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السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

ة)(تتم-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر التسعةلفترة 

- ٦ -

التنظیم واألنشطة الرئیسیة-١
كشركة ١٩٨٠عام تأسست في سعودیة مساھمة ) ھي شركة سي"أو "أس أس بيالشركة السعودیة ألنابیب الصلب ( یشار إلیھا بـ "الشركة"

ھـ ١٤٠٠رجب٢٧الصادر بتاریخ٢٠٥٠٠٠٩١٤٤رقمالسجل التجاريبموجب المملكة العربیة السعودیةذات مسؤولیة محدودة في
ى إلذات مسئولیة محدودة من شركة تم تحویلھا . )م٢٠٠٩یونیو٢٧الموافق (ھـ ١٤٣٠رجب ٤في تاریخ . )م١٩٨٠یونیو١٠الموافق (

األوراق المالیة.شركة مساھمة مدرجة في سوق 

لایر سعودي. ١٠سھم قیمة كل سھم ملیون ٥١لایر سعودي مقسم إلى ملیون٥١٠بعد الطرحالمصدر والمصرح بھ ةیبلغ رأسمال الشرك

یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالى:

٣١٤٦٣الدمام ،١١٦٨٠ب .ص
المملكة العربیة السعودیة

األولیة الموحدة الموجزةتعمل الشركة من خالل الفروع التالیة، والتي تم ادراج موجوداتھا والتزاماتھا ونتائج اعمالھا ضمن القوائم المالیة
المرفقة:

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

الریاض ١٩٨٢فبرایر ١٦ ١٤٠٢ربیع الثاني ٢٢ ١٠١٠٠٤٣٣٢٥
جدة ١٩٨٣مارس ٢٢ ١٤٠٣جمادى اآلخرى ٧ ٤٠٣٠٠٣٨٣٥٥

بریدة ١٩٩٤یونیو٢١ ١٤١٥محرم ١١ ١١٣١٠١٢٦١٣

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

ألنابیب الملحومة.باألبوكسي وأنابیب منحنیة بأقطار مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة ل

ھیكل المجموعة-٢
(یشار لھاالتابعة التالیة ةللشركة والشركاألولیة على القوائم المالیة ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في الموجزة الموحدة تشتمل القوائم المالیة األولیة 
:إلیھم مجتمعین "بالمجموعة")

نسبة الملكیة الفعلیةالنشاط الرئیسيالشركة التابعة
م٢٠١٦م٢٠١٧

%١٠٠%١٠٠تصنیع معدات المعامل)"شركة صناعات التیتانیوم والفوالذ المحدودة ( "تي إس إم العربیة

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

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

% من ٣٠البالغھ الحصة المتبقةوقعت الشركة إتفاقیة ( "اإلتفاقیة") مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على ،م٢٠١٦فبرایر ٢٢بتاریخ 
وتم تعدیل عقد تأسیس الشركة تم استكمال االجراءات القانونیة لإلستحواذ، ٢٠١٧أبریل ١٦في .حصص ملكیة شركة تي إس إم العربیة

.تبعاً لذلكالتابعة

بناًء ملیون لایر سعودي.٢٩٫٥٦تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربیة رأسمال الشركة بمبلغ ،م٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 
بح فإن اإلدارة ترى أن شركة تي إس إم العربیة سوف تكون قادرة على تحقیق ر،لشركة تي إس إم العربیةاألعمال المستقبلیةعلى خطة 

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

فإن الشركة التابعة تقوم بإعداد قوائمھا المالیة وفقاً لمفھوم االستمراریة. ،وعلیھ
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أسس اإلعداد-٣
المعاییر المحاسبیة المطبقة١-٣

لمعاییر الدولیة وفقاً لم ٢٠١٧سبتمبر٣٠في ةأشھر المنتھیالتسعةوالثالثة ةلفتر،القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعةتم إعداد 
ن إلعداد التقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى التي أقرتھا الھیئة السعودیة للمحاسبی

سبتمبر٣٠في "للمرة األولىتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة"١القانونیین. تم تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة إن م. ٢٠١٦دیسمبر ٣١م و ٢٠١٦ینایر ١م مع قائمة المركز المالي الموحدة المقارنة كما في ٢٠١٧

قامت المجموعة فقد ،م٢٠١٦دیسمبر ٣١حتى وبما في ذلك السنة المنتھیة في . بالنسبة للفتراتم٢٠١٦ینایر ١إلعداد التقاریر المالیة ھو 
لمعاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. المالیة الموحدة وفقاً ھاقوائمبإعداد 

لذا المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، اإلفصاحات یتطلب افصاحات أقل في القوائم المالیة األولیة عن ٣٤معیار المحاسبة الدولي رقم إن 
لسنویة. اإلفصاحات الواردة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات التي ینبغي اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة افإن 

سبین الھیئة السعودیة للمحالمعاییر المحاسبة السابق اصدارھا من قبل وفقاً وحیث أن المجموعة قد سبق وأصدرت قوائم مالیة سنویة
لذا فقد اشتملت ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة على افصاحات اضافیة لعرض التغیرات الناشئة عن عملیة التحویل إلى المعاییر ،القانونیین

جزة من القوائم المالیة تم الوصول إلى أرقام المقارنة لقائمة المركز المالي األولیة الموحدة المو).٤رقمالدولیة إلعداد التقاریر المالیة (ایضاح
في حین تم الوصول إلى أرقام المقارنة لقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدیة والتغیرات ، م٢٠١٦دیسمبر ٣١السنویة المعدلة كما في 

سبتمبر٣٠وعة للفترة المنتھیة في مجمللةمدققفي حقوق المساھمین األولیة الموحدة الموجزة من القوائم المالیة األولیة الموجزة المعدلة غیر ال
م.٢٠١٦

أن خیارات استخدام ،الھیئة المنظمة لألمور المالیة والقانونیة للشركات المدرجة في المملكة العربیة السعودیة،قررت ھیئة السوق المالیة
ومعیار ١٦عیار المحاسبة الدولي رقم  في مالمشار الیھا نموذج إعادة تقییم الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة 

لن یكون متاحاً خالل ٤٠رقموخیار استخدام نموذج القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة في معیار المحاسبة الدولي٣٨المحاسبة الدولي رقم 
،ة. عند انتھاء الفترة المذكورة أعالهم بالنسبة للشركات المدرج٢٠١٩م إلى سنة ٢٠١٧السنوات الثالث األولى من التحول ابتداًء من سنة 

،لظروفستقوم الھیئة بدراسة ما إذا كانت ستواصل تطبیق نموذج التكلفة أو ستسمح بتطبیق نماذج القیمة العادلة / إعادة التقییم. وفي ظل ھذه ا
المالیة الحالیة.فترةللفإن المجموعة ال تستطیع استخدام ھذه الخیارات

. ٤التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة في اإلیضاح رقم ركیفیة أثایضاحتم 
السابق ما بین األرصدة یتضمن ھذا اإلیضاح تسویات لحقوق الملكیة وإجمالي الدخل الشامل لفترات المقارنة وحقوق الملكیة في تاریخ التحول 

المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة (الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین) لتلك الفترات للمعاییر اً قاإلعالن عنھا وف
م).٢٠١٦ینایر ١تاریخ التحول وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (مقارنة باألرصدة في

من التطبیق ،عند التحول،عفاءات ببعض اإلللشركات التي تعتمد المعاییر للمرة األولى ١ة رقم یسمح المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی
یحظر التطبیق بأثر ١بأثر رجعي لبعض المتطلبات وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

عن االعتراف بتطبیقھا بالنسبة إلى التوقف بینما یسمح المحاسبیة للمعامالت الخاصة بالتقدیراتقاریر المالیةرجعي للمعاییر الدولیة إلعداد الت
محاسبة التحوط والحصة غیر المسیطرة وتصنیف وقیاس الموجودات المالیة واالنخفاض في قیمة و،بالموجودات والمطلوبات المالیة

. ٤رقماإلیضاحقامت المجموعة بتطبیق إعفاءات اختیاریة كما ھو مبین في .لقروض الحكومیةالموجودات المالیة والمشتقات الضمنیة وا

لم تسمح المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بقیاسھا بطریقة ما ،تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة
تقییم أخرى. 

التوحیدأساس ٢-٣
في واردكما ھو تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیة للشركة السعودیة ألنابیب الصلب وشركتھا التابعة (المجموعة)

. ١اإلیضاح رقم 

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

إذا ما كانت الحقائق والظروف تشیر إلى حدوث تغیرات ،تقوم الشركة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على أي من المنشآت المستثمر بھا أم ال
لیھا أعاله. إاحد أو أكثر من عناصر السیطرة المشار على و
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)أساس التوحید٢-٣

یكون للشركة السیطرة على ،عندما تقل حقوق التصویت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بھا عن أغلبیة حقوق التصویت بھا
ق التصویت كافیة لمنحھا قدرة عملیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بھا بشكل تلك المنشأة المستثمر بھا عندما تكون حقو

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

خرین مدى ملكیة حاملي حقوق التصویت األحجم حقوق التصویت التي تمتلكھا الشركة بالنسبة لحجم و
 واألطراف األخرىأحقوق التصویت المحتملة التي تمتلكھا الشركة وحاملي حقوق التصویت اآلخرین
الحقوق الناشئة من الترتیبات التعاقدیة األخرى.
القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة ،أو لیست لدیھا،قد تشیر إلى أن الشركة لھاأیة حقائق وظروف إضافیة

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

ینما تتوقف تلك العملیة عندما تفقد الشركة ب،تبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السیطرة على تلك الشركة التابعة
ة في فترالمستحوذة أو المستبعدة خالل الالشركة التابعة مصاریفیتم تضمین إیرادات و،السیطرة على الشركة التابعة. وعلى وجھ الخصوص

تنتھية على السیطرة حتى التاریخ الذي من تاریخ حصول الشركالموجزةوقائمة الدخل الشامل الموحدةالموجزة الموحدة األولیة قائمة الدخل 
فیھ سیطرة الشركة على الشركة التابعة.

إجمالي الدخل إن وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساھمي الشركة. الدخل األولیة الموحدة الموجزةإن قائمة 
الشامل للشركة التابعة موزع على مساھمي الشركة. 

م إجراء تعدیالت على القوائم المالیة الموحدة للشركات التابعة لكي تتالئم سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل یتعند الضرورة، 
المجموعة. 

والتدفقات النقدیة الناتجة مصاریفبما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والواألرصدة یتم إستبعاد جمیع المعامالت 
ن المعامالت بین شركات المجموعة عند التوحید.ع

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

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

ویتم احتسابھا الموجزة الموحدة األولیة یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل ،رة على الشركة التابعةعندما تفقد المجموعة السیط
) القیمة الدفتریة المدرجة سابقاً ٢) إجمالي القیمة العادلة للمبلغ المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة مستبقاة و (١الفرق بین (على أساس 

ومطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق ملكیة غیر مسیطرة. یتم المحاسبة على جمیع المبالغ المعترف بھا ،ك الشھرة)للموجودات (بما في ذل
ة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابع

التصنیف إلى الربح أو الخسارة أو التحویل إلى تصنیف آخر في حقوق الملكیة كما ھو محدد/ مسموح بھ وفقاً إعادة،مباشرة (بمعنى آخر
في الشركة التابعة السابقة بتاریخ فقدان للنسب التي یتم االحتفاظ بھا من اإلستثمارللمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة). إن القیمة العادلة 

وفي حال ٣٩الالحقة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم في الفتراتعند االعتراف األولي لإلستثمار المتبقي اره كقیمة عادلة السیطرة یتم اعتب
ستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك.إلعتراف األولي باإللأصبحت شركة زمیلة أو مشروع مشترك فیتم اعتبار القیمة العادلة كتكلفة 

اییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلةتطبیق المع٣-٣

المعاییر والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات التي ستصبح ساریة في الفترات المستقبلیة
م  ٢٠١٨ینایر ١ي تم نشر المعاییر والتفسیرات والتعدیالت المحاسبیة الجدیدة على المعاییر الحالیة وھي إلزامیة للفترة المحاسبیة التي تبدأ ف

بتطبیقھا بشكل مبكر.لم تقم المجموعة علماً بأن ،أو ما بعدھا

األدوات المالیة–٩التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد 
یة. تم تعدیل م متطلبات جدیدة لتصنیف وقیاس الموجودات المال٢٠٠٩الصادر في نوفمبر ٩قدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

م لیشمل متطلبات تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة والتوقف عن ٢٠١٠الحقاً في أكتوبر ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
ر المتطلبات الجدیدة لمحاسبة التحوط العامة. وتم إصدار نسخة معدلة أخرى من المعیاعلىالمعیارشتمل ام ٢٠١٣وفي نوفمبر .االعتراف

م لیتضمن بشكل أساسي؛ (أ) متطلبات انخفاض قیمة الموجودات المالیة (ب) تعدیالت ٢٠١٤في یولیو ٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
محدودة على متطلبات التصنیف والقیاس وذلك من خالل إدخال فئة قیاس "القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات الدین 

طة.البسی
متطلبات المحاسبة لألدوات المالیة لتحل محل معیار المحاسبة الدولي ٩نسخة نھائیة من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تتضمن ال

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس.٣٩رقم 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)والمعدلةتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة٣-٣

یتضمن المعیار متطلبات في المعالجات التالیة:

التصنیف والقیاس
م ٢٠١٤وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة. تقدم نسخة الذي یتم االحتفاظ بھا فیھ المنشأة ونموذج أعماللوفقاً یتم تصنیف الموجودات المالیة 

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

الخاصة بالمنشأة.

انخفاض القیمة
م نموذج "خسارة االئتمان المتوقعة" لقیاس انخفاض قیمة ٢٠١٤المصدر في عام٩عیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم یقدم الم

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

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

اإلیرادات من العقود مع العمالء -١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
بمعیار واحد. لمعیار ویحسن ویحل محل إرشادات محددة لالعتراف باإلیرادایجمع ھذا 

١١قم رمعیار المحاسبة الدولي ي إلعداد التقاریر المالیة محل اإلرشادات الحالیة لالعتراف باإلیرادات بما في ذلك سوف یحل المعیار الدول
تحویل الموجودات - ١٨التعاقد على إنشاء عقارات والتفسیر رقم - ١٥والتفسیر رقم اإلیراد–١٨معیار المحاسبة الدولي رقم عقود اإلنشاء و

نطبق على كافة اإلیرادات الناشئة عن قد او،ضة التي تنطوي على خدمات إعالنیةعملیات المقای- اإلیراد –٣١قمرالتفسیرومن عمالء 
. كما توفر متطلباتھ نموذجاً لالعتراف وقیاس أرباح وخسائر استبعاد بعض الموجودات غیر المالیة بما في ذلك الممتلكات العقود مع العمالء

ودات غیر الملموسة. والموجو المعداتواآلالت 

. إن المبدأ األساسي ھو أن تعترف المنشأة باإلیرادات االعتراف باإلیراداتوالمبادئ التي یجب على المنشأه اتباعھا للقیاسیحدد المعیار 
. إلى العمیلالبضائع أو الخدماتتحویل مقابل استالمھعكس المقابل المادي الذي تتوقع المنشأة القیمة التي تب

:من العقود مع العمالءیقدم المعیار نھجاً یتكون من خمس خطوات لالعتراف باإلیرادات،لى وجھ التحدیدوع
مع العمیل.تحدید العقد)١(
تحدید التزامات األداء في العقد.) ٢(
تحدید سعر المعاملة.)٣(
تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.) ٤(
أداء االلتزام.شروط ات عندما (أو بمجرد أن) تستوفي المنشأة االعتراف باإلیراد)٥(

م. ستقوم المجموعة بتطبیق المعیار في نفس التاریخ. ٢٠١٨ینایر ١ة التي تبدأ في یفترة المحاسبھذا المعیار إلزامي للإن 

عقود اإلیجار-١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
"ما إذا - ٤رقم تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ."اإلیجار"عقود - ١٧عیار المحاسبة الدولي رقم یحل ھذا المعیار محل م

تفسیر لجنة تفسیرات " و حوافز عقود اإلیجار التشغیلي"- "١٥تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم وكان الترتیب یحتوي على عقد إیجار 
ویحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض "،عقد اإلیجارلالتي تنطوي على الشكل القانوني الت تقییم جوھر المعام"- ٢٧المعاییر رقم 

.واإلفصاح عن عقود اإلیجار

عقد و)قائمة المركز المالي(على بین عقد التأجیر التمویليالتفرقة المستأجرین ینبغي على كان ،١٧الدولي رقم ة بموجب معیار المحاسب
من المستأجرین االعتراف بالتزام حالیاً ١٦رقم لتقاریر المالیة إلعداد ا. یتطلب المعیار الدولي )قائمة المركز الماليجخار(تأجیر التشغیلي ال

مجلس معاییر المحاسبة الدولیة أدرج " لجمیع عقود اإلیجار. وقد حق االستخدامأصل"ة ویعکس مدفوعات اإلیجار المستقبلیبما اإلیجار 
. ال یمكن تطبیق ھذا اإلعفاء إال من قبل المستأجرین.یجار منخفضة القیمةاإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلعقود بعض لإعفاء اختیاریاً 

م. ستقوم المجموعة بتطبیق المعیار في نفس التاریخ. ٢٠١٩ینایر ١ة التي تبدأ في یللفترة المحاسبھذا المعیار إلزامي إن 
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تمة)(تأسس اإلعداد-٣
(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٣-٣

سھمتصنیف و قیاس معامالت الدفع على أساس األ-)٢تعدیل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

بالنسبة للتسویات ،سھماألأساسمالت الدفع علىشروط االستحقاق على معاتحقق المحاسبة عن آثار • تتعلق ھذه التعدیالت بالمجاالت التالیة: 
مع صافي مزایا التسویة اللتزامات ضریبة االستقطاع  والمحاسبة عن تعدیل شروط األسھمتصنیف معامالت الدفع على أساس • النقدیة

.حقوق ملكیةةوأحكام الدفع على أساس األسھم التي تغیر المعاملة من تسویة نقدیة إلى تسوی

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

تعدیالت أخرى
الموجزة الموحدة األولیة القوائم المالیة جوھري على ر أثیتوقع أن یكون لھا ال والمعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة لیست ساریة بعد إن 

للمجموعة. 

:ألجنبیة والمقابل المادي المقدماالمعامالت بالعمالت –٢٢رقم المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رات یتفسلجنة ر یتفس
المعاییر الدولیة إلعداد لجنة تفسیرات تفسیر . یسري نبیةجالعمالت األتاریخ المعاملة المستخدم لتحدید سعر صرفالت توضح ھذه التعدی

م. ٢٠١٨ینایر ١على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد ٢٢التقاریر المالیة رقم 

األدوات المالیة- ٧تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
حوط (والتعدیالت الالحقة) الناتجة عن إدخال محاسبة التحوط في المعیار الدولي إلعداد التقاریر محاسبة التبالمتعلقة اإلضافیةاإلفصاحات
للمرة األولى.٩عندما یتم تطبیق معیار إعداد التقاریر المالیة رقم في الفترات المستقبلیة . سیتم تطبیق ھذه التعدیالت ٩المالیة رقم 

والمعیار الدولي٩ستثناء المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم إب،لتفسیرات والتعدیالت الجدیدةتتوقع اإلدارة أن تطبیق ھذه المعاییر وا
للمجموعة خالل فترة التطبیق الموجزة الموحدة األولیة لن یكون لھ أي أثر جوھري على القوائم المالیة ، ١٥إلعداد التقاریر المالیة رقم 

لتقاریر إلعداد اوالمعیار الدولي ٩رقملتقاریر المالیةإلعداد االمعیار الدولي تطبیق آثار رحلة تقدیھذه المرفيعملیاً لیس إال أنھ،األولي. 
.تقوم المجموعة بإجراء مراجعة تفصیلیةإال عندما،بشكل معقول١٥رقمالمالیة

السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٤-٣

سیاسات بشكل ثابت تم تطبیق ھذه ال.الموجزةالموحدةاألولیة في إعداد ھذه القوائم المالیة أدناه ردةالواالرئیسیةتم تطبیق السیاسات المحاسبیة 
ف ذلك. ما لم یذكر خال،على كافة السنوات المعروضة

ممتلكات وآالت ومعدات١-٤-٣
الك ھ. ال یتم استوخسارة االنخفاض في القیمةبعد خصم االستھالك المتراكم ،بسعر التكلفة التاریخیةظھر الممتلكات واآلالت والمعدات ت

. بنود األصولالنفقات المباشرة القتناءالتاریخیة تتضمن التكلفة األراضي. 

لتوزیع تكالیف الموجودات ذات العالقة بعد ستخدام طریقة القسط الثـابت بإاألولیة الموحدة الموجزة یتم تحمیل االستھالك على قائمة الدخل 
األعمار اإلنتاجیة المقدرة التالیة: على مـدى متبقیةالخصم القیم 

سنة٣٠–٥آالت ومعدات
سنة٥٠–٢٠مباني وھیاكل

سنوات١٠–٥سیارات
سنوات١٠–٥أثاث وتجھیزات   

سنوات١٠–٣معدات مكتبیة

القیمة الدفتریة ویتم إدراج الصافي ضمن قائمة الدخل معالمعدات بمقارنة العائد ت الممتلكات واآلالت وخسائر إستبعادایتم تحدید أرباح و
. الموجزةالموحدةاألولیة 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٤-٣
(تتمة)ممتلكات وآالت ومعدات١-٤-٣

االنخفاض في القیمة
في حال وجود أحداث أو ذلك، وإنخفاض في قیمتھاما إذا كان ھناكغرض تحدید بالدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات قیم المراجعة یتم 

القیمة الدفتریة لألصل وعندما تتجاوز ،عند وجود ذلك المؤشرتغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لإلسترداد. 
قیمتھ وأھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقابلة لإلسترداد قیمتھا یتم شطب الموجودات إلى ،القابلة لإلستردادقیمتھ 

أیھما أعلى. ،اإلستخدامیة

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

. ستردادلالالقابلة المقدرة صل أكبر من قیمتھ لألسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة لالالقابلة 

لقیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیةالمراجعة السنویة ل
ستبعاد لالمقدرة الصل بعد خصم التكالیف األمن استبعاد الحصول علیھمجموعة للیمكنالذي الحاليالمبلغ المقدرھي لألصل متبقیة الالقیمة 

نھایة عمره اإلنتاجي. في ین تالحالة المتوقعالعمر وإلى بالفعل وصل صل قد األإذا كان 

إذا اختلفت التوقعات عن التقدیرات مالیة. فترةفي نھایة كل ،الضرورةعند ، نتاجیة للموجودات وتعدیلھااألعمار اإلالقیم المتبقیة وتتم مراجعة 
كتغیر في التقدیرات المحاسبیة.) التغیرات(یتم احتساب التغیر،السابقة

الموجوداتتجزئة 
أو أنماط استھالك مختلفة. یتم استبدال ھذه األجزاء (بشكل إنتاجیة ء مختلفة ذات أعمار تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالباً من أجزا

علیھ: ) خالل العمر اإلنتاجي لألصل. ومستقل
إذا إال(مستقلاإلجمالیة للبند بشكل تكلفة للنسبیاً بالنسبةھامة تكلفتھتكون،الممتلكات واآلالت والمعداتكل جزء من بند الك یتم استھ

وفي ھذه ،جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت والمعداتنفس العمر االنتاجي وطریقة استھالك اھدیلاحد االجزاء الھامھنكا
. )ستھالكلغرض اإلین معاً ئیمكن تجمیع الجز،الحالة

 یتم لبند الممتلكات واآلالت والمعداتالقیمة الدفتریةضمن الیومیة للبندالصیانةتعترف المجموعة بتكالیف ال .التجزئةمنھج في إطار .
عند تكبدھا.ة الموجزاألولیة الموحدة الدخل قائمة عتراف بھذه التكالیف في اال

ذات بند الممتلكات واآلالت والمعدات ھامة من الجزاء لألكھا بشكل منفصل فقط بالنسبة الت الموجودات المختلفة ویتم استھیتم تحدید مكونا
تسري ستبدال األجزاء (التكلفة الالحقة للجزء المستبدل) إفإن المبادئ المتعلقة ب،ومع ذلك. مختلفةالالكستھاالة أو أنماط نتاجیاإلعمار األ

غیر ھامة. أم ھامة بغض النظر عما إذا كانت ،عموما على جمیع األجزاء المحددة

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

التخفیضاتالخصومات التجاریة وحسم بعد ،المستردةبما في ذلك رسوم االستیراد وضرائب الشراء غیر ،سعر الشراء.
 دارة.إللتتراءىتشغیلھ بالطریقة التي الحالة الالزمة لإلى الموقع وبوصول األصلمباشرة مرتبطةأي تكالیف
ھذا البند أو نتیجة شراء وااللتزام المتکبد إما ،إلى حالتھ الطبیعیةعلیھیوجد الموقع الذي إعادة البند ونقل كالیف تفكیك والتقدیر األولي لت

خالل تلك الفترة.مخزونالإنتاج بخالف نتیجة استخدامھ خالل فترة معینة ألغراض أخرى 

فقط عندما یكون من المحتمل تدفق منافع ،الحالةحسب ،بھا كأصل منفصلعتراف االصل أو یتم لألفي القیمة الدفتریة قة حالالتدرج التكالیف 
ألحد القیمة الدفتریة راف بالتوقف عن االعتیتم ،بھاقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند إلى المجموعة ویمكن قیاس تكلفة البند بشكل موثوق

كأصل منفصل عند استبدالھ.األجزاء المثبتة 

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

التي یتم تكبدھا فیھا. یتم تحمیل القوائم المالیة فترة خالل أو الخسائر األرباح خرى على األوالصیانة اإلصالحمصاریفیتم تحمیل كافة 
الموحدة عند األولیة نتاج على قائمة الدخل مخرجات اإلصل أو لألنتاجي المقدر اإلتزید من العمر ال حات العادیة التي الصاإلالصیانة و

تكبدھا.
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٤-٣
(تتمة)ممتلكات وآالت ومعدات١-٤-٣

مالیةرأسالغیار القطع 
اإلرشادات ستخدام إب،وقطع الغیار العامة) راتیجیةتساالقطع الغیار إلى قطع غیار ھامة (لیة قطع الغیار الرأسمابتصنیف المجموعة تقوم 

التالیة:

 في ھاماً ینبغي االحتفاظ بھ امن المحتمل أن یكون عنصرا رئیسیا / جزءً الذي ،المعد لإلستخدام بشكل عاجلجزء الھي الھامة قطع الغیار
یتم استخدامھا ولیس من المتوقع عموما أن أعطال،حدوث عنددات اإلنتاج. وعادة ما تستخدم فقط تشغیل معاستمراریة متناول لضمان ال

مباشرة. تاریخ الشراءمن روتیني. یبدأ استھالك قطع الغیار الھامة بشكل 

 تمشیا مع المقررة ستبدال خطط االبسبب ویتم شراؤھا مقدماً ھامة األخرى التي ال تعتبر الرئیسیة قطع الغیار العامة ھي قطع الغیار)
" لإلستخدامتعتبر ھذه البنود "متاحة للتشغیل. قابلةأجزاء جدیدة بقطع الغیار الرئیسیة الموجودة وذلك الستبدال ) المقرربرنامج الصیانة 

ةالعامالرأسمالیة األجزاء إن فترة االستھالك لمثل ھذه جزء مستبدل. عند تركیبھا كاالستھالك ومن ثم تبدأ عملیة .فقط في تاریخ مستقبلي
أیھما أقل.المرتبطة بھا،المتوقع للمعداتلعمر اإلنتاجي المتبقيأو ااإلنتاجي عمرھاعلی مدى تكون 

األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ
نشاء أو التطویر إلى الفئة اإلیتم تحویل الموجودات قید . التنفیذتحت عمال الرأسمالیة ضمن األنشاء أو التطویر اإلیتم رسملة الموجودات قید 

الحالة موقع و / أو إلى الصل وصول األعند،)لطبیعة المشروعتبعاً (والمعدات أو الموجودات غیر الملموسةاآلالت المناسبة في الممتلكات و
/ التطویر اإلنشاءذ سعر الشراء وتكلفة التنفیتحت الرأسمالیة األعمال اإلدارة. تتضمن تكلفة بند ھا اتمكن من العمل بالطریقة التي ترالالزمة لی

دارة. یتم رسملة التكالیف إللتتراءىالتي الرأسمالیة تحت التنفیذ عمال األبند اإلستحواذ علىأو إنشاء بمباشرة مرتبطةوأیة تكالیف أخرى 
الل خفي بعد خصم متحصالت بیع أي إنتاج أن تكون متاحة لالستخدام) بالصاقبل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ (مرتبطة باختبار بنود لا
.التنفیذتحت عمال الرأسمالیة إطفاء األأو الك یتم استھترة االختبار. الف

غیر الملموسةالموجودات ٢-٤-٣
الموجودات قیاس یتم ،االعتراف األوليّ بالتكلفة. بعد االعتراف األوليّ عند رد یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة التي یتم اقتناؤھا بشكل منف

.سب اللزومح،نخفاض في القیمة المتراكمةاالالمتراكم وخسائر غیر الملموسة بالصافي بعد خصم اإلطفاء 

أیھما أقل. وھي تتكون بشكل رئیسي ،العمر اإلنتاجيأو التعاقدي على مدى العمر یر الملموسة موجودات غلالعمر اإلنتاجي المحدد لیتم إطفاء 
القسط الثابت على افتراض بطریقة سنوات ٤المجموعة بإطفاء ھذه الموجودات غیر الملموسة على مدى موقتات اإلداریة. من أنظمة المعلوم

أن القیمة المتبقیة صفر.

الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد على اساس الموجودات غیر الملموسة االعتراف ببیتم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف 
االعتراف باألصل.التوقف عن عندما یتم ة الموحدة الموجزاألولیة الدخل قائمة القیمة الدفتریة لألصل ویتم إدراجھا في و

اإلستثمارات في شركات زمیلة٣-٤-٣
٢٠ح مابین تتراوملكیة بحصصاً غالبالمرتبطةو،علیھا ولكن لیس سیطرةتأثیر جوھريللمجموعة الشركات الزمیلة ھي تلك التي یكون 

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

دة یام زیتم ثمبدئیاً بالتكلفةاالستثماراثباتیتم ،قاً لطریقة حقوق الملكیةوف.تتم المحاسبة عن الشركات الزمیلة بإستخدام طریقة حقوق الملكیة
ء.إلقتناایخ رتاد لمحققة بعوافیھا ر لمستثماكة رلشر اخسائح أو باأرعة في ولمجمب ابنصیر إلستثماض اتخفیأو 

الدخل ضمنالتي سبق االعتراف بھا تصنیف المبالغ العاد یفال ،التأثیر الجوھرياالحتفاظ بمع حصة الملكیة في شركة زمیلة تخفیض إذا تم 
قائمة ستحواذ في االأو خسائر ما بعد إثبات خسائر المجموعة في أرباح . یتم ةیلحصة التناسبابمقدارإال خر إلى الربح أو الخسارةاآلالشامل 

یتم اإلعتراف بھا في اآلخر الشامل الدخل اذ في ستحواالبعد ما ة المجموعة في أرباح أو خسائرحصإن.األولیة الموحدة الموجزةالدخل
مساویة لحصتھا في نفس حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة تكون الستثمار. عندما للقیمة الدفتریة لع تسویة مقابلة الدخل الشامل م
ت التزمإذا إال ،خسائر إضافیةأیة إثباتعة بتقوم المجموال ، غیر مضمونةأخرى بما في ذلك أیة ذمم مدینة ،أو زائدة عنھاالشركة الزمیلة 

رباح المستلمة أو المستحقة من الشركات األبتوزیعات االعتراف یتم . مبالغ بالنیابة عن الشركة الزمیلةبسداداً ضمنیأو اً قانونیالمجموعة 
.الستثماراتللقیمة الدفتریة لض یخفتالزمیلة ك
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حالة في و. الزمیلةستثمار في الشركات االما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة مالي تحدد المجموعة في تاریخ كل تقریر 
للشركة الزمیلة لالسترداد فرق بین القیمة القابلة العلى أساس نخفاض في القیمة االتقوم المجموعة باحتساب مبلغ ،ا الدلیلھذوجود مثل 

.األولیة الموحدةفي قائمة الدخلبشكل منفصلالمبلغ ذلك اثباتثم وقیمتھا الدفتریة 

وعة للمجملقوائم المالیة اوشركاتھا الزمیلة في المجموعة ن یبلمعامالت التصاعدیة والتنازلیة جة عن اتخسائر الناالرباح واألبیتم االعتراف 
قیمة في علی انخفاض تدل المعاملة إال إذا كانت یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة كما ،بالمجموعةالمرتبطغیر مستثمرلاة حصبقدر فقط

من قبل المجموعة.طبقة السیاسات المبما یضمن اتساقھا مع ،عند الضرورة،الزمیلةة السیاسات المحاسبیة للشرکیتم تعدیلاألصل المحول. 
.األولیة الموحدةدخلقائمة الالزمیلة في ةفي الشركستثمارالمخفضة الناشئة عن االخسائر الواالعتراف باألرباح یتم 

الموجودات المالیة٤-٤-٣
االعتراف والتوقف عن االعتراف 

راء أو بیع شبالمجموعة الذي تلتزم فیھ وھو التاریخ ،المعاملةتاریخ المالیة في للموجودات الدائمةمبیعات لوابالمشتریات یتم االعتراف 
التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو یتم تحویلھا استالم بالموجودات المالیة عندما ینتھي الحق في التوقف عن االعتراف یتم األصل. 

الملكیة بشكل جوھري.منافع المجموعة بتحویل كافة مخاطر وقیامو

تصنیفال
والمتاح ،الذمم المدینةوالقروض و،خالل الربح أو الخسارةالفئات التالیة: بالقیمة العادلة من إلىموجوداتھا المالیة تقوم المجموعة بتصنیف 

االعتراف بتحدید تصنیف موجوداتھا المالیة عند اإلدارة . تقوم من أجلھالمالیةتم شراء الموجودات للبیع. ویعتمد التصنیف على الغرض الذي 
المبدئي. 

الخسارةأو خالل الربح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من )أ (
لمتاجرة. یتم تصنیف األصل المالي بغرض اھي موجودات مالیة محتفظ بھا ةربح أو الخسارخالل الإن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 

بغرض محتفظ بھ ضمن الأیضا المالیةیف المشتقاتبشکل رئیسي بغرض البیع علی المدى القصیر. یتم تصنشراؤه في ھذه الفئة إذا تم 
الل متوقع تسویتھا خمن المتداولة إذا كان الموجودات ضمن التحوط. یتم تصنیف الموجودات في ھذه الفئة أدوات لمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كا

تقاسالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة من خالموجودات المالیة إن متداولة. الغیر الموجوداتضمنفإنھا تصنف بخالف ذلك و،شھراً ١٢
القیمة العادلة.بالحقاً 

الذمم المدینة(ب) القروض و
وھي . محددة بمبالغ او دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوق نشطالقروض والذمم المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة إن 

من ضیتم تصنیفھا ف،القوائم المالیةشھرا بعد نھایة فترة ١٢عن استحقاقھافتراتالتي تزیدتلكناء ستثإب،المتداولةالموجودات ضمن درجت
.ةالفعالستخدام طریقة الفائدة إ. یتم إدراج القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة بقائمة المركز الماليمتداولة في الموجودات غیر ال

بیعمتاحة للالمالیة الموجودات ال(ج) 
أي فئة ضمنتصنیفھا تلك التي لم یتمھذه الفئة أو ضمنتصنیفھاغیر مشتقة تم مالیةھى موجوداتلموجودات المالیة المتاحة للبیع إن ا

شھرا من نھایة فترة ١٢الل خااستبعادھدارة اإلیكن موعد استحقاقھا او تنويما لمویتم إدراجھا ضمن الموجودات غیر المتداولة ،أخرى
متاحة للبیع بالقیمة العادلة.المالیة الموجودات التظھرقوائم المالیة. ال

المتاحة للبیع في قائمة الدخل الشامل الموجوداتالمصنفة ضمنوغیر المالیة المالیة ألوراق لالقیمة العادلة یتم االعتراف بالتغیرات في 
اآلخر. 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)الرئیسیةالسیاسات المحاسبیة٤-٣
(تتمة)الموجودات المالیة٤-٤-٣

تسلسل القیمة العادلة لألدوات المالیة
المستخدمة في التقییم: المدخالت تقوم المجموعة بتصنیف القیمة العادلة لألدوات المالیة في التسلسل التالي بناًء على 

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

المالیة األخرى مثل االستثمارات في الموجودات وسوق األوراق المالیة ومن األمثلة على ذلك مشتقات السلع المتداولة في ،الموحدةاألولیة 
حقوق الملكیة وسندات الدین.

٢رقمىالمستو
تتضمن مكن مالحظتھا. یبیانات سوقیة تعتمد علىستخدام أسالیب تقییم إفي سوق نشط بلألدوات المالیة غیر المتداولة القیمة العادلة تحدید یتم 

و أسعار أو منحنیات العائد أ،ت الفائدةالونماذج التقییم القیاسیة بناء على معاییر السوق لمعد،أسالیب التقییم التدفقات النقدیة المخصومة
. قائمة على أساس معامالت تجاریة بحتةمماثلة الت واستخدام معام،لألدوات المماثلةوأسعار المتداولین ،الت األجنبیةصرف العم

٣رقم مستوى ال
غیر قابلة للمالحظة وق سفي الستخدام مدخالت ال تستند إلی بیانات إتقییمات محددة للشرکة بعلى اًءابنالقیمة العادلة لألدوات المالیة یتم قیاس 

).قابلة للمالحظة(مدخالت غیر 

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

نخفاض في القیمة عن ھذا االتكبد خسائر ولالنخفاض في القیمة ات المالیة صل المالي أو مجموعة الموجودال یتعرض األالمالیة. الموجودات 
) "حدث خسارة"لألصل (المبدئي التسجیل القیمة نتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد فيانخفاضوقوع في حالة وجود دلیل موضوعي على إال 

على تقدیره بشكل یمكن ل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة ألصلأثر على التدفقات النقدیة المقدرة ویكون لذلك الحدث (أو تلك األحداث) 
مالیة كبیرة یواجھون صعوباتالمدین أو مجموعة المدینین أندل على مؤشرات تاالنخفاض في القیمة الدلیل على یشمل . وقد بھموثوقنحو 

عندما تتوفر وأمالیة أخرى ھیكلة أو إعادة الس إفإجراءات ھم في دخولیةأو احتمالالدفعات األصلیة سداد الفوائد أو عجزھم عن أو إخفاقھم أو 
مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف ،انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المقدرةجدیرة بالمالحظة تشیر إلى وجود بیانات 

التخلف عن السداد.المقترنة بحاالت قتصادیة اال

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

مدینة لعندما تكون الذمم ا". البیع والتسویق والتوزیعمصاریف"وتدرج ضمن الموجزة لموحدة ااألولیة االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل 
أي استرداد الحق للمبالغ المشطوبة سابقاً یتم قیده إن . في تحصیلھامخصص الدیون المشكوكمقابل یتم شطبھا ،یلصر قابلة للتحیالتجاریة غ

الموحدة.ولیة األالبیع والتسویق في قائمة الدخل مصاریفضمن

المالیةالمطلوبات ٥-٤-٣
المبدئي االعتراف 

مالیة بالقیمة العادلة من المطلوبات ضمن الاآلخرون) الدائنون الذمم الدائنة التجاریة والقروض و(من ضمنھا یتم تصنیف المطلوبات المالیة
یتم االعتراف المبدئي. عند المالیة مطلوباتھا جموعة تصنیف الضرورة. تحدد المحسب ،أو كقروض وسلفخالل الربح أو الخسارة 

تكالیف المعاملة المستلم ناقصاً المادي القیمة العادلة للمقابل بعتراف بالمطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة وفي حالة القروض والسلفیات اال
.بھامباشرةالمرتبطة

قیاسال

السلفالقروض و
بالتكلفة الحقاً المحملة بفوائد (من ضمنھا الذمم الدائنة التجاریة والدائنون اآلخرون) س القروض والسلفیتم قیا،المبدئياالعتراف بعد 

التوقف عن االعتراف عند األولیة الموحدة الدخل قائمة في الخسائر واألرباح اثباتیتم . عالستخدام طریقة معدل الفائدة الفإبالمطفأة 
إلطفاء. اعملیة خالل مطلوبات وكذلك من لاب
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٤-٣
المطلوبات المالیة٥-٤-٣

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

توقف عن أو التعدیل كه المبادلة یتم معاملة ھذ،رض بشروط مختلفة جوھریا أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھرينفس المق
.األولیة الموحدةالدخل قائمة في العالقة ویتم إدراج الفرق في القیمة الدفتریة ذات ،الجدیدلتزام باإلواإلعتراف لتزام األصليعتراف باإلاال

دوات المالیةمقاصة األ
عندما یكون ھناك فقط األولیة الموحدة الموجزة ي قائمة المركز المالي فعرض صافي المبلغ ویتم المالیة مطلوبات الوالموجودات یتم مقاصة 

موجودات الل المعامالت على أساس صافي المبلغ أو لتحصینیة لتسویة العند وجودواً في مقاصة المبالغ المعترف بھا یقابل للتنفیذ قانونحق 
بأحداث مستقبلیة ویجب أن یكون قابل للتنفیذ في سیاق مرھوناً یالقابل للتنفیذ قانونیكون الحق ال نفس الوقت. یجب أن في مطلوبات الوتسویة 
عتیادیة وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس المجموعة أو الطرف المقابل.االاالعمال 

جودات غیر المالیةانخفاض قیمة المو٦-٤-٣
لتحري االنخفاض في سنویا أو بشكل متكرر فحصھا طفاء ویتم ال تخضع لإلإن الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر إنتاجي غیر محدد 

یمة نخفاض في القااللتحدید األخرى الموجودات فحص یتم منخفضة القیمة. حداث أو التغیرات في الظروف إلى أنھا األإذا أشارت قیمتھا 
قیمة النخفاض في االبخسارة االعتراف سترداد. یتم لالتكون قابلة ال حداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد األعندما تشیر 

تكالیف ناقصاً لألصل ھي القیمة العادلة لالسترداد القیمة القابلة إن سترداد. لالقیمتھ القابلة لألصل ھ القیمة الدفتریة تجاوز بلمبلغ الذي توفقاً ل
التي تتوفر لھا مستویات الیتم تجمیع الموجودات عند أدنى .نخفاض في القیمةاالغراض تقییم وألأیھما أعلى. ،ستخدامقید االقیمة الأو البیع 

أو مجموعات األخرى ات من الموجودالناتجةوالتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة منفصل تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا بشكل 
ردلتحري احتمال بخالف الشھرة التي سبق تخفیضھا قیمھا تم مراجعة الموجودات غیر المالیة ). تلنقدالمولدة لوحدات(الالموجودات

قوائم مالیة. قیمة في نھایة کل فترة في النخفاض اال

الطریقة الفائدة الفع٧-٤-٣
عادة وتوزیع إیرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بھا والتي یتم استخدامھا (أصل او التزام) ة الدین ھي طریقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألدا

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

إذا ،معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكالیف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى) في إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدین أو فترة أقصر
. المبدئيالدفتریة عند اإلعتراف إلى صافي القیمة ،كان ذلك مناسبا

شركة زمیلةإلى قروض ٨-٤-٣
الشركة العالمیة إن . الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة (جي بي سي)،ائد إلى شركتھا الزمیلةوبدون فاألجل طویل الشركة قرضاً قدمت 

فیھا الشركة السعودیة ألنابیب الصلب حصة ملكیة بنسبة السعودیة ألنابیب الصلب حیث تمتلك لشركة لھي شركة زمیلة المحدودة لألنابیب 
ترتیب لزیادة حقوق ملكیة الوھي جزء من الشركاء لمذكرة تفاھم وفقاً إلى الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة ھذا القرض تقدیم تم %. ٣٥

ول محدد لسداد القرض وال یوجد نیة واضحة لدى الشركة جدیوجد ال الشركاء وفقاً لنسب ملكیتھم.من قبل الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة 
هعتبر ھذتستثمار في شركة زمیلة واالا من یعتبر القرض جزءً ،. ونتیجة لذلكأو كلیاً سترداد ھذا المبلغ جزئیاً السعودیة ألنابیب الصلب ال

في شركة زمیلة.االستثمارات ضمن شركة زمیلة وبالتالي تم تصنیفھاألجل في ةطویلفي حقوق الملكیة تمویل األداة شبھ 

المخزون٩-٤-٣
أیھما أقل. تتضمن تكلفة المخزون جمیع تكالیف الشراء وتكالیف التحویل ،القابلة للتحققتكلفة أو صافي القیمة الب،المخزونإثبات یتم 

تامة الصنع تكلفة المواد البضائع قید التنفیذ وال األعمتكلفة كون . تتالراھنھوالتكالیف األخرى المتكبدة في نقل المخزون إلى موقعھ وحالتھ 
تقارب التكلفة الفعلیة. تتم التكلفة المعیاریةإذا كانت العامة األخرى المتكبدة في عملیة اإلنتاج مصاریفللتحویل والالمعیاریةالخام والتكلفة 

القابلة للوصول إلى القیمة في القیمة شطبأي اثباتیتم ،في ضوء الظروف الحالیة.إذا لزم األمر،مراجعة التکالیف المعیاریة بانتظام
في الفترة التي یحدث األولیة الموحدة الدخلقائمة في لذلك الشطب ردیتم االعتراف بأي الشطب. فیھا یتمالفترة التي للتحقق كمصروف في 

. الردفیھا 
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خزونالقابلة للتحقق وتقدیر مخصص المصافي القیمة 
صافي قیاس البیع. یتم عادة لإلكمال وناقصا التكالیف التقدیریة اإلعتیادیةعمال األسعر البیع المقدر في سیاق و القیمة القابلة للتحقق ھصافي 
ویكون لھا خط اإلنتاج (نفس بالمتعلقة البنود یتم إنتاج وتسویق یكون ذلك عندما و،لمخزونلشطب االقابلة للتحقق بشكل فردي وذلكالقیمة 
نھائي) في نفس المنطقة الجغرافیة.الستخدام االغرض ونفس ال

ث الحی،التقاریر المالیةإلعداد تفق مع المعاییر الدولیة یالقابلة للتحققإلى صافي القیمة للوصول إلى أقل من التكلفة المخزون شطب إن 
بأكثر من المبالغ المتوقع تحقیقھا من بیعھا.الموجودات إثباتینبغي 

یتم تقییم مخصص الجرد. إجراءعندالتالف وشطبھ تالف. یتم تحدید المخزون المتقادم ووالمخصص مقابل مخزون بطيء الحركةتكوین یتم 
على مقارنة مستوى بناًء المالیة الجاریة. یتم تقییم التقادم تقاریرالكل فئة من فئات المخزون كجزء من لالحركة والمتقادم المخزون بطیئ

.المبیعات المستقبلیة المتوقعةبالمخزون 

النقد وما في حكمھ١٠-٤-٣
رة یتكون النقد وما في حكمھ من نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك والتي تكون فت،الموحدةاألولیة قائمة التدفقات النقدیة اعداد ألغراض 
السحب على یتم عرض حسابات.ما لم یذكر خالف ذلك،المجموعةاتمتاحة الستخدامالتي تكونویوماً أو أقل ٩٠األصلیةإستحقاقھا

القروض. بند ضمن ،تلك الحساباتوفقاً لطبیعة،الموحدةاألولیة في قائمة المركز المالي لمجموعةابنوكبالمكشوف 

رأس المال١١-٤-٣
المطلوبات المالیة أو الموجودات تعریف تستوفي فیھ ال الذيقدرالاألدوات المالیة الصادرة من قبل المجموعة كحقوق ملكیة بیتم تصنیف 

كأدوات حقوق ملكیة.للمجموعة سھم العادیة وأسھم الخزینة األالمالیة. یتم تصنیف 

توزیعات األرباح١٢-٤-٣
كون تال بشكل مناسب وااعتمادھیتم ، مسددة، غیر لغ أي توزیعات أرباح معلنةاعن مبئم المالیة نھایة فترة القوایتم تكوین مخصص أو التزام 

القوائم المالیة. یتم توزیعھا في نھایة فترة ولكن الالقوائم المالیة في أو قبل نھایة فترة ،المجموعةتحت تصرف 

العملة الوظیفیة وعملة العرض١٣-٤-٣
قتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا االستخدام عملة البیئة إللمجموعة باألولیة الموحدة الموجزة المالیة القوائم ة في یتم قیاس البنود المدرج

تم العملة الوظیفیة.و عملة العرض وبالریال السعودي وھاألولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیة عرض . یتم ")العملة الوظیفیة("المجموعة
ى أقرب لایر ما لم یذكر أن التقریب إلى أقرب ملیون لایر سعودي. تقریب األرقام إل

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

وفقاً ألجنبیة الت ابالعمالقائمة مطلوبات النقدیة لموجودات والحویل اتومن لمعامالت اجة عن تسویة ھذه تالنات العمالصرف وخسائر فروق 
بالعمالت األجنبیة القائمةیتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة. األولیة الموحدةالدخلفي قائمة نھایة السنة في السائدة الصرف ألسعار

جنبیة المتعلقة األت الأرباح وخسائر صرف العمثبات یتم إالسائدة في ذلك التاریخ. في نھایة كل فترة مالیة على أساس أسعار الصرف
. یتم عرض جمیع أرباح وخسائر "یةتكالیف التمویلال"أو "اإلیرادات" ضمن األولیة الموحدة الدخل قائمة والنقد وما في حكمھ في قروض بال

."الصافي–خرىأ) مصاریف(/إیرادات "موحدة ضمن الاألولیة في قائمة الدخل األخرى جنبیة العمالت األصرف 

القروض١٤-٤-٣
في وقت الحق على إن وجدت. ،تکالیف المعاملةخصم بالصافي بعد .یتم االعتراف بالقروض مبدئیا بالقیمة العادلة (کمتحصالت مستلمة)

عتراف بأي فرق بین اال. یتم لایقة معدل الفائدة الفعجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طراألیتم قیاس القروض طویلة ،عتراف المبدئياال
معدل باستخدام طریقة القرض على مدى فترة الربح أو الخسارة سترداد في االومبلغ ) تكالیف المعاملةبعد خصم بالصافي المتحصالت (

المحتمل من قدر الذي یكون فیھ لبارض لقت اتكالیف معامالضمن القروض الت مدفوعة على تسھیلبالرسوم ااالعتراف . یتم لاالفائدة الفع
ضمن المدفوعات مقدماً رسملة الرسوم یتم ، وسحب التسھیالتیتم تأجیل الرسوم حتى یتم،في ھذه الحالةو. التسحب بعض أو كل التسھی

العالقة. والتسھیل ذفترة ویتم إطفاؤھا على مدى ،بالقدر الذي الیكون ھناك دلیل على احتمالیة سحب جزء او كل التسھیللخدمات السیولة 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
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(تتمة)القروض١٤-٤-٣

عتراف االیتم تزام أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. لاإلتسویة عندما یتم الموحدة األولیة المركز المالي في قائمة بالقروض التوقف عن االعتراف یتم 
بما في ذلك الموجودات غیر ، المدفوعالمقابل المادي قیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إطفاؤھا أو تحویلھا إلى طرف آخر وبالفرق بین ال

تمویل.الأو تكالیف األخرى یرادات الموحدة ضمن اإلاألولیة الدخل قائمة في المفترضة،النقدیة المحولة أو المطلوبات 

شھرا علی األقل ١٢تأجیل تسویة االلتزام لمدة في لمجموعة حق غیر مشروط ما لم یكن لمتداولة الطلوبات مضمن الیتم تصنیف القروض 
القوائم المالیة. بعد فترة 

مطلوبة لرة الزمنیة اتالفالل خرسملة للمؤھلة لموجودات الاإنتاج أوشراء أو إنشاء برة شمباالمرتبطةمحددة لالعامة واضیتم رسملة القرو
األصول المؤھلة ھي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة إن.كما ھو مناسب، المخصص لھأو البیع لالستخدام ام وإعداد األصل إلتم

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

.األولیة الموحدةالدخلقائمة في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا في مصاریفكاالقتراض األخرى تكالیف إثبات یتم 

مكافآت الموظفین ١٥-٤-٣
لتزام قصیر األجلاال

من المتوقع تسویتھا بالكامل المتراكمة التي اإلجازات المرضیة وغیر النقدیة لمكافآت ابما في ذلك ،إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب
یتم اثباتھا بناء على الخدمات المقدمة من الموظفین فیھا الموظفون الخدمة ذات العالقة قدمالتي فترة القوائم المالیةشھر بعد نھایة ١٢خالل 

الموظفین مكافآت لتزامات إكالمطلوبات. یتم عرض المطلوبات تسویة عند سدادھابالمبالغ المتوقع یتم قیاسھاوحتى نھایة فترة القوائم المالیة
.األولیة الموحدةالمركز الماليالمستحقة في قائمة مصاریفالالحالیة ضمن 

لموظفین لخدمة المكافأة نھایة 
إن برنامج مكافأة نھایة الخدمة بخصوص المكافأة المحددة. الموجزة ة موحدالاألولیة المركز المالي قائمة في لتزام أو األصل اإلعتراف باإلیتم 

خبراء من قبل سنویاً المزایا المحددةالتزام یتم احتساب و،القوائم المالیةفي نھایة فترة المزایا المحددةالقیمة الحالیة اللتزام و ھللموظفین 
.نطریقة تقییم وحدة االئتماستخدام إاكتواریین مستقلین ب

فائدة سندات شركات عالیة معدالت ستخدام إبالمستقبلیة بخصم التدفقات النقدیة الخارجة التقدیریة المزایا المحددةوتحدد القیمة الحالیة اللتزام 
لتزام ذي العالقة. وتكون شروطھا مقاربة لشروط اإل،سیتم بھا دفع المكافآتبالعملة التي مة والمقالجودة 

على النحو التالي:زایا المحددةالموتصنف تكالیف 

تكلفة الخدمة
.األولیة الموحدةالدخلوالتي یتم إثباتھا مباشرة في قائمة تتضمن تكالیف الخدمات تكلفة الخدمة الحالیة وتكلفة الخدمة السابقة 

األولیة تخفیضات مباشرة في قائمة الدخل عن تعدیالت الخطة أو الالمحددةتم االعتراف بالتغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المزایا ی
كتكالیف خدمة سابقة. الموحدة 

تكلفة الفائدة
مزایا مصاریف. یتم إدراج ھذه التكلفة في المزایا المحددةلتزام إیتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید 

.األولیة الموحدةالدخلقائمة الموظفین في 

خسائر الرباح أو اس األإعادة قی
ضمنفي الفترة التي تحدث فیھا مباشرة تغیرات في االفتراضات االكتواریة الالت أو تعدیالإعادة القیاس الناشئة عن رباح أو خسائر أیتم إثبات 

الدخل الشامل اآلخر. 
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٤-٣
(تتمة)ظفین مكافآت المو١٥-٤-٣

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

على الموظفین یتم توزیع ھذه األسھم . شراء أسھم خزینة لدعم ھذا البرنامجتقوم الشركة ب.إلكتتاب العامعملھم وقت اصدار اسھم الشركة ل
فإن جزء من ھذه األسھم یتم االحتفاظ بھ لمنحھ في ،باإلضافة إلى ذلك.مختلفة : مجاناً أو باألجل أو على أساس نقدي فئات على ثالثة 

المستقبل للموظفین مجانا كمقابل لسنوات الخدمة.

الزیادة المقابلة في حقوق بإثبات المجموعة تقوم الخدمات. استالم عند السھم لى أساس في معاملة دفع عالمقتناه تعترف المجموعة بالخدمات 
بتسویة حقوق األسھمعلى أساس ولقیاس قیمة الخدمات المستلمة في معامالت الدفع ،إلى الموظفینسھم فعلیاً األعندما یتم تحویل الملكیة 
یادة المقابلة في حقوق الملکیة بالرجوع إلی القیمة العادلة ألدوات حقوق الملکیة والزالمستلمة تقوم المجموعة بقیاس الخدمات ،الملكیة

اریخ القیمة العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة في تبقیاسالمجموعة ویتضمن ذلك قیامالممنوحة. 
سھم. البرنامج القائم على أساس األھذا أطرافا في الموظفونفیھ المنح أي التاریخ الذي أصبح

المخصصاتضمانات الخدمة و١٦-٤-٣
ضمانات الخدمة

تقوم اإلدارة . التي ال تزال في فترة الضمان في نھایة فترة القوائم المالیةیتم تكوین مخصص بمطالبات الضمانات المقدرة عند بیع المنتجات 
أي اتجاھات حدیثة قد توحي بوجود مطالبات مستقبلیة قد تختلف باإلضافة إلى التاریخیة مان مطالبات الضتكوین المخصص بناًء على بیانات ب

عن المبالغ التاریخیة.

المخصصات 
بالمخصصات عندما یكون لدى المجموعة:االعتراف یتم 

إلتزام قانوني أو حكمي ناتج من أحداث سابقة
اإللتزام في المستقبلمن المحتمل أنھ ستكون ھناك حاجة لتدفق موارد لتسویة
بھایمكن تقدیر المبلغ بصورة موثوق.

للقیمة الزمنیة للنقود السوقیة الحالیة تقییمات الستخدام معدل حالي یعكس إیتم خصم المخصصات ب،القیمة الزمنیة للنقود جوھریاً أثر إذا كان 
لتزام.إلاالمتعلقة بوالمخاطر 

أن یكون یةمن االلتزامات المتشابھة (مثال ذلك ضمانات المنتجات أو عقود مماثلة أو المخصصات األخرى) فإن احتمالعدد حالة وجود وفي 
د قد یكون وبنالحدالصادر ألالنقديوبالرغم من أن احتمال التدفق.فئة االلتزامات ككلعلى اساسالتدفق الصادر مطلوبًا للتسویة یتم تحدیده 

تقاس المخصصات بالقیمة الحالیة .لتسویة فئة االلتزامات ككلات النقدیةالمحتمل أنھ ستكون ھناك حاجة لبعض التدفقضئیال فقد یكون من 
یستخدم معدل الخصم قبل الضرائب الذى یعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود . للمصاریف المتوقع استخدامھا لتسویة اإللتزام

فوائد.مصاریف. یتم إدراج الزیادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتزاموالمخاطر المحددة لالل

ستقطاعاالالزكاة وضریبة الدخل وضریبة ١٧-٤-٣
٪ ویخضع ٢٫٥بنسبة ("الھیئة") لزكاة والدخلالھیئة العامة لنظمة التي یتم احتسابھا وفقاً أللمجموعة للزكاة باالسعودیون المساھمون یخضع 

جموعة للموضریبة الدخل الزكاة تحمیل مخصص الخاضع للضریبة. یتم من الربح ٪ ٢٠الدخل بمعدل ثابت یبلغ لضریبة المساھمون األجانب
الربوط إصدار عند ، إن وجدت، موحدة. یتم احتساب الفروقلااألولیة قائمة الدخل في ركة التابعة للمجموعة شبالمتعلقلالزكاة امخصص و

.أي مخصصات مكونة سابقاً، إن وجدوتسویتھا مقابل المبالغتحدید ھذه ھا یتم عندوالنھائیة 

الدخل بموجب نظام ضریبة عودیة سالعربیة الالمملكة یر مقیمة في مع أطراف غالمعامالت ضضرائب على بعستقطاع إبمجموعة لاتقوم 
السعودي.
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٤-٣
(تتمة)كاة وضریبة الدخل وضریبة االستقطاعالز١٧-٤-٣

الضریبة المؤجلة
الموحدة األولیة المالیة القوائم المؤقتة بین القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات في الفروقعلى اساس بالضریبة المؤجلة االعتراف یتم 

بشكل عام لتزامات الضریبة المؤجلة إاالعتراف بللضریبة. یتم المستخدمة في احتساب الربح الخاضع المقابلة الضریبیة األوعیة والموجزة 
مقابل كافة الفروق المؤقتھ القابلة لالقتطاع بصورة عامة ةمؤجلة الاألصول الیتم االعتراف بمؤقتة الخاضعة للضریبة. لكافة الفروق ال

یبیة موجودات الضرالمطلوبات والیتم قیاس قتھ القابلة لالقتطاع.تلك الفروق المؤالى الحد الذى یكون فیھ الربح الضریبى محتمل توفره لطرح 
بناًء على المعدالت صل األاستحقاقالتزام أو تسویة المتوقع تطبیقھا في الفترة التي یتم فیھا التي من الضریبیة الت للمعدالمؤجلة وفقاً 

القوائم المالیة. نھایة فترة بحلول جوھري بشكل تم سنھا سیالتي تم سنھا أو الضریبیة (واألنظمة الضریبیة) 

االعتراف باإلیرادات١٨-٤-٣
تكون بالصافي بعد تخفیضھا بمقدار كإیرادات اثباتھاالمبالغ التي یتم إن یرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. اإلیتم قیاس 

الغیر. عن والمبالغ المحصلة نیابة المردودات والخصم التجاري وخصم الكمیات 

یتم االعتراف باإلیرادات عند استیفاء جمیع الشروط التالیة:
لقة بملكیة البضاعة إلى المشتريانتقال المخاطر والمنافع الھامة المتع،
عندما ال یكون ھناك عالقة إداریة مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالبضاعة وال یتم االحتفاظ بسیطرة فعلیة على البضائع المباعة،
بھن قیاس مبلغ اإلیراد بشكل موثوقعندما یمك،
كون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مرتبطة بالبیع على المجموعةعندما ی،
 بھبشكل موثوقبخصوص البیع المتكبدة أو التي ستیم تكبدھا التكالیف عندما یمكن قیاس.

بیع البضائع
عند انتقال الملكیة أخذھا في االعتبار الھامة والتي یتم الملكیة تم تحویل مخاطر ومنافع من بیع البضاعة عندما یإلیرادات بااالعتراف یتم 

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

عقود اإلنشاء
مثل المبادالت (سلع مشیدةئھا لتسلیم الیرادات من العقود مع عماإللمحاسبة عن اً، ل، عندما یكون مناسبنجازاإلتستخدم المجموعة طریقة نسبة 

نجاز اإلتطلب استخدام طریقة نسبة یسنة أو أكثر. إنشاؤھا التي قد یستمر ) مجمعات األنابیبمكثفات اریة وأوعیة الضغط والمفاعالت والحر
صل ألساسیة األمال تمام األعمثل إالمرحلة الرئیسیة المنجزة (من إجمالي العمل أو عمال المنجزة حتى تاریخھ كنسبة األمن المجموعة تقدیر 

.لشروط العقدوفقاً ناسباً أیھما كان م)، ما

الخدماتایراد
ملة المحددة ویتم المعانجاز مرحلة إلوفقاً یرادات في الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات، اإلعتراف باالالخدمات، یتم إلیرادبالنسبة 

ینبغي تقدیمھا. تقییمھا على أساس الخدمة الفعلیة المقدمة كنسبة من إجمالي الخدمات التي 

توزیعات االرباح
الشراء. من أرباح ما قبل سدادھاوینطبق ذلك حتى لو تم استالم المبالغ. الحق في ثبوت كإیرادات أخرى عنداألرباح توزیعات إثبات یتم 

البیع والتسویق والتوزیعریفمصا١٩-٤-٣
الدعایة ورسوم التسویق مصاریفعلى مل تالبیع والتسویق والتوزیع من جمیع تكالیف بیع وتسویق منتجات المجموعة وتشمصاریفتتكون 

غیر المباشرة المتعلقة بالمبیعات.مصاریفوغیرھا من ال

اإلداریةمصاریفلا٢٠-٤-٣
األنشطة البیع والتسویق وجزء من تكلفة المبیعات أو أنشطة كمحددةالتي ال تكون غیر المباشرة كالیف التاإلداریة على مصاریفتشتمل ال
الموحدة. األولیة قائمة الدخل التمویل كبند منفصل في إیرادات/)تكالیف(للمجموعة. یتم عرض ة اللوجستی
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٤-٣

قود اإلیجارع٢١-٤-٣
إلى المتعلقة بملكیة األصل یتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلیة عندما ینتج عن عقد اإلیجار تحویل جوھري لمخاطر ومنافع الملكیة 

دنى لدفعات األة للحد القیمة الحالیوأصل المؤجر لألبالقیمة العادلة اإلیجار التمویلیة في تاریخ بدء عقود اإلیجار یتم رسملة المستأجر. 
أیھما أقل.،یجاراإل

بعد بالصافي ،المقابلةاإلیجار . یتم إدراج التزامات یةالتمویلوالمصاریفتمویلي بین المطلوبات الیجار من دفعات اإلیتم توزیع كل دفعة 
الموحدة األولیة الدخل قائمة تكلفة التمویل على بند الفائدة من تحمیل جل. یتم األطویلة األخرى ضمن الذمم الدائنة یةالتمویلالمصاریفخصم 

. فترةلكل االلتزام متبقي من لالرصید الفائدة المستحقة على امعدل دوري ثابت على وذلك للحصول على إلیجار ترة عقد اعلى مدى ف

أو األرباح یجار التشغیلي على اإلعقود التي تتم بموجبالمدفوعات عقود إیجار تشغیلیة. یتم تحمیل كیتم تصنیف جمیع عقود اإلیجار األخرى 
التشغیلي.اإلیجار القسط الثابت على مدى فترة بطریقة الخسائر 

ربحیة السھم٢٢-٤-٣
من األرباحنصیب السھم األساسي

یتم إحتساب نصیب السھم األساسي من األرباح بتقسیم:
یةملكیة بخالف األسھم العادالق أي تكالیف خدمة حقوبعد خصم،الربح العائد للمساھمین بالمجموعة
وائم المالیةقالالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل فترةعلى

نصیب السھم المخفض من األرباح
بحیث ،نصیب السھم المخفض من األرباحللوصول إلى إحتساب نصیب السھم األساسي من األرباح تحدیدل األرقام المستخدمة في یعدتم تی

ع في الحسبان: تض
 سھم العادیة المحتملة األتخفیض المرتبطة باألخرى ضریبة الدخل وتكالیف التمویل الفائدة بعد أثر
 العادیة المحتملةاألسھم فتراض تحویل جمیع إبقائمة ضافیة التي كان من المفترض أن تكون اإلسھم العادیة األالمرجح لعدد المتوسط

.المخفضة

ات قطاعتقاریر ال٢٣-٤-٣
مصاریفیرادات والاإلنفقات بما في ذلك كبد تتوأرباحدر تة تجاریترتبط بأنشطة أحد مكونات المجموعة التي بأنھ القطاع التشغیلي یعرف 

من قطاعات التشغیل بشکل منتظم التي تنتج عن تم مراجعة النتائج التشغیلیة ویخرى. ألات المجموعة اقطاعمن مع أي الت المتعلقة بالمعام
تقییم كذلك من أجل الموارد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وبشأن اتخاذ قرارات من أجل ،(رئیس المجموعة)متخذ القرارات التشغیلیة قبل 

والتي تتوفر معلومات مالیة مفصلة عنھا.ؤه أدا

ما مع تلك مباشرة إلى قطاع عزى البنود التي ت(رئیس المجموعة)ترفع بھا تقاریر إلى متخذ القرارات التشغیلیةتتضمن نتائج القطاعات التي 
/ الموجودات والرئیسي كزالمرمصاریفالمخصصة بشكل رئیسي من البنود غیر تتكون أساس معقول. وفق التي یمكن تخصیصھا البنود 

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

التي تتم المعامالت بین القطاعات بشروط تجاریة بحتة ویتم استبعادھا عند التوحید. یتم قیاس اإلیرادات من األطراف الخارجیة بنفس الطریقة 
لموحدة. ااألولیة تتم في قائمة الدخل 

قطاعاتھا التشغیلیة على النحو التالي:السعودیة ألنابیب الصلب شركة التحدد 

قطاع أنابیب الصلب
واألنابیب المستخدمة في قطاعات مسننة وأنابیب منحنیةالووالمغلفة أنابیب الصلب غیر المجلفنة والمجلفنة تصنیععلى القطاع یشتمل ھذا 

. اتوالمیاه واإلنشاءوالنفطالغاز
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(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)السیاسات المحاسبیة الرئیسیة٤-٣
(تتمة)تقاریر القطاعات٢٣-٤-٣

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

ن والطاقة الشمسیة والمصانع البحریة. والتعدی

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

محلیةلمبیعات الا. ١
التصدیرمبیعات . ٢

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

األحكام والتقدیرات الھامة٢٤-٤-٣

:فیما یليالموجزةالموحدةاألولیة لیة األحكام والتقدیرات الھامة التالیة لھا تأثیر ھام على المبالغ المدرجة في القوائم الماتتمثل
.األعمار اإلنتاجیة االقتصادیة للممتلكات واآلالت والمعدات
.الزكاة وضریبة الدخل
.انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
.تقدیر التزامات المزایا المحددة
مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا.
 فلامتقادم وبطيء الحركة والتالمخزون المخصص.
االرتباطات المحتملة

والمعداتاآلالت نتاجیة للممتلكات واألعمار اإل
تتفق مع نمط الك ستھاالللتأكد من أن طریقة وفترة الك ستھاالنتاجیة المقدرة وطریقة لألعمار اإلمراجعة دوریة إجراء تقوم المجموعة ب

من ھذه الموجودات.المتوقع تصادیة االقلمنافع ا

خلالزكاة وضریبة الد
الدخل قائمة . تستحق الزكاة وتحمل على الدخلالھیئة العامة للزكاة وألنظمة وفقاً وضریبة الدخلوشركتھا التابعة للزكاةشركةتخضع ال

فيعن الھیئة العامة للزكاة والدخل صادرةسنوات سابقة بربوط یتعلقالذيو،إن وجد،اإلضافیةالتزام الزكاة ثبات. یتم ااألولیة الموحدة
تكوینھا.سبقویتم تسویتھا مع أي مخصصات إصدر الربوط النھائیةالفترة التي یتم فیھا 

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
، والتي تتمثل في القیمة قد) القیمة القابلة لإلسترداد(أو الوحدة المولدة للنلألصل لدفتریة القیمة وز القیمة عندما تتجایحدث االنخفاض في ا

على ء لبیع یتم بنااتكالیف بعد خصملة دلعاالقیمة اتساب حاإن على. أیھماأاإلستخدامیة لألصل،لقیمة أو البیع اتكالیف بعد خصم لةالعاد
بعد خصم التكالیف اإلضافیة نھایایمكن تبأو قیمة سوقیة مماثلةل صوأیة بحتة من رتجات ماللبیع فى معات المتاحة من معامالت البیاناا

لمالیة انة زالموالنقدیة من ت التدفقااتلك م استخالص. تلنقدیةت التدفقااخصم ذج على نموء بنااإلستخدامیةلقیمة اقدیر . یتم تاألصلإلستبعاد 
تحسینلتي من شأنھا واجوھریة رات ستثماأو أي ا،لشركة بھا بعدم التي لم تلتزالة لھیكدة اعاإنشطة ألتي ال تتضمن والمقبلةات اللخمس سنو

عملیة خصم ل الـن خـمم لمستخداصم ـلخل امل حساسیة لمعدالعواكثر أھي داد لقابلة لالسترالقیمة إن اللنقد. المولدةحدةوصل للاألء أدا
ألغراض تعظیم القیم.م لمستخدالنمو ل امعدولمستقبلیة النقدیة ت التدفقااكذلك ولنقدیة ت التدفقاا
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ة)(تتم-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر التسعةلفترة 

- ٢٢ -

(تتمة)أسس اإلعداد-٣
(تتمة)حاسبیة الرئیسیةالسیاسات الم٤-٣
(تتمة)األحكام والتقدیرات الھامة٢٤-٤-٣

المحددةالمزایا تقدیر التزامات 
كتواري وضع افتراضات االكتواریة. یتضمن التقییم تقییمات استخدام إتزام بالحالیة لاللوالقیمة المزایا المحددة تكلفة التزامات د یتحدیتم 

ونظرا لتعقید الرواتب. علیة في المستقبل. وتشمل ھذه العوامل تحدید معدل الخصم والزیادات المستقبلیة في مختلفة قد تختلف عن التطورات الف
المحددة یكون شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. تتم المزایا فإن التزام ،طویلة األجلكالتقییم واالفتراضات األساسیة وطبیعتھا 

. مركز مالياریخ كل فتراضات في تاالمراجعة جمیع 

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
لدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل جمیع بایتم تكوین مخصص 

تخلف الوأمالیة الھیكلة الإعادة أو ھإفالسیةحتمالافي للعمیلالصعوبات المالیة الھامة تتمثلصلیة لالتفاقیة. األالمبالغ المستحقة وفقا للشروط 
یتم عمل التقدیر على ،بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة. التجاریةعلى انخفاض قیمة الذمم المدینةموضوعیةالدالئل من ال،عساراإلعن السداد أو 

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

متقادم وبطیئ الحركة والتالفالمخزون المخصص 
كثر األالدلیل ى المحققة بناًء علتقدیرات صافي القیمة تكون بنود المخزون بطیئة الحركة والمتقادمة والتالفة. بمخصص تكوین تقوم اإلدارة ب

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

ات المحتملةاالرتباط
االرتباطات أحداث مستقبلیة. إن تقییم مثل ھذه حدث أووقوع أو عدم وقوع إال عندالمحتملة االرتباطات تسویةلن یتم ، فإنھبحكم طبیعتھا

حداث المستقبلیة.لألھامة التقدیرات الواألحكام ینطوي بشكل جوھري على ممارسة المحتملة 

لتقاریر المالیةد اإلعداإلى المعاییر الدولیة التحول -٤
تم تطبیق للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. وفقاً قد تم اعدادھاالموجزة إن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ف،١- ٣في اإلیضاج نیكما ھو مب

٣٠في تینأشھر المنتھیالتسعةوالثالثة تيرلفتالموحدة الموجزة األولیة المالیة القوائم عند إعداد ٣رقمالسیاسات المحاسبیة المبینة في إیضاح
ھي الموحدة الموجزة األولیة المالیة القوائم في ھذه األولیة الموحدة المركز المالي قائمة . إن معلومات المقارنة المعروضة في م٢٠١٧سبتمبر

م ٢٠١٦ینایر ١في ھي كما لتقاریر المالیة إلعداد ادولیة للمعاییر القائمة المركز المالیة االفتتاحیة وفقاً و في إعداد ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
).المجموعة(تاریخ تحول 

محددة عند التحول من العفاءات بعض اإلللشركات التي تعتمد المعاییر للمرة األولى ب١یسمح المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
: ةالتالیةاالختیاریات لیة. قامت الشركة بتطبیق اإلعفاءدولیة إلعداد التقاریر الماالتطبیق بأثر رجعي لبعض المتطلبات وفقاً للمعاییر ال

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

الدولي ةن استثمار في شركة زمیلة (وفقا لطریقة حقوق الملكیة) إلى موجودات مالیة متاحة للبیع. یتطلب معیار المحاسبمالكیمیائي المحدودة" 
لتقاریر المالیة رقم إلعداد االمعیار الدولي خیار اإلعفاء الوارد في لوفقاً إال أنھبالقیمة العادلة. المالیة مبدئیاً األدوات من المنشأة قیاس ٣٩رقم 

واعتبرت القیمة الدفتریة لھذه االستثمارات المتاحة للبیع ھي ،لم تقم المجموعة بقیاس ھذا االستثمار بالقیمة العادلة عند االعتراف المبدئي، ١
لالستثمار.المفترضة القیمة 
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(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٢٣ -

التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)-٤
األولیة الموحدة داد التقاریر المالیة على قائمة المركز الماليالمعاییر الدولیة إلعتطبیقأثر ١-٤

م٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١سبتمبر ٣٠م٢٠١٦دیسمبر ٣١
وفقاً لـوفقاً لـوفقاً لـ

إیضاح
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة

المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

المالیة
معاییر المحاسبة 

حولأثر التالسعودیة

المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

المالیة
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة

المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

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

الموجودات
موجودات غیر متداولة 

٧٢٣,٧٨٥,٣٠٧٣,١٣٠,٢١٦٧٢٦,٩١٥,٥٢٣٧٢٨٫٢٤٢٫٤٣٠٣٫٣٤٩٫٣١٨٧٣١٫٥٩١٫٧٤٨٧٣٤,٦٣٦,٧١٣٤,١٥٠,٢٧٠٧٣٨,٧٨٦,٩٨٣(أ)١-٤-٤ممتلكات وآالت ومعدات
١,١٤٧,٩٩٥(١٢,١٩٧,٩٩٧)١٫٢٠٠٫٠٨٧١٣,٣٤٥,٩٩٢)١٠٫٣٩١٫٢٥٣(٧٤٤,٠٢٨١١٫٥٩١٫٣٤٠(٨,١١٥,٨٠٤)٨,٨٥٩,٨٣٢(ب)١-٤-٤موجودات غیر ملموسة

٤٦,٨٦٨,٧٢٨(٦٦,٢٢٩,٦٢٣)٧٩٫٥٠٩٫٣٥٦١١٣,٠٩٨,٣٥١)٧٢٫٧١٧٫٤٤٩(٨٥,٤٠٩,٢٧٩١٥٢٫٢٢٦٫٨٠٥(٢٦,٤٨٥,٨٢٣)١١١,٨٩٥,١٠٢(أ)٢-٤-٤الصافيب،استثمار في شركة زمیلة
٥٨,٦٤٨,٤٦٥٥٨,٦٤٨,٤٦٥-٦٦٫٦٤٨٫٤٦٥٦٦٫٦٤٨٫٤٦٥-٢٣,٦٢٠,٨١٩٢٣,٦٢٠,٨١٩-)ج(٢-٤-٤للبیعة متاحاتاستثمار

–تجاریة ومدینون آخرونذمم مدینة 
١٠,٣٠٣,٨٥٨(٢,٥٤٩,٥٨٠)١١٫٤٠٧٫٩٢٨١٢,٨٥٣,٤٣٨)٢٫٥٤٩٫٥٨٠(١٠,٥٣٥,٩٩٢١٣٫٩٥٧٫٥٠٨(٣,١٤٨,٧٤٠)٥١٣,٦٨٤,٧٣٢-٤-٤ةغیر المتداول

٨٥٥,٧٥٦,٠٢٩(١٨,١٧٨,٤٦٥)٨٩٠٫٣٥٧٫٥٨٤٨٧٣,٩٣٤,٤٩٤)١٥٫٦٦٠٫٤٩٩(٨٤٧,٢٢٥,٦٤١٩٠٦٫٠١٨٫٠٨٣(١٠,٩٩٩,٣٣٢)٨٥٨,٢٢٤,٩٧٣
موجودات متداولة 

٢٧٩,١٨٤,٣٧٢-٢٦٥٫٩٨١٫٠٨٣٢٧٩,١٨٤,٣٧٢-٢٢٤,٢٩٦,١٤٤٢٦٥٫٩٨١٫٠٨٣-٢٢٤,٢٩٦,١٤٤مخزون
١٣,٠٠٠,٠٠٠-١٣٫٠٠٠٫٠٠٠١٣,٠٠٠,٠٠٠-١٣,٠٠٠,٠٠٠١٣٫٠٠٠٫٠٠٠-١٣,٠٠٠,٠٠٠كولدى البنعائود

١١٠,١٤١,٧٥٥(٦١,٨٤١)١٢٤٫٢٠٩٫٨٩٧١١٠,٢٠٣,٥٩٦)٦١٫٨٤١(١١٩,٣٦٤,٥٩١١٢٤٫٢٧١٫٧٣٨(٨٢,٨٣٣)٥١١٩,٤٤٧,٤٢٤-٤-٤تجاریة ومدینون آخرونذمم مدینة 
٦,٠١٢,٣٩٥-٨٫٧٣٨٫٢٤٦٦,٠١٢,٣٩٥-١٧,٣٢٢,٥١٩٨٫٧٣٨٫٢٤٦-١٧,٣٢٢,٥١٩النقد وما في حكمھ

٤٠٨,٣٣٨,٥٢٢(٦١,٨٤١)٤١١٫٩٢٩٫٢٢٦٤٠٨,٤٠٠,٣٦٣)٦١٫٨٤١(٣٧٣,٩٨٣,٢٥٤٤١١٫٩٩١٫٠٦٧(٨٢,٨٣٣)٣٧٤,٠٦٦,٠٨٧

١,٢٦٤,٠٩٤,٥٥١(١٨,٢٤٠,٣٠٦)١٫٣٠٢٫٢٨٦٫٨١٠١,٢٨٢,٣٣٤,٨٥٧)١٥٫٧٢٢٫٣٤٠(١,٢٢١,٢٠٨,٨٩٥١٫٣١٨٫٠٠٩٫١٥٠(١١,٠٨٢,١٦٥)١,٢٣٢,٢٩١,٠٦٠إجمالي الموجودات
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(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٢٤ -

ة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)التحول إلى المعاییر الدولی-٤
)تتمة(األولیة الموحدة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على قائمة المركز المالي تطبیقأثر ١-٤

م٢٠١٦ینایر ١م٢٠١٦مبر بتس٣٠م٢٠١٦دیسمبر ٣١
وفقاً لـوفقاً لـوفقاً لـ

إیضاح
معاییر المحاسبة 

حولأثر التالسعودیة 

المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

المالیة
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة 

المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

المالیة
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة 

المعاییر الدولیة 
إلعداد التقاریر 

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

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

٥١٠,٠٠٠,٠٠٠-٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٠,٠٠٠,٠٠٠-٥١٠,٠٠٠,٠٠٠٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠-٥١٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال
٢١٨,٨٢٨,٤٠٩-٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩٢١٨,٨٢٨,٤٠٩-٢١٨,٨٢٨,٤٠٩٢١٨٫٨٢٨٫٤٠٩-٢١٨,٨٢٨,٤٠٩اصدار أسھمعالوة 

٥٨,٤٩٤,٢٢٤-٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤٥٨,٤٩٤,٢٢٤-٥٨,٤٩٤,٢٢٤٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤-٥٨,٤٩٤,٢٢٤نظامياحتیاطي 
(٢٠,٨٧٥,٤٣٨)(٢٢,٢٩٥,٥٠٩)١,٤٢٠,٠٧١)٢٫٣٠٥٫٨١١()٢٠٫٥٤٣٫١٩١(١٨٫٢٣٧٫٣٨٠(٦٣,٩٢١,٦٢١)(١٦,١٦٠,٩١٥)(٤٧,٧٦٠,٧٠٦)٣-٤خسائر متراكمة

(١٢,٠١٠,١٠٠)-(١٢,٠١٠,١٠٠))١٢٫٠١٠٫١٠٠(-)١٢٫٠١٠٫١٠٠((١٢,٠١٠,١٠٠)-(١٢,٠١٠,١٠٠)خزینةالأسھم 
٧٥٤,٤٣٧,٠٩٥(٢٢,٢٩٥,٥٠٩)٧٧٣٫٠٠٦٫٧٢٢٧٧٦,٧٣٢,٦٠٤)٢٠٫٥٤٣٫١٩١(٧١١,٣٩٠,٩١٢٧٩٣٫٥٤٩٫٩١٣(١٦,١٦٠,٩١٥)٧٢٧,٥٥١,٨٢٧

المطلوبات
متداولةبات غیر مطلو

١٨٤,٨٥١,٨٥٣-١٥٣٫١٠٩٫٩٢٢١٨٤,٨٥١,٨٥٣-١٣٩,٢١٩,٢٥٠١٥٣٫١٠٩٫٩٢٢-١٣٩,٢١٩,٢٥٠غیر المتداولالجزء –قروض 
٣٤٧,٦٩١,٠٠٣٥,٠٧٨,٧٥٠٥٢,٧٦٩,٧٥٣٤٨٫٦٣١٫٢٣٠٤٫٨٢٠٫٨٥١٥٣٫٤٥٢٫٠٨١٤٨,٥١١,٦٥٤٤,٠٥٥,٢٠٣٥٢,٥٦٦,٨٥٧-٤-٤مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

١٨٦,٩١٠,٢٥٣٥,٠٧٨,٧٥٠١٩١,٩٨٩,٠٠٣٢٠١٫٧٤١٫١٥٢٤٫٨٢٠٫٨٥١٢٠٦٫٥٦٢٫٠٠٣٢٣٣,٣٦٣,٥٠٧٤,٠٥٥,٢٠٣٢٣٧,٤١٨,٧١٠
متداولةمطلوبات 

١٣٣,٧٥٧,٣٥٥-١٢٨٫٤١٠٫١٩٦١٣٣,٧٥٧,٣٥٥-١٤٠,٧٧٧,٩٤٨١٢٨٫٤١٠٫١٩٦-١٤٠,٧٧٧,٩٤٨ذمم دائنة تجاریة ودائنون آخرون
١٢٨٫٦٢٠٫٣٦١-١٨٧٫٢٠١٫٨٧٨١٢٨٫٦٢٠٫٣٦١-١٦٩,٧٨٠,٥٦١١٨٧٫٢٠١٫٨٧٨-١٦٩,٧٨٠,٥٦١المتداولالجزء –قروض

٩٫٨٦١٫٠٣٠-٧٫١٠٦٫٠١١٩٫٨٦١٫٠٣٠-٧,٢٧٠,٤٧١٧٫١٠٦٫٠١١-٧,٢٧٠,٤٧١لدخالزكاة وضریبة ال
٢٧٢.٢٣٨٫٧٤٦-٣٢٢٫٧١٨٫٠٨٥٢٧٢٫٢٣٨٫٧٤٦-٣١٧,٨٢٨,٩٨٠٣٢٢٫٧١٨٫٠٨٥-٣١٧,٨٢٨,٩٨٠

٥٠٤,٧٣٩,٢٣٣٥,٠٧٨,٧٥٠٥٠٩,٨١٧,٩٨٣٥٢٤٫٤٥٩٫٢٣٧٤٫٨٢٠٫٨٥١٥٢٩٫٢٨٠٫٠٨٨٥٠٥٫٦٠٢٫٢٥٣٤٫٠٥٥٫٢٠٣٥٠٩٫٦٥٧٫٤٥٦المطلوباتإجمالي 
١,٢٦٤,٠٩٤,٥٥١(١٨,٢٤٠,٣٠٦)١٫٣٠٢٫٢٨٦٫٨١٠١,٢٨٢,٣٣٤,٨٥٧)١٥٫٧٢٢٫٣٤٠(١,٢٢١,٢٠٨,٨٩٥١٫٣١٨٫٠٠٩٫١٥٠(١١,٠٨٢,١٦٥)١,٢٣٢,٢٩١,٠٦٠حقوق الملكیة والمطلوباتإجمالي 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٢٥ -

التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)-٤
الدخل األولیة الموحدة الموجزةأثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على قائمة ٢-٤

م٢٠١٦مبر بتس٣٠أشھر المنتھیة فيلفترة التسعة م٢٠١٦مبر بتس٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
وفقاً لـوفقاً لـ

إیضاح
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة 
المعاییر الدولیة إلعداد 

التقاریر المالیة
معاییر المحاسبة 

أثر التحولالسعودیة 
المعاییر الدولیة إلعداد 

التقاریر المالیة
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)ودي)(لایر سع(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٤٦٨٫٣٠٠٫٦٠٩-١٢٢٫٦١٠٫٧٦١٤٦٨٫٣٠٠٫٦٠٩-١٢٢٫٦١٠٫٧٦١اإلیرادات 

)٤١٢٫٨٨٧٫٩٥٢()١٫٦٩٠٫٧٦٠()٤١١٫١٩٧٫١٩٢()١١٢٫١٥٢٫٥٥٣()٦٧١٫٥٧٥()١١١٫٤٨٠٫٩٧٨(٦-٤-٤تكلفة اإلیرادات

٥٥٫٤١٢٫٦٥٧)١٫٦٩٠٫٧٦٠(١٠٫٤٥٨٫٢٠٨٥٧٫١٠٣٫٤١٧)٦٧١٫٥٧٥(١١٫١٢٩٫٧٨٣مجمل الربح

)١٧٫٨٩٥٫٨٧١(-)١٧٫٨٩٥٫٨٧١()٤٫١١٦٫٢١٧(-)٤٫١١٦٫٢١٧(مصاریف بیع وتسویق وتوزیع

)٢٠٫٨٨٨٫٢٢٣(١٫٩٣٠٫٩٠٥)٢٢٫٨١٩٫١٢٨()٦٫٥٧٤٫٥١٧(٦٤٣٫٦٣٥)٧٫٢١٨٫١٥٢(٦-٤-٤مصاریف إداریة 

)٢٫٧٤٤٫٨٧٦(-)٢٫٧٤٤٫٨٧٦()٣١١٫٢٠٨(-)٣١١٫٢٠٨(مصاریف أخرى

١٣٫٦٤٣٫٥٤٢٢٤٠٫١٤٥١٣٫٨٨٣٫٦٨٧)٥٤٣٫٧٣٤()٢٧٫٩٤٠()٥١٥٫٧٩٤(ربح التشغیل(خسارة) / 
٦٩٫١٤٦٫٢٢٢٥٥٤٫٠٥٨٩٫٧٠٠٫٢٨٠١٣٫٦٢٨٫٤٥٤١٫٥١٢٫١٧٣١٥٫١٤٠٫٦٢٧-٤-٤زمیلة ةحصة الشركة من ربح شرك

)٧٫٥٤٨٫٢٦٨(-)٧٫٥٤٨٫٢٦٨()٢٫٨٥٦٫٨١٨(-)٢٫٨٥٦٫٨١٨(مصاریف تمویلیة

٥٫٧٧٣٫٦١٠٥٢٦٫١١٨٦٫٢٩٩٫٧٢٨١٩٫٧٢٣٫٧٢٨١٫٧٥٢٫٣١٨٢١٫٤٧٦٫٠٤٦الربح قبل الزكاةصافي 

)٤٫٧٠٦٫٤١٩()٤٫٧٠٦٫٤١٩(-)١٫٠٨٧٫٧٤٣()١٫٠٨٧٫٧٤٣(-٦-٤-٤الزكاة وضریبة الدخل

١٦٫٧٦٩٫٦٢٧)٢٫٩٥٤٫١٠١(٥٫٢١١٫٩٨٥١٩٫٧٢٣٫٧٢٨)٥٦١٫٦٢٥(٥٫٧٧٣٫٦١٠ربح الفترةصافي 

------الدخل الشامل اآلخر

١٦٫٧٦٩٫٦٢٧)٢٫٩٥٤٫١٠١(٥٫٢١١٫٩٨٥١٩٫٧٢٣٫٧٢٨)٥٦١٫٦٢٥(٥٫٧٧٣٫٦١٠الشامل الربحإجمالي 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٢٦ -

التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)-٤
ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ومعاییر المحاسبة السعودیةحقوق الملكیة وفقاً للمعااتتسوی٣-٤

تسویة حقوق الملكیة

إیضاح
دیسمبر٣١

م٢٠١٦
سبتمبر٣٠

م٢٠١٦
ینایر١

م٢٠١٦
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٧٢٧,٥٥١,٨٢٧٧٩٣٫٥٤٩٫٩١٣٧٧٦,٧٣٢,٦٠٤مجموع حقوق الملكیة وفقاً لمعاییر المحاسبة السعودیة
تعدیالت التحول

(٤,٠٥٥,٢٠٣))٤٫٨٢٠٫٨٥١((٥,٠٧٨,٧٥٠)٣- ٤- ٤أثر القیمة االكتواریة على مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
الحصة من التوقف عن االعتراف بمصاریف ما قبل التشغیل 

(٧,٥٨١,١٥٨))٦٫٤٤٣٫٩٨٤((٢,٨٦٥,٠٠٤))ب(٢- ٤- ٤للشركة الزمیلة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
- ٣٧٥٫٠٠٠- (ج)٢- ٤- ٤رد الربح الناتج عن اعادة تبویب االستثمارات

(٦,٧٠٥,٢٨٤))٥٫٦٩٩٫٤٩٢((٣,٦٤٣,١٤٥)(ج)١- ٤- ٤تكلفة ما قبل التشغیل–الموجودات غیر الملموسة 
(١,٣٤٢,٤٤٣))١٫٣٤٢٫٤٤٣((١,٣٤٢,٤٤٣)(ھـ)١- ٤- ٤األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذاطفاء

(٢,٦١١,٤٢١))٢٫٦١١٫٤٢١((٣,٢٣١,٥٧٣)٥- ٤- ٤خصم سلف الموظفین

(٢٢,٢٩٥,٥٠٩))٢٠٫٥٤٣٫١٩١((١٦,١٦٠,٩١٥)مجموع التعدیالت على حقوق الملكیة

الملكیة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر حقوق مجموع 
٧١١,٣٩٠,٩١٢٧٧٣٫٠٠٦٫٧٢٢٧٥٤,٤٣٧,٠٩٥المالیة

حقوق الملكیة الخاصة بالفترة المنتھیة في أثر على تسویات ٢٠١٦سبتمبر ٣٠شھر المنتھیة في أفترة التسعة لم یكن للزكاة وضریبة الدخل عن 
.٢٠١٦سبتمبر ٣٠

إیضاحات حول التسویات٤-٤
الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة١-٤-٤

تعدیالت على الممتلكات واآلالت والمعداتأ) 

إیضاح
دیسمبر٣١

م٢٠١٦
سبتمبر٣٠

م٢٠١٦
ینایر١

م٢٠١٦
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٤,٩٣٣,٩٣٤٥٫٢٤٢٫٣٠٤٦,١٦٧,٤١٧(ج)١- ٤- ٤إعادة تبویب من مصاریف ما قبل التشغیل
(٦٧٤,٧٠٤))٥٥٠٫٥٤٣((٤٦١,٢٧٥)(د)١- ٤- ٤إعادة تبویب إلى برامج الحاسب اآللي

٤,٤٧٢,٦٥٩٤٫٦٩١٫٧٦١٥,٤٩٢,٧١٣التشغیلیةألصول الثابتةاأثر إعادة تبویب 
(١,٣٤٢,٤٤٣))١٫٣٤٢٫٤٤٣((١,٣٤٢,٤٤٣)(ھـ)١- ٤- ٤التوقف عن االعتراف باألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ

٣,١٣٠,٢١٦٣٫٣٤٩٫٣١٨٤,١٥٠,٢٧٠الت والمعداتمجموع أثر التحول على الممتلكات واآل

وجودات غیر الملموسةتعدیالت على المب) 

إیضاح
دیسمبر٣١

م٢٠١٦
سبتمبر٣٠

م٢٠١٦
ینایر١

م٢٠١٦
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

(٦,١٦٧,٤١٧))٥٫٢٤٢٫٣٠٤((٤,٩٣٣,٩٣٤)(ج)١- ٤- ٤إعادة تبویب إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
(٦,٧٠٥,٢٨٤))٥٫٦٩٩٫٤٩٢((٣,٦٤٣,١٤٥)(ج)١- ٤- ٤لخسائر المتراكمةاوالمحملة علىتوقف عن االعتراف ال

(١٢,٨٧٢,٧٠١))١٠٫٩٤١٫٧٩٦((٨,٥٧٧,٠٧٩)مصاریف ما قبل التشغیلاألثر على 
٤٦١,٢٧٥٥٥٠٫٥٤٣٦٧٤,٧٠٤(د)١- ٤- ٤إعادة تبویب من الممتلكات واآلالت والمعدات

(١٢,١٩٧,٩٩٧))١٠٫٣٩١٫٢٥٣((٨,١١٥,٨٠٤)الموجودات الغیر ملموسةمجموع أثر التحول على 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٢٧ -

التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)-٤
(تتمة)الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة١-٤-٤

التشغیلما قبل مصاریفج) 
حتى عام متكبدة لامصاریفلمجموعة برسملة جمیع التكالیف والقامت ا،السعودیةالمتعارف علیھا في المملكة العربیة لمعاییر المحاسبة وفقاً 

ھا ئإطفاقامت بقد و.لایر سعودي١٨٫٠٢١٫٧٨٢قدرھاوالبالغ،ي اس ام العربیةتابعة تاللشركة امرحلة ما قبل تشغیل الل خم، ٢٠١٣
بلغ صافي القیمة الدفتریة ،م٢٠١٦دیسمبر ٣١وم ٢٠١٦سبتمبر ٣٠وم ٢٠١٦ینایر ١كما في .الثابت على مدى سبع سنواتالقسطبطریقة 

متطلبات لوفقا .على التوالي،لایر سعودي٨,٥٧٧,٠٧٩و لایر سعودي ١٠٫٩٤١٫٧٩٦ولایر سعودي ١٢٫٨٧٢٫٧٠١مبلغللموجودات
لایر سعودي ٦,٧٠٥,٢٨٤للرسملة قد بلغتما قبل التشغیل غیر المؤھلة مصاریف، فإنلیةلتقاریر الماإلعداد المعاییر الدولیة ا
على ،م٢٠١٦دیسمبر ٣١وم ٢٠١٦سبتمبر ٣٠وم ٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي كما في ٣٫٦٤٣٫١٤٥و لایر سعودي ٥٫٦٩٩٫٤٩٢و

في كمصاریف تحمیلھاالتي سبق اإلطفاء مصاریفي بعد خصم األرباح المبقاه بالصافعلىوتحمیلھاإیقاف االعتراف بھا تم وقد .التوالي
السنوات السابقة. 

السعودیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة وفقاً لمعاییر المحاسبة ما قبل التشغیل المرسملة مصاریفتم إعادة تصنیف الرصید المتبقي من 
سبتمبر ٣٠وم ٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي كما في ٤٫٩٣٣٫٩٣٤ودي لایر سعو٥٫٢٤٢٫٣٠٤ولایر سعودي ٦٫١٦٧٫٤١٧اقدرھوالبالغ
.لتقاریر المالیةإلعداد المعاییر الدولیة لوفقاً والتي تعتبر مؤھلة كأصول ثابتة ،على التوالي،م٢٠١٦دیسمبر ٣١وم ٢٠١٦

أشھر التسعةوالثالثة فترتيللایر سعودي ١٫٩٣٠٫٩٠٥ومبلغ لایر سعودي٦٤٣٫٦٣٥مبلغقبل التشغیل ما مصاریفإطفاء رد أثر وقد بلغ
مبلغالممتلكات والمعدات ضمن لموجودات المصنفة المحمل على اضافي االستھالك اإل، كما بلغت قیمةم٢٠١٦سبتمبر٣٠في المنتھیتین

أشھر التسعةالثالثة ويتلفتراألولیة الموحدة الدخل قائمة وقد تم تحمیلھا علىلایر سعودي ٩٥٢٫١١٢مبلغلایر سعودي و٣٠٨٫٣٧١
م.٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في لایر سعودي عن كامل ١٫٠٢٠٫٠٥٤كذلك تحمیل مبلغ وم ٢٠١٦سبتمبر٣٠في المنتھیتین

د) برامج الحاسب اآللي 
ینایر ١ما في لایر سعودي ك٤٦١٫٢٧٥لایر سعودي و٥٥٠٫٥٤٣ولایر سعودي ٦٧٤٫٧٠٤والمعدات مبلغاآلالت الممتلكات وتتضمن

ممتلكات التم إعادة تصنیفھا من ، وقدحاسب آليوالتي تمثل برامج على التوالي،م٢٠١٦دیسمبر ٣١وم ٢٠١٦سبتمبر ٣٠وم ٢٠١٦
.ملموسةالموجودات غیر المعدات إلى الواآلالت و

التنفیذتحت األعمال الرأسمالیة ھـ) 
الكھرباء التي ال مصاریفیمثل والذي لایر سعودي ١٫٣٤٢٫٤٤٣التنفیذ مبلغتحت األعمال الرأسمالیة تتضمن،م٢٠١٦ینایر ١كما في 

المبقاه. األرباح و تحمیلھ علىاالعتراف بھذا المبلغ التوقف عن وبالتالي تم ،تستوفي معاییر الرسملة

االستثمارات٢-٤-٤

زمیلة:اتاالستثمار في شركعلىتعدیالت أ) 

ستثمار في شركة زمیلةاالب) 
برسملة ،شركة زمیلة بالمجموعة،قامت الشركة العالمیة لألنابیب، السعودیةالمتعارف علیھا في المملكة العربیة وفقا لمعاییر المحاسبة 

كما في.القسط الثابت على مدى أربع سنواتبطریقة ما قبل التشغیل وإطفاؤھا تأسیسھا والمتكبدة خالل مرحلة مصاریفجمیع التكالیف وال
لایر سعودي ٢١٫٦٦٠٫٤٥٠ما قبل التشغیل مصاریفبلغت القیمة الدفتریة ل،م٢٠١٦دیسمبر ٣١وم ٢٠١٦سبتمبر ٣٠وم ٢٠١٦ینایر ١
أرصدةفإن ،تقاریر المالیةلإلعداد اوفقا للمعاییر الدولیة .على التوالي،لایر سعودي٨٫١٨٥٫٧٢٦و لایر سعودي ١٨٫٤١١٫٣٨٣و

النسبیة تھاالمجموعة بتعدیل حصفقد قامت ،علیھومصاریفكااثباتھجبكأصل یابھعتراف لالةما قبل التشغیل غیر المؤھلمصاریف
٢٫٨٦٥٫٠٠٤مبلغولایر سعودي ٦٫٤٤٣٫٩٨٤ومبلغ لایر سعودي ٧٫٥٨١٫١٥٨بمبلغ األرباح المبقاه علىاألصل من ھذا ٪ ٣٥وھي 

على التوالي. ،م٢٠١٦دیسمبر ٣١وم ٢٠١٦سبتمبر ٣٠وم ٢٠١٦ینایر ١كما في لایر سعودي 

إیضاح
دیسمبر٣١

م٢٠١٦
سبتمبر٣٠

م٢٠١٦
ینایر١

م٢٠١٦
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

(٧,٥٨١,١٥٨))٦٫٤٤٣٫٩٨٤((٢,٨٦٥,٠٠٤)(ب)٢- ٤- ٤مشطوب من مصاریف ما قبل التشغیلال
(٥٨,٦٤٨,٤٦٥))٦٦٫٦٤٨٫٤٦٥((٢٣,٦٢٠,٨١٩)(ج)٢- ٤- ٤متاح للبیعالإعادة تبویب إلى 

- ٣٧٥٫٠٠٠- (ج)٢- ٤- ٤تبویب استثماراترد الربح الناتج عن اعادة

(٦٦,٢٢٩,٦٢٣))٧٢٫٧١٧٫٤٤٩((٢٦,٤٨٥,٨٢٣)مجموع أثر التحول على االستثمار في شركة زمیلة



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٢٨ -

التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)-٤
االستثمارات٢-٤-٤

(تتمة)االستثمار في شركة زمیلةب) 
لایر ١٫١٣٧٫١٧٣و لایر سعودي ٣٧٩٫٠٥٨بلغ قداألولیة الموحدة الموجزةالدخل قائمة علىقبل التشغیل ما مصاریفإطفاء ردإن أثر 

عن كامللایر سعودي ٤٫٧١٦٫١٥٤رد مبلغ، كما تم على التوالي،م٢٠١٦سبتمبر٣٠في تینالمنتھیأشھر التسعةوالثالثة تيلفترسعودي 
، والتي اشتملت على تعدیالت اخرى.٢٠١٦دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في ا

استثمارات متاحة للبیع) ج
بسوق ستثمار في شركة غیر مدرجةإلابالمحاسبة عنقامت المجموعة ،السعودیةالمتعارف علیھا في المملكة العربیة لمعاییر المحاسبیة وفقاً 

مبلغلإلستثماربلغت القیمة الدفتریة."شركة التطویر الكیمیائي المحدودة" كاستثمار في شركة زمیلة (وفقا لطریقة حقوق الملكیة)األسھم السعودیة
سبتمبر ٣٠وم ٢٠١٦ینایر ١کما في لایر سعودي ٢٣٫٦٢٠٫٨١٩مبلغولایر سعودي٦٦٫٦٤٨٫٤٦٥ومبلغ لایر سعودي ٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥

شركة التطویر الكیمیائي جوھریا على قطاعات التشغیل الرئیسیة لنفوذاً على التوالي. لم تمارس المجموعة ،م٢٠١٦دیسمبر ٣١وم ٢٠١٦
ستثمار كموجودات مالیة متاحة للبیع. یتطلب االقامت المجموعة بإعادة تصنیف ھذا ،٣٩معیار المحاسبة الدولي رقم متطلبات بناًء على . المحدودة

.لتقاریر المالیة قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلةإلعداد اولي المعیار الد

لایر سعودي ١٧٥٫٠٠٠لھذا االستثمار وفقا لطریقة حقوق الملكیة على قائمة الدخل االولیة الموحدة المجموعة بإثباتھا قامتالتي األرباحبلغت 
سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر التسعةلفترة لایر سعودي ٣٧٥٫٠٠٠األرباحوبلغت صافي م ٢٠١٦سبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

.إعادة التصنیف إلى استثمارات متاحة للبیعتلك اآلثار الناتجة عن ردتم فقدلذلك .م٢٠١٦
نھایة الخدمة للموظفینمكافأة التزامات ٣-٤-٤

وفقاً لطرق قامت المجموعة باحتساب التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ،السعودیةلمملكة العربیة المتعارف علیھا في اوفقاً لمعاییر المحاسبة 
مكافأة نھایة باحتساب القیام المجموعة فعلى،التقاریر المالیةإلعداد للمعاییر الدولیة المنصوص علیھا في قانون العمل السعودي. وفقاً األحتساب

قامت المجموعة بتعیین خبیر اكتواري ،. وبناء على ذلكةكتواریاإلحتسابات االعلى أساسامعترف بھة محددمزایا ام لتزإالخدمة للموظفین  ك
لتزام مقارنة باإلالخبیر االكتواري نتج عن االلتزام المحتسب من قبل وما بعده. وقد م ٢٠١٦ینایر ١المحددة كما في المزایا التزام الحتساب مستقل 
٤٫٨٢٠٫٨٥١ومبلغ لایر سعودي ٤٫٠٥٥٫٢٠٣وقدرهزیادة بمبلغالسعودیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة معاییر المحاسبة بموجب المثبت

والتي تم ،على التوالي ،م٢٠١٦دیسمبر ٣١وم ٢٠١٦سبتمبر ٣٠وم ٢٠١٦ینایر ١لایر سعودي كما في ٥٫٠٧٨٫٧٥٠مبلغولایر سعودي 
اه. األرباح المبقعلى تحمیلھا

سبتمبر٣٠في تینأشھر المنتھیالتسعةوالثالثة تيلفتراألولیة الموحدة الدخل قائمة في على مكافأة نھایة الخدمة للموظفین إن أثر التقییم االکتواري 
٣١کما في نتج عن التقییم االکتواري . على التوالي،لایر سعودي٧٦٥٫٦٤٨ومبلغ لایر سعودي٣٦٣٫٢٠٤وقدرهھو انخفاض بمبلغ٢٠١٦

إضافیة بمبلغ مصاریفكما نتجت أیضأً واآلخر الدخل الشامل قائمة تم تحمیلھ علىلایر سعودي ٢٨٢٫٤٠٠قدرهربح إکتواري ٢٠١٦دیسمبر 
عن زیادة بالصافي في مكافأة نھایة الخدمة للموظفینما نتج عنھوھو ،م٢٠١٦الربح والخسارة لسنة تم تحمیلھا علىلایر سعودي ١٫٣٠٥٫٩٤٧

.لایر سعودي١٫٠٢٣٫٥٤٧بمبلغ السنة 

الزكاة والضریبة٤-٤-٤
وفقاً للمعاییر الدولیة . األولیة الموحدةالتغیرات في حقوق الملكیةقائمةالمبقاه مباشرة باألرباح علىالزكاة والضریبة بتحمیلقامت المجموعة سابقاً 
الثالثة تيلفترمخصص الزكاةتم تحویل مصروفوبالتالي ائمة الدخل األولیة الموحدة یل ھذا المصروف على قیجب تحم، إلعداد التقاریر المالیة

التغیرات في من قائمة لایر سعودي ٤٫٧٠٦٫٤١٩و لایر سعودي ١٫٠٨٧٫٧٤٣قدرهوالبالغ،م٢٠١٦سبتمبر٣٠في تینأشھر المنتھیوالتسعة 
. موحدةاألولیة الإلى قائمة الدخل األولیة الموحدة حقوق الملكیة 

خصم سلف الموظفین٥-٤-٤
ھذه ثباتبإالمجموعة قامت قد وتتجاوز العام الواحدتلك القروض على مددوغالباً ما یتم سدادبدون فائدة بإقراض موظفیھاقامت المجموعة 
معیار ارشادات وبناًء على ، التحولیخ. في تارالسعودیةالمتعارف علیھا في المملكة العربیة لمعاییر المحاسبة وفقاً اإلسمیة القروض بالقیمة 

قامت المجموعة بتخفیض ھذه القروض إلى قیمتھا الحالیة.، ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

أثر ھذا الخصم ھو كما یلي: )أ
م٢٠١٦ینایر ١م٢٠١٦سبتمبر ٣٠م٢٠١٦دیسمبر٣١

(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)
(٢,٥٤٩,٥٨٠))٢٫٥٤٩٫٥٨٠((٣,١٤٨,٧٤٠)غیر المتداولة–ومدینون آخرون على الذمم المدینة التجاریة

(٦١,٨٤١))٦١٫٨٤١((٨٢,٨٣٣)المتداولة–على الذمم المدینة التجاریة ومدینون آخرون 

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



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٢٩ -

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تتمة)التحول إلى المعاییر -٤

األثر على قائمة الدخل األولیة الموحدة ٦-٤-٤

األولیة الموحدة قائمة الدخلعلى تعدیالت )أ

الممتلكات واآلالت والمعدات-٥

سبتمبر٣٠
م٢٠١٧

دیسمبر٣١
م٢٠١٦

)معدلة((غیر مدققة)إیضاح
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

١٥١٣,٩٢٢,٨٨٠٥٣٥,٤٧٢,٨٤٩- ٥األصول الثابتة التشغیلیة
٣١٩٨,١٤٠,٥٩٤١٩١,٤٤٢,٦٧٤- ٥أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ

٧١٢,٠٦٣,٤٧٤٧٢٦,٩١٥,٥٢٣

إیضاح

لفترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

م٢٠١٦سبتمبر

أشھر التسعةلفترة 
٣٠المنتھیة في 

م٢٠١٦سبتمبر
ي)(لایر سعود(لایر سعودي)

تكلفة اإلیرادات
ثر قیاس مكافاة نھایة الخدمة للموظفین من قبل الخبیر أ

االكتواري
٣- ٤- ٤

)٧٦٥٫٦٤٨()٣٦٣٫٢٠٤(
استھالك مصاریف ما قبل التشغیل المحولة إلى الممتلكات 

)٩٢٥٫١١٢()٣٠٨٫٣٧١((ج)١- ٤- ٤واآلالت والمعدات
)١٫٦٩٠٫٧٦٠()٦٧١٫٥٧٥(

إلداریةالمصاریف ا
٦٤٣٫٦٣٥١٫٩٣٠٫٩٠٥(ج)١- ٤- ٤أصول غیر الملموسة–إطفاء مصاریف ما قبل التشغیلرد

زمیلة ةشركمن ربح الشركةحصة 
٣٧٩٫٠٥٨١٫١٣٧٫١٧٣(ب)٢- ٤- ٤إطفاء مصاریف ما قبل التشغیل لشركة زمیلةرد
١٧٥٫٠٠٠٣٧٥٫٠٠٠(ج)٢- ٤- ٤الربح الناتج عن اعادة تبویب استثماراترد

٥٥٤٫٠٥٨١٫٥١٢٫١٧٣
الزكاة وضریبة الدخل

إعادة التبویب من قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة 
الموحدة

٤٫٧٠٦٫٤١٩()١٫٠٨٧٫٧٤٣(٤- ٤- ٤(

)٢٫٩٥٤٫١٠١()٥٦١٫٦٢٥(األولیة الموحدةالدخلمجموع األثر على قائمة 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٠ -

(تتمة)الممتلكات واآلالت والمعدات-٥
األصول الثابتة التشغیلیة١-٥

سبتمبر٣٠
م٢٠١٧

دیسمبر٣١
م٢٠١٦

)معدلة((غیر مدققة)إیضاح
)لایر سعودي()لایر سعودي(

٥٣١,٠٠٠,١٩٠٤٩٦,٧٧٢,١٣٠السنةصافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة /
٤,٤٧٢,٦٥٩٥,٤٩٢,٧١٣(أ)١- ٤- ٤أثر التحول

٥٣٥,٤٧٢,٨٤٩٥٠٢,٢٦٤,٨٤٣)دلة(مع/ السنة صافي القیمة الدفتریة المعدلة في بدایة الفترة 

١٫٤٤٥٫٤٧٠١٠,٢١٩,٤٠١خالل الفترة / السنةات إضاف
٦٫١٨٦٫٧٢٥٦٩,٥٦٥,٩٦٨تنفیذمحول من أعمال رأسمالیة تحت ال

٥,٨٤٤,٨١٠-إعادة تصنیف قطع الغیار الرأسمالیة
(٥٨,٦٠٠))١٢٣٫٩٢٥(القیمة الدفتریة صافي ب–اتاستبعاد

(٤١,٧٤٨,٦٩٨))٢٩٫٠٥٨٫٢٣٩(خالل الفترة / السنةالمحمل االستھالك 
(١,٠٨٨,٦٨٠)-قیمة الموجودات الثابتة التشغیلیةفي نخفاض اال
(٨,٥٠٦,١٤١)-شطبال

(١,٠٢٠,٠٥٤)-(ج)١- ٤- ٤المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالتحول إلى أثر 
٥١٣٫٩٢٢٫٨٨٠٥٣٥,٤٧٢,٨٤٩صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة

:ما یليیفمال الرأسمالیة تحت التنفیذ) األعاإلضافات خالل الفترة / السنة (بما في ذلك التحویل  منتتمثل ٢-٥

سبتمبر٣٠
م٢٠١٧

دیسمبر٣١
م٢٠١٦

)معدلة((غیر مدققة)
)لایر سعودي()لایر سعودي(

٤٫٨٧٧٫٠٤٥١٦,٠٨٥,٣٥٦ھیاكلمباني و
٦٠١٫٧٣١٦١,١٠٩,٥٥٦آالت ومعدات

٥٠٣,٥٠٠-سیارات
١١٦٫٦٩٥٦٦١,٣٧٨أثاث وتركیبات

٢٫٠٣٦٫٧٢٤١,٤٢٥,٥٧٩مكتبیة وكھربیةمعدات
٧٫٦٣٢٫١٩٥٧٩,٧٨٥,٣٦٩

أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ٣-٥
سبتمبر٣٠

م٢٠١٧
دیسمبر٣١

م٢٠١٦
)معدلة((غیر مدققة)إیضاح

)لایر سعودي()لایر سعودي(

١٩٢,٧٨٥,١١٧٢٣٧,٨٦٤,٥٨٣لسنةصافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / ا
(١,٣٤٢,٤٤٣)(١,٣٤٢,٤٤٣))ھـ(١- ٤- ٤أثر التحول

١٩١,٤٤٢,٦٧٤٢٣٦,٥٢٢,١٤٠(معدلة)/ السنة صافي القیمة الدفتریة المعدلة في بدایة الفترة 

١٢٫٨٨٤٫٦٤٥٢٤,٤٨٦,٥٠٢إضافات خالل الفترة / السنة
(٦٩,٥٦٥,٩٦٨))٦٫١٨٦٫٧٢٥(ت ومعداتمحول إلى ممتلكات وآال

١٩٨٫١٤٠٫٥٩٤١٩١,٤٤٢,٦٧٤صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة

، ومن التجربةملیون لایر سعودي، وھي حالیا تحت ١٨٠) بمبلغ API tube millاألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تتكون أساسا من خط إنتاج جدید (
.٢٠١٧الربع التالي من عام خاللتوقع أن یتم تشغیلھا بالكامل وتحویلھا إلى أصول تشغیلیة ثابتة الم



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣١ -

استثمارات-٦
تم تصنیف االستثمارات كما یلي: ١-٦

سبتمبر٣٠
م٢٠١٧

دیسمبر٣١
م٢٠١٦

)معدلة((غیر مدققة)إیضاح
)لایر سعودي()لایر سعودي(

٢٩٣٫٥٩١٫١٢٢٨٥,٤٠٩,٢٧٩- ٦الصافيب،شركة زمیلةاستثمارات في
٢٣,٦٢٠,٨١٩-٣- ٦استثمارات متاحة للبیع

٩٣٫٥٩١٫١٢٢١٠٩,٠٣٠,٠٩٨

الصافي،استثمارات في شركة زمیلة٢-٦
ما یلي: فیاالستثمارات في شركة زمیلة تتمثل الحركة على

إیضاح

سبتمبر٣٠
٢٠١٧

(غیر مدققة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٦

)معدلة(
)لایر سعودي()لایر سعودي(الشركة العالمیة لألنابیب 

٤٥,٠٠٠,٠٠٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠تكلفة الشراء
٤٣,٧٥٠,٠٠٠٤٣,٧٥٠,٠٠٠مساھمة القرض

(١٦,٨٠٠,١١٤)(٤٧٥,٧١٧)الحصة من الخسارة المتراكمة للشركة الزمیلة
٨,١٨١,٨٤٣١٦,٣٢٤,٣٩٧رة / السنةالفتالحصة من صافي ربح 

(٢,٨٦٥,٠٠٤)(٢,٨٦٥,٠٠٤))ب(٢- ٤- ٤أثر التحول
٩٣,٥٩١,١٢٢٨٥,٤٠٩,٢٧٩صافي قیمة االستثمار

الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة 
ة إي إي دبلیو األلمانیة وشركاء سعودیین الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة (جي بي سي) ھى شركة ذات مسئولیة محدودة مملوكة للشركة وشرك

رأس مال إن .ذات اإلستعماالت اإلنشائیةالكبیرة بوصة واألنابیب ٦٠آخرین وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابیب الملحومة الكبیرة حتى قطر 
.%٣٥تھنسبما نابیب الصلب منھ تمتلك الشركة السعودیة ألو،ملیون لایر سعودي١٢٥الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة ھو 

ملیون لایر سعودي والذي تم منحھ للشركة الزمیلة بناًء ٤٣٫٧٥عتماد قرض بدون فوائد للشركة العالمیة لألنابیب بمبلغ إقام مجلس إدارة الشركة ب
١- ٣م وكذلك مع قرار الشركاء رقم ٢٠٠٩مایو ٨على ورد فـي مذكرة التفاھم الموقعة والمعتمدة من قبل الشركاء بالشركة العالمیة لألنابیب فـي

١٢٥من الشركاء ملكیة جزًءا من اتفاقیة لزیادة حقوق ان ھذا القرض غیر محدد بجدول سداد معین ویمثل.م٢٠١٢إبریل ٢٢المعتمد والموقع في 
ھیكل حقوق ملكیة الشركة العالمیة لألنابیب بلغ،بعد ھذه االتفاقیة.بحسب نسب ملكیتھمكالً ، ملیون لایر سعودي٢٥٠سعودي إلى ملیون لایر

ملیون لایر سعودي مساھمات من الشركاء في ١٢٥ملیون لایر سعودي من رأس المال المدفوع و١٢٥ملیون لایر سعودي والتي تتمثل في ٢٥٠
.ملیون لایر سعودي٢٥٠شكل قرض لزیادة حقوق الملكیة إلى 

استثمارات متاحة للبیع٣-٦
ما یلي: یفاالستثمارات المتاحة للبیع علىالحركة تتمثل 

سبتمبر٣٠
م٢٠١٧

(غیر مدققة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٦

)معدلة(
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٢٣,٦٢٠,٨١٩٥٨,٦٤٨,٤٦٥الرصید االفتتاحي
٨,٠٠٠,٠٠٠-السنة/خالل الفترة اإلستحواذ

(٤٣,٠٢٧,٦٤٦)(٢٣،٦٢٠،٨١٩)قیمة االستثمارفي نخفاض إلا
٢٣,٦٢٠,٨١٩-الرصید الختامي

تطویر المشروعات ھدف أنشئت بوھي شركة قابضة ،٪ في شركة التطویر الكیمیائي المحدودة٢٠یمثل االستثمار المتاح للبیع حصة بنسبة 
تم إعادة تبویب ھذا االستثمار من استثمار في شرکات ،ریخ التحولللتحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وكما في تاوفقاً .الصناعیة

.(ج))٢- ٤- ٤رقممع األخذ في االعتبار کل تأثیرات التحول المطلوبة (إیضاح، زمیلة إلی استثمارات متاحة للبیع



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٢ -

(تتمة)استثمارات-٦
(تتمة)استثمارات متاحة للبیع٣-٦

ملیون لایر سعودي ٤٣بمبلغ ة اإلستثمارإنخفاض في قیمستثمار، تم إثباتلھذا اإل٢٠١٦في عام بناء على دراسة اإلنخفاض في القیمة المعدة
. خالل الفترة الحالیة، قامت اإلدارة بإجراء إعادة تقییم لھذا ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدة والذي تم تحمیلھ على قائمة الدخل 
ضع الحالي للشركة والرؤیة المستقبلیة لھا وبناء على ذلك قررت اإلدارة تخفیض الرصید المتبقي من قیمة ھذا ااإلستثمار، وقد أخذ في اإلعتبار الو

.ملیون لایر سعودي، حیث أن قیمة االستثمار في ظل الظروف الحالیة غیر قابلة لإلسترداد٢٣٫٦بمبلغ اإلستثمار 

ذمم مدینة تجاریة ومدینون آخرون-٧
لتجاریة والمدینون اآلخرون مما یلي: تتكون الذمم المدینة ا

إیضاح
م٢٠١٧سبتمبر٣٠

)ةمدقق(غیر 
م٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
م٢٠١٦ینایر ١

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

١١٩٫٨١٣٫٧٢٥٨٣٫٠٧٨٫٠١٣٨١٫١٩٧٫٠٢٩ذمم مدینة تجاریة

٤٠٫٧٩٨٫٢٧٧١٦٫٠٨٥٫٠٧٤٧٫٥١٩٫٨٧٠لفواتیر الصادرةاالیرادات المحققة بالزیادة عن ا

)٧٢٫١٦٩()١٫٣٨٧٫١٨٩()٢٫٧٠٨٫٣٢٠(دیون مشكوك في تحصیلھاقیمة االنخفاض في 
١٥٧٫٩٠٣٫٦٨٢٩٧,٧٧٥,٨٩٨٨٨,٦٤٤,٧٣٠صافي الذمم المدینة التجاریة

٨٫٤٦٨٫٥٦٨٥,٢٤٩,٥٣٤٥,٢٨٨,٠١٩(أ)١٢من أطراف ذات عالقةةمستحقاألرصدة ال

٣٩٫٢٠٤٫٥٧٠٢٦٫٨٧٥٫١٥١٢٦٫٥١٢٫٨٦٤بالتكلفة المطفأة–مدفوعات مقدماً وأرصدة مدینة أخرى
٢٠٥٫٥٧٦٫٨٢٠١٢٩,٩٠٠,٥٨٣١٢٠,٤٤٥,٦١٣

(١٠,٣٠٣,٨٥٨)(١٠,٥٣٥,٩٩٢))١٠٫٢٣٤٫٤٢٣(بالتكلفة المطفأةیخصم: الجزء غیر المتداول
١٩٥٫٣٤٢٫٣٩٧١١٩,٣٦٤,٥٩١١١٠,١٤١,٧٥٥الصافي،لجزء المتداولاإجمالي

یلي:فیما مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا علىالحركة تتمثل 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠

)ةمدقق(غیر 
م٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
م٢٠١٦ینایر ١

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

١٫٣٨٧٫١٨٩٧٢,١٦٩١٥١,٧٩٤االفتتاحيالرصید 
٢٫٠٥١٫٩٠٧١,٣١٥,٠٢٠١,٦٠٣,٦٢٣السنة/إضافات خالل الفترة 

(١,٦٨٣,٢٤٨)-)٧٣٠٫٧٧٦(مستخدم مقابل شطب ذمم مدینة
٢٫٧٠٨٫٣٢٠١,٣٨٧,١٨٩٧٢,١٦٩لرصید الختامياا



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٣ -

ضالقرو-٨
غیر متداولمتداول

م٢٠١٦ینایر ١م٢٠١٦دیسمبر٣١م٢٠١٧سبتمبر٣٠م٢٠١٦ینایر ١م٢٠١٦دیسمبر ٣١م٢٠١٧سبتمبر٣٠

معدلمعدلةغیر مدققمعدلمعدلةغیر مدقق
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

قروض ألجل
صندوق التنمیة 

،الصناعیة السعودي
١٥٥٫٠٠١٫٦٦٠١٥٥،٣٠١،٤٩٩١٦٩،٦١١،٢٧١-- -الصافيب

-قروض بنكیة
-

 --١٥٫٤٤٦٫٥٠٠٤٧،٣٥٦،١٣٧١٠٨،٧٧١،٢٣٣

قروض قصیرة األجل
تسھیل قرض قصیر 

---٩٣٫٣٩٦٫٤٩٥١٠٢,٠٤٤,١١٥٣٣,٦٤٥,٧٢٣األجل
بنوك سحب على 

- - -١٧٫٨٧٣٫٨٠٥٤,٢٩٨,٠٦٠١,٤٤٣,٩٨٧المكشوف
١١١٫٢٧٠٫٣٠٠١٠٦,٣٤٢,١٧٥٣٥,٠٨٩,٧١٠١٧٠٫٤٤٨٫١٦٠٢٠٢,٦٥٧,٦٣٦٢٧٨,٣٨٢,٥٠٤

الجزء المتداول من 
(٩٣,٥٣٠,٦٥١)(٦٣,٤٣٨,٣٨٦))٣٥٫٦٢٢٫١٦٠(٣٥٫٦٢٢٫١٦٠٦٣,٤٣٨,٣٨٦٩٣,٥٣٠,٦٥١*قروض ألجل

١٤٦٫٨٩٢٫٤٦٠١٦٩,٧٨٠,٥٦١١٢٨,٦٢٠,٣٦١١٣٤٫٨٢٦٫٠٠٠١٣٩,٢١٩,٢٥٠١٨٤,٨٥١,٨٥٣مجموع القروض

التمویل ھي كما یلي: شروطإن 

اسم القرض
دالرصی

نوع القرضيبالریال السعود

عدد 
األقساط
قرضرسوم الالسدادمدةالسدادفترة المتبقیة

صندوق التنمیة الصناعیة 
نصف سنوي٧طویل األجل١٢٠٫١٠٩٫٧١٥*١- السعودي 

م إلى ٢٠١٨ابریل
م٢٠٢١مارس 

تكالیف متابعة كل 
ستة أشھر

صندوق التنمیة الصناعیة 
نصف سنوي١١طویل األجل٢٣٤٫٨٩١٫٩٤٥- السعودي 

م إلى ٢٠١٧یولیو 
م٢٠٢٢یولیو 

ة كل تكالیف متابع
ستة أشھر

مجموع قروض صندوق التنمیة 
١٥٥٫٠٠١٫٦٦٠الصناعیة السعودي

سنويربع٣طویل األجل١٥٫٤٤٦٫٥٠٠قروض بنكیة طویلة األجل
م إلى ٢٠١٧إبریل 
م٢٠١٨إبریل 

معدل السیبور 
%٢زائداً 

١٧٠٫٤٤٨٫١٦٠إجمالي قروض طویلة األجل

-صیر األجلق٩٣٫٣٩٦٫٤٩٥قرض مرابحة
٦إلى ٣من 

-أشھر

معدل السیبور 
% ١٫٢٥زائداً 
%٢٫٥٠إلى 

---قصیر األجل١٧٫٨٧٣٫٨٠٥بنوك سحب على المكشوف

معدل السیبور 
% إلى ١٫٥زائداً 
٢٫٥٠%

٢٨١٫٧١٨٫٤٦٠إجمالي القروض

. وبناًء على الشروط قساطاألعادة جدولة إلالتنمیة الصناعیة السعوديوق صندبالتفاوض مع قامت الشرکة ، م٢٠١٧سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتھیة في *  
جدیدة الوفقا للشروط . عدلةوغیر المتداول من القرض وفقا للشروط المالمتداولط. تم احتساب الجزء اقسألمبالغ اتعدیل، ظلت فترة سداد القرض كما ھي، مع المعدلة

٪.١٠معدل الفائدة الفعلي األصلي أقل منظل



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٤ -

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-٩
بإجراء تعدیل قامت المجموعة ،وفقا لنتائج التقییمو.قامت المجموعة بإجراء تقییمات اكتواریة لحساب التزاماتھا بموجب خطة المزایا المحددة

والتي تمثل ،على التوالي،م٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٦ینایر١لایر سعودي كما في ٥٫٠٧٨٫٧٥٠لایر سعودي و ٤٫٠٥٥٫٢٠٣قدرهو
.)٣- ٤- ٤(إیضاح خسائر المتراكمةالرصید االفتتاحي للتم تحمیلھ علىإضافیاً التزاماً 

: ما یليفی/ السنةمكافأة نھایة الخدمة للموظفین خالل الفترةعلىالحركة تتمثل 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠

)ةمدقق(غیر 
م٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

المتعارف علیھا في المملكة لمعاییر المحاسبة وفقاً - ینایر ١الرصید االفتتاحي كما في 
٤٧٫٦٩١٫٠٠٣٤٨,٥١١,٦٥٤السعودیة العربیة 

٥٫٠٧٨٫٧٥٠٤,٠٥٥,٢٠٣)٣- ٤- ٤إیضاح (التحول أثر 
٥٢٫٧٦٩٫٧٥٣٥٢,٥٦٦,٨٥٧)دلةاریر المالیة (معلمعاییر الدولیة إلعداد التقوفقاً ل–ینایر ١الرصید االفتتاحي كما في 

٥٫١٢٩٫٦١٢٦,٧٥٥,٤٩٤السنةالفترة / المحملة خالل مصاریفال
(٢٨٢,٤٠٠)-أرباح إعادة القیاس

(٦,٢٧٠,١٩٨))١٫٥٥٦٫٣٧٣(المسدد
٥٦٫٣٤٢٫٩٩٢٥٢,٧٦٩,٧٥٣الرصید الختامي

للسنةفترة / للاألولیة الموحدة المحمل على قائمة الدخل 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠

)ةمدقق(غیر 
م٢٠١٦دیسمبر ٣١

(معدلة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٣٫٧٤٣٫٥٨٤٤,٩١٣,١٧٩تكلفة الخدمة الحالیة
--تكلفة الخدمة السابقة

١٫٣٨٦٫٠٢٨١,٨٤٢,٣١٥تكلفة الفوائد
٥٫١٢٩٫٦١٢٦,٧٥٥,٤٩٤التكلفة المعترف بھا في الربح أو الخسارة

االفتراضات االكتواریة الرئیسیة
م٢٠١٦دیسمبر ٣١

(لایر سعودي)

٣,٤٥%الخصم المستخدممعدل
%٥- % ٣اتب ومعدل زیادة الر

متوسطمعدل دوران الموظفین

یلي: فیماالمحددة المزایا تزامات لإلتحلیل الحساسیة على القیمة الحالیة یتمثل 

م٢٠١٦مبر دیس٣١

النسبة 
المئویة

المبلغ بالریال 
السعودي

معدل الخصم
٥٠,٠٧١,٩٠٠%٠٫٥+الزیادة 
٥٥,٧٠٩,٥٤٣%٠٫٥-النقص

النسبة المتوقعة لزیادة الراتب
٥٥,٥٥٩,٢٧٤%٠٫٥+الزیادة 
٥٠,١٨١,٩٦٧%٠٫٥-النقص



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٥ -

ونلدائنة التجاریة والدائنون اآلخرالذمم ا- ١٠
ون فیما یلي: الذمم الدائنة التجاریة والدائنون اآلخرتتمثل 

إیضاح

سبتمبر٣٠
م٢٠١٧

)ةمدقق(غیر 

دیسمبر٣١
م٢٠١٦
(معدلة)

ینایر١
م٢٠١٦
(معدلة)

(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

١٤٧٫٤٣٣٫٣٣٤١١٤,١٥٥,٢٥٨١١٠,٩٧٥,٦٩٠ذمم دائنة تجاریة

٣٫٠٢٥٫٨٧١٤,٠٠٤,٩٥١٤,٠٠٤,٩٥١(ب)١٢إلى أطراف ذات عالقةةمستحقرصدة الاأل

٢٨٫٢٢٥٫٢٦٧٢٢,٦١٧,٧٣٩١٨,٧٧٦,٧١٤مستحقة ومطلوبات أخرىمصاریف
١٧٨٫٦٨٤٫٤٧٢١٤٠,٧٧٧,٩٤٨١٣٣,٧٥٧,٣٥٥

تقاریر القطاعات- ١١
من ٣لسیاسات الواردة في اإلیضاح رقم قطاعات الداخلیة ھي نفس اتقاریر الي إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل المجموعة ف

.الموجزةھذه القوائم المالیة األولیة الموحدةاإلیضاحات حول 

:والتسعة أشھر فیما یليالثالثةتيلفترالمجموعة یتمثل التحلیل القطاعي ألنشطة

٢٠١٧سبتمبر ٣٠ترة الثالثة أشھر المنتھیة في لف٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
اإلجماليمعدات المعاملأنابیب الصلباإلجماليمعدات المعاملأنابیب الصلب
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٤٤٦٫٦٩٩٫٤٢٢٥٧٫٩٨٢٫٣٩٥٥٠٤٫٦٨١٫٨١٧١٧٣٫١٧٨٫٤١١٢٨٫٠٢٦٫٨٥٧٢٠١٫٢٠٥٫٢٦٨اإلیرادات
)١٧٧٫١٣٦٫٤٧٥()٢٥٫٥٣٣٫٨١٨()١٥١٫٦٠٢٫٦٥٧()٤٤٠٫١٧٤٫٨١٤()٥٠٫٥٦٧٫٠٩٥()٣٨٩٫٦٠٧٫٧١٩(تكلفة اإلیرادات

١٤٠٫١٩٠-٨٫١٨١٫٨٤٣١٤٠٫١٩٠-٨٫١٨١٫٨٤٣الحصة في ربح شركات زمیلة 
)١٤٫٤٥٧٫٣٥٤()١٠٫١٤١()١٤٫٤٤٧٫٢١٣(٣٫٤٤٠٫٠٥٤)٩٧٣٫٨٣٥(٤٫٤١٣٫٨٨٩الفترة(خسارة)ربح

٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
اإلجماليمعدات المعاملأنابیب الصلباإلجماليمعدات المعاملأنابیب الصلب

(لایر سعودي)(لایر سعودي)سعودي)(لایر(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)
٤٤٠٫١٣٧٫١٢٣٢٨٫١٦٣٫٤٨٦٤٦٨٫٣٠٠٫٦٠٩١٠٨٫٣٧٢٫٣٧٤١٤٫٢٣٨٫٣٨٧١٢٢٫٦١٠٫٧٦١اإلیرادات

)١١٢٫١٥٢٫٥٥٣()١١٫٢٠٣٫٠٩٦()١٠٠٫٩٤٩٫٤٥٧()٤١٢٫٨٨٧٫٩٥٢()٣١٫٥٧٠٫٣٣٠()٣٨١٫٣١٧٫٦٢٢(تكلفة اإلیرادات

٩٫٧٠٠٫٢٨٠-١٥٫١٤٠٫٦٢٧٩٫٧٠٠٫٢٨٠-١٥٫١٤٠٫٦٢٧الحصة في ربح شركات زمیلة
١٦٫٧٦٩٫٦٢٧٤٫٨١٧٫٣٢٤٣٩٤٫٦٦١٥٫٢١١٫٩٨٥)١١٫٢٩٦٫٥٩٧(٢٨٫٠٦٦٫٢٢٤الفترة(خسارة)ربح

یلي:تتمثل فیمالة صركة من قبل القطاعات ذات الشیل استخدام موجودات ومطلوبات الصإن تفا

اإلجماليمعدات المعاملأنابیب الصلب
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي))ة(غیر مدققم٢٠١٧بر سبتم٣٠ا في مك

٧٤١٫٣٥١٫٣٢٧٧٥٫٠١٥٫٩٦٤٨١٦٫٣٦٧٫٢٩١موجودات غیر متداولة
١٫٠٩٦٫٣٩٦٫٤٧٩١٤٣٫١٩٥٫٨٢٧١٫٢٣٩٫٥٩٢٫٣٠٦مجموع الموجودات 
٣٨٨٫٤٩١٫٢٥٤١٣٥٫٨٧١٫٥٦١٥٢٤٫٣٦٢٫٨١٥مجموع المطلوبات

اإلجماليمعدات المعاملأنابیب الصلب
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي))معدلة(م٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في 

٧٦٩٫٢٢١٫٧٥٩٧٨٫٠٠٣٫٨٨٢٨٤٧٫٢٢٥٫٦٤١موجودات غیر متداولة
١٫١٠٥٫٩٠٠٫٩٩٣١١٥٫٣٠٧٫٩٠٢١٫٢٢١٫٢٠٨٫٨٩٥مجموع الموجودات 
٤٠٣٫١٤٤٫٦٣٨١٠٦٫٦٧٣٫٣٤٥٥٠٩٫٨١٧٫٩٨٣مجموع المطلوبات



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٦ -

(تتمة)تقاریر القطاعات- ١١
القطاع الجغرافي

القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في بیئة اقتصادیة محددة تخضع 
إن .تتم عملیات المجموعة بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة.خرىفي بیئات اقتصادیة ألمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل 

مبویة حسب القطاعات م٢٠١٦وم٢٠١٧سبتمبر٣٠في خالل الفترات المنتھیةوالتي تمثل اإلیرادات المعلومات المالیة المعروضة 
الجغرافیة كما یلي:

م ٢٠١٧سبتمبر٣٠
(لایر سعودي)

م٢٠١٦سبتمبر٣٠
سعودي)(لایر

٤٧٨٫٩٣٩٫٨٢٨٤١٣٫٩٩٥٫٢٩٢المملكة العربیة السعودیة
٢٥٫٧٤١٫٩٨٩٥٤٫٣٠٥٫٣١٧دول أخرى

٥٠٤٫٦٨١٫٨١٧٤٦٨٫٣٠٠٫٦٠٩

عمیل رئیسي المعامالت مع 
.لفترةا٪ من إجمالي إیرادات ٤٧٫٠٧تھنسبما اإلیرادات من عمیل رئیسي واحد تشكل 

قة أطراف ذات عالوأرصدة الت معام- ١٢
في اتخاذ نفوذ ھامإذا کان لدى أحد األطراف القدرة علی السیطرة علی الطرف اآلخر أو ممارسة عالقة یتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي

ون فیھا للمساھمین دارة والشركات التي یكاإلمن المساھمین وأعضاء مجلس العالقة ذات األطراف تتكون .القرارات المالیة والتشغیلیة
س تجاریة بحتة وفي سیاق القة على اسطراف ذات عأجموعة مع الت الممعامتتم .ھامنفوذ ، جماعيبشكل فردي أو ،دارةالامجلس وأعضاء

.مجلس اإلدارةقبل من وتم اعتمادھااألعمال االعتیادیة 

العالقةأسم المنشآة
مساھممجموعھ الربیعة والنصار

مساھمشركة ھیو للصلب المحدودة
شركة شقیقةة أبناء عبدهللا إبراھیم الخریفشرك

شركة شقیقةشركة عبر الخلیج السعودیة 
في شركة تابعةسابق مساھم كوریا،تي إس إم تیكشركة 

المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة ھي كما یلي:إن 

طبیعة المعاملةاسم الطرف

أشھر التسعةفترة 
فيالمنتھیة

م٢٠١٧سبتمبر٣٠
)ة(غیر مدقق

أشھر التسعةفترة 
المنتھیة في

م٢٠١٦سبتمبر٣٠
)ة(غیر مدقق

(لایر سعودي)(لایر سعودي)
٣٫٦٢٥٫١٣٤٤٫٢٣٧٫٢٥٥مبیعاتمجموعھ الربیعة والنصار

٥٦١٫٣٦٠٩٥٦٫٠٦٤مبیعاتشركة أبناء عبدهللا إبراھیم الخریف
١٫١١١٫٨٣٤-مشتریاتإبراھیم الخریفشركة أبناء عبدهللا

٧٫٨٤٨٫٨٨٠٧٫٩٨٧٫٦٨٩مبیعاتشركة عبر الخلیج السعودیة 
٢٫٩٧٨٫١٨٨٢١٩٫٤٦٠مشتریاتشركة عبر الخلیج السعودیة 

یلي: فیمااألرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة تتمثل )أ
م٢٠١٧سبتمبر٣٠

)ة(غیر مدقق
م٢٠١٦ردیسمب٣١

(معدل)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٥٫٩٨٦٫٦٢٧٣٫٥٦١٫٣٣٦شركة عبر الخلیج السعودیة 
٢٫٤٨١٫٩٤١١٫٦٨٨٫١٩٨مجموعھ الربیعة والنصار

٨٫٤٦٨٫٥٦٨٥٫٢٤٩٫٥٣٤أطراف ذات عالقةمنالمستحقة األرصدة مجموع 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٧ -

(تتمة)معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة - ١٢
یلي: فیمااألرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة تتمثل )ب

م٢٠١٧سبتمبر٣٠
)ة(غیر مدقق

م٢٠١٦دیسمبر٣١
(معدل)

(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٣٫٠٢٥٫٨٧١٣,٨٥٥,٢٥١، كوریاشركة تي إس إم تیك
١٤٩,٧٠٠-شركة ھیو للصلب المحدودة

٣٫٠٢٥٫٨٧١٤،٠٠٤،٩٥١عالقةإلى أطراف ذات المستحقة األرصدة مجموع 

ربحیة السھم - ١٣
لعائد للمساھمین العادیین بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ایتم إحتساب نصیب السھم األساسي من األرباح بتقسیم الربح 

،المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمةیتم تحدیده عن طریق تعدیل،بالنسبة لنصیب السھم المخفض من األرباح.القائمة خالل الفترة
تشمل اصدار اسھم لدعم برنامج خیارات األسھم الممنوحة للموظفین وتحویل المعرضة للتخفیض والتي تحویل األسھم العادیة ذلك بإفتراضو

.إلى أسھم عادیةاسھم الخزانة المملوكة للمجموعة

:لسھم ھي كما یليربحیة اإن 
أشھر المنتھیة فيالتسعةفترة أشھر المنتھیة فيفترة الثالثة

سبتمبر٣٠
م٢٠١٧

(غیر مدققة)

سبتمبر٣٠
م٢٠١٦

(غیر مدققة)

سبتمبر٣٠
م٢٠١٧

(غیر مدققة)

سبتمبر٣٠
م٢٠١٦

(غیر مدققة)
(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)

٠٫١٠٣٠٫٠٦٨٠٫٣٣٢)٠٫٢٨٦(األرباح/ لخسائر)(انصیب السھم األساسي من 
٥٫٢١١٫٩٨٥٣٫٤٤٠٫٠٥٤١٦٫٧٦٩٫٦٢٧)١٤٫٤٥٧٫٣٥٤(الفترةربح / (خسارة) صافي 

٥٠٫٥٣٢٫٢٤٤٥٠٫٥٢١٫٩٩٦٥٠٫٥٣٢٫٢٤٤٥٠٫٥٢١٫٩٩٦المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة

٠٫١٠٢٠٫٠٦٧٠٫٣٢٩)٠٫٢٨٣(ألرباحا/ (الخسائر)نصیب السھم المخفض من 
٥٫٢١١٫٩٨٥٣٫٤٤٠٫٠٥٤١٦٫٧٦٩٫٦٢٧)١٤٫٤٥٧٫٣٥٤(الفترةربح/(خسارة)صافي

، جح لعدد األسھم العادیة القائمةالمتوسط المر
أثر األسھم العادیة المعرضة بعد خصمبالصافي 
٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠للتخفیض

تسویة المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
القائمة

٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٥١٫٠٠٠٫٠٠٠عدد األسھم المصدرة
األسھم المحتفظ بھا –یخصم: أسھم الخزانة 

(٧٦٢,٨١٢)(٧٦٢,٨١٢)(٧٦٢,٨١٢)(٧٦٢,٨١٢)ك األسھم للموظفینیلبرنامج تمل
وسط المرجح لعدد األسھم الصادرة یضاف: المت

٣٠٠٫٧٤٩٢٨٤٫٨٠٨٣٠٠٫٧٤٩٢٨٤٫٨٠٨للموظفین

٥٠٫٥٣٧٫٩٣٧٥٠٫٥٢١٫٩٩٦٥٠٫٥٣٧٫٩٣٧٥٠٫٥٢١٫٩٩٦عدد األسھم القائمة
٥٠٫٥٣٢٫٢٤٤٥٠٫٥٢١٫٩٩٦٥٠٫٥٣٢٫٢٤٤٥٠٫٥٢١٫٩٩٦المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

طر المالیةإدارة المخا- ١٤
إن أنشطة المجموعة معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق بما في ذلك مخاطر العمالت والتدفقات النقدیة ومخاطر 

م ویركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على عد،أسعار الفائدة للقیمة العادلة ومخاطر األسعار ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة
تقوم المجموعة بمراجعة ومطابقة السیاسات ،إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة

ما یلي: فیدارة كل من ھذه المخاطر والتي تتلخص إل



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٨ -

(تتمة)إدارة المخاطر المالیة- ١٤

الفائدةمعدالت مخاطر 
الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ھي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثیر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على مخاطر أسعار إن 

شكل ـبالمحملة بفوائد وإن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا ،للمجموعةالمراكز المالیة والتدفقات النقدیة
تحد اإلدارة من مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغیرات في .بنكیةالت التسھیالالمكشوف من البنوك والسحب على على رئیسي

غیر دارة بمراقبة التغیرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدیة والقیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة اإلتقوم .أسعار الفائدة
.على المجموعةجوھریة

في المعیار الدولي إلعداد التقاریر تم تعریفھاإن الذمم المدینة والذمم الدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما 
فإن المجموعة ،وبالتالي،تغیر في أسعار الفائدة في السوقألن القیمة الدفتریة والتدفقات النقدیة المستقبلیة ال تتذبذب بسبب النظراً ٧المالیة رقم 

.غیر معرضة لمخاطر أسعار الفائدة للقیمة العادلة

مخاطر السیولة
یتم مراقبة .تزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیةإلللوفاء بتوفیر النقدالمجموعة في الصعوبات التي یمكن أن تواجھتتمثل فيمخاطر السیولة 

.استحقاقھالتزامات عند اإلأموال كافیة للوفاء بتوفر من اإلدارة وتتأكدمنتظم بشكل ات السیولة متطلب

مستحقة المصاریفالوالتجاریة دائنة الذمم الوت البنكیةمن التسھیالالمتداول للمجموعة من الجزء المتداولةتتكون المطلوبات المالیة
وتتوقع المجموعة توفر أموال كافیة قائمة المركز المالي شھرا من تاریخ ١٢خالل ه المطلوبات ومن المتوقع تسدید ھذ،خرىاألمطلوبات الو

.للقیام بذلك

المخصومة: ریمدفوعات التعاقدیة غلللمجموعة بناء على االمالیة مطلوبات لاستحقاق اتواریخ الجدول أدناه صیلخ

المطلوبات المالیة

أقل من ثالثة 
أشھر

١٢إلى ٣من 
شھراً 

من سنة إلى 
اإلجمالينواتسخمس 

(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)(لایر سعودي)
)ة(غیر مدققم٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 

٦٨٫٧٨٥٫٩٨١٨٢٫٩٩٣٫٦٤٢١٤٦٫٠٣٢٫٦١٠٢٩٧٫٨١٢٫٢٣٣قروض وسلف محملة بفوائد
١٤٧٫٤٣٣٫٣٣٤--١٤٧٫٤٣٣٫٣٣٤ذمم دائنة

٢٨٫٢٢٥٫٢٦٧-١٩٫٠١٩٫٢٨٣٩٫٢٠٥٫٩٨٤مطلوبات مستحقة
٣٫٠٢٥٫٨٧١-٨٢٩٫٣٨٠٢٫١٩٦٫٤٩١مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات المالیة غیر 
٢٣٦٫٠٦٧٫٩٧٨٩٤٫٣٩٦٫١١٧١٤٦٫٠٣٢٫٦١٠٤٧٦٫٤٩٦٫٧٠٥المخصومة

)ة(معدل٢٠١٦دیسمبر٣١كما في 
١٠٢٫٩٣٩٫٨٣٦٦٩٫٧٤٠٫٩٥٦١٥٥٫٦٨٣٫١٢٤٣٢٨٫٣٦٣٫٩١٦وسلف محملة بفوائدقروض

١١٤٫١٥٥٫٢٥٨- - ١١٤٫١٥٥٫٢٥٨ذمم دائنة
٢٢٫٦١٧٫٧٣٩- ٦٫٨١٦٫٥٢٧١٥٫٨٠١٫٢١٢مطلوبات مستحقة
٤٫٠٠٤٫٩٥١- ١٤٩٫٧٠٠٣٫٨٥٥٫٢٥١مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات المالیة غیر 
٢٢٤٫٠٦١٫٣٢١٨٩٫٣٩٧٫٤١٩١٥٥٫٦٨٣٫١٢٤٤٦٩٫١٤١٫٨٦٤لمخصومةا

مخاطر السوق
تتكون مخاطر السوق من .في اسعار السوقالتقلباتلتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب لالقیمة العادلة غیرمخاطر السوق ھي مخاطر ت

.سعار الفائدة ومخاطر األسعارألوالقیمة العادلةالتدفقات النقدیة خاطر وممخاطر العمالت األجنبیة - ثالثة أنواع من المخاطر 



السعودیة ألنابیب الصلبالشركة 
عودیة)(شركة مساھمة س

(تتمة)-األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

- ٣٩ -

(تتمة)إدارة المخاطر المالیة- ١٤

مخاطر العمالت
المجموعة غیر معرضة إن ،في أسعار صرف العمالت األجنبیةللتقلباتقیمة األدوات المالیة نتیجة في غیرتالھي مخاطر ت مخاطر العمال

وذلك ألن كافة المعامالت الھامة للمجموعة خالل السنة تمت بالریال ،جنبیة خالل نشاطھا االعتیاديمالت األلتقلبات أسعار صرف الع
بالدوالر األمریكي نظرا ألن سعر صرف الریال السعودي باألرصدة القائمةالسعودي والدوالر األمریكي وال توجد مخاطر جوھریة تتعلق 

ض المجموعة لمخاطر العمالت الناشئة من العمالت غیر المرتبطة بالدوالر األمریكي غیر جوھري.. إن تعرمقابل الدوالر األمریكي ثابت

القیمة العادلة لألدوات المالیة
موجودات لتتكون ا.في عملیة تجاریة بحتة بین أطراف مطلعة وراغبةالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو تسویة التزام 

الذمم ت البنكیة والالتسھیالمالیة من مطلوباتالوتتكون ،والموجودات األخرىالتجاریة ما في حكمھ والذمم المدینة جموعة من النقد وللمالمالیة 
.األخرىمطلوبات لمستحقة والامصاریفلواالدائنة التجاریة 

.ریةتتختلف جوھریا عن قیمتھا الدفالمالیة الدوات لألإن القیمة العادلة 

القیمة العادلة:تسلسلمستوى حسبلجدول التالي تحلیالً للقیمة العادلة لألدوات المالیة یعرض ا

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

)ةمدقق(غیر م٢٠١٧سبتمبر٣٠
٩٣٫٥٩١٫١٢٢٩٣٫٥٩١٫١٢٢- -نابیباالستثمار في الشركة العالمیة لأل

االستثمار في شركة التطویر الكیمیائي 
--- -المحدودة

--٩٣٫٥٩١٫١٢٢٩٣٫٥٩١٫١٢٢

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

)ة(معدلم٢٠١٦دیسمبر ٣١
٨٥,٤٠٩,٢٧٩٨٥,٤٠٩,٢٧٩--لألنابیباالستثمار في الشركة العالمیة

االستثمار في شركة التطویر الكیمیائي 
٢٣,٦٢٠,٨١٩-٢٣,٦٢٠,٨١٩-المحدودة

-٢٣,٦٢٠,٨١٩٨٥,٤٠٩,٢٧٩١٠٩,٠٣٠,٠٩٨

من قیاسات ٣ت إلى أو من المستوى اللم یتم إجراء أیة تحوی. القیمة العادلةمن قیاسات٢والمستوى ١لم یكن ھناك أیة تحویالت بین المستوى 
.الفترةالل القیمة العادلة خ

مخاطر االئتمان
موجوداتھائتمان بخصوص اإلتتعرض المجموعة لمخاطر .تزاماتھإلعلى الوفاء بما أداة مالیة ھي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف اإلئتمانمخاطر 

تنص لدى المجموعة سیاسات .قةالرصدة لدى البنوك والمستحق من أطراف ذات عاألالذمم المدینة التجاریة وخصوصا في و،لنقدیةاذات الطبیعة
لدى المجموعة .ذات السمعة الطیبةتقتصر المعامالت المصرفیة على فروع البنوك المحلیة والدولیة .لحد من تعرضھا لمخاطر االئتمانعلى ا

الذمم المدینة على أنھا متأخرة السداد إذا كانت مستحقة السداد ألكثر من تسعین یتم تصنیف .الذمم المدینة التجاریةراقبة ومتابعة إجراءات رسمیة لم
.یوما

رةذات جدامؤسسات مالیة قد تم ایداعھ لدى،لھاالتي ال یوجد تصنیف رسميوالبنوك والمؤسسات المالیةالمودع لدى ترى اإلدارة أن الرصید 
.ائتمانیة مرتفعة

بمبلغ األولیة الموحدة المركز الماليقائمة ئتمان یتمثل في القیمة الدفتریة للموجودات المالیة في االقصى للتعرض لمخاطر األإن الحد 
.لایر سعودي١٨٦٫٢٨٤٫٥٤٣

األولیة الموحدة الموجزةاعتماد القوائم المالیة- ١٥
.ھـ ١٤٣٩صفر١٣الموافق ٢٠١٧نوفمبر ٢من قبل مجلس اإلدارة بتاریخلإلصدار الموجزة الموحدة األولیةتم اعتماد القوائم المالیة 
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