٫٨٤٧٫٣٣٩ حقوق الملكیةإجمالي 
المطلوبات 

مطلوبات غیر متداولة
١٨٤٫٨٥١٫٨٥٣ ١٣٩٫٢١٩٫٢٥٠ ١١٩٫٦٢٧٫٨٤٤ ١٢ الجزء غیر المتداول  –قروض 

٥٢٫٥٦٦٫٨٥٧ ٥٢٫٧٦٩٫٧٥٢ ٥٦٫٨٨٧٫٧٢٣ ١٣ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 - - ١٥٥٫٦٩٨ التأجیر التمویليعقود إلتزامات 
 - ٦٣٣٫٧١٣ ٦٣٣٫٧١٣ دائنةحجوزات 

٢٣٧٫٤١٨٫٧١٠ ١٩٢٫٦٢٢٫٧١٥ ١٧٧٫٣٠٤٫٩٧٨
مطلوبات متداولة 

١٣٣٫٦٣٣٫٥٠٠ ١٤٠٫٠٢٠٫٣٧٩ ١٦١٫٠٨٦٫٣٤٠ ١٤ ة ودائنون آخرونذمم دائنة تجاری
١٢٨٫٦٢٠٫٣٦١ ١٦٩٫٧٨٠٫٥٦١ ١٣٩٫١٤٨٫٧١٦ ١٢ الجزء المتداول- قروض 

 - - ٦٩٫٨٠٢ التأجیر التمویليعقود إلتزامات 
٩٫٨٦١٫٠٣٠ ٧٫٢٧٠٫٤٧١ ٨٫٠٩٣٫٩٨٢ ١٥ الزكاة  وضریبة الدخل

٢٧٢٫١١٤٫٨٩١ ٣١٧٫٠٧١٫٤١١ ٣٠٨٫٣٩٨٫٨٤٠
٥٠٩٫٥٣٣٫٦٠١ ٥٠٩٫٦٩٤٫١٢٦ ٤٨٥٫٧٠٣٫٨١٨ إجمالي المطلوبات 

١٫٢٦٣٫٩٧٠٫٦٩٦ ١٫٢٢١٫٠٨٥٫٠٣٨ ١٫٢١٥٫٥٥١٫١٥٧ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

 - - - ١٦ وارتباطاتإلتزامات 

٢٠١٨مارس ٢٠یخ تمت الموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة وإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة نیابة عن المساھمین بتار

عبد الحمید الشاذليالحمليھشام أحمد الدباسي
المدیر الماليالرئیس التنفیذيالعضو المفوض

.الموحدةیتجزأ من ھذه القوائم المالیة ال جزءً ) ٢٧(إلى رقم) ١رقم (تعد اإلیضاحات المرفقة من 



الشركة السعودیة ألنابیب الصلب
(شركة مساھمة سعودیة)

والدخل الشامل الموحدة الربح أو الخسارةقائمة 
م٢٠١٧ دیسمبر٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٨ -

م٢٠١٦دیسمبر ٣١

٢٠١٧دیسمبر ٣١إیضاح
(معدلة)

)٢- ٢٥(إیضاح 
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٢١٦٩٦٫٤٢١٫٣٩٣٦٠٤٫٧٦٧٫٨٧٦اإلیرادات
)٥٥٠٫٩١٤٫٣٤١()٦٠٢٫٩٧٧٫٠٦٠(١٧تكلفة اإلیرادات

٩٣٫٤٤٤٫٣٣٣٥٣٫٨٥٣٫٥٣٥مجمل الربح

)٢٢٫٧٩٨٫٨٠٤()١٨٫٥٥٨٫٤٦٨(١٨وزیعمصاریف بیع وتسویق وت
)٢٨٫٧٢٤٫٦٧٨()٢٧٫٥٨١٫٢٦٥(١٩مصاریف إداریة
)٩٫٣٢٧٫٧٠٨()١٫٨٣٦٫٤١٤(٢٠، صافيمصاریف أخرى

)٦٫٩٩٧٫٦٥٥(٤٥٫٤٦٨٫١٨٦التشغیل/ (خسارة) ربح 

١١١٫٣١٨٫٠٤٠٢١٫٠٤٠٫٥٤٩- ٦، صافيحصة الشركة من ربح شركة زمیلة
)٤٣٫٠٢٧٫٦٤٦()٢٣٫٦٢٠٫٨١٩(٢- ٦فاض في قیمة استثمار متاح للبیعاالنخ

)١٠٫٧٥٩٫٤٧٩()٩٫٦٧٢٫٦٣٣(تمویلیةمصاریف 
)٣٩٫٧٤٤٫٢٣١(٢٣٫٤٩٢٫٧٧٤وضریبة الدخلقبل الزكاة(الخسارة) / الربح 

)٥٫٣٨٤٫٣٥٢()٤٫٤٠٠٫٧٩٢(١٥الزكاة وضریبة الدخل
)٤٥٫١٢٨٫٥٨٣(١٩٫٠٩١٫٩٨٢السنة(خسارة) / ربح

ر:خالدخل الشامل اآل
إلى الحقاً تصنیفھا اعادة لن یتمالبنود التي 

حقةالالربح أو الخسارة في السنوات ال

/ الربح الناتج عن إعادة قیاس (الخسارة) 

٢٨٢٫٤٠٠)١٫٠٣٤٫٠٨٠(١٣مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
)٤٤٫٨٤٦٫١٨٣(١٨٫٠٥٧٫٩٠٢، بالصافيالشامل(الخسارة) /إجمالي الربح 

السھم:(خسارة) ربحیة 
)٠٫٨٩(٢٣٠٫٣٨نصیب السھم األساسي من الربح  / (الخسارة) 
)٠٫٨٨(٢٣٠٫٣٧نصیب السھم المخفض من الربح  / (الخسارة)

٢٠١٨مارس ٢٠موحدة وإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة نیابة عن المساھمین بتاریخ تمت الموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة ال

عبد الحمید الشاذليالحمليھشام أحمد الدباسي
المدیر الماليالرئیس التنفیذيالعضو المفوض

.الموحدةلیة یتجزأ من ھذه القوائم الماال جزءً )٢٧إلى رقم () ١رقم (تعد اإلیضاحات المرفقة من 
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الموحدةالملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
م٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة 

 -٩ -

٢٠١٨مارس ٢٠تمت الموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة وإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة نیابة عن المساھمین بتاریخ 

) جزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٢٧) إلى رقم (١تعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (

احتیاطیات اخرىإحتیاطي نظاميعالوة إصدار أسھمرأس المالإیضاح
خسائر (أرباح مبقاه / 
إجمالي حقوق الملكیةأسھم الخزینة)متراكمة

(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)
وفقاً –م ٢٠١٦ینایر١في كما الرصید 

٧٧٦٫٧٣٢٫٦٠٤)١٢٫٠١٠٫١٠٠(١٫٤٢٠٫٠٧١- ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤لمعاییر المحاسبة السعودیة 
أثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر 

المالیة 
٣-٢٥

- -- -)٢٢٫٢٩٥٫٥٠٩(- )٢٢٫٢٩٥٫٥٠٩(
وفقاً –م ٢٠١٦ینایر ١في الرصید 

٧٥٤٫٤٣٧٫٠٩٥)١٢٫٠١٠٫١٠٠()٢٠٫٨٧٥٫٤٣٨(- ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤یة إلعداد التقاریر المالیةللمعاییر الدول
)٤٥٫١٢٨٫٥٨٣(- )٤٥٫١٢٨٫٥٨٣(-- -- خسارة السنة

٢٨٢٫٤٠٠- -٢٨٢٫٤٠٠- -- الدخل الشامل اآلخر للسنة
١٫٨٠٠٫٠٠٠- ١٫٨٠٠٫٠٠٠-- -- رد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

–م ٢٠١٦دیسمبر٣١في كما الرصید 
٧١١٫٣٩٠٫٩١٢)١٢٫٠١٠٫١٠٠()٦٤٫٢٠٤٫٠٢١(٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤٢٨٢٫٤٠٠معدل

وفقاً –م ٢٠١٧ینایر١فيكما الرصید 
٧٢٧٫٥٥١٫٨٢٧)١٢٫٠١٠٫١٠٠()٤٧٫٧٦٠٫٧٠٦(-٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤لمعاییر المحاسبة السعودیة 

أثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر 
المالیة 

٣-٢٥
---١٦٫١٦٠٫٩١٥(-)١٦٫٤٤٣٫٣١٥(٢٨٢٫٤٠٠(

وفقاً –م ٢٠١٧ینایر ١الرصید في 
٧١١٫٣٩٠٫٩١٢)١٢٫٠١٠٫١٠٠()٦٤٫٢٠٤٫٠٢١(٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤٢٨٢٫٤٠٠للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

١٩٫٠٩١٫٩٨٢-١٩٫٠٩١٫٩٨٢----السنةربح 
)١٫٠٣٤٫٠٨٠(--)١٫٠٣٤٫٠٨٠(---اآلخر للسنةةالشاملالخسارة

٣٩٨٫٥٢٥٣٩٨٫٥٢٥-----أسھم مصدرة للموظفین 

٧٢٩٫٨٤٧٫٣٣٩)١١٫٦١١٫٥٧٥()٤٥٫١١٢٫٠٣٩()٧٥١٫٦٨٠(٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤م  ٢٠١٧دیسمبر ٣١في الرصید كما 

عبد الحمید الشاذليھشام الحمليأحمد الدباسي
یر الماليالمدالرئیس التنفیذيالعضو المفوض
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الموحدة قائمة التدفقات النقدیة 
م٢٠١٧دیسمبر٣١ المنتھیة في للسنة

 -١٠ -

٢٠١٧دیسمبر ٣١
م٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

)٣٩٫٧٤٤٫٢٣١(٢٣٫٤٩٢٫٧٧٤الدخلقبل الزكاة وضریبة / (الخسارة)الربح
لـ:تعدیالت

٤١٫٦٨٢٫٢٣٤٤٢٫٧٦٨٫٧٥٣إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات
٥٠٠٫٠٣٧٤٠٣٫٩٦٦إطفاء موجودات غیر ملموسة

)٥٨٫٤٠٠()٣٧٫٦٠٠(، صافيربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
١٠٠٫٣٣٤٨٫٥٠٦٫١٤١ممتلكات وآالت ومعداتشطب

١٫٠٨٨٫٦٨٠-ممتلكات وآالت ومعداتاإلنخفاض في قیمة 
١٫٠٤٠٫٠٠٠٧٠٠٫٠٠٠مجلس اإلدارةآتمكاف

٦٫٨٣٩٫٤٨٣٦٫٧٥٥٫٤٩٢مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
٢٣٫٦٢٠٫٨١٩٤٣٫٠٢٧٫٦٤٦اإلنخفاض في قیمة استثمار متاح للبیع

)٢١٫٠٤٠٫٥٤٩()١١٫٣١٨٫٠٤٠(الشركة من ربح شركة زمیلة حصة
٣٫٠٥١٫٩٠٧١٫٣١٥٫٠٢٠تجاریة مدینة ذمم مخصص انخفاض قیمة 

٢٫١٠١٫٣٢٣-القابلة للتحققصافي القیمة اإلنخفاض إلى - المخزون
٤٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٩٩٢٫٣٤٧المخزونمخصص

٦٫٠٠٠٫٠٠٠-تكالیف الضمان
٩٫٦٧٢٫٦٣٣١٠٫٧٥٩٫٤٧٩مصاریف تمویلیة محملة

١٠٣٫١٤٤٫٥٨١٦٩٫٥٧٥٫٦٦٧
التغیرات في:

)١١٫٤٢٨٫٦٢٧()٧٦٫٧٦٩٫١٠٠(ومدینون أخرونالذمم المدینة التجاریة 
٢٣٫٣١٩٫٧١٦٣٨٫٨٣٧٫٤٣٤المخزون

- ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠بنوكلدى الودائع 
٢١٫٤٥٥٫١٧٥٢٫٢٧٠٫٢٩٢ون أخروندائنتجاریة وذمم دائنة 

)١١١٫٢١٦()٨٩١٫٢١٩(أطراف ذات عالقةمن/مستحق إلى 
٨٠٫٢٥٩٫١٥٣٩٩٫١٤٣٫٥٥٠النقد الناتج من العملیات

)٧٫٩٧٤٫٩١١()٣٫٥٧٧٫٢٨١(الزكاة وضریبة الدخل المسددة
)٦٫٢٧٠٫١٩٧()٢٫٨٥٩٫٤٨٢(مكافأة نھایة الخدمة المسددة للموظفین

)٨٫٥٥٠٫٠٥٧()٨٫٧٣٠٫٢٩٤(مصارف تمویلیة مدفوعة
٦٥٫٠٩٢٫٠٩٦٧٦٫٣٤٨٫٣٨٥صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة
)٢٨٫٩٧١٫٣٦٠()١٩٫٣٢٥٫٥٧١(إضافات الى ممتلكات وآالت ومعدات

٤٤٫٣٥٠١١٧٫٠٠٠المتحصل من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
)٨٫٠٠٠٫٠٠٠(-الى استثمارات متاحة للبیعاضافة 

)١٧٫٥٠٠٫٠٠٠(-قرض الى شركة زمیلة
)٥٤٫٣٥٤٫٣٦٠()١٩٫٢٨١٫٢٢١(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)١٠٫٦٨٣٫٩٠٢()٥٢٫٦٣٦٫١٧١(صافيمن القروض، المسدد
)١٠٫٦٨٣٫٩٠٢()٥٢٫٦٣٦٫١٧١(األنشطة التمویلیةالنقد المستخدم فيصافي

١١٫٣١٠٫١٢٣)٦٫٨٢٥٫٢٩٦(صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
١٧٫٣٢٢٫٥١٨٦٫٠١٢٫٣٩٥السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة 

١٠٫٤٩٧٫٢٢٢١٧٫٣٢٢٫٥١٨السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة 

- -)٢-١٠غیر نقدیة (ایضاح معامالت
٢٠١٨مارس ٢٠تمت الموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة وإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة نیابة عن المساھمین بتاریخ 

.) جزًء ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة٢٧) إلى رقم (١تعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (

عبد الحمید الشاذليھشام الحمليأحمد الدباسي
يالمدیر المالالرئیس التنفیذيالعضو المفوض



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
م٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 
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التنظیم واألنشطة الرئیسیة-١
كشركة ذات مسؤولیة سعودیة تأسست مساھمة الشركة السعودیة ألنابیب الصلب ( یشار إلیھا بـ "الشركة" أو "أس أس بي سي") ھي شركة 

یونیو١٠الموافق (ھـ ١٤٠٠رجب٢٧الصادر بتاریخ٢٠٥٠٠٠٩١٤٤رقمبموجب السجل التجاريكة العربیة السعودیةمحدودة في الممل
من شركة ذات مسئولیة محدودة إلى تم تحویل الكیان القانوني للشركة ،م)٢٠٠٩یونیو ٢٧افق ھـ (المو١٤٣٠رجب ٤في تاریخ و. )م١٩٨٠

مالیة.شركة مساھمة مدرجة في سوق األوراق ال

١٠سھم قیمة كل سھم ملیون ٥١لایر سعودي مقسم إلى ملیون ٥١٠العام األولىة المصدر والمصرح بھ بعد الطرحمال الشركیبلغ رأس
لایر سعودي. 

یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالى:

٣١٣٢٦الدمام ،١١٦٨٠ب .ص
المملكة العربیة السعودیة

ھا ونتائج اعمالھا ضمن القوائم المالیة الموحدة المرفقة:إلتزاماتل الفروع التالیة، والتي تم ادراج موجوداتھا وتعمل الشركة من خال

تعمل في تاریخ السجل التجاري (میالدي) تاریخ السجل التجاري (ھجري) رقم السجل التجاري
الخبر ١٩٨١ینایر ٨ ١٤٠١ربیع األول ٨ ٢٠٥١٠٠٧٠٣٧

الریاض ١٩٨٢فبرایر١٦ ١٤٠٢ربیع الثاني ٢٢ ١٠١٠٠٤٣٣٢٥
جدة ١٩٨٣مارس ٢٢ ١٤٠٣جمادى اآلخرى ٧ ٤٠٣٠٠٣٨٣٥٥

بریدة ١٩٩٤یونیو ٢١ ١٤١٥محرم ١١ ١١٣١٠١٢٦١٣

ولیاً تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة وشركتھا التابعة في إنتاج أنابیب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابیب مجلفنة ومسننة ملحومة ط
اً وأنابیب غیر ملحومة وأنابیب مغلفة خارجیاً بثالث طبقات من مادة البولي بروبیلین والبولي ایثلین بأقطار مختلفة وأنابیب مغلفة داخلی

باألبوكسي وأنابیب منحنیة بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابیب الملحومة.

ھیكل المجموعة-٢
لھا (یشار إلیھم مجتمعین التابعة التالیة ةعلى القوائم المالیة للشركة والشرك٢٠١٧ردیسمب٣١دة كما في الموحتشتمل القوائم المالیة 

:"بالمجموعة")
نسبة الملكیة الفعلیةالنشاط الرئیسيالشركة التابعة

م٢٠١٦م٢٠١٧

%١٠٠%١٠٠لمعاملتصنیع معدات ا)"شركة صناعات التیتانیوم والفوالذ المحدودة ( "تي إس إم العربیة

)""تي إس إم العربیة(شركة صناعات التیتانیوم والفوالذ المحدودة
ینایر ٨ھـ (الموافق ١٤٣٢صفر ٤الصادر بتاریخ ٢٠٥٠٠٧٣٩٨٥، بموجب السجل التجاري رقم تأسست شركة تي إس إم العربیة

٣٢الحراریة وأوعیة الضغط. یبلغ رأس مال الشركة التابعة ویتمثل نشاطھا الرئیسي في تصنیع معدات المعامل مثل المبادالتم)، ٢٠١١
% في شركة تي إس إم العربیة. ٧٠تمتلكھا الشركة السعودیة ألنابیب الصلب بالكامل. كانت المجموعة تمتلك أوالً نسبة وملیون لایر سعودي 

% من ٣٠البالغھ ةیتك لالستحواذ على الحصة المتبقوقعت الشركة إتفاقیة ( "اإلتفاقیة") مع شركة تي إس إم،م٢٠١٦فبرایر ٢٢بتاریخ 
وتم تعدیل عقد تأسیس الشركة ، تم استكمال االجراءات القانونیة لإلستحواذ٢٠١٧أبریل ١٦في .حصص ملكیة شركة تي إس إم العربیة

التابعة تبعاً لذلك.

ملیون لایر سعودي. بناًء ٣٤٫٧٩مال الشركة بمبلغ بیة رأستجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العر،م٢٠١٧دیسمبر٣١كما في 
فإن اإلدارة ترى أن شركة تي إس إم العربیة سوف تكون قادرة على تحقیق ربح كافي ،لشركة تي إس إم العربیةل المستقبلیةالعمعلى خطة 

مجلس إدارة الشركة السعودیة ألنابیب الصلب قراراً یؤكد فیھ فقد أصدر ،وتدفقات نقدیة إیجابیة لدعم عملیاتھا في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك
فإن ،على إستمرار عملیات شركة تي إس إم العربیة وتقدیم الدعم المالي الكافي للشركة لتتمكن من الوفاء بإلتزامتھا عند استحقاقھا.  وعلیھ

الشركة التابعة تقوم بإعداد قوائمھا المالیة وفقاً لمفھوم االستمراریة. 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
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الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 
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أسس اإلعداد-٣
قائمة اإللتزام١-٣

وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر ،تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة
واإلصدارات األخرى التي أقرتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

لمعاییر المالیة الموحدة وفقاً ھاقامت المجموعة بإعداد قوائمفقد ،م٢٠١٦دیسمبر ٣١حتى وبما في ذلك السنة المنتھیة في تللسنوابالنسبة 
المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

المالیةھاقوائمعرضربیة السعودیة، قامت المجموعة بوبحسب األنظمة المطبقة في المملكة الع،م٢٠١٧ینایر١فيتبدأالتيالمالیةللفترات
الھیئةعنالصادرةاألخرىاإلصداراتالمعاییر ووالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةالمالیةللتقاریرالدولیةللمعاییروفقاالموحدة

اً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر طبقتم إعدادھا ئم مالیة سنویة قد المرفقة أول قواالقوائم المالیة الموحدة . تعتبر القانونیینللمحاسبینالسعودیة
.المالیة

. ان أثر دولیة للتقاریر المالیة ألول مرةتطبیق المعاییر ال- ) ١(تم اعداد القوائم المالیة الموحدة المرفقة وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
م تم عرضھا في ٢٠١٦ینایر ١م و٢٠١٦دیسمبر ٣١الیة على القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر الم

) حوال القوائم المالیة الموحدة.٢٥إیضاح رقم (
في ار الیھا المشأن خیارات استخدام نموذج إعادة تقییم الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة ،قررت ھیئة السوق المالیة

وخیار استخدام نموذج القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة في معیار )٣٨(ومعیار المحاسبة الدولي رقم )١٦(معیار المحاسبة الدولي رقم 
سبة م بالن٢٠١٩م إلى سنة ٢٠١٧لن یكون متاحاً خالل السنوات الثالث األولى من التحول ابتداًء من سنة )٤٠(رقمالمحاسبة الدولي

ستقوم الھیئة بدراسة ما إذا كانت ستواصل تطبیق نموذج التكلفة أو ستسمح بتطبیق ،للشركات المدرجة. عند انتھاء الفترة المذكورة أعاله
المالیة الحالیة.للسنةفإن المجموعة ال تستطیع استخدام ھذه الخیارات ،نماذج القیمة العادلة / إعادة التقییم. وفي ظل ھذه الظروف

إعداد القوائم المالیة الموحدة٢-٣
إال اذا سمحت المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بالقیاس وفقاً لطرق تقییم تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة

.أخرى

التقدیرات واالفتراضات ووضع األحكام، ، یتطلب من اإلدارة لمالیةوفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر اإن اعداد القوائم المالیة الموحدة 
الھامة قد تم التقدیرات واالفتراضات ان ھذه . الموحدةالمصرح عنھا بالقوائم المالیةالمبالغ السیاسات المحاسبیة وتطبیق التي قد تؤثر على 

.)٣- ٦- ٢٤رقم (یضاح في اإلاالفصاح عنھا 

أساس التوحید٣-٣
. )١(إیضاح رقم في ردوشركتھا التابعة (المجموعة) كماالقوائم المالیة للشركة السعودیة ألنابیب الصلب و،قوائم المالیة الموحدةتتضمن ال

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

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

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

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

 خرین املي حقوق التصویت األبالنسبة لحجم ومدى ملكیة حالمجموعةحجم حقوق التصویت التي تمتلكھا
 واألطراف األخرىأوحاملي حقوق التصویت اآلخرین المجموعةحقوق التصویت المحتملة التي تمتلكھا
 .الحقوق الناشئة من الترتیبات التعاقدیة األخرى
 ألنشطة ذات الصلة وقت الحاجة القدرة الحالیة على توجیھ ا،أو لیست لدیھا،لھاالمجموعةأیة حقائق وظروف إضافیة قد تشیر إلى أن

بما في ذلك كیفیة التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة.،التخاذ قرارات

المجموعة بینما تتوقف تلك العملیة عندما تفقد ،من السیطرة على تلك الشركة التابعةالمجموعةتبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما تتمكن 
ة في فتریتم تضمین إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل ال،عة. وعلى وجھ الخصوصالسیطرة على الشركة التاب

المجموعةفیھ سیطرة تنتھيعلى السیطرة حتى التاریخ الذي المجموعةمن تاریخ حصول الدخل الشامل الموحدةوالربح أو الخسارةقائمة 
على الشركة التابعة.
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تتمة)(أسس اإلعداد-٣

(تتمة)أساس التوحید٣-٣
إجمالي الدخل إن وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساھمي الشركة. قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إن قائمة 

الشامل للشركة التابعة موزع على مساھمي الشركة. 

ة للشركات التابعة لكي تتالئم سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل یتم إجراء تعدیالت على القوائم المالیة الموحدعند الضرورة، 
المجموعة. 

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

التغیرات في حقوق ملكیة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة
م إن التغیرات في ملكیة المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السیطرة یتم احتسابھا كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القی

ي ملكیتھا في الشركات التابعة. إن أي فرق بین قیمة تعدیل حقوق المدرجة لملكیة المجموعة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة لتعكس التغیرات ف
ة.الملكیة غیر المسیطرة والقیمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض یتم إدراجھ مباشرة في حقوق الملكیة ویكون عائداً إلى مساھمي الشرك

على ویتم احتسابھا الموحدةالربح أو الخسارة ح أو خسارة في قائمة یتم االعتراف بأي رب،عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة
) القیمة الدفتریة المدرجة سابقاً للموجودات ٢) إجمالي القیمة العادلة للمبلغ المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة مستبقاة و (١الفرق بین (أساس 

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

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

وفي حال أصبحت شركة ٣٩الالحقة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم في الفتراتاألولي عند االعتراف لإلستثمار المتبقي كقیمة عادلة 
ستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك.إلاألولي بالإلعتراف زمیلة أو مشروع مشترك فیتم اعتبار القیمة العادلة كتكلفة 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣

م  ٢٠١٧نایر ی١المعاییر الصادرة والمطبقة بتاریخ ٤-٣
)٧الدولي رقم المحاسبةمعیارعلىتعدیالت(اإلفصاح مبادرة
تمكنعن التغیرات والتي تتعلق بمبادرة االفصاح عن التغیرات في المطلوبات الناشئة عن التدفقات النقدیة والتي االفصاحالتعدیالتتتطلب

تغیرات نقدیة أیة، والتي تشمل التغیرات الناشئة عنالتمویلأنشطةعناشئةالنالمطلوباتفيالتغیراتتقییممنالمالیةالقوائممستخدمي
وغیر نقدیة.

نشطة التمویلیة، كما تم عرضھا في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، تمثل فقط التغیرات في التدفقات جة عن األتالتدفقات النقدیة للمجموعة النا
ما یندرج بھا من تغیرات غیر نقدیة والتي تنعكس في التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة. النقدیة، فیما عدا المصاریف التمویلیة و

) ١٢الدولي رقم المحاسبةمعیارعلىتعدیالت(المحققةغیرللخسائرالمؤجلةالضریبیةالموجوداتإثبات
.العادلةبالقیمةقیاسھاتمالتيالدینأدواتعلىحققةالمغیرللخسائرالمؤجلةالضریبیةالموجوداتعنةالمحاسبالتعدیالتتوضح

ال یوجد لدى المجموعة أدوات دین یتم قیاسھا وفقاً للقیمة العادلة.

معاییر صادرة ولم یتم تطبیقھا بعد٥-٣
یتم تطبیقھا بعدلمالتي الصادرة ووالتفسیرات الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتعدیالت على المعاییر الجدیدة المعاییر 

أو ما م٢٠١٨ینایر ١المحاسبیة التي تبدأ في اتعاییر الحالیة وھي إلزامیة للفترتم نشر المعاییر والتفسیرات والتعدیالت المحاسبیة على الم
المجموعة لم تقم بتطبیقھا بشكل مبكر.علماً بأن ،بعدھا

دوات المالیةاأل–)٩(المعیار الدولي إلعداد  التقاریر المالیة رقم 
م متطلبات جدیدة لتصنیف وقیاس الموجودات المالیة. تم تعدیل ٢٠٠٩الصادر في نوفمبر )٩رقم (قدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

ة والتوقف عن م لیشمل متطلبات تصنیف وقیاس المطلوبات المالی٢٠١٠الحقاً في أكتوبر )٩رقم (المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
المتطلبات الجدیدة لمحاسبة التحوط العامة. وتم إصدار نسخة معدلة أخرى من المعیار اشتمل المعیارعلىم ٢٠١٣االعتراف. وفي نوفمبر 

دیالت م لیتضمن بشكل أساسي؛ (أ) متطلبات انخفاض قیمة الموجودات المالیة (ب) تع٢٠١٤في یولیو )٩رقم (الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
محدودة على متطلبات التصنیف والقیاس وذلك من خالل إدخال فئة قیاس "القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات الدین 

البسیطة.
ر المحاسبة الدولي متطلبات المحاسبة لألدوات المالیة لتحل محل معیا)٩رقم (نسخة نھائیة من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة تتضمن ال

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس.)٣٩رقم (

یتضمن المعیار متطلبات في المعالجات التالیة:

التصنیف والقیاس
م٢٠١٤الذي یتم االحتفاظ بھا فیھ وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة. تقدم نسخة المنشأة ونموذج أعماللوفقاً یتم تصنیف الموجودات المالیة 

"القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات الدین. یتم تصنیف المطلوبات )٩رقم (من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
تمان ئفي المتطلبات المطبقة على قیاس مخاطر اإلاختالفاتد وجیإال أنھ. )٣٩رقم (معیار المحاسبة الدولي لما ورد بالمالیة بطریقة مماثلة 

الخاصة بالمنشأة.

انخفاض القیمة
م نموذج "خسارة االئتمان المتوقعة" لقیاس انخفاض قیمة ٢٠١٤المصدر في عام)٩رقم (یقدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

الموجودات المالیة. وعلیھ لم یعد من الضروري وقوع حدث ائتماني قبل االعتراف بخسارة االئتمان.

رقم متطلبات التوقف عن االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة من معیار المحاسبة الدولي استخدام نفستم وقف عن االعتراف: الت
)٣٩(.

ولالتح
.ر المالیة سیتم تطبیقھ بأثر رجعيق المعیار الدولي إلعداد التقارین تطبیأن التغیرات الناتجة ع

تعدیل ارقام المقارنة للسنوات السابقة فیما یخص التبویب وتغیرات القیاس (بما في ذلك معفاء الذي یسمح بعدتنوي المجموعة اإلستفادة من اإل
المعیار الدولي إلعداد التقاریر . في العموم، فإن التغیرات في قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة الناشئة عن تطبیق )اإلنخفاض في القیمة

.٢٠١٨ینایر ١یلھا على األرباح المبقاة واإلحتیاطیات كما في ، سیتم تحم)٩رقم (المالیة 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)معاییر صادرة ولم یتم تطبیقھا بعد ٥-٣

الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا بعد(تتمة)والتفسیرات الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتعدیالت على المعاییر الجدیدة المعاییر 
اإلیرادات من العقود مع العمالء -)١٥(دولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار ال
معیار واحد. لتندمج في باإلیرادلإلعتراف لمعیار ویحسن ویحل محل إرشادات محددة ایجمع ھذا 

ومعیار ،عقود اإلنشاء)١١(ي رقم في معیار المحاسبة الدولالواردةباإلیرادات لإلعترافالحالیة المتطلباتالمعیار محل ھذا سوف یحل 
وتفسیر ،التعاقد على إنشاء عقارات- )١٥(رقم لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة تفسیر و،اإلیراد–)١٨(المحاسبة الدولي رقم 

–)٣١(رقمالمعاییر الدولیة تفسیر ة وتفسیر لجنتحویل الموجودات من عمالء - )١٨(رقم لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
نطبق على كافة اإلیرادات الناشئة عن العقود مع العمالء. كما توفر قد او،عملیات المقایضة التي تنطوي على خدمات إعالنیة- اإلیراد 

و المعداتلكات واآلالت وقیاس أرباح وخسائر استبعاد بعض الموجودات غیر المالیة بما في ذلك الممتلإلعتراف متطلباتھ نموذجاً 
والموجودات غیر الملموسة. 

واالعتراف باإلیرادات. إن المبدأ األساسي ھو أن تعترف المنشأة باإلیرادات المبادئ التي یجب على المنشأه اتباعھا للقیاسیحدد المعیار 
ع أو الخدمات إلى العمیل. مقابل تحویل البضائاستالمھعكس المقابل المادي الذي تتوقع المنشأة القیمة التي تب

: باإلیرادات من العقود مع العمالءلإلعتراف یقدم المعیار نھجاً یتكون من خمس خطوات ،وعلى وجھ التحدید
) تحدید العقد مع العمیل.١(
األداء في العقد. إلتزامات) تحدید ٢(
) تحدید سعر المعاملة.٣(
العقد.األداء فيلتزامات سعر المعاملة إلتوزیع) ٤(
أداء االلتزام.شروط ) االعتراف باإلیرادات عندما (أو بمجرد أن) تستوفي المنشأة ٥(

م. ستقوم المجموعة بتطبیق المعیار في نفس التاریخ. ٢٠١٨ینایر ١ة التي تبدأ في یالمحاسبللسنةھذا المعیار إلزامي إن 

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

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

.واإلفصاح عن عقود اإلیجار

وعقد ) قائمة المركز المالي(على یلي كان ینبغي على المستأجرین التفرقة بین عقد التأجیر التمو،)١٧(بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
من المستأجرین االعتراف حالیاً )١٦(. یتطلب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم )قائمة المركز الماليجخار(التأجیر التشغیلي 

وقد أدرج مجلس معاییر المحاسبة حق االستخدام " لجمیع عقود اإلیجار.أصللتزام اإلیجار بما یعکس مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و"إب
یجار منخفضة القیمة. ال یمكن تطبیق ھذا اإلعفاء إال من قبل المستأجرین. اإلالدولیة إعفاء اختیاریاً لبعض عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود 

معیار في نفس التاریخ. م. ستقوم المجموعة بتطبیق ال٢٠١٩ینایر ١ة التي تبدأ في یھذا المعیار إلزامي للفترة المحاسبإن 

سھمتصنیف و قیاس معامالت الدفع على أساس األ-)٢تعدیل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
بالنسبة للتسویات ،سھماألأساسشروط االستحقاق على معامالت الدفع علىتحقق المحاسبة عن آثار • تتعلق ھذه التعدیالت بالمجاالت التالیة: 

المحاسبة عن تعدیل شروط •ضریبة االستقطاع  لتزامات مع صافي مزایا التسویة إلاألسھمیف معامالت الدفع على أساس تصن• النقدیة 
.وأحكام الدفع على أساس األسھم التي تغیر المعاملة من تسویة نقدیة إلى تسویة حقوق ملكیة

مع متطلبات انتقالیة محددة. تقوم المجموعة حالیا ،م٢٠١٨ینایر ١و بعد تسري التعدیالت بأثر مستقبلي على الفترات السنویة التي تبدأ في أ
.بتقییم أثر ھذا المعیار الجدید بشكل دقیق

عدم التأكد المرتبط بمعالجات ضریبة الدخل–)٢٣(تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم 
یر ) الضریبیة، الوعاء الضریبي، الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة، الخصومات الضریبیة غتحدید االرباح (الخسائرتفسیر الوضح ی

ضریبة - ) ١٢الدولي رقم (المحاسبة لمعیار حول معالجات ضریبة الدخل وفقاً عند عدم وجود تیقنذلكالمستخدمة ومعدالت الضریبة، و
ص الھیئات الضریبیة، لضریبیة یتم تطبیقھا بشكل مجمع، اإلفتراضات الخاصة بفحالدخل. وباألخص یأخذ في اإلعتبار: اذا ماكانت المعالجة ا

الربح (الخسارة) الضریبیة، الوعاء الضریبي، الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة، الخصومات الضریبیة غیر المستخدمة من تحدید كالً 
ة للمجموعة. ھذا ر جوھري على القوائم المالیة الموحدللتفسیر أث. ال یتوقع أن یكون ة، والتغیرات في الظروف واألحداثومعدالت الضریب

.٢٠١٩التي ستبدأ في أو بعد ینایر السنویة التفسیر سیصبح مطبقاً على الفترات 

تعدیالت أخرى
موحدة للمجموعة. إن المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة لیست ساریة بعد وال یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على القوائم المالیة ال
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٦-٣

(تتمة)ممتلكات وآالت ومعدات١-٦-٣

االنخفاض في القیمة
في حال وجود أحداث أو ، وذلكإنخفاض في قیمتھاما إذا كان ھناكغرض تحدید بیتم مراجعة القیم الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات 

وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل ،. عند وجود ذلك المؤشرلإلستردادغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة ت
قیمتھ القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع أووالتي تمثللإلستردادیتم شطب الموجودات إلى قیمتھا القابلة ،لإلستردادقیمتھ القابلة 
أیھما أعلى. ،اإلستخدامیة

بأنھا أصغر مجموعة محددة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدیة مستقلة ھاتفي قیمنخفاض اإلقیاسیتم تحدید الوحدة المولدة للنقد التي یتم 
الدفتریة لألصل مباشرة إلى قیمتھ بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة من األصول أو مجموعات األصول األخرى. یتم تخفیض القیمة 

. لإلستردادإذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ المقدرة القابلة لإلستردادالقابلة 

المراجعة السنویة للقیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة
ستبعاد األصل بعد خصم التكالیف المقدرة لالستبعاد من االحصول علیھلمجموعة لالذي یمكنالحاليالقیمة المتبقیة لألصل ھي المبلغ المقدر

نھایة عمره اإلنتاجي. في ین تإذا كان األصل قد وصل بالفعل إلى العمر والحالة المتوقع

التقدیرات مالیة. إذا اختلفت التوقعات عن فترةفي نھایة كل ،عند الضرورة، تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات وتعدیلھا
یتم احتساب التغیر (التغیرات) كتغیر في التقدیرات المحاسبیة.،السابقة

تجزئة الموجودات
شكل تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالباً من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجیة أو أنماط استھالك مختلفة. یتم استبدال ھذه األجزاء (ب

. وعلیھ: مستقل) خالل العمر اإلنتاجي لألصل
إذا إال(مستقلتكلفة اإلجمالیة للبند بشكل للنسبیاً بالنسبةھامة تكلفتھتكون،یتم استھالك كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات

ه وفي ھذ،نفس العمر االنتاجي وطریقة استھالك جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت والمعداتاھدیلاحد االجزاء الھامھكان
. )ستھالكلغرض اإلین معاً ئیمكن تجمیع الجز،الحالة

 القیمة الدفتریة لبند الممتلكات واآلالت والمعدات. یتم ضمن الیومیة للبندالصیانةفي إطار منھج التجزئة. ال تعترف المجموعة بتكالیف
كھا بشكل الد مكونات الموجودات المختلفة ویتم استھیتم تحدیعند تكبدھا.قائمة الربح أوالخسارة الموحدة االعتراف بھذه التكالیف في 

،المختلفة. ومع ذلكمنفصل فقط بالنسبة لألجزاء الھامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات األعمار اإلنتاجیة أو أنماط االستھالك
بغض النظر عما إذا ،على جمیع األجزاء المحددةستبدال األجزاء (التكلفة الالحقة للجزء المستبدل) تسري عموماإفإن المبادئ المتعلقة ب

كانت ھامة أم غیر ھامة. 

رسملة التكالیف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات
تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات مما یلي:

اریة والتخفیضات.بعد حسم الخصومات التجالمستردة،بما في ذلك رسوم االستیراد وضرائب الشراء غیر ،سعر الشراء
 إلدارة.لتتراءىإلى الموقع والحالة الالزمة لتشغیلھ بالطریقة التي بوصول األصلمباشرة مرتبطةأي تكالیف
وااللتزام المتکبد إما نتیجة شراء ھذا البند أو ،التقدیر األولي لتكالیف تفكیك ونقل البند وإعادة الموقع الذي یوجد علیھ إلى حالتھ الطبیعیة

.السنةجة استخدامھ خالل فترة معینة ألغراض أخرى بخالف إنتاج المخزون خالل تلك نتی

فقط عندما یكون من المحتمل تدفق منافع ،حسب الحالة،قة في القیمة الدفتریة لألصل أو یتم االعتراف بھا كأصل منفصلحتدرج التكالیف الال
ألحد یتم التوقف عن االعتراف بالقیمة الدفتریة ،بھقیاس تكلفة البند بشكل موثوقاقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند إلى المجموعة ویمكن 

كأصل منفصل عند استبدالھ.األجزاء المثبتة 

یتم رسملة تکالیف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤھلة کجزء من تکلفة الموجودات المؤھلة حتی بدء اإلنتاج التجاري.

فترة القوائم المالیة التي یتم تكبدھا فیھا. یتم خالل قائمة الربح أوالخسارة الموحدةوالصیانة األخرى على صالحمصاریف اإلیتم تحمیل كافة 
قائمة الربح أوالخسارة الموحدة حات العادیة التي ال تزید من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مخرجات اإلنتاج على التحمیل الصیانة واإلص

عند تكبدھا.
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قطع الغیار الرأسمالیة
ستخدام اإلرشادات إب،تقوم المجموعة بتصنیف قطع الغیار الرأسمالیة إلى قطع غیار ھامة (قطع الغیار االستراتیجیة) وقطع الغیار العامة

التالیة:

ھاماً ینبغي االحتفاظ بھ في االذي من المحتمل أن یكون عنصرا رئیسیا / جزءً المعد لإلستخدام بشكل عاجل،الھامة ھي الجزء قطع الغیار
ولیس من المتوقع عموما أن یتم استخدامھا أعطال،حدوث عندالمتناول لضمان استمراریة تشغیل معدات اإلنتاج. وعادة ما تستخدم فقط 

ستھالك قطع الغیار الھامة من تاریخ الشراء مباشرة. بشكل روتیني. یبدأ ا

 قطع الغیار العامة ھي قطع الغیار الرئیسیة األخرى التي ال تعتبر ھامة ویتم شراؤھا مقدماً بسبب خطط االستبدال المقررة (تمشیا مع
" لإلستخدامللتشغیل. تعتبر ھذه البنود "متاحة لةقاببرنامج الصیانة المقرر) وذلك الستبدال قطع الغیار الرئیسیة الموجودة بأجزاء جدیدة 

مة فقط في تاریخ مستقبلي. ومن ثم تبدأ عملیة االستھالك عند تركیبھا كجزء مستبدل. إن فترة االستھالك لمثل ھذه األجزاء الرأسمالیة العا
أیھما أقل.ا،المرتبطة بھاإلنتاجي أو العمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع للمعداتعمرھاتكون علی مدى 

األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ
الفئة یتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر ضمن األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ. یتم تحویل الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر إلى

عند وصول األصل إلى الموقع و / أو الحالة ،المشروع)المناسبة في الممتلكات واآلالت والمعدات أو الموجودات غیر الملموسة (تبعاً لطبیعة
ھا اإلدارة. تتضمن تكلفة بند األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ سعر الشراء وتكلفة اإلنشاء / التطویر االالزمة لیتمكن من العمل بالطریقة التي تر

إلدارة. یتم رسملة التكالیف لتتراءىرأسمالیة تحت التنفیذ التي بند األعمال الاإلستحواذ علىإنشاء أو بمباشرة مرتبطةوأیة تكالیف أخرى 
المرتبطة باختبار بنود األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ (قبل أن تكون متاحة لالستخدام) بالصافي بعد خصم متحصالت بیع أي إنتاج خالل 

فترة االختبار. ال یتم استھالك أو إطفاء األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ.

الموجودات غیر الملموسة٢-٦-٣
یتم قیاس الموجودات ،یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة التي یتم اقتناؤھا بشكل منفرد عند االعتراف األولّي بالتكلفة. بعد االعتراف األوليّ 

م.حسب اللزو،غیر الملموسة بالصافي بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة

أیھما أقل. وھي تتكون بشكل ،على مدى العمر التعاقدي أو العمر اإلنتاجيذات العمر اإلنتاجي المحدد الموجودات غیر الملموسة یتم إطفاء 
سنوات بطریقة القسط الثابت على ٤م المجموعة بإطفاء ھذه الموجودات غیر الملموسة على مدى وقترئیسي من أنظمة المعلومات اإلداریة. 

تراض أن القیمة المتبقیة صفر.اف

الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد على اساس االعتراف بالموجودات غیر الملموسة بیتم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف 
.عندما یتم التوقف عن االعتراف باألصلقائمة الربح أوالخسارة الموحدة والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إدراجھا في 

اإلستثمارات في شركات زمیلة٣-٦-٣
%٢٠ملكیة تتراوح مابین بحصصاً غالبوالمرتبطة،الشركات الزمیلة ھي تلك التي یكون للمجموعة تأثیر جوھري علیھا ولكن لیس سیطرة

تقوم المجموعة ،جوھريمن رأس المال الذي یحق لصاحبھ التصویت. إذا لم تؤدي حصة الملكیة في الشركة الزمیلة إلى تأثیر%٥٠إلى 
بتصنیف ھذا االستثمار ضمن االستثمارات المتاحة للبیع. 

دة یام زیتم ثاالستثمار مبدئیاً بالتكلفة اثباتیتم ،وفقاً لطریقة حقوق الملكیة.تتم المحاسبة عن الشركات الزمیلة بإستخدام طریقة حقوق الملكیة
ء.إلقتناایخ رتاد لمحققة بعوافیھا ر لمستثماكة رلشر اخسائأو ح باأرعة في ولمجمب ابنصیر إلستثماض اتخفیأو 

الدخل ضمنفال یعاد تصنیف المبالغ التي سبق االعتراف بھا ،إذا تم تخفیض حصة الملكیة في شركة زمیلة مع االحتفاظ بالتأثیر الجوھري
قائمة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ فيصیبنة. یتم إثبات یلحصة التناسبابمقدارإال الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة

یتم اإلعتراف بھا في ما بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر المجموعة في أرباح أو خسائرنصیبنكما أ. الربح أوالخسارة الموحدة
وعة في خسائر الشركة الزمیلة مساویة لحصتھا في نفس لقیمة الدفتریة لالستثمار. عندما تكون حصة المجملع تسویة مقابلة الدخل الشامل م

إال إذا التزمت ،أیة خسائر إضافیةإثباتال تقوم المجموعة ب، بما في ذلك أیة ذمم مدینة أخرى غیر مضمونة،الشركة الزمیلة أو زائدة عنھا
راف بتوزیعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات مبالغ بالنیابة عن الشركة الزمیلة.  یتم االعتبسداداً أو ضمنیاً قانونیالمجموعة 

.لقیمة الدفتریة لالستثماراتلض یخفتالزمیلة ك
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ل موضوعي على انخفاض قیمة االستثمار في الشركات الزمیلة. وفي حالة ما إذا كان ھناك أي دلیمالي تحدد المجموعة في تاریخ كل تقریر 
للشركة الزمیلة لإلستردادحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة على أساس الفرق بین القیمة القابلة إوم المجموعة بتق،ھذا الدلیلوجود مثل 

.لخسارة الموحدةقائمة الربح أوافي بشكل منفصلذلك المبلغ اثباتوقیمتھا الدفتریة ثم 

جموعة یتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت التصاعدیة والتنازلیة بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة في القوائم المالیة للم
لی انخفاض في قیمة كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة إال إذا كانت المعاملة تدل عبالمجموعة،المرتبطبقدر حصة المستثمر غیر فقط

بما یضمن اتساقھا مع السیاسات المطبقة من قبل المجموعة.،عند الضرورة،السیاسات المحاسبیة للشرکة الزمیلةیتم تعدیلاألصل المحول. 
.قائمة الربح أوالخسارة الموحدةیتم االعتراف باألرباح والخسائر المخفضة الناشئة عن االستثمار في الشركة الزمیلة في 

الموجودات المالیة٤-٦-٣
االعتراف والتوقف عن االعتراف 

وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع ،للموجودات المالیة في تاریخ المعاملةالدائمةیتم االعتراف بالمشتریات والمبیعات 
م التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو یتم تحویلھا األصل. یتم التوقف عن االعتراف بالموجودات المالیة عندما ینتھي الحق في استال

المجموعة بتحویل كافة مخاطر ومنافع الملكیة بشكل جوھري.وقیام

التصنیف
ح والمتا،والقروض والذمم المدینة،الفئات التالیة: بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإلىتقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة 

راف للبیع. ویعتمد التصنیف على الغرض الذي تم شراء الموجودات المالیة من أجلھ. تقوم اإلدارة بتحدید تصنیف موجوداتھا المالیة عند االعت
المبدئي. 

(أ ) موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الخسارة ھي موجودات مالیة محتفظ بھا بغرض المتاجرة. یتم تصنیف األصل المالي إن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

أیضا ضمن المحتفظ بھ بغرض المالیةفي ھذه الفئة إذا تم شراؤه بشکل رئیسي بغرض البیع علی المدى القصیر. یتم تصنیف المشتقات
ه الفئة ضمن الموجودات المتداولة إذا كان من المتوقع تسویتھا خالل المتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات تحوط. یتم تصنیف الموجودات في ھذ

تقاسالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إن غیر المتداولة. الموجوداتوبخالف ذلك فإنھا تصنف ضمن،شھراً ١٢
بالقیمة العادلة.الحقاً 

(ب) القروض والذمم المدینة
ذمم المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة محددة بمبالغ او دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوق نشط. وھي القروض والإن 

من ضیتم تصنیفھا ف،شھرا بعد نھایة فترة القوائم المالیة١٢عن فترات استحقاقھاالتي تزیدتلكستثناء إب،الموجودات المتداولةضمن درج ت
.الفعالةستخدام طریقة الفائدة إمتداولة في قائمة المركز المالي. یتم إدراج القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة بالموجودات غیر ال

(ج) الموجودات المالیة المتاحة للبیع
أي فئة ضمنتصنیفھا تلك التي لم یتمھذه الفئة أو ضمنتصنیفھاغیر مشتقة تم مالیةإن الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھى موجودات

شھرا من نھایة فترة ١٢خالل ااإلدارة استبعادھیكن موعد استحقاقھا او تنويویتم إدراجھا ضمن الموجودات غیر المتداولة ما لم،أخرى
الموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة.تظھرالقوائم المالیة. 

المتاحة للبیع في الدخل الشامل اآلخر. الموجوداتلألوراق المالیة وغیر المالیة المصنفة ضمنیتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة
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تسلسل القیمة العادلة لألدوات المالیة
دوات المالیة في التسلسل التالي بناًء على المدخالت المستخدمة في التقییم: تقوم المجموعة بتصنیف القیمة العادلة لأل

١رقمالمستوى
دوات المالیة المدرجة في األسواق النشطة تكون بناًء على سعر اإلغالق في السوق النشط في تاریخ قائمة المركز المالي لألالقیمة العادلة 

سلع المتداولة في سوق األوراق المالیة والموجودات المالیة األخرى مثل االستثمارات في حقوق ومن األمثلة على ذلك مشتقات ال،الموحدة
الملكیة وسندات الدین.

٢ى رقمالمستو
مكن مالحظتھا. تتضمن یبیانات سوقیة تعتمد علىستخدام أسالیب تقییم إیتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق نشط ب

أو منحنیات العائد أو أسعار ،ونماذج التقییم القیاسیة بناء على معاییر السوق لمعدالت الفائدة،أسالیب التقییم التدفقات النقدیة المخصومة
. قائمة على أساس معامالت تجاریة بحتةواستخدام معامالت مماثلة ،وأسعار المتداولین لألدوات المماثلة،صرف العمالت األجنبیة

٣رقم توى المس
ستخدام مدخالت ال تستند إلی بیانات في السوق غیر قابلة للمالحظة إعلى تقییمات محددة للشرکة باًءایتم قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة بن

(مدخالت غیر قابلة للمالحظة).

انخفاض قیمة الموجودات المالیة
ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أصل مالي أو مجموعة من تقوم المجموعة في نھایة كل فترة قوائم مالیة بتقییم 

تكبد خسائر عن ھذا االنخفاض في القیمة ونخفاض في القیمة أو مجموعة الموجودات المالیة لإلالموجودات المالیة. ال یتعرض األصل المالي
قوع حدث أو أكثر بعد التسجیل المبدئي لألصل ("حدث خسارة") القیمة نتیجة لوفيإال في حالة وجود دلیل موضوعي على وقوع انخفاض

على ویكون لذلك الحدث (أو تلك األحداث) أثر على التدفقات النقدیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة بشكل یمكن تقدیره 
مالیة كبیرة یواجھون صعوباتالمدین أو مجموعة المدینین أن. وقد یشمل الدلیل على االنخفاض في القیمة مؤشرات تدل على بھنحو موثوق

تتوفر أو إخفاقھم أو عجزھم عن سداد الفوائد أو الدفعات األصلیة أو احتمالیة دخولھم في إجراءات إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى أو عندما
مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف ،قدیة المقدرةبیانات جدیرة بالمالحظة تشیر إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات الن

االقتصادیة المقترنة بحاالت التخلف عن السداد.

یتم تكوین مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك شك ،بالنسبة لبعض فئات الموجودات المالیة مثل الذمم المدینة التجاریة
للشروط األصلیة للفاتورة. یتم تحمیل مخصصات اً على تحصیل أي من المبالغ المستحقة وفقجوھري في أن المجموعة لن تكون قادرة 

الموحدة وتدرج ضمن "مصاریف البیع والتسویق والتوزیع". عندما تكون الذمم المدینة الربح أو الخسارةاالنخفاض في القیمة في قائمة 
أي استرداد الحق للمبالغ المشطوبة سابقاً یتم قیده إن . في تحصیلھاون المشكوكیتم شطبھا مقابل مخصص الدی،التجاریة غیر قابلة للتحصیل

الموحدة.الربح أو الخسارةمصاریف البیع والتسویق في قائمة ضمن

المطلوبات المالیة٥-٦-٣
االعتراف المبدئي 

ن اآلخرون) ضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من یتم تصنیف المطلوبات المالیة (من ضمنھا القروض والذمم الدائنة التجاریة والدائنو
حسب الضرورة. تحدد المجموعة تصنیف مطلوباتھا المالیة عند االعتراف المبدئي. یتم ،خالل الربح أو الخسارة أو كقروض وسلف

تكالیف المعاملة لة للمقابل المادي المستلم ناقصاً االعتراف بالمطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة وفي حالة القروض والسلفیات بالقیمة العاد
.بھامباشرةالمرتبطة

القیاس
مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- أ

لقیاس في الربح أو من خالل الربح أو الخسارة وفقاً لقیمتھا العادلة ویتم اثبات أرباح أو خسائر اعادة االعادلة تثبت المطلوبات المالیة بالقیمة 
ریف الخسارة. یشتمل صافي الربح أو الخسارة المحقق على أیة فوائد مسددة للمطلوبات المالیة والتي یتم اثباتھا ضمن بند االیرادات / المصا

.األخرى
القروض والسلف- ب

ة التجاریة والدائنون اآلخرون) الحقاً بالتكلفة یتم قیاس القروض والسلف المحملة بفوائد (من ضمنھا الذمم الدائن،بعد االعتراف المبدئي
عند التوقف عن االعتراف الموحدة الربح أو الخسارةاألرباح والخسائر في قائمة اثبات. یتم عالستخدام طریقة معدل الفائدة الفإالمطفأة ب

بالمطلوبات وكذلك من خالل عملیة اإلطفاء. 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)ة الرئیسیةالسیاسات المحاسبی٦-٣
(تتمة)المالیةالمطلوبات ٥-٦-٣

التوقف عن االعتراف 
التزام أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. عندم یتم  استبدال التزام مالي حالي بآخر من تسویة یتم التوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم 

یتم معاملة ھذه المبادلة أو التعدیل كتوقف عن ،بات الحالیة بشكل جوھرينفس المقرض بشروط مختلفة جوھریا أو بتعدیل شروط المطلو
الربح أو الخسارةویتم إدراج الفرق في القیمة الدفتریة ذات العالقة في قائمة الجدید،لتزام باإلواإلعتراف لتزام األصلياالعتراف باإل

.الموحدة
مقاصة األدوات المالیة

فقط عندما یكون ھناك حق قابل للتنفیذ الموحدة ات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي یتم مقاصة الموجودات والمطلوب
النیة لتسویة المعامالت على أساس صافي المبلغ أو لتحصیل الموجودات وتسویة وعند وجوداً في مقاصة المبالغ المعترف بھا یقانون

اً مرھون بأحداث مستقبلیة ویجب أن یكون قابل للتنفیذ في سیاق االعمال یالحق القابل للتنفیذ قانونالمطلوبات في نفس الوقت. یجب أن ال یكون
االعتیادیة وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس المجموعة أو الطرف المقابل.

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة٦-٦-٣
إنتاجي غیر محدد ال تخضع لإلطفاء ویتم فحصھا سنویا أو بشكل متكرر لتحري االنخفاض في إن الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر 

قیمتھا إذا أشارت األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أنھا منخفضة القیمة. یتم فحص الموجودات األخرى لتحدید االنخفاض في القیمة 
. یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة لإلستردادة الدفتریة قد ال تكون قابلة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیم

ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف لإلستردادالقیمة القابلة إن . لإلستردادوفقاً للمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة 
یتم تجمیع الموجودات عند أدنى المستویات التي تتوفر لھا ،أعلى. وألغراض تقییم االنخفاض في القیمةأیھما ،البیع أو القیمة قید االستخدام

من الموجودات األخرى أو مجموعات الناتجةتدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة 
ردبخالف الشھرة لتحري احتمال ھا تقیمالتي سبق تخفیضتم مراجعة الموجودات غیر المالیة المولدة للنقد). تالموجودات (الوحدات

االنخفاض في القیمة في نھایة کل فترة قوائم مالیة. 

الطریقة الفائدة الفع٧-٦-٣
عادة المرتبطة بھا والتي یتم استخدامھا ھي طریقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدین (أصل او التزام) وتوزیع إیرادات الفوائد على الفترة 

حتى تاریخ االستحقاق وفئات القروض والذمم المدینة بالموجودات المالیة. إن معدل الفائدة الفعال ھو ذلك الموجودات المحتفظ بھالكل من 
قبوضة والتي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من المعدل الذي یستخدم لخصم الدفعات النقدیة المستقبلیة المتوقعة (ویضم جمیع الرسوم المدفوعة والم

إذا ،وكذلك تكالیف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى) في إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدین أو فترة أقصرلامعدل الفائدة الفع
إلى صافي القیمة الدفتریة عند اإلعتراف المبدئي. ،كان ذلك مناسبا

ض إلى شركة زمیلةقر٨-٦-٣
الشركة العالمیة إن الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة (جي بي سي). ، طویل األجل بدون فوائد إلى شركتھا الزمیلةقدمت الشركة قرضاً 

ھي شركة زمیلة للشركة السعودیة ألنابیب الصلب حیث تمتلك فیھا الشركة السعودیة ألنابیب الصلب حصة ملكیة بنسبة المحدودة لألنابیب 
ترتیب لزیادة حقوق ملكیة التقدیم ھذا القرض إلى الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة وفقاً لمذكرة تفاھم الشركاء وھي جزء من %. تم ٣٥

ركة الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة من قبل الشركاء وفقاً لنسب ملكیتھم. ال یوجد جدول محدد لسداد القرض وال یوجد نیة واضحة لدى الش
ا من االستثمار في شركة زمیلة وتعتبر ھذه یعتبر القرض جزءً ،. ونتیجة لذلكأو كلیاً ألنابیب الصلب السترداد ھذا المبلغ جزئیاً السعودیة 

األجل في شركة زمیلة وبالتالي تم تصنیفھ ضمن االستثمارات في شركة زمیلة.ةاألداة شبھ تمویل في حقوق الملكیة طویل
المخزون٩-٦-٣

أیھما أقل. تتضمن تكلفة المخزون جمیع تكالیف الشراء وتكالیف التحویل ،بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق،مخزونیتم إثبات ال
. تتكون تكلفة األعمال قید التنفیذ والبضائع تامة الصنع تكلفة المواد الراھنھوالتكالیف األخرى المتكبدة في نقل المخزون إلى موقعھ وحالتھ 

تقارب التكلفة الفعلیة. تتم التكلفة المعیاریةللتحویل والمصاریف العامة األخرى المتكبدة في عملیة اإلنتاج إذا كانت المعیاریةلفة الخام والتك
القابلة للوصول إلى القیمة في القیمة شطبأي اثباتیتم ،إذا لزم األمر. في ضوء الظروف الحالیة،مراجعة التکالیف المعیاریة بانتظام

التي سنةالالموحدة في الربح أو الخسارةفي قائمة لذلك الشطب ردفیھا الشطب. یتم االعتراف بأي یتمالتي السنةقق كمصروف في للتح
. الردیحدث فیھا 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
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(تتمة)المخزون٩-٦-٣

مخصص المخزونصافي القیمة القابلة للتحقق وتقدیر
صافي قیاس ناقصا التكالیف التقدیریة لإلكمال والبیع. یتم عادة اإلعتیادیةالقیمة القابلة للتحقق ھو سعر البیع المقدر في سیاق األعمال صافي 
اإلنتاج (ویكون لھا ویكون ذلك عندما یتم إنتاج وتسویق البنود المتعلقة بنفس خط ،لشطب المخزونالقابلة للتحقق بشكل فردي وذلكالقیمة 

نفس الغرض واالستخدام النھائي) في نفس المنطقة الجغرافیة.

حیث ال،یتفق مع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالقابلة للتحققإلى صافي القیمة إلى أقل من التكلفة للوصول إن شطب المخزون 
قھا من بیعھا.الموجودات بأكثر من المبالغ المتوقع تحقیإثباتینبغي 

إجراء الجرد. یتم تقییم مخصص عندیتم تكوین مخصص مقابل مخزون بطيء الحركة والمتقادم والتالف. یتم تحدید المخزون التالف وشطبھ 
نة مستوى المخزون بطیئ الحركة والمتقادم لكل فئة من فئات المخزون كجزء من التقاریر المالیة الجاریة. یتم تقییم التقادم بناًء على مقار

المخزون بالمبیعات المستقبلیة المتوقعة.

النقد وما في حكمھ١٠-٦-٣
یتكون النقد وما في حكمھ من نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك والتي تكون فترة إستحقاقھا،قائمة التدفقات النقدیة الموحدةاعداد ألغراض 

ببنوك السحب على المكشوف یتم عرض حسابات.ما لم یذكر خالف ذلك،المجموعةاتمتاحة الستخداموالتي تكونیوماً أو أقل ٩٠األصلیة
القروض. بند ضمن ،تلك الحساباتوفقاً لطبیعة،في قائمة المركز المالي الموحدةالمجموعة

رأس المال١١-٦-٣
ي فیھ تعریف المطلوبات المالیة أو الموجودات ال تستوفالذيیتم تصنیف األدوات المالیة الصادرة من قبل المجموعة كحقوق ملكیة بالقدر

المالیة. یتم تصنیف األسھم العادیة وأسھم الخزینة للمجموعة كأدوات حقوق ملكیة.

توزیعات األرباح١٢-٦-٣
كون تال مناسب وبشكل اتم اعتمادھكون قد ی، لغ أي توزیعات أرباح معلنةاعن مبنھایة فترة القوائم المالیة في یتم تكوین مخصص أو التزام 

المالیة. السنةنھایة حتىیتم توزیعھا مالمالیة  ولكن لالسنةفي أو قبل نھایة ،تحت تصرف المجموعة

العملة الوظیفیة وعملة العرض١٣-٦-٣
ل فیھا المجموعة ("العملة قتصادیة الرئیسیة التي تعماالستخدام عملة البیئة إللمجموعة بالموحدة یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة 

تم تقریب األرقام إلى أقرب لایر ما لم بالریال السعودي وھو عملة العرض والعملة الوظیفیة.الموحدة القوائم المالیة عرض الوظیفیة"). یتم 
یذكر أن التقریب إلى أقرب ملیون لایر سعودي. 

المعامالت واألرصدة
األجنبیة إلى الریال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المعامالت. یتم إثبات أرباح یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت

وفقاً بالعمالت األجنبیة القائمة وخسائر فروق صرف العمالت الناتجة عن تسویة ھذه المعامالت ومن تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة 
بالعمالت القائمة. یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیةالموحدةالربح أو الخسارةقائمة الصرف السائدة في نھایة السنة في ألسعار

جنبیة األاألجنبیة في نھایة كل فترة مالیة على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ. یتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت 
". یتم عرض جمیع یةتكالیف التمویلالضمن "اإلیرادات" أو "الموحدة ربح أو الخسارةاللنقد وما في حكمھ في قائمة المتعلقة بالقروض وا

الصافي".–(مصاریف) أخرى /ضمن "إیرادات الموحدة الربح أو الخسارةقائمة أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة األخرى في 

القروض١٤-٦-٣
إن وجدت. في وقت الحق على ،صالت مستلمة). بالصافي بعد خصم تکالیف المعاملةیتم االعتراف بالقروض مبدئیا بالقیمة العادلة (کمتح

ل. یتم االعتراف بأي فرق بین ایتم قیاس القروض طویلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفع،االعتراف المبدئي
ستخدام إعلى مدى فترة القرض بقائمة الربح أو الخسارة الموحدة في المتحصالت (بالصافي بعد خصم تكالیف المعاملة) ومبلغ االسترداد 

ل. یتم االعتراف بالرسوم المدفوعة على تسھیالت القروض ضمن تكالیف معامالت القرض بالقدر الذي یكون فیھ من اطریقة معدل الفائدة الفع
رسملة الرسوم ضمن المدفوعات سحب التسھیالت، ویتم یتمیتم تأجیل الرسوم حتى،المحتمل سحب بعض أو كل التسھیالت. وفي ھذه الحالة

وویتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھیل ذبالقدر الذي الیكون ھناك دلیل على احتمالیة سحب جزء او كل التسھیل، مقدماً لخدمات السیولة 
العالقة. 
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تزام أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. یتم االعتراف بالفرق لاإلتسویة یتم التوقف عن االعتراف بالقروض في قائمة المركز المالي الموحدة عندما یتم 
لك الموجودات غیر النقدیة بما في ذ، بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إطفاؤھا أو تحویلھا إلى طرف آخر والمقابل المادي المدفوع

الموحدة ضمن اإلیرادات األخرى أو تكالیف التمویل.الربح أو الخسارةفي قائمة المفترضة،المحولة أو المطلوبات 

شھرا علی األقل ١٢یتم تصنیف القروض ضمن المطلوبات المتداولة ما لم یكن للمجموعة حق غیر مشروط في تأجیل تسویة االلتزام لمدة 
ترة القوائم المالیة. بعد ف

رسملة خالل الفترة الزمنیة المطلوبة للإنتاج الموجودات المؤھلة أوشراء أو إنشاء بمباشرة المرتبطةالعامة والمحددة ضیتم رسملة القرو
الضرورة فترة األصول المؤھلة ھي األصول التي تستغرق ب، كما ھو مناسب. إنإلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البیع المخصص لھ

طویلة من الوقت لتصبح جاھزة لالستخدام أو البیع المخصصة لھ. یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة 
لحین إنفاقھا على الموجودات المؤھلة من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة.

.قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالتي یتم تكبدھا فیھا في سنةالیتم إثبات تكالیف االقتراض األخرى كمصاریف في 

مكافآت الموظفین ١٥-٦-٣
االلتزام قصیر األجل

اإلجازات المرضیة المتراكمة التي من المتوقع تسویتھا بالكامل وبما في ذلك المكافآت غیر النقدیة ،إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب
یتم اثباتھا بناء على الخدمات المقدمة من الموظفین فیھا الموظفون الخدمة ذات العالقة قدمالتي فترة القوائم المالیةیة شھر بعد نھا١٢خالل 

مكافآت الموظفین إلتزامات عند تسویة المطلوبات. یتم عرض المطلوبات كسدادھاویتم قیاسھا بالمبالغ المتوقع حتى نھایة فترة القوائم المالیة
.الموحدةضمن المصاریف المستحقة في قائمة المركز الماليالحالیة 

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
بخصوص المكافأة المحددة. إن برنامج مكافأة نھایة الخدمة الموجزة لتزام أو األصل في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة عتراف باإلیتم اإل

ویتم احتساب التزام المزایا المحددة سنویاً من قبل خبراء ،زایا المحددة في نھایة فترة القوائم المالیةللموظفین ھو القیمة الحالیة اللتزام الم
ستخدام طریقة تقییم وحدة االئتمان.إاكتواریین مستقلین ب

ام معدالت فائدة سندات شركات عالیة ستخدإوتحدد القیمة الحالیة اللتزام المزایا المحددة بخصم التدفقات النقدیة الخارجة التقدیریة المستقبلیة ب
لتزام ذي العالقة. وتكون شروطھا مقاربة لشروط اإل،بالعملة التي سیتم بھا دفع المكافآتالمقومة الجودة 

وتصنف تكالیف المزایا المحددة على النحو التالي:

تكلفة الخدمة
.قائمة الربح أو الخسارة الموحدةقة والتي یتم إثباتھا مباشرة في تتضمن تكالیف الخدمات تكلفة الخدمة الحالیة وتكلفة الخدمة الساب

قائمة الربح أو الخسارة المزایا المحددة عن تعدیالت الخطة أو التخفیضات مباشرة في لتزامات تم االعتراف بالتغیرات في القیمة الحالیة إلی
كتكالیف خدمة سابقة. الموحدة 

تكلفة الفائدة
لتزام المزایا المحددة. یتم إدراج ھذه التكلفة في مصاریف مزایا إكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید یتم احتساب صافي ت
.قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالموظفین في قائمة 

إعادة قیاس األرباح أو الخسائر 
ضمنرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي تحدث فیھا مباشرة یتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القیاس الناشئة عن التعدیالت أو التغی

الدخل الشامل اآلخر. 

برنامج تملیك أسھم للموظفین
الذین ال یزالوا على رأس في الشركة السعودیة ألنابیب الصلب على تخصیص عدد معین من األسھم تمنح للعاملینسھم تملیك األبرنامج یقوم

على الموظفین یتم توزیع ھذه األسھم شراء أسھم خزینة لدعم ھذا البرنامج. إلكتتاب العام.  تقوم الشركة بسھم الشركة لعملھم وقت اصدار ا
فإن جزء من ھذه األسھم یتم االحتفاظ بھ لمنحھ في ،على ثالثة فئات مختلفة : مجاناً أو باألجل أو على أساس نقدي . باإلضافة إلى ذلك

نا كمقابل لسنوات الخدمة.المستقبل للموظفین مجا
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(تتمة)برنامج تملیك أسھم للموظفین
دة المقابلة في حقوق تعترف المجموعة بالخدمات المقتناه في معاملة دفع على أساس السھم عند استالم الخدمات. تقوم المجموعة بإثبات الزیا

بتسویة حقوق األسھمولقیاس قیمة الخدمات المستلمة في معامالت الدفع على أساس ،الملكیة عندما یتم تحویل األسھم فعلیاً إلى الموظفین
وات حقوق الملکیة تقوم المجموعة بقیاس الخدمات المستلمة والزیادة المقابلة في حقوق الملکیة بالرجوع إلی القیمة العادلة ألد،الملكیة

القیمة العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة في تاریخ بقیاسالمجموعة ویتضمن ذلك قیامالممنوحة. 
. مالیةسنةلمة بالرجوع الى القیمة العادلة لألدوات المالیة في نھایة كل ة الخدمات المست. یتضمن ذلك قیاس المجموعة لقیمالمنح 

ضمانات الخدمة والمخصصات١٦-٦-٣
ضمانات الخدمة

المالیة. تقوم اإلدارة بتكوین السنةیتم تكوین مخصص بمطالبات الضمانات المقدرة عند بیع المنتجات التي ال تزال في فترة الضمان في نھایة 
اھات حدیثة قد توحي بوجود مطالبات مستقبلیة قد تختلف عن المخصص بناًء على بیانات مطالبات الضمان التاریخیة باإلضافة إلى أي اتج

المبالغ التاریخیة.

المخصصات 
یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون لدى المجموعة:

إلتزام قانوني أو حكمي ناتج من أحداث سابقة
من المحتمل أنھ ستكون ھناك حاجة لتدفق موارد لتسویة اإللتزام في المستقبل
 بھاالمبلغ بصورة موثوقیمكن تقدیر.

ستخدام معدل حالي یعكس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود إیتم خصم المخصصات ب،إذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریاً 
لتزام.والمخاطر المتعلقة باإل

أن یكون یةأو عقود مماثلة أو المخصصات األخرى) فإن احتمالالمتشابھة (مثال ذلك ضمانات المنتجات لتزامات وفي حالة وجود عدد من اإل
د قد یكون وبنالحدالصادر ألالنقديككل. وبالرغم من أن احتمال التدفقلتزامات فئة اإلعلى اساسالتدفق الصادر مطلوبًا للتسویة یتم تحدیده 

. تقاس المخصصات بالقیمة الحالیة ككللتزامات لتسویة فئة اإلات النقدیةضئیال فقد یكون من المحتمل أنھ ستكون ھناك حاجة لبعض التدفق
. یستخدم معدل الخصم قبل الضرائب الذى یعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود للمصاریف المتوقع استخدامھا لتسویة اإللتزام

ت كمصاریف فوائد.والمخاطر المحددة لاللتزام. یتم إدراج الزیادة في المخصص بسبب مرور الوق

الزكاة وضریبة الدخل وضریبة االستقطاع١٧-٦-٣
٪ ویخضع ٢٫٥یخضع المساھمون السعودیون بالمجموعة للزكاة التي یتم احتسابھا وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") بنسبة 

للمجموعة وضریبة الدخل ع للضریبة. یتم تحمیل مخصص الزكاة ٪ من الربح الخاض٢٠المساھمون األجانب لضریبة الدخل بمعدل ثابت یبلغ 
عند إصدار ، إن وجدت، . یتم احتساب الفروققائمة الربح أو الخسارة الموحدةومخصص الزكاة المتعلق بالشركة التابعة للمجموعة في 

.، إن وجدوتسویتھا مقابل أي مخصصات مكونة سابقاً الربوط النھائیة وعندھا یتم تحدید ھذه المبالغ

ستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة بموجب نظام ضریبة الدخل إتقوم المجموعة ب
السعودي.

االعتراف باإلیرادات١٨-٦-٣
كإیرادات تكون بالصافي بعد تخفیضھا بمقدار اثباتھاالمبالغ التي یتم إن یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. 

المردودات والخصم التجاري وخصم الكمیات والمبالغ المحصلة نیابة عن الغیر. 

یتم االعتراف باإلیرادات عند استیفاء جمیع الشروط التالیة:
انتقال المخاطر والمنافع الھامة المتعلقة بملكیة البضاعة إلى المشتري،
ك عالقة إداریة مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالبضاعة وال یتم االحتفاظ بسیطرة فعلیة على البضائع المباعةعندما ال یكون ھنا،
بھ،عندما یمكن قیاس مبلغ اإلیراد بشكل موثوق
عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مرتبطة بالبیع على المجموعة،
 بھ.لتي ستیم تكبدھا بخصوص البیع بشكل موثوقالمتكبدة أو االتكالیف عندما یمكن قیاس
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بیع البضائع
ذھا في االعتبار عند انتقال الملكیة یتم االعتراف باإلیرادات من بیع البضاعة عندما یتم تحویل مخاطر ومنافع الملكیة الھامة والتي یتم أخ

للعمیل. ویحدث ذلك عادة عندما یتم نقل المنتج فعلیاً على سفینة أو قطار أو وسیلة نقل أو أي آلیات توصیل أخرى.

عقود اإلنشاء
مثل المبادالت سلع مشیدة (سلیم ئھا لتالیرادات من العقود مع عماإللمحاسبة عن ، عندما یكون مناسباً، لنجازاإلتستخدم المجموعة طریقة نسبة 

نجاز اإلتطلب استخدام طریقة نسبة یسنة أو أكثر. إنشاؤھا التي قد یستمر مجمعات األنابیب) الحراریة وأوعیة الضغط والمفاعالت ومكثفات 
صل ألساسیة األمال تمام األعإمثل المرحلة الرئیسیة المنجزة (عمال المنجزة حتى تاریخھ كنسبة من إجمالي العمل أو األمن المجموعة تقدیر 

.لشروط العقدوفقاً ناسباً أیھما كان م)، ما

الخدماتتقدیم
المعاملة المحددة نجاز مرحلة إلوفقاً یرادات في الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات، اإلعتراف باالالخدمات، یتم تقدیم إلیرادبالنسبة 

ینبغي تقدیمھا. فعلیة المقدمة كنسبة من إجمالي الخدمات التي ویتم تقییمھا على أساس الخدمة ال

توزیعات االرباح
من أرباح ما قبل الشراء. سدادھایتم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات أخرى عند ثبوت الحق في استالم المبالغ. وینطبق ذلك حتى لو تم 

مصاریف البیع والتسویق والتوزیع١٩-٦-٣
بیع والتسویق والتوزیع من جمیع تكالیف بیع وتسویق منتجات المجموعة وتشتمل على مصاریف الدعایة ورسوم التسویق تتكون مصاریف ال

وغیرھا من المصاریف غیر المباشرة المتعلقة بالمبیعات.

المصاریف اإلداریة٢٠-٦-٣
من تكلفة المبیعات أو أنشطة البیع والتسویق واألنشطة جزء كمحددةتشتمل المصاریف اإلداریة على التكالیف غیر المباشرة التي ال تكون 

. قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالتمویل كبند منفصل في إیرادات/(تكالیف)اللوجستیة للمجموعة. یتم عرض 

عقود اإلیجار٢١-٦-٣
اطر ومنافع الملكیة المتعلقة بملكیة األصل إلى یتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلیة عندما ینتج عن عقد اإلیجار تحویل جوھري لمخ

فعات المستأجر. یتم رسملة عقود اإلیجار التمویلیة في تاریخ بدء اإلیجار بالقیمة العادلة لألصل المؤجر أو القیمة الحالیة للحد األدنى لد
أیھما أقل.،اإلیجار

بالصافي بعد ،اإلیجار المقابلةإلتزامات . یتم إدراج یةالتمویللمصاریفوایتم توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار التمویلي بین المطلوبات 
قائمة الربح أو الخسارة ضمن الذمم الدائنة األخرى طویلة األجل. یتم تحمیل بند الفائدة من تكلفة التمویل على یةالتمویلالمصاریفخصم 

.فترةلتزام لكل مستحقة على الرصید المتبقي من اإللفائدة الاابت على على مدى فترة عقد اإلیجار وذلك للحصول على معدل دوري ثالموحدة 
ستھالك األصول التي یتم اإلستحواذ علیھا من خالل عقود التأجیر التمویلي على أساس أعمارھا اإلنتاجیة أو مدة العقد، أیھما أقل.یتم إ

قائمة الربح میل المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي على یتم تصنیف جمیع عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلیة. یتم تح
بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار التشغیلي.أو الخسارة الموحدة

ربحیة السھم٢٢-٦-٣
نصیب السھم األساسي من األرباح

یتم إحتساب نصیب السھم األساسي من األرباح بتقسیم:
یةملكیة بخالف األسھم العادالأي تكالیف خدمة حقوق بعد خصم،ین بالمجموعةالربح العائد للمساھم
وائم المالیةقعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل فترة ال.

نصیب السھم المخفض من األرباح
بحیث ،نصیب السھم المخفض من األرباحإلى للوصول ل األرقام المستخدمة في تحدید إحتساب نصیب السھم األساسي من األرباح یعدتم تی

تضع في الحسبان: 
األسھم العادیة المحتملة تخفیض أثر الفائدة بعد ضریبة الدخل وتكالیف التمویل األخرى المرتبطة ب
 عادیة المحتملة فتراض تحویل جمیع األسھم الإالمرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي كان من المفترض أن تكون قائمة بالمتوسط

المخفضة.



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة المالیة
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٦-٣

تقاریر القطاعات ٢٣-٦-٣
تكبد نفقات بما في ذلك اإلیرادات والمصاریف تدر أرباح وتیعرف القطاع التشغیلي بأنھ أحد مكونات المجموعة التي ترتبط بأنشطة تجاریة 

خرى. ویتم مراجعة النتائج التشغیلیة التي تنتج عن قطاعات التشغیل بشکل منتظم من ات المجموعة األقطاعأي من المتعلقة بالمعامالت مع 
من أجل اتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وكذلك من أجل تقییم (رئیس المجموعة)،قبل متخذ القرارات التشغیلیة 

مفصلة عنھا. أداؤه والتي تتوفر معلومات مالیة 

البنود التي تعزى مباشرة إلى قطاع ما مع تلك (رئیس المجموعة) تتضمن نتائج القطاعات التي ترفع بھا تقاریر إلى متخذ القرارات التشغیلیة
/ الرئیسي والموجودات كزالبنود التي یمكن تخصیصھا وفق أساس معقول. تتكون البنود غیر المخصصة بشكل رئیسي من مصاریف المر

مصاریف المقر الرئیسي وتكالیف البحث والتطویر والموجودات / المطلوبات ذات ،المطلوبات ذات العالقة (بشكل رئیسي بمقر الشركة)
العالقة وبعض الشھرة والموجودات غیر الملموسة وموجودات ومطلوبات ضریبة الدخل.

عند التوحید. یتم قیاس اإلیرادات من األطراف الخارجیة بنفس الطریقة التي تتم المعامالت بین القطاعات بشروط تجاریة بحتة ویتم استبعادھا
. قائمة الربح أو الخسارة الموحدةتتم في 

تحدد الشركة السعودیة ألنابیب الصلب قطاعاتھا التشغیلیة على النحو التالي:

قطاع أنابیب الصلب
واألنابیب المستخدمة في قطاعات والمجلفنة والمغلفة والمسننة وأنابیب منحنیةأنابیب الصلب غیر المجلفنة یشتمل ھذا القطاع على تصنیع 

. والمیاه واإلنشاءاتالغاز والنفط

قطاع تصنیع معدات المعامل
یشتمل ھذا القطاع على تصمیم وتصنیع وتجمیع وصیانة معدات المعامل الثقیلة لالستخدام في النفط والغاز وتولید الطاقة وتحلیة المیاه

والتعدین والطاقة الشمسیة والمصانع البحریة. 

كال القطاعین المذكورین أعاله یشتركان في عمالء متشابھین بما في ذلك عمیل رئیسي واحد (لكال القطاعین). تفصح الشركة عن نتائجھا 
القطاعیة في قوائمھا المالیة الموحدة بناًء على:

. المبیعات المحلیة ١
. مبیعات التصدیر٢

.المجموعة)رئیس(عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتماشى مع اإلفصاحات الداخلیة المقدمة إلى متخذ القرارات التشغیلیة فصاحیتم اإل

األحكام والتقدیرات الھامة٢٤-٦-٣
:فیما یليحدةاألحكام والتقدیرات الھامة التالیة لھا تأثیر ھام على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة الموتتمثل 

.األعمار اإلنتاجیة االقتصادیة للممتلكات واآلالت والمعدات
.الزكاة وضریبة الدخل
.انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
 المزایا المحددة.إلتزامات تقدیر
.مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
.مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف
االرتباطات المحتملة

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم المجموعة بإجراء مراجعة دوریة لألعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك تتفق مع نمط 

المنافع االقتصادیة المتوقع من ھذه الموجودات.

الزكاة وضریبة الدخل
قائمة الربح أو ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. تستحق الزكاة وتحمل على وضریبة الدخل وفقاً التابعة للزكاةوشركتھا شركةتخضع ال

عن الھیئة العامة للزكاة والدخل في صادرةبربوط سنوات سابقة یتعلق، والذيإن وجد،لتزام الزكاة اإلضافیةإثبات. یتم االخسارة الموحدة
ویتم تسویتھا مع أي مخصصات سبق تكوینھا.ا إصدر الربوط النھائیةالفترة التي یتم فیھ



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة المالیة

 -٢٧ -

(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٦-٣
(تتمة)األحكام والتقدیرات الھامة٢٤-٦-٣

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
، والتي تتمثل في القیمة لإلستردادأو الوحدة المولدة للنقد) القیمة القابلة (لألصل لدفتریة القیمة وز القیمة عندما تتجایحدث االنخفاض في ا

على ء لبیع یتم بنااتكالیف بعد خصملة دلعاالقیمة اتساب حاإن على. أیھما أاإلستخدامیة لألصل،لقیمة أو البیع اتكالیف العادلة بعد خصم 
أو قیمة سوقیة یمكن تبیانھا بعد خصم التكالیف اإلضافیة مماثلةل صوأمن یة بحتةرتجات لبیع فى معامالت المتاحة من معامالت البیاناا

لمالیة انة ازلموالنقدیة من ت التدفقااتلك م استخالصلنقدیة. تت التدفقااخصم ذج على نموء بنااإلستخدامیةلقیمة ا. یتم تقدیر إلستبعاد األصل
تحسینلتي من شأنھا واجوھریة رات ستثماأو أي ا،لشركة بھا بعدم التي لم تلتزالھیكلةدة اعاإنشطة ألتي ال تتضمن والمقبلة ات اللخمس سنو

عملیة خصم ل الـن خـمم لمستخداصم ـلخل امل حساسیة لمعدالعواكثر أھي داد لقابلة لالسترالقیمة إن اللنقد. المولدةحدةوصل للاألأداء 
ألغراض تعظیم القیم.م لمستخدالنمو ال معدولمستقبلیة النقدیة ت التدفقااكذلك ولنقدیة ت التدفقاا

المزایا المحددةإلتزامات تقدیر 
ستخدام تقییمات اكتواریة. یتضمن التقییم االكتواري وضع افتراضات إالمزایا المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام بإلتزامات د تكلفة ییتم تحد

ه العوامل تحدید معدل الخصم والزیادات المستقبلیة في الرواتب. ونظرا لتعقید مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشمل ھذ
فإن التزام المزایا المحددة یكون شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. تتم ،طویلة األجلكالتقییم واالفتراضات األساسیة وطبیعتھا 
. مركز ماليمراجعة جمیع االفتراضات في تاریخ كل 

الدیون المشكوك في تحصیلھامخصص 
یتم تكوین مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل جمیع 

تخلف المالیة أو الھیكلة الأو إعادة ھإفالسیةاحتمالللعمیل في الصعوبات المالیة الھامة تتمثلالمبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلیة لالتفاقیة. 
یتم عمل التقدیر على ،على انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة. بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامةمن الدالئل الموضوعیة،عساراإلعن السداد أو 

جمع ویتم تكوین مخصص على أساس بشكل م،ولكنھا تعتبر متأخرة في السداد ،أساس فردي. یتم تقییم المبالغ التي ال تعتبر ھامة بشكل فردي
مدة التأخر وفق معدالت االسترداد التاریخیة.

مخصص المخزون المتقادم وبطیئ الحركة والتالف
كثر تقوم اإلدارة بتكوین مخصص ببنود المخزون بطیئة الحركة والمتقادمة والتالفة. تكون تقدیرات صافي القیمة المحققة بناًء على الدلیل األ

وقت إجراء التقدیرات. تضع ھذه التقدیرات بعین االعتبار تقلبات األسعار أو التکالیف المرتبطة مباشرة باألحداث التي تقع في موثوقیة في
وقت الحق على تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي تؤكد فیھ ھذه األحداث الظروف القائمة في نھایة السنة.

االرتباطات المحتملة
االرتباطات المحتملة إال عند وقوع أو عدم وقوع حدث أوأحداث مستقبلیة. إن تقییم مثل ھذه االرتباطات تسویةلن یتم فإنھ، بحكم طبیعتھا

المحتملة ینطوي بشكل جوھري على ممارسة األحكام والتقدیرات الھامة لألحداث المستقبلیة.

والمعداتواآلالتالممتلكات -٤

٢٠١٦یر این١
(معدل)

٢٠١٦دیسمبر٣١
(معدل) ٢٠١٧دیسمبر ٣١ إیضاح

(لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)
٥٠٢٫٢٦٤٫٨٤٢ ٥٣٥٫٤٧٢٫٨٤٨ ٦٩٣٫٧٧٩٫٩٦٤ ١- ٤ صول الثابتة التشغیلیةاأل
٢٣٦٫٥٢٢٫١٤٠ ١٩١٫٤٤٢٫٦٧٤ ١١٫٥٠٣٫٣٩٦ ٣- ٤ األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ
٧٣٨٫٧٨٦٫٩٨٢ ٧٢٦٫٩١٥٫٥٢٢ ٧٠٥٫٢٨٣٫٣٦٠
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والمعدات (تتمة)واآلالتالممتلكات - ٤
التشغیلیةةصول الثابتاأل–١-٤

أراضى
مبانى على أرض 

إلجمالىامستأجرةأصولمكاتب ومعداتأثاث وتركیباتسیاراتأآلت ومعداتمستأجرة
سعودي)(لایر(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٢٠١٧ینایر ١فى 
٨٥٢٫٥٣٠٫٨٣١-١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٧٤٫٤٢١٫٥٩٥٤٨٢٫١٥٢٫٤٠٦٥٫٨٤٤٫٩٢٥٤٫٩٤٤٫٠٧٥٢٥٫٣٨٧٫١٦٣المعاییر السعودیةوفق –التكلفة 

)٣٢١٫٥٣٠٫٦٤٢(-)٢٠٫٠١٠٫٤٥٤()٣٫٦٤٦٫٦٢١()٤٫٠٨١٫٥٩٢()٢٢١٫٦٣٠٫٦٧٤()٧٢٫١٦١٫٣٠١(-المعاییر السعودیةوفق –مجمع اإلستھالك 
٤٫٤٧٢٫٦٥٩-)٤٦١٫٢٧٤()١(-٣٫٤١٣٫٤٢٧١٫٥٢٠٫٥٠٧-أ)١- ٤-٢٥(ایضاح أثر التحول

عداد المعاییر الدولیة إلوفق –صافى القیمة الدفتریة 
٥٣٥٫٤٧٢٫٨٤٨-١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٠٥٫٦٧٣٫٧٢١٢٦٢٫٠٤٢٫٢٣٩١٫٧٦٣٫٣٣٣١٫٢٩٧٫٤٥٣٤٫٩١٥٫٤٣٥لتقاریر المالیةا

٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة المنتھیة فى السنة 
لتكلفة:ا

٨٥٢٫٥٣٠٫٨٣١-١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٧٤٫٤٢١٫٥٩٥٤٨٢٫١٥٢٫٤٠٦٥٫٨٤٤٫٩٢٥٤٫٩٤٤٫٠٧٥٢٥٫٣٨٧٫١٦٣المعاییر السعودیةوفق –إلفتتاحى االرصید 
٢٢٦٫٥٨٠-)٥٫٨٩٣٫٢٠٧()٤٧٫٦٣٠(-٤٫٢٦٦٫٧٨٣١٫٩٠٠٫٦٣٤-أ)١- ٤-٢٥(ایضاح أثر التحول

وفق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر –الرصید اإلفتتاحى 
١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٧٨٫٦٨٨٫٣٧٨٤٨٤٫٠٥٣٫٠٤٠٥٫٨٤٤٫٨٢٥٤٫٨٩٦٫٤٤٥١٩٫٤٩٣٫٩٥٦المالیة

-

٨٥٢٫٧٥٧٫٤١١

١٫٢٠٤٫٦٢٤٢٢٥٫٥٠٠١٫٨٨٥٫٧٦٧--١٢٠٫٤٠٠٣٣٥٫٢٤٣-اضافات
١٩٨٫٢١٠٫٦٦٧-٧٣٫٥٧١٣٫٠١٤٫٨٤٥-٥٥٫٧٤٥٫٨٠٢١٣٩٫٣٧٦٫٤٤٩-یة تحت التنفیذالمحول من اعمال رأسمال

--٨٧٣٫٧٤٤)٨٠٠٫٣٥٠(-)١٣٩٫٩٩٤(٦٦٫٦٠٠-تبویبعادة إ
)١٠٠٫٣٣٤(-)٩٤٫٢٠٤(--)٦٫١٣٠(--اإلصول التى تم شطبھا

)١٥٧٫١٦٩(-)٨٩٫٦٦٩(-)٦٧٫٥٠٠(---اإلصول المستبعدة

١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧٢٣٤٫٦٢١٫١٨٠٦٢٣٫٦١٨٫٦٠٨٥٫٧٧٧٫٤٢٥٤٫١٦٩٫٦٦٦٢٤٫٤٠٣٫٢٩٦٢٢٥٫٥٠٠١٫٠٥٢٫٥٩٦٫٣٤٢
ك:مجمع اإلستھال

٣٢١٫٥٣٠٫٦٤٢-٧٢٫١٦١٫٣٠١٢٢١٫٦٣٠٫٦٧٤٤٫٠٨١٫٥٩٢٣٫٦٤٦٫٦٢١٢٠٫٠١٠٫٤٥٤-المعاییر السعودیةوفق - إلفتتاحىاالرصید 
)٤٫٢٤٦٫٠٧٩(-)٥٫٤٣١٫٩٣٣()٤٧٫٦٢٩(-٨٥٣٫٣٥٦٣٨٠٫١٢٧-أ)١- ٤-٢٥(ایضاح أثر التحول

وفق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر –الرصید اإلفتتاحى 
٧٣٫٠١٤٫٦٥٧٢٢٢٫٠١٠٫٨٠١٤٫٠٨١٫٥٩٢٣٫٥٩٨٫٩٩٢١٤٫٥٧٨٫٥٢١-المالیة

-

٣١٧٫٢٨٤٫٥٦٣

٧٫٦٠٧٫٩٨٩٣٠٫٥٨٣٫٣٤٢٥٤٦٫٠٠٢٣٣٢٫٨٠٤٢٫٥٩٩٫٥٧٠١٢٫٥٢٧٤١٫٦٨٢٫٢٣٤-للسنة
)١٥٠٫٤١٩(-)٨٩٫٦٦٩(-)٦٠٫٧٥٠(---اإلستبعادات

--٧٥٧٫٧١٦)٧٥٧٫٧١٦(----تبویبإعادة 

-٨٠٫٦٢٢٫٦٤٦٢٥٢٫٥٩٤٫١٤٣٤٫٥٦٦٫٨٤٤٣٫١٧٤٫٠٨٠١٧٫٨٤٦٫١٣٨١٢٫٥٢٧٣٥٨٫٨١٦٫٣٧٨
١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٥٣٫٩٩٨٫٥٣٤٣٧١٫٠٢٤٫٤٦٥١٫٢١٠٫٥٨١٩٩٥٫٥٨٦٦٫٥٥٧٫١٥٨٢١٢٫٩٧٣٦٩٣٫٧٧٩٫٩٦٤صافى القیمة الدفتریة



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
سعودیة)(شركة مساھمة

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة المالیة

 -٢٩ -

والمعدات (تتمة)واآلالتالممتلكات - ٤
(تتمة)التشغیلیةةالثابتاألصول –١-٤

أراضى
مبانى على أرض 

مستأجرةأصولمكاتب ومعداتأثاث وتركیباتسیاراتأآلت ومعداتمستأجرة
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)سعودي)(لایر (لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٢٠١٦ینایر ١فى 
١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٥٨٫٩٠٠٫٧٦٢٤٦٩٫٦٠٠٫٠٣٥٥٫٩٢٧٫٤٢٥٤٫٣٠٥٫٧٤١٢٣٫٩٣٨٫٥٤٠٨٢٢٫٤٥٣٫١٧٠المعاییر السعودیةوفق –التكلفة 

)٣٢٥٫٦٨١٫٠٤١()١٧٫٢٦٠٫٧٩٦()٣٫٢٨٤٫٥٥٨()٣٫٧٨٨٫٠٦٠()٢٣٧٫١٦٦٫٧٥٣()٦٤٫١٨٠٫٨٧٤(-المعاییر السعودیةوفق –مجمع اإلستھالك 
٥٫٤٩٢٫٧١٣)٦٦٩٫٩٤١()٤٫٧٦٣(-٤٫٢٦٦٫٧٨٣١٫٩٠٠٫٦٣٤-أ)١- ٤-٢٥(ایضاح أثر التحول

عداد المعاییر الدولیة إلوفق –صافى القیمة الدفتریة 
١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧٩٨٫٩٨٦٫٦٧١٢٣٤٫٣٣٣٫٩١٦٢٫١٣٩٫٣٦٥١٫٠١٦٫٤٢٠٦٫٠٠٧٫٨٠٣٥٠٢٫٢٦٤٫٨٤٢لتقاریر المالیةا

٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المالیة المنتھیة فى 

لتكلفة:ا
١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٥٨٫٩٠٠٫٧٦٢٤٦٩٫٦٠٠٫٠٣٥٥٫٩٢٧٫٤٢٥٤٫٣٠٥٫٧٤١٢٣٫٩٣٨٫٥٤٠٨٢٢٫٤٥٣٫١٧٠المعاییر السعودیةوفق –إلفتتاحى االرصید 

٢٢٦٫٥٨٠)٥٫٨٩٣٫٢٠٧()٤٧٫٦٣٠(-٤٫٢٦٦٫٧٨٣١٫٩٠٠٫٦٣٤-أ)١- ٤-٢٥(ایضاح أثر التحول
وفق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر –الرصید اإلفتتاحى 

١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٦٣٫١٦٧٫٥٤٥٤٧١٫٥٠٠٫٦٦٩٥٫٩٢٧٫٤٢٥٤٫٢٥٨٫١١١١٨٫٠٤٥٫٣٣٣٨٢٢٫٦٧٩٫٧٥٠المالیة

٦٤٤٫٠١٣٧٫٥٨٨٫٩٧٧٥٠٣٫٥٠٠١٢١٫٨٣٤١٫٣٦١٫٠٧٨١٠٫٢١٩٫٤٠٢-اضافات
٥١٦٫٥٠٠٨٧٫٥٤٥٦٩٫٥٦٥٫٩٦٨-١٥٫٤٤١٫٣٤٣٥٣٫٥٢٠٫٥٨٠-المحول من اعمال رأسمالیة تحت التنفیذ

٥٫٨٤٤٫٨١٠---٥٫٨٤٤٫٨١٠--تبویبإعادة 
)٥٨٦٫٠٠٠(--)٥٨٦٫٠٠٠(---اإلصول التى تم شطبھا

)٥٤٫٩٦٦٫٥١٩(---)٥٤٫٤٠١٫٩٩٦()٥٦٤٫٥٢٣(-اإلصول المستبعدة

١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٧٨٫٦٨٨٫٣٧٨٤٨٤٫٠٥٣٫٠٤٠٥٫٨٤٤٫٩٢٥٤٫٨٩٦٫٤٤٥١٩٫٤٩٣٫٩٥٦٨٥٢٫٧٥٧٫٤١١
مجمع اإلستھاللك:

٦٤٫١٨٠٫٨٧٤٢٣٧٫١٦٦٫٧٥٣٣٫٧٨٨٫٠٦٠٣٫٢٨٤٫٥٥٨١٧٫٢٦٠٫٧٩٦٣٢٥٫٦٨١٫٠٤١-المعاییر السعودیةوفق - إلفتتاحىاالرصید 
)٥٫٢٦٦٫١٣٣()٥٫٢٢٣٫٢٦٦()٤٢٫٨٦٧(----أ)١- ٤-٢٥(ایضاح أثر التحول

وفق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر –الرصید اإلفتتاحى 
٦٤٫١٨٠٫٨٧٤٢٣٧٫١٦٦٫٧٥٣٣٫٧٨٨٫٠٦٠٣٫٢٤١٫٦٩١١٢٫٠٣٧٫٥٣٠٣٢٠٫٤١٤٫٩٠٨-المالیة

٩٫١٥١٫٥٦٠٢٩٫٨٩٧٫٩٦٩٨٢٠٫٩٣٢٣٥٧٫٣٠١٢٫٥٤٠٫٩٩١٤٢٫٧٦٨٫٧٥٣-للسنة
)٥٢٧٫٤٠٠(--)٥٢٧٫٤٠٠(---اتاإلستبعاد

)٤٥٫٣٧١٫٦٩٨(---)٤٥٫٠٥٣٫٩٢١()٣١٧٫٧٧٧(-تبویبأعادة 

-٧٣٫٠١٤٫٦٥٧٢٢٢٫٠١٠٫٨٠١٤٫٠٨١٫٥٩٢٣٫٥٩٨٫٩٩٢١٤٫٥٧٨٫٥٢١٣١٧٫٢٨٤٫٥٦٣

١٥٩٫٧٨٠٫٦٦٧١٠٥٫٦٧٣٫٧٢١٢٦٢٫٠٤٢٫٢٣٩١٫٧٦٣٫٣٣٣١٫٢٩٧٫٤٥٣٤٫٩١٥٫٤٣٥٥٣٥٫٤٧٢٫٨٤٨صافى القیمة الدفتریة



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٠ -

والمعدات (تتمة)واآلالت الممتلكات - ٤
:السنة كما یلىكإستھالتم توزیع –٢-٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١إیضاح
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

١٧٣٩٫٨٣٥٫٧٣٥٤٠٫٧٥٥٫٥٣٧اإلیراداتتكلفة 
١٩١٫٨٤٦٫٤٩٩٢٫٠١٣٫٢١٦إلداریةاالمصاریف

٤١٫٦٨٢٫٢٣٤٤٢٫٧٦٨٫٧٥٣

.والبنوك التجاریةمن صندوق التنمیة الصناعیة السعوديالممنوحة التشغیلیة كضمان مقابل القروض الثابتة األصولتم رھن 

سمالیة تحت التنفیذأاألعمال الر–٣-٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١إیضاح
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

١٩٢٫٧٨٥٫١١٧٢٣٧٫٨٦٤٫٥٨٣القیمة الدفتریة فى بدایة السنةصافى
)١٫٣٤٢٫٤٤٣()١٫٣٤٢٫٤٤٣(ھـ١- ٤-٢٥أثر التحول

١٩١٫٤٤٢٫٦٧٤٢٣٦٫٥٢٢٫١٤٠(معدلة)صافى القیمة الدفتریة المعدلة فى بدایة السنة
١٨٫٥٩٣٫٧٠٨٢٣٫٣٧٤٫١٨٨اإلضافات خالل العام
١٫١١٢٫٣١٤-قطع الغیار المرسملة

)٦٩٫٥٦٥٫٩٦٨()١٩٨٫٢١٠٫٦٦٧(١- ٤صول الثابتة التشغیلیةاألالمحول إلى
- )٣٢٢٫٣١٩(٥غیر الملموسةالمحول إلى األصول 

١١٫٥٠٣٫٣٩٦١٩١٫٤٤٢٫٦٧٤صافى القیمة الدفتریة فى نھایة السنة

ملیون لایر ٤٫٦: ٢٠١٦سمبر دی٣١تكالیف اإلقتراض المرسملة خالل السنة (والتي تمثلسعودي ملیون لایر٠٫٩٣تتضمن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ مبلغ 
).سعودي

ملیون لایر سعودي ومبالغ تخص اآلالت ٥٫٣٢بشكل رئیسي من أعمال إنشاءات مباني بقیمة ٢٠١٧دیسمبر ٣١تتكون األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ كما في 
ملیون لایر سعودي.١٫٥٨ن لایر سعودي ومشروعات تقنیة المعلومات بقیمة ملیو٤٫٦والمصنع بقیمة 

اإلصول غیر الملموسة–٥

م٢٠١٧دیسمبر ٣١إیضاح
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٧٫١٠٩٫٩٨١٦٫٧٨٧٫٦٦٢معدلة–التكلفة 
)٦٫٠٤٣٫٦٣٣()٦٫٥٤٣٫٦٧٠(معدل–اإلطفاءمجمع 

٥٦٦٫٣١١٧٤٤٫٠٢٩ى القیمة الدفتریةصاف

التسویات على صافى القیمة الدفتریة
٨٫٨٥٩٫٨٣٣١٣٫٣٤٥٫٩٩٢المعاییر السعودیةوفق –إلفتتاحى االرصید 

)١٢٫١٩٧٫٩٩٧()٨٫١١٥٫٨٠٤(ب١- ٤-٢٥أثر التحول
٧٤٤٫٠٢٩١٫١٤٧٫٩٩٥وفق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة–الرصید اإلفتتاحى 
- ٣٣٢٢٫٣١٩- ٤الراسمالیة تحت التنفیذالمحول من األعمال

)٤٠٣٫٩٦٦()٥٠٠٫٠٣٧(اطفاء
٥٦٦٫٣١١٧٤٤٫٠٢٩رصید اإلقفالر

))١٩(إیضاح رقم (اإلداریة المصاریفالسنة على طفاءإتم تحمیل 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣١ -

اإلستثمارات–٦
:یتم تصنیف اإلستثمارات كما یلى

إیضاح
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

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

١٩٦٫٧٢٧٫٣١٧٨٥٫٤٠٩٫٢٧٧٤٦٫٨٦٨٫٧٢٨-٦اإلستثمارات فى شركات زمیلة
٢٣٫٦٢٠٫٨١٩٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥-٢-٦اإلستثمارات المتاحة للبیع

٩٦٫٧٢٧٫٣١٧١٠٩٫٠٣٠٫٠٩٦١٠٥٫٥١٧٫١٩٣

، بالصافىزمیلةةاإلستثمار فى شرك-١-٦

إیضاح
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

(جي بي سي)شركة األنابیب العالمیة
٨٨٫٢٧٤٫٢٨١٥٤٫٤٤٩٫٨٨٦المعاییر السعودیةوفق –رصید أول المده لإلستثمار 

)٧٫٥٨١٫١٥٨()٢٫٨٦٥٫٠٠٤(ب٢- ٤-٢٥أثر التحول
٨٥٫٤٠٩٫٢٧٧٤٦٫٨٦٨٫٧٢٨المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةوفق –رصید أول المدة لإلستثمار 

١١٫٣١٨٫٠٤٠٢١٫٠٤٠٫٥٤٩لةدمع- صافي دخل السنة في حصة ال
١٧٫٥٠٠٫٠٠٠-للسنةالمقدمة المساھمة 

٩٦٫٧٢٧٫٣١٧٨٥٫٤٠٩٫٢٧٧

:االستثمار في شركة زمیلة ما یليیمثل
٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠تكلفة االستحواذ
٤٣٫٧٥٠٫٠٠٠٤٣٫٧٥٠٫٠٠٠مساھمة القرض

)٢٤٫٣٨١٫٢٧٢()٣٫٣٤٠٫٧٢٣()حصة الخسائر المتراكمة (الرصید االفتتاحي
١١٫٣١٨٫٠٤٠٢١٫٠٤٠٫٥٤٩ة صافي دخل السنفي حصة ال

٩٦٫٧٢٧٫٣١٧٨٥٫٤٠٩٫٢٧٧صافي قیمة االستثمار

(جي بي سي)الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة 
وتم تغییر ٢٠١٧دیسمبر ١٧حتى ذات مسئولیة محدودة الشركة كانت شركة مساھمة سعودیة مقفلة. الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة (جي بي سي) ھى شركة 

وشركة إي إي دبلیو األلمانیة وشركاء سعودیین للمجموعةمملوكة . الشركة ٢٠١٧دیسمبر ١٨قفلة في تاریخ الكیان القانوني للشركة لتصبح شركة مساھمة م
بوصة واألنابیب الكبیرة ذات اإلستعماالت اإلنشائیة. إن رأس مال الشركة العالمیة ٦٠آخرین وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابیب الملحومة الكبیرة حتى قطر 

.%٣٥ملیون لایر سعودي، وتمتلك الشركة السعودیة ألنابیب الصلب منھ ما نسبتھ ١٢٥محدودة ھو لألنابیب ال

ورد ما ملیون لایر سعودي والذي تم منحھ للشركة الزمیلة بناًء على ٤٣٫٧٥قام مجلس إدارة الشركة بإعتماد قرض بدون فوائد للشركة العالمیة لألنابیب بمبلغ 
٢٢المعتمد والموقع في ١- ٣م وكذلك مع قرار الشركاء رقم ٢٠٠٩مایو ٨موقعة والمعتمدة من قبل الشركاء بالشركة العالمیة لألنابیب فـي فـي مذكرة التفاھم ال

ملیون ٢٥٠ملیون لایر سعودي إلى ١٢٥م. ان ھذا القرض غیر محدد بجدول سداد معین ویمثل جزًءا من اتفاقیة لزیادة حقوق ملكیة الشركاء من ٢٠١٢إبریل 
ملیون ١٢٥ملیون لایر سعودي والتي تتمثل في ٢٥٠لایر سعودي، كالً بحسب نسب ملكیتھم. بعد ھذه االتفاقیة، بلغ ھیكل حقوق ملكیة الشركة العالمیة لألنابیب 

ملیون لایر سعودي.٢٥٠ى إلرأس المالملیون لایر سعودي مساھمات من الشركاء في شكل قرض لزیادة ١٢٥لایر سعودي من رأس المال المدفوع و



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٢ -

اإلستثمارات (تتمة)–٦
اإلستثمارات المتاحة للبیع-٢-٦

تتمثل الحركة على االستثمارات المتاحة للبیع كما یلي:
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

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

٢٣٫٦٢٠٫٨١٩٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥٦٧٫٩٥٠٫٠٠٠فتتاحى للسنةالرصید اإل
- ٨٫٠٠٠٫٠٠٠-اإلضافات

)٩٫٣٠١٫٥٣٥()٤٣٫٠٢٧٫٦٤٦()٢٣٫٦٢٠٫٨١٩(إنخفاض قیمة اإلستثمار

٢٣٫٦٢٠٫٨١٩٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥-الرصید الختامى للسنة

ل تحولودة، وھي شركة قابضة تھدف إلى تطویر مشاریع صناعیة استراتیجیة. وفقا لالمحدئيالكیماالتطویر٪ في شركة ٢٠ویمثل االستثمار المتاح للبیع حصة 
، تم إعادة تبویب ھذا االستثمار من االستثمار في الشرکات الزمیلة إلی االستثمارات المتاحة للبیع، التحولوفي تاریخ ،لتقاریر المالیةعداد اإلةر الدولیییاالمعإلى 

))ج(٢- ٤-٢٥(إیضاح آثار التحولمتطلباتجمیعمع األخذ بعین االعتبار 

ةرربح أو الخسالافي قائمةاثبات اإلنخفاضملیون لایر سعودي وتم ٤٣مبلغ ت قیمة اإلستثمار ب، وبناء على دراسة اإلنخفاض في القیمة، إنخفض٢٠١٦في عام 
اإلستثمار مع األخذ في اإلعتبار الوضع الحالي أخرى بواسطة اإلدارة لھذا تم عمل دراسة ، ٢٠١٧. خالل عام ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدة 
بمبلغ الرصید المتبقي من ھذا اإلستثمارقیمةكامل بتخفیض ٢٠١٧من عام في الربع الرابع المستقبلیة وبناء على ذلك قرر مجلس اإلدارة التوقعاتللشركة و

.لإلستردادةغیر قابل،في ظل الظروف الحالیة،ستثماراالقیمةتعتبرا، حیث سعودي. لایر ملیون٢٣٫٦

ونأخرونومدینالتجاریةمم المدینةذال- ٧

إیضاح
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

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

١١٣٠٫٩٣٥٫٢٢٦٨٦٫٨٨٢٫٦٠٤٨١٫١٩٧٫٠٢٩-٧ذمم مدینة تجاریة
٤٣٫٣٩٦٫٣١٦١٢٫١٥٦٫٦٢٩٧٫٥١٩٫٨٧٠االیرادات المحققة بالزیادة عن الفواتیر الصادرة

)٧٢٫١٦٩()١٫٣٨٧٫١٨٩()٣٫٧٠٨٫٣٢٠(٢- ٧تجاریةالمدینة الذمم قیمة الاالنخفاض فيمخصص 
١٧٠٫٦٢٣٫٢٢٢٩٧٫٦٥٢٫٠٤٤٨٨٫٦٤٤٫٧٣٠صافي الذمم المدینة التجاریة

٤٫٤٩٦٫٩٩٠٥٫٢٤٩٫٥٣٤٥٫١٦٤٫١٦٤(أ)٢٢أطراف ذات عالقةاألرصدة المستحقة من 
١٨٫٩٠٢٫٤٣٩١٧٫٠٩٧٫٦٥٣١٤٫٣٨١٫٧٤٢لى الموردینودفعات مقدمة إاً مقدممدفوعةمصاریف

١٩٫٢٥٥٫٢٥٢١٨٫٧٤٦٫١٧٦١٧٫٧٨٢٫٩٥٣قروض موظفین
٤٥٥٫٥٩٨١٫٧٦٤٫٣٠٤٣٨٨٫٧٩٢خرىأرصدة مدینة أ

٢١٣٫٧٣٣٫٥٠١١٤٠٫٥٠٩٫٧١١١٢٦٫٣٦٢٫٣٨١
)١٠٫٠٢٩٫٨٧٠()١٠٫٢٦٩٫٠٤٢()١٠٫٩٠٥٫٠٨٣(موظفینالمن قروض یخصم: الجزء غیر المتداول 

٢٠٢٫٨٢٨٫٤١٨١٣٠٫٢٤٠٫٦٦٩١١٦٫٣٣٢٫٥١١صافيإجمالي الجزء المتداول، 

وبلغ رصید العمیل الرئیسي للشركة مانسبتھ، لتجاریةاالمدینة ٪) من الذمم ٤٥٫١٣: ٢٠١٦٪ (٦٤٫٨٣ین ما نسبتھثل أرصدة العمالء الخمسة الرئیسیتم-١-٧
١٥٫٥٤: ٢٠١٦٪  (٥٠٫١٩.(٪



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٣ -

(تتمة)الذمم المدینة وأرصدة مدینة أخرى- ٧
ما یلي:یفالتجاریة المدینة قیمة الذمم فينخفاضإلاعلىالحركة تتمثل- ٢- ٧

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)سعودي)(لایر 

١٫٣٨٧٫١٨٩٧٢٫١٦٩١٥١٫٧٩٤الرصید اإلفتتاحى 
٣٫٠٥١٫٩٠٧١٫٣١٥٫٠٢٠١٫٦٠٣٫٦٢٣السنةمخصص

)١٫٦٨٣٫٢٤٨(- )٧٣٠٫٧٧٦(المستخدم مقابل شطب ذمم مدینة 
٣٫٧٠٨٫٣٢٠١٫٣٨٧٫١٨٩٧٢٫١٦٩اإلقفالرصید 

.)١-٢- ٢٤(رقمفي إیضاحالتجاریةالمدینة یتم عرض أعمار الذمم 

المخزون - ٨

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١إیضاح
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

المواد الخام
٣٠٫٣٩١٫٧٧٠٧٢٫٨٣٥٫٩١١١١١٫٠١٥٫٦٥٦فى حوزة الشركة

- - ٩٢٥٫٩٢٩في الطریق
٣١٫٣١٧٫٦٩٩٧٢٫٨٣٥٫٩١١١١١٫٠١٥٫٦٥٦

٥٩٫٧٧٤٫٩٨٩٤٤٫٣٤٤٫١٠١٥٣٫٧٥٨٫٧٢٨بضاعة قید التصنیع
٤٦٫٧٤٥٫٥١١٥٦٫٢٦٠٫٨٥٩٣٧٫٦٠٨٫٥٠٤متضمنة المنتجات الثانویةتامة الصنعمنتجات

٥٥٫٩٢٩٫٢٧٨٤٧٫١٧٤٫٨٧٦٧٦٫٣٦٠٫٨٦٢مخزون قطع الغیار واللوازم 
١٩٣٫٧٦٧٫٤٧٧٢٢٠٫٦١٥٫٧٤٧٢٧٨٫٧٤٣٫٧٥٠

)٥٫٦٠٠٫٠٠٠()٧٫٠٥٢٫٥٨٥()٨٫٠٢٤٫٠٣١(١- ٨حركة البطئ خزون ممخصص 

١٨٥٫٧٤٣٫٤٤٦٢١٣٫٥٦٣٫١٦٢٢٧٣٫١٤٣٫٧٥٠

ما یلي:یفبطئ الحركة مخصص مخزون على حركة التتمثل- ١- ٨

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

- ٧٫٠٥٢٫٥٨٥٥٫٦٠٠٫٠٠٠اإلفتتاحى الرصید 
٤٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٩٩٢٫٣٤٧٧٫١٠٠٫٠٠٠المضاف خالل السنة

)١٫٥٠٠٫٠٠٠()٥٫٥٣٩٫٧٦٢()٣٫٥٢٨٫٥٥٤(المخزونالمستخدم مقابل شطب 

٨٫٠٢٤٫٠٣١٧٫٠٥٢٫٥٨٥٥٫٦٠٠٫٠٠٠اإلقفالرصید 

تجاھات التاریخیة والعوامل عات المستقبلیة على أساس اإلعماره وتوقعات المبیخزون وأة على أساس طبیعة ونوع الممخزون بطئ الحركص مخصین كوتم ت
األخرى ذات الصلة.

البنوكلدى ودائع - ٩
محلیة. بنوك المجموعة فيتفظ بھا حتتتمثل ھذه الودائع فى ودائع بدون فوائد، والتي 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٤ -

نقد وما في حكمھ–١٠
ما یلي:یتمثل فیسمبر دی٣١د وما في حكمھ كما في إن نق

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٢٧٫٠٠٠٥٧٫٠٠٠٣١٢٫٠٠٠نقد بالصندوق
١٠٫٤٧٠٫٢٢٢١٧٫٢٦٥٫٥١٨٥٫٧٠٠٫٣٩٥البنوكلدى نقد 

١٠٫٤٩٧٫٢٢٢١٧٫٣٢٢٫٥١٨٦٫٠١٢٫٣٩٥
نشطة التمویلأالناشئة عن زامات لتتسویة اإل–١- ١٠

٢٠١٦دیسمبر ٣١

التدفقات النقدیة
، القروض المدفوعھ

صافى

الرسوم غیر النقدیة
إطفاء رسوم صندوق 

التنمیة الصناعیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١السعودى

(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)
١٠٫٢٩٦٫٥٠١-)٣٧٫٠٥٩٫٦٣٦(٤٧٫٣٥٦٫١٣٧القروض التجاریة طویلة األجل

٢٫٤١٢٫٩٢٠١٥٣٫٧١٤٫٤١٨)٤٫٠٠٠٫٠٠١(١٥٥٫٣٠١٫٤٩٩قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودى
١٣٫١٦٢٫٤٦٨-٤٫٢٩٨٫٠٦٠٨٫٨٦٤٫٤٠٨سحب على المكشوف

٨١٫٦٠٣٫١٧٣-)٢٠٫٤٤٠٫٩٤٢(١٠٢٫٠٤٤٫١١٥قرض المرابحة قصیر األجل

٢٫٤١٢٫٩٢٠٢٥٨٫٧٧٦٫٥٦٠)٥٢٫٦٣٦٫١٧١(٣٠٨٫٩٩٩٫٨١١

المعامالت غیر النقدیة الھامة–٢- ١٠

٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

١٩٨٫٢١٠٫٦٦٧٦٩٫٥٦٥٫٩٦٨تحویل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ إلى ممتلكات وأآلت ومعدات
- ٣٢٢٫٣١٩الملموسھتحویل االعمال الراسمالیة إلى الموجودات غیر 

٦٫٩٥٧٫١٢٤-إعادة تصنیف قطع الغیار الرأسمالیة
٩٢٨٫٤٠٤٤٫٦٢٢٫٢٢٩تكلفة اإلقتراض المرسملة

٢٫٤١٢٫٩٢٠٦٫٢١١٫٤٩٨صندوق التنمیة الصناعیة السعودي- إطفاء الفائدة 
- ٨٩٦٫١١٠مستحقةإلتزامات التحویل من مخصص مكافأة نھایة الخدمة الى 

- ٢٢٥٫٥٠٠األصول المؤجرةت إلىاإضاف
- ٣٩٨٫٥٢٥تسویة برنامج امتالك أسھم للموظفین عن طریق إصدار أسھم

٢٥٩٫١٤١٦٢٠٫١٥٢ینض الموظفوخصم قر
- ٦٠٢٫٨١٥تكلفة التمویل المحملة على الشركة التابعة

حقوق الملكیة–١١
رأس المال١- ١١

قیمة المساھمةعدد األسھم
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٢٠١٦٣١دیسمبر ٢٠١٧٣١بر دیسم٣١

(لایر سعودي)(لایر سعودي)
أسھم مصدرة ومدفوعة بالكامل

٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠بالكاملنقداً لایر للسھم مدفوعھ ١٠األسھم العادیة  



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٥ -

(تتمة)حقوق الملكیة–١١
(تتمة)لراس الما–١- ١١

توزیع األسھم على المساھمین السعودیین وغیر السعودیین كما یلى:
٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١

(لایر سعودي)(لایر سعودي)
٤٢٦٫٤٩٣٫٥٠٠٤٢٦٫٤٩٣٫٥٠٠)٨٣٫٦٣٪ن(والسعودی

٨٣٫٥٠٦٫٥٠٠٨٣٫٥٠٦٫٥٠٠)١٦٫٣٧٪غیر السعودیین (
٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

تم توزیع رأس المال ما بین سعودیین وغیر سعودیین بناًء على حصص الملكیة التأسیسیة في النظام األساسي للشركة.

أخرىإحتیاطیاتوعالوة إصدار اسھم٢- ١١

م٢٠١٧دیسمبر ٣١إیضاح
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

(معدلة)
ودي)(لایر سع(لایر سعودي)(لایر سعودي)

إحتیاطیات
٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩(أ)٢-١١اسھمإصدارعالوة 
٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤(ب)٢-١١نظامييإحتیاط

- ٢٨٢٫٤٠٠)٧٥١٫٦٨٠((ج)٢-١١اخرىإحتیاطات 
)٢٠٫٨٧٥٫٤٣٨()٦٤٫٢٠٤٫٠٢١()٤٥٫١١٢٫٠٣٩((د)٢-١١الخسائر المتراكمة

عالوة اإلصدارأ) (٢- ١١
ولي. بلغ عدد األسھم المعروضة للجمھور األدرة في وقت الطرح العام صمسھم اللألسمیة اإلالقیمة نصدار عاإلزیادة سعر في سھم األإصدار تتمثل عالوة

ملیون لایر ٢١یف األولیة إلصدار ھذه األسھمللسھم الواحد. بلغت المصارلایر سعودى ١٠سمیةاإلتھقیمالغ بالللسھم لایر سعودي٢٥ملیون سھم بسعر١٦
.عالوة اإلصدارسعودي، والتي تم خصمھا من 

النظاميي) اإلحتیاطب(٢- ١١
٪ من رأس ٣٠إلى اإلحتیاطي النظامى حتى یبلغ ھذا اإلحتیاطي ٪ من صافي الدخل سنویاً ١٠تحویل المجموعةوفقا للنظام األساسى للشركة، یتعین على 

ذا اإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع على المساھمین. مالھا. إن ھ

األخرىیاتاإلحتیاطج )(٢- ١١
نھایة إلتزامات لتقدیر المستخدمةكتواریة اإلفتراضات اإلالمتراكمة الناتجة عن التغیرات في إعادة القیاس خسائر ارباح وفى األخرىتتمثل اإلحتیاطیات 

مالي.في نھایة كل تاریخ مركز نیللموظفلخدمةا

د)الخسائر المتراكمة(٢- ١١
إن توزیع الخسائر المتراكمة على الشركاء السعودیین وغیر السعودیین كما یلي:

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

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

)١٧٫١٣٤٫٥٤٠()٥٣٫٤٢٣٫٥٧٧()٣٦٫٩١٤٫٨٨٨(المساھمین السعودیینحصة 
)٣٫٧٤٠٫٨٩٨()١٠٫٧٨٠٫٤٤٤()٨٫١٩٧٫١٥١(المساھمین غیر السعودیینحصة 

)٢٠٫٨٧٥٫٤٣٨()٦٤٫٢٠٤٫٠٢١()٤٥٫١١٢٫٠٣٩(

عتبار حصة كالً ذ في اإلاألساسي للشركة، بعد األخأسیسیة في النظام ما بین سعودیین وغیر سعودیین بناًء على حصص الملكیة التالخسائر المتراكمةتم توزیع 
منھم سواء في الزكاة أو ضریبة الدخل.



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٦ -

(تتمة)حقوق الملكیة–١١
نةیأسھم الخز–٣-١١

ما یلي:فی٢٠١٦و ٢٠١٧بر دیسم٣١كما في نةیأسھم الخزالحركة على تتمثل

٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١

)٤٧٨٫٠٠٤()٤٧٨٫٠٠٤(ینایر ١فى كما 
- ١٥٫٩٤١ة للموظفین نوحمالمالخزینة أسھم 
)٤٧٨٫٠٠٤()٤٦٢٫٠٦٣(دیسمبر ٣١فى كما 

)١٢٫٠١٠٫١٠٠()١١٫٦١١٫٥٧٥(٢٠١٧دیسمبر ٣١بالریال السعودى فى القیمة 

قیمتھا السوقیة تبلغ٪). و٢٫٣٥: ٢٠١٦مال (رأس الأسھم ٪ من ٢٫٢٨ما نسبتھأسھم الخزینة المحتفظ بھا من قبل الشركةبلغت، ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
تم طرحھا على الجمھور من األسھم التي سھم ٧٠٠٫٠٠٠على مبدئیاً المجموعة). استحوذت لایر سعوديملیون ٩٫١: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي . (٧٫٤

لایر سعودي للسھم الواحد. ٢٩هقدرسعرمتوسط بالحقاً سھم إضافي ١٥٫٠٠٠تم شراء ثم برنامج أسھم الموظفین. ك لدعم لم وذلایر سعودي للسھ٢٥بقیمة 
، أصدرت الشركة ٢٠١٧ینقسم ھذا البرنامج إلى أربعة أنواع من األسھم، وھي؛ أسھم مجانیة، وأسھم ائتمانیة، وأسھم نقدیة وأسھم مستقبلیة. خالل عام 

وفقا للبرنامج. یتم تسجیل عودى وسیتم توزیع األسھم على الموظفین تدریجیاً لایر س٤٦٢٫٠٦٣األسھم المتبقیة عددسھم للموظفین المؤھلین. وبلغ١٥٫٩٤١
ین.عند إصداره للموظفیتم استبعاده كخصم على حقوق المساھمین والمركز الماليبرنامج أسھم الموظفین مبدئیا في 

القروض–١٢
غیر متداولمتداول

م٢٠١٦ینایر ١م٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧سمبردی٣١م٢٠١٦یر ینا١م٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧سمبردی٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

قروض ألجل
صندوق التنمیة 

١٥٣٫٧١٤٫٤١٨١٥٥٫٣٠١٫٤٩٩١٦٩٫٦١١٫٢٧١- - -الصناعیة السعودي
١٠٫٢٩٦٫٥٠١٤٧٫٣٥٦٫١٣٧١٠٨٫٧٧١٫٢٣٣- - -قروض بنكیة

قروض قصیرة األجل
سحب على
- - -١٣٫١٦٢٫٤٦٨٤٫٢٩٨٫٠٦٠١٫٤٤٣٫٩٨٧المكشوف

تسھیل قرض قصیر 
- - -٨١٫٦٠٣٫١٧٣١٠٢٫٠٤٤٫١١٥٣٣٫٦٤٥٫٧٢٣األجل

٩٤٫٧٦٥٫٦٤١١٠٦٫٣٤٢٫١٧٥٣٥٫٠٨٩٫٧١٠١٦٤٫٠١٠٫٩١٩٢٠٢٫٦٥٧٫٦٣٦٢٧٨٫٣٨٢٫٥٠٤
ء المتداول من الجز

)٩٣٫٥٣٠٫٦٥١()٦٣٫٤٣٨٫٣٨٦()٤٤٫٣٨٣٫٠٧٥(٤٤٫٣٨٣٫٠٧٥٦٣٫٤٣٨٫٣٨٦٩٣٫٥٣٠٫٦٥١قروض ال
١٣٩٫١٤٨٫٧١٦١٦٩٫٧٨٠٫٥٦١١٢٨٫٦٢٠٫٣٦١١١٩٫٦٢٧٫٨٤٤١٣٩٫٢١٩٫٢٥٠١٨٤٫٨٥١٫٨٥٣مجموع القروض



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٧ -

(تتمة)القروض–١٢

إن شروط التمویل ھي كما یلي: 

اسم القرض
الرصید

نوع القرضبالریال السعودي

عدد 
األقساط 
رسوم القرضمدة السدادفترة السدادالمتبقیة

صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 
نصف سنوي٧طویل األجل١١٢٠٫٦٧٣٫٥٠٤- 

م إلى ٢٠١٨ابریل
م٢٠٢١مارس 

تكالیف متابعة كل 
ستة أشھر

ودي صندوق التنمیة الصناعیة السع
نصف سنوي١١طویل األجل٢٣٣٫٠٤٠٫٩١٤- 

م إلى ٢٠١٧یولیو 
م٢٠٢٢یولیو 

تكالیف متابعة كل 
ستة أشھر

مجموع قروض صندوق التنمیة 
١٥٣٫٧١٤٫٤١٨الصناعیة السعودي

ربع سنوي٢طویل األجل١٠٫٢٩٦٫٥٠١قروض بنكیة طویلة األجل
م إلى ٢٠١٧ینایر

م٢٠١٨إبریل 
معدل السیبور 

%٢ائداً ز

١٦٤٫٠١٠٫٩١٩إجمالي قروض طویلة األجل

-أشھر٦إلى ٣من -قصیر األجل٨١٫٦٠٣٫١٧٣قرض مرابحة

معدل السیبور 
% إلى ١٫٢٥زائداً 
٢٫٥٠%

% ٩---قصیر األجل١٣٫١٦٢٫٤٦٨بنوك سحب على المكشوف
٢٥٨٫٧٧٦٫٥٦٠إجمالي القروض

روط ـ. وبناًء على الشاألقساطقامت الشرکة بالتفاوض مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي إلعادة جدولة م، ٢٠١٧دیسمبر٣١في المنتھیةالسنةخالل 
وط  للشروط المعدلة. وفقا للشرالمعدلة، ظلت فترة سداد القرض كما ھي، مع تعدیل مبالغ األقساط. تم احتساب الجزء المتداول وغیر المتداول من القرض وفقاً 

٪.١٠الجدیدة ظل معدل الفائدة الفعلي األصلي أقل من 

القروض طویلة األجل التي حصلت عدا أحد المالیة فیمادات التعھت المجموعة بجمیع لتزما.المالیة وغیر المالیةداتالئتمانیة لبعض التعھالتسھیالت اتخضع 
حالیاً ، تقوم اإلدارة لذلك. تبعاً اتالتعھدتلكمنمؤقتخطاب اعفاءتم الحصول على ي، وقد سعودملیون لایر١٠٫٣هرصیدي بلغعلیھا الشركة التابعة والذ

.وقت مناسبسیتم تصحیحھ في دات التعھتلك أن خرق بوعلى ثقة تخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة ، إفي 

نھایة الخدمة للموظفینمكافأة–١٣
٤٫٠٥٥٫٢٠٣بقیمةتتعدیالاثبات ركة بشھا بموجب خطة المنافع المحددة. وفقا لنتائج التقییم، قامت الإلتزاماتاب كتواریة لحسإقامت الشركة بإجراء تقییمات 

تعدیالت جراء الإتموقد إضافیةمطلوبات تمثل ي توالالتوالىعلى ٢٠١٦دیسمبر٣١و٢٠١٦ینایر ١فىلایر سعودي كما ٥٫٠٧٨٫٧٥٠سعودي و لایر
)٣-٤- ٢٥(ة لخسائر المتراكمیة لتتاحفعلى األرصدة اإل

كما یلى:للموظفین خالل السنة تتمثل حركة مخصص تعویض نھایة الخدمة 

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٤٧٫٦٩١٫٠٠٢٤٨٫٥١١٫٦٥٤المعاییر السعودیةوفق –ینایر١كما في الرصید اإلفتتاحى
٥٫٠٧٨٫٧٥٠٤٫٠٥٥٫٢٠٣)٣-٤-٢٥(رقم ضاح یحول إأثر الت

٥٢٫٧٦٩٫٧٥٢٥٢٫٥٦٦٫٨٥٧(معدل)لتقاریر المالیةعداد االمعاییر الدولیة إلوفق –ینایر١كما في الرصید اإلفتتاحى
٦٫٨٣٩٫٤٨٣٦٫٧٥٥٫٤٩٢لسنةلةالمحملالمصاریف 

)٢٨٢٫٤٠٠(١٫٠٣٤٫٠٨٠إعادة قیاس (أرباح)/خسائر
)٦٫٢٧٠٫١٩٧()٢٫٨٥٩٫٤٨٢(عات المدفو

- )٨٩٦٫١١٠(للموظفین المنتھیة خدمتھممستحقةصاریف المالالمحول إلى 
٥٦٫٨٨٧٫٧٢٣٥٢٫٧٦٩٫٧٥٢يالرصید الختام



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٨ -

(تتمة)تعویض نھایة الخدمة للموظفینمكافأة–١٣

للسنةالموحدةةرالربح أو الخساقائمة المحمل على

م٢٠١٧سمبر دی٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٤٫٩٩١٫٤٤٥٤٫٩١٣٫١٧٨تكلفة الخدمة الحالیة
١٫٨٤٨٫٠٣٨١٫٨٤٢٫٣١٤تكلفة الفائدة

٦٫٨٣٩٫٤٨٣٦٫٧٥٥٫٤٩٢الخسائرلتكالیف المعترف بھا فى األرباح وا

اإلفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١

(لایر سعودي)(لایر سعودي)
%٣٫٤٥%٣٫٢٥معدل الخصم المستخدم

%٥- % ٣%٥-% ٣معدل زیادة المرتبات
متوسطمتوسطمعدل دوران الموظفین

المنافع المحددة:إلتزامات فیما یلي تحلیل الحساسیة على القیمة الحالیة لخطط 
٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

المبلغالنسبةالمبلغالنسبة 
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

معدل الخصم
٥٠٫٠٧١٫٨٩٠%٠٫٥+٥٣٫٨٣٦٫١٠٦%٠٫٥+الزیادة 
٥٥٫٧٠٩٫٥٤٤%٠٫٥- ٦٠٫٢١٨٫٢٥٥%٠٫٥-النقص

النسبة المتوقعة لزیادة الراتب
٥٥٫٥٥٩٫٢٧٤%٠٫٥+ ٦٠٫٠٤٨٫٢٩٥%٠٫٥+ الزیادة 
٥٠٫١٨١٫٩٦٧%٠٫٥- ٥٣٫٩٥٩٫٥١١%٠٫٥-النقص

ونالذمم الدائنة التجاریة والدائنون اآلخر-١٤
ون فیما یلي: الذمم الدائنة التجاریة والدائنون اآلخرتتمثل 

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

١٣٦٫١٧٨٫٤٩٠١١٤٫١٥٥٫٢٥٨١١٠٫٩٧٥٫٦٩١ائنة تجاریةذمم د
٢٫٢٣٧٫٣٣٣٣٫٨٨١٫٠٩٦٣٫٨٨١٫٠٩٦)(ب)٢٢رقم إیضاح(مستحق إلى أطراف ذات عالقة

- ٥٫١٩٥٫٣١٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠ضمانالمخصص 
١٤٫٤٥٠٫٥٠٨١٢٫١٠٣٫٦٤٧١٣٫٣٤١٫٣٥٣مصاریف مستحقة

٣٫٠٢٤٫٦٩٧٣٫٨٨٠٫٣٧٨٥٫٤٣٥٫٣٦٠مطلوبات أخرى
١٦١٫٠٨٦٫٣٤٠١٤٠٫٠٢٠٫٣٧٩١٣٣٫٦٣٣٫٥٠٠



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٣٩ -

وضریبة الدخلالزكاة–١٥
فیما یلى:وضریبة الدخلمخصص الزكاة على حركة التتمثل –١- ١٥

٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١إیضاح
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٧٫٢٧٠٫٤٧١٩٫٨٦١٫٠٣٠ینایر١فى 
)٧٫٩٧٤٫٩١١()٣٫٥٧٧٫٢٨١(المدفوعات 
٢٤٫٤٠٠٫٧٩٢٥٫٣٨٤٫٣٥٢-١٥لسنةمحمل لمخصص 

٨٫٠٩٣٫٩٨٢٧٫٢٧٠٫٤٧١دیسمبر٣١فى كما

:مكونات المخصص المحمل للسنة–٢- ١٥
٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١إیضاح

(لایر سعودي)(لایر سعودي)
٤٫٤٠٠٫٧٩٢٥٫٣٨٤٫٣٥٢زكاة وضریبة السنة الحالیة

- -السنة السابقة
٤٫٤٠٠٫٧٩٢٥٫٣٨٤٫٣٥٢

ةیزكاة وضریبة السنة الحال
٣٫١٣٧٫٤١٩٤٫٥٨٥٫٨٩١أزكاة

١٫٢٦٣٫٣٧٣٧٩٨٫٤٦١بضریبة
٤٫٤٠٠٫٧٩٢٥٫٣٨٤٫٣٥٢

مخصص الزكاة وضریبة الدخل:ساس أ

٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

أ ) الزكاة
الشركة القابضةزكاة 

٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال اإلفتتاحي

٢٥٣٫٢٨٣٫٧٥٣٣٢٥٫٥٨١٫٦٣٢والمخصصات مخصوماً منھا المستخدماإلحتیاطیات 

١٢٣٫٨٩٠٫٠٠٠١٤٠٫٣٤٩٫٩٠٤في نھایة السنةقیمة القروض البنكیة

)٧٨٩٫١٨٨٫٩٠٧()٧٧٥٫٦٨٤٫٠٣٨(في نھایة السنةطویلة األجلالموجوداتقیمة 

٣٨٫٥٧٩٫٠٥٧٢٤٫٣٨٢٫٢٣٢للسنةزكاةللالخاضعالدخل 

١٥٠٫٠٦٨٫٧٧٢٢١١٫١٢٤٫٨٦١ويلزكوعاء اال

١٢٥٫٤٩٦٫٧٧٦١٧٦٫٥٥٥٫٦٤٩)٪٨٣٫٦٣:٢٠١٦٪ (٨٣٫٦٣لمساھمین السعودیین اص خایم

٣٫١٣٧٫٤١٩٤٫٤١٣٫٨٩١ین في الشركة القابضةالسعودیالمساھمین حصة على٪ ٢٫٥الزكاة المستحقة بنسبة 

١٧٢٫٠٠٠-زكاة الشركة التابعة

٣٫١٣٧٫٤١٩٤٫٥٨٥٫٨٩١اجمالي الزكاة
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(تتمة)الزكاة–١٥
(تتمة)مكونات المخصص المحمل للسنة–٢- ١٥

٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

ب ) ضریبة الدخل
)٣٢٫٣٣٤٫٨٠٠(٢٣٫٤٩٢٫٧٧٤ل للسنةصافى الدخ

١٥٫٠٨٦٫٢٨٣٥٦٫٧١٧٫٠٣٢تعدیالت

٣٨٫٥٧٩٫٠٥٧٢٤٫٣٨٢٫٢٣٢دخل السنة الخاضع للضریبة

٦٫٣١٦٫٨٦٧٣٫٩٩٢٫٣٠٤%)١٦٫٣٧: ٢٠١٦(% ١٦٫٣٧غیر السعودیین بنسبة مایخص المساھمین 

١٫٢٦٣٫٣٧٣٧٩٨٫٤٦١%٢٠ضریبة الدخل المستحقة على المساھمین غیر السعودیین بنسبة 

يضریبالووي الزكالوضع –٣- ١٥
تم فحص الشركة والحصول على وحصلت على الشھادة المطلوبة. ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الزكاة وضریبة الدخلاقرارقدمت الشركة القابضة 

٣١لھیئة العامة للزكاة والدخل عن الشركة القابضة حتى السنة المنتھیة في ولم یتم اصدار أیة ربوط اخرى من قبل ا٢٠٠٤ربط عن السنوات حتى أخر 
، لم یتم اصدارأیة ربوط للشركة التابعة بعد.٢٠١٧دیسمبر 

إلتزامات وارتباطات–١٦

٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٣٧٫٠١٦٫٩٩٨٤٫٣٥١٫٧٣٥ات مستندیةاعتماداتخطاب

١٤٩٫٣٠٠٫٥٠٢١٠٧٫٥١٥٫٢٧٢ضماناتخطاب

٦٦١٫٣٨٧٫٢٩١٦٧٠٫٢٢٨٫٧١٣)١- ١٦(ایضاح لشركاتلضمانات 

٥٫٥١٠٫٠٢٤٥٫٣٧٤٫٩٣٩الرأسمالیةاترتباطاإل

،ملیون لایر سعودي١٣٢٫٧٢مبلغباإلستثمارات المتاحة للبیع ولشركات فى الضمانات الصادره من الشركة للشركة التابعة والزمیلة لتتمثل ضمانات ١- ١٦
ملیون لایر سعودي ٥٢٣٫٩١ملیون لایر سعودي و١١٦٫٣٢: ٢٠١٦على التوالي (،ملیون لایر سعودي٣٠ومبلغ،ملیون لایر سعودي٤٩٨٫٦٧ومبلغ

على التوالي).،ملیون لایر سعودي٣٠ومبلغ 

اإلیراداتتكلفة –١٧

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

لة)(معد
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٣٥٥٫٧١٦٫٠٣٩٣١٨٫٧٠٧٫٢٤٩، صافيالمواد الخام المستھلكة
٧٣٫٥٨١٫٦٧٠٦٥٫٩١٥٫٧٦١قطع الغیار والمواد المستھلكةن وزمخالمستخدم من 

٩٨٫٩٣١٫٠٥٩٩٤٫٥٤٦٫٣٧٠الرواتب والمزایا المتعلقة بالموظفین
٢٣٫٩٥٢٫٧٢٢١٣٫٩٣٦٫١٠٣الباطنيخدمات ومقاولال

٣٩٫٨٣٥٫٧٣٥٤٠٫٧٥٥٫٥٣٧اإلستھالك
٤٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٩٩٢٫٣٤٧مخصص مخزون بطیئ الحركة

٢٫١٠١٫٣٢٢-القیمة القابلة للتحققلى قیمة المخزون إإنخفاض
٦٫٠٠٠٫٠٠٠-الضمانمصروف

٢٣٫٠٢٩٫٣٢٩١٧٫٥١١٫٦٠٧أخرى
٦١٩٫٥٤٦٫٥٥٤٥٦٦٫٤٦٦٫٢٩٦إجمالى تكلفة التشغیل

)١٥٫٥٥١٫٩٥٥()١٦٫٥٦٩٫٤٩٤(المخزونعلىالحركة
٦٠٢٫٩٧٧٫٠٦٠٥٥٠٫٩١٤٫٣٤١االجمالي
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عتوزیتسویق وبیع وف یرامص–١٨

٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٤٫٦٣٣٫١٦٢٦٫٩٧٥٫٧٠٤النقل المحلى
٧٫٩٩٤٫٤٧٣٨٫٥٢٨٫٤٧٣الرواتب واإلجور

١٫٢٠٢٫١١٧٣٫٨٨٦٫١٨٢رسوم الشحن والتصدیر
٣٫٠٥١٫٩٠٧١٫٣١٥٫٠٢٠الدیون المشكوك فى تحصیلھامخصص 

١٫٦٧٦٫٨٠٩٢٫٠٩٣٫٤٢٥أخرى
١٨٫٥٥٨٫٤٦٨٢٢٫٧٩٨٫٨٠٤

إداریةمصاریف–١٩

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

١٫٠٤٠٫٠٠٠٧٠٠٫٠٠٠عضاء مجلس اإلدارةأمكافأة
١٨٫٠٢٦٫٣٢٥١٨٫٢٥٣٫٣٠٣الرواتب واإلجور

٥٠٠٫٠٣٧٤٠٣٫٩٦٦غیر الملموسةالموجوداتاطفاء
١٫٨٤٦٫٤٩٩٢٫٠١٣٫٢١٦اإلستھالك

٢٫٤٣٠٫٥٤٤١٫٧٦٩٫٨٤٥نفقات تكنولوجیا المعلومات
٣٫٧٣٧٫٨٦٠٥٫٥٨٤٫٣٤٨أخرى

٢٧٫٥٨١٫٢٦٥٢٨٫٧٢٤٫٦٧٨

، صافيخرىأمصاریف–٢٠
٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١

(لایر سعودي)(لایر سعودي)
١٠٠٫٣٣٤٨٫٥٠٦٫١٤١ت ومعدات الآممتلكات وشطب 

١٫٠٨٨٫٦٨٠-انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات
)٥٨٫٤٠٠()٣٧٫٦٠٠(أرباح إستبعاد ممتلكات واالت ومعدات

١٫٥٧٩٫٩٧٣١٫٠٧٠٫٣٨١ف بنكیةمصاری
)١٫٣٥٤٫٥٠٠(-تعویض التأمین

١٩٣٫٧٠٧٧٥٫٤٠٦، صافيأخرىمصاریف  
١٫٨٣٦٫٤١٤٩٫٣٢٧٫٧٠٨
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تقاریر القطاعات–٢١

من اإلیضاحات حول ٣ح رقم إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل المجموعة في تقاریر القطاعات الداخلیة ھي نفس السیاسات الواردة في اإلیضا
.ھذه القوائم المالیة الموحدة

:فیما یليعن السنةالمجموعة یتمثل التحلیل القطاعي ألنشطة

٢٠١٦دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 
اإلجماليمعدات المعاملأنابیب الصلباإلجماليمعدات المعاملأنابیب الصلب

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

٦١٦٫٧٤٤٫٦٢٧٧٩٫٦٧٦٫٧٦٦٦٩٦٫٤٢١٫٣٩٣٥٥٧٫٦٩٥٫٥٠٦٤٧٫٠٧٢٫٣٧٠٦٠٤٫٧٦٧٫٨٧٦اإلیرادات
)٥٥٠٫٩١٤٫٣٤١()٤٧٫٢٨٧٫١٠٥()٥٠٣٫٦٢٧٫٢٣٦()٦٠٢٫٩٧٧٫٠٦٠()٧٤٫٠٤٩٫٢٢٤()٥٢٨٫٩٢٧٫٨٣٦(تكلفة اإلیرادات

٢١٫٠٤٠٫٥٤٩-١١٫٣١٨٫٠٤٠٢١٫٠٤٠٫٥٤٩-١١٫٣١٨٫٠٤٠الحصة في ربح شركات زمیلة 
)٤٥٫١٢٨٫٥٨٣()١٠٫٩٢٠٫٢٤١()٤٥٫١٢٨٫٥٨٣(١٩٫٠٩١٫٩٨٢)٦٫١٧٤٫٢٤١(١٩٫٠٩١٫٩٨٢السنة(خسارة)ربح

یلي:تتمثل فیمالةصذات الوالمطلوبات من قبل القطاعات المجموعةستخدام موجودات إیل صإن تفا

معدات المعاملأنابیب الصلب
معامالت داخل 

اإلجماليالمجموعة
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)م٢٠١٧دیسمبر٣١ا في مك

٨١٣٫٤٨٢٫٠٧١)١٫٩٨٣٫٩١٦(٧٤١٫٧١٥٫٨٩٢٧٣٫٧٥٠٫٠٩٥موجودات غیر متداولة
١٫٢١٥٫٥٥١٫١٥٧)٢٢٫١٢٥٫٨٤٦(١٫٠٩٨٫٢٠٨٫٧٢٦١٣٩٫٤٦٨٫٢٧٧مجموع الموجودات 
)٤٨٥٫٧٠٣٫٨١٨(٢٠٫١٤١٫٩٣٠)١٣٧٫٤٨٤٫٣٦١()٣٦٨٫٣٦١٫٣٨٧(مجموع المطلوبات

معدات المعاملأنابیب الصلب
معامالت داخل 

اإلجماليالمجموعة
ودي)(لایر سع(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي))معدلة(م٢٠١٦دیسمبر٣١كما في 

٨٤٦٫٩٥٨٫٦٨٩)٨٫٢٩٨٫١٠٢(٧٧٧٫٥١٩٫٨٥٩٧٧٫٧٣٦٫٩٣٢موجودات غیر متداولة
١٫٢٢١٫٠٨٥٫٠٣٨)٨٫٦٣٤٫٥٥٧(١٫١١٤٫٥٣٥٫٥٤٧١١٥٫١٨٤٫٠٤٨مجموع الموجودات 
)٥٠٩٫٦٩٤٫١٢٦(٣٣٦٫٤٥٥)١٠٦٫٨٨٥٫٩٤٦()٤٠٣٫١٤٤٫٦٣٥(مجموع المطلوبات

.بین القطاعات خالل السنةھامةال توجد معامالت 

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

. إن المعلومات المالیة المعروضة دیةتتم عملیات المجموعة بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعو.مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى
ة حسب القطاعات الجغرافیة كما یلي:م مبوب٢٠١٦م و ٢٠١٧دیسمبر٣١ة في المنتھیالسنواتوالتي تمثل اإلیرادات خالل 

٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٦٦٥٫٤٩٩٫٤٩٦٥٣٩٫٦٧٦٫١٣٩المملكة العربیة السعودیة
٣٠٫٩٢١٫٨٩٧٦٥٫٠٩١٫٧٣٧دول أخرى

٦٩٦٫٤٢١٫٣٩٣٦٠٤٫٧٦٧٫٨٧٦

عمیل رئیسيالمعامالت مع 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١یرادات للسنة المنتھیة في اإلمن إجمالي )٪ ٢٠١٦:٣٨٫٧(٪٥١٫٩٧رادات من عمیل رئیسي واحد یبلغت اإل



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٤٣ -

المعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة–٢٢
على الطرف اآلخر في اتخاذ ھامذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفین القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر طراف أكتعتبر األطراف 

دارة، إلعمال التي یكون فیھا للمساھمین وأعضاء مجلس ااألدارة وإلمن المساھمین وأعضاء مجلس االعالقةطراف ذات األالقرارات المالیة والتشغیلیة. تتكون 
سیاق األعمال العادیة ویتم اعتمادھا من فىاریة بحتة تجقة على أسس الركة مع ا ألطراف ذات العشالمعامالتإجراءجماعى، تأثیر ھام. یتم بشكل فردي أو 

قبل اإلدارة.

العالقةالشركة
مساھممجموعھ الربیعة والنصار

ممساھشركة ھیو للصلب المحدودة
(سابقاً)شركة شقیقةشركة أبناء عبدهللا إبراھیم الخریف

شركة شقیقةشركة عبر الخلیج السعودیة 
شركة شقیقةشركة التطویر الكیمیائي
شركة زمیلةشركة األنابیب العالمیة

تتمثل المعامالت الھامة مع األطراف ذات عالقة كما یلى:

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر٣١ملةطبیعة المعااسم الطرف
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٣٫٨١٣٫٤١٢٥٫١٥٠٫١٧٦مبیعاتمجموعھ الربیعة والنصار
- ٢٢٥٫٥٠٠شراء موجودات ثابتةمجموعھ الربیعة والنصار

٩٤٦٫٧٦٤-مبیعاتشركة أبناء عبد هللا إبراھیم الخریف
١٫١١١٫٨٣٤-مشتریاتیم الخریفشركة أبناء عبد هللا إبراھ

٩٫٢٣٣٫١٧٠١١٫٥٢٦٫٧٥٣مبیعاتشركة عبر الخلیج السعودیة
٢٫٩٧٨٫١٨٨٢٫٣٦٥٫٥١٢مشتریاتشركة عبر الخلیج السعودیة

- ٢٣١٫٠٠٠شراء موجودات ثابتةشركة عبر الخلیج ألنظمة اللحام
٣٠٩٫٥١٢٢٩٩٫٤٠٤تقدیم خدماتشركة ھیو للصلب المحدودة

١٧٫٥٠٠٫٠٠٠-مرحليقرض شركة األنابیب العالمیة
٨٫٠٠٠٫٠٠٠-يإضافإستثمارشركة التطویر الكیمیائي

فیما یلي:عالقةالطراف ذات األمن رصدة المطلوبة األتتمثل أ )

٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١
سعودي)(لایر(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٢٫٨٢٣٫٢١٩٣٫٥٦١٫٣٣٦٣٫٧٣٠٫٣٩٧شركة عبر الخلیج السعودیة
١٫٥٧٠٫٢٤٠١٫٦٨٨٫١٩٨١٫٤٣٣٫٧٦٧مجموعھ الربیعة والنصار

- - ١٠٣٫٥٣١شركة عبر الخلیج ألنظمة االنابیب
٤٫٤٩٦٫٩٩٠٥٫٢٤٩٫٥٣٤٥٫١٦٤٫١٦٤
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تمة)(تالمعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة –٢٢

األطراف ذات العالقة فیما یليالىتتمثل األرصدة المطلوبة ب )
٢٠١٦ینایر٢٠١٦١دیسمبر ٣١م٢٠١٧دیسمبر ٣١

(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)
٢٫٠٧٧٫٥٣٤٣٫٧٣١٫٣٩٦٣٫٧٣١٫٣٩٦المحدودةتى اس ام العربیةشركة 

١٥٩٫٧٩٩١٤٩٫٧٠٠١٤٩٫٧٠٠شركة ھیو للصلب المحدودة
٢٫٢٣٧٫٣٣٣٣٫٨٨١٫٠٩٦٣٫٨٨١٫٠٩٦

وموظفي اإلدارة الرئیسیینأعضاء مجلس اإلدارةمكافآت ج) 
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

أعضاء مجلس اإلدارة
اإلدارة وموظف

أعضاء مجلس اإلدارةالرئیسیین
اإلدارة وموظف

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

-٧٠٠٫٠٠٠-١٫٠٤٠٫٠٠٠مكافأة مجلس اإلدارة
٣٫٠٩٥٫٤٩٦٦٤٫٦٢١٣٫٠٩٥٫٤٩٦-األجورالرواتب و

١٫٢٢٩٫٧٩٢١٦٫٤٠٥١٫٣٢٩٫٧٩٢-البدالت
٦٥٫٨٩١١٦٫٨٠١١١٤٫١٤٤-المكافآت

٢٩٠٫٤٥٨٨٧٫٩٠٨٥١٤٫٧٣٦-نھایة الخدمة
١٫٠٤٠٫٠٠٠٤٫٦٨١٫٦٣٧٨٨٥٫٧٣٥٥٫٠٥٤٫١٦٨

السھم(خسارة) ربحیة –٢٣
لعائد للمساھمین العادیین بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ابتقسیم الربح األرباح / (الخسائر)یتم إحتساب نصیب السھم األساسي من 

التي تكون عن طریق تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة یتم تحدیده،األرباح / (الخسائر)بالنسبة لنصیب السھم المخفض من .السنةالقائمة خالل 
تشمل اصدار اسھم لدعم برنامج خیارات األسھم الممنوحة للموظفین للتخفیض ومما لھ أثر عادیة إلى أسھم ھاوذلك بإفتراض تحویل،في طریقھا لإلصدار

المملوكة للمجموعة إلى أسھم عادیة.الخزینة وتحویل اسھم 

یلي:للسنة فیما(خسارة) السھم / ربحیة تتمثل

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

)٠٫٨٩(٠٫٣٨األرباح / (الخسائر)نصیب السھم األساسي من 
)٤٥٫١٢٨٫٥٨٣(١٩٫٠٩١٫٩٨٢السنة/ (خسارة) ربح

٥٠٫٥٣٣٫٣٩١٥٠٫٥٢١٫٩٩٦المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة

)٠٫٨٨(٠٫٣٧األرباح / (الخسائر)نصیب السھم المخفض من 
)٤٥٫١٢٨٫٥٨٣(١٩٫٠٩١٫٩٨٢/ (خسارة) السنةربح

٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠أثر األسھم العادیة المعرضة للتخفیضمعتبرة، المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة

رجح لعدد األسھم العادیة القائمةتسویة المتوسط الم
٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠عدد األسھم المصدرة

)٧٦٢٫٨١٢()٧٦٢٫٨١٢(ك األسھم للموظفینیاألسھم المحتفظ بھا لبرنامج تمل–الخزینة یخصم: أسھم 
٣٠٠٫٧٤٩٢٨٤٫٨٠٨یضاف: المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة للموظفین

٥٠٫٥٣٧٫٩٣٧٥٠٫٥٢١٫٩٩٦مةعدد األسھم القائ
٥٠٫٥٣٣٫٣٩١٥٠٫٥٢١٫٩٩٦المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
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المالیةإدارة المخاطر–٢٤
إن أنشطة الشركة تعرضھا للمخاطر المالیة التالیة من خالل استخدامھا لألدوات المالیة

مخاطر اإلئتمان وتركیز مخاطر اإلئتمان- 
مخاطر السیولة- 
سوق (بما فى ذلك مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبیھ)مخاطر ال- 

داء المالي األثار السلبیة المحتملة على ألیسعى إلى تقلیل ابالتالي بشكل عام على عدم إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة والمجموعة مخاطر ویركز برنامج إدارة 
.للمجموعة

ئةاألدوات المالیة حسب الف–١- ٢٤

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

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

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأه:
١٧٠٫٦٢٣٫٢٢٢٩٧٫٦٥٢٫٠٤٤٨٨٫٦٤٤٫٧٣٠ذمم مدینة تجاریة، صافي

١٩٫٢٥٥٫٢٥٢١٨٫٧٤٦٫١٧٦١٧٫٧٨٢٫٩٥٣موظفینقروض 
٣٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٫٠٠٠٫٠٠٠بنكیةودیعة 

٤٫٤٩٦٫٩٩٠٥٫٢٤٩٫٥٣٤٥٫١٦٤٫١٦٤طراف ذات عالقةأمن مطلوب
٤٥٥٫٥٩٨١٫٧٦٤٫٣٠٤٣٨٨٫٧٩٢خرىأذمم مدینة 

١٠٫٤٩٧٫٢٢٢١٧٫٣٢٢٫٥١٨٦٫٠١٢٫٣٩٥نقد وما في حكمھ

٢٠٨٫٣٢٨٫٢٨٤١٥٣٫٧٣٤٫٥٧٦١٣٠٫٩٩٣٫٠٣٤
ة من خالل الدخل الشامل األخرالموجودات المالیة بالقیمة العادل

٢٣٫٦٢٠٫٨١٩٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥-إستثمارات متاحة للبیع
٢٠٨٫٣٢٨٫٢٨٤١٧٧٫٣٥٥٫٣٩٥١٨٩٫٦٤١٫٤٩٩المالیةالموجوداتإجمالى 

:المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأه

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)دي)(لایر سعو

١٣٦٫٨١٢٫٢٠٣١١٤٫٧٨٨٫٩٧١١١٠٫٩٧٥٫٦٩١والحجوزات الدائنةالتجاریةالذمم الدائنة
٢٫٢٣٧٫٣٣٣٣٫٨٨١٫٠٩٦٣٫٨٨١٫٠٩٦إلى أطراف ذات عالقةمطلوب 

١٤٫٤٥٠٫٥٠٨١٢٫١٠٣٫٦٤٧١٣٫٣٤١٫٣٥٣مستحقةفیرامص
٥١٤٫٨٢٤٩٥٨٫٨٥٠٨٩٠٫٨٧٩من العمالء)مقدمةخرى (دون دفعاتمطلوبات أ

- - ٢٢٥٫٥٠٠رلتأجیاالتزامات عقود
٩٤٫٧٦٥٫٦٤١١٠٦٫٣٤٢٫١٧٥٣٥٫٠٨٩٫٧١٠قروض قصیرة األجل
١٦٤٫٠١٠٫٩١٩٢٠٢٫٦٥٧٫٦٣٦٢٧٨٫٣٨٢٫٥٠٤التمویل طویل األجل 

٤١٣٫٠١٦٫٩٢٨٤٤٠٫٧٣٢٫٣٧٥٤٤٢٫٥٦١٫٢٣٣المالیةالمطلوبات مجموع 

رباح والخسائر.األاللمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خأیةالمجموعةلیس لدى 

ألدوات المالیة لإدارة المخاطر –٢- ٢٤
إدارة کل من ھذه المخاطر وتتلخص ھذه السیاسات فیما یلي:بالخاصةبمراجعة السیاسات المجموعةتقوم 

مخاطر اإلئتمان وتركیز مخاطر اإلئتمان–١-٢- ٢٤
بالوفاء بإلتزاماتھا وفقاً تاریخ التقاریرالمالیة إذا لم تتمكن األطراف المقابلة من القیام یمكن أن تتحقق فين فى الخسارة المحاسبیة التي تتمثل مخاطر اإلئتما

ریر اي تاریخ التقالحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان كما فیتمثلالتعاقد علیھ. لدى الشركة سیاسات مطبقة للحد من تعرضھا لمخاطر اإلئتمان. لما تم
ما یلي:المالیة فی
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(تتمة)المالیة ادارة المخاطر - ٢٤
(تتمة)إدارة المخاطر لألدوات المالیة –٢- ٢٤

مخاطر اإلئتمان وتركیز مخاطر اإلئتمان (تتمة)–١-٢- ٢٤

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

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

١٧٠٫٦٢٣٫٢٢٢٩٧٫٦٥٢٫٠٤٤٨٨٫٦٤٤٫٧٣٠مدینة، صافيتجاریة ذمم 
١٩٫٢٥٥٫٢٥٢١٨٫٧٤٦٫١٧٦١٧٫٧٨٢٫٩٥٣الموظفینقروض 

٣٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ودیعة بنكیة
٤٫٤٩٦٫٩٩٠٥٫٢٤٩٫٥٣٤٥٫١٦٤٫١٦٤من اطراف ذات عالقةمطلوب

٤٥٥٫٥٩٨١٫٧٦٤٫٣٠٤٣٨٨٫٧٩٢مدینة أخرىذمم
١٠٫٤٧٠٫٢٢٢١٧٫٢٦٥٫٥١٨٥٫٧٠٠٫٣٩٥كوالبنلدى أرصدة 

٢٠٨٫٣٠١٫٢٨٤١٥٣٫٦٧٧٫٥٧٦١٣٠٫٦٨١٫٠٣٤

طراف األاء وفدارة عدم اإلتتوقع ة لتلك األطراف، ال المالیكزالمرااإلعتبار في األخذطویلة األجل مع األطراف األخرى وبعد المجموعةبسبب عالقات 
مشكوك في تحصیلھا.التي تعد التجاریة ذمم المدینة ستثناء الإب،المجموعةتجاه مھماتإلتزابالمقابلة 

نة التجاریة. عند الحالیین ومن خالل مراجعة شھریة لتحلیل الذمم المدیالجدارة اإلئتمانیة للعمالء مخاطراإلئتمان من خالل مراقبة المجموعةإدارة حددت
"عالیة المخاطر" على قائمة العمالء كعمالءتجمیع العمالء وفقا لخصائصھم اإلئتمانیة. یتم وضع العمالء المصنفین العمالء، یتم مراقبة مخاطر إئتمان 
ة تقوم المجموعة بقیاس مدى امكانی.مقدماً ادالسدیتم إال أنبموافقة مجلس اإلدارة، لھم إالتم عملیات البیع االئتماني المستقبلیة ال ت، والممنوع التعامل معھم

التحصیل من العمالء للتأكد من كفایة المخصص المكون واالنخفاض في القیمة.

) من اجمالي ١٥٫٥٤: ٢٠١٦% (٥٠٫١٩المجموعة معرضة لخطر تركیز مخاطر اإلئتمان حیث أن الذمم التجاریة المدینة المستحقة من عمیل واحد تمثل 
عمیل ذو جدارة ائتمانیة ولدیھ تاریخ ھ حیث أنفیما یخص ذلك العمیلمخاطر ائتمانیة جوھریة، إال أن المجموعة ال تعتقد بوجودالمدینة التجاریةالذمم 

ائتماني جید مع المجموعة.

المركز المالي تصنف الذمم المدینة على أنھا متأخرة السداد إذا كانت مستحقة السداد ألكثر من تسعین یوما. إن أعمار الدیون التجاریة كما في تاریخ 
ھي كما یلي:الموحد

تاریخ اإلستحقاق

المخصصأكثر من عامحتى عام واحدیوم١٨٠- ٩٠غیر مستحقالقیمة الدفتریة
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٢٠١٧
)٣٫٧٠٨٫٣٢٠(١٧٠٫٦٢٣٫٢٢٢١٦٤٫٥٢٦٫٣٤١٣٫٢٠٠٫٨٤٥٢٫٩٢٧٫٠٨٨٣٫٦٧٧٫٢٦٨ذمم مدینة تجاریة

٢٠١٦
)١٫٣٨٧٫١٨٩(٩٧٫٦٥٢٫٠٤٤٨٣٫٨٤٨٫٣٦٢٨٫٠٦٧٫٩٩٤٥٫٨٥٨٫١٣٨١٫٢٦٤٫٧٣٩تجاریةمدینة ذمم 

ولئك  الذین لیس وذلك بالنسبة ألوالمباني والسیارات ،يضاللعاملین مثل األرعلى ممتلكاتتتضمن قروض الموظفین مبالغ معینة مضمونة برھن عقاري 
.رصید القرضةغطیلتھایة خدمة كافي یھم رصید مكافأة نلد

النقد مودع لدى بنوك ذات تصنیف ائتمان جید

مخاطر السیولة–٢-٢- ٢٤
لبات ھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة. یتم مراقبة متطإلتزاماتمخاطر السیولة تتمثل في الصعوبات التي یمكن أن تواجھ المجموعة في توفیر النقد للوفاء ب

عند استحقاقھا.لتزامات السیولة بشكل منتظم وتتأكد اإلدارة من توفر أموال كافیة للوفاء باإل

سعى إلى تاھا عند استحقاقھا. ولتحقیق ھذا الھدف، فإنھإلتزاماتھي التأكد من أن لدیھا دائما ما یكفي من النقد لتمكینھا من الوفاء بالمجموعةإن سیاسة 
أیضا إلى الحد من المجموعةیوما. وتسعى ٣٠النقدیة (أو التسھیالت المتفق علیھا) لتلبیة االحتیاجات المتوقعة لفترة ال تقل عن الحفاظ على األرصدة

على جزء من قروضھا طویلة األجل، ویناقش ذلك بالتفصیل في قسم "مخاطر )(وبالتالي التدفقات النقدیةأسعار الفائدةتثبیتمخاطر السیولة عن طریق 
.أسعار الفائدة" أدناه
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 -٤٧ -

(تتمة)المالیة ادارة المخاطر - ٢٤
(تتمة)إدارة المخاطر لألدوات المالیة –٢- ٢٤
(تتمة)مخاطر السیولة–٢-٢- ٢٤

والمطلوبات األخرى. یف المستحقةالتجاریة والمصارالدائنة الذمم ،من التسھیالت البنكیةالمتداولللشركة من الجزء المتداولة تتكون المطلوبات المالیة 
وتتوقع الشركة توافر أموال كافیة للقیام بذلك.المركز المالي الموحدشھرا من تاریخ ١٢من المتوقع تسدید ھذه المطلوبات في غضون 

.على أساس الدفعات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومةللشركة استحقاق المطلوبات المالیة مواعیدیلخص الجدول التالى 

مة الدفتریةالقی
التدفقات النقدیة 

شھر١٢الى ٣من أشھر٣أقل من التعاقدیة
٥من سنة الى 

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

٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٥٩٫٠٠٢٫٠٦٠٢٧٥٫٣٤٥٫٥٩٢٦١٫٩٨١٫٣٥١٨٦٫٣٤٥٫٣٧٧١٢٧٫٠١٨٫٨٦٤الفوائدبمحملة قروض

٦٣٣٫٧١٣-١٣٦٫٨١٢٫٢٠٣١٣٦٫٨١٢٫٢٠٣١٣٦٫١٧٨٫٤٩٠اتومحتجزحسابات دائنة
--١٤٫٤٥٠٫٥٠٨١٤٫٤٥٠٫٥٠٨١٤٫٤٥٠٫٥٠٨مستحقةمصاریف
--٢٫٧٥٢٫١٥٧٢٫٧٥٢٫١٥٧٢٫٧٥٢٫١٥٧خرىأمطلوبات

٤١٣٫٠١٦٫٩٢٨٤٢٩٫٣٦٠٫٤٦٠٢١٥٫٣٦٢٫٥٠٦٨٦٫٣٤٥٫٣٧٧١٢٧٫٦٥٢٫٥٧٧المالیةلتزامات إجمالى اإل
(معدل)٢٠١٦دیسمبر ١٣

٣٠٨٫٩٩٩٫٨١١٣٣٠٫٠٧٧٫٦٦٧١١٢٫٤٨١٫٧٤٤٣٩٫٦٨٩٫٤٦٨١٧٧٫٩٠٦٫٤٥٥الفوائدبمحملة قروض
٦٣٣٫٧١٣- ١١٤٫٧٨٨٫٩٧١١١٤٫٧٨٨٫٩٧١١١٤٫١٥٥٫٢٥٨ومحتجزاتحسابات دائنة

- - ١٢٫١٠٣٫٦٤٧١٢٫١٠٣٫٦٤٧١٢٫١٠٣٫٦٤٧مستحقةمصاریف
٤٫٨٣٩٫٩٤٦٤٫٨٣٩٫٩٤٦١٫١٠٨٫٥٥٠١٫٦٥٤٫٣٦٢٢٫٠٧٧٫٠٣٤خرىمطلوبات أ

٤٤٠٫٧٣٢٫٣٧٥٤٦١٫٨١٠٫٢٣١٢٣٩٫٨٤٩٫١٩٩٤١٫٣٤٣٫٨٣٠١٨٠٫٦١٧٫٢٠٢المالیةلتزامات إجمالى اإل

نھایة السنة، تمتلك . كما فيالتأكد من توافر األموال الكافیة لتسویة المطالبات المستقبلیة للمجموعةاللمن خبشكل منتظمبإدارة مخاطر السیولة المجموعةتقوم 
ملیون ١٠٦٫٤ائتمانیة غیر مسحوبة بقیمة ت )، وتسھیالملیون لایر سعودي١٤٤٫٣٣:٢٠١٦(ملیون لایر سعودي١٩٨٫٤٣موجودات سائلة بقیمة المجموعة

)ملیون لایر سعودي١١٣م: ٢٠١٦(لایر سعودي 

مخاطر السوق–٣-٢- ٢٤
على دخل ، التي یمكن أن تؤثرمثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم،في أسعار السوقالتغیراتبمتعلقةمخاطر السوق ھي مخاطر 

من األدوات المالیة بسبب التقلبات في قیمة األدوات المالیة ذات الصلة. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة موجوداتھاأو قیمة المجموعة
اطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسین العائدات.التعرض لمخ

الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیةمعدالتأ ) مخاطر 
ركز أسعار الفائدة السائدة على المأسعار الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ھي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثیر التقلبات فيمعدالت مخاطر 
بنوك فيبشكل رئیسي والتي تتمثل فائدة بلمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا التي تحمل المجموعةة والتدفقات النقدیة. تتعرض مجموعالمالي لل

سعار الفائدة. تقوم اإلدارة بمراقبة المكشوف وتسھیالت بنكیة وقروض أخرى. تقوم اإلدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تغیرات أسحب على 
غیر جوھریة.ة مجموعللالتغیرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدیة ومخاطر أسعار الفائدة على القیمة العادلة 

في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تم تعریفھاكماتخضع لمخاطر أسعار الفائدة ال المدرجة بالتكلفة المطفأة وللمجموعة إن الذمم المدینة والذمم الدائنة 
خاطر أسعار الفائدة تتغیر القیمة الدفتریة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة بسبب التغیر في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن الشركة غیر معرضة لمالحیث)٧(

.على القیمة العادلة



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٤٨ -

(تتمة)الیة المادارة المخاطر - ٢٤
(تتمة)إدارة المخاطر لألدوات المالیة –٢- ٢٤
(تتمة)مخاطر السوق–٣-٢- ٢٤

ب ) مخاطر صرف العمالت األجنبیة
البیة. جنسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األمخاطر صرف العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ب

السنة ھي بالریال السعودي خاللت الھامة للشركة امالن جمیع المعألعتیادیة اإلأعمالھا األجنبیة خاللت اللتقلبات أسعار صرف العمالمجموعةتتعرض 
الدوالر األمریكي. إن تعرض بمرتبطةالریال السعودي حیث أن اسعار صرفمریكي الراألتوجد مخاطر جوھریة متعلقة بالرصید بالدوالمریكي واألالدوالرو

جنبیة على المدینین األت اللمخاطر العمالمجموعةمریكي لیس جوھریا. تتعرض والراألت غیر المرتبطة بالداللمخاطر العملة الناتجة عن العمالمجموعة
غیر الجوھرى.القوائم المالیةتاریخ فىاألجنبیة العمالتلمخاطرضالتعرلىجماإإن اإلسترلیني. الیورو والجنیھ مثل یةنباألجبالعمالت والدائنین التجاریین

القیمة العادلة لألدوات المالیة–٤-٢- ٢٤
لتزام في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. تتكون إلتحویل سدادهالسعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو في القیمة العادلة تتمثل 

بینما تتكون مطلوباتھا المالیة من الذمم التجاریة الدائنة وبعض ،وبعض الموجودات األخرىوما في حكمھ والذمم المدینةة للشركة من النقد الموجودات المالی
المستحقة والمطلوبات األخرى. إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف جوھریا عن قیمتھا الدفتریة.المصاریف

القیمة العادلة عن تتضمن معلومات الوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلةالقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا فیوضح الجدول التالي 
على جمیع المطلوبات المالیة تم قیاسھا.للقیمة العادلةالتقریبیةیتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة ھي القیمة الللموجودات والمطلوبات المالیة التي 

تقارب بشكل معقول قیمتھا العادلة.والتيأساس التكلفة المطفأة 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٢٠١٧دیسمبر ٣١
یمیائي االستثمار في شركة التطویر الك

--- - المحدودة
 ----

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

(معدل)٢٠١٦دیسمبر ٣١
االستثمار في شركة التطویر الكیمیائي 

٢٣٫٦٢٠٫٨١٩-٢٣٫٦٢٠٫٨١٩- المحدودة
 -٢٣٫٦٢٠٫٨١٩-٢٣٫٦٢٠٫٨١٩

من قیاسات القیمة العادلة ولم یتم إجراء أي تحویالت إلى أو من المستوى الثالث من قیاسات القیمة ٢والمستوى ١لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 
العادلة خالل السنة.

إدارة المخاطر الراسمالیة–٥-٢- ٢٤
، بحیث تتمكن من اإلستمرار فى توفیر عوائد للمساھمین ر كشركة مستمرةتمرارأس المال ھي حمایة قدرة الشركة على اإلسعند إدارة المجموعةإن أھداف 

تعدیل بقد تقوم المجموعة ومنافع ألطراف أخرى، والحفاظ على ھیكل رأس المال األمثل لتقلیل تكلفة رأس المال. للمحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، 
ت األرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم جدیدة أو الحصول على / سداد التمویل من / إلى المؤسسات المالیة.توزیعا

، مع مراعاة متطلبات اإلستثمارالسائلةوالموجوداتاألخرین في ھذه الصناعة، تدیر الشركة مخاطر رأس المال من خالل مراقبة مستویات الدین مع وتماشیاً 
ظاھر في التمویل طویل األجل والقروض قصیرة األجل. یتكون إجمالي رأس المال من حقوق المساھمین كما ھو القروض تشملة وتوقعات المساھمین. المستقبلی

).وما في حكمھ( بالصافي بعد النقد والنقد القروضتحت بند "رأس المال واإلحتیاطیات" وصافي المركز المالي الموحد 

كانت كما یلي:٢٠١٦ینایر ١و ٢٠١٦و ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في للمجموعةلقة بإدارة مخاطر رأس المال إن المعلومات المتع

م٢٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
٢٠١٦ینایر١

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

٢٥٩٫٠٠٢٫٠٦٠٣٠٨٫٩٩٩٫٨١١٣١٣٫٤٧٢٫٢١٤إجمالي القروض
)٦٫٠١٢٫٣٩٥()١٧٫٣٢٢٫٥١٨()١٠٫٤٩٧٫٢٢٢(لنقد واألرصدة لدى البنوك: ایخصم
٢٤٨٫٥٠٤٫٨٣٨٢٩١٫٦٧٧٫٢٩٣٣٠٧٤٥٩٫٨١٩القروضصافى 

٧٢٩٫٨٤٧٫٣٣٩٧١١٫٣٩٠٫٩١٢٧٥٤٫٤٣٧٫٠٩٥حقوق الملكیةمجموع 
٩٧٨٫٣٥٢٫١٧٧١٫٠٠٣٫٠٦٨٫٢٠٥١٫٠٦١٫٨٩٦٫٩١٤العاملإجمالى راس المال 

%٢٨٫٩٥%٢٩٫٠٨%٢٥٫٤٠نسبة المدیونیة



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٤٩ -

الى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالتحول–٢٥

في ، فإن ھذه القوائم المالیة الموحدة قد تم اعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة ١- ٣كما ھو مبین  في اإلیضاج 
م. إن معلومات المقارنة المعروضة في قائمة المركز المالي الموحدة في ھذه ٢٠١٧دیسمبر ٣١ئم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في عند إعداد القوا٣إیضاح رقم 

ینایر ١الیة ھي كما في و عند إعداد قائمة المركز المالیة االفتتاحیة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر الم٢٠١٦دیسمبر ٣١القوائم المالیة الموحدة ھي كما في 
).م (تاریخ تحول المجموعة٢٠١٦

بأثر رجعي قیللشركات التي تعتمد المعاییر للمرة األولى ببعض اإلعفاءات المحددة عند التحول من التطب١رقم ةیالمالریالدولي إلعداد التقاراریالمعسمحی
:یة. قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات االختیاریة التالةیمالالریإلعداد التقارةیالدولرییلبعض المتطلبات وفقاً للمعا

حقوق ملكیة غیر مدرجةأدوات
، قامت المجموعة بإعادة تصنیف استثمار في شركة غیر مدرجة "شركة التطویر الكیمیائي ٣٩تاریخ التحول، وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي في

من المنشأة قیاس ٣٩رقم(وفقا لطریقة حقوق الملكیة) إلى موجودات مالیة متاحة للبیع. یتطلب معیار المحاسبة الدولي المحدودة" من استثمار في شركة زمیلة
ھذا االستثمار سای، لم تقم المجموعة بق١رقم ةیالمالریالدولي إلعداد التقاراریاألدوات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة. إال أنھ وفقاً لخیار اإلعفاء الوارد في  المع

المفترضة لالستثمار.مةیھي القعیالمتاح للبتثمارلھذا االسةیالدفترمةیالعادلة عند االعتراف المبدئي، واعتبرت القمةیبالق



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٥٠ -

(تتمة)التحول الى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة –٢٥
.ةالموحدالمركز الماليمالیة على قائمة أثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ال١-٢٥

٢٠١٦ینایر ١م٢٠١٦دیسمبر ٣١
وفقاً لـوفقاً لـ

إیضاح
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة 
المعاییر الدولیة إلعداد 

إیضاحالتقاریر المالیة
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة 
المعاییر الدولیة إلعداد 

ر المالیةالتقاری
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

الموجودات
متداولةغیر جودات مو

٧٣٤٫٦٣٦٫٧١٢٤٫١٥٠٫٢٧٠٧٣٨٫٧٨٦٫٩٨٢(أ)١-٤- ٧٢٣٫٧٨٥٫٣٠٦٣٫١٣٠٫٢١٦٧٢٦٫٩١٥٫٥٢٢٢٥(أ)١-٤- ٢٥معداتووآالتممتلكات 
١٫١٤٧٫٩٩٥)١٢٫١٩٧٫٩٩٧(١٣٫٣٤٥٫٩٩٢(ب)١-٤- ٧٤٤٫٠٢٩٢٥)٨٫١١٥٫٨٠٤(٨٫٨٥٩٫٨٣٣(ب)١-٤- ٢٥ملموسةغیر وداتموج

٤٦٫٨٦٨٫٧٢٨)٦٦٫٢٢٩٫٦٢٣(١١٣٫٠٩٨٫٣٥١(أ)٢-٤- ٨٥٫٤٠٩٫٢٧٧٢٥)٢٦٫٤٨٥٫٨٢٣(١١١٫٨٩٥٫١٠٠(أ)٢-٤- ٢٥صافىبالزمیلة، ةإستثمار فى شرك
٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥- )ج(٢-٤- ٢٣٫٦٢٠٫٨١٩٢٣٫٦٢٠٫٨١٩٢٥- )ج(٢-٤- ٢٥إستثمارات متاحة للبیع

- مدینون أخرون تجاریة ومدینة ذمم 
١٠٫٠٢٩٫٨٧٠)٢٫٥٤٩٫٥٨٠(٥١٢٫٥٧٩٫٤٥٠-٤- ١٠٫٢٦٩٠٤٢٢٥)٣٫١٤٨٫٧٤٠(٥١٣٫٤١٧٫٧٨٢-٤- ٢٥غیر متداولة

٨٥٥٫٤٨٢٫٠٤٠)١٨٫١٧٨٫٤٦٥(٨٤٦٫٩٥٨٫٦٨٩٨٧٣٫٦٦٠٫٥٠٥)١٠٫٩٩٩٫٣٣٢(٨٥٧٫٩٥٨٫٠٢١
متداولةجودات مو

٢٧٣٫١٤٣٫٧٥٠- ٢١٣٫٥٦٣٫١٦٢٢٧٣٫١٤٣٫٧٥٠- ٢١٣٫٥٦٣٫١٦٢مخزون
١٣٫٠٠٠٫٠٠٠- ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٫٠٠٠٫٠٠٠- ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ودائع لدى البنوك

١١٦٫٣٣٢٫٥١١)٦١٫٨٤١(٥١١٦٫٣٩٤٫٣٥٢-٤- ١٣٠٫٢٤٠٫٦٦٩٢٥)٨٢٫٨٣٣(٥١٣٠٫٣٢٣٫٥٠٢-٤- ٢٥مدینون أخرونتجاریة ومدینة ذمم 
٦٫٠١٢٫٣٩٥- ١٧٫٣٢٢٫٥١٨٦٫٠١٢٫٣٩٥- ١٧٫٣٢٢٫٥١٨نقد وما فى حكمة

٤٠٨٫٤٨٨٫٦٥٦)٦١٫٨٤١(٣٧٤٫١٢٦٫٣٤٩٤٠٨٫٥٥٠٫٤٩٧)٨٢٫٨٣٣(٣٧٤٫٢٠٩٫١٨٢
١٫٢٦٣٫٩٧٠٫٦٩٦)١٨٫٢٤٠٫٣٠٦(١٫٢٢١٫٠٨٥٫٠٣٨١٫٢٨٢٫٢١١٫٠٠٢)١١٫٠٨٢٫١٦٥(١٫٢٣٢٫١٦٧٫٢٠٣اجمالي الموجودات



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٥١ -

(تتمة)التحول الى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة –٢٥
(تتمة)الموحدةالمركز الماليأثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على قائمة ١-٢٥

٢٠١٦ینایر ١م٢٠١٦دیسمبر ٣١
وفقاً لـوفقاً لـ

إیضاح
معاییر المحاسبة

أثر التحولالسعودیة 
المعاییر الدولیة إلعداد 

إیضاحالتقاریر المالیة
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة 
المعاییر الدولیة إلعداد 

التقاریر المالیة
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠- ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠- ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال
٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩- ٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩- ٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩اسھمعالوة إصدار

٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤- ٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤- ٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤نظامىإحتیاطى 
- - - ٢٨٢٫٤٠٠٢٨٢٫٤٠٠- اخرىات

)٢٠٫٨٧٥٫٤٣٨()٢٢٫٢٩٥٫٥٠٩(١٫٤٢٠٫٠٧١)٦٤٫٢٠٤٫٠٢١()١٦٫٤٤٣٫٣١٥()٤٧٫٧٦٠٫٧٠٦(متراكمةخسائر 
)١٢٫٠١٠٫١٠٠(- )١٢٫٠١٠٫١٠٠()١٢٫٠١٠٫١٠٠(- )١٢٫٠١٠٫١٠٠(نةیخزالأسھم 

٧٥٤٫٤٣٧٫٠٩٥)٢٢٫٢٩٥٫٥٠٩(٣٧٧٦٫٧٣٢٫٦٠٤- ٧١١٫٣٩٠٫٩١٢٢٥)١٦٫١٦٠٫٩١٥(٣٧٢٧٫٥٥١٫٨٢٧- ٢٥
المطلوبات
غیر متداولةمطلوبات
١٨٤٫٨٥١٫٨٥٣- ١٣٩٫٢١٩٫٢٥٠١٨٤٫٨٥١٫٨٥٣- ١٣٩٫٢١٩٫٢٥٠الجزء غیر المتداول–قروض 

٣٤٨٫٥١١٫٦٥٤٤٫٠٥٥٫٢٠٣٥٢٫٥٦٦٫٨٥٧-٤- ٣٤٧٫٦٩١٫٠٠٢٥٫٠٧٨٫٧٥٠٥٢٫٧٦٩٫٧٥٢٢٥-٤- ٢٥نھایة الخدمة للموظفینمكافئة
- - - ٦٣٣٫٧١٣- ٦٣٣٫٧١٣ائنةحجوزات د

١٨٧٫٥٤٣٫٩٦٥٥٫٠٧٨٫٧٥٠١٩٢٫٦٢٢٫٧١٥٢٣٣٫٣٦٣٫٥٠٧٤٫٠٥٥٫٢٠٣٢٣٧٫٤١٨٫٧١٠
متداولةمطلوبات
١٣٣٫٦٣٣٫٥٠٠- ١٤٠٫٠٢٠٫٣٧٩١٣٣٫٦٣٣٫٥٠٠- ١٤٠٫٠٢٠٫٣٧٩دائنون أخرونوذمم دائنة 
١٢٨٫٦٢٠٫٣٦١- ١٦٩٫٧٨٠٫٥٦١١٢٨٫٦٢٠٫٣٦١- ١٦٩٫٧٨٠٫٥٦١الجزء المتداول–قروض 

٩٫٨٦١٫٠٣٠- ٧٫٢٧٠٫٤٧١٩٫٨٦١٫٠٣٠- ٧٫٢٧٠٫٤٧١الزكاة وضریبة الدخل
٢٧٢٫١١٤٫٨٩١- ٣١٧٫٠٧١٫٤١١٢٧٢٫١١٤٫٨٩١- ٣١٧٫٠٧١٫٤١١

٥٠٤٫٦١٥٫٣٧٦٥٫٠٧٨٫٧٥٠٥٠٩٫٦٩٤٫١٢٦٥٠٥٫٤٧٨٫٣٩٨٤٫٠٥٥٫٢٠٣٥٠٩٫٥٣٣٫٦٠١المطلوباتإجمالى 
١٫٢٦٣٫٩٧٠٫٦٩٦)١٨٫٢٤٠٫٣٠٦(١٫٢٢١٫٠٨٥٫٠٣٨١٫٢٨٢٫٢١١٫٠٠٢)١١٫٠٨٢٫١٦٥(١٫٢٣٢٫١٦٧٫٢٠٣وحقوق الملكیةالمطلوباتاجمالى 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٥٢ -

التحول الى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)–٢٥
هالموحدالشامل والدخل ةرلخساح أو اربلاقائمةعلى أثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ٢- ٢٥

إیضاح
٢٠١٦دیسمبر ٣١

أثر التحولالمعاییر السعودیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١

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

٦٠٤٫٧٦٧٫٨٧٦- ٦٠٤٫٧٦٧٫٨٧٦اإلیرادات
)٥٥٠٫٩١٤٫٣٤١()٢٫٥٣٩٫٤٣٠()٥٤٨٫٣٧٤٫٩١١(٧- ٤-٢٥تكلفة اإلیرادات

٥٣٫٨٥٣٫٥٣٥)٢٫٥٣٩٫٤٣٠(٥٦٫٣٩٢٫٩٦٥مجمل الربح
)٢٢٫٧٩٨٫٨٠٤(- )٢٢٫٧٩٨٫٨٠٤(توزیعوتسویقمصاریف بیع و

)٢٨٫٧٢٤٫٦٧٨(٣٫٥٩٥٫٦٢٢)٣٢٫٣٢٠٫٣٠٠(٧- ٤-٢٥إداریةمصاریف 
)٩٫٣٢٧٫٧٠٨(- )٩٫٣٢٧٫٧٠٨(خرىأفمصاری

)٦٫٩٩٧٫٦٥٥(١٫٠٥٦٫١٩٢)٨٫٠٥٣٫٨٤٧(التشغیلخسارة 
٧٨٫٢٧٥٫٤٢٥١٢٫٧٦٥٫١٢٤٢١٫٠٤٠٫٥٤٩- ٤-٢٥یلةزمةشركالشركة من ربح حصة 

)٤٣٫٠٢٧٫٦٤٦()٨٫٠٤٨٫٩٧٠()٣٤٫٩٧٨٫٦٧٦(٧- ٤-٢٥للبیعاحمتإستثمار في قیمة انخفاض
)١٠٫٧٥٩٫٤٧٩()٦٢٠٫١٥٢()١٠٫١٣٩٫٣٢٧(٧- ٤-٢٥تمویلیةمصاریف 

)٣٩٫٧٤٤٫٢٣١(٥٫١٥٢٫١٩٤)٤٤٫٨٩٦٫٤٢٥(قبل الزكاةالخسارة
)٥٫٣٨٤٫٣٥٢()٥٫٣٨٤٫٣٥٢(- ٧- ٤-٢٥دخلزكاة وضریبة الال

)٤٥٫١٢٨٫٥٨٣()٢٣٢٫١٥٨()٤٤٫٨٩٦٫٤٢٥(خسارة السنة
٢٨٢٫٤٠٠٢٨٢٫٤٠٠- ٧- ٤-٢٥الدخل الشامل األخر

٥٠٫٢٤٢٤٤٫٨٤٦٫١٨٣)٤٤٫٨٩٦٫٤٢٥(الشاملةةرإجمالى الخسا

ریر المالیة ومعاییر المحاسبة السعودیةتسویات حقوق الملكیة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقا٣- ٢٥

تسویة حقوق الملكیة

م٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاح
ینایر١

م٢٠١٦
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٧٢٧,٥٥١,٨٢٧٧٧٦,٧٣٢,٦٠٤مجموع حقوق الملكیة وفقاً لمعاییر المحاسبة السعودیة
تعدیالت التحول

(٤,٠٥٥,٢٠٣)(٥,٠٧٨,٧٥٠)٣- ٤-٢٥أة نھایة الخدمة للموظفینأثر القیمة االكتواریة على مكاف
الحصة من التوقف عن االعتراف بمصاریف ما قبل التشغیل للشركة الزمیلة وفقاً 

(٧,٥٨١,١٥٨)(٢,٨٦٥,٠٠٤)(ب)٢- ٤-٢٥للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
(٦,٧٠٥,٢٨٤)(٣,٦٤٣,١٤٥)(ج)١- ٤-٢٥تكلفة ما قبل التشغیل–الموجودات غیر الملموسة 

(١,٣٤٢,٤٤٣)(١,٣٤٢,٤٤٣)(ھـ)١- ٤-٢٥اطفاء األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ
(٢,٦١١,٤٢١)(٣,٢٣١,٥٧٣)٥- ٤-٢٥خصم سلف الموظفین

(٢٢,٢٩٥,٥٠٩)(١٦,١٦٠,٩١٥)مجموع التعدیالت على حقوق الملكیة

٧١١,٣٩٠,٩١٢٧٥٤,٤٣٧,٠٩٥ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمجموع حقوق الملكیة وفقاً للمعا

أثر على تسویات  حقوق الملكیة الخاصة بالسنة المنتھیة في ٢٠١٦دیسمبر٣١عن السنة المنتھیة في مكافأت مجلس اإلدارة ولم یكن للزكاة وضریبة الدخل 
.٢٠١٦دیسمبر٣١



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٥٣ -

عداد التقاریر المالیة (تتمة)التحول الى المعاییر الدولیة إل–٢٥
إیضاحات حول التسویات٤-٢٥
الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة١-٤- ٢٥

أ) تعدیالت على الممتلكات واآلالت والمعدات

إیضاح
دیسمبر ٣١

م٢٠١٦
ینایر١

م٢٠١٦
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٤,٩٣٣,٩٣٤٦,١٦٧,٤١٧(ج)١- ٤-٢٥لتشغیلإعادة تبویب من مصاریف ما قبل ا
(٦٧٤,٧٠٤)(٤٦١,٢٧٥)(د)١- ٤-٢٥)برامج الحاسب اآللياألصول غیر الملموسة (إعادة تبویب إلى 

٤,٤٧٢,٦٥٩٥,٤٩٢,٧١٣أثر إعادة تبویب األصول الثابتة التشغیلیة
(١,٣٤٢,٤٤٣)(١,٣٤٢,٤٤٣)(ھـ)١- ٤-٢٥التوقف عن االعتراف باألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ

٣,١٣٠,٢١٦٤,١٥٠,٢٧٠مجموع أثر التحول على الممتلكات واآلالت والمعدات

ب) تعدیالت على الموجودات غیر الملموسة

إیضاح
دیسمبر ٣١

م٢٠١٦
ینایر١

م٢٠١٦

(لایر سعودي)(لایر سعودي)
(٦,١٦٧,٤١٧)(٤,٩٣٣,٩٣٤)(ج)١- ٤-٢٥إعادة تبویب إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

(٦,٧٠٥,٢٨٤)(٣,٦٤٣,١٤٥)(ج)١- ٤-٢٥بنود تم التوقف عن اإلعتراف بھا وتم تحمیلھا على الخسائر المتراكمة

(١٢,٨٧٢,٧٠١)(٨,٥٧٧,٠٧٩)األثر على مصاریف ما قبل التشغیلإجمالي 
٤٦١,٢٧٥٦٧٤,٧٠٤(د)١- ٤-٢٥إعادة تبویب من الممتلكات واآلالت والمعدات

(١٢,١٩٧,٩٩٧)(٨,١١٥,٨٠٤)مجموع أثر التحول على الموجودات الغیر ملموسة

ج) مصاریف ما قبل التشغیل
ة ما قبل ل مرحلوفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة، قامت المجموعة برسملة جمیع التكالیف والمصاریف المتكبدة ، خال

. وقد قامت بإطفائھا بطریقة القسط الثابت على مدى ٢٠١٣حتى عام لایر سعودي١٨٫٠٢١٫٧٨٢تشغیل الشركة التابعة تي اس ام العربیة، والبالغ قدرھا 
٨٫٥٧٧٫٠٧٩و لایر سعودي ١٢٫٨٧٢٫٧٠١م، بلغ صافي القیمة الدفتریة للموجودات مبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و٢٠١٦ینایر ١سبع سنوات. كما في 

ة قد بلغت لایر سعودي، على التوالي. وفقا لمتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، فإن مصاریف ما قبل التشغیل غیر المؤھلة للرسمل
یقاف االعتراف بھا تم إوبالتالي.م، على التوالي٢٠١٦دیسمبر ٣١م و٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي كما في ٣٫٦٤٣٫١٤٥لایر سعودي و ٦٫٧٠٥٫٢٨٤

وتحمیلھا على األرباح المبقاه بالصافي بعد خصم مصاریف اإلطفاء التي سبق تحمیلھا كمصاریف في السنوات السابقة. 

البالغ ودیة وتم إعادة تصنیف الرصید المتبقي من مصاریف ما قبل التشغیل المرسملة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السع
م ، على التوالي، والتي تعتبر مؤھلة كأصول ٢٠١٦دیسمبر٣١م و٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي كما في ٤٫٩٣٣٫٩٣٤لایر سعودي و٦٫١٦٧٫٤١٧قدرھا 

ثابتة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 

٣١في ةالمنتھیللسنة لایر سعودي ٤٫٢٩٥٫٦٢٢مبلغ الموحدة على قائمة الربح والخسارة وقد بلغ أثر رد إطفاء مصاریف ما قبل التشغیل 
لایر ١٫٢٣٣٫٤٨٣والمعدات مبلغ واآلالتم، كما بلغت قیمة االستھالك اإلضافي المحمل على الموجودات المصنفة ضمن الممتلكات٢٠١٦دیسمبر

م ٢٠١٦یسمبرد٣١في للسنة المنتھیةقائمة الربح والخسارة الموحدةسعودي وقد تم تحمیلھا على 

د) برامج الحاسب اآللي 
م ،على ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي كما في ٤٦١٫٢٧٥لایر سعودي و٦٧٤٫٧٠٤تضمنت الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 

.غیر الملموسةالتوالي والتي تمثل برامج حاسب آلي، وقد تم إعادة تصنیفھا من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى الموجودات 

ھـ) األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ
لایر سعودي والذي یمثل مصاریف الكھرباء التي ال تستوفي معاییر ١٫٣٤٢٫٤٤٣م، تضمنت األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ مبلغ ٢٠١٦ینایر ١كما في 

المبقاه. الرسملة، وبالتالي تم التوقف عن االعتراف بھذا المبلغ و تحمیلھ على األرباح
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الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة فى 

 -٥٤ -

التحول الى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)–٢٥
االستثمارات٢-٤- ٢٥

زمیلة:ة) تعدیالت على االستثمار في شركأ

ب) االستثمار في شركة زمیلة
قامت الشركة العالمیة لألنابیب، شركة زمیلة بالمجموعة، برسملة جمیع التكالیف وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة،

٣١م و٢٠١٦ینایر ١والمصاریف المتكبدة خالل مرحلة تأسیسھا وما قبل التشغیل وإطفاؤھا بطریقة القسط الثابت على مدى أربع سنوات. كما في 
لایر سعودي، على التوالي. وفقا ٨٫١٨٥٫٧٢٦لایر سعودي و ٢١٫٦٦٠٫٤٥٠شغیل م، بلغت القیمة الدفتریة لمصاریف ما قبل الت٢٠١٦دیسمبر 

بھا كأصل یجب اثباتھا كمصاریف وعلیھ، فقد لإلعتراف للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، فإن أرصدة مصاریف ما قبل التشغیل غیر المؤھلة 
لایر ٢٫٨٦٥٫٠٠٤لایر سعودي ومبلغ ٧٫٥٨١٫١٥٨ألصل على األرباح المبقاه بمبلغ ٪ من ھذا ا٣٥قامت المجموعة بتعدیل حصتھا النسبیة وھي 

م ، على التوالي.  ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و٢٠١٦ینایر ١سعودي كما في 

أخرى، وقد تم باإلضافة الى تعدیالت،لایر سعودي٤٫٧١٦٫١٦٥٤الموحدة قد بلغ الربح والخسارةإن أثر رد إطفاء مصاریف ما قبل التشغیل على قائمة 
.م٢٠١٦دیسمبر٣١في المنتھیةردھا بكامل ما یخص السنة 

ج) استثمارات متاحة للبیع
وق األسھم السعودیة وفقاً لمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة، قامت المجموعة بالمحاسبة عن اإلستثمار في شركة غیر مدرجة بس

لایر سعودي ٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥یائي المحدودة" كاستثمار في شركة زمیلة (وفقا لطریقة حقوق الملكیة). بلغت القیمة الدفتریة لإلستثمار مبلغ "شركة التطویر الكیم
على قطاعات التشغیل نفوذاً جوھریاً تمارس المجموعة تكنم، على التوالي. لم ٢٠١٦م دیسمبر ٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي کما في ٢٣٫٦٢٠٫٨١٩ومبلغ 

ستثمار كموجودات مت المجموعة بإعادة تصنیف ھذا اإل، قا٣٩الرئیسیة لشركة التطویر الكیمیائي المحدودة. بناًء على متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم 
.ةمالیة متاحة للبیع. یتطلب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادل

لایر سعودي والتي تمثل حصة المجموعة في خسائر ٤٣٫٠٢٧٫٦٤٦، قامت المجموعة بإثبات خسائر عن ذلك اإلستثمار بقیمة ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
ثار المتعلقة سعودي. وعلیھ، فقد تم رد جمیع اآللایر ٣٤٫٩٧٨٫٦٧٦لایر سعودي وكذلك اثبات انخفاض في قیمة االستثمار بقیمة ٨٫٠٤٨٫٩٧٠الشركة بقیمة 

لایر سعودي كخسائر انخفاض في قیمة اإلستثمار المتاح ٤٣٫٠٢٧٫٦٤٦تم معالجة كامل القیمة البالغة ادة تبویبھ كمتاح للبیع، ومن ثم بذلك االستثمار نتیجة إلع
للبیع.   

مكافأة نھایة الخدمة للموظفینإلتزامات ٣-٤- ٢٥
مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لطرق األحتساب إلتزامات ي المملكة العربیة السعودیة، قامت المجموعة باحتساب وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا ف

لتزام ایة الخدمة للموظفین  كإالمنصوص علیھا في قانون العمل السعودي. وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، فعلى المجموعة  القیام باحتساب مكافأة نھ
لمزایا المحددة كما مزایا محددة معترف بھا على أساس اإلحتسابات االكتواریة. وبناء على ذلك، قامت المجموعة بتعیین خبیر اكتواري مستقل الحتساب التزام ا

جب معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في م وما بعده. وقد نتج عن االلتزام المحتسب من قبل الخبیر االكتواري مقارنة باإللتزام المثبت بمو٢٠١٦ینایر ١في 
م ،على ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي كما في ٥٫٠٧٨٫٧٥٠لایر سعودي ومبلغ ٤٫٠٥٥٫٢٠٣المملكة العربیة السعودیة زیادة بمبلغ وقدره 

التوالي ، والتي تم تحمیلھا على األرباح المبقاه. 

لایر سعودي تم تحمیلھ على قائمة الدخل الشامل اآلخر وكما نتجت أیضأً ٢٨٢٫٤٠٠ربح إکتواري قدره ٢٠١٦دیسمبر ٣١نتج عن التقییم االکتواري کما في 
م، وھو ما نتج عنھ زیادة بالصافي في ٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في سنة للایر سعودي تم تحمیلھا على الربح والخسارة ل١٫٣٠٥٫٩٤٧مصاریف إضافیة بمبلغ 

لایر سعودي.١٫٠٢٣٫٥٤٧خدمة للموظفین عن السنة بمبلغ مكافأة نھایة ال

الزكاة والضریبة٤-٤- ٢٥
ر الدولیة إلعداد التقاریر قامت المجموعة سابقاً بتحمیل الزكاة والضریبة على األرباح المبقاه مباشرة بقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. وفقاً للمعایی

م، ٢٠١٦دیسمبر٣١في للسنة المنتھیةالموحدة وبالتالي تم تحویل مصروف مخصص الزكاة الربح أو الخسارةعلى قائمة المالیة، یجب تحمیل ھذا المصروف
اشتملت اجمالي قیمة الزكاة وضریبة الموحدة. الربح أو الخسارة لایر سعودي من قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة إلى قائمة ٥٫٣٨٤٫٣٥٢والبالغ قدره 

لایر سعودي.١٧٢٫٠٠٠على مخصص زكاة یخص الشركة التابعة للمجموعة بقیمة الموحدةوالدخل الشامل المعاد تبویبھا الى قائمة الربح أو الخسارةالدخل

إیضاح
دیسمبر ٣١

م٢٠١٦
ینایر١

م٢٠١٦
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

(٧,٥٨١,١٥٨)(٢,٨٦٥,٠٠٤)(ب)٢- ٤-٢٥المشطوب من مصاریف ما قبل التشغیل
(٥٨,٦٤٨,٤٦٥)(٢٣,٦٢٠,٨١٩)(ج)٢- ٤-٢٥إعادة تبویب إلى المتاح للبیع

(٦٦,٢٢٩,٦٢٣)(٢٦,٤٨٥,٨٢٣)مجموع أثر التحول على االستثمار في شركة زمیلة
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وحدة المإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة المالیة
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التحول الى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)–٢٥
خصم سلف الموظفین٥-٤- ٢٥

فائدة وغالباً ما یتم سداد تلك القروض على مدد تتجاوز العام الواحد وقد قامت المجموعة بإثبات ھذه القروض بالقیمة قامت المجموعة بإقراض موظفیھا بدون
، )٣٩(معیار المحاسبة الدولي رقم ما نص علیھاإلسمیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. في تاریخ التحول، وبناًء على 

قامت المجموعة بتخفیض ھذه القروض إلى قیمتھا الحالیة.

أثر ھذا الخصم ھو كما یلي: )أ

.٢٠١٦دیسمبر ٣١عن السنھ المنتھیة في سعوديلایر٦٢٠٫١٥٠بمبلغةالربح أو الخسارة الموحدقائمةویبلغ اثر خصم ھذه القروض في 

عضاء مجلس اإلدارةتصنیف مكافأة أ- –٦-٤- ٢٥
لتقاریر عداد ا. وفقا للمعاییر الدولیة إلةالتغیرات في حقوق الملكیة الموحدبقائمةهاألرباح المبقاعلىمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بتحمیلسابقا المجموعةقامت 

٣١مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة في بویبوبالتالي تم إعادة تقائمة الربح أو الخسارة الموحدة علىھذه المصاریف تحمیلیجب المالیة، 
.الربح أو الخسارة الموحدةقائمةإلى ةالتغیرات في حقوق الملكیة الموحدقائمة لایر سعودي من ٧٠٠٫٠٠٠والبالغة ٢٠١٦دیسمبر 

ةالموحدوالدخل الشامل أو الخسارة الربح قائمةثر على األ- ٧-٤- ٢٥
٢٠١٦ردیسمب٣١ایضاح

(لایر سعودي)
تكلفة اإلیرادات

)١٫٣٠٥٫٩٤٧(٣- ٤-٢٥ياإلكتوارالخبیرمن قبلللموظفین نھایة الخدمة مكافأة ر قیاس أث
)١٫٢٣٣٫٤٨٣((ج)١- ٤-٢٥استھالك مصاریف ماقبل التشغیل المحولة الى ممتلكات وآالت ومعدات

)٢٫٥٣٩٫٤٣٠(
المصاریف اإلداریة

)٧٠٠٫٠٠٠(٦- ٤-٢٥مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةتبویبأثر اعادة 
٤٫٢٩٥٫٦٢٢(ج)١- ٤-٢٥أصول غیر ملموسة-رد اطفاء مصاریف ماقبل التشغیل 

٣٫٥٩٥٫٦٢٢
زمیلةشركة ربححصة الشركة من 

٨٫٠٤٨٫٩٧٠(ج)٢- ٤-٢٥وق الملكیةوفقا لطریقة حقمثبتةزمیلة خسارة اإلنخفاض في قیمة شركة الخسارة ورد
٤٫٧١٦٫١٥٤(ب)٢- ٤-٢٥زمیلةاطفاء مصاریف ماقبل التشغیل لشركة رد

١٢٫٧٦٥٫١٢٤

للبیعحانخفاض قیمة إستثمار متا
)٨٫٠٤٨٫٩٧٠((ج)٢- ٤-٢٥إستثمار متاح للبیعانخفاض قیمة 

مصاریف تمویلیة
)٦٢٠٫١٥٢(٥- ٤-٢٥الموظفینخصم قروض

الزكاة وضریبة الدخل
)٥٫٣٨٤٫٣٥٢(٤- ٤-٢٥ةالتغیرات في حقوق الملكیة الموحدقائمةمن التبویبإعادة 

خرالدخل الشامل اآل
٣٢٨٢٫٤٠٠- ٤-٢٥أثر التقییم االكتواري

٥٠٫٢٤٢لموحدةالدخل الشامل اوةخسارلح أو اربلاقائمةثر على ألإجمالي ا

م٢٠١٦ینایر ١م٢٠١٦دیسمبر ٣١
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

(٢,٥٤٩,٥٨٠)(٣,١٤٨,٧٤٠)غیر المتداولة–على الذمم المدینة التجاریة ومدینون آخرون 
(٦١,٨٤١)(٨٢,٨٣٣)المتداولة–ن آخرون على الذمم المدینة التجاریة ومدینو

(٢,٦١١,٤٢١)(٣,٢٣١,٥٧٣)إجمالي األثر المحمل على الخسائر المتراكمة



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

وحدة المإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة المالیة

 -٥٦ -

تعدیالت سنة سابقة- ٢٦
)، للتوافق مع ٢٥رقم (في إیضاح التعدیالت الناتجة عن التحول المشار الیھا، بخالف ٢٠١٥و ٢٠١٦بعض أرقام المقارنة لعامي تبویبتم إعادة 

.المقارنةة على أرقامالتبویب الھامإعادة بنود وفیما یلي تفاصیل وتأثیر.السنة الحالیةعرض

الموحدةالمركز الماليقائمةاألرصدة الواردة في تبویب إعادة ١-٢٦

. قامت الطریقببضاعةشراء مخزون كلمقابلموردین لتم تبویب الدفعات المقدمة المسددة ، ٢٠١٥و ٢٠١٦دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في في اأ) 
من المقارنة لكالً أرقامتعدیل بالتالي تملموردین" وى الإدفعات مقدمةواً قدممدفوعة مف یرامص"ند تبویب ھذه الدفعات ضمن بالمجموعة بإعادة 

.بویبة لتعكس إعادة التقالعذات الواالیضاحاتإلى الموردین والدفعات المقدمةاً دمقالمدفوعة مفیراوالمصبضاعة بالطریقال

تأثیر إعادة على األرصدة
٢٠١٥دیسمبر٢٠١٦٣١دیسمبر٣١

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

إلى الموردیندفعات مقدمة بویب تإعادة 
٦٫٠٤٠٫٦٢٢- ١٠٫٧٣٢٫٩٨٣- المخزون

- ٦٫٠٤٠٫٦٢٢- ١٠٫٧٣٢٫٩٨٣ونأخرمدینون ذمم مدینة تجاریة و

والدخل الشامل الموحدةالربح أو الخسارة قائمةاألرصدة المدرجة ضمن بویب تإعادة ٢- ٢٦

لقوائم المالیة على عرض أفضل لالمنتجات الثانویة ضمن االیرادات وللحصول مخزون تم تبویب مبیعات ، ٢٠١٦دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في أ) 
االیضاحات ذات العالقة المقارنة خصمھا من تكلفة اإلیرادات وبالتالي تم تعدیل أرقام على أن یتماإلیراداتدراجھا ضمن إالمجموعة عدم ، قررت 

.لتعكس اعادة التبویب 

٢٠١٦دیسمبر٣١
دائنمدین

(لایر سعودي)(لایر سعودي)
ثانویةبیع منتجاتإعادة تصنیف 

- ٢٢٫٦٢٢٫١٣١ایرادات
٢٢٫٦٢٢٫١٣١- یراداتإلتكلفة ا

الموحدةالقوائم المالیة اعتماد–٢٧
.ـھ١٤٣٩رجب٣الموافق ٢٠١٨مارس٢٠بتاریخ صدارلإلمن قبل مجلس اإلدارة الموحدةتم اعتماد القوائم المالیة 
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