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 مراجع الحسابات المستقل  تقرير
 

(1/5) 
        المساهمون  /إلى السادة 

 الصلب  نابيبالشركة السعودية أل
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية - الدمام

 

 الرأي

الشركة التابعة لها )يشار إليهم و)"الشركة"(  -سعودية  شركة مساهمة - الصلب نابيبالسعودية ألالموحدة للشركة  المالية القوائم راجعنا لقد
لخسارة والدخل اقائمة الربح أو ، و2019ديسمبر  31 في المالي الموحدة كما المركز قائمة تشمل والتي مجتمعين بإسم "المجموعة"(،

 التاريخ، ذلك في يةالمنته النقدية الموحدة للسنة الملكية الموحدة وقائمة التدفقات حقوق في وقائمة التغيرات الشامل اآلخر الموحدة
 . خرىسيرية األالهامة والمعلومات التف المحاسبية للسياسات ملخص ذلك في بما المالية الموحدة، مع القوائم المرفقة واإليضاحات

 
 31فني  كمنا موعنةللمج المنالي الموحند  الجوهرينة، المركنز الننواحي كافنة منن بعدل تعرض الموحدة المرفقة  المالية القوائم فإن رأينا، وفي

 المالينة لتقـنـاريردولينة لال للمعنايير وفقنا   التناريخ، ذلنك فني المنتهينة النقدية الموحندة للسننة الموحدة وتدفقاتها ونتائج عملياتها 2019ديسمبر 
 نونيين.القا للمحاسبين الهيئة السعودية اعتمدتها التي خرىاأل واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية في المملكة المعتمدة

 
 الرأي أساس

 توضيحها تم المعايير تلك ببموج إن مسؤوليتنا العربية السعودية. المملكة في المعتمدة الدولية المراجعة لمعايير وفقا   بمراجعتنا قمنا لقد
وفقا   لمجموعةا عن مستقلون ونحن .تقريرنا الموحدة" في المالية القوائم مراجعة الحسابات حول "مسؤوليات مراجع قسم بالتفصيل في

كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا  ة،المالية الموحد للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودية العربية المملكة في المعتمدة المهنة وآداب سلوك لقواعد
 ء رأينا.أساس إلبدا لتوفير كافية عليها حصلنا التي المراجعة أدلة بإعتقادنا فإن القواعد. وفقا  لتلك خرىاألخالقية األ

 
 لفت إنتباه

قة، حيث تجاوزت الخسائر ( حول القوائم المالية الموحدة المرف2إيضاح رقم )فإننا نلفت اإلنتباه إلى على رأينا،  دون إعتبار ذلك تحفظا  
أس مالها بمبلغ ر 2019ديسمبر  31عربية( كما في تي اس ام ال -المتراكمة لشركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة )الشركة التابعة 

ا بإستمرار أعمالمليون لاير سعودي. وقد أصدر مجل 140.2 لدعم المالي الكافي اشركة تي اس ام العربية وتقديم  س إدارة المجموعة قرار 
االستمرارية.  ى أساس مبدأبعة علاتها المالية عند استحقاقها. بناء على ذلك، تم إعداد القوائم المالية للشركة التاإلتزاملتمكينها من الوفاء ب

صدد اتخاذ بة التابعة بالتعهدات المالية الخاصة بالقروض اإلئتمانية. إن إدارة الشرك لم تلتزمعة لتاباکة رلشك، فإن الذلی إباإلضافة 
لى ك. وبناء  عمة لذلبتعهدات شروط القروض بما في ذلك الحصول على خطابات التنازل الالز لتزاماإلجراءات التصحيحية الالزمة لعدم اإل

 .لشروط الدفع األصليةذلك، تم اإلستمرار في تصنيف القروض وفق ا 
 

 
 للمراجعة الرئيسة األمور

 الموحدة المالية لقوائمل مراجعتنا عند البالغة لها األهمية المهني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسية إن األمور
 عن منفصال   رأيا   وال نقدم ا،فيه رأينا تكوين وعند ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا سياق في هذه األمور تناول تم وقد .الحالية للسنة
  .األمور تلك
 



 

  
 

 
 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير
(2/5) 

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا للمراجعة الرئيسة األمور

 بيع البضائع -تحقق اإليرادات  -1

عة ولمجم، حققت ا2019ر يسمبد 31لمنتهية في السنة خالل ا
: 2018)لاير سعودي مليون  671.55قدرها  إجمالية راداتيإ

 مليون لاير سعودي(. 646.20
 
من  بشكل مباشر ولكنها تتطلب في كثير مبيعات المجموعة عادةتتم 

ل األحيان الحصول على موافقة العميل وفحصها من قبل العميل قب
 .إرسالها

 
ا لكبر  جم حتم إعتبار تحقق اإليرادات كأمر رئيسي للمراجعة نظر 

باإلضافة  المعامالت البيعية والعوامل المرتبطة بعملية تحقق اإليراد،
ة اإلدارة لبعض اإلجراءات الرقابيالى وجود خطر يتعلق بتجاوز 

 لتحريف معامالت اإليرادات، إما عن طريق االعتراف بالمبيعات
ات رتجعلمنتجات لم يتم الموافقة عليها أو للتقدير الغير مالئم للم

  .ورفض المنتجات
 

 .(3تم عرض السياسة المحاسبية لإليرادات في إيضاح رقم )
 

 ي:أشتملت إجراءات مراجعتنا على ما يل
 
 لرقابةاات تقييم التصميم والتنفيذ واختبار الفعالية التشغيلية إلجراء -

 ذات الصلة بعملية إثبات اإليرادات؛
 

قياس مدى مالءمة السياسات المحاسبية لعملية تحقق إيرادات  -
 المجموعة؛

 
  إختبار إجراءات الرقابة العامة وإجراءات الرقابة التطبيقية -

 اإليراد؛المتعلقة بعملية تحقق  
 

ت فحص عمليات البيع التي تمت بنهاية العام لتقييم ما إذا كان -
 اإليرادات قد تم االعتراف بها في الفترة الصحيحة؛ و

 
 القيام بإجراءات فحص مستندي وتحليلي. -

 تقييم المخزون -2

 قيمة المخزون بالمجموعةجمالي ، بلغ إ2019ر يسمبد 31 كما في
مليون لاير  202.15: 2018مليون لاير سعودي ) 150.07
 .سعودي(

 
 اجعةتم إعتبار التحقق من وجود المخزون وتقييمه كأمر رئيسي للمر
 :يحيث أنه يتطلب إهتمام خاص أثناء أعمال المراجعة بسبب ما يل

 

 لدى المجموعة مخزون هام نسبيا  كما بنهاية العام. لتحديد 
ق ام وتطبيمستوى تقادم المخزون، تقوم اإلدارة بممارسة األحك

  .االفتراضات للوصول إلى المخصص المطلوب بنهاية العام
 

 يهما أقق، يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتح
أقل. ويتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح 

قد يكون المخزون متضمن ا عناصر مخزون بطيء  للتكلفة.
يتحقق إن تحديد ما إذا كان المخزون س الحركة أو قديم أو تالف. 

ق تطبيبقيمة أقل من التكلفة يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام و
 :االفتراضات التي تشمل ما يلي

 

استخدام تقارير أعمار المخزون إلى جانب المعلومات  -
واالتجاهات التاريخية للمخزون لتقدير مدى قابلية بيع 

 و المستقبل؛ المخزون بطيء الحركة والمتقادم في
 

 تكلفةبال تحليل لبنود المخزون المتبقي للتأكد من أنه يتم إثباته -
 أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

 

  تقييم أنواع المخزون المتنوعة لمراحل التشغيل المختلفة
 اريخللوصول إلى الكميات المحتفظ بها والتكلفة ذات الصلة في ت

 .التقريرعنه
 

م (، كما ت3السياسة المحاسبية للمخزون في إيضاح رقم )تم عرض 
 (.8عرض بنود المخزون في إيضاح رقم )

 أشتملت إجراءات مراجعتنا على ما يلي:
 
ات حضور جرد المخزون في نهاية العام وتقييم مدى كفاية اإلجراء -

 الرقابية لعملية وجود المخزون؛ و
 

عة تقييم التصميم والتنفيذ واختبار مدى فعالية إجراءات المجمو -
ومراقبة إثبات مخصص المخزون بطيء  على المشترياتالرقابية 
 .الحركة

 
 .تقييم سياسات المجموعة لمراقبة وتحديد المخزون بطيئ الحركة -

 
يم فحص تقارير أعمار المخزون المستخدمة من قبل اإلدارة في تقي -

 .ئ الحركةمخصص المخزون بط
 

  وذلك بمقارنتهااختبار صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون  -
 .حديثةباألسعار ال

 
تقييم سياسة المجموعة لتقييم المخزون وإعادة إحتساب قيمة  -

 .المخزون
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(3/5) 

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور

 اإلنخفاض في الموجودات غير المتداولة -3

 تشتمل الموجودات غير المتداولة على ممتلكات وآالت ومعدات 
لاير سعودي  مليون 581.42بمبلغ  2019ديسمبر  31كما في 

 مليون لاير سعودي(. 615.67: 2018)
 

 فينخفاض اإل، قامت إدارة المجموعة بإعادة تقييم خالل العام
جرت أ، كما العام السابقبعض القطاعات التي تم تقييمها في قيمة 

ا جديد ا  ء  . بناخرىات األلقطاعابعض قيمة في نخفاض إللتقييم 
اإلدارة عدم  أرتأت، القيمةفي نخفاض اإلعلى نتائج دراسات 

 واآلالتلممتلكات ا في قيمة أي انخفاض إضافي  ضرورة إثبات
 .مليون لاير سعودي( 72.99: 2018والمعدات )

 
 طةخدراسة عند إعداد دراسة اإلنخفاض في القيمة، تقوم اإلدارة ب

 األعمال ذات الصلة وتطبيق نموذج قطاعاتالعمل المستقبلية ل
للتحقق  قابلةال التقييم لتحديد القيمة المتوقعة القابلة لإلسترداد والقيم

 .وذلك بغرض تقييم اإلنخفاض في القيمة
 

ل قابتم إعتبار ذلك أمر رئيسي للمراجعة حيث أن تقييم المبلغ ال
 ديدلإلسترداد يتطلب عدد من األحكام األساسية واالفتراضات لتح

ضمن تت القيم القابلة لإلسترداد لقياس اإلنخفاض في القيمة، والتي
واألسعار، إفتراضات متعلقة بحجم المبيعت المستقبلية، 

القيمة النهائية، نمو، وعدالت الوموالموجودات التشغيلية، 
 ذات الصلة. خرىإلفتراضات األاومعدالت الخصم وبعض 

 
 تم عرض السياسة المحاسبية لإلنخفاض في قيمة الموجودات غير

(، كما تم عرض االنخفاض افي 3المتداولة في إيضاح رقم )
 (5-4القيمة في إيضاح رقم )

 أشتملت إجراءات مراجعتنا على ما يلي:
 
 لقيمةابتقييم إجراءات اإلدارة لتحديد مؤشرات اإلنخفاض في قمنا  -

 .وتقييم تصميم وتنفيذ تلك العملية
 

ذا إفي حال وجود مؤشرات لالنخفاض في القيمة، نقوم بتقييم ما  -
مة كان النموذج المستخدم بواسطة اإلدارة، وذلك إلحتساب القي

 معيار، قد تم وفق ا لمتطلبات ىلكل أصل على حداإلستخدامية 
 (.36المحاسبة الدولي رقم )

 
 قديةالتحقق من صحة االفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات الن -

 خرىالمستقبلية ومعدالت الخصم ذات الصلة واإلفتراضات األ
 المستخدمة.

 
ي مها فتخداتحليل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي تم إس -

 لوضعامعقولة ومؤيدة في ظل  نماذج التقييم  لتحديد ما إذا كانت
  .االقتصادي الحالي واألداء المستقبلي المتوقع

 
 تقييم النماذج المستخدمة بواسطة خبير المراجعة لدينا. -

 
 قمنا بتقييم ما إذا كانت اإلفصاحات ذات الصلة متوافقة مع -

 .المعايير الدولية للتقارير الماليةمتطلبات 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

  
 

 
 
 

 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير

(4/5) 
 2019لعام منة في التقرير السنوي للمجموعة متض أخرىمعلومات 

وعة، بخالف ي للمجممن المعلومات الواردة في التقرير السنو خرى. تتكون المعلومات األخرىعن المعلومات األ ةالمسؤول ياإلدارة هإن 
 .ا هذانمراجعت القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقرير

 
 لها.الستنتاج حواكيد أو شكل من أشكال التأ، ونحن ال نبدي أي خرىإن رأينا حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ال يغطي المعلومات األ

 
ذ باإلعتبار م بذلك، نأخالقيا ، وعندأعالهالمحددة  خرىفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األ

ة، أو الل المراجعليها خمع المعرفة التي حصلنا ع غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو خرىما اذا كانت المعلومات األ
 أنها محرفة بشكل جوهري. أخرىتظهر بطريقة 

 
 كمة. وعندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باالبالغ عن األمر للمكلفين بالحو

 
 موحدة ال المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 في المملكة المعتمدة المالية قاريرالدولية إلعداد الت وفقا  للمعايير العادل، وعرضها الموحدة المالية القوائم إعداد عنهي المسؤولة إن اإلدارة 
 وأحكام نظام األساسيكة ونظام الشر القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة خرىاأل والمعايير واإلصدارات السعودية، العربية

 جوهري تحريف من ليةخا موحدة مالية قوائم إعداد من لتمكينهم اإلدارة ضرورية، تراها التي الداخلية الرقابة وعن ،ذات الصلةالشركات 
  .خطأ أو غش سواء بسبب

 
 بحسب اإلفصاح وعن مرةمست كمجموعة البقاء على قدرة المجموعة تقييم عنهي المسؤولة اإلدارة  فإن الموحدة، المالية القوائم إعداد وعند

 اإلدارة لتصفية لدى ةني هناك لم تكن ما المحاسبة، في االستمرارية أساس واستخدام باالستمرارية، العالقة ذات عن األمور الحال، مقتضى
 .بخالف ذلك واقعي خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقاف أو المجموعة

 
 .في المجموعة المالي التقرير عملية على اإلشراف عن المسؤولون همإلدارة( )مجلس ا بالحوكمة إن المكلفين

 
 مراجعة القوائم المالية الموحدة مسؤوليات مراجع الحسابات حول

لغش ن ناتج عن ااء كايف جوهري سوتتمثل أهدافنا فى الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحر
لى أن يس ضمانا  عأنه ل و الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاِل من التأكيد، إالأ

ري عند ن تحريف جوهع ائما  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف د المراجعة التى تم القيام بها وفقا  
رارت ؤثر على القنها ستجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو فى مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأو

 االقتصادية التى يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

لى نزعة ني ونحافظ عم المهدة فى المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكوكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتم
 الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

 

 ذ إجراءات وتنفي تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف جوهري فى القوائم المالية الموحدة، سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ، وتصميم
دم اكتشاف خطر ع خاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساسا  إلبداء رأينا. يُعدالمراجعة لمواجهة تلك الم

إفادات  عمد أوتحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف مت
 مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

 

 وليس  لظروف،صول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا  لالح
 بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

 

  دارة.امت بها اإلالتى ق واإلفصاحات ذات العالقةتقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمه، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية 
 

 ن هناك استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبية، وإستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كا
ى االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية. عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة المجموعة عل

يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية فإنه إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، 
ا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى الموحدة، وإذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتن

تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ 
 االستمرارية.



 

  
 

 
 )تتمة(مراجع الحسابات المستقل  تقرير

(5/5) 
 

 

 )تتمة(مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 

  هر الموحدة تظ لماليةاتقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا  عادال .

 

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

 
 في بما للمراجعة، مهمةال والنتائج للمراجعة والتوقيت المخطط بالنطاق ،أخرى أمور بين من يتعلق، فيما بالحوكمة المكلفين بإبالغنقوم 
 إلتزمنا قد بأننا يفيد انببي بالحوكمة المكلفين لقد زودنا أيضا   .المراجعة خالل اكتشفناها الداخلية في الرقابة مهمة قصور أوجه أي ذلك

 تؤثر أنها معقول بشكل تقدقد نع التي خرىاأل واألمور العالقات بجميع وأبلغناهم باالستقاللية، المتعلقة الصلة األخالقية ذات لباتبالمتط
 .العالقة الوقاية ذات إجراءات الحال مقتضى وبحسب استقاللنا، على
 

 للسنة الموحدة المالية لقوائما مراجعة عند البالغة لها األهمية كانت التي األمور تلك نحدد بالحوكمة، للمكلفين إبالغها تم التي األمور ومن
 عن العلني اإلفصاح ئحةأو ال نظام يمنع لم ما تقريرنا في األمور هذه ونوضح للمراجعة.  الرئيسة األمور ذلك تُعَد على وبناء   الحالية،
 أن معقول بشكل توقعالم من أنه بسبب تقريرنا في عنه اإلبالغ يتم أال األمر ينبغي أن نرى للغاية، نادرة ظروف في عندما، أو األمر،

 .اإلبالغ ذلك من العامة المصلحة فوائد ذلك لفعل السلبية تفوق التبعات
 
 

 خرىالتقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية األ

، من جميع أن الشركة ال تتوافقبعلمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد خالل قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد إلى  بناء  على المعلومات المقدمة لنا
لى بتأثيرها ع يتعلق النواحي الجوهرية، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسى للشركة فيما

 .إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة
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 الشركة السعودية ألانبيب  الصل 

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

  الموحدةقبئمة المركز المبلي 

9132 ديسمبر 13كمب في   
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  إيضبح  9132ديسمبر  13  2118ديسمبر  31 

    (لاير سعودي)  (لاير سعودي) 

 الموجودات   

 موجودات غبر متداولة       

 ممتلكات وآالت ومعدات 4  183,091,219  615,671,975 

 موجودات غير ملموسة 5  9,277,718  1,281,143 

 اتاستثمار 6  311,093,711  96,481,721 

 غير متداولة -ذمم مدينة تجارية ومدينون أخرون  7  2,181,939  11,381,361 

 مؤجلةضريبية  أصول 11  8,727,910  - 

 723,814,199  211,721,003    

       

 موجودات متداولة       

 مخزون 8  311,177,390  212,145,186 

 ودائع لدى البنوك   -  3,111,111 

 متداولة – ذمم مدينة تجارية ومدينون أخرون 7  991,711,000  199,747,473 

 نقد وما في حكمه 9  12,117,289  23,499,467 

 428,392,126  031,911,111    

 إجمبلي الموجودات   3,338,821,223  1,152,216,225 

       

 حقوق الملكبة والمطلويبت      

 حقوق الملكبة      

 511,111,111  131,111,111  11-1  رأس المال 

 131,316,155  0,139,111  11-2     عالوة إصدار أسهم 

 58,494,224  18,020,990  11-2  إحتياطي نظامي  

 (2,161,237)  (7,732,218)  11-2  أخرىاحتياطيات  

 (126,793,725)  (97,898,182)  11-2  خسائر متراكمة 

 (11,512,225)  (33,119,991)  11-3  هم الخزينةأس 

 559,443,192  198,112,280    

 المطلويبت       

 مطلويبت غبر متداولة      

   ةغير متداول –قروض  12  12,810,232  134,912,189 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 13  11,110,032  58,325,525 

   ةولغير متدا – نون أخروندائتجارية و دائنةذمم  14  11,111,111  - 

   ةغير متداول – عقود اإليجارإلتزامات  16  7,228,211  83,762 
 دائنةحجوزات    702,331  633,713 

 193,945,189  319,281,310    

 مطلويبت متداولة       

 ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 14  912,278,813  214,397,182 

 ةمتداول –قروض  12  992,017,132  176,876,483 

 ةمتداول – عقود اإليجارإلتزامات  16  791,111  128,491 
 الزكاة  وضريبة الدخل 15  -  7,415,788 

 398,817,944  012,811,711    

 إجمبلي المطلويبت    121,811,812  592,763,133 

 إجمبلي المطلويبت وحقوق الملكبة   3,338,821,223  1,152,216,225 

       

 إرتببطبت وإلتزامبت 17     

       

       

 2121مارس   31إصدارها من قبل مجلس اإلدارة نيابة عن المساهمين بتاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة وإعتماد  تم

 

     

 بذليعبد الحمبد الش  مبريبانو أرمنجول المزرس  أحمد الديبسي

 المدير المبلي  الرئبس التنفبذي  العضو المفوض

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



 
 الشركة السعودية ألانبيب  الصل 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

  قبئمة الريح أو الخسبرة والدخل الشبمل اآلخر الموحدة
ديسمبر 13للسنة المبلبة المنتهبة فى  9132  
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 2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 إيضبح   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(    

 646,211,914 723,111,310 22   اإليرادات

 (648,272,918) (718,121,111) 18   تكلفة اإليرادات

 (2,171,114) 31,328,310    / )الخسبرة( مجمل الريح

      

 (17,139,279) (30,129,919) 19   مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

 (29,861,272) (11,130,812) 21    مصاريف إدارية

 (2,453,398) (829,813) 2-7   مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية

 364,521 (380,211) 21   ، صافيأخرى/ ايرادات  (مصاريف)

 (51,159,432) (11,117,073)    التشغبل خسبرة

      

 (245,597) 8,212,881 1-6   شركة زميلة/ )خسارة(  ربح  حصة منال

 (72,988,419) - 5-4   معداتوممتلكات وأالت  اإلنخفاض في قيمة 

 (31,111,111) - 1-14   شركة مستثمر فيهاعن ص مقابل ضمان مقدم مخص

 (12,174,133) (30,922,112)    تمويليةمصاريف 

 (166,367,481) (01,101,211)    وضريبة الدخل الخسبرة قبل الزكبة

      

 (2,289,695) 31,131,107 15   الزكاة وضريبة الدخل/ )مصروف(  إيراد

 (168,657,176) (97,898,182)    السنة خسبرة

      

      الدخل الشبمل اآلخر:

حقةالتصنبفهب إلى الريح أو الخسبرة في السنوات ال لن يتم اعبدة البنود التي        

 (1,319,557) (1,111,291) 13   الناتجة عن إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفينالخسارة 

 - 220,919 11   المؤجلةضريبة إيراد ال

 (1,319,557) (0,117,193)    خرىاأل إجمالي الخسارة الشاملة

، صبفيةإجمبلي الخسبرة الشبمل     (13,181,318) (169,966,733) 

      

      ريحبة السهم: /)خسبرة( 

 (3334) (1511) 24   نصيب السهم األساسي من الخسارة

 (3331) (1511) 24   نصيب السهم المخفض من الخسارة

 

 

 

 

 

  

 

2121مارس   31إعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة نيابة عن المساهمين بتاريخ  تم  

 

     

بذليعبد الحمبد الش  مبريبانو أرمنجول المزرس  أحمد الديبسي  

 المدير المبلي  الرئبس التنفبذي  العضو المفوض

 

 

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



   السعودية ألانبيب  الصل الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

الموحدة الملكبةقبئمة التغبرات في حقوق   
 9132ديسمبر  13المنتهبة في للسنة 
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 2121مارس   31إعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة نيابة عن المساهمين بتاريخ  تم

 

 

 

 

 

 

تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

 

 رأس المبل 

 عالوة 

أسهمإصدار  أخرى بتاحتببطب إحتببطي انظبمي  خسبئر متراكمة   الخزينة أسهم   

 إجمبلي 

 حقوق الملكبة

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

 729,311,475 (11,611,575) (45,658,913) (751,681) 58,494,224 218,828,419 511,111,111   1012يناير  1الرصيد كما في 

 (168,657,176) - (168,657,176) - - - -  صافي خسارة السنة 

 (1,319,557) - - (1,319,557) - - -  للسنة خر الخسارة الشاملة األ

 - - 87,522,354 - - (87,522,354) -  أ( - 1-11اطفاء الخسائر المتراكمة من خالل عالوة اصدار األسهم )إيضاح 

 119,351 119,351 - - - - -  أسهم مصدرة للموظفين

 559,443,192 (11,512,225) (126,793,725) (2,161,237) 58,494,224 131,316,155 511,111,111    1012ديسمير  11الرصيد كما في 

         

 (97,898,182) - (97,898,182) - - - -  صافي خسارة السنة 

 (0,117,193) - - (0,117,193) - - -  للسنة خر الخسارة الشاملة األ

 - - 397,221,291 - - (397,221,291) -  أ( - 1-11اطفاء الخسائر المتراكمة من خالل عالوة اصدار األسهم )إيضاح 

 198,112,280 (33,119,991) (97,898,182) (7,732,218) 18,020,990 0,139,111 131,111,111    1019ديسمير  11الرصيد كما في 

     

بذليعبد الحمبد الش  مبريبانو أرمنجول المزرس  أحمد الديبسي  

 المدير المبلي  الرئبس التنفبذي  العضو المفوض



   السعودية ألانبيب  الصل الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

  

الموحدة قبئمة التدفقبت النقدية   

9132ديسمبر  13 المنتهبة في  للسنة   
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 2118ديسمبر  31  9132ديسمبر  13 

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   األانشطة التشغبلبةالتدفقبت النقدية من 
      

 (166,367,481)  (01,101,211)   قبل الزكاة وضريبة الدخلالخسارة 

      تسويبت لـ:

 47,329,123  00,101,121   وأصول حق اإلستخدام إستهالك ممتلكات وأالت  ومعدات

 233,428  092,131   إطفاء موجودات غير ملموسة

 82,116  3,022,171   سارة استبعاد ممتلكات وأالت  ومعدات، صافيخ

 283,754  12,271   شطب ممتلكات وأالت  ومعدات

 72,988,419  -   معداتوممتلكات وأالت  اإلنخفاض في قيمة 

 31,111,111  -   شركة مستثمر فيهاعن مخصص مقابل ضمان مقدم 

 14,314,298  2,312,121   مخصص مخزون بطئ الحركة

 (911,621)  (3,132,111)   رد مخصص الضمان، صافي

 2,453,398  829,813   ذمم مدينة تجاريةاالنخفاض في مخصص 

 12,174,132  30,922,112   مصاريف تمويلية

 245,597  (8,212,881)   زميلة  شركة / خسارة (ربح) من الحصة

 7,151,124  2,171,811   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

      

      الحركة على رأس المبل العبمل:

 (31,715,939)  00,203,829   مخزون

 2,863,215  (98,123,738)   ومدينون أخرونذمم مدينة تجارية 

 -  1,111,111   ودائع لدى البنوك

 23,855,566  39,823,111   أخرون  وندائنتجارية وذمم دائنة 

 (2,343,521)  32,113,110   ف ذات عالقةمن أطرا /مستحق إلى 

 13,545,389  20,838,110   النقد النبتج من العملببت
   

   

 (9,233,687)  (33,300,022)   ف تمويلية مدفوعةيمصار

 (2,961,471)  (3,799,020)    الزكاة وضريبة الدخل المسددة

 (7,121,879)  (39,221,222)   مكافأة نهاية الخدمة المسددة للموظفين

 (5,671,647)  02,171,987   األانشطة التشغبلبة( المستخدم في/ )صبفي النقد النبتج من 

      

      التدفقبت النقدية من األانشطة اإلستثمبرية

 (32,148,991)  (1,210,109)   موجودات غير ملموسةو إضافات الى ممتلكات وآالت ومعدات

 29,813  113,313   الت ومعدات المتحصل من بيع ممتلكات وآ

 (32,119,178)  (1,991,933)   صبفي النقد المستخدم في األانشطة اإلستثمبرية

      

      التدفقبت النقدية من األانشطة التمويلبة

 51,692,171  (92,181,919)   لقروض، صافيامن ( / المتحصل المسدد)

 -  (002,118)   عقود اإليجارإلتزامات المسدد من  صافي

 51,692,171  (92,892,271)   التمويلبةالنبتج من األانشطة /  (المستخدم في)صبفي النقد 
      

 13,112,245  37,112,131   صبفي التغبر في النقد ومب في حكمه

 11,497,222  91,022,072   السنةالنقد وما في حكمه في بداية 

 23,499,467  12,117,289   النقد ومب في حكمه في انهبية السنة

 

    (9-2معبمالت غبر انقدية )ايضبح 

 

 

      

 

 2121مارس   31إعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة نيابة عن المساهمين بتاريخ  تم

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

     

بذليعبد الحمبد الش  مبريبانو أرمنجول المزرس  أحمد الديبسي  

لمفوضالعضو ا  المدير المبلي  الرئبس التنفبذي  



 السعودية ألانبيب  الصل الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضبحبت حول القوائم المبلبة الموحدة

 9132 ديسمبر 13للسنة المنتهبة في 
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 التنظبم واألانشطة الرئبسبة - 3

ركة ذات مسؤولية كشسعودية تأسست مساهمة الصلب ) يشار إليها بـ "الشركة" أو "أس أس بي سي"( هي شركة  نابيبالشركة السعودية أل

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

من شركة ذات مسئولية محدودة إلى تم تحويل الكيان القانوني للشركة  ،(2119يو يون 27افق هـ )المو1431رجب  4في تاريخ و. (1981

 ساهمة مدرجة في سوق األوراق المالية.شركة م
 

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

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

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

 لاير سعودي. 
 

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

 
 

 عمالها ضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة:أها ونتائج اتإلتزامع التالية، والتي تم ادراج موجوداتها وتعمل الشركة من خالل الفرو

 

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

 2151117137 1411ربيع األول  8 1981يناير  8 الخبر

 1111143325 1412ربيع الثاني  22 1982فبراير  16 الرياض

 4131138355 1413 خرىجمادى األ 7 1983مارس  22 جدة

 1131112613 1415محرم  11 1994يونيو  21 بريدة

 2151128158 1441ذو الحجة  18 2119أغسطس  21 الدمام

  

غير  أنابيبمجلفنة ومسننة ملحومة طولياً و أنابيبالصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج  أنابيبفي إنتاج  المجموعةالرئيسية تتمثل األنشطة 

 أنابيبمغلفة داخلياً باألبوكسي و أنابيبمغلفة خارجياً بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة و أنابيبملحومة و

، والصلب، واألنابيب المجوفة من الحديد من األنابيب وتجارة الجملة الملحومة. نابيبمنحنية بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لأل

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

 .خرىاأل يةدنالمعالمواد البناء و ، وتجارة الجملة للمواد، واألقفال، والمفصالت واألدوات اليدويةخرىالملحقات المعدنية األ

 

 هبكل المجموعة - 9

لها )يشار إليهم مجتمعين التابعة التالية  ةعلى القوائم المالية للشركة والشرك 2119ر ديسمب 31الموحدة كما في تشتمل القوائم المالية 

 :"بالمجموعة"(

 انسبة الملكبة الفعلبة النشبط الرئبسي الشركة التبيعة

  9132 2118 

 ٪111 ٪111 تصنيع معدات المعامل ("كة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة ) "تي إس إم العربيةشر

 

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

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

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

ربية. الع شركة تي إس إم من رأس مال٪ 71الصلب بالكامل. كانت المجموعة تمتلك أوالً نسبة  نابيبتمتلكها الشركة السعودية ألوسعودي 

٪ من 31البالغه  إتفاقية ) "اإلتفاقية"( مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على الحصة المتبقة المجموعةوقعت  ،2116فبراير  22بتاريخ 

 وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة تبعاً لذلك. تم استكمال االجراءات القانونية لإلستحواذ .حصص ملكية شركة تي إس إم العربية

 

مليون لاير سعودي. أصدر مجلس  14132 بمبلغ  ، تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها2119ديسمبر  31في 

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

 المالية للشركة التابعة على أساس مبدأ االستمرارية. القوائمعند استحقاقها. وبناء على ذلك، تم إعداد  اتها الماليةإلتزامب
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 أسس اإلعداد - 1

 لتزامقبئمة اإل 1-3

 

 خرىصدارات األلتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلوفقاً للمعايير الدولية ل ،م إعداد القوائم المالية الموحدةت

 التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

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

لمدة ثالث  المعايير الدولية للتقارير الماليةغير الملموسة عند اعتماد  والموجودات يةالعقار اس الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثماراتلقي

 .2121ديسمبر  31حتى الحقاً  التمديد، وقد تم المعايير الدولية للتقارير المالية تطبيقسنوات تبدأ من تاريخ 

 

كما  أخرىبالقياس وفقاً لطرق تقييم  الدولية للتقارير المالية المعاييرإال اذا سمحت  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 .هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبية الرئيسية
 

 إعداد القوائم المبلبة الموحدة 1-9
 

ديرات واالفتراضات التي قد التقووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة للمعايير الدولية للتقارير الماليةوفقاً إن اعداد القوائم المالية الموحدة 

التقديرات واالفتراضات هذه  تم اإلفصاح عن هذه. الموحدة المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ السياسات المحاسبية وتطبيق تؤثر على 

 .(21-7-3رقم )يضاح في اإللقوائم المالية الموحدة لالهامة 

 

 أسبس التوحبد 1-1

 . (1)في إيضاح رقم  وردالصلب وشركتها التابعة )المجموعة( كما  نابيبالقوائم المالية للشركة السعودية أل ،تتضمن القوائم المالية الموحدة
 

 :للمجموعةتحقق السيطرة عندما يكون ت

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

 .نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها 

 رة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.القد 
 

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

 . أعالهليها إتغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار 
 

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

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

بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في  الشركة المستثمر فيها منفرد. تأخذ الشركة 

 لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

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

 خرىواألطراف األأوحاملي حقوق التصويت اآلخرين  المجموعةق التصويت المحتملة التي تمتلكها حقو. 

 خرىالحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األ . 

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

 بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. ،تخاذ قراراتال
 

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

ة في فترن إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل اليتم تضمي ،السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص

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

 على الشركة التابعة. المجموعة
 

إجمالي الدخل الشامل إن موزعة على مساهمي الشركة.  خرىل عنصر من عناصر الدخل الشامل األإن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وك

 . المجموعةللشركة التابعة موزع على مساهمي اآلخر 
 

 

 مجموعة. التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل ال ةيتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركعند الضرورة، 
 

بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة واألرصدة يتم إستبعاد جميع المعامالت 

 عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

 )تتمة( أسبس التوحبد 1-1
 

 موعة في الشركبت التبيعة الحبلبةالتغبرات في حقوق ملكبة المج

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

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

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

 

على أساس موحدة ويتم احتسابها يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل ال ،عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة

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

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

إعادة  ،ستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى آخرإاآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت ب

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

في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة  للنسب التي يتم االحتفاظ بها من اإلستثمارالمالية(. إن القيمة العادلة 

وفي حال أصبحت شركة زميلة أو  (9) دولي للتقرير المالي رقمللمعيار الالالحقة وفقاً  في الفتراتعند االعتراف األولي لإلستثمار المتبقي 

 ستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.إلعتراف األولي باإلمشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة ل
 

التي اعتمدتهب الجديدة لتعديالت المحبسببة واالمعبيبر الدولبة للتقبرير المبلبة تفسبرات تفسبرات لجنة والمعايير الدولية للتقارير المالية  1-0

 للتطببق المجموعة

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

 .م أو ما بعدها2119

 

 عدم التأكد المرتبط يمعبلجبت ضريبة الدخل –( 91ير المبلبة رقم )تفسبر لجنة تفسبرات المعبيبر الدولبة للتقبر

يوضح التفسير تحديد االرباح )الخسائر( الضريبية، الوعاء الضريبي، الخسائر الضريبية غير المستخدمة، الخصومات الضريبية غير 

ضريبة  -( 12اً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المستخدمة ومعدالت الضريبة، وذلك عند عدم وجود تيقن حول معالجات ضريبة الدخل وفق

كانت المعالجة الضريبية يتم تطبيقها بشكل مجمع، اإلفتراضات الخاصة بفحص الهيئات  خذ في اإلعتبار: اذا ماؤالدخل. وباألخص ي

، الخصومات الضريبية غير الضريبية، تحديد كالً من الربح )الخسارة( الضريبية، الوعاء الضريبي، الخسائر الضريبية غير المستخدمة

 للتفسير أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  يوجدالمستخدمة ومعدالت الضريبة، والتغيرات في الظروف واألحداث. ال 
 

 9132 -9131دورة التحسبنبت السنوية على المعبيبر الدولبة للتقبرير المبلبة 
 

رباح )بما فيها المدفوعات األيبين أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزيعات  - لدخلضرائ  ا 39رقم معببر المحبسبة الدولي 

رباح أو ألعتراف بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنها أرباح قابلة للتوزيع في اإلا يتم ،دوات المالية المصنفة كحقوق ملكية(ألل

 .خر أو حقوق الملكيةاالالدخل الشامل  الخسائرأو

 

قتراض المؤهلة الحتساب تكاليف االتوضح أن مجموعة القروض العامة المستخدمة  - قتراضالتكبلبف ا 91رقم معببر المحبسبة الدولي 

التي تم الحصول عليها بنية أما القروض  نشاءاللت تحت التطوير أو االزاستثني فقط القروض المحددة لتمويل الموجودات المؤهلة التي ت

. ستخدام المحدد أو البيع أو أي موجودات غير مؤهلة فيتم إدراجها في تلك المجموعة العامةالن لألات المؤهلة الجاهزة االموجودتمويل 

قتراض المتكبدة في أو بعد االبأثر مستقبلي على تكاليف  تم تطبيق التغيراتوقد تتجاوز المنافع، تطبيق بأثر رجعي الن تكاليف أل ونظراً 

 الت.للتعدي تاريخ تطبيق المنشأة

 

 عقود اإليجبر -(37)المعببر الدولي للتقرير المبلي رقم 

"ما إذا  -( 4"عقود اإليجار". تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية  رقم ) -( 17يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )

تفسير لجنة تفسيرات "حوافز عقود اإليجار التشغيلي" و -( 15يير رقم )كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار وتفسير لجنة تفسيرات المعا

"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار"، ويحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض  -( 27المعايير رقم )

 .واإلفصاح عن عقود اإليجار
 

قائمة المركز المالي( وعقد  فيينبغي على المستأجرين التفرقة بين عقد التأجير التمويلي ) (، كان17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

( حالياً من المستأجرين االعتراف بإلتزام 16التأجير التشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

" لجميع عقود اإليجار. وقد أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية ستخدامحق اإلأصل و" اإليجار بما يعکس مدفوعات اإليجار المستقبلية

 اختيارياً لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار منخفضة القيمة. ال يمكن تطبيق هذا اإلعفاء إال من قبل المستأجرين.  إعفاءً 
 

هذا  تطبيقعن أثر  اإلفصاحوتم  ،المجموعة بتطبيق المعيار قامتم. 2119يناير  1ي إن هذا المعيار إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ ف

 .(6-3رقم ) اإليضاحفي  العالقةالمعيار الجديد والسياسات المحاسبية الجديدة ذات 
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

لم يتم التي وير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجانة تفسيرات المعايير الدولية للتقار 3-5
 تطبيقها بعد

 2121يناير  1وهي إلزامية للفترات المحاسبية التي تبدأ في التالية تم نشر المعايير والتفسيرات والتعديالت المحاسبية على المعايير الحالية 

جوهري على  أثرالمعايير والتفسيرات والتعديالت يكون لتلك توقع أن يال و ،بشكل مبكر هاأن المجموعة لم تقم بتطبيق إال أو ما بعدها، 
 :المالية الموحدة القوائم

 

 ((2)و  (1رقم ))تعديالت على معيار المحاسية الدولي  النسييةتعريف األهمية   -1
وضح أن ي يوالذ ،والمعاييرإطار المفاهيم نفس " ولمواءمة التعريف المستخدم في جوهري" معنى كلمةتم إصدار تعريف لتوضيح 

يشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون  يؤثرأو حجيها يمكن أن  حذفها أو وجود خطأ يهاجوهرية إذا كان تعد المعلومات 
 .الشركةاألساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ، والتي توفر معلومات مالية عن 

 

 .1010يناير  1ساري للفترات السنوية التي تيدأ في أو يعد تعديل ال
 

 ((1رقم ) تعريف النشاط التجاري )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -1
على عمل أو  تقد استحوذ تما إذا كان تحاول الشركة تحديدتم تعديل تعريف النشاط التجاري يهدف حل الصعويات التي تنشأ عندما 

األنشطة واألصول فيج  أن تتضمن  ،تيار االستحواذ هو استحواذ على نشاط تجاريعمن أجل أجموعة من األصول. تم توضيح أنه م
ا يشكل كيير في القدرة على  وأنشطةالمكتسية، كحد أدنى، مدخالت   .مخرجات وجودموضوعية تسهمان مع 

 

 .1010اير ين 1ساري للفترات السنوية التي تيدأ في أو يعد التعديل 
 
(، والمعيار 19(، ومعيار المحاسية الدولي رقم )9تعديل سعر الفائدة اإلسترشادي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -1

 ((5الدولي للتقرير المالي رقم )
حددات سعر الفائدة اإلسترشادي الحالي يمعدل م ة في الفترات السايقة الستيدالتتناول التعديالت األمور التي تؤثر على إعداد التقارير المالي

األدوات المالية  -( 9فائدة يديل ومعالجة اآلثار المترتية على متطليات محاسية التحوط المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
يال  مستقيليا ، وكذلك على المعيار الدولي األدوات المالية: االعتراف والقياس، والتي تتطل  تحل -( 19ومعيار المحاسية الدولي رقم )

األدوات المالية: اإلفصاحات، وذلك فيما يتعلق ياإلفصاحات اإلضافية حول عدم التيقن الناجم عن تعديل سعر  -( 5للتقرير المالي رقم )
 الفائدة اإلسترشادي.

  

 1010يناير  1التعديل ساري للفترات السنوية التي تيدأ في أو يعد 
 

 .عندما تصيح ساريةللمجموعة القوائم المالية الموحدة  علىاإلدارة أن يتم تطييق تلك المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت تتوقع 
 
 المحاسبية  ةالتغيير في السياس 3-6
 عقود إيجار -( 16)رقم المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق 3-6-1

 المعّدل األثر الرجعيستخدام نهج إ، ي1019يناير  1( للمرة األولي في 15تقرير المالي رقم )قامت المجموعة يتطييق المعيار الدولي لل
 .نتيجة لذلك لم يتم تعديل أرقام المقارنة المسموح يه يموج  المتطليات الخاصة في المعيار.

 
 العملية التالية المسموح يها يموج  المعيار: األمور( ألول مرة، استخدمت المجموعة 15عند تطييق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 
 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشايهة إلى حد معقول• 
 االعتماد على التقييمات السايقة يشأن ما إذا كانت عقود اإليجار مرهقة• 
ا في شه 11محاسية عقود اإليجار التشغيلي مع فترة إيجار متيقية تقل عن •   كإيجارات قصيرة األجل 1019يناير  1ر 
 استيعاد التكاليف المياشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطييق األولي، و• 
 على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.يحتوي العقد  وما إذا كانمتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار ال اإلدراكاستخدام • 
 

ا عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد اختارت المجمو يدال  من ذلك، يالنسية . األولي التطييقعلى عقد إيجار في تاريخ  ،، أو يحتوييعدعة أيض 
وتفسير  (15)اعتمدت المجموعة على التقييم المستخدم عند تطييق معيار المحاسية الدولي رقم ، التحولللعقود التي تم إيرامها قيل تاريخ 

 .يحتوي على إيجار أم ال العقدما إذا كان لتحديد ( .)ر الدولية للتقرير المالي رقم لجنة المعايي
 

 :قامت المجموعة يتغيير سياستها المحاسيية لعقود اإليجار على النحو المفصل أدناه
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

 التغببر في السببسة المحبسببة 1-7
 

 )تتمة( عقود إيجار (37رقم ) المعببر الدولى للتقرير المبليتطببق  7-3- 1

 واإللتزاماتاالعتراف والتصنيف وقياس حق االستخدام ( أ) 1-5-1
والتي  اإليجار لجميع عقود اإليجار التشغيليةإلتزامات ستخدام وت المجموعة حق اإلثيت، أ(15)يموج  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .واحدةتزيد عن سنة  ها المتيقيةإيجارعقود مدة تكون 
 

ا من  إلتزاماتتم قياس  اإليجار يالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتيقية، مخصومة يإستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر اعتيار 
معدل االقتراض اإلضافي، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل . 1019يناير  1

 .يمة مماثلة في ييئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلةذات ق
 

مستحقة الأو قيمة اإليجارات المدفوعة مقدما  ساوي التزامات اإليجار، وتم تعديلها يت يقيمةتم قياس أصول حق االستخدام المرتيطة 
ال توجد عقود إيجار مرهقة كانت . يعقود اإليجار والتي تتعلق 1012ديسمير  11كما في  ةفي قائمة المركز المالي الموحد امعترف يهال

 .تتطل  تعديل أصول حق االستخدام في تاريخ التطييق األولي
 

الشامل األخر الموحدة  والدخليتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الريح أو الخسارة . كل دفعة إيجار يين االلتزام وتكلفة التمويل توزيعيتم 
يتم استهالك أصل حق االستخدام . وذلك إلنتاج معدل فائدة دوري ثايت على الرصيد المتيقي من االلتزام لكل فترةعلى مدار فترة اإليجار 

 ".تكلفة اإليرادات"على أساس القسط الثايت، ويتم تصنيف المصروفات ضمن  ، أيهما أقل،فترة اإليجار أوعلى العمر اإلنتاجي لألصل، 
 

 

 (.15)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  عند تطييقياسات المحاسيية أثر التغييرات في الس(  ) 1-5-1
 (:15)رقم  للتقرير المالي تطييق المعيار الدوليفيما يلي ملخص للتغييرات الرئيسية في القوائم المالية للمجموعة الناتجة عن 

 

 :أثر التطببق على قبئمة المركز المبلي
 

 ود اإليجارعق اتأصل حق اإلستخدام والتزام( 1)

 )لاير سعودي(  

 931393944 ة()مدفوعات اإليجار المستقبلي 2118ديسمبر  31لتزامات اإليجار التشغيلي كما في ا

 (134683525) ستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجرإخصم ب

 251235032 ة(مدفوعبت اإليجبر المخصوم) 9132ينبير 3في كمب التزام اإليجبر المعترف يه 

 7433778 2118ديسمبر  31في كما المدفوعة مقدًما  باإليجارات: التعديالت المتعلقة ضافي

 851315322 9132ينبير  3في كمب أصل حق اإلستخدام المعترف يه 

 
 2112ياناير  1اإليجار كما في  اتلتزامإ( تصانيف 2)

 )لاير سعودي(  

 6243163 التزامبت اإليجبر المتداولة
 

  تداولةغبر مالتزامبت 

 237123462 من سنة لخمس سنوات

 432343894 أكثر من خمس سنوات

 639473356 

 251235032 9132ينبير  3إجمبلي التزامبت اإليجبر كمب في 

 

 السياسات المحاسبية الرئيسية 3-7
تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على كافة  .أدناه في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة الواردة تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية

 ما لم يذكر خالف ذلك.  ،السنوات المعروضة
 

 األدوات المبلبة 3-7-1
 

 المالية والمطلوبات المالية الموجوداتتصنيف  )أ(  7-1- 3
 

 الموجودات المبلبة

، والقيمة العادلة من المطفأةالمالية: تقاس بالتكلفة  الموجوداتثالث فئات رئيسيه لتصنيف  (9رقم ) المعيار الدولى للتقرير المالييتضمن 

 لیإ داً ستناا عامة بصفة لماليةا تهاوداجوم فبتصني عةولمجما ومتقخالل الدخل الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 ية.دلتعاقا يةدلنقا فقاتهادتو لماليةا وداتجولمإدارة اعلى أساسه  ميت ذيلا لألعماا وذجنم
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 )تتمة(أسس اإلعداد  - 3
 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية  3-7

 )تتمة(األدوات المالية  3-7-1
 )أ( تصنيف األصول المالية والمطلويات المالية )تتمة(  5-1- 1
 

: األصول المالية بالتكلفة المطفأة - 1  
 

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

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

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

 .السداد مستحق األصلي
 

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

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

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

 كانت  إذا ما لمعرفة الخصوص، وجه وعلى العملية. الناحية من السياسات تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات
 الموجودات المالية مدة مطايقة أو للفائدة محدد تسعير يسجل االحتفاظ أو التعاقدية الفوائد إيرادات كس  على تركز دارةاإل استراتيجية

 الموجودات؛ ييع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي المطلويات مدة مع

 المجموعة؛ رةإدا إلى الشأن يهذا تقرير ورفع المحفظة أداء تقييم كيفية 

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

 أو  إدارتها تتم التي للموجودات العادلة القيمة على ترتكز التعويضات كانت إذا ما المثال؛ سييل على – األعمال مديري تعويض كيفية
 تحصيلها؛ و تم التي التعاقدية النقدية التدفقات

 المستقيل. ومع ذلك، في المييعات نشاط يشأن وتوقعاتها المييعات هذه وأسيا  سايقة، فترات في المييعات وتوقيت وحجم صفقات عدد 
 الهدف المعلن تحقيق لكيفية شامل تقييم من جزءا   اعتيارها يل منفصل يشكل المييعات ينشاط المتعلقة المعلومات في النظر يتم ال

 النقدية. التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات إلدارة للمجموعة
 

، ومن ثم تطييقه يأثر رجعي على الموجودات 1012يناير  1يالمجموعة في تاريخ التطييق األولي،  تم قياس نموذج األعمال الخاص
تم قياس ما اذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة يأدوات الدين تشتمل على أصل . 1012يناير  1المالية التي لم يتم استيعادها قيل 

 .الدين والفوائد، على أساس الحقائق والظروف كما في تاريخ اإلعتراف األولي للموجودات
  

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

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

 

  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 1
   

 أدوات الدين

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

 الربح أو الخسارة: للقيمة العادلة من خالل
 

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

ساسي والفائدة على المبلغ األ ئيةتنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات مبد -

 غير المسدد.

 

 أدوات حقوق الملكبة
إللغاء لمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل غير قابل لا ا بغرضغير المحتفظ به أدوات حقوق الملكيةستثمار في لإل األوليعتراف إلعند ا

 لى حدى. استثمار عل كعلى أساس  اإلختياريتم إجراء  قائمة الدخل الشامل االخر. عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في
 

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

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

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

 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية  3-7
 )تتمة(األدوات المالية  3-7-1
 )تتمة( تصنيف األصول المالية والمطلوبات المالية )أ(  7-1- 3

  الربح أو الخسارةلقيمة العادلة من خالل موجودات با  - 3
 

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

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

 .  أخرىظهر في أمور بشكل جوهري الذي قد ي التطابق المحاسبي

 

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

 لمالية.ا
 

وادراجها ضمن ة العادلة لمتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمبغرض ايتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية كما ال يتم االحتفاظ بها  الموجودات المالية بالقيمة

 المالية. موجوداتوبيع ال يةتعاقد يةنقدتدفقات  لتحصيل
  

 المطلويبت المبلبة

. يتم احتساب ةفأطلما بالتکلفة قياسها ميتكمطلوبات ، روضلقا تمازالتإو لماليةا تلضماناا فبخال، لماليةا باتهاولطم فبتصني عةولمجما تقوم

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

 .لاال يتجزأ من سعر الفائدة الفع جزءاً 
 

 األصول المالية)ب( إنخفاض قيمة   7-1- 3

 المالية القروض واألصول لكافة المتوقعة الخسائر االئتمانية مخصص تقوم المجموعة بإثبات ( أن9المعيار الدولى للتقرير المالي رقم ) يتطلب

لة غير خرىاأل المدينة والتي ال تشمل  خرىاأل المدينة والذمم المدينة اريةالتج والذمم العقود بموجودات يتعلق وفيما .العادلة بالقيمة الُمسجَّ

 على العمر المتوقع بناءً  المستقبلية االئتمانية الخسائر المبسطة، واحتسبت المعيار طريقة المجموعة طبقت فقد عناصر تمويل جوهرية،

 حسب ويُعدَّل االئتمانية، الخسارة بشأن لمجموعةل السابقة الخبرة تعتمد على مصفوفة مخصص المجموعة وجنَّبت المتوقعة. االئتمانية للخسائر

 .االقتصادية للمدينيين والبيئة الُمحدَّدة المتوقعة العناصرالمستقبلية
 

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

المجموعة  تستلمتخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن  قدمالي يكون ال األصل أيًضا أن

 عتبار.اإلأخذ أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة في  دونالمبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل 
 

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

 المجموعة وجنَّبت المتوقعة. االئتمانية للخسائر على العمر المتوقع بناءً  المستقبلية االئتمانية الخسائر المبسطة، واحتسبت المعيار طريقة

للمدينيين  الُمحدَّدة المتوقعة العناصرالمستقبلية حسب ويُعدَّل االئتمانية، الخسارة أنبش للمجموعة السابقة الخبرة تعتمد على مصفوفة مخصص

 .االقتصادية والبيئة
 

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

المجموعة  تستلمتخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن  قدالمالي يكون  األصل أيًضا أن

 عتبار.اإلأخذ أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة في  دونالمبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل 

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 3-7-2
ف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج الخمس خطوات المشار إليه في المعيار الدولى للتقرير تقوم المجموعة باإلعترا

 ( والذي يتضمن:15المالي رقم )
  

 تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع الشركة التي تنشئ حقوقاً وإلتزامات قابلة للتنفيذ. ( أ

 د نقل المنتجات أو الخدمات.وثل وعتحديد إلتزامات األداء في العقد، م ( ب

ستثناء أي مبالغ يتم تحصيلها إتحديد سعر المعاملة بناًء على المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء )وب ( ج

 (.أخرىنيابة عن أطراف 

 قل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.توزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استناداً إلى سعر البيع التقديري المست ( د

       إلى االعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة شروط أداء اإللتزام، مثل أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها هـ( 

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

كما  تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد واستبعاد الضرائب أو الرسوم. 

يجب استيفاء المعاييرالمحددة الموضحة أدناه قبل االعتراف باإليراد. في حالة عدم وجود شروط محددة، يتم تطبيق السياسة أعاله ويتم 

 يل اإليرادات عند إكتسبها وإستحقاقها.تسج
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 )تتمة( أسس اإلعداد -1

 )تتمة( السياسات المحاسبية الرئيسية  3-7
 )تتمة(اإليرادات من العقود مع العمالء 3-7-2

 ع:ئبيع البضا

عتراف إل، ويتم اواحدا ً اماً إلتز بشكل عامداء التقوم المجموعة بتصنيع وبيع أنابيب الصلب. بالنسبة لمثل هذه المنتجات، يتضمن إلتزام ا

 .أعالهمع مراعاة نهج الخمس خطوات المذكور  ألنابيبعند تسليم ا ادة ًععميل والتي تتم المنتجات إلى ال السيطرة علىل اانتق يرادات عندإلبا
 

 إنشاءات:
األنايي  التي يتم تخصيصها حس  كما تقوم المجموعة يتصنيع الميادالت الحرارية وأوعية الضغط والمفاعالت والمكثفات ومجموعات 

طل  متطليات العمالء. عادة ما تكون هذه العقود طويلة األجل ويتم الوفاء يهذا اإللتزام يمرور الوقت حيث أنها منتجات يتم انتاجها حس  ال
 وللمجموعة الحق في الحصول على سدادات خالل عملية اإلنتاج.

 
 :ضمان

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

 (.15لمتطليات معيار المحاسية الدولي رقم )
 

 كات وآالت ومعداتممتل 3-7-3
الك هبعد خصم االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة. ال يتم است ،تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة التاريخية

 . بنود األصول األراضي. تتضمن التكلفة التاريخية النفقات المباشرة القتناء
 

ستخدام طريقة القسط الثـابت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات العالقة بعد خصم بإالموحدة  سارةالربح أوالخيتم تحميل االستهالك على قائمة 

 على مـدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:  المتبقيةالقيم 

 

 سنة 31 تحسينات أراضي

 سنة 51 – 21 مباني وهياكل

 سنة 31 – 5 آالت ومعدات

 سنوات 11 – 5 سيارات

 سنوات 11 – 5               أثاث وتجهيزات   

 سنوات 11 – 3                                          معدات مكتبية

 سنوات )مدة العقد( 3 أصول مؤجرة
 

 

 بح أوالرالقيمة الدفترية ويتم إدراج الصافي ضمن قائمة  معيتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة العائد 

 الموحدة.  الخسارة
 

 االانخفبض في القبمة

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

وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل  ،مؤشرتغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. عند وجود ذلك ال

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

 أيهما أعلى.  ،اإلستخدامية
 

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

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

 ن قيمته المقدرة القابلة لإلسترداد. القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر م

 

 المراجعة السنوية للقبم المتبقبة واألعمبر اإلانتبجبة

من استبعاد األصل بعد خصم التكاليف المقدرة لالستبعاد  الحصول عليهلمجموعة ل الذي يمكن الحالي القيمة المتبقية لألصل هي المبلغ المقدر

 نهاية عمره اإلنتاجي. في ين تالحالة المتوقعإذا كان األصل قد وصل بالفعل إلى العمر و
 

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

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



 السعودية ألانبيب  الصل الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضبحبت حول القوائم المبلبة الموحدة

 9132 ديسمبر 13للسنة المنتهبة في 

 

- 18 - 

 

 )تتمة( إلعدادأسس ا -1

 )تتمة( السياسات المحاسبية الرئيسية  3-7
 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات 3-7-3

 تجزئة الموجودات

شكل تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالباً من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجية أو أنماط استهالك مختلفة. يتم استبدال هذه األجزاء )ب

 اجي لألصل. وعليه:مستقل( خالل العمر اإلنت
  

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

وفي هذه  ،اتنفس العمر االنتاجي وطريقة استهالك جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت والمعد اهديل احد االجزاء الهامه كان

 . (ستهالكلغرض اإل ين معاً ئيمكن تجميع الجز ،الحالة

 

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

كها بشكل اليتم تحديد مكونات الموجودات المختلفة ويتم استه .االعتراف بهذه التكاليف في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة عند تكبدها

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

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

 كانت هامة أم غير هامة. 

 

 رسملة التكبلبف ضمن الممتلكبت واآلالت والمعدات

 تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات مما يلي:
 

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

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

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

 .السنةبخالف إنتاج المخزون خالل تلك  أخرىنتيجة استخدامه خالل فترة معينة ألغراض 

 

فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع  ،حسب الحالة ،قة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل منفصلحتدرج التكاليف الال

ألحد يتم التوقف عن االعتراف بالقيمة الدفترية  ،به وعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوقاقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجم

 كأصل منفصل عند استبداله.األجزاء المثبتة 
 

 يتم رسملة تکاليف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة کجزء من تکلفة الموجودات المؤهلة حتی بدء اإلنتاج التجاري.
 

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

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

 .عند تكبدها
 

 قطع الغببر الرأسمبلبة

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

 التالية:

 

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

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

 بشكل روتيني. يبدأ استهالك قطع الغيار الهامة من تاريخ الشراء مباشرة. 

 

 التي ال تعتبر هامة ويتم شراؤها مقدماً بسبب خطط االستبدال المقررة )تمشيا مع  خرىرئيسية األقطع الغيار العامة هي قطع الغيار ال

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

ة االستهالك عند تركيبها كجزء مستبدل. إن فترة االستهالك لمثل هذه األجزاء الرأسمالية العامة فقط في تاريخ مستقبلي. ومن ثم تبدأ عملي

 أيهما أقل. المرتبطة بها، اإلنتاجي أو العمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع للمعدات عمرهاتكون علی مدى 
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 )تتمة( أسس اإلعداد -1

 )تتمة( السياسات المحاسبية الرئيسية  3-7
 )تتمة( تلكات وآالت ومعداتمم 3-7-3

 تحت التنفبذ الرأسمبلبةاألعمبل 

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

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

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

إلدارة. يتم رسملة التكاليف ل تتراءىتحت التنفيذ التي  الرأسماليةاألعمال  بند اإلستحواذ علىإنشاء أو بمباشرة  مرتبطة أخرىوأية تكاليف 

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

 حت التنفيذ.ت الرأسماليةفترة االختبار. ال يتم استهالك أو إطفاء األعمال 

 

 الموجودات غبر الملموسة 1-2-0

يتم قياس الموجودات  ،يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم اقتناؤها بشكل منفرد عند االعتراف األولّي بالتكلفة. بعد االعتراف األوليّ 

 حسب اللزوم. ،غير الملموسة بالصافي بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة
 

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

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

 على افتراض أن القيمة المتبقية صفر.
 

الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد على اساس االعتراف بالموجودات غير الملموسة بيتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف 

 عتراف باألصل.عندما يتم التوقف عن االقائمة الربح أوالخسارة الموحدة والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في 

 

 في شركبت زمبلة اإلستثمبرات 1-2-1

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

تقوم المجموعة  ،يلة إلى تأثير جوهريمن رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت. إذا لم تؤدي حصة الملكية في الشركة الزم ٪ 51إلى 

 المتاحة للبيع.  اإلستثماراتبتصنيف هذا االستثمار ضمن 

 

دة يام زيتم ثاالستثمار مبدئياً بالتكلفة  اثباتيتم  ،وفقاً لطريقة حقوق الملكية .تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية

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

 

الدخل  ضمنفال يعاد تصنيف المبالغ التي سبق االعتراف بها  ،إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري

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

يتم اإلعتراف بها في ما بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر  المجموعة في أرباح أو خسائر نصيب نكما أ. الربح أوالخسارة الموحدة

كون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس لقيمة الدفترية لالستثمار. عندما تلع تسوية مقابلة الدخل الشامل م

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

ة.  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات مبالغ بالنيابة عن الشركة الزميل بسداد اً أو ضمني اً قانونيالمجموعة 

 .لقيمة الدفترية لالستثماراتلض يخفتالزميلة ك
 

ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة. وفي حالة مالي تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير 

حتساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة الزميلة إقوم المجموعة بت ،هذا الدليلوجود مثل 

 في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة. بشكل منفصلذلك المبلغ  اثباتوقيمتها الدفترية ثم 

 

لية بين المجموعة وشركاتها الزميلة في القوائم المالية للمجموعة يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت التصاعدية والتناز

كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا كانت المعاملة تدل علی انخفاض في قيمة  بالمجموعة، المرتبطبقدر حصة المستثمر غير  فقط

 بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. ،رةعند الضرو ،السياسات المحاسبية للشرکة الزميلة يتم تعديلاألصل المحول. 

 .يتم االعتراف باألرباح والخسائر المخفضة الناشئة عن االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة
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الشركة العالمية إن المحدودة )جي بي سي(.  نابيبالشركة العالمية لأل، طويل األجل بدون فوائد إلى شركتها الزميلة قدمت الشركة قرضاً 

الصلب حصة ملكية بنسبة  نابيبالصلب حيث تمتلك فيها الشركة السعودية أل نابيبهي شركة زميلة للشركة السعودية ألالمحدودة  نابيبلأل

ترتيب لزيادة حقوق ملكية الالمحدودة وفقاً لمذكرة تفاهم الشركاء وهي جزء من  نابيبتقديم هذا القرض إلى الشركة العالمية لأل٪. تم 35

المحدودة من قبل الشركاء وفقاً لنسب ملكيتهم. ال يوجد جدول محدد لسداد القرض وال يوجد نية واضحة لدى الشركة  نابيبالشركة العالمية لأل

ا من االستثمار في شركة زميلة وتعتبر هذه يعتبر القرض جزءً  ،. ونتيجة لذلكأو كلياً  الصلب السترداد هذا المبلغ جزئياً  نابيبألالسعودية 

 في شركة زميلة. اإلستثماراتاألجل في شركة زميلة وبالتالي تم تصنيفه ضمن  ةاألداة شبه تمويل في حقوق الملكية طويل

 

 المخزون 1-2-2

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

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

تقارب التكلفة الفعلية. تتم  التكلفة المعياريةالمتكبدة في عملية اإلنتاج إذا كانت  خرىللتحويل والمصاريف العامة األ المعياريةلفة الخام والتك

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

التي  السنةالموحدة في  الربح أو الخسارةفي قائمة لذلك الشطب  ردفيها الشطب. يتم االعتراف بأي  يتمالتي  السنةقق كمصروف في للتح

 . الرديحدث فيها 

 

 صبفي القبمة القبيلة للتحقق وتقدير مخصص المخزون

صافي قياس ناقصا التكاليف التقديرية لإلكمال والبيع. يتم عادة  ةاإلعتياديالقيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال صافي 

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

 نفس الغرض واالستخدام النهائي( في نفس المنطقة الجغرافية.
 

 إثباتينبغي  حيث ال ،المعايير الدولية للتقارير الماليةيتفق مع  القابلة للتحققإلى صافي القيمة إلى أقل من التكلفة للوصول خزون إن شطب الم

 الموجودات بأكثر من المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعها.

 

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

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

 المخزون بالمبيعات المستقبلية المتوقعة.

 

 النقد ومب في حكمه 1-2-8

 يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك والتي تكون فترة إستحقاقها ،لتدفقات النقدية الموحدةقائمة ااعداد ألغراض 

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

 القروض. بند ضمن تلك الحسابات،  ، وفقاً لطبيعةز المالي الموحدةفي قائمة المرك المجموعة

 

 رأس المبل 1-2-2

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

 موعة كأدوات حقوق ملكية.الخزينة للمج أسهمالعادية و سهمالمالية. يتم تصنيف األ

 

 توزيعبت األريبح 1-2-31

كون تبشكل مناسب وال  اتم اعتمادهكون قد ي، لغ أي توزيعات أرباح معلنةاعن مبفي نهاية فترة القوائم المالية  إلتزاميتم تكوين مخصص أو 

 المالية.  السنةنهاية  حتىيتم توزيعها  مالمالية  ولكن ل السنةفي أو قبل نهاية  ،تحت تصرف المجموعة

 

 العملة الوظبفبة وعملة العرض 1-2-33

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

تم تقريب األرقام إلى أقرب لاير ما لم يذكر أن التقريب إلى أقرب  .، فإن القوائم المالية الموحدة معروضة بالريال السعوديوعليهالوظيفية"(. 

 مليون لاير سعودي. 
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 المعبمالت واألرصدة

الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى 

وفقاً بالعمالت األجنبية القائمة وخسائر فروق صرف العمالت الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 

بالعمالت  القائمة . يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقديةالخسارة الموحدة الربح أوالصرف السائدة في نهاية السنة في قائمة  ألسعار

جنبية األاألجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت 

". يتم عرض جميع يةتكاليف التمويلالضمن "اإليرادات" أو "الموحدة  الربح أو الخسارةالمتعلقة بالقروض والنقد وما في حكمه في قائمة 

 الصافي". – أخرى)مصاريف(  /ضمن "إيرادات الربح أو الخسارة الموحدة في قائمة  خرىأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية األ
 

 القروض 1-2-39

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

ل. يتم االعتراف بأي فرق بين ايتم قياس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع ،االعتراف المبدئي

ستخدام إح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القرض بالمتحصالت )بالصافي بعد خصم تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في قائمة الرب

ل. يتم االعتراف بالرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض ضمن تكاليف معامالت القرض بالقدر الذي يكون فيه من اطريقة معدل الفائدة الفع

رسملة الرسوم ضمن المدفوعات هيالت، ويتم سحب التس يتم تأجيل الرسوم حتى يتم ،المحتمل سحب بعض أو كل التسهيالت. وفي هذه الحالة

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

 العالقة. 
 

أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. يتم االعتراف بالفرق  تزاملاإلتسوية يتم التوقف عن االعتراف بالقروض في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم 

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

 أو تكاليف التمويل. خرىإليرادات األالموحدة ضمن االربح أو الخسارة في قائمة  المفترضة،المحولة أو المطلوبات 
 

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

 بعد فترة القوائم المالية. 
 

رسملة خالل الفترة الزمنية المطلوبة للالموجودات المؤهلة  إنتاج أوشراء أو إنشاء بمباشرة  المرتبطةالعامة والمحددة  ضيتم رسملة القرو

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

ر المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع المخصصة له. يتم خصم إيرادات االستثما

 لحين إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
 

 التي يتم تكبدها فيها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. السنةكمصاريف في  خرىيتم إثبات تكاليف االقتراض األ
 

 مكبفآت الموظفبن  1-2-31

 صبر األجلق لتزاماإل

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

المقدمة من الموظفين يتم اثباتها بناء على الخدمات فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة  قدمالتي  فترة القوائم الماليةشهر بعد نهاية  12خالل 

مكافآت الموظفين  ات إلتزامعند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات ك سدادهاويتم قياسها بالمبالغ المتوقع  حتى نهاية فترة القوائم المالية

 .الموحدة الحالية ضمن المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي
 

 مكبفأة انهبية الخدمة للموظفبن 

 فيمكافأة نهاية الخدمة للموظفين  يتمثل التزامأو األصل في قائمة المركز المالي الموحدة بخصوص المكافأة المحددة.  لتزاماف باإلعتريتم اإل

مستقلين  المزايا المحددة سنوياً من قبل خبراء اكتواريين إلتزامويتم احتساب  ،المزايا المحددة في نهاية فترة القوائم المالية لتزامالقيمة الحالية إل

 ستخدام طريقة تقييم وحدة االئتمان.إب
 

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

 ذي العالقة.  لتزاموط اإلوتكون شروطها مقاربة لشر ،بالعملة التي سيتم بها دفع المكافآتالمقومة الجودة 
 

 وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:
 

 تكلفة الخدمة

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

المزايا المحددة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة  اتلتزامتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية إلي

 الموحدة كتكاليف خدمة سابقة. 
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 )تتمة(مكبفآت الموظفبن  1-2-31

 تكلفة الفائدة

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

 الموظفين في قائمة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 

 قياس ال إعادةأرباح أو خسائر 

 ضمنكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في االفتراضات اال

 الدخل الشامل اآلخر. 

 

 للموظفبن أسهميرانبمج تملبك 

الذين ال يزالوا على رأس الصلب  نابيبفي الشركة السعودية أل تمنح للعاملين سهمعلى تخصيص عدد معين من األ سهمتمليك األبرنامج  يقوم

على الموظفين  سهميتم توزيع هذه األخزينة لدعم هذا البرنامج.  أسهمشراء العام.  تقوم الشركة بإلكتتاب الشركة ل أسهمعملهم وقت اصدار 

يتم االحتفاظ به لمنحه في المستقبل  سهمفإن جزء من هذه األ ،. باإلضافة إلى ذلكاناً أو باألجل أو على أساس نقدي: مجعلى ثالثة فئات مختلفة

 ة.للموظفين مجانا كمقابل لسنوات الخدم

 

وق تعترف المجموعة بالخدمات المقتناه في معاملة دفع على أساس السهم عند استالم الخدمات. تقوم المجموعة بإثبات الزيادة المقابلة في حق

ق بتسوية حقو سهماألولقياس قيمة الخدمات المستلمة في معامالت الدفع على أساس  ،فعلياً إلى الموظفين سهمالملكية عندما يتم تحويل األ

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

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

 . تقرير مالي فترة. يتضمن ذلك قياس المجموعة لقيمة الخدمات المستلمة بالرجوع الى القيمة العادلة لألدوات المالية في نهاية كل المنح 

 

 ضمبانبت الخدمة والمخصصبت 1-2-30

 ضمبانبت الخدمة

المالية. تقوم اإلدارة بتكوين  السنةلضمان في نهاية يتم تكوين مخصص بمطالبات الضمانات المقدرة عند بيع المنتجات التي ال تزال في فترة ا

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

 المبالغ التاريخية.

 

 المخصصبت 

 يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة:

 ن أحداث سابقةعقانوني أو حكمي ناتج  إلتزام 

 في المستقبل لتزاممن المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لتدفق موارد لتسوية اإل 

 بها يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوق. 
 

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

 .لتزاموالمخاطر المتعلقة باإل
 

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

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

. تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ات  ككللتزاملتسوية فئة اإل ات النقديةضئيال فقد يكون من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لبعض التدفق

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

 . يتم إدراج الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كمصاريف فوائد.لتزاموالمخاطر المحددة لإل

 

 الزكبة وضريبة الدخل وضريبة االستقطبع 1-2-31

٪ ويخضع 235يئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( بنسبة يخضع المساهمون السعوديون بالمجموعة للزكاة التي يتم احتسابها وفقاً ألنظمة اله

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

عند إصدار ، إن وجدت، م احتساب الفروقومخصص الزكاة المتعلق بالشركة التابعة للمجموعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يت

 .وتسويتها مقابل أي مخصصات مكونة سابقاً، إن وجد الربوط النهائية وعندها يتم تحديد هذه المبالغ
 

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

 السعودي.
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضبحبت حول القوائم المبلبة الموحدة

 9132 ديسمبر 13للسنة المنتهبة في 

 

- 23 - 

 

 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية   3-7
 الزكبة وضريبة الدخل وضريبة االستقطبع 1-2-31

 الضريبة المؤجلة

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

عتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة عموًما لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة. إلخدمة في حساب الربح الخاضع للضريبة. يتم االمست

أرباح  به وجودبالقدر الذي من المحتمل وذلك  القابلة للخصمبأصول الضريبة المؤجلة عموًما لجميع الفروق المؤقتة  اإلعترافيتم بينما 

 .ريبة يمكن مقابلها استخدام هذه الفروق المؤقتة القابلة للخصمخاضعة للض

 

من االعتراف األولي )بخالف دمج األعمال(  تنشأة قد ق المؤقتوالفر تال يتم االعتراف بموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كان

 .المحاسبيفي معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال الربح  للموجودات والمطلوبات

 

والمحاسبي على الممتلكات ستهالك الضريبي ضعة للضريبة المرتبطة باإلبااللتزامات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة الخا اإلعترافيتم 

قت في رق المؤتم رد الفالفرق المؤقت ومن المحتمل أال ي ردستثناء الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في والمعدات، بإ

ة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بخسائر الضرائب المتراكمة يتم يبيصول الضرإن األ. القريبالمستقبل 

قبل ها في المستيمكن االستفادة منها مقابل منافع الفروق المؤقتة ويتوقع رد أرباح ضريبية كافية به وجوداالعتراف بها فقط إلى الحد المحتمل 

 .القريب

 

وتخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل توفر مالي المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير الضريبية صول ألتتم مراجعة القيمة الدفترية ل

 .ة كافية للسماح باسترداد كل أو جزء من األصلأرباح ضريبي

  

يتم فيها تسوية االلتزام أو األصل سبية المتوقع تطبيقها في الفترة التي واألصول الضريبية المؤجلة بالمعدالت الضري المطلوباتيتم قياس 

 .المالي الفترة المشمولة بالتقرير خالل سنها بشكل جوهريسيتم الضريبية( التي تم سنها أو  ظمةناًء على معدالت الضرائب )واألالمحقق ، بن

 

، في نهاية فترة التقرير توقع بها المجموعةمن الطريقة التي ت بية التي ستنشأمؤجلة اآلثار الضريالضريبية ال واألصوليعكس قياس المطلوبات 

 .ومطلوباتها، استرداد أو تسوية القيمة الدفترية ألصولها المالي

 

 مصبريف الببع والتسويق والتوزيع 1-2-37

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

 وغيرها من المصاريف غير المباشرة المتعلقة بالمبيعات.

 

 المصبريف اإلدارية 1-2-32

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

 التمويل كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  إيرادات/)تكاليف(ة. يتم عرض اللوجستية للمجموع

 

 السهم/ )خسبرة( ريحبة  1-2-38

 / )الخسبئر( انصب  السهم األسبسي من األريبح

 يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم:

  يةالعاد سهمملكية بخالف األالأي تكاليف خدمة حقوق  مبعد خص ،العائد للمساهمين بالمجموعة/ )الخسارة( الربح 

 الماليةفترة الالعادية القائمة خالل  سهمعلى المتوسط المرجح لعدد األ. 

 

 األريبح / )الخسبئر(انصب  السهم المخفض من 

نصيب السهم المخفض من ى للوصول إل األرباح / )الخسائر(من  ياألساسل األرقام المستخدمة في تحديد إحتساب نصيب السهم يعدتم تي

 بحيث تضع في الحسبان:  ،األرباح

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

  بأثر دية العا سهمفتراض تحويل جميع األإالعادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون قائمة ب سهمالمرجح لعدد األالمتوسط

 .ض المحتمليخفتال
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 )تتمة( أسس اإلعداد -1

 )تتمة(السياسات المحاسبية الرئيسية   3-7
 تقبرير القطبعبت  1-2-32

تكبد نفقات بما في ذلك اإليرادات والمصاريف تدر أرباح وت يعرف القطاع التشغيلي بأنه أحد مكونات المجموعة التي ترتبط بأنشطة تجارية 

. ويتم مراجعة النتائج التشغيلية التي تنتج عن قطاعات التشغيل بشکل منتظم من خرىات المجموعة األقطاعت مع أي من المتعلقة بالمعامال

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

 مالية مفصلة عنها. أداؤه والتي تتوفر معلومات 
 

البنود التي تعزى مباشرة إلى قطاع ما مع تلك )رئيس المجموعة(  تتضمن نتائج القطاعات التي ترفع بها تقارير إلى متخذ القرارات التشغيلية

 .إداريةبشكل رئيسي من مصاريف  الموزعةالبنود التي يمكن تخصيصها وفق أساس معقول. تتكون البنود غير 
 

ت بين القطاعات بشروط تجارية بحتة ويتم استبعادها عند التوحيد. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية بنفس الطريقة التي تتم المعامال

 تتم في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 

 الصلب قطاعاتها التشغيلية على النحو التالي: نابيبتحدد الشركة السعودية أل

  قطبع أانبيب  الصل 

واألنابيب المستخدمة في قطاعات  أنابيب الصلب غير المجلفنة والمجلفنة والمغلفة والمسننة وأنابيب منحنيةهذا القطاع على تصنيع يشتمل 

 . والمياه واإلنشاءات الغاز والنفط

 

 قطبع تصنبع معدات المعبمل 

دام في النفط والغاز وتوليد الطاقة وتحلية المياه يشتمل هذا القطاع على تصميم وتصنيع وتجميع وصيانة معدات المعامل الثقيلة لالستخ

 والتعدين والطاقة الشمسية والمصانع البحرية. 

 

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

 دة بناًء على:نتائجها القطاعية في قوائمها المالية الموح
 

  . المبيعات المحلية 1

 . مبيعات التصدير2
 

 .المجموعة( رئيس)عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع اإلفصاحات الداخلية المقدمة إلى متخذ القرارات التشغيلية  فصاحيتم اإل

 

 األحكبم والتقديرات الهبمة 1-2-91
 

 :فيما يلي ا تأثير هام على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدةاألحكام والتقديرات الهامة التالية لهتتمثل 

 .األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات 

 .مدة عقود اإليجار 

 .الزكاة وضريبة الدخل 

 قيمة الموجودات غير المالية.في نخفاض إلا 

 .تقدير إلتزامات  المزايا المحددة 

  يمة الذمم المدينة التجاريةاإلنخفاض في قمخصص. 

 .مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف 

 االرتباطات المحتملة 
 

 األعمبر اإلانتبجبة للممتلكبت واآلالت والمعدات

ع نمط تقوم المجموعة بإجراء مراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتفق م

 المنافع االقتصادية المتوقع من هذه الموجودات.

 

 د اإليجبرومدة عق

 .إلنهاءعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد أو ا

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

 .د اإليجار لتعكس أثر ممارسة خيارات التمديد أو اإلنهاءوهناك أي أثر مالي جوهري لمراجعة شروط عق
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 1

 )تتمة( األحكبم والتقديرات الهبمة 1-2-91

 الزكبة وضريبة الدخل

ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. تستحق الزكاة وتحمل على قائمة الربح أو  وضريبة الدخل وفقاً  وشركتها التابعة للزكاة ركةشتخضع ال

عن الهيئة العامة  صادرةبربوط سنوات سابقة  يتعلق ، والذيإن وجد ،اإلضافيةوضريبة الدخل الزكاة  إلتزامثبات الخسارة الموحدة. يتم ا

  ويتم تسويتها مع أي مخصصات سبق تكوينها. خل في الفترة التي يتم فيها إصدر الربوط النهائيةللزكاة والد

 

 قبمة الموجودات غبر المبلبةفي انخفبض إلا

قيمة )أو الوحدة المولدة للنقد( القيمة القابلة لإلسترداد، والتي تتمثل في اللألصل لدفترية القيمة وز القيمة عندما تتجايحدث االنخفاض في ا

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

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

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

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

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

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

 لمحددةبت  المزايب اإلتزامتقدير 

ستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات إب لتزامات  المزايا المحددة والقيمة الحالية لإلإلتزامد تكلفة ييتم تحد

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

المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم  إلتزامفإن  ،طويلة األجلكالتقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها 

 . مركز ماليمراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل 

 

 التجبرية قبمة الذمم المدينةفي انخفبض إلمخصص ا

المالية  موجوداتهاكجزء من الخاصة بها المرتبطة بأدوات الدين  ةر اإلئتمان المتوقعئخسا قياسب على نظرتها المستقبلية،، بناء تقوم المجموعة

شهراً وخسائر  12 على مدى خسائر اإلئتمان المتوقعةوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم تحديد بالتكلفة المطفأة  ةدرجمال

خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى  جزء منال تمثل ذلكشهراً  12 على مدى ةر اإلئتمان المتوقعئخسا . إنالعمرمدى على  اإلئتمان المتوقعة

 عندووالتي تنتج عن حاالت التعثر بشأن أداة مالية ما.  إعداد التقرير الماليشهراً بعد تاريخ  12في غضون ، والتي من المحتمل حدوثها العمر

 فيما يخص. العمرمدى على  خسائر اإلئتمان المتوقعةعلى أساس  المخصصيتم تحديد  هة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، فإنزيادة كبير وجود

ي للذمم ولاأل القياس ذخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر من اثباتتطلب تي ت، الةالمبسط بتطبيق الطريقةالمجموعة  ومالمدينة، تق الذمم

العديد من التقديرات المتعلقة بتصنيف العمالء ومعدالت الخصم والتقييم العام للظروف  ةر اإلئتمان المتوقعئخسا ب تقييمالمدينة. يتطل

ر ئخسا طريقةالذمم المدينة بموجب  مخصصاالقتصادية في السوق. تستخدم اإلدارة أفضل تقديراتها واتجاهات العمالء التاريخية لتقييم 

 ة.اإلئتمان المتوقع

 

 صص المخزون المتقبدم ويطبئ الحركة والتبلفمخ

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

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

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

 
 

 االرتببطبت المحتملة

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

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

 

 

 والمعدات واآلالتالممتلكبت   - 0
 

  إيضبح 9132ديسمبر  13 2118ديسمبر  31

   )لاير سعودي( )لاير سعودي(

 صول الثابتة التشغيليةاأل 1 - 4 12158175903 61833933446

 أصول حق اإلستخدام 2 - 4 251705133 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 3 - 4 - 732783529

61536713975 18350915219   
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 والمعدات )تتمة( واآلالتالممتلكبت  - 0

 التشغبلبة ةصول الثبيتاأل –  0-3

 9132ديسمبر  13السنة المبلبة المنتهبة فى 
 

 تحسبنبت أراضي أراضى

مببانى على أرض 

 مكبت  ومعدات أثبث وتركبببت سببرات أآلت ومعدات مستأجرة

 أصول

 إلجمبلىا مستأجرة

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

 9132ينبير  3فى 
         

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

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

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

          

          

          لتكلفةا

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

  31,119,711    -   1,131,093    -  17,322  191,111  7,017,131  - - ول من اعمال رأسمالية تحت التنفيذالمح

  837,211    -   103,027    -  333,011  171,222    -  -    -  إضافات

 (32,817,272)    -  (1,211,220) (9,711,771)  (3,700,291) (2,091,921)  (312,111)  -    -  شطبو ال اإلستبعادات

 312,811,111 3,223,912 907,111,992 703,811,182 1,890,810 3,121,111 91,790,817 991,111 3,127,291,178 

          

          في القبمة واإلانخفبض اإلستهالك المتراكم

          اإلستهالك المتراكم

 412,225,819 87,694 19,514,155 3,493,447 4,526,469 285,118,161 89,283,156 322,828 -   إلفتتاحىاالرصيد 

 01,182,212 91,213 3,811,291 921,111 28,831 11,112,111 2,271,287 38,312 - للسنة

 (31,201,131)    -                   (1,231,881)  (9,737,829)  (3,081,911)  (1,123,281)  (312,111)  - - والشطب اإلستبعادات

 - 101,282 22,333,709 139,221,128 1,301,197 3,313,181 31,000,321 318,121 011,121,018 

          

          المتراكم في القبمةاإلانخفبض 

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

 - - - - - - - - -  للسنة

  -      3,320,001  11,218,319  12,127,211  77,109   - 3,309,293  22,810  29,288,032  

          

اإلستهالك المتراكم واإلانخفبض في مجموع 

 111,171,892 918,902       37,187,237 3,313,181 1,933,178 119,111,981 398,132,220 3,111,019      -  القبمة

 121,817,903 32,913 2,112,201 018,291 731,977 982,089,817 332,281,011 011,891 312,811,111 صبفى القبمة الدفترية
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 والمعدات )تتمة( واآلالتالممتلكبت  - 0

 )تتمة( التشغبلبة ةالثبيتاألصول  – 0-3

 2118ديسمبر  31السنة المالية المنتهية فى 
 

 تحسبنبت أراضي أراضى

انى على أرض مبب

 مكبت  ومعدات أثبث وتركبببت سببرات أآلت ومعدات مستأجرة

 أصول

 إلجمبلىا مستأجرة

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

          9138ينبير  3فى 

 1,152,596,342 225,511 24,413,296 4,169,666 5,777,425 623,618,618 234,621,181 1,931,667 157,851,111 التكلفة 

 (358,816,378) (12,527) (17,846,138) (3,174,181) (4,566,844) (252,594,143) (81,365,228) (257,418) - اإلستهالك المتراكم

 693,779,964 212,973 6,557,158 995,586 1,211,581 371,124,465 154,255,952 1,673,249 157,851,111 صافى القيمة الدفترية 

          

          

          لتكلفةا

 1,152,596,342 225,511 24,413,296 4,169,666 5,777,425 623,618,618 234,621,181 139313667 15738513111 إلفتتاحى االرصيد 

  2,557,723     -   72,211  - -  2,444,932  - 413591 - إضافات

  32,768,875     -   1,254,735   71,299   127,811   26,234,517   5,181,534  - - المحول من اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 (4,315,266)     -  (3,499)  - (583,311)  (3,728,467)  - - - شطبو ال اإلستبعادات

 15738513111 139713257 239,711,714 648,569,581 5,321,925 4,241,965 25,726,733 225,511 1,183,617,674 

          في القبمة واإلانخفبض اإلستهالك المتراكم

          اإلستهالك المتراكم

 358,816,378 12,527 17,846,138 3,174,181 4,566,844 252,594,143 81,365,228 257,418 -  إلفتتاحىاالرصيد 

  47,329,123  75,167  1,661,152  319,367  259,535  36,131,564 8,917,928 65,411 - نةللس

 (3,919,692)     -                  (3,135)     - (299,911)  (3,616,647)  - - - والشطب اإلستبعادات

 -  322,828   89,283,156   285,118,161   4,526,469   3,493,447   19,514,155   87,694   412,225,819  

          المتراكم في القبمةاإلانخفبض 

   -    -    -  - - - - - -  إلفتتاحىاالرصيد 

 72,988,419 99,853 141,161 - 66,542 39,452,958 31,799,543 1,428,363 -  للسنة

 - 1,428,363 31,799,543 39,452,958 66,542 - 141,161 99,853 72,988,419 

اإلستهالك المتراكم واإلانخفبض في مجموع 

 475,214,228 187,547 19,645,315 3,493,447 4,593,111 324,461,118 121,182,699 1,751,191 - القبمة

  618,393,446   37,953   6,181,418   747,518   728,914   324,118,562  118,619,115 221,166 157,851,111 صبفى القبمة الدفترية
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 والمعدات )تتمة(واآلالت الممتلكبت  - 0

 أصول حق اإلستخدام 0-9

 تتمثل الحركة على حق اإلستخدام فيما يلي:

9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي(  

 -  الرصيد اإلفتتاحي

 8,131,322  )ب(( 1-6-3( )إيضاح 16المالي رقم ) المعيار الدولي للتقريرأثر تطبيق 

 8,131,322  ل()معد 2119يناير  1

 (211,787)  (1-2-4استهالك السنة )إيضاح 

 2,170,133  رصيد اإلقفال

   

 
 .(18)إيضاح  على تكلفة اإليرادات 2119تم تحميل استهالك سنة  0-9-3

 

 :كمب يلىألصول الثبيتة التشغبلبة لالسنة  كإستهالتم توزيع   0-1

 

9132ديسمبر  13 إيضاح   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( لاير سعودي()   
 4538723882 0950135210 18  اإليراداتتكلفة 

 134563241 353125221 21  المصاريف اإلدارية

        0151825212 4733293123 

 

 .من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك تجارية الممنوحةالقروض بعض التشغيلية كضمان مقابل الثابتة  األصولتم رهن 

 

 تحت التنفبذ الرأسمبلبةاألعمبل    0-0

9132ديسمبر  13 إيضاح   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 1135133396 259285192    صافى القيمة الدفترية فى بداية السنة

 2934913268 052125739   اإلضافات خالل العام

صول الثابتة التشغيليةالمحول إلى األ   4-1 (3151195711) (3237683875) 

 (9473261) (352315118) 5  المحول إلى األصول غير الملموسة

   732783529 -   صافى القيمة الدفترية فى نهاية السنة

 

 اإلانخفبض في قبمة الممتلكبت واألالت والمعدات 0-1
  

9132ديسمبر  13 ايضاح   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 2131113111 - )أ( 5-4  إلنخفاض في قيمة مصنع ثني األنابيبا

 5139883419 - )ب( 5-4  شركة تي إس إم العربيةاإلنخفاض في قيمة قطاع 

        - 7239883419 

 

قيمة جمالي " والبالغ إبنابي"ثني األ مصنعض في قيمة نخفاراء دراسة لتقييم اإلإلجبتعين جهة مستقلة خارجية عة ولمجم، قامت إدارة االسنةل خال ( أ)

قررت اإلدارة عدم الحاجة إلى أي قيمة، الض في نخفاتقييم اإل ستناًدا إلى نتائج دراسةإ مليون لاير سعودي. 3334 مبلغ داتهمعته والته وآممتلکا

الخصم المستخدم لتقدير عدل مإن  قيمة الممتلكات واألالت والمعدات الخاصة بهذا القطاع.( في مليون لاير سعودي 21 :2118)انخفاض إضافي 

 ٪(839: 2118٪ )835ة هو يماستخدالقيمة اإل
 

مليون لاير  51399إجراء دراسة لإلنخفاض في قيمة الشركة التابعة. نتج عن هذه الدراسة وجود انخفاض قدره باإلدارة  قامت، 2118في عام  ( ب)

سنة للمجموعة في ال قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة، وعليه فقد تم تحميله على 2118ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل سعودي

 لم يتم اثبات أي انخفاض إضافي خالل العام الحالي. .السابقة
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 غبر الملموسة الموجودات – 1
 

9132ديسمبر  13   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 732113416 253915290  التكلفة 

 (539313273) (751125987)   طفاءاإلمجمع 

 132813143 952775718  صافى القيمة الدفترية

    

9132ديسمبر  13 إيضبح  2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    التكلفة

 731193981 259315037  إلفتتاحى االرصيد 

4-4 الرأسمالية تحت التنفيذ المحول من األعمال  352315118 9473261 

 (8463825) -  شطب
    

 732113416 253915290  رصيد اإلقفال

    

    اإلطفبء المتراكم

 635433671 152115921  إلفتتاحى االرصيد 

 2333428 0925131  المحمل للسنة

 (8463825) -  شطب

    ر
 539313273 751125987  رصيد اإلقفال

    

 132813143 952775718  صبفي القبمة الدفترية

 

   ((21)إيضاح رقم )اإلدارية  المصاريفالسنة على  طفاءإتم تحميل 
 

 اإلستثمبرات – 7

:كمب يلى اإلستثمبراتيتم تصنبف   

9132ديسمبر  13 إيضبح  2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

1 - 6 زميلة ةاإلستثمار فى شرك  31150935711 9634813721 

2- 6 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبإستثمارات   - - 

    
  31150935711 9634813721 

 

 صبفى، زمبلة ةاإلستثمبر فى شرك 7-3

 

ما يلي: فياالستثمار في شركة زميلة  تتمثل الحركة على  
9132ديسمبر  13   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    ي يي سي()ج العبلمبة انبيب شركة األ

 9637273317 2750835291  رصبد أول المدة لإلستثمبر 

 (2453597) 852125881  السنة  / )خسارة( دخل  صافيفي حصة ال

  31150935711 9634813721 
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 )تتمة( اإلستثمبرات – 7

 )تتمة( صبفى، زمبلة ةاإلستثمبر فى شرك 7-3

 

    :يمب يلفبمثل االستثمبر في شركة زمبلة تي

9132ديسمبر  13   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 4531113111 0151115111  تكلفة االستحواذ

 4337513111 0152115111  لزيادة رأس المال مساهمة القرض

 739773317 252135291  ()الرصيد االفتتاحي - األرباح المبقاةفي حصة ال

 (2453597) 852125881  السنة ة( / )خساردخل  صافيفي حصة ال

 9634813721 31150935711  صافي قيمة االستثمار

        

 

 المحدودة )جي يي سي( انبيب الشركة العبلمبة لأل

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

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

الكبيرة ذات  نابيببوصة واأل 61الملحومة الكبيرة حتى قطر  نابيبدبليو األلمانية وشركاء سعوديين آخرين وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األ

تمتلك الشركة السعودية الذي مليون لاير سعودي، و 125المحدودة هو  نابيبلشركة العالمية لألاألولي مال الستعماالت اإلنشائية. إن رأس اإل

  .  مليون لاير سعودي 251والذي تم زيادته الحقاً ليصبح  ٪35ه ما نسبته فيالصلب  نابيبأل

 

 الخسبرة يبلقبمة العبدلة من خالل الريح أو إستثمبر 7-9

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

متاح للبيع ستثمار اإعادة تبويب هذا االستثمار من تم  ،(9)رقم  لتقرير المالیر الدولي لايالمعإلى تحول لتطوير مشاريع صناعية استراتيجية. وفقا ل

 متطلبات التحول.آثار جميع ، مع األخذ بعين االعتبار لعادلة من خالل الربح أو الخسارةإلى استثمار بالقيمة ا

 

 اثبات اإلنخفاض في قائمةمليون لاير سعودي وتم  43مبلغ ت قيمة اإلستثمار بعلى دراسة اإلنخفاض في القيمة، إنخفض ، وبناءً 2116في عام 

اإلستثمار مع بواسطة اإلدارة لهذا  أخرىتم عمل دراسة ، 2117. خالل عام 2116ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة  ةو الخسارربح ألا

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

 لإلسترداد. ةغير قابل ،في ظل الظروف الحالية ،االستثمار قيمة تعتبرامليون لاير سعودي، حيث  2336 لغ ابال من هذا اإلستثمارالمتبقي 
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 ونأخر ونومدين التجبرية مم المدينةذال  - 2

 تتمثل الذمم المدينة التجارية والمدينون األخرون فيما يلي: 

 2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 115,822,224 383,277,219  1- 7 ذمم مدينة تجارية

 61,295,646 10,710,320  االيرادات المحققة بالزيادة عن الفواتير الصادرة

2-7 تجاريةالمدينة الذمم قيمة ال االنخفاض فيمخصص   (2,187,222) (6,714,798) 

 171,413,172 918,280,302  صافي، الذمم المدينة التجارية

)أ(23 األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة  3,331,191 6,977,217 

 13,127,528 2,118,283  ودفعات مقدمة إلى الموردين اً مقدم مصاريف مدفوعة

 1,669,217 -  ةستردالمعدلة / المضريبة القيمة المضافة 

 17,413,192 33,180,098  قروض موظفين

 627,628 198,181  أخرىدينة أرصدة م

  913,131,717 211,127,834 

 (11,381,361) (2,181,939)  من قروض الموظفينيخصم: الجزء غير المتداول 

 199,747,473 991,711,000  إجمالي الجزء المتداول، صافي

    

وبلغ رصيد العميل الرئيسي ، التجاريةالمدينة الذمم أرصدة مجمل  ٪( من71339: 2118٪ )7131 ين ما نسبتهثل أرصدة العمالء الخمسة الرئيسيتم  7-1

 ٪(.47358: 2118٪  )3837 نسبته للشركة ما

 

 يلي:فيما  اإلنخفاض في القيمةمخصص  علىالحركة تتمثل    7-2

 2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 432553184 752105228  الرصيد االفتتاحي

 234533398 8295813  السنة مخصص

 (33784) (315811)  مستخدم مقابل شطب ذمم مدينةال

  لرصيد الختاميا    
251875222 637143798 

 

 .(1 - 2 - 25) رقم التجارية في إيضاحالمدينة يتم عرض أعمار الذمم 

 

 المخزون   - 8

 

 2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( ()لاير سعودي  

    

خاممواد     38,770,819  38,532,923 

الطريقب بضاعة     31,229,178  8,392,257 

 45,619,569  23,082,787   بضاعة قيد التصنيع

 81,796,196  97,128,121   متضمنة المنتجات الثانوية تامة الصنع منتجات

 45,888,347  09,103,773   قطع غيار ولوازم 

     320,170,779  221,229,292 

1-8 حركة البطئ مخزون مخصص      (90,928,118) (18,184,216) 
    

  311,177,390 212,145,186 
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 المخزون )تتمة(  - 8

 ما يلي:بطئ الحركة فيمخصص مخزون على حركة ال تتمثل 8-1

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 إيضبح   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 831243131 3851805917  الرصيد اإلفتتاحى 

 1433143298 253125121 18 المكون خالل السنة

 (432443123) (2995218)  المستخدم مقابل شطب المخزون

 1831843216 9059285118  الرصيد الختامي     

 

تجاهات عات المستقبلية على أساس اإلت المبيعماره وتوقعاة على أساس طبيعة ونوع المخزون وأمخزون بطئ الحركص مخصين كوتم ت

 ذات الصلة. خرىالتاريخية والعوامل األ

 

 انقد ومب في حكمه  –2

 نقد وما في حكمه فيما يلي:يتمثل 

 

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 273111 735289  نقد بالصندوق

 2334723467 1250005811  نقد لدى البنوك

      1251175289 2334993467 

 بت  النبشئة عن أانشطة التمويللتزامتسوية اإل 2-3

 

 

ديسمبر 31  

 2118  

 التدفقبت النقدية

القروض 

)المدفوعة(/ 

 المستلمة، صبفى

 النقدية برغالتدفقبت 

 التزام عقود 

 ايجبر تمويلي

 الرسوم غبر النقدية

المبلبةرسوم الإطفبء   

 

 

 

ديسمبر 13  

 9132  

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

 31259225723 958795270 - (1851815711) 14234973317 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودى

 - - - (150105911) 534343231 سحب على المكشوف

 32252835271 - - 3753105798 16338473135 قرض المرابحة قصير األجل

 257105131 9725827 251235032 (0025118) 2123253 إلتزام عقود ايجار تمويلي

 31139913925 (9258925271) 251235032 153195871 92058715000 
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 )تتمة( انقد ومب في حكمه  – 2
 

 المعبمالت غبر النقدية الهبمة  2-9

 

 2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13  

  سعودي()لاير )لاير سعودي(  

 3237683875 3151195711  تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى ممتلكات وأآلت ومعدات

 9473261 352315118  تحويل االعمال الرأسمالية إلى الموجودات غير الملموسه

أسهمإصدار  الخسائر المتراكمة مقابل عالوة اطفاء   39752215291 8735223354 

 232963795 153195871  إطفاء الفائدة 

مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية المحملة على الخسائر المتراكمة عند تطبيق 

(9) المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 
- 5463864 

ستخدام والتزامات اإليجارإلحق اأصول    251235032 - 

 - 2015228  تسوية أصول حق اإلستخدام مقابل مدفوعات مقدمة 

مستحقة  مطلوباتالتحويل من مخصص مكافأة نهاية الخدمة الى    958275819 - 

ينض الموظفوخصم قر   2935921 - 

    

 

 مؤجلة  بةبصول ضريأ  – 31

 ضريببة مؤجلة كمب يلي: إلتزامبتالحركة على أصول /  تتمثل

 

 في 

2119يناير  1   

 قبئمة الريح 

 أو الخسبرة

 قبئمة 

  الدخل الشبمل اآلخر

 في

 9132ديسمبر  13 

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

     :عن الضريبي ي واألساس المحاسبالفرق بين 

     

  31,923,801           - 31,923,801 - ممتلكات وآالت ومعدات

  111,130 - 111,130 - موجودات غير ملموسة 

 31,797,810 - 31,797,810 - ضريبية مؤجلةإلتزامات 

     

 7,202,111 220,919 1,221,108 - للموظفين نهاية الخدمة مكافأة

 9,873,108 - 9,873,108 - مخصص مخزون بطئ الحركة

 237,820 - 237,820 - تجارية ذمم مدينةفي قيمة نخفاض إلمخصص ا

 1,802,711 - 1,802,711 - الضمانمخصص 

 31,301,727 - 31,301,727 - للضريبة * الخسائر المتراكمة الخاضعة

 90,191,188 220,919 91,108,887 - أصول ضريبية مؤجلة

 8,727,910 220,919 2,299,119 - مؤجلةالضريبية الصول صافي األ

 

 ابقة.األجنبي في السنوات الس بالمساهم المرتبطةالخسائر الخاضعة للضريبة تتضمن الخسائر المتراكمة الخاضعة للضريبة  *
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 حقوق الملكبة  – 33

 رأس المبل 33-3

 رأس المال سهمعدد األ 

 2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

     مصدرة ومدفوعة يبلكبمل أسهم

نقداً لاير للسهم مدفوعه  11العادية   سهماأل

 51131113111 13151115111 5131113111 1351115111 بالكامل

 

 على المسبهمبن السعوديبن وغبر السعوديبن كمب يلى: سهمتوزيع األ

9132ديسمبر  13   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

%( 16337 : 2118% )64317 غير السعوديين   19259135711 8335163511 

 42634933511 38952085121  %( 83363 : 2118% )35383 السعوديين

  13151115111 51131113111 

        

 

 أخرى إحتببطببتو أسهمعالوة إصدار  33-9

 

9132ديسمبر  13 إيضبح  2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  
    

)أ( 2-11 أسهم عالوة إصدار  051395111 13133163155 

)ب( 2-11 نظامي يإحتياط  1850205990 5834943224 

)ج( 2-11 اكتواري يإحتياط  (757325218) (231613237) 

)د( 2-11 الخسائر المتراكمة  (9758985182) (12637933725) 

 

 أسهم )أ( عالوة إصدار 33-9

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

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

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

 

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

عن طريق التحويل من عالوة  ،2118يونيو  31مليون لاير سعودي كما في  87352توصية مجلس اإلدارة لتغطية الخسائر المتراكمة البالغة 

 األسهم إلى الخسائر المتراكمة.إصدار 

 

مارس  17في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  .مليون لاير سعودي 12638لغت الخسائر المتراكمة للمجموعة ، ب2118ديسمبر  31ا في كم

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

 7بتاريخ المنعقدة تم التصديق على القرار الحقًا من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة  .األسهم إلى الخسائر المتراكمةإصدار عالوة 

 .2119مايو 

 

 )ب( إحتببطي انظبمي 33-9

٪ 31٪ من صافي الدخل سنوياً إلى اإلحتياطي النظامى حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 11وفقا للنظام األساسى للشركة، يتعين على المجموعة تحويل 

 لم يتم تحويل أية مبالغ خالل العام نظراً لوجود خسائر محققة.أس مالها. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. من ر
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 )تتمة(حقوق الملكبة  – 33

 أخرى بتإحتببطب (ج) 33-9 

والتغيرات في االفتراضات االكتوارية  الناتجة عن تعديالت الخبرة المتراكمةخسائر إعادة القياس أو  أرباح خرىتمثل االحتياطيات األ

حتياطي اإل الناتجة منمؤجلة الضريبة كذلك الو ،المستخدمة لتقدير التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في نهاية كل تاريخ مركز مالي

 كتواري.اإل

 

9132ديسمبر  13   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 (2,161,237) (2,123,271)  ةتواريإعادة قياس إك ئرخسا

 - 220,919  أثر الضريبة المؤجلة على الدخل الشامل اآلخر

  (7,732,218) (2,161,237) 

 

 

 الخسبئر المتراكمة د() 33-9

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

9132ديسمبر  13   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي(  سعودي()لاير  

 (115,597,171) (39,701,911)  حصة المساهمين السعوديين

 (21,196,655) (30,381,112)  حصة المساهمين غير السعوديين

   (97,898,182) (126,793,725) 

  

 

 الخزينة أسهم 1 - 33

 الخزينة فيما يلي: أسهمتتمثل الحركة على    

   9132 2118 

       

 (4623163) (4573689)   يناير  1ى كما ف

 43374 -   أسهم الخزينة  الممنوحة للموظفين 

 (4573689) (0125782)   ديسمبر  31كما فى 

 ديسمبر  31القيمة  بالريال السعودى فى 
  3351195991 1135123225 

 

: 2118رأس المال ) أسهمإجمالي ٪ من 2326سبته ما ن المجموعةالخزينة المحتفظ بها من قبل  أسهم، بلغت 2119ديسمبر  31كما في 

 7113111مليون لاير سعودي(. استحوذت المجموعة مبدئياً على  833: 2118مليون لاير سعودي ) 935بلغت قيمتها السوقية كما  ،٪(2326

سهم  623812ثم تم شراء  ،وظفينالم أسهملدعم برنامج  المصدرلاير سعودي للسهم  25التي تم طرحها على الجمهور بقيمة  سهمسهم من األ

 أسهممجانية، و أسهم، وهي سهملاير سعودي للسهم الواحد. ينقسم هذا البرنامج إلى أربعة أنواع من األ 29إضافي الحقاً بمتوسط سعر قدره 

المتبقية  سهمبلغ عدد األ. (سهم 43374 :2118أي أسهم للموظفين ) الشركة منحلم ت، 2119مستقبلية. خالل عام  أسهمنقدية و أسهمائتمانية، و

الي كخصم على في المركز الم الموظفين مبدئياً  أسهمبرنامج  اثباتللبرنامج. يتم  لموظفين تدريجياً وفقاً ل منحهاسيتم التي و سهم 4573689

 ويتم استبعاده عند إصداره للموظفين. لكيةحقوق الم
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 القروض – 39

 

 غبر متداول متداول

 

9132 سمبردي 13 2118يسمبر د 31  9132سمبردي 13  2118ديسمبر  31   

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

 قروض ألجل

 14234973317 31259225723 - - صندوق التنمية الصناعية السعودي    

     

     قروض قصبرة األجل

 - - 534343231 - المكشوف سحب على

 - - 16338473135 32252835271 مرابحة قرض

 
32252835271 16932813365 31259225723 14234973317 

     

 (3737473651) (02,020,210) 3737473651 0250205210 طويلة األجلقروض الالجزء المتداول من 

 3131523533 - (3131523533) - مرابحة المتداول من قرضغير الجزء 

 13439123189 1258105232 17638763483 99250175132 مجموع القروض

  
     إن شروط التمويل هي كما يلي: 

       

 اسم القرض

 الرصبد

 انوع القرض يبلريبل السعودي

عدد 

األقسبط 

 رسوم القرض مدة السداد فترة السداد المتبقبة

              

صندوق التنمية الصناعية 

 نصف سنوي 5 طويل األجل 2259735817  1  -السعودي 

إلى  2118ل ابري

2122مارس   

تكاليف متابعة 

 كل ستة أشهر

صندوق التنمية الصناعية 

2 -السعودي   نصف سنوي 5 طويل األجل 1151325811 

إلى  2116يوليو 

2122يوليو   

تكاليف متابعة 

 كل ستة أشهر

      31259225723 إجمبلي قروض طويلة األجل

       

 - قصير األجل 32252835271 قرض مرابحة

 6إلى  3ن م

 - أشهر

معدل السيبور 

 ٪1325زائداً 

٪1375إلى   

      98259735010 إجمبلي القروض

 

وبناًء . األقساطبالتفاوض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي إلعادة جدولة  المجموعة، قامت 2118ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

 تم احتساب الجزء المتداول وغير المتداول من القرض وفقاً . هي، مع تعديل مبالغ األقساطروط المعدلة، ظلت فترة سداد القرض كما ـعلى الش

للمصانع  2121ض المستحقة في عام و، أعلنت وزارة الصناعة تأجيل وإعادة جدولة أقساط القر2121مارس  21في . للشروط المعدلة

 . وفقًا للشروط األصلية للعقد ةمصنف عنه أية تعديالت، وعليه، فقد أستمرت القروضال ينتج حدثًا الحقًا  أعتبرإال أن ذلك قد . المتوسطة والكبيرة

 

: 2118)مليون لاير سعودي  1386و ( مليون لاير سعودي 2326: 2118)مليون لاير سعودي  239مبلغ يل م، قامت المجموعة بتحخالل العام

لقروض صندوق التنمية الصناعية  ،على التوالي ،الفائدة وتكلفة المتابعة إطفاء الربح والخسارة والتي تخص على( مليون لاير سعودي 2328

 .السعودي

 

قروض  عنلاير سعودي( مليون  633: 2118) مليون لاير سعودي 931ائدة قدرها تكلفة ف ،ل السنةالخ ،، تكبدت المجموعةضافة إلى ذلكإلبا

 السحب على المكشوف. عن (عوديمليون لاير س 1315: 2118)مليون لاير سعودي  1341مرابحة و ال

 

القروض طويلة األجل عدا أحد  المالية فيماالتعهدات ت المجموعة بجميع لتزمإ .المالية وغير المالية داتالئتمانية لبعض التعهالتسهيالت اتخضع 

اذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة إن ادارة المجموعة بصدد اتخ سعودي. مليون لاير 31 هرصيد ي بلغعليها الشركة التابعة والذالتي حصلت 

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

وبناًء على  .لقرض عند الطلبينتج عن وجوب سداد اعودي، بأن خرق التعهدات المالية لن وخبرتها السابقة مع صندوق التنمية الصناعية الس

 .ذلك، فقد تم تصنيف تلك القروض وفقاً لشروط الدفع األصلية
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 انهبية الخدمة للموظفبن مكبفأة – 31

 .النتائج التالية من التقييم االكتواري حصول علىلاتم . ها بموجب خطة المنافع المحددةاتإلتزامكتوارية لحساب إبإجراء تقييمات  المجموعةقامت 

 

 ما يلى:فيللموظفين خالل السنة تتمثل حركة مخصص تعويض نهاية الخدمة   

 
9132سمبردي 13  2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 56,887,723 18,191,191   الرصيد اإلفتتاحى

لسنةل ةالمحملالمصاريف    2,171,811 7,151,124 

 1,319,557 1,111,291  خسائرإعادة قياس 

فوعات المد   (39,221,222) (7,121,879) 

للموظفين المنتهية خدمتهم المحول إلى  المصاريف المستحقة   (9,827,819) - 

ي الرصيد الختام   11,110,032 58,325,525 

        

 : للسنة الموحدة ةرالريح أو الخسبقبئمة  المحمل على

9132سمبردي 13   2118ديسمبر  31   

  سعودي()لاير )لاير سعودي(  

 5,296,451 0,202,212  تكلفة الخدمة الحالية

 1,853,673 9,732,803  تكلفة الفائدة

ةرفى الربح والخساالمحققة  التكاليف    2,171,811 7,151,124 

 

 :اإلفتراضبت اإلكتوارية الرئبسبة

9132سمبردي 13   2118ديسمبر  31   

    

٪9521  معدل الخصم المستخدم  4345٪  

زيادة المرتباتمعدل    9521٪  4345٪  

 متوسط متوسط  معدل دوران الموظفين

 

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

 

9132سمبردي 13  2118ديسمبر  31   

 المبلغ النسبة المبلغ النسبة  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

     معدل الخصم

٪ 151+ الزيادة   1151325121 +135 ٪  55,776,261 

٪ 151- النقص  1859235827 -135 ٪  61,171,192 

     

     النسبة المتوقعة لزيبدة الرات 

٪ 151+  الزيادة   1250315111  +135 ٪  59,953,179 

٪ 151- النقص  1158135992 -135 ٪  56,783,122 

     

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

 على أساس للموظفين محسوية الحالية اللتزام المزايا المحدد القيمة)الطريقة  فإنه يتم تطييق نفس ،للموظفين الفتراض اكتواري جوهري
 قائمة المركز المالي عند حسا  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المثيتة في( طريقة تكلفة الوحدة االئتمانية المقدرة في نهاية فترة التقرير

.الموحدة
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 ونالذمم الدائنة التجبرية والدائنون اآلخر - 30

 تتمثل الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون فيما يلي: 

 

9132سمبردي 13   2118ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  الجزء المتداول

 154,492,986 317,089,290     ذمم دائنة تجارية

 159,798 31,118,327       )ب(( 23مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 

 1,517,511 -  صص الضمانمخ

 31,111,111 -  (1-14مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها )إيضاح 

 21,172,176 91,887,228  مصاريف مستحقة

 4,732,334 8,382,137  دفعات مقدمة إلى الموردين

 - 3,719,910  ضريبة القيمة المضافة 

 2,322,388 7,113,101  أخرىمطلوبات 

  912,278,813 214,397,182 

    الجزء غبر المتداول

 - 11,111,111  (1-14مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها )إيضاح 

  912,278,813 214,397,182 

    

    

 

بالكامل في  لقد تم تخفيض قيمة اإلستثمار في هذه الشركة ضمان شركات إلحدى الشركات المستثمر فيها في الماضي. المجموعةقدمت  14-1

القيمة، ولذا في نخفاض إلاقياس السنوات السابقة بسبب عدم وجود أنشطة بالشركة والشك في استمراريتها في ظل الظروف القائمة في تاريخ 

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

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

أو الخسارة  على قائمة الربح السابقة السنةعلى المجموعة وبالتالي تم تحميله في  إلتزاممليون لاير سعودي، ك 31الرصيد بالكامل والبالغ قدره 

، استناًدا إلى أحدث المعلومات، تعتقد اإلدارة أنه من غير المتوقع أن يتم استحقاق خالل العام .للمجموعةالموحدة  خروالدخل الشامل األالموحدة 

 غير متداولة. كمطلوبات تبويبها، تم إعادة ع خالل االثني عشر شهًرا التالية، وبالتاليالضمان للدف

 

 يبة الدخلوضر الزكبة – 31

 فبمب يلى:وضريبة الدخل مخصص الزكبة على حركة التتمثل    31-3

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 إيضاح   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 8,193,982 2,031,288  في بداية العام

 (2,961,471) (3,799,020)  المدفوعات 

 (7,419) -  تعديالت

2-15 محمل للسنة/ مخصص رد   (1,221,130)             2,289,695 

 7,415,788 -  في نهاية العام
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 وضريبة الدخل )تتمة( الزكبة – 31

 :زكبة وضريبة الدخل للسنة الحبلبة)إيراد(/ مصروف المكوانبت  31-9

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 إيضاح   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    زكبة 

 2,289,695 -  سنة الحاليةلل

 - (3,833,932)  سنوات سابقة

    ضريبة الدخل

 - (1,289,122)  سنوات سابقة

 2,289,695            (1,221,130)  زكبة وضريبة الدخلإجمبلي )إيراد(/ مصروف ال

    

 - 31,797,810 31  الزيادة في مطلوبات ضريبية مؤجلة

 - (90,191,188) 31 الزيادة في أصول ضريبية مؤجلة

 - (8,727,910)  الضريبة المؤجلة إيرادصبفي 

 2,289,695 (30,082,108)  (/ مصروف الزكبة وضريبة الدخلإيراد) مجموع

    

 

 الزكبة / ضريبة الدخل المحملة للسنة كمب يلي: تم توزيع

  

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 2,289,695             (31,131,107)  الربح أوالخسارة

 - (220,919)  الدخل الشامل اآلخر

  (30,082,108)             2,289,695 

    

 

 :مب يليللسنة فب مخصص الزكبة وضريبة الدخلسبس أيتمثل  31-1

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   أ ( الزكبة

   القبيضةزكبة الشركة 

 511,111,111 131,111,111 رأس المال اإلفتتاحي

 (11,512,225) (33,119,991) أسهم الخزينة

 - (397,221,211) خسائر متراكمة

 288,627,814 901,787,313 والمخصصات مخصوماً منها المستخدماإلحتياطيات 

 111,771,182 22,973,817 في نهاية السنة قيمة القروض البنكية

 (732,161,991) (721,208,832) في نهاية السنة طويلة األجل الموجوداتيمة ق

 1,539,762 - أخرىتعديالت 

 (58,854,151) (11,819,287) زكاة للسنةلل الخاضعة الخسارة

 119,521,492 (19,392,220) ويلزكالوعاء ا

 91,587,811 - ٪(83363:2118٪ )35383لمساهمين السعوديين اخص ايم

 2,289,695 - ين في الشركة القابضةالسعوديالمساهمين حصة  على٪ 235كاة المستحقة بنسبة الز

 - - زكاة الشركة التابعة

 2,289,695 - اجمالي الزكاة
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 )تتمة(وضريبة الدخل  الزكبة – 31

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

     ( ضريبة الدخل

 (166,367,481) (01,101,211) الخسارة قيل الزكاة وضريية الدخل 

 117,513,431 (31,082,111) تعديالت

 (58,854,151) (11,819,287) لسنة الضرييية لخسارة ال

 (9,616,716) (19,732,221) ٪(15415: 1012٪ )5.415المساهمين غير السعوديين ينسية التي تخص خسارة ال

 - - ٪10ستحقة على المساهمين غير السعوديين ينسية ضريية الدخل الم

   

 يضريبالو وي الزكالوضع  31-0

أبريل  31حتى  وحصلت على الشهادة المطلوبة 2118ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الزكاة وضريبة الدخل اقرارقدمت الشركة القابضة 

من قبل الهيئة العامة  أخرىولم يتم اصدار أية ربوط  2114ات حتى ربط عن السنوأخر والحصول على القابضة تم فحص الشركة . 2121

 .2118ديسمبر  31للزكاة والدخل عن الشركة القابضة حتى السنة المنتهية في 

 

الهيئة وحصلت على الشهادة المطلوبة. ولم يتم اصدار أية ربوط من قبل  2118ديسمبر  31قدمت الشركة التابعة اقرار الزكاة للسنة المنتهية في 

 . 2118ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في  التابعةالعامة للزكاة والدخل عن الشركة 

 

 عقود اإليجبرإلتزامبت   – 37

 :هي كما يلي عقود اإليجارمدفوعات اإليجار بموجب التزامات الحد األدنى من إن 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

واحد خالل عام  3,112,110 92,976 

 142,625 0,328,191 العام الثاني إلى الخامس

 - 1,120,837 السنة الخامسة وما يليها

 235,611 8,819,701 الحد األدنى من مدفوعات اإليجار

 (23,348) (3,328,711) يخصم: مصاريف تمويلية

 212,253 2,710,131 صافي الحد األدنى من مدفوعات اإليجار

   

 83,762 7,228,211 الجزء غير المتداول

 128,491 791,111 الجزء المتداول

   

 

 بت إلتزامو ارتببطبت  – 32

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 27,745,167 01,228,828  ات مستنديةاعتماد اتخطاب

 141,651,141 370,722,370  ضمان اتخطاب

 591,116,733 021,822,721  (1-17)ايضاح  شركاتضمانات 

 4,911,138 3,813,273  الرأسمالية اترتباطاإل

 للشركة الزميلة.القابضة لشركات فى الضمانات الصادره من الشركة اتتمثل ضمانات  1 - 17                    
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 اإليراداتتكلفة  – 38

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي(  سعودي()لاير  

، صافيالمواد الخام المستهلكة   121,887,203 411,861,826 

وقطع الغيار والمواد المستهلكةالمخازن    10,332,292 65,171,172 

 93,968,892 312,131,232     الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين

الباطن يالخدمات ومقاول        38,090,277 15,666,421 

حق استخدام  الثابتة وأصول الموجودات إستهالك        01,919,791 45,872,882 

 14,314,298 2,312,121  مخصص مخزون بطيئ الحركة

 31,168,359 91,201,123  أخرى

 666,913,751 798,891,137  إجمبلى تكلفة التشغبل

المخزون على الحركة       92,102,780 (18,641,842) 

 648,272,918 718,121,111  االجمبلي

 

 عتوزيتسويق ويبع وف يربمص – 32

       

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

جورالرواتب واأل   2,891,191 8,145,618 

 4,118,415 0,071,821  النقل المحلى

 2,187,111 718,721  رسوم الشحن والتصدير

 2,788,156 3,309,332  أخرى

  30,129,919 17,139,279 

 إدارية مصبريف – 91    

    

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

جورالرواتب واأل        91,201,000  19,112,311 

أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة    9,992,217 2,129,146 

غير الملموسة الموجودات إطفاء              092,131  233,428 

 1,456,241 3,312,221  اإلستهالك

 2,173,282 9,971,001  نفقات تكنولوجيا المعلومات

 5,155,875 7,130,327  أخرى

  11,130,812 29,861,272 

     

  ، صبفيأخرى  (ايرادات)/  مصبريف – 93

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 283,754 12,271   ت ومعدات الآممتلكات وشطب 

 82,116 3,022,171   الت ومعداتآإستبعاد ممتلكات وخسارة 

 275,251 721,119  مصاريف بنكية

، صافيأخرىايرادات    (9,101,222) (1,115,531) 

  380,211 (364,521) 
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 تقبرير القطبعبت – 99

 

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

 .هذه القوائم المالية الموحدة

 

 :فيما يلي عن السنةالمجموعة  يتمثل التحليل القطاعي ألنشطة

 

 اإلجمبلي غبر موزعة معدات المعبمل أانبيب  الصل  

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

     9132ديسمبر  13ب في مك
 211,721,003 311,093,711 91,101,113 122,298,081 موجودات غير متداولة

 3,338,821,223 311,093,711 82,381,883 290,987,111 مجموع الموجودات 

 121,811,812 3,819,218 323,272,022 122,131,129 مجموع المطلوبات

     

     للسنة المنتهبة في  13 ديسمبر 9132
    

 723,111,310 - 82,111,811 189,102,113 اإليرادات

 (718,121,111) - (22,020,212) (171,881,101) تكلفة اإليرادات

 (97,898,182) 7,231,302 (99,983,128) (33,912,718) للسنةخسارة ال

 8,212,881 8,212,881 - - زميلة  ةشرك ربحالحصة في 

 (9,992,217) (9,992,217) - - غير موزعة أخرىمصاريف 

     

 اإلجمالي غير موزعة معدات المعامل أنابيب الصلب 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي(  2118 ديسمبر  31كما في 

 723,814,199 96,481,721 19,916,643 617,415,836 موجودات غير متداولة

 1,152,216,225 96,481,721 125,361,712 931,362,813 مجموع الموجودات 

 592,763,133 2,429,146 67,585,273 522,748,714 مجموع المطلوبات

     

     للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2118

 646,211,914 - 58,463,146 587,738,758 اإليرادات

 (648,272,918) - (74,377,649) (573,895,259) تكلفة اإليرادات

 (245,597) (245,597) - - زميلة  ةشرك خسارةالحصة في 

 (168,657,176) (2,713,127) (83,135,571) (82,818,478) للسنةخسارة ال

 (2,457,531) (2,457,531) - - غير موزعة أخرىمصاريف 

 

 القطبع الجغرافي

ن الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد القطاع الجغرافي هو مجموعة م

. إن المعلومات المالية المعروضة تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .أخرىمختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية 

 ة حسب القطاعات الجغرافية كما يلي:مبوب 2118و  2119ديسمبر 31ة في المنتهي السنواتإليرادات خالل والتي تمثل ا

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 618,926,721 710,391,371  المملكة العربية السعودية

 27,275,184 32,019,223   أخرىدول 

  723,111,310 646,211,914 

 

 عمبل رئبسيالمعبمالت مع 

 (.٪ 51347: 2118)لسنة ايرادات إمن إجمالي  ٪52335رادات من عميل رئيسي واحد يبلغت اإل
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 المعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة – 23
على الطرف  هاممارسة تأثير ذات عالقة إذا كان لد  أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو مكأطراف تعتير األطراف 

عمال التي يكون فيها األدارة وإلمن المساهمين وأعضاء مجلس ا العالقةطراف ذات األاآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتكون 
قة على أسس اللعألطراف ذات اركة مع اشال معامالت إجراءجماعى، تأثير هام. يتم دارة، يشكل فردي أو إلللمساهمين وأعضاء مجلس ا

 سياق األعمال العادية ويتم اعتمادها من قيل اإلدارة. فىارية يحتة تج
 

 العالقة                  الشركة
 سايقا   مساهم   مجموعه الرييعة والنصار

 مساهم   شركة هيو للصل  المحدودة
 سايقا   شركة شقيقة   شركة أيناء عيدهللا ايراهيم الخريف

 سايقا   شركة شقيقة   ج السعودية شركة عير الخلي
 شركة زميلة   شركة األنايي  العالمية
 شركة شقيقة   شركة التطوير الكيميائي

( )"تي إي إس أيه" شركة تناريس العريية السعودية المحدودة   مساهم   
 شركة شقيقة   شركة دالماين إس يي أيه

سليكو تيوب شركة   شركة شقيقة   
سويسرايال سيرفيس يجلو شركة تناريس  شركة شقيقة   

 شركة شقيقة   شركة تناريس جلويال سيرفيس ياألورجواي
 شركة شقيقة   شركة تيناريس سيدركا

 

 تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة كما يلى:

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13 طبيعة المعاملة  اسم الطرف  

 ()لاير سعودي )لاير سعودي(   

 2,115,645         383,192 مييعات  مجموعه الرييعة والنصار

 12,285,715 812,297 مييعات  شركة عير الخليج السعودية

 319,598 182,720 خدمات مستلمة  شركة هيو للصل  المحدودة

 - 822,323 خدمات مستلمة  شركة دالماين إس يي أيه

سليكو تيوب شركة   - 31,211,111 مشتريات  

سويسراجلويال سيرفيس ي شركة تناريس  - 23,020 نيايةيال مصاريف  

 - 3,171,738 خدمات مقدمة  شركة تناريس العريية السعودية المحدودة

 - 901,181 مشتريات  شركة تناريس جلويال سيرفيس ياألورجواي

 - 227,781 خدمات مستلمة  شركة تيناريس سيدركا
     

 فيما يلي: عالقةالطراف ذات األمن المطلوية رصدة تتمثل األ أ (    
     

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 5,818,133    -  شركة عير الخليج السعودية

 1,169,174    -  مجموعه الرييعة والنصار

 - 3,331,191  شركة تناريس العريية السعودية المحدودة

  3,331,191  6,977,217 
    

 :لى األطراف ذات العالقة فيما يليإتتمثل األرصدة المطلوية    (

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

سليكو تيوب شركة     33,271,111 - 

 159,798 -  شركة هيو للصل  المحدودة

 - 822,323   شركة دالماين إس يي أيه

سيدركا شركة تيناريس   227,781 - 

سويسرايجلويال سيرفيس  شركة تناريس    29,199 - 

  31,118,327 159,798 
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 )تتمة( المعبمالت وأرصدة األطراف ذات العالقة – 91

 

 وموظفي اإلدارة الرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت ج( 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

أعضبء مجلس  

 اإلدارة

اإلدارة  وموظف

 الرئبسببن

أعضاء مجلس 

 اإلدارة

اإلدارة  وموظف

 الرئيسيين

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

 - 2,129,146 - 9،992،217        مكافأة مجلس اإلدارة

 2,851,168 - 9,983,729 - الرواتب واألجور

 1,215,118 - 212,101 - البدالت

 94,465 - - - المكافآت

 397,246 - 302,831 - نهاية الخدمة

        9،992،217 1,187,801 2,129,146 4,547,987 

 

 السهم خسبرة – 90

 سهملعائد للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األا الخسارةبتقسيم  الخسائر يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من

العادية  سهميتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األ ،الخسائربالنسبة لنصيب السهم المخفض من  .ةالسنالعادية القائمة خالل 

لدعم برنامج خيارات  أسهمتشمل اصدار للتخفيض ومما له أثر عادية  أسهمإلى  هاوذلك بإفتراض تحويل ،التي تكون في طريقها لإلصدار

 عادية. أسهمالمملوكة للمجموعة إلى الخزينة  همأسالممنوحة للموظفين وتحويل  سهماأل

 

 يلي: للسنة فيماالسهم  خسارة تتمثل

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   

 (3334) (1511) انصب  السهم األسبسي من الخسبئر

 (16836573176) (9758985182) السنةربح / )خسارة( 

 51,541,331 11,109,133 األسهم العادية القائمة المتوسط المرجح لعدد

   

 (3331) (1511) انصب  السهم المخفض من الخسبئر

 (16836573176) (9758985182) السنةربح / )خسارة( 

 5131113111 1351115111 أثر األسهم العادية المعرضة للتخفيض ، معتبرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

   

   تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم العبدية القبئمة

 5131113111 1351115111 عدد األسهم المصدرة

(2795839) ك األسهم للموظفينياألسهم المحتفظ بها لبرنامج تمل –: أسهم الخزينة  يخصم  (7623812)  

 3153123 1115391 صدرة للموظفينماألسهم الالمتوسط المرجح لعدد : يضاف

   

 5135423311 1151095133 عدد األسهم القبئمة

 51,541,331 1151095133 المتوسط المرجح لعدد األسهم القبئمة
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 المبلبة إدارة المخبطر – 91

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

 مخاطر اإلئتمان وتركيز مخاطر اإلئتمان -

 اطر السيولةمخ -

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

ثار السلبية المحتملة على أليسعى إلى تقليل ابالتالي بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية والمجموعة مخاطر ويركز برنامج إدارة 

 .للمجموعةداء المالي األ

 

 دوات المبلبة حس  الفئةاأل   91-3

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   الموجودات المبلبة يبلتكلفة المطفأه:

 171,413,172  918,280,302  ذمم مدينة تجارية، صافي

موظفينقروض   33,180,098 17,413,192 

 3,111,111    -                     وديعة بنكية

طراف ذات عالقةأطلوب من م  3,331,191 6,977,217 

ونخرمدينون أ           198,181  627,628 

 23,499,467  12,117,289    نقد وما في حكمه

الموجودات المبلبةمجموع   973,931,012 221,931,566 

   

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   لبة يبلتكلفة المطفأه:المطلويبت المب

 311,778,672 982,973,010 قروض

والحجوزات الدائنة الذمم الدائنة التجارية  312,392,812 155,126,699 

 31,111,111 11,111,111 مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها

ف مستحقةيرامص  91,887,228 21,172,176 

 159,798 31,118,327 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

عقود اإليجارإلتزامات   2,710,131 212,253 

أخرىمطلوبات   7,113,101 2,322,388 

المبلبةالمطلويبت مجموع   191,003,838 521,771,986 

   

 

 .ةرربح والخسالا اللأية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خ المجموعةليس لدى 

 

 ألدوات المبلبة لإدارة المخبطر     91-9

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

 

 مخبطر اإلئتمبن وتركبز مخبطر اإلئتمبن   91-9-3

بالوفاء القيام  تاريخ التقاريرالمالية إذا لم تتمكن األطراف المقابلة من يمكن أن تتحقق فيتتمثل مخاطر اإلئتمان فى الخسارة المحاسبية التي 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر  يتمثلسياسات مطبقة للحد من تعرضها لمخاطر اإلئتمان.  المجموعةالتعاقد عليه. لدى  اتها وفقاً لما تمإلتزامب

 ما يلي:المالية فيرير ااإلئتمان كما في تاريخ التق
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 )تتمة(المبلبة ادارة المخبطر  -91

 ركبز مخبطر اإلئتمبن )تتمة(مخبطر اإلئتمبن وت    91-9-3 

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 171,413,172 918,280,302 ذمم تجارية مدينة، صافي

 17,413,192 33,180,098 قروض الموظفين

 3,111,111 - وديعة بنكية

 6,977,217 3,331,191 مطلوب من اطراف ذات عالقة

 627,628 198,181 مدينون أخرون

 23,472,467 12,000,811 أرصدة لدى البنوك

 973,313,021 221,913,566 

   

اء دارة عدم وفاإلتتوقع ة لتلك األطراف، ال المالي اكزلمرااإلعتبار في  األخذوبعد  خرىطويلة األجل مع األطراف األ المجموعةبسبب عالقات 

 مشكوك في تحصيلها.التي تعد التجارية ذمم المدينة ستثناء ال، بإموعةالمجتجاه  هماتإلتزامطراف المقابلة باأل
 

نة التجارية. الحاليين ومن خالل مراجعة شهرية لتحليل الذمم المديالجدارة اإلئتمانية للعمالء مخاطراإلئتمان من خالل مراقبة المجموعة إدارة  تحدد

"عالية المخاطر" على قائمة  كعمالءفقا لخصائصهم اإلئتمانية. يتم وضع العمالء المصنفين العمالء، يتم تجميع العمالء وعند مراقبة مخاطر إئتمان 

تقوم المجموعة بقياس  .مقدماً  ادالسديتم  إال أنبموافقة مجلس اإلدارة،  لهم إالتم عمليات البيع االئتماني المستقبلية الممنوع التعامل معهم، وال تالعمالء 

 عمالء للتأكد من كفاية المخصص المكون واالنخفاض في القيمة.مدى امكانية التحصيل من ال
 

( من ٪47358: 2118) ٪3837المجموعة معرضة لخطر تركيز مخاطر اإلئتمان حيث أن الذمم التجارية المدينة المستحقة من عميل واحد تمثل 

عميل ذو جدارة ائتمانية ه حيث أن فيما يخص ذلك العميل جوهرية ، إال أن المجموعة ال تعتقد بوجود مخاطر ائتمانيةالمدينة التجاريةاجمالي الذمم 

 ولديه تاريخ ائتماني جيد مع المجموعة.
 

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

 هي كما يلي:الموحد 
 

 
  

  متأخرة لمدة

يعد غبر مستحق القبمة الدفترية  يوم21-381   المخصص أكثر من عبم حتى عبم واحد 

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

9132       

 (2,187,222) 7,129,021 92,312,020 01,210,191 309,117,012 918,280,302 ذمم مدينة تجبرية

2118       

 (6,714,798) 44,791,774 9,492,818 37,333,626 85,499,662 171,413,172 ذمم مدينة تجارية

 
 

الذين والسيارات وذلك بالنسبة ألولئك  والمباني ،يضاتتضمن قروض الموظفين مبالغ معينة مضمونة برهن عقاري على ممتلكات للعاملين مثل األر

  .مكافأة نهاية خدمة كافي لتغطية رصيد القرضليس لديهم رصيد 
 

 .جيد يالنقد مودع لدى بنوك ذات تصنيف ائتمان

 

 مخبطر السبولة    91-9-9

ها المتعلقة بالمطلوبات المالية. يتم مراقبة متطلبات اتإلتزاممخاطر السيولة تتمثل في الصعوبات التي يمكن أن تواجه المجموعة في توفير النقد للوفاء ب

 عند استحقاقها. ات لتزامسيولة بشكل منتظم وتتأكد اإلدارة من توفر أموال كافية للوفاء باإلال
 

سعى إلى ا تها عند استحقاقها. ولتحقيق هذا الهدف، فإنهاتإلتزامهي التأكد من أن لديها دائما ما يكفي من النقد لتمكينها من الوفاء ب المجموعةإن سياسة 

أيضا إلى الحد من  المجموعةيوما. وتسعى  31ة )أو التسهيالت المتفق عليها( لتلبية االحتياجات المتوقعة لفترة ال تقل عن الحفاظ على األرصدة النقدي

على جزء من قروضها طويلة األجل، ويناقش ذلك بالتفصيل في قسم  ()وبالتالي التدفقات النقدية أسعار الفائدة تثبيتمخاطر السيولة عن طريق 

 .لفائدة" أدناه"مخاطر أسعار ا
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 )تتمة(المبلبة ادارة المخبطر  -91
 )تتمة(إدارة المخبطر لألدوات المبلبة  –  91-9

 )تتمة(مخبطر السبولة     91-9-9

 

لوبات يف المستحقة والمطالتجارية والمصارالدائنة الذمم  ،من التسهيالت البنكية المتداولة من الجزء للمجموعالمتداولة تتكون المطلوبات المالية 

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

 بذلك.

 

.على أساس الدفعات النقدية التعاقدية غير المخصومةللمجموعة استحقاق المطلوبات المالية  مواعيديلخص الجدول التالى   
 

مة الدفتريةالقب  

التدفقبت النقدية 

 التعبقدية

 

أشهر 1أقل من   

 

 39الى  1من 

 شهر

 1من سنة الى 

 سنوات

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

      9132ديسمبر  13

 23,322,811 321,299,781 02,177,137 927,987,110 920,871,000 عقود اإليجاروالتزامات  قروض محملة بالفوائد

 702,331    -  317,089,290 312,392,812 312,392,812 دائنة ومحتجزاتتجارية دائنة  ذمم

 11,111,111 - - 11,111,111 11,111,111 شركة مستثمر فيهاعن مخصص مقابل ضمان مقدم 

    -     -  91,887,228 91,887,228 91,887,228 مصاريف مستحقة

 - - 31,118,327 31,118,327 31,118,327 أطراف ذات عالقة مطلوب إلى

    -     -  7,113,101 7,113,101 7,113,101 أخرىمطلوبات 

 313,800,208 321,299,781 902,921,922 197,879,218 191,003,838 إجمالى المطلوبات المالية

      

      2118ديسمبر  31

 146,122,432 121,655,343 58,486,274 325,164,149 311,991,925 قود اإليجارعوالتزامات  قروض محملة بالفوائد

  633,713     -  154,492,986 155,126,699 155,126,699 دائنة ومحتجزاتتجارية دائنة  ذمم

 - 31,111,111 - 31,111,111 31,111,111 شركة مستثمر فيهاعن مخصص مقابل ضمان مقدم 

    -     -  21,172,176 21,172,176 21,172,176 مصاريف مستحقة

    -     -  159,798 159,798 159,798 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

    -     - 2,322,388 2,322,388 2,322,388 أخرىمطلوبات 

 146,656,145 151,655,343 236,633,622 533,945,111 521,771,986 إجمالى المطلوبات المالية

 

متطلبات التدفقات النقدية بإدارة  المجموعةتقوم  .، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة 2119يسمبر د 31كما في 

كما في نهاية السنة، تمتلك  التدفقات النقدية النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتسهيالت اإلئتمانية الغير مسحوبة. اللمن خالمستقبلية 

مليون لاير سعودي(، وتسهيالت ائتمانية غير مسحوبة بقيمة  198343: 2118مليون لاير سعودي ) 253383وعة موجودات سائلة بقيمة المجم

 مليون لاير سعودي(. 177332: 2118مليون لاير سعودي ) 2432

 
 مخبطر السوق    91-9-1

، التي يمكن سهمر الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األمثل أسعا ،التغيرات في أسعار السوقب متعلقةمخاطر السوق هي مخاطر 

من األدوات المالية بسبب التقلبات في قيمة األدوات المالية ذات الصلة. إن الهدف من إدارة  موجوداتهاأو قيمة  المجموعةعلى دخل  أن تؤثر

 مع تحسين العائدات. مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة

 

 الفبئدة على القبمة العبدلة والتدفقبت النقديةمعدالت أ ( مخبطر 

أسعار الفائدة  أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات فيمعدالت مخاطر 

فائدة بلمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل المجموعة النقدية. تتعرض  هااتتدفقة والسائدة على المركز المالي للمجموع

. تقوم اإلدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من أخرىالمكشوف وتسهيالت بنكية وقروض بنوك سحب على  فيبشكل رئيسي والتي تتمثل 

ة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على خالل مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم اإلدار

 غير جوهرية.للمجموعة القيمة العادلة 

  

دولي للتقرير المعيار الفي  كما تم تعريفهاتخضع لمخاطر أسعار الفائدة ال المدرجة بالتكلفة المطفأة وللمجموعة إن الذمم المدينة والذمم الدائنة 

غير  المجموعةتتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن  ال حيث (7) المالي رقم

 .معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة
 



السعودية ألانبيب  الصل الشركة   

ركة مساهمة سعودية()ش  

 

الموحدة إيضبحبت حول القوائم المبلبة   

 9132 ديسمبر  13للسنة المبلبة المنتهبة فى 
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 )تتمة(المبلبة ادارة المخبطر  -91
 )تتمة(ر لألدوات المبلبة إدارة المخبط –  91-9

 مخبطر السوق )تتمة(  91-9-1

 ب ( مخبطر صرف العمالت األجنببة

سبب التغيرات في أسعار صرف مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ب

 مجموعةت الهامة للامالن جميع المعألعتيادية اإلأعمالها  األجنبية خاللت الار صرف العملتقلبات أسع المجموعةتتعرض  الجنبية. العمالت األ

الريال  حيث أن اسعار صرفمريكي الراألتوجد مخاطر جوهرية متعلقة بالرصيد بالدو المريكي واأل الدوالرالسنة هي بالريال السعودي و خالل

)على سبيل مريكي والراألت غير المرتبطة بالداللمخاطر العملة الناتجة عن العم وعةالمجمالدوالر األمريكي. إن تعرض ب مرتبطةالسعودي 

  . ليس جوهرياً ( وغيرهاالمثال اليورو والجنيه اإلسترليني ........

 
 القبمة العبدلة لألدوات المبلبة   91-9-0

في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  لتزامإلتحويل  سدادهالسعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو تتمثل القيمة العادلة في 

 بينما تتكون مطلوباتها المالية من ،خرىوبعض الموجودات األ وما في حكمه والذمم المدينةمن النقد  مجموعةالقياس. تتكون الموجودات المالية لل

. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهريا عن رىخالمستحقة والمطلوبات األ المصاريفالذمم التجارية الدائنة وبعض القروض و

 قيمتها الدفترية.

 

على  جميع المطلوبات المالية تم قياسها العادلة. لقيمتها التقريبيةيتم قياسها بالقيمة العادلة هي القيمة  الالمالية التي  القيمة الدفترية للموجودات

 معقول قيمتها العادلة.تقارب بشكل  والتيأساس التكلفة المطفأة 

 
 الرأسمبلبةإدارة المخبطر   91-9-1

مستمرة، بحيث تتمكن من اإلستمرار فى توفير  مجموعةعلى اإلستمرار ك مجموعةإن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة ال

تكلفة رأس المال. للمحافظة على هيكل رأس المال أو  ، والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليلأخرىعوائد للمساهمين ومنافع ألطراف 

جديدة أو الحصول على / سداد التمويل من / إلى  أسهمتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار ب قد تقوم المجموعة تعديله، 

 المؤسسات المالية.

 

مال من خالل مراقبة مستويات الدين والموجودات السائلة، مع مراعاة مخاطر رأس ال مجموعةوتماشياً مع األخرين في هذه الصناعة، تدير ال

التمويل طويل األجل والقروض قصيرة األجل. يتكون إجمالي رأس المال  القروض تشملمتطلبات اإلستثمار المستقبلية وتوقعات المساهمين. 

) بالصافي بعد النقد وما في  القروضوصافي  حقوق الملكيةت بند تح ةالمركز المالي الموحدقائمة من حقوق المساهمين كما هو ظاهر في العامل 

 حكمه(.

 

 كانت كما يلي: 2118و  2119ديسمبر  31للمجموعة كما في  يةمالرأسالإن المعلومات المتعلقة بإدارة مخاطر 

 

2118ديسمبر  31 9132ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 31139913925 92058715000 إجمالي القروض

 (2334993467) (1251175289) يخصم: النقد واألرصدة لدى البنوك

 28834913458 91151185779 صافى القروض

 55934433192 19851125280 مجموع حقوق الملكية 

س المال العاملأإجمالى ر  28150375707 84739343551 

 ٪34312 ٪19571 نسبة المديونية



 السعودية ألانبيب  الصل الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 الموحدة إيضبحبت حول القوائم المبلبة 
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 هبمةث احدأ -97

 مکانيةإ في ظرللن تيجيراستا رمستثم مع( همتفا رةکذم) مةزمل رغي همتفا رةکذم في عةولمجما ميهمسا نم عةومجم تخل، د2118عام  لخال

٪ من رأس مال  49٪ إلى  45شراء  ةالمعاملتلك . قد تشمل نميهلمساا نم عةولمجمهذه ا نمعلى أسهم  تيجيراالستا رلمستثما ولحص

  اتيجي.االستر ثمرالمجموعة من قبل المست

 

، تم إبالغ الشركة السعودية ألنابيب الصلب بأن مجموعة الربيعة والنصار ومجموعة من المساهمين األقلية قد أبرموا 2118سبتمبر  25بتاريخ 

أسيسها اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة تيناريس العربية السعودية المحدودة )تيناريس( وهي شركة تابعة لشركة تيناريس أس أي التي تم ت

٪ 47379سهم في الشركة إلى تيناريس، والتي تمثل نسبة مساهمة قدرها  2433743513بموجب قوانين دولة لوكسمبورغ العظمى، لبيع عدد 

 لاير سعودي لكل سهم )اتفاقية بيع األسهم(. 22321من إجمالي رأس مال الشركة بسعر 

 

 .وفقاً التفاقية بيع األسهم أخرىافقة الجهات النظامية المختصة واستيفاء شروط وذلك بعد أخذ مو 2119 يناير 21 فيتم اتمام هذه الصفقة 

 

 

 الحقةث احدأ -92

حلية والوطنية ( المستجد في حدوث انقطاعات تشغيلية وتباطؤ في األعمال على المستويات المCOVID-19تسبب وباء فيروس كورونا )

ال ينتج عنه أية تعديالت . الموحدة وعواقبه ذات الصلة حدثاً الحقا  لتاريخ قائمة المركز المالي  COVID-19والعالمية. تعتبر المجموعة تفشي 

 ال تستطيع المجموعة تقدير التأثير المالي لهذا الحدث في الوقت الحالي.

 

هامة منذ نهاية السنة والتي قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمجموعة  أخرىرة، لم تكن هناك أحداث الحقة في رأي اإلدا

 .المعروضة كما في هذه القوائم المالية الموحدة

 

 

 سنة سبيقة اعبدة تبوي   -98

 . مع العرض للعام الحالي لتتماشى 2118تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 

 

 

 الموحدة  اعتمبد القوائم المبلبة -92

 هـ.1441 شعبان 7الموافق  2121 مارس  31 تم اعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 

 


