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 الموجزةتقريـر الفحص للقوائم المالية األولية الموحدة 

 

        المساهمون / السادة 

  السعودية ألنابيب الصلبالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية  - الدمام

 

 مقدمة

التابعة لها  ةوالشرك )"الشركة"( الصلب يبالسعودية ألنابللشركة المرفقة الموجزة قائمة المركز المالي األولية الموحدة لقد فحصنا 

والدخل الشامل دخل األولية الموحدة الموجزة للائم وقالو، م2417 مارس 31سم "المجموعة"( كما في إ)يشار إليهم مجتمعين ب

إعداد إدارة الشركة مسئولة عن إن المنتهية في ذلك التاريخ. لفترة الثالثة أشهر فقات النقدية والتد الملكيةوالتغيرات في حقوق 

المعتمد في " المالية المرحليةقوائم ال" 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموجزة هذه القوائم المالية األولية الموحدة وعرض 

إن مسئوليتنا هي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. الصادرة عن اإلصدارات وربية السعودية وغيرها من المعايير عالمملكة ال

 . بناًء على الفحص الذي قمنا به الموجزة لقوائم المالية األولية الموحدةهذه انا لنتيجة فحصالتعبير عن 

 

 اق الفحصطن

الحسابات راجع مقبل من األولية المالية يانات فحص الب( "2414رقم )الخاص بعمليات الفحص الدولي لمعيار لفحصنا وفقاً تم 

بصفة أساسية من اإلستفسار من األشخاص المسئولين في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة يتكون فحص . المستقل للمنشأة"

هذا الفحص إن . ىتحليلي وغيرها من إجراءات الفحص األخرالفحص الوتطبيق إجراءات  الشركة عن األمور المالية والمحاسبية

بية السعودية المعتمدة في المملكة العر الدوليةمن عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة ، جوهريةورة بص، أقل نطاقاً 

بعملية بالتالي ال يمكننا الفحص من الحصول على تأكيدات بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام و

 مثل هذا الرأي.فإننا ال نبدي  .وعليهالمراجعة. 

 نتيجة الفحص

المرفقة لم يتم الموجزة القوائم المالية األولية الموحدة دعو إلى االعتقاد بأن إنتباهنا ما يلفت لم ي ،بناًء على الفحص الذي قمنا به

 .34رقم الدولي المحاسبة يار وفقاً لمع، من كافة النواحي الجوهرية، إعدادها

 

 لفت إنتباه

 :األولية الموحدة الموجزةمن اإليضاحات حول القوائم المالية  1نلفت االنتباه إلى األمور التالية والمبينة في اإليضاح رقم 

 

وهي الشريك بالملكية غير المسيطرة في الشركة  ،م بتوقيع اتفاقية مع شركة تي إس إم تك2416فبراير  22يخ ربتاقامت الشركة  -

% 144لتمتلك الشركة بذلك نسبة ، ٪ من رأس مال شركة تي إس إم العربية34حصتها البالغة لشراء بعة "تي إس إم العربية" التا

فقد ، . وعليهكما في نهاية الربعمن هذه الشركة التابعة. ما زالت اإلجراءات النظامية المتعلقة بالمعاملة المشار إليها أعاله قيد التنفيذ 

% من األداء المالي 144نسبة م 2416ديسمبر  31 م وكما في2417مارس  31 لمالية الموحدة المرفقة كما فيتضمنت القوائم ا

تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية ، م2417إبريل  16 بتاريخ ،في وقت الحق .والمركز المالي والتدفقات النقدية للشركة التابعة

 عملية االستحواذ. المرتبطة ب
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 )تتمة( تقريـر الفحص للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 

 

 

 

 (تتمة) لفت إنتباه

 

مليون لاير سعودي.  2.83تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها بمبلغ  ،م2417مارس  31كما في  -

إلدارة ترى أن شركة تي إس إم العربية سوف تتمكن من تحقيق فإن ا ،وبناًء على خطة األعمال فيما يخص شركة تي إس إم العربية

فقد أصدر مجلس ادارة الشركة ، إيرادات كافية وتدفقات نقدية إيجابية لدعم العمليات التشغيلية في المستقبل. عالوةً على ذلك

الدعم المالي الكافي لتمكين شركة تي  السعودية ألنابيب الصلب قراراً يؤكد فيه على استمرار أعمال شركة تي إس إم العربية وتوفير

فإن الشركة التابعة تقوم بإعداد قوائمها المالية وفقاً لمفهوم ، لتزاماتها المالية عند استحقاقها. وعليهإإس إم العربية من الوفاء ب

 االستمرارية. 

 

 

 

PKF البسام والنمر 

  المحاسبــــون المتحالفــــــون

 

 

 

 إبراهيم أحمد البسام

 (112ترخيص رقم )  -سب قانونيمحا

 

 هـ.143شعبان  13 الخبر في

م2417مايو  9
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 ألنابيب الصلبالسعودية الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 )تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132مارس  13للفترة المنتهية في 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3

تأسست في الدمام بموجب سعودية مساهمة ( هي شركة أو "أس أس بي سي" الشركة السعودية ألنابيب الصلب ) يشار إليها بـ "الشركة"

 514,444,444 ةيبلغ رأسمال الشركم. .244يونيو  .1هـ الموافق 1429اني جمادى الث 14 في المؤرخ 2454449144اري السجل التج

 لاير سعودي.  14سهم قيمة كل سهم مليون  51لاير سعودي مقسم إلى 

 

ج أنابيب مجلفنة ومسننة ملحومة طولياً في إنتاج أنابيب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاوشركتها التابعة تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 

اً وأنابيب غير ملحومة وأنابيب مغلفة خارجياً بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة وأنابيب مغلفة داخلي

 باألبوكسي وأنابيب منحنية بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابيب الملحومة.

 

 الرئيسي للشركة في العنوان التالى: يقع المركز

 

 31463الدمام  .116.4ب  .ص

 المملكة العربية السعودية

 

 هيكل المجموعة - 7

 :لهاالتابعة التالية تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على القوائم المالية للشركة والشركات 

 نسبة الملكية الفعلية النشاط الرئيسي الشركة التابعة

 م2415 م7136  

 %144 %144 تصنيع معدات المعامل ("شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة ) "تي إس إم العربية

 

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

مثل المبادالت الحرارية وأوعية  ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع معدات المعامل، م2414خالل العام ، تأسست شركة تي إس إم العربية

بدأت األعمال المدنية بالكامل. الشركة السعودية ألنابيب الصلب تمتلكها ومليون لاير سعودي  32 الضغط. يبلغ رأس مال الشركة التابعة

كانت المجموعة تمتلك . م2414 عام م وبدأ التشغيل التجاري في الربع األول من2412   عام لشركة تي إس إم العربية في الربع األول من

وقعت الشركة إتفاقية ) "اإلتفاقية"( مع شركة تي إس إم تك  .م2416فبراير  22. بتاريخ في شركة تي إس إم العربية %74أولياً نسبة 

في وقت  واذتم استكمال االجراءات القانونية لإلستح .% من حصص ملكية شركة تي إس إم العربية34البالغه  الحصة المتبقةلالستحواذ على 

 .وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة تبعاً لذلكالحق على نهاية الربع 

 

بناًء  مليون لاير سعودي. 2.83تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأسمال الشركة بمبلغ  ، م2417مارس  31كما في 

اإلدارة ترى أن شركة تي إس إم العربية سوف تكون قادرة على تحقيق ربح فإن  ، لشركة تي إس إم العربية األعمال المستقبليةعلى خطة 

فقد أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية ألنابيب الصلب قراراً  ،كافي وتدفقات نقدية إيجابية لدعم عملياتها في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك

م المالي الكافي للشركة لتتمكن من الوفاء بإلتزامتها عند استحقاقها.  يؤكد فيه على إستمرار عمليات شركة تي إس إم العربية وتقديم الدع

 فإن الشركة التابعة تقوم بإعداد قوائمها المالية وفقاً لمفهوم االستمرارية.  ،وعليه
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م وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 2417مارس  31أشهر المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترة الثالثة

بين "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاس 34رقم 

 القانونيين.

 

التي يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة  ، الموجزة للمجموعة هذه القوائم المالية األولية الموحدةإن 

هي أول قوائم مالية أوليه موحدة يتم  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تطبيق المعايير الدولية إلعداد " 1. تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لدولية إلعداد التقارير الماليةإعدادها وفقا للمعايير ا

ديسمبر  31م و 2416يناير  1م مع قائمة المركز المالي الموحدة المقارنة كما في 2417مارس  31في  "التقارير المالية للمرة األولى

حتى وبما في ذلك السنة المنتهية  . بالنسبة للفتراتم2416يناير  1تحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو تاريخ الإن م. 2416

لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  المالية الموحدة وفقاً  هاقوائمقامت المجموعة بإعداد فقد  ،م2416ديسمبر  31في 

 القانونيين. 
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ة السنوية. إن اإلفصاحات الواردة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها في القوائم المالي

، م2416ديسمبر  31موحدة الموجزة من القوائم المالية السنوية المعدلة كما في تم الوصول إلى أرقام المقارنة لقائمة المركز المالي األولية ال

في حين تم الوصول إلى أرقام المقارنة لقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين األولية الموحدة 

 م.2416مارس  31مجموعة للفترة المنتهية في للدققة الموجزة من القوائم المالية األولية الموجزة المعدلة غير الم

 

أن خيارات استخدام  ،الهيئة المنظمة لألمور المالية والقانونية للشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية ،قررت هيئة السوق المالية

ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16المحاسبة الدولي رقم  نموذج إعادة تقييم الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة في معيار 

لن يكون متاحاً خالل السنوات الثالث  44 رقم وخيار استخدام نموذج القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في معيار المحاسبة الدولي .3

ستقوم الهيئة  ، د انتهاء الفترة المذكورة أعالهم بالنسبة للشركات المدرجة. عن2419م إلى سنة 2417األولى من التحول ابتداًء من سنة 

فإن  ، بدراسة ما إذا كانت ستواصل تطبيق نموذج التكلفة أو ستسمح بتطبيق نماذج القيمة العادلة / إعادة التقييم. وفي ظل هذه الظروف

 المجموعة ال تستطيع استخدام هذه الخيارات للسنة المالية الحالية.

 

. 4حول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة في اإليضاح رقم ر التكيفية أث ايضاحتم 

يتضمن هذا اإليضاح تسويات لحقوق الملكية وإجمالي الدخل الشامل لفترات المقارنة وحقوق الملكية في تاريخ التحول المعلن سابقا بموجب 

عارف عليها في المملكة العربية السعودية )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( على المبالغ المفصح عنها لتلك المبادئ المحاسبية المت

 م(.2416يناير  1الفترات وفي تاريخ التحول وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

 

من التطبيق  ،عند التحول،عفاءات ببعض اإلتي تعتمد المعايير للمرة األولى للشركات ال 1يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يحظر التطبيق بأثر  1بأثر رجعي لبعض المتطلبات وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عن االعتراف بتطبيقها بالنسبة إلى التوقف بينما يسمح المحاسبية  امالت الخاصة بالتقديراتللمع رجعي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

محاسبة التحوط والحصة غير المسيطرة وتصنيف وقياس الموجودات المالية واالنخفاض في قيمة و ،بالموجودات والمطلوبات المالية

 . 4اإليضاح مت المجموعة بتطبيق إعفاءات اختيارية كما هو مبين في قا .الموجودات المالية والمشتقات الضمنية والقروض الحكومية

 

لم تسمح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بقياسها بطريقة ما  ،تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 تقييم أخرى. 
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في  واردكما هو  المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركة السعودية ألنابيب الصلب وشركتها التابعة )المجموعة(تتضمن القوائم 

 . 1اإليضاح رقم 

 

 تحقق السيطرة عندما يكون للشركة:ت

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها. • 

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

 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.• 

 

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

 ليها أعاله. إلسيطرة المشار على واحد أو أكثر من عناصر ا

 

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

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

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

 تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي: .لمنحها السيطرة 

 ية حاملي حقوق التصويت اآلخرين حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملك 

 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى 

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.  

 نشطة ذات الصلة وقت الحاجة القدرة الحالية على توجيه األ ،أو ليست لديها ،أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها

 بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. .التخاذ قرارات
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ما تفقد الشركة بينما تتوقف تلك العملية عند ،تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة

الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة  مصروفاتيتم تضمين إيرادات و ،السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص

فيه  هيتنتوقائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي الموجزة الموحدة األولية في قائمة الدخل 

 سيطرة الشركة على الشركة التابعة.

 

إجمالي الدخل إن وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة.  الدخل األولية الموحدة الموجزةإن قائمة 

 الشامل للشركة التابعة موزع على مساهمي الشركة. 

 

 ركات التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية الموحدة للش

 

والتدفقات النقدية الناتجة عن  مصروفاتيتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات وال

 المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.

 

 ي حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحاليةالتغيرات ف

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

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

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

 

ويتم احتسابها الموجزة الموحدة األولية قائمة الدخل  يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في ،عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة

( القيمة الدفترية المدرجة سابقاً للموجودات )بما 2( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و )1كالفرق بين )

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

 ،آخرالشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى 

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

في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره  للنسب التي يتم االحتفاظ بها من اإلستثمارالتقارير المالية(. إن القيمة العادلة 

وفي حال أصبحت شركة  39الالحقة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تفي الفتراعند االعتراف األولي لإلستثمار المتبقي كقيمة عادلة 

 التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة 

 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 1-1

 

 المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي ستصبح سارية في الفترات المستقبلية

 

م  .241يناير  1تم نشر المعايير والتفسيرات والتعديالت المحاسبية الجديدة على المعايير الحالية وهي إلزامية للفترة المحاسبية التي تبدأ في 

 ا بشكل مبكر.لم تقم المجموعة بتطبيقه ،أو ما بعدها

 

 األدوات المالية – 1التقارير المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد 

 

م متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. تم تعديل 2449الصادر في نوفمبر  9قدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

م ليشمل متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية والتوقف عن 2414في أكتوبر  الحقاً  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المتطلبات الجديدة لمحاسبة التحوط العامة. وتم إصدار نسخة معدلة أخرى من المعيار  علىالمعيارشتمل ام 2413وفي نوفمبر  .االعتراف

كل أساسي؛ )أ( متطلبات انخفاض قيمة الموجودات المالية )ب( تعديالت م ليتضمن بش2414في يوليو  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

محدودة على متطلبات التصنيف والقياس وذلك من خالل إدخال فئة قياس "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات الدين 

 البسيطة.

 

متطلبات المحاسبة لألدوات المالية لتحل محل معيار المحاسبة الدولي  9لية رقم نسخة نهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير الماتتضمن ال

 األدوات المالية: االعتراف والقياس. 39رقم 
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 ة:يتضمن المعيار متطلبات في المعالجات التالي

 

 التصنيف والقياس

م 2414وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. تقدم نسخة الذي يتم االحتفاظ بها فيه المنشأة و نموذج أعمالل وفقايتم تصنيف الموجودات المالية 

لدين. يتم تصنيف المطلوبات "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات ا 9من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تمان ئفي المتطلبات المطبقة على قياس مخاطر اإل اختالفاتبالرغم من وجود  .39معيار المحاسبة الدولي رقم لما ورد بالمالية بطريقة مماثلة 

 الخاصة بالمنشأة.

 

 انخفاض القيمة

م نموذج "خسارة االئتمان المتوقعة" لقياس انخفاض قيمة 2414 المصدر في عام 9يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 وعليه لم يعد من الضروري وقوع حدث ائتماني قبل االعتراف بخسارة االئتمان. .الموجودات المالية

 

 .39م تم ترحيل متطلبات التوقف عن االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقالتوقف عن االعتراف: 
 

اإليرادات من العقود مع العمالء   - 35المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   
 

 بمعيار واحد.  لمعيار ويحسن ويحل محل إرشادات محددة لالعتراف باإليرادايجمع هذا 

 

 11قم رمعيار المحاسبة الدولي ت بما في ذلك سوف يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية محل اإلرشادات الحالية لالعتراف باإليرادا

عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية( وينطبق  –اإليراد  – 31 رقم التفسيرو .1معيار المحاسبة الدولي رقم عقود اإلنشاء و

أرباح وخسائر استبعاد بعض الموجودات . كما توفر متطلباته نموذجاً لالعتراف وقياس على كافة اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء

 والموجودات غير الملموسة.  و المعداتغير المالية بما في ذلك الممتلكات واآلالت 

 

. إن المبدأ األساسي هو أن تعترف المنشأة باإليرادات االعتراف باإليراداتو المبادئ التي يجب على المنشأه اتباعها للقياسيحدد المعيار 

 . إلى العميل البضائع أو الخدماتتحويل مقابل  استالمهكس المقابل المادي الذي تتوقع المنشأة عالقيمة التي تب

 

  :من العقود مع العمالء يقدم المعيار نهجاً يتكون من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات ،وعلى وجه التحديد

 مع العميل. تحديد العقد (1)

  تحديد التزامات األداء في العقد.( 2)

 تحديد سعر المعاملة. (3)

 تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.( 4)

 االعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة أداء االلتزام. (5)

 

 خ. م. ستقوم المجموعة بتطبيق المعيار في نفس التاري.241يناير  1ة التي تبدأ في يفترة المحاسبهذا المعيار إلزامي للإن 

 

عقود اإليجار -36المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

 

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

تفسير لجنة تفسيرات " و حوافز عقود اإليجار التشغيلي" -" 15معايير رقم تفسير لجنة تفسيرات الوكان الترتيب يحتوي على عقد إيجار 

ويحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض  "،عقد اإليجارلالتي تنطوي على الشكل القانوني الت "تقييم جوهر المعام - 27المعايير رقم 

 .واإلفصاح عن عقود اإليجار

 

عقد و (قائمة المركز المالي)على  بين عقد التأجير التمويليالتفرقة المستأجرين ينبغي على كان  ،17الدولي رقم ة بموجب معيار المحاسب

من المستأجرين االعتراف بالتزام  حالياً  16رقم لتقارير المالية إلعداد ا. يتطلب المعيار الدولي (قائمة المركز المالي جخار)التأجير التشغيلي 

مجلس معايير المحاسبة الدولية أدرج " لجميع عقود اإليجار. وقد  حق االستخدام أصل"ة وستقبلييعکس مدفوعات اإليجار المبما اإليجار 

 . ال يمكن تطبيق هذا اإلعفاء إال من قبل المستأجرين .يجار منخفضة القيمةاإليجار قصيرة األجل وعقود اإلعقود بعض ل إعفاء اختيارياً 

 

 م. ستقوم المجموعة بتطبيق المعيار في نفس التاريخ. 2419يناير  1تبدأ في  ة التييللفترة المحاسبهذا المعيار إلزامي إن 
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سهمتصنيف و قياس معامالت الدفع على أساس األ - (7تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم )  

 

بالنسبة للتسويات . سهماألشروط االستحقاق على معامالت الدفع على تحقق المحاسبة عن آثار • تتعلق هذه التعديالت بالمجاالت التالية: 

والمحاسبة عن تعديل شروط • مع صافي مزايا التسوية اللتزامات ضريبة االستقطاع  األسهمتصنيف معامالت الدفع على أساس • النقدية

  .حقوق ملكية ةع على أساس األسهم التي تغير المعاملة من تسوية نقدية إلى تسويوأحكام الدف

 

مع متطلبات انتقالية محددة. تقوم المجموعة حاليا  ،م.241يناير  1تسري التعديالت بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 .بتقييم أثر هذا المعيار الجديد بشكل دقيق

 

 أخرىتعديالت 

 القوائم المالية الموحدة للمجموعة. جوهري على أثر يتوقع أن يكون لها ال والمعايير الجديدة والمعدلة التالية ليست سارية بعد إن 

 

 ألجنبية والمقابل المادي المقدم االمعامالت بالعمالت  – 22رقم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رات يتفسلجنة ر يتفس

المعايير الدولية إلعداد لجنة تفسيرات تفسير . يسري العمالت الجنبية تاريخ المعاملة المستخدم لتحديد سعر صرفالت ذه التعديتوضح ه

 م. .241يناير  1على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  22التقارير المالية رقم 

 

 األدوات المالية - 2رقم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

محاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( الناتجة عن إدخال محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير بالمتعلقة  اإلضافية اإلفصاحات

 للمرة األولى. 9لية رقم عندما يتم تطبيق معيار إعداد التقارير المافي الفترات المستقبلية . سيتم تطبيق هذه التعديالت 9المالية رقم 

 

والمعيار الدولي  9تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

للمجموعة خالل فترة التطبيق موجزة الالموحدة األولية لن يكون له أي أثر جوهري على القوائم المالية ،  15إلعداد التقارير المالية رقم 

لتقارير إلعداد اوالمعيار الدولي  9 رقم لتقارير الماليةإلعداد االمعيار الدولي آثار تطبيق  رحلة تقديفي هذه المرعملياً ليس  إال أنه،األولي. 

 .تقوم المجموعة بإجراء مراجعة تفصيلية بشكل معقول إال عندما 15 رقم المالية
 

 المحاسبية الرئيسية السياسات 1-4

 

تم تطبيق هذه السسياسات بشكل ثابت على  .الموحدةاألولية في إعداد هذه القوائم المالية أدناه  الواردة الرئيسيةتم تطبيق السياسات المحاسبية 

 ف ذلك. ما لم يذكر خال ،كافة السنوات المعروضة

 

 ممتلكات وآالت ومعدات 1-4-3

الك ه. ال يتم استبعد خصم االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة .دات  بسعر التكلفة التاريخيةتظهر الممتلكات واآلالت والمع

 . بنود األصول النفقات المباشرة القتناءالتاريخية تتضمن التكلفة األراضي. 

 

لتوزيع تكاليف الموجودات ذات العالقة بعد ابت ستخدام طريقة القسط الثـبإاألولية الموحدة الموجزة يتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية: على مـدى  المتبقيةخصم القيم 

 

 سنة 34 – 5 آالت ومعدات

 سنة 54 – 24 مباني وهياكل

 سنوات 14 – 5 سيارات

 سنوات 14 – 5               أثاث وتجهيزات   

 سنوات 14 – 3                                          معدات مكتبية
 

 

القيمة الدفترية ويتم إدراج الصافي ضمن قائمة الدخل  معيتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت و المعدات بمقارنة العائد 

 . الموجزة الموحدةاألولية 
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 االنخفاض في القيمة

في حال وجود أحداث أو  ذلك، وإنخفاض في قيمتها ما إذا كان هناكغرض تحديد بالدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات قيم اليتم مراجعة 

القيمة الدفترية لألصل وعندما تتجاوز  ،د ذلك المؤشرعند وجوتغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. 

قيمته  وأهي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقابلة لإلسترداد قيمتها يتم شطب الموجودات إلى  .قيمته القابلة لإلسترداد

 أيهما أعلى.  ،اإلستخدامية

 

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

إلى قيمته لألصل مباشرة يتم تخفيض القيمة الدفترية . األصول األخرىأو مجموعات األصول بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من 

 . ستردادلالالقابلة المقدرة ن قيمته صل أكبر ملألسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لالالقابلة 

 

 المراجعة السنوية للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية

ستبعاد لالمقدرة الصل بعد خصم التكاليف األمن استبعاد  الحصول عليهمجموعة لل يمكنالذي  الحالي المبلغ المقدرهي لألصل متبقية الالقيمة 

 الحالة المتوقعين لنهاية عمره اإلنتاجي. العمر وإلى بالفعل وصل صل قد األإذا كان 

 

إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات مالية.  فترةفي نهاية كل الضرورة نتاجية للموجودات وتعديلها عند األعمار اإلتتم مراجعة القيم المتبقية و

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

 

 اتالموجودتجزئة 

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

 عليه: ( خالل العمر اإلنتاجي لألصل. ومستقل

 إذا  إال) مستقلاإلجمالية للبند بشكل تكلفة لل نسبةنسبياً بالهامة  تكلفته تكون ،الممتلكات واآلالت والمعدات كل جزء من بند الك يتم استه

 ،وفي هذه الحالة ،جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت والمعداتله نفس العمر االنتاجي وطريقة استهالك  احد االجزاء الهامه كان

 ستهالك. لغرض اإل يمكن تجميع الجزأين معاً 

 

  يتم القيمة الدفترية لبند الممتلكات واآلالت والمعداتضمن  اليومية للبند الصيانةكاليف تعترف المجموعة بتال  .التجزئةمنهج في إطار .

 عند تكبدها.ة الموجزاألولية الموحدة الدخل قائمة عتراف بهذه التكاليف في اال

 

ذات الممتلكات واآلالت والمعدات بند هامة من الجزاء لألكها بشكل منفصل فقط بالنسبة الت الموجودات المختلفة ويتم استهيتم تحديد مكونا

تسري فإن المبادئ المتعلقة باستبدال األجزاء )التكلفة الالحقة للجزء المستبدل(  ،ومع ذلك. مختلفةال الكستهاالنتاجية أو أنماط اإلعمار األ

 غير هامة. أم هامة بغض النظر عما إذا كانت  .عموما على جميع األجزاء المحددة

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات رسملة التكاليف ضمن

 تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات مما يلي:

 

 التخفيضاتالخصومات التجارية وحسم بعد  .المستردةبما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير  ،سعر الشراء. 

  دارة.إلل تتراءىبالطريقة التي تشغيله الحالة الالزمة لإلى الموقع و بوصول األصلمباشرة  مرتبطةأي تكاليف 

 هذا البند أو نتيجة شراء وااللتزام المتکبد إما  .إلى حالته الطبيعية عليهيوجد الموقع الذي إعادة البند ونقل التقدير األولي لتكاليف تفكيك و

 خالل تلك الفترة. مخزونالإنتاج بخالف نتيجة استخدامه خالل فترة معينة ألغراض أخرى 

 

فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع  ،الحالةحسب  ،بها كأصل منفصلاالعتراف صل أو يتم لألفي القيمة الدفترية قة حالالليف تدرج التكا

ألحد القيمة الدفترية راف بالتوقف عن االعتيتم  ،به اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق

 كأصل منفصل عند استبداله.مثبتة األجزاء ال
 

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

 

فيها. يتم تحميل التي يتم تكبدها القوائم المالية فترة خالل أو الخسائر األرباح خرى على األوالصيانة  مصروفات اإلصالحيتم تحميل كافة 

الموجزة الموحدة األولية نتاج على قائمة الدخل مخرجات اإلصل أو لألنتاجي المقدر اإلتزيد من العمر ال حات العادية التي الصاإلالصيانة و

 عند تكبدها.
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 ماليةرأساليار غالقطع 

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

 التالية:

 

  في ينبغي االحتفاظ به هاماً  امن المحتمل أن يكون عنصرا رئيسيا / جزءً الذي  ،المعد لإلستخدام بشكل عاجلجزء الهي الهامة قطع الغيار

يتم استخدامها وليس من المتوقع عموما أن  أعطال،حدوث  عندتشغيل معدات اإلنتاج. وعادة ما تستخدم فقط استمرارية متناول لضمان ال

 مباشرة.  تاريخ الشراءمن روتيني. يبدأ استهالك قطع الغيار الهامة بشكل 

 

  تمشيا مع المقررة ستبدال خطط االبسبب  ويتم شراؤها مقدماً هامة خرى التي ال تعتبر األالرئيسية قطع الغيار العامة هي قطع الغيار(

" لإلستخدامتعتبر هذه البنود "متاحة للتشغيل.  قابلةأجزاء جديدة بقطع الغيار الرئيسية الموجودة وذلك الستبدال ( المقرربرنامج الصيانة 

 ةالعامالرأسمالية إن فترة االستهالك لمثل هذه األجزاء جزء مستبدل. عند تركيبها كك االستهالومن ثم تبدأ عملية  .فقط في تاريخ مستقبلي

 أيهما أقل. المرتبطة بها، المتوقع للمعدات لعمر اإلنتاجي المتبقيأو ااإلنتاجي  عمرهاعلی مدى تكون 

 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

نشاء أو التطوير إلى الفئة اإليتم تحويل الموجودات قيد . التنفيذتحت عمال الرأسمالية ضمن األنشاء أو التطوير اإليتم رسملة الموجودات قيد 

الحالة موقع و / أو إلى الصل وصول األ عند ،(لطبيعة المشروع تبعاً ) والمعدات أو الموجودات غير الملموسةاآلالت المناسبة في الممتلكات و

/  اإلنشاءالتنفيذ سعر الشراء وتكلفة تحت الرأسمالية األعمال اإلدارة. تتضمن تكلفة بند  الالزمة ليتمكن من العمل بالطريقة التي تريدها

دارة. يتم رسملة إلل تتراءىالتي الرأسمالية تحت التنفيذ عمال األبند  اإلستحواذ علىأو إنشاء بمباشرة  مرتبطةالتطوير وأية تكاليف أخرى 

أن تكون متاحة لالستخدام( بالصافي بعد خصم متحصالت بيع أي إنتاج قبل أسمالية تحت التنفيذ )األعمال الرمرتبطة باختبار بنود لالتكاليف ا

 .التنفيذتحت عمال الرأسمالية إطفاء األأو الك يتم استه ترة االختبار. الفالل خ

 

 غير الملموسةالموجودات  1-4-7

الموجودات يتم قياس  .االعتراف األولي  بالتكلفة. بعد  االعتراف األولي  د عنرد يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم اقتناؤها بشكل منف

 .سب اللزومح ،نخفاض في القيمة المتراكمةاالالمتراكم وخسائر غير الملموسة بالصافي بعد خصم اإلطفاء 

 

أيهما أقل. وهي تتكون بشكل رئيسي  ،نتاجيالعمر اإلأو التعاقدي على مدى العمر ير الملموسة موجودات غلالعمر اإلنتاجي المحدد ليتم إطفاء 

القسط الثابت على افتراض بطريقة سنوات  4قامت المجموعة بإطفاء هذه الموجودات غير الملموسة على مدى من أنظمة المعلومات اإلدارية. 

 أن القيمة المتبقية صفر.

 

الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد على اساس ير الملموسة الموجودات غاالعتراف ببيتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف 

 االعتراف باألصل.التوقف عن عندما يتم ة الموحد ة الموجزاألولية الدخل قائمة والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في 

 

 اإلستثمارات في شركات زميلة 1-4-1

 24تتراوح مابين ملكية  بحصص عموماً  و المرتبطة ،ليها ولكن ليس سيطرةع تأثير جوهريللمجموعة الشركات الزميلة هي تلك التي يكون 

تقوم  ،تأثير جوهريإذا لم تؤدي حصة الملكية في الشركة الزميلة إلى في المائة من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت.  54إلى 

 المجموعة بتصنيف هذا االستثمار ضمن االستثمارات المتاحة للبيع. 

 

دة يام زيتم ث مبدئياً بالتكلفة االستثمار اثباتيتم  .وفقاً لطريقة حقوق الملكية .حاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكيةتتم الم

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

 

التي سبق متناسبة من المبالغ الحصة إال التصنيف عاد يفال  ،التأثير الجوهرياالحتفاظ بمع في شركة زميلة  حصة الملكيةتخفيض إذا تم 

قائمة ستحواذ في االأو خسائر ما بعد إثبات خسائر المجموعة في أرباح خر إلى الربح أو الخسارة. يتم اآلفي الدخل الشامل االعتراف بها 

القيمة الدفترية بمع تسوية مقابلة اآلخر الشامل الدخل ستحواذ في االبعد حركات ما حصتها في ثبات ويتم إ .األولية الموحدة الموجزة الدخل

بما في ذلك أية  ،أو زائدة عنهاالشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة تكون الستثمار. عندما ل

أو قامت بدفع مبالغ ضمنية إذا تكبدت التزامات قانونية أو إال  ،خسائر إضافيةأية  إثباتوم المجموعة بتقال ، غير مضمونةأخرى ذمم مدينة 

ض في القيمة الدفترية يخفترباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة كاألبتوزيعات االعتراف يتم  . بالنيابة عن الشركة الزميلة

 .الستثماراتل
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حالة في و. الزميلةستثمار في الشركات االما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة مالي تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير 

للشركة الزميلة لالسترداد الفرق بين القيمة القابلة على أساس مة نخفاض في القياالتقوم المجموعة باحتساب مبلغ  ،ا الدليلهذوجود مثل 

 .األولية الموحدة الموجزة زميلة في قائمة الدخل ةشرك( خسائر) /"الحصة من أرباح ضمن المبلغ ذلك  اثباتثم وقيمتها الدفترية 

 

للمجموعة لقوائم المالية اوشركاتها الزميلة في المجموعة ن يب لمعامالت التصاعدية والتنازليةجة عن اتخسائر الناالرباح واألبال يتم االعتراف 

قيمة في علی انخفاض تدل المعاملة إال إذا كانت يتم استبعاد الخسائر غير المحققة كما . بالمجموعة المتصلغير  مستثمرلاة حصبقدر  فقط

 من قبل المجموعة.طبقة السياسات المبما يضمن اتساقها مع  ،عند الضرورة ،الزميلةة السياسات المحاسبية للشرک يتم تعديلاألصل المحول. 

 

 .األولية الموحدة الموجزة دخلقائمة الالزميلة في  ةفي الشرك ستثمارالمخفضة الناشئة عن االخسائر الواالعتراف باألرباح يتم 

 

 الموجودات المالية 1-4-4

 االعتراف والتوقف عن االعتراف 

راء أو بيع شبالمجموعة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه  ،المعاملةتاريخ المالية في للموجودات  الدائمةبيعات ملوابالمشتريات يتم االعتراف 

التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو يتم تحويلها استالم بالموجودات المالية عندما ينتهي الحق في التوقف عن االعتراف يتم األصل. 

 الملكية بشكل جوهري.منافع مخاطر والمجموعة بتحويل كافة  قيامو

 

 تصنيفال

والمتاح  ،الذمم المدينةوالقروض و ،خالل الربح أو الخسارةالفئات التالية: بالقيمة العادلة من  إلىتقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية 

االعتراف بتحديد تصنيف موجوداتها المالية عند ارة اإلد. تقوم من أجله الماليةتم شراء الموجودات للبيع. ويعتمد التصنيف على الغرض الذي 

 المبدئي. 

 

 الخسارةأو خالل الربح موجودات مالية بالقيمة العادلة من ( أ )

لمتاجرة. يتم تصنيف األصل المالي بغرض اهي موجودات مالية محتفظ بها  ةربح أو الخسارخالل الإن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

بغرض محتفظ به ضمن الأيضا  المالية بشکل رئيسي بغرض البيع علی المدى القصير. يتم تصنيف المشتقاتشراؤه ئة إذا تم في هذه الف

الل متوقع تسويتها خمن المتداولة إذا كان الموجودات ضمن التحوط. يتم تصنيف الموجودات في هذه الفئة أدوات لمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كا

 تقاسالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خإن متداولة. الغير  الموجودات ضمنفإنها تصنف ك بخالف ذلو .شهراً  12

 القيمة العادلة.ب الحقاً 

 

 الذمم المدينة)ب( القروض و

وهي . وغير مدرجة في سوق نشط محددة بمبالغ او دفعات ثابتة أو قابلة للتحديدالقروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة إن 

من ضيتم تصنيفها ف ،القوائم الماليةشهرا بعد نهاية فترة  12عن  استحقاقها فترات التي تزيد تلكباستثناء  ،المتداولةالموجودات ضمن  درجت

 .ةالفعالستخدام طريقة الفائدة إ. يتم إدراج القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة بقائمة المركز الماليمتداولة في الموجودات غير ال

 

 متاحة للبيعالمالية الموجودات ال)ج( 

أي فئة  ضمنتصنيفها  تلك التي لم يتمهذه الفئة أو  ضمن تصنيفهاغير مشتقة تم  مالية إن الموجودات المالية المتاحة للبيع  هى موجودات

شهرا من نهاية فترة  12الل خ ااستبعادهدارة اإل ستحقاقها او تنوييكن موعد ا ما لمويتم إدراجها ضمن الموجودات غير المتداولة  ،أخرى

 متاحة للبيع بالقيمة العادلة.المالية الموجودات ال تثبتالقوائم المالية. 

 

لشامل المتاحة للبيع في قائمة الدخل ا الموجودات المصنفة ضمنوغير المالية المالية ألوراق لالقيمة العادلة يتم االعتراف بالتغيرات في 

 اآلخر. 
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 تسلسل القيمة العادلة لألدوات المالية

 م: المستخدمة في التقييالمدخالت تقوم المجموعة بتصنيف القيمة العادلة لألدوات المالية في التسلسل التالي بناًء على 

 

  3 رقم المستوى

المالي ركز المتاريخ قائمة سعر اإلغالق في السوق النشط في دوات المالية المدرجة في األسواق النشطة تكون بناًء على لألالقيمة العادلة 

ة األخرى مثل الماليالموجودات وسوق األوراق المالية ومن األمثلة على ذلك مشتقات السلع المتداولة في  ،الموجزة الموحدةاألولية 

 االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين.

 

 7 رقم المستوي

تتضمن مكن مالحظتها. يبيانات سوقية  تعتمد علىستخدام أساليب تقييم إفي سوق نشط بلألدوات المالية غير المتداولة القيمة العادلة تحديد يتم 

أو منحنيات العائد أو أسعار  ،ت الفائدةاليم القياسية بناء على معايير السوق لمعدونماذج التقي ،أساليب التقييم التدفقات النقدية المخصومة

 في السوق الفعلية. مماثلة الت واستخدام معام ،لألدوات المماثلةوأسعار المتداولين  ،الت األجنبيةصرف العم

 

 1رقم مستوى ال

غير قابلة للمالحظة سوق في الستخدام مدخالت ال تستند إلی بيانات إدة للشرکة بتقييمات محدعلى  اًءابنالقيمة العادلة لألدوات المالية يتم قياس 

 (.قابلة للمالحظة)مدخالت غير 

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة قوائم مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من 

نخفاض في القيمة عن هذا االتكبد خسائر  ولالنخفاض في القيمة صل المالي أو مجموعة الموجودات المالية ال يتعرض األالمالية. دات الموجو

( "حدث خسارة"لألصل )المبدئي التسجيل القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد  في انخفاضوقوع في حالة وجود دليل موضوعي على إال 

على تقديره بشكل يمكن ل المالي أو مجموعة الموجودات المالية لألصأثر على التدفقات النقدية المقدرة )أو تلك األحداث(  ويكون لذلك الحدث

مالية كبيرة أو  يواجهون صعوباتالمدين أو مجموعة المدينين  أندل على مؤشرات تاالنخفاض في القيمة الدليل على يشمل موثوق. وقد نحو 

عندما تتوفر  وأمالية أخرى هيكلة أو إعادة الس إفإجراءات دخولهم في  يةأو احتمالالدفعات األصلية سداد الفوائد أو  عجزهم عنأو إخفاقهم 

مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف  ،انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المقدرةجديرة بالمالحظة تشير إلى وجود بيانات 

 التخلف عن السداد.ت المقترنة بحاالقتصادية اال

 

المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك شك بالديون يتم تكوين مخصص  ،التجاريةبالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية مثل الذمم المدينة 

خصصات تحميل مللشروط األصلية للفاتورة. يتم  اً في أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل أي من المبالغ المستحقة وفقجوهري 

مدينة لعندما تكون الذمم ا". البيع والتسويق والتوزيع مصروفات"وتدرج ضمن الموجزة الموحدة األولية االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل 

قيده  أي استرداد الحق للمبالغ المشطوبة سابقاً يتمإن . في تحصيلها مخصص الديون المشكوكمقابل يتم شطبها  ،يلصر قابلة للتحيالتجارية غ

 البيع والتسويق في قائمة الدخل الموحدة. مصروفات ضمن

 

 الماليةالمطلوبات  1-4-5

 المبدئي االعتراف 

مالية بالقيمة العادلة من المطلوبات ضمن الاآلخرون( الدائنون الذمم الدائنة التجارية والقروض و)من ضمنها  يتم تصنيف المطلوبات المالية

يتم االعتراف المبدئي. عند المالية جموعة تصنيف مطلوباتها الضرورة. تحدد المحسب  ،روض وسلفأو كقخالل الربح أو الخسارة 

تكاليف المعاملة  المستلم ناقصاً المادي القيمة العادلة للمقابل بعتراف بالمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلفيات اال

 .بها مباشرة المرتبطة

 

 قياسال

 

 السلفالقروض و

بالتكلفة الحقاً المحملة بفوائد )من ضمنها الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون(  يتم قياس القروض والسلف ،المبدئياالعتراف بعد 

التوقف عن االعتراف عند األولية الموحدة الموجزة الدخل قائمة في الخسائر واألرباح  اثباتيتم . عالستخدام طريقة معدل الفائدة الفإبالمطفأة 

 اإلطفاء. عملية خالل مطلوبات وكذلك من لاب
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 التوقف عن االعتراف 

استبدال التزام مالي حالي بآخر من  م يتم ندأو انتهاء مدته. عالتزام أو إلغاؤه تسوية بالمطلوبات المالية عندما يتم التوقف عن االعتراف يتم 

توقف عن أو التعديل كه المبادلة يتم معاملة هذ ،نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري

 .ولية الموحدة الموجزةاألالدخل قائمة في العالقة ويتم إدراج الفرق في القيمة الدفترية ذات  ،اللتزام األصلياالعتراف بال

 

 مقاصة األدوات المالية

عندما يكون هناك فقط األولية الموحدة الموجزة ي قائمة المركز المالي فعرض صافي المبلغ ويتم المالية مطلوبات الوالموجودات يتم مقاصة 

موجودات الت على أساس صافي المبلغ أو لتحصيل المعامالنية لتسوية ال عند وجودواً في مقاصة المبالغ المعترف بها يقابل للتنفيذ قانونحق 

بأحداث مستقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ في سياق  مرهوناً يالقابل للتنفيذ قانونيكون الحق ال نفس الوقت. يجب أن في مطلوبات الوتسوية 

 المقابل.عتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس المجموعة أو الطرف االاالعمال 

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

لتحري االنخفاض في سنويا أو بشكل متكرر فحصها طفاء ويتم ال تخضع لإلإن الموجودات غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي غير محدد 

نخفاض في القيمة االلتحديد خرى األالموجودات فحص يتم منخفضة القيمة. حداث أو التغيرات في الظروف إلى أنها األإذا أشارت قيمتها 

قيمة النخفاض في االبخسارة االعتراف سترداد. يتم لالتكون قابلة ال حداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد األعندما تشير 

تكاليف  ناقصاً لألصل هي القيمة العادلة سترداد لالالقيمة القابلة إن سترداد. لالقيمته القابلة لألصل ه القيمة الدفترية تجاوز بلمبلغ الذي توفقاً ل

التي تتوفر لها مستويات اليتم تجميع الموجودات عند أدنى  .نخفاض في القيمةاالغراض تقييم وألأيهما أعلى.  ،ستخدامقيد االقيمة الأو البيع 

أو مجموعات األخرى من الموجودات  الناتجةالنقدية والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات منفصل تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل 

 ردلتحري احتمال الموجودات غير المالية بخالف الشهرة االنخفاضات السابقة في تم مراجعة (. تلنقدالمولدة لوحدات )ال الموجودات

 قوائم مالية. قيمة في نهاية کل فترة في النخفاض اال

 

 الطريقة الفائدة الفع 1-4-6

عادة وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بها والتي يتم استخدامها )أصل او التزام( تساب التكلفة المطفأة ألداة الدين هي طريقة إلح

إن معدل الفائدة الفعال هو ذلك حتى تاريخ االستحقاق وفئات القروض والذمم المدينة بالموجودات المالية.  الموجودات المحتفظ بهامن لكل 

لذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة )ويضم جميع الرسوم المدفوعة والمقبوضة والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من المعدل ا

إذا  ،معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكاليف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى( في إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدين أو فترة أقصر

 . المبدئيإلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف  ،مناسبا  كان ذلك

 

 شركة زميلةإلى قروض  1-4-2

الشركة العالمية إن . الشركة العالمية لألنابيب المحدودة )جي بي سي(  ،ائد إلى شركتها الزميلةوبدون فاألجل طويل  الشركة قرضاً قدمت 

ية ألنابيب الصلب حيث تمتلك فيها الشركة السعودية ألنابيب الصلب حصة ملكية بنسبة السعودلشركة لهي شركة زميلة المحدودة لألنابيب 

وهي جزء من ترتيب لزيادة حقوق ملكية الشركاء لمذكرة تفاهم  وفقاً إلى الشركة العالمية لألنابيب المحدودة هذا القرض تقديم تم %. 35

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

 هعتبر هذتستثمار في شركة زميلة واالا من يعتبر القرض جزءً  ،. ونتيجة لذلكأو كلياً  سترداد هذا المبلغ جزئياً السعودية ألنابيب الصلب ال

 في شركة زميلة.االستثمارات زميلة وبالتالي تم تصنيفه ضمن  شركةاألجل في  ةطويلفي حقوق الملكية تمويل األداة شبه 

 

 المخزون 1-4-8

أيهما أقل. تتضمن تكلفة المخزون جميع تكاليف الشراء  ،القابلة للتحققتكلفة أو صافي القيمة الب، بواقي اإلنتاجباستثناء  ،المخزونإثبات يتم 

تامة البضائع قيد التنفيذ واألعمال تكلفة كون . تتالراهنهمخزون إلى موقعه وحالته وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في نقل ال

إذا كانت النتيجة تقارب التكلفة العامة األخرى المتكبدة في عملية اإلنتاج  مصروفاتللتحويل وال المعياريةالصنع تكلفة المواد الخام والتكلفة 

في القيمة القابلة للتحقق  شطبأي  اثباتيتم  ،في ضوء الظروف الحالية .إذا لزم األمر ،امالفعلية. تتم مراجعة التکاليف المعيارية بانتظ

في الفترة التي يحدث فيها األولية الموحدة قائمة الربح أو الخسارة في  رديتم االعتراف بأي الشطب. حدث فيها يالفترة التي كمصروف في 

 . الرد
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 خزونالقابلة للتحقق وتقدير مخصص المصافي القيمة 

صافي قياس البيع. يتم عادة لإلكمال وناقصا التكاليف التقديرية  اإلعتياديةعمال األسعر البيع المقدر في سياق و القيمة القابلة للتحقق هصافي 

ويكون لها خط اإلنتاج )نفس بالمتعلقة البنود يتم إنتاج وتسويق ويكون ذلك عندما  ،لمخزونلشطب ا دي وذلكالقابلة للتحقق بشكل فرالقيمة 

 نهائي( في نفس المنطقة الجغرافية.الستخدام االغرض ونفس ال

 

 حيث ال ،التقارير الماليةاد إلعدتفق مع المعايير الدولية ي القابلة للتحققإلى صافي القيمة للوصول إلى أقل من التكلفة المخزون شطب إن 

 بأكثر من المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعها.الموجودات  إثباتينبغي 

 

يتم تقييم مخصص الجرد.  إجراء عندالتالف وشطبه تالف. يتم تحديد المخزون المتقادم ووال مخصص مقابل مخزون بطيء الحركةتكوين يتم 

على مقارنة مستوى بناًء المالية الجارية. يتم تقييم التقادم  تقاريرالفئات المخزون كجزء من كل فئة من لالحركة والمتقادم  المخزون بطيئ

 .المبيعات المستقبلية المتوقعةبالمخزون 

 

 النقد وما في حكمه 1-4-1

لدى البنوك والتي تكون فترة يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع  ،الموجزة الموحدةاألولية ألغراض قائمة التدفقات النقدية 

 الموحدةاألولية في قائمة المركز المالي  ،ما لم يذكر خالف ذلك ،المجموعة اتمتاحة الستخدام التي تكونيوماً أو أقل  94 األصلية إستحقاقها

 القروض. بند ضمن  بالبنوكالسحب على المكشوف  حساباتيتم عرض  ،الموجزة

 

 رأس المال 1-4-31

المطلوبات المالية أو الموجودات المالية. تعريف تستوفي فيه ال قدر الدوات المالية الصادرة من قبل المجموعة كحقوق ملكية بيتم تصنيف األ

 كأدوات حقوق ملكية.للمجموعة سهم العادية وأسهم الخزينة األيتم تصنيف 

 

 توزيعات األرباح 1-4-33

في أو قبل  ،المجموعةال يكون تحت تصرف بشكل مناسب واعتماده معلنة يتم  يتم تكوين مخصص أو التزام عن مبلغ أي توزيعات أرباح

 القوائم المالية. يتم توزيعها في نهاية فترة  ولكن ال القوائم المالية نهاية فترة 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 1-4-37

قتصادية الرئيسية التي تعمل فيها االوعة باستخدام عملة البيئة للمجماألولية الموحدة الموجزة المالية القوائم يتم قياس البنود المدرجة في 

تم  العملة الوظيفية.و عملة العرض وبالريال السعودي وهاألولية الموحدة الموجزة القوائم المالية عرض . يتم "(العملة الوظيفية)" المجموعة

  سعودي. تقريب األرقام إلى أقرب لاير ما لم يذكر أن التقريب إلى أقرب مليون لاير

 

 المعامالت واألرصدة

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

إلى ألجنبية الت ابالعمقائمة المطلوبات النقدية لموجودات والحويل اتومن المعامالت جة عن تسوية هذه تالنات العمالصرف وخسائر فروق 

بالعمالت  القائمة يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية. األولية الموحدة الموجزة الدخلفي قائمة نهاية السنة في السائدة أسعار الصرف 

جنبية األت الئر صرف العمأرباح وخساثبات يتم إاألجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. 

. يتم عرض جميع "يةتكاليف التمويلال"أو "اإليرادات" ضمن األولية الموحدة الموجزة الدخل قائمة والنقد وما في حكمه في قروض المتعلقة بال

 – خرىأ( )مصروفات /إيرادات "ضمن  الموجزةالموحدة األولية في قائمة الدخل األخرى جنبية العمالت األأرباح وخسائر صرف 

 ."الصافي

 

 القروض 1-4-31

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

عتراف بأي فرق بين اال . يتملاجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعاأليتم قياس القروض طويلة  ،عتراف المبدئياال

معدل باستخدام طريقة القرض على مدى فترة الربح أو الخسارة سترداد في االومبلغ ( تكاليف المعاملةبعد خصم بالصافي المتحصالت )

لمحتمل امن قدر الذي يكون فيه لبالقرض ت اتكاليف معامالضمن القروض الت مدفوعة على تسهيلبالرسوم ااالعتراف . يتم لاالفائدة الفع

ضمن المدفوعات مقدماً رسملة الرسوم يتم سحب التسهيالت ، و يتم تأجيل الرسوم حتى يتم ،في هذه الحالةو. التسحب بعض أو كل التسهي

 العالقة.  والتسهيل ذويتم إطفاؤها على مدى فترة  ،بالقدر الذي اليكون هناك دليل على احتمالية سحب جزء او كل التسهيللخدمات السيولة 
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يتم التزام أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. تسوية عندما يتم الموجزة الموحدة األولية المركز المالي في قائمة بالقروض التوقف عن االعتراف يتم 

بما في ذلك  .المدفوعالمقابل المادي المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر و عتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوباتاال

أو تكاليف األخرى يرادات ضمن اإلالموجزة الموحدة األولية الدخل قائمة في  المفترضة،الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات 

 تمويل.ال

 

شهرا علی األقل  12تأجيل تسوية االلتزام لمدة في لمجموعة حق غير مشروط ما لم يكن لة متداولالمطلوبات ضمن اليتم تصنيف القروض 

 القوائم المالية. بعد فترة 

 

مطلوبة لرة الزمنية اتالفالل خرسملة للمؤهلة لموجودات الاإنتاج  إنشراء أو إنشاء برة شمبا المرتبطةمحددة لالعامة وا ضيتم رسملة القرو

األصول المؤهلة هي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة  ، إنكما هو مناسب، المخصص لهأو البيع لالستخدام  إلتمام وإعداد األصل

ستثمار المؤقت لقروض محددة االستثمار المكتسبة من االيتم خصم إيرادات أو البيع المخصصة له. طويلة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام 

 المؤهلة للرسملة.االقتراض لة من تكاليف إنفاقها على الموجودات المؤهلحين 

 

 .األولية الموحدة الموجزة الدخلقائمة في الفترة التي يتم تكبدها فيها في  مصروفاتكاالقتراض األخرى تكاليف إثبات يتم 

 

 مكافآت الموظفين  1-4-34

 لتزام قصير األجلاال

من المتوقع تسويتها بالكامل المتراكمة التي اإلجازات المرضية وغير النقدية ت المكافآبما في ذلك  ،إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب

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

الموظفين مكافآت التزامات كالمطلوبات. يتم عرض المطلوبات تسوية عند  سدادهاالغ المتوقع يتم قياسها بالمبو حتى نهاية فترة القوائم المالية

 .األولية الموحدة الموجزة المركز الماليالمصروفات المستحقة في قائمة الحالية ضمن 

 

 لموظفين لخدمة المكافأة نهاية 

إن برنامج مكافأة نهاية الخدمة بخصوص المكافأة المحددة. الموجزة ة الموحد األوليةالمركز المالي قائمة في االلتزام أو األصل عتراف بااليتم 

خبراء من قبل  سنوياً  المزايا المحددةالتزام يتم احتساب و ،القوائم الماليةفي نهاية فترة  المزايا المحددةالقيمة الحالية اللتزام و هللموظفين 

 .تمانطريقة تقييم وحدة االئاكتواريين مستقلين باستخدام 

 

فائدة سندات شركات عالية معدالت باستخدام المستقبلية بخصم التدفقات النقدية الخارجة التقديرية  المزايا المحددةوتحدد القيمة الحالية اللتزام 

 وتكون شروطها مقاربة لشروط االلتزام ذي العالقة.  ،سيتم بها دفع المكافآتالجودة بالعملة التي 

 

 على النحو التالي: المزايا المحددةوتصنف تكاليف 

 

 تكلفة الخدمة

 .األولية الموحدة الموجزة الدخلوالتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة 

 

األولية الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الدخل عن تعديالت  المحددةتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزايا ي

 كتكاليف خدمة سابقة. الموحدة الموجزة 

 

 تكلفة الفائدة

مزايا . يتم إدراج هذه التكلفة في مصروفات المزايا المحددةلتزام إيتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 

 .ة الموحدة الموجزةاألولي الدخلقائمة الموظفين في 

 

 خسائر الرباح أو إعادة قياس األ

في الفترة التي تحدث فيها مباشرة في تغيرات في االفتراضات االكتوارية الالت أو تعديالإعادة القياس الناشئة عن رباح أو خسائر أيتم إثبات 

 قائمة الدخل الشامل اآلخر. 
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 برنامج تمليك أسهم للموظفين

 .يتمثل برنامج أسهم الموظفين في منح العاملين بالشركة وقت إصدار أسهم الشركة السعودية ألنابيب الصلب لإلكتتاب العام خيار تملك أسهم

يتم توزيع شراء أسهم خزينة لدعم هذا البرنامج. بة. تقوم المجموعة  بتخصيص عدد محدود من أسهمها لكل موظف بالشركحيث تقوم الشركة 

فإن جزء من هذه األسهم يتم  ،باإلضافة إلى ذلك .مختلفة : مجاناً أو باألجل أو على أساس نقدي فئات على ثالثة على الموظفين هذه األسهم 

 ة.االحتفاظ به لمنحه في المستقبل للموظفين مجانا كمقابل لسنوات الخدم

 

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

ق بتسوية حقو األسهمعلى أساس ولقياس قيمة الخدمات المستلمة في معامالت الدفع  ،إلى الموظفين سهم فعلياً األعندما يتم تحويل الملكية 

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

 القيمة العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تقوم بقياسأن المجموعة  علىهذا يدل الممنوحة. و

 سهم. البرنامج القائم على أساس األأطرافا في هذا  الموظفونفيه  اريخ المنح أي التاريخ الذي أصبحت

 

 المخصصاتضمانات الخدمة و 1-4-35

 ضمانات الخدمة

 الخدمةمخصص ضمانات 

تقوم اإلدارة . ترة القوائم الماليةالتي ال تزال في فترة الضمان في نهاية فيتم تكوين مخصص بمطالبات الضمانات المقدرة عند بيع المنتجات 

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

 عن المبالغ التاريخية.

 

 المخصصات 

 بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة:االعتراف يتم 

 و حكمي ناتج من أحداث سابقةإلتزام قانوني أ 

 من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لتدفق موارد لتسوية اإللتزام في المستقبل 

 بها يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوق. 

 

ية للنقود للقيمة الزمنالسوقية الحالية تقييمات اليتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي يعكس  ،القيمة الزمنية للنقود جوهرياً أثر إذا كان 

 لتزام.إلاالمتعلقة بوالمخاطر 

 

من االلتزامات المتشابهة )مثال ذلك ضمانات المنتجات أو عقود مماثلة أو المخصصات األخرى( فإن احتمال أن يكون عدد حالة وجود وفي 

د قد يكون وبنال حدالصادر أل النقدي دفقوبالرغم من أن احتمال الت .فئة االلتزامات ككل على اساسالتدفق الصادر مطلوبًا للتسوية يتم تحديده 

يستخدم معدل الخصم قبل الضرائب . لتسوية فئة االلتزامات ككل ات النقديةضئيال فقد يكون من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لبعض التدفق

زيادة في المخصص بسبب مرور الوقت . يتم إدراج الالذى يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام

 كمصروفات فوائد.

 

 ستقطاعاالالزكاة وضريبة الدخل وضريبة  1-4-36

٪ ويخضع 285بنسبة )"الهيئة"(  لزكاة والدخلالهيئة العامة لنظمة التي يتم احتسابها وفقاً أللمجموعة للزكاة باالسعوديون المساهمون يخضع 

مخصص جموعة وللمالزكاة تحميل مخصص الخاضع للضريبة. يتم من الربح ٪ 24دل ثابت يبلغ الدخل بمعلضريبة المساهمون األجانب 

الربوط إصدار عند ، إن وجدت، . يتم احتساب الفروقالموجزة موحدةلااألولية قائمة الدخل في ركة التابعة للمجموعة شبال متعلقلالزكاة ا

 .أي مخصصات مكونة سابقاً، إن وجدل وتسويتها مقاب تحديد هذه المبالغها يتم عندوالنهائية و

 

الدخل بموجب نظام ضريبة عودية سالعربية الالمملكة ير مقيمة في مع أطراف غالمعامالت  ضضرائب على بعباستقطاع مجموعة لاتقوم 

 السعودي.
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 الضريبة المؤجلة

الموحدة األولية المالية القوائم المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في  الفروقعلى اساس بالضريبة المؤجلة االعتراف يتم 

بشكل عام التزامات الضريبة المؤجلة االعتراف بالمستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضريبة. يتم المقابلة الضريبية األوعية والموجزة 

مقابل كافة الفروق المؤقته القابلة لالقتطاع بصورة عامة  ةمؤجلة الضريبىاألصول اليتم االعتراف بمؤقتة الخاضعة للضريبة. لكافة الفروق ال

يبية موجودات الضرالمطلوبات والتم قياس ي تلك الفروق المؤقته القابلة لالقتطاع.الى الحد الذى يكون فيه الربح الضريبى محتمل توفره لطرح 

بناًء على المعدالت الضريبية التزام أو تحقق أصل تسوية المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها التي من الضريبية الت المؤجلة وفقا للمعد

 لية. القوائم المانهاية فترة جوهري بحلول بشكل تم سنها سيالتي تم سنها أو )واألنظمة الضريبية( 

 

 االعتراف باإليرادات 1-4-32

تكون بالصافي بعد تخفيضها فصاح عنها كإيرادات اإلالمبالغ التي يتم إن يرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. اإليتم قياس 

 الغير. والمبالغ المحصلة نيابة عن بمقدار المردودات والخصم التجاري وخصم الكميات 

 

 باإليرادات عند استيفاء جميع الشروط التالية: يتم االعتراف

 لقة بملكية البضاعة إلى المشتريانتقال المخاطر والمنافع الهامة المتع، 

 عندما ال يكون هناك عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالبضاعة وال يتم االحتفاظ بسيطرة فعلية على البضائع المباعة، 

 به إليراد بشكل موثوقن قياس مبلغ اعندما يمك، 

 كون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بالبيع على المجموعةعندما ي، 

  به بشكل موثوقبخصوص البيع المتكبدة أو التي ستيم تكبدها التكاليف عندما يمكن قياس. 

 

 بيع البضائع

عند انتقال الملكية أخذها في االعتبار الهامة والتي يتم ملكية المن بيع البضاعة عندما يتم تحويل مخاطر ومنافع إليرادات بااالعتراف يتم 

 أخرى.وصيل آليات تأي أو وسيلة نقل أو قطار أو على سفينة  فعلياً المنتج للعميل. ويحدث ذلك عادة عندما يتم نقل 

 

 عقود اإلنشاء

مثل المبادالت ) سلع مشيدةئها لتسليم الت من العقود مع عميرادااإللمحاسبة عن ، عندما يكون مناسباً، لنجازاإلتستخدم المجموعة طريقة نسبة 

نجاز اإلتطلب استخدام طريقة نسبة يسنة أو أكثر. إنشاؤها التي قد يستمر ( مجمعات األنابيبالحرارية وأوعية الضغط والمفاعالت والمكثفات 

صل ألساسية األمال تمام األعمثل إرحلة الرئيسية المنجزة )المعمال المنجزة حتى تاريخه كنسبة من إجمالي العمل أو األمن المجموعة تقدير 

 .وفقا لشروط العقدناسباً أيهما كان م(، ما

 

 الخدمات ايراد

المعاملة المحددة ويتم نجاز مرحلة إل وفقاً يرادات في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات، اإلعتراف باالالخدمات، يتم  إليرادبالنسبة 

 ينبغي تقديمها. ا على أساس الخدمة الفعلية المقدمة كنسبة من إجمالي الخدمات التي تقييمه

 

 توزيعات االرباح

 الشراء. من أرباح ما قبل  سدادهاوينطبق ذلك حتى لو تم استالم المبالغ. الحق في ثبوت  كإيرادات أخرى عنداألرباح توزيعات إثبات يتم 

 

 توزيعالبيع والتسويق وال مصروفات 1-4-38

الدعاية ورسوم  مصروفاتعلى مل تالبيع والتسويق والتوزيع من جميع تكاليف بيع وتسويق منتجات المجموعة وتش مصروفاتتتكون 

 غير المباشرة المتعلقة بالمبيعات. مصروفاتالتسويق وغيرها من ال

 

 لمصروفات اإلداريةا 1-4-31

األنشطة البيع والتسويق والتي ال تكون تحديداً جزء من تكلفة المبيعات أو أنشطة ة غير المباشرالتكاليف تشتمل المصروفات اإلدارية على 

 . الموجزة الموحدةاألولية قائمة الدخل التمويل كبند منفصل في  إيرادات/(تكاليف)للمجموعة. يتم عرض ة اللوجستي
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 اإليجار قودع 1-4-71

إلى المتعلقة بملكية األصل يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية عندما ينتج عن عقد اإليجار تحويل جوهري لمخاطر ومنافع الملكية 

دنى لدفعات األالقيمة الحالية للحد  وأصل المؤجر لألبالقيمة العادلة اإليجار التمويلية في تاريخ بدء عقود اإليجار يتم رسملة المستأجر. 

 أيهما أقل. ،يجاراإل

 

بعد خصم بالصافي  ،المقابلةاإليجار تمويلي بين المطلوبات ورسوم التمويل. يتم إدراج التزامات اليجار من دفعات اإليتم توزيع كل دفعة 

الموجزة الموحدة األولية الدخل مة قائبند الفائدة من تكلفة التمويل على تحميل جل. يتم األطويلة األخرى رسوم التمويل ضمن الذمم الدائنة 

. يتم فترةلكل االلتزام متبقي من لالرصيد الفائدة المستحقة على امعدل دوري ثابت على وذلك للحصول على إليجار ترة عقد اعلى مدى ف

 .لأيهما أق ،اإليجارصل أو فترة لألنتاجي اإليجار التمويلي على مدى العمر اإلصول المستحوذ عليها بموجب عقد األك الاسته

 

أو األرباح يجار التشغيلي على اإلالتي تتم بموجب عقود المدفوعات عقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل كيتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى 

 التشغيلي.اإليجار القسط الثابت على مدى فترة بطريقة الخسائر 

 

 ربحية السهم 1-4-73

 من األرباح نصيب السهم األساسي

 حتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم:يتم إ

 يةملكية بخالف األسهم العادالأي تكاليف خدمة حقوق  بعد خصم ،الربح العائد للمساهمين بالمجموعة 

 وائم الماليةقال المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل فترة على 

 

 نصيب السهم المخفض من األرباح

إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بحيث تضع في  تحديدفض من األرباح يعدل األرقام المستخدمة في نصيب السهم المخإن 

 الحسبان: 

  ةضسهم العادية المحتملة المخفاألالمرتبطة باألخرى ضريبة الدخل وتكاليف التمويل الفائدة بعد أثر 

  العادية المحتملةاألسهم بافتراض تحويل جميع قائمة المفترض أن تكون ضافية التي كان من اإلسهم العادية األالمرجح لعدد المتوسط 

 .المخفضة

 

 ات تقارير القطاع 1-4-71

يرادات اإلنفقات بما في ذلك كبد تت وأ أرباحدر ت ة تجاريترتبط بأنشطة أحد مكونات المجموعة التي بأنه القطاع التشغيلي يعرف 

قطاعات التشغيل التي تنتج عن تم مراجعة النتائج التشغيلية ويخرى. ألمكونات المجموعة ا منمع أي الت والمصروفات المتعلقة بالمعام

كذلك الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وبشأن اتخاذ قرارات من أجل  ،)رئيس المجموعة( متخذ القرارات التشغيلية بشکل منتظم من قبل 

  ة عنها.والتي تتوفر معلومات مالية مفصلؤه تقييم أدامن أجل 

 

ما مع تلك مباشرة إلى قطاع عزى البنود التي ت )رئيس المجموعة( ترفع بها تقارير إلى متخذ القرارات التشغيليةتتضمن نتائج القطاعات التي 

/ الموجودات الشركات و مصروفاتالمخصصة بشكل رئيسي من البنود غير تتكون أساس معقول. وفق التي يمكن تخصيصها البنود 

الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات / المطلوبات ذات المقر  مصروفات ،مقر الشركة(بشكل رئيسي ب)العالقة ت ذات المطلوبا

 وبعض الشهرة والموجودات غير الملموسة وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل.العالقة 

 

حيد. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية بنفس الطريقة تتم المعامالت بين القطاعات بشروط تجارية بحتة ويتم استبعادها عند التو

 . الموجزة الموحدةاألولية التي تتم في قائمة الدخل 

 

 قطاعاتها التشغيلية على النحو التالي:السعودية ألنابيب الصلب شركة التحدد 

 

 قطاع أنابيب الصلب 

 الغازواألنابيب المستخدمة في قطاعات  مسننة وأنابيب منحنيةالووالمغلفة ة أنابيب الصلب غير المجلفنة والمجلفن القطاع تصنيعيشتمل هذا 

 . والمياه واإلنشاءات والنفط
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  المعاملقطاع تصنيع معدات 

المعامل الثقيلة لالستخدام في النفط والغاز وتوليد الطاقة وتحلية المياه ع وصيانة معدات يشتمل هذا القطاع على تصميم وتصنيع وتجمي

 والتعدين والطاقة الشمسية والمصانع البحرية. 

 

(. تفصح الشركة عن نتائجها القطاعينكال القطاعين المذكورين أعاله يشتركان في عمالء متشابهين بما في ذلك عميل رئيسي واحد )لكال 

 على: بناءً الموجزة الموحدة األولية المالية قوائمها اعية في القط

 

   محليةلمبيعات الا. 1

 مبيعات التصدير. 2

 

 .المجموعة اإلفصاحات الداخلية المقدمة إلى متخذ القرارات التشغيلية رئيسعن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع  فصاحيتم اإل

 

 األحكام والتقديرات الهامة 1-4-77

 

 :الموجزة الموحدةاألولية األحكام والتقديرات الهامة التالية لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في القوائم المالية إن 

 .األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات 

 .الزكاة وضريبة الدخل 

 .انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

 ددة.تقدير التزامات المزايا المح 

  باإلخراج من الخدمةلتزام اإلمخصص. 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 

  لفامتقادم وبطيء الحركة والتالمخزون المخصص. 

 االرتباطات المحتملة 

 

 والمعداتاآلالت نتاجية للممتلكات واألعمار اإل

تتفق مع نمط الك ستهاالللتأكد من أن طريقة وفترة ك الستهاالنتاجية المقدرة وطريقة لألعمار اإلمراجعة دورية إجراء تقوم المجموعة ب

 من هذه الموجودات.المتوقع تصادية االقلمنافع ا

 

 الزكاة وضريبة الدخل

الدخل األولية الموحدة قائمة . تستحق الزكاة وتحمل على الدخلالهيئة العامة للزكاة وألنظمة  تخضع المجموعة وشركتها التابعة للزكاة وفقاً 

في الفترة التي عن الهيئة العامة للزكاة والدخل  صادرةسنوات سابقة بربوط  يتعلق الذيو ،إن وجد ،اإلضافيةالتزام الزكاة  ثباتم ا. يتالموجزة

  تكوينها. سبقويتم تسويتها مع أي مخصصات  إصدر الربوط النهائيةيتم فيها 

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

، والتي تتمثل في القيمة )أو الوحدة المولدة للنقد( القيمة القابلة لإلسترداد لألصل لدفترية القيمة وز اتتجا لقيمة عندمايحدث االنخفاض في ا

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

أو قيمة سوقية مالحظة بعد خصم التكاليف اإلضافية إلستبعاد  مماثلةل صوأية بحتة من رتجات ماللبيع فى معات ااماللمتاحة من معت البياناا

ات لمالية للخمس سنوانة ازلموالنقدية من ت التدفقاا. تنشأ تلك لنقديةت التدفقااخصم ذج على نموء بنا اإلستخداميةلقيمة اقدير . يتم تاألصل

صل األأداء  تحسينلتي من شأنها واجوهرية رات ستثماأو أي ا ،لشركة بها بعدم التي لم تلتزالة لهيكدة اعاإنشطة أمن لتي ال تتضوا .لمقبلة ا

لنقدية ت التدفقااعملية خصم ل الـن خـمم لمستخداصم ـلخل امل حساسية لمعدالعواكثر أهي داد لقابلة لالسترالقيمة إن اللنقد.  المولدة حدةولل

 ألغراض تعظيم القيم.م لمستخدالنمو ل امعدولمستقبلية اقدية لنت التدفقااكذلك و
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 المحددةالمزايا تقدير التزامات 

كتواري وضع افتراضات االكتوارية. يتضمن التقييم تقييمات استخدام إام بتزالحالية لاللوالقيمة المزايا المحددة تكلفة التزامات د يتحديتم 

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

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

 مالية. القوائم الفتراضات في تاريخ كل االمراجعة جميع 

 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

على تحصيل جميع لديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة بايتم تكوين مخصص 

تخلف ال وأمالية الهيكلة الإعادة أو  هإفالس يةواحتمال للعميلالصعوبات المالية الهامة تعتبر صلية لالتفاقية. األالمبالغ المستحقة وفقا للشروط 

يتم عمل التقدير على  ،لهامةبالنسبة للمبالغ الفردية ا. التجارية على انخفاض قيمة الذمم المدينة تعد دالئل موضوعيةعسار اإلعن السداد أو 

بشكل مجمع ويتم تكوين مخصص على  ،ولكنها تعتبر متأخرة في السداد  ، أساس فردي. يتم تقييم المبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي

 أساس مدة التأخر وفق معدالت االسترداد التاريخية.

 

 متقادم وبطيئ الحركة والتالفالمخزون المخصص 

كثر األالدليل المحققة بناًء على تقديرات صافي القيمة تكون بنود المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة والتالفة. بمخصص كوين تتقوم اإلدارة ب

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

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

 

 االرتباطات المحتملة

االرتباطات أحداث مستقبلية. إن تقييم مثل هذه حدث أووقوع أو عدم وقوع  إال عنداالرتباطات الطارئة  تسويةلن يتم  ، فإنهبحكم طبيعتها

 حداث المستقبلية.لألهامة التقديرات الواألحكام جوهري على ممارسة  ينطوي بشكلالمحتملة 

 

 لتقارير الماليةإلعداد اإلى المعايير الدولية التحول  - 4

 

األولى التي أعدتها المجموعة وفقا المالية هي القوائم الموجزة إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة ف ،1-3في اإليضاج   نيوكما هو مب

لفترة الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم عند إعداد  3تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في إيضاح الدولية للتقارير المالية.  للمعايير

وائم القفي هذه األولية الموحدة الموجزة المركز المالي قائمة . إن معلومات المقارنة المعروضة في م2417مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

لتقارير إلعداد اللمعايير الدولية قائمة المركز المالية االفتتاحية وفقاً و في إعداد  2416ديسمبر  31هي كما في الموحدة الموجزة األولية المالية 

 (.المجموعةم )تاريخ تحول 2416يناير  1في هي كما المالية 

 

ت التي تعتمد المعايير للمرة األولى بإعفاءات محددة عند التحول من التطبيق بأثر للشركا 1يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 : ةالتالي ةاالختياريات لية. قامت الشركة بتطبيق اإلعفاءرجعي لبعض المتطلبات وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الما

 

 أدوات حقوق ملكية غير مدرجة 

شركة التطوير مدرجة "قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثمار في شركة غير  ،39معيار المحاسبة الدولي وفقاً لمتطلبات  ،في تاريخ التحول

الدولي  ةمن استثمار في شركة زميلة )وفقا لطريقة حقوق الملكية( إلى موجودات مالية متاحة للبيع. يتطلب معيار المحاسبالكيميائي المحدودة" 

لتقارير المالية رقم إلعداد االمعيار الدولي  خيار اإلعفاء الوارد في لوفقا  إال أنهبالقيمة العادلة.  لمالية مبدئياً ااألدوات من المنشأة قياس  39رقم 

واعتبرت القيمة الدفترية لهذه االستثمارات المتاحة للبيع هي  ،لم تقم المجموعة بقياس هذا االستثمار بالقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي، 1

 لالستثمار.لمفترضة االقيمة 
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 التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )تتمة( -4

 األولية الموحدة الموجزة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة المركز المالي تطبيقأثر  4-3

م7136ديسمبر  13   م7136يناير  3    

 وفقاً لـ  وفقاً لـ  

  

معايير المحاسبة 

  أثر التحول  السعودية 

المعايير الدولية 

إلعداد التقارير 

 المالية

 

معايير المحاسبة 

  أثر التحول  السعودية 

المعايير الدولية 

إلعداد التقارير 

 المالية

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

             الموجودات

             موجودات غير متداولة 

)أ(1-4-4 ممتلكات وآالت ومعدات  7.6,9.3,.73  4,154,274  734,636,713 )أ(4-4-1 276,135,571  1,311,736  271,285,112 

)ب(1-4-4 موجودات غير ملموسة  1,147,995  (12,197,997)  13,345,992 )ب(4-4-1 244,178  (8,335,814)  8,851,817 

)أ(2-4-4 الصافي ،استثمار في شركة زميلة  .72,.6.,46  (66,229,623)  351,.113,49 )أ(4-4-2 85,411,721  (76,485,871)  333,815,317 

(ج)2-4-4 استثمار متاح للبيع  465,.64,.5  465,.64,.5  - )أ(4-4-2 71,671,831  71,671,831  - 

 تجارية ومدينون آخرونذمم مدينة 

 .5.,14,343  (2,549,5.4)  .53,43.,12 5-4-4 31,515,117  (1,348,241)  31,684,217  5-4-4 المتداول غير –

  858,774,121  (31,111,117)  842,775,643  .73,934,494  (1.,17.,465)  .55,756,429 

             موجودات متداولة 

 279,1.4,372  -  279,1.4,372  774,716,344  -  774,716,344  مخزون

 13,444,444  -  13,444,444  31,111,111  -  31,111,111  وديعة لدى البنك

5-4-4 تجارية ومدينون آخرونذمم مدينة   331,442,474  (87,811)  331,164,513 4-4-5  114,243,596  (61,.41)  114,141,755 

 6,412,395  -  6,412,395  32,177,531  -  32,177,531  النقد وما في حكمه

  124,166,182  (87,811)  121,181,754  44.,444,363  (61,.41)  44.,33.,522 

 1,264,494,551  (244,346,.1)  57.,1,2.2,334  3,773,718,815  (33,187,365)  3,717,713,161  إجمالي الموجودات
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 )تتمة(التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -4

 (تتمة)األولية الموحدة الموجزة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة المركز المالي  تطبيقأثر  4-3 

م7136ديسمبر  13   م7136يناير  3    

 وفقاً لـ  وفقاً لـ  

  

معايير المحاسبة 

  أثر التحول السعودية 

المعايير الدولية 

إلعداد التقارير 

 المالية

  

معايير المحاسبة 

  أثر التحول  السعودية 

المعايير الدولية 

إلعداد التقارير 

 المالية

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

            حقوق الملكية والمطلوبات

            حقوق الملكية

 514,444,444  -  514,444,444  514,444,444  - 514,444,444  رأس المال

اصدار أسهمعالوة    21.,.2.,449 -  21.,.2.,449  21.,.2.,449  -  21.,.2.,449 

 494,224,.5  -  494,224,.5  494,224,.5  - 494,224,.5  االحتياطي النظامي

 (.75,43.,24)  (22,295,549)  1,424,471 3-4 (63,921,621)  (16,164,915) (47,764,746) 3-4 خسائر متراكمة

 (12,414,144)  -  (12,414,144)  (12,414,144)  - (12,414,144)  أسهم خزينة

  727,551,.27 (16,164,915)  711,394,912  776,732,644  (22,295,549)  754,437,495 

            المطلوبات

            المطلوبات غير المتداولة

غير المتداولالجزء  –قروض ال   139,219,254 -  139,219,254  1.4,.51,.53  -  1.4,.51,.53 

 57.,52,566  4,455,243  511,654,.4 3-4-4 52,769,753  754,.5,47 47,691,443 3-4-4 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  1.6,914,253 5,47.,754  191,9.9,443  233,363,547  4,455,243  237,41.,714 

            المطلوبات المتداولة

 133,757,355  -  133,757,355  .144,777,94  - .144,777,94  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

المتداولالجزء –القروض    169,7.4,561 -  169,7.4,561  12.86248361  -  12.86248361 

لدخالزكاة وضريبة ال   7,274,471 -  7,274,471  98.618434  -  98.618434 

 272823.8746  -  272823.8746  9.4,.2.,317  - 9.4,.2.,317  مجموع المطلوبات المتداولة

 54986578456  484558243  54586428253  17,9.3.,549  754,.5,47 544,739,233  مجموع المطلوبات

  1,264,494,551  (244,346,.1)  57.,1,2.2,334   95.,.1,221,24  (11,4.2,165) 1,232,291,464  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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م2416مارس  31      

 

 تسوية التحول

م2416مارس  31    

 
  إيضاح

معايير المحاسبة 

 معدلة   السعودية

 

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

         
  ..194,343,3    ..194,343,3   اإليرادات 

6-4-4 تكلفة اإليرادات   (165,227,.7.)  173,335  (165,441,213)  

  942,175,.2  173,335  29,115,514   مجمل الربح

         
  (7,941,313)    (7,941,313)   مصروفات بيع وتسويق وتوزيع

6-4-4 مصروفات إدارية    (.,112,373)  (643,635)  (7,46.,73.)  

  (2,124,147)  -  (2,124,147)   مصروفات أخرى

         
  33,448,132  (474,344)  31,122,232   ربح التشغيل

         
6-4-4 حصة الشركة من ربح شركات زميلة    (576,271)  (2,179,459)  1,642,7..  

  (2,342,743)  -  (2,342,743)   مصروفات تمويلية

  462,.14,74  2,649,359  743,.45,.   الربح قبل الزكاة

         
6-4-4 الزكاة وضريبة الدخل   -  2,191,46.  (2,191,46.)  

  516,594,.  91.,457  743,.45,.   ربح الفترة

         

  -  -  -   الدخل الشامل اآلخر

         
  516,594,.  91.,457  743,.45,.   بالصافي بعد الضريبة ,الشامل الربحإجمالي 

 

 

 حقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة السعودية اتتسوي 4-1

 

       تسوية حقوق الملكية

م2416يناير  1  م2416 ديسمبر 31  إيضاح    

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   
  776,732,644  27.,727,551   مجموع حقوق الملكية وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية

       تعديالت التحول

3-4-4 أثر القيمة االكتوارية على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   (5,47.,754)  (4,455,243)  

الحصة من التوقف عن االعتراف بمصروفات ما قبل التشغيل للشركة 

(ب) 2-4-4 الزميلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   (2,.65,444)  (7,5.1,15.) 
 

)ج( 1-4-4 تكلفة ما قبل التشغيل –الموجودات غير الملموسة    (3,643,145)  (6,745,2.4)  

)هـ( 1-4-4 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ اطفاء   (1,342,443)  (1,342,443)  

5-4-4 خصم سلف الموظفين   (3,231,573)  (2,611,421)  

  (22,295,549)  (16,164,915)   مجموع التعديالت على حقوق الملكية       

  754,437,495  711,394,912   الدولية إلعداد التقارير الماليةالملكية وفقاً للمعايير حقوق مجموع        
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 التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )تتمة( -4

 إيضاحات حول التسويات 4-4

 الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 4-4-3

 تعديالت على الممتلكات واآلالت والمعداتأ( 

 

م2416يناير  1  م2416 ديسمبر 31  إيضاح    

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

)ج( 1-4-4 إعادة تبويب من مصروفات ما قبل التشغيل   4,933,934   6,167,417  

)د( 1-4-4 إعادة تبويب إلى برامج الحاسب اآللي   (461,275)  (674,744)  

 

 
  5,492,713  4,472,659   لألصول الثابتة أثر إعادة التبويب على الرصيد االفتتاحي      

)هـ( 1-4-4 التوقف عن االعتراف باألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ   (1,342,443)  (1,342,443)  

  4,154,274  3,134,216   مجموع أثر التحول على الممتلكات واآلالت والمعدات       

 

 وجودات غير الملموسةتعديالت على المب( 

 

احإيض  م2416يناير  1  م2416 ديسمبر 31     

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

)ج( 1-4-4 إعادة تبويب إلى الممتلكات واآلالت والمعدات   (4,933,934)   (6,167,417)  

)ج( 1-4-4 توقف عن االعتراف مقابل األرباح المبقاه   (3,643,145)  (6,745,2.4)  

  (72,741.,12)  (577,479,.)   قبل التشغيلمصاريف ما األثر على        

)د( 1-4-4 إعادة تبويب من الممتلكات واآلالت والمعدات   461,275  674,744  

  (12,197,997)  (44.,115,.)   الموجودات الغير ملموسةمجموع أثر التحول على        

 

 التشغيلج( مصروفات ما قبل 

ي تابعة تاللشركة امرحلة ما قبل تشغيل الل متكبدة خلمصروفات المجموعة برسملة جميع التكاليف والقامت ا ،وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية

 ,القسط الثابت على مدى سبع سنواتبطريقة ها ئإطفاقامت بقد و .لاير سعودي 1.842187.2 قدرها والبالغم 2413سنة حتى ،اس ام العربية

لاير  577,479,.لاير سعودي و  128.728741بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات  .م2416ديسمبر  31و م 2416يناير  1كما في 

 للرسملة قد بلغتما قبل التشغيل غير المؤهلة مصروفات  ، فإنلتقارير الماليةإلعداد المعايير الدولية متطلبات الوفقا  ,سعودي على التوالي

إيقاف تم وقد  ،على التوالي ،م2416ديسمبر  31وم 2416يناير  1في لاير سعودي كما  386438145لاير سعودي و   6,745,2.4

 السنوات السابقة. في انفاقها التي سبق روفات اإلطفاء مصاألرباح المبقاه بالصافي بعد خصم  على تحميلهاواالعتراف بها 

 

لاير  681678417 قدره والبالغحاسبة السعودية وفقاً لمعايير المما قبل التشغيل المرسملة روفات تم إعادة تصنيف الرصيد المتبقي من مص

وفقا والتي تعتبر مؤهلة كأصول ثابتة  ،على التوالي،م 2416ديسمبر  31و م 2416يناير  1لاير سعودي كما في  4،933،934سعودي و

  .لتقارير الماليةإلعداد المعايير الدولية ل

 

، كما بلغت م2416مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل لاير سعودي 6438635 مبلغقبل التشغيل مصروفات ما إطفاء رد أثر  وقد بلغ

لاير  184248454لاير سعودي و  34.8371 مبلغالممتلكات والمعدات ضمن لموجودات المصنفة المحمل على اضافي االستهالك اإلإن  قيمة

 31والسنة المنتهية في م 2416مارس  31ثة أشهر المنتهية في الالثلفترة األولية الموحدة الموجزة الدخل قائمة  وقد تم تحميلها علىسعودي 

 م.2416ديسمبر 

 

 د( برامج الحاسب اآللي 

( لاير سعودي 6748744: م2416يناير  1م )2416ديسمبر  31لاير سعودي كما في  4618275والمعدات مبلغ اآلالت تتضمن الممتلكات و

 .ملموسةالموجودات غير المعدات إلى الواآلالت ممتلكات والصنيفها من تم إعادة تالتي حاسب آلي والتي تمثل برامج 
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 التنفيذتحت األعمال الرأسمالية هـ( 

الكهرباء التي ال روفات يمثل مصوالذي لاير سعودي  183428443 التنفيذ مبلغتحت األعمال الرأسمالية  تتضمن ،م2416يناير  1كما في 

 المبقاه. األرباح  و تحميله علىاالعتراف بهذا المبلغ التوقف عن م وبالتالي ت ،تستوفي معايير الرسملة

 التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )تتمة( -4

 االستثمارات  4-4-7

 

 زميلة: اتاالستثمار في شرك علىتعديالت أ( 

 

 

 ستثمار في شركة زميلةاالب( 

المتكبدة  مصروفاتبرسملة جميع التكاليف وال ،شركة زميلة بالمجموعة، الشركة العالمية لألنابيب ,قامت، السعوديةوفقا لمعايير المحاسبة 

 ,م2416ديسمبر  31و م 2416يناير  1كما في  ,القسط الثابت على مدى أربع سنواتبطريقة ما قبل التشغيل وإطفاؤها تأسيسها وخالل مرحلة 

وفقا للمعايير  ,على التوالي ،لاير سعودي 81.58726.لاير سعودي و  2186648454ما قبل التشغيل  مصروفاتالقيمة الدفترية لبلغت 

احتسابه كمصروفات  جبكأصل يبه عتراف لالما قبل التشغيل غير المؤهل  مصروفاتفإن هذا المبلغ من  ،تقارير الماليةلإلعداد االدولية 

 مبلغلاير سعودي و .785.1815بمبلغ األرباح المبقاه في األصل ٪ من هذا 35وهي موعة بتعديل الحصة النسبية المجفقد قامت  ،عليهو

 على التوالي.  ،م2416ديسمبر  31و م 2416يناير  1كما في لاير سعودي  28.658444

 

لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر  379،459بلغ  قد األولية الموحدة الموجزةالدخل قائمة قبل التشغيل في ما  مصروفاتإطفاء  ردإن أثر 

 م. 2416مارس  31المنتهية في 

 

 استثمارات متاحة للبيع( ج

"شركة التطوير  بسوق األسهم السعودية ستثمار في شركة غير مدرجةإلا بالمحاسبة عنقامت المجموعة  ،السعوديةلمعايير المحاسبية  وفقاً 

و لاير سعودي  5.864.8465 لإلستثمار بلغت القيمة الدفترية .زميلة )وفقا لطريقة حقوق الملكية( الكيميائي المحدودة" كاستثمار في شركة

جوهريا على قطاعات نفوذاً على التوالي. لم تمارس المجموعة  ،م2416ديسمبر  31وم 2416يناير  1کما في لاير سعودي  2386248.19

قامت المجموعة بإعادة تصنيف  ،39معيار المحاسبة الدولي رقم متطلبات وبناًء على . شركة التطوير الكيميائي المحدودةالتشغيل الرئيسية ل

 .لتقارير المالية قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةإلعداد استثمار كموجودات مالية متاحة للبيع. يتطلب المعيار الدولي االهذا 

 

 31لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  18.448444ذا االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية بلغت الخسائر التي سجلتها المجموعة له

 .هذه الخسائر نتيجة إعادة التصنيف إلى استثمارات متاحة للبيع ردتم ، . لذلكالموجزة ةالموحداألولية الدخل قائمة في م 2416مارس 

 

 فيننهاية الخدمة للموظمكافأة التزامات  4-4-1

المنصوص عليها في  وفقاً لطرق األحتسابقامت المجموعة باحتساب التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية

لتزام إوظفين  كمكافأة نهاية الخدمة للمباحتساب القيام  المجموعة  فعلى ،التقارير الماليةإلعداد للمعايير الدولية  قانون العمل السعودي. وفقاً 

التزام الحتساب قامت المجموعة بتعيين خبير اكتواري مستقل  ،. وبناء على ذلكةكتوارياإلحتسابات اال على أساس امعترف بهة محددمزايا 

بموجب  لمثبتالتزام مقارنة باإلالخبير االكتواري نتج عن االلتزام المحتسب من قبل وما بعده. وقد م 2416يناير  1المحددة كما في المزايا 

 31و م 2416يناير  1لاير سعودي كما في  5847.8754 مبلغلاير سعودي و 484558243 وقدره زيادة بمبلغمعايير المحاسبة السعودية 

 األرباح المبقاه. مقابل  تحميلهاوالتي تم  ،على التوالي ،م 2416ديسمبر 

 

مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في األولية الموحدة الموجزة الدخل قائمة في  على مكافأة نهاية الخدمة للموظفينإن أثر التقييم االکتواري 

ربح إکتواري بمبلغ  2416ديسمبر  31نتج عن التقييم االکتواري کما في  ,لاير سعودي 135،436 وقدره هو انخفاض بمبلغ2416

الربح والخسارة لسنة لاير سعودي في  183458947لغ إضافية بمب مصروفاتواآلخر الدخل الشامل قائمة في لاير سعودي  2.28444

 .لاير سعودي 184238547بمبلغ زيادة بالصافي في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  مما نتج عنه ،م2416

م2416ديسمبر  31  إيضاح  م2416يناير  1     

  ي()لاير سعود  )لاير سعودي(   

)ب( 2-4-4 مشطوب من مصروفات ما قبل التشغيلال   )2,.65,444(  )7,5.1,15.(  

)ج( 2-4-4 إعادة تبويب إلى متاح للبيع   )23,624,.19(  )5.,64.,465(  

  )66,229,623(  )23.,26,4.5(   مجموع أثر التحول على االستثمار في شركة زميلة       
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 التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )تتمة( -4

 الزكاة والضريبة 4-4-4

وفقاً . األولية الموحدة الموجزة التغيرات في حقوق الملكية قائمةالمبقاه مباشرة باألرباح  علىاة والضريبة الزك بتحميل قامت المجموعة سابقاً 

مخصص  نقلوبالتالي يتم يجب تحصيل هذا المصروف على قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة ، للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

األولية التغيرات في حقوق الملكية من قائمة لاير سعودي  .28191846 قدره والبالغم 2416مارس  31منتهية في لفترة الثالثة أشهر ال الزكاة

 الموجزة. األولية الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة الموجزة 

 

 خصم سلف الموظفين 4-4-5

هذه  ثباتبإالمجموعة قامت قد و على مدة تتجاوز العام الواحد والتي غالباً مايتم سدادها موظفيهاإلى قروض بدون فائدة  ميقامت المجموعة بتقد

قامت المجموعة ، 39معيار المحاسبة الدولي رقم وبناًء على ، التحول . في تاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة السعوديةاإلسمية القروض بالقيمة 

 بتخفيض هذه القروض إلى قيمتها الحالية.

 

 أثر هذا الخصم هو كما يلي:  ( أ

 

 

 

 األثر على قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة  4-4-6

 

 األولية الموحدة الموجزة قائمة الدخلعلى تعديالت  ( أ

 

م2416 ديسمبر 31           م2416يناير  1     

  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

  (2,549,5.4)  (744,.3,14)   غير متداول –على الذمم المدينة التجارية ومدينون آخرون 

  (41.,61)  (33.,2.)   متداول –على الذمم المدينة التجارية ومدينون آخرون 

  (2,611,421)  (3,231,573)   ل على األرباح المبقاهإجمالي األثر المحم       

 

 إيضاح

 

م2416مارس  31   

 

  )لاير سعودي(   

     تكلفة اإليرادات

3-4-4  من قبل الخبير االكتواري ثر قياس مكافاة نهاية الخدمة للموظفينأ   (135,436)  

)ج(1-4-4 استهالك مصروفات ما قبل التشغيل المحولة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات   34.,371  

   173,335  

     المصروفات اإلدارية

)ج(4-4-1    (643,635)  

  (643,635)   .باألصول غير الملموسة – إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل رد

     الحصة في صافي الخسارة في شركات زميلة 

)ب( 2-4-4 إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل لشركة زميلة رد   (379,459)  

)ج( 2-4-4 خسائر شركة زميلة مسجلة بطريقة حقوق الملكية رد   (1,.44,444)  

   (2,179,459)  

     الزكاة وضريبة الدخل

4-4-4 لتغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة الموحدةإعادة التبويب من قائمة ا   2,191,46.  

   2,191,46.  

     

  452,813   الموجزة  الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدةو الدخلمجموع األثر على قائمة 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

 

 القيمة الدفترية

م7132مارس  13   م2416ديسمبر  31     

ر مدققةغي    

 

(معدلة)    

  )الريال السعودي(  )الريال السعودي( إيضاح 

      

1-5 األصول الثابتة التشغيلية  576,114,134  535,472,.49  

3-5 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  316,783,142  191,442,674  

 

 277,585,163 
 726,915,523  

 

 األصول الثابتة التشغيلية 5-3

 

 

مارس  13 

م7132 م2416ديسمبر  31    

 

  
(معدلة)  غير مدققة   

 

  )الريال السعودي(  )الريال السعودي( إيضاح

 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

 

513,111,311  496,772,134  

)أ( 1-4-4 أثر التحول  4,427,651  5,492,713  

 (دلةصافي القيمة الدفترية المعدلة في بداية الفترة )مع

 

515,427,841  542,264,.43  

      
  14,219,441  447,163  خالل الفترة / السنةات إضاف

  .69,565,96  -  محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

  14.,44.,5  -  إعادة تصنيف قطع الغيار الرأسمالية

  (644,.5)  -  القيمة الدفترية صافي ب –االستبعاد 

  (.69,.41,74)  (1,633,316)  الفترة / السنة االستهالك خالل

  (6.4,..1,4)  -  انخفاض قيمة الموجودات الثابتة التشغيلية

  (546,141,.)  -  شطبال

)ج( 1-4-4 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتحول إلى أثر   -  (1,424,454)  

  49.,535,472  576,114,134  صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 

 :اإلضافات خالل الفترة / السنة )بما في ذلك التحويل  من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ( هي كما يلي 5-7

 

  

مارس  13

م7132 م2416ديسمبر  31    

  
(معدلة)  غير مدققة  

  
 )الريال السعودي(  )الريال السعودي(

  هياكلمباني و

 
6,411  16,4.5,356 

 آالت ومعدات

 
71,641  61,149,556 

 سيارات

 
-  543,544 

 أثاث وتركيبات

 
-  661,37. 

 مكتبية وكهربية معدات

 
416,173  1,425,579 

  
447,163  79,7.5,369 
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

 

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 5-1

 

م7132مارس 13    م2416ديسمبر  31     

ر مدققةغي     

 

(معدلة)    

  )الريال السعودي(  )الريال السعودي(  إيضاح 

       
  64,5.3.,237  317,285,332   صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

  (1,342,443)  (3,147,441)  (هـ)1-4-4 أثر التحول

 صافي القيمة الدفترية المعدلة في بداية الفترة )معدلة(
 

  

313,447,624 

  

236,522,144 

 

       
  24,4.6,542  4,811,721   إضافات خالل الفترة / السنة

  (.69,565,96)  -   محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

  191,442,674  316,783,142   صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة       

 

 استثمارات - 6

 

 ا يلي: تم تصنيف االستثمارات كم 6-3

 

  

م7132مارس 13  م2416ديسمبر  31    

 

(معدلة)  غير مدققة     

  )الريال السعودي(  )الريال السعودي( إيضاح 

      
  5,449,279.  13,117,127 2-6 الصافي ،استثمارات في شركة زميلة

  19.,23,624  71,671,831 3-6 استثمارات متاحة للبيع

      
  335,631,213  149,434,49.  

 

الصافي ,استثمارات في شركة زميلة 6-7  

 تتكون االستثمارات في شركة زميلة مما يلي: 

 

 

 إيضاح
م7132مارس 13   

  غير مدققة

م2416ديسمبر  31  

(معدلة)  

 )الريال السعودي(  )الريال السعودي(   الشركة العالمية لألنابيب 

      

 45,444,444  45,111,111   تكلفة الشراء

 43,754,444  41,251,111   مساهمة القرض

 (44,114.,16)  (425,232)   الحصة من الخسارة المتراكمة للشركة الزميلة

 16,324,397  6,581,611   الحصة من صافي ربح / )خسارة( الفترة

 (65,444.,2)  (7,865,114)  )أ( 2-4-4 أثر التحول

 5,449,279.  13,117,127   صافي قيمة االستثمار
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 )تتمة( استثمارات - 6

)تتمة( الصافي ,استثمارات في شركة زميلة 6-7  

 

 الشركة العالمية لألنابيب المحدودة 

الشركة العالمية لألنابيب المحدودة )جي بي سي( هى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة للشركة وشركة إي إي دبليو األلمانية وشركاء 

رأس إن  .بوصة واألنابيب ذات اإلستعماالت اإلنشائية 64أنواع متعددة من األنابيب الملحومة الكبيرة حتى قطر سعوديين آخرين وتقوم بإنتاج 

  .  %35تمتلك الشركة السعودية ألنابيب الصلب منه نسبة و ،مليون لاير سعودي 125مال الشركة العالمية لألنابيب المحدودة هو 

 

مليون لاير سعودي والذي تم منحه للشركة الزميلة  43875ون فوائد للشركة العالمية لألنابيب بمبلغ عتماد قرض بدإقام مجلس إدارة الشركة ب

م وكذلك مع قرار الشركاء 2449مايو  .بناًء على ورد فـي مذكرة التفاهم الموقعة والمعتمدة من قبل الشركاء بالشركة العالمية لألنابيب فـي 

ان هذا القرض غير محدد بجدول سداد معين ويمثل جزًءا من اتفاقية لزيادة حقوق الملكية من  ,م2412ل إبري 22المعتمد والموقع في  1-3رقم 

أصبح  ،بعد هذه االتفاقية ,مليون لاير سعودي ويسري على القرض المقدم من الشركاء بحسب نسب ملكيتهم 254مليون لاير سعودي إلى  125

 125مليون لاير سعودي من رأس المال المدفوع و 125مليون لاير سعودي والتي تتمثل في  254هيكل حقوق ملكية الشركة العالمية لألنابيب 

 .مليون لاير سعودي 254مليون لاير سعودي مساهمات من الشركاء في شكل قرض لزيادة حقوق الملكية إلى 

 

 استثمارات متاحة للبيع 6-1

 

 االستثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:  علىالحركة 

م7132مارس  13     

 غير مدققة

  )لاير سعودي(

م2416ديسمبر  31  

(معدلة)  

 )لاير سعودي(

      

 465,.64,.5  19.,23,624 الرصيد االفتتاحي

 444,444,.  - السنة /خالل الفترة  اإلستحواذ

 (43,427,646)  - انخفاض قيمة االستثمار*

 19.,23,624  19.,23,624 الرصيد الختامي    

 

شركة قابضة تهدف لتطوير المشروعات وهي  ،شركة التطوير الكيميائي المحدودة٪ في 24بنسبة حصة للبيع ثل االستثمار المتاح يم

تم إعادة تبويب هذا االستثمار من استثمار في  ,التحولتاريخ إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وكما في تحول لوفقا ل ,الصناعية

 .)ج(( 2-4-4 رقم المطلوبة )إيضاحالتحول مع األخذ في االعتبار کل تأثيرات ، إلی استثمارات متاحة للبيع شرکات زميلة

 

 ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون - 2

 تتكون الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون مما يلي: 

 
 إيضاح

م7132مارس  13   

  )لاير سعودي(

م2416ديسمبر  31  

  )لاير سعودي(

 م2416يناير  1

 )لاير سعودي(

 

  99.,716,..  99,163,4.7  336,182,181   ذمم مدينة تجارية

        (1,3.7,1.9)  (3,474,218)   الديون المشكوك في تحصيلها مخصص

         

 (72,169)  

  644,734,..  .9.,97,775  334,661,727   صافي الذمم المدينة التجارية

)أ(12 عالقة مستحق من أطراف ذات   8,114,247  5,249,534  5,2..,419        

 بالتكلفة المطفأة – مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

   

72,521,216 

  

26،.75،151 

  

26،512،.64 

 

   353,323,831  129,944,5.3  124,445,613  

  (.5.,14,343)  (14,535,992)  (31,521,761)   بالتكلفة المطفأة يخصم: الجزء غير المتداول

         

  114,141,755  119,364,591  341,518,542   الصافي ،الجزء المتداول إجمالي
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 م7132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون - 2

 

 يلي: فيما مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  علىالحركة تتمثل 

م7132مارس  13    

)لاير سعودي(   

 

م2416ديسمبر  31   

  سعودي()لاير 

 م2416يناير  1 

)لاير سعودي(   

 

 3,182,381  الرصيد االفتتاحي
                       

72,169 

 

151,794 

 

   1,643,623  1,315,424  53,112  السنة/ إضافات خالل الفترة 

  (.1,6.3,24)  -  (34,188)  مستخدم مقابل شطب ذمم مدينة

  72,169  1,3.7,1.9  3,474,218  لرصيد الختاميا  ا        

 

 القروض - 8

 

 

 غير متداول متداول

 

مارس  13

م7132  

ديسمبر  31

م2416 م2416يناير  1   
مارس  13

م7132  

ديسمبر  31

م2416 م2416يناير  1   

 

 معدل معدل غير مدقق معدل معدل غير مدقق

 )لاير سعودي( عودي()لاير س )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( قروض ألجل

صندوق التنمية        

الصناعية 

 الصافي ،السعودي
                      

     -    

                     

   -    - 351,658,161 155,341,499 169,611,271 

                     - قروض بنكية

      -    
-                    - 

   
75,246,714 47,356,137 14.,771,233 

       

قروض قصيرة 

       األجل

تسهيل قرض 

 - - - 33,645,723 142,444,115 11,317,111 قصير األجل

بنوك سحب على 

 - - - 1,443,9.7 464,.4,29 1,151,815 المكشوف

 
311,156,344 146,342,175 35,4.9,714 321,414,712 242,657,636 27.,3.2,544 

لمتداول من الجزء ا       

 (93,534,651) (3.6,.63,43) (48,516,153) 93,534,651 3.6,.63,43 48,516,153 قروض ألجل

 53.,51.,1.4 139,219,254 311,862,146 624,361,.12 169,7.4,561 353,511,115 مجموع القروض       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السعودية ألنابيب الصلبالشركة   

 )شركة مساهمة سعودية(

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 م7132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

- 34 - 
 

 

 

 )تتمة( القروض - 8

     مدة التمويل هي كما يلي: إن 

       

 م القرضاس

دالرصي  

يبالريال السعود  نوع القرض 

عدد 

 رسوم تدبير القرض الفترة مدة السداد األقساط

              

صندوق التنمية الصناعية 

1 -السعودي   نصف سنوي 14 طويل األجل 766,117,.11 

م إلى 2417مايو 

م2421مارس   

تكاليف متابعة كل 

 ستة أشهر

صندوق التنمية الصناعية 

2 -ي السعود  نصف سنوي 11 طويل األجل 91,946.,34 

م إلى 2417يوليو 

م2422يوليو    

تكاليف متابعة كل 

 ستة أشهر

مجموع قروض صندوق 

      351,658,161 التنمية الصناعية السعودي

       

 قروض بنكية طويلة األجل

                 

 كل ثالثة أشهر 5 طويل األجل 25,746,234

ى م إل2417إبريل 

م.241إبريل   

معدل السيبور زائداً 

2%  

إجمالي القروض طويلة        

      321,414,712 األجل

       

 - قصير األجل 99,142,339 قرض مرابحة

 6إلى  3من 

 - أشهر

معدل السيبور زائداً 

% إلى 1825

2854%  

 - - - - قصير األجل 45.,3,953 بنوك سحب على المكشوف

       
قروضال إجمالي  787,461,443      

 

  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 1

بإجراء قامت المجموعة  ،وفقا لنتائج التقييمو .قامت المجموعة بإجراء تقييمات اكتوارية لحساب التزاماتها بموجب خطة المزايا المحددة

 ،م على التوالي2416ديسمبر  31م و 2415ديسمبر  31لاير سعودي كما في  5847.8754لاير سعودي و  484558243 قدرهوتعديل 

  .(3-4-4الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاه )إيضاح  تم تحميله على إضافياً  والتي تمثل التزاماً 

 

 : كما يلي مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل الفترة علىالحركة تتمثل 

م7132مارس  13    

  )لاير سعودي(

م2416ديسمبر  31  

 )لاير سعودي(

     

 511,654,.4  42,613,111  لمعايير المحاسبة السعودية  وفقاً  -يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

 4,455,243  5,128,251  (3-4-4إيضاح )التحول أثر 

 57.,52,566  57,261,251  (دلةلمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )معوفقاً ل –يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

 6,755,494  3,211,827  المصروفات المحملة خالل السنة

 (2.2,444)  -  أرباح إعادة القياس

 (.6,274,19)  (171,573)  المسدد

 52,769,753  54,351,314  الرصيد الختامي
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 )تتمة( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 1

 

 للسنة/  للفترةاألولية الموحدة الموجزة المحمل على قائمة الدخل 

 

م7132مارس  13    

)لاير سعودي(   

م2416ديسمبر  31   

)لاير سعودي(   

 4,913,179  3,742,861  تكلفة الخدمة الحالية

 -  -  تكلفة الخدمة السابقة

 42,315.,1  467,111  تكلفة الفوائد

 6,755,494  3,211,827  التكلفة المعترف بها في الربح أو الخسارة

 

 كتوارية الرئيسيةاالفتراضات اال

  
 

م2416ديسمبر  31  

)لاير سعودي(   

 3,45%   الخصم المستخدم معدل

%5 -% 3   اتب ومعدل زيادة الر  

 متوسط   معدل دوران الموظفين

 

 يلي:  فيماالمحددة المزايا تزامات لإلتحليل الحساسية على القيمة الحالية يتمثل 

 

 

م2416ديسمبر  31  

 

 

النسبة 

 المئوية

لمبلغ بالريال ا

 السعودي

 معدل الخصم

%105+ الزيادة     54,471,944 

%105 - النقص  55,749,543 

 

 

  النسبة المتوقعة لزيادة الراتب 

%105+ الزيادة    55,559,274 

%105 - النقص  54,1.1,967 

 

 

 الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرى - 31

 

 

 

 إيضاح
م7132مارس  13  

  )لاير سعودي(

م2416ديسمبر  31  

  )لاير سعودي(

 م2416يناير  1

 )لاير سعودي(

 

   114,975,694    .114,155,25   355,616,556  ذمم دائنة تجارية

)ب( 12 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  1,855,753  4,444,951    4,444,951  

   776,714,.1    22,617,739   72,171,111  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

  386,487,711  144,777,94.  133,757,355  
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 تقارير القطاعات - 33

من  4قطاعات الداخلية هي نفس السياسات الواردة في اإليضاح رقم تقارير الإن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في 

 .الموجزة هذه القوائم المالية األولية الموحدةاإليضاحات حول 

 

 يات المجموعة من القطاعات التشغيلية التالية:تتكون عمل

 اإلجمالي  معدات المعامل  أنابيب الصلب  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  م7132مارس  13ا في مك

       

 841,543,156  22,174,486  227,536,821  موجودات غير متداولة

 3075105510814  374,418,167   3,371,337,517  مجموع الموجودات 
 513,632,466  335,536,171    436,313,446   مجموع المطلوبات

 315,151,722  35,616,454  331,651,871  اإليرادات

 332,711,736  37,463,744   314,223,127  تكلفة اإليرادات
 31,715,236   761,657    1,147,164   ربح الفترة

 6,581,611     -    6,581,611   لة الحصة في ربح شركات زمي

 

 

 

 

      

معدات المعامل   أنابيب الصلب    اإلجمالي  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  م2416مارس  31كما في 

  772,935,525  موجودات غير متداولة

        

.1,424,545  .54,356,434 

 966,..1,326,6  31,227.,141  57،739.,1,224  مجموع الموجودات 

 561,935,277  745,446,.9  463,234,271  مجموع المطلوبات

 ..194,343,3  4,963,634  1.9,379,754  اإليرادات

     165,441,213  166,297,.  157,234,916  تكلفة اإليرادات

      

165,227,.7. 
       

 516,594,.  (5,925,543)  14,442,497  ربح الفترة

 ..1,642,7     -   ..1,642,7  الحصة في ربح شركات زميلة 

 

 القطاع الجغرافي

القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع 

 ،تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ,في بيئات اقتصادية أخرىلمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل 

مبوية حسب القطاعات الجغرافية  م2416 ديسمبر 31م و2417مارس  31كما في والتي تمثل اإليرادات المعلومات المالية المعروضة إن 

 كما يلي:

 

م7132مارس  13    

  )لاير سعودي(

م2416 مارس 31  

 )لاير سعودي(

 167,444,4.7  372,815,455  العربية السعوديةالمملكة 

 941,.27,29  2,454,877  دول أخرى

  315,151,722  194,343,3.. 

 

 عميل رئيسي المعامالت مع  

 .لفترةا٪ من إجمالي إيرادات 97،.2 تهنسبما  اإليرادات من عميل رئيسي واحد تشكل 
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 أطراف ذات عالقة وأرصدة الت معام - 37

في  نفوذ هامإذا کان لدى أحد األطراف القدرة علی السيطرة علی الطرف اآلخر أو ممارسة عالقة  ألطراف كأطراف ذوييتم إعتبار ا

ون فيها دارة والشركات التي يكاإلمن المساهمين وأعضاء مجلس العالقة ذات األطراف تتكون  .اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية

القة على اساس تجارية طراف ذات عأجموعة مع الت الممعامتتم هام نفوذ  ، جماعيكل فردي أو بش ،دارةالاللمساهمين وأعضاء مجلس 

 .بحتة وفي سياق األعمال االعتيادية وبتنسيق من مجلس اإلدارة

 

 العالقة  أسم المنشآة

 مساهم  مجموعه الربيعة والنصار

 مساهم  شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف

 مساهم  سعودية شركة عبر الخليج ال

 شركة شقيقة  شركة التطوير الكيميائي المحدودة

 في شركة تابعةسابق مساهم   كوريا ,تي إس إم تيك

 

 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة هي كما يلي:إن 

 

 فترة الثالثة أشهر   فترة الثالثة أشهر     

 المنتهية في  المنتهية في    

م7132مارس  13  طبيعة المعاملة  لطرفاسم ا م2416مارس 31    

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(    

  634,.2,15    3,451,413   مبيعات  مجموعه الربيعة والنصار

  424,429    431,261   مبيعات  شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف

  3,159,551    1,761,111   مبيعات  شركة عبر الخليج السعودية 

  54.,74    24,851   خدمات مقدمة  شركة هيو للصلب المحدودة

 

 يلي:  فيمااألرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة تتمثل  ( أ

 

م7132مارس  13  م2416مارس 31    

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي( 

    

  3,561,336   6,712,277  شركة عبر الخليج السعودية 

  .19,..1,6    7,112,761  لنصارمجموعه الربيعة وا

    -    431,261  شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف

      8,114,247    5,249,534  

 

 يلي:  فيمااألرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة تتمثل  ( ب

م7132مارس  13  م2416مارس 31    

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي( 

 55,251.,3  1,855,753 شركة تي إس إم تيك 

 149,744  - شركة هيو للصلب المحدودة

    
 1,855,753  4,444,951 
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 ربحية السهم  - 31

لعائد للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم ايتم إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم الربح 

يتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  ،لنصيب السهم المخفض من األرباحبالنسبة  .العادية القائمة خالل الفترة

تشمل اصدار اسهم لدعم برنامج خيارات األسهم الممنوحة المعرضة للتخفيض والتي تحويل األسهم العادية  و ذلك بإفتراض ،القائمة

 .للموظفين وتحويل اسهم الخزانة المملوكة للمجموعة

 

 :لسهم هي كما يليربحية وخسارة اإن 

م7132مارس  13  م2416مارس 31    

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي( 

    

 4,169  1,717 نصيب السهم األساسي من األرباح

 516,594,.  31,715,236 ربح الفترة

 54,521,996  51,573,116 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

    

 4,167  1,711 سهم المخفض من األرباحنصيب ال

 516,594,.  31,715,236 ربح الفترة

أثر األسهم العادية  بعد خصمبالصافي  ,المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 51,444,444  53,111,111 المعرضة للتخفيض

    
    تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 51,444,444  53,111,111 م المصدرةعدد األسه

            

 (12.,762)  (267,837) األسهم المحتفظ بها لبرنامج تملك األسهم للموظفين –يخصم: أسهم الخزانة 
  .4.,2.4  718,781 يضاف: المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة للموظفين

    
 54,521,996  51,515,468 عدد األسهم القائمة

 54,521,996  51,573,116 متوسط المرجح لعدد األسهم القائمةال

    
 

 إدارة المخاطر المالية - 34

إن أنشطة المجموعة معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق بما في ذلك مخاطر العمالت والتدفقات النقدية ومخاطر 

للمجموعة على عدم الكلي ويركز برنامج إدارة المخاطر  ،االئتمان ومخاطر السيولة أسعار الفائدة للقيمة العادلة ومخاطر األسعار ومخاطر

مطابقة تقوم المجموعة بمراجعة و ،داء المالي للمجموعةاألالسلبية المحتملة على اآلثار سواق المالية ويسعى إلى تقليل األإمكانية التنبؤ ب

 كما يلي:  السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر والتي تم تلخيصها

 

 الفائدةمعدالت مخاطر 

ئدة على مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الساإن 

 شكل ـبالمحملة بفوائد وموجوداتها ومطلوباتها إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على  ،للمجموعة المراكز المالية والتدفقات النقدية

تحد اإلدارة من مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغيرات  .بنكيةالت التسهيالالمكشوف من البنوك والسحب على رئيسي على 

غير قات النقدية والقيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة دارة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفاإلتقوم  .في أسعار الفائدة

 .على المجموعة جوهرية

 

إلعداد في المعيار الدولي  تم تعريفهاتخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما ال مدرجة بالتكلفة المطفأة الالدائنة للمجموعة الذمم إن الذمم المدينة و

فإن  ،وبالتالي ،بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوقال تتذبذب التدفقات النقدية المستقبلية وية القيمة الدفترألن  نظراً  7التقارير المالية رقم 

 .لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلةغير معرضة المجموعة 
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية - 34

 

 مخاطر السيولة 

تزاماتها المتعلقة إلللوفاء باألموال صعوبات في جمع في  المجموعة الصعوبات التي يمكن أن تواجهمخاطر السيولة هي مخاطر 

 .استحقاقهالتزامات عند اإلأموال كافية للوفاء باإلدارة توفر منتظم وتضمن بشكل يتم مراقبة متطلبات السيولة  .بالمطلوبات المالية

 

مستحقة المصروفات الوالتجارية دائنة الذمم الو كيةت البنمن التسهيالالمتداول للمجموعة من الجزء  المتداولة تتكون المطلوبات المالية

وتتوقع المجموعة توفر أموال قائمة المركز المالي شهرا من تاريخ  12خالل ومن المتوقع تسديد هذه المطلوبات  ،خرىاألمطلوبات الو

 .كافية للقيام بذلك

 

 المخصومة:  ريمدفوعات التعاقدية غلا للمجموعة بناء علىالمالية مطلوبات لاستحقاق اتواريخ الجدول أدناه  صيلخ

 

 المطلوبات المالية

 
أقل من ثالثة   

  أشهر

 37إلى  1من 

  شهراً 

من سنة إلى 

 اإلجمالي  نواتسخمس 
 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

         م7132مارس  13كما في 

 78704610443  37108620146  1103610224  5804710173  قروض وسلف محملة بفوائد

 35506160556  -  880128  35505320528  ذمم دائنة

 7201710111  -  3507320881  3308170531  مطلوبات مستحقة

 108550753  -  108550753  -  مطلوبات أخرى

         

إجمالي المطلوبات المالية غير 

 المخصومة

 
77502410411  33701130886  31108620146  46801470643 

         

2416ديسمبر  31كما في           

 34.89998.11  13982198254  181468434.  86348531..  قروض وسلف محملة بفوائد

 .1148155825  -  -  .1148115825  ذمم دائنة

 2286178739  -  158.418212  68.168527  مطلوبات مستحقة

 484448951  -  38.558251  1498744  مطلوبات أخرى

         

إجمالي المطلوبات المالية غير 

 المخصومة

 

24987568416  1448.428493  13982198254  44987778759 

 

 مخاطر السوق

تتكون مخاطر  ،مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في اسعار السوق

 .مخاطر العمالت األجنبية والتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة ومخاطر األسعار -السوق من ثالثة أنواع من المخاطر 

 

 مخاطر العمالت

عة غير معرضة المجموإن  ،هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبيةت مخاطر العمال

وذلك ألن كافة المعامالت الهامة للمجموعة خالل السنة تمت بالريال  ،جنبية خالل نشاطها االعتياديلتقلبات أسعار صرف العمالت األ

بالدوالر األمريكي نظرا ألن سعر صرف الريال السعودي  باألرصدة القائمةالسعودي والدوالر األمريكي وال توجد مخاطر جوهرية تتعلق 

 .إن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت الناشئة من العمالت غير المرتبطة بالدوالر األمريكي غير جوهري .قابل الدوالر األمريكي ثابتم



السعودية ألنابيب الصلبالشركة   

 )شركة مساهمة سعودية(
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 القيمة العادلة لألدوات المالية

موجودات لتتكون ا .ملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبةفي عالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو تسوية التزام 

الذمم ت البنكية والالتسهيالمالية من  مطلوباتالوتتكون  ،ما في حكمه والذمم المدينة والموجودات األخرىللمجموعة من النقد والمالية 

 .األخرىمطلوبات لمستحقة والمصروفات الواالدائنة التجارية 

 

 .ريةتتختلف جوهريا عن قيمتها الدف المالية الدوات لأل إن القيمة العادلة

 

 القيمة العادلة: تسلسلمستوى  حسبيعرض الجدول التالي تحليالً للقيمة العادلة لألدوات المالية 

 

3وى تالمس  م7132مارس  13 7المستوى    1المستوى     اإلجمالي  

دي()لاير سعو  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(    

         االستثمار في األسهم العادية

 13,117,127  13,117,127  -  -  االستثمار في الشركة العالمية لألنابيب

االستثمار في شركة التطوير الكيميائي 
 المحدودة

 
-  71,671,831  -  71,671,831 

  -  71,671,831  13,117,127  335,631,213 

 

1وى تالمس  م7136ديسمبر  13 2المستوى    3المستوى     اإلجمالي  

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

         االستثمار في األسهم العادية

 5,449,279.  5,449,279.  -  -  لألنابيب االستثمار في الشركة العالمية

االستثمار في شركة التطوير الكيميائي 
  -  المحدودة

 

23,624,.19  -  23,624,.19 

  -  23,624,.19  .5,449,279  149,434,49. 

 

من قياسات  3ت إلى أو من المستوى اللم يتم إجراء أية تحوي. من قياسات القيمة العادلة 2والمستوى  1لم يكن هناك أية تحويالت بين المستوى 

 .الفترةالل القيمة العادلة خ

 

 مخاطر االئتمان

ئتمان بخصوص اإلتتعرض المجموعة لمخاطر  ،تزاماتهإلعلى الوفاء بما أداة مالية اطر عدم قدرة أحد أطراف هي مخ اإلئتمانمخاطر 

لدى المجموعة سياسات  .قةالرصدة لدى البنوك والمستحق من أطراف ذات عاألالذمم المدينة التجارية وخصوصا في و ،موجوداتها النقدية

لدى  .ذات السمعة الطيبةتقتصر المعامالت المصرفية على فروع البنوك المحلية والدولية  .لحد من تعرضها لمخاطر االئتمانتنص على ا

الذمم المدينة على أنها متأخرة السداد إذا كانت مستحقة السداد يتم تصنيف  .الذمم المدينة التجاريةالمجموعة إجراءات رسمية لمراقبة ومتابعة 

 .ألكثر من تسعين يوما

 

ائتمانية و ذات جدارةهي مؤسسات مالية  لها التي ال يوجد تصنيف رسمي و البنوك والمؤسسات الماليةالمودع لدى صيد ترى اإلدارة أن الر

 .مرتفعة

بمبلغ األولية الموحدة الموجزة  المركز الماليقائمة ئتمان يتمثل في القيمة الدفترية للموجودات المالية في االقصى للتعرض لمخاطر األإن الحد 

 .لاير سعودي 13981478174
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