
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعوديةميانتيت العربية أشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 وتقرير الفحص المحدود غير المراجعة الموحدةالموجزة  وليةاألالقوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30المنتهيتين في  التسعة أشهرلفترتي الثالثة و



 

 السعودية شركة أميانتيت العربية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 وتقرير الفحص المحدود غير المراجعة الموحدةالموجزة  وليةاألالمالية القوائم 

 2018 سبتمبر 30المنتهيتين في  التسعة أشهرلفترتي الثالثة و

 

 صفحة 

 

 1 ماليةالقوائم ال فحصالمراجع المستقل عن  تقرير

 

 2 األولية الموجزة الموحدةالربح أو الخسارة قائمة 

 

 3 الموجزة الموحدةالشامل األولية الدخل قائمة 

 

 4 المركز المالي األولية الموجزة الموحدةقائمة 

 

 5 التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة الموحدةقائمة 

 

 6 التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحدةقائمة 

 

22 - 7 الموحدة الموجزة وليةاألحول القوائم المالية  إيضاحات















 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

   الموحدةالموجزة  وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 لومات عامةمع - 1
 تتألف شركة أميانتيت العربية السعودية )"الشركة" أو "أميانتيت"( وشركاتها التابعة )المشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"( من الشركة

علقة بها ومنح واألجنبية. تقوم المجموعة بتصنيع وبيع أنواع مختلفة من األنابيب والمنتجات المتوشركاتها التابعة المختلفة السعودية 

 التراخيص للتقنيات المتعلقة بها وتقديم خدمات إدارة المياه والتي تشمل االستشارات واألعمال الهندسية والتشغيلية المتعلقة بها.

 

صادر في  2050002103ي رقم مملكة العربية السعودية وتعمل بموجب سجل تجارإن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في ال

، المنطقة الصناعية األولى، 589م(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 1968يونيو  13هـ )1388ربيع األول  17تاريخ الدمام ب

 "(.هم السعودية )"تداولالشركة في سوق األس أسهم، المملكة العربية السعودية. ويتم تداول 31421الدمام 

 فيما يلي اهم الشركات العاملة التابعة للمجموعة: 

 بة الملكية كما في نس   

 سبتمبر 30  سبتمبر 30 بلد النشاط 

 2017  2018 التأسيس الرئيسي الشركة التابعة

   ٪  ٪ 

 100  100 السعودية أ شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغالس المحدودة )أفيل(

 100  100 ةالسعودي أ    ربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة )ساديب(ة العالشرك

 100  100 السعودية ب الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة )أميواتر(

 100  100 السعودية ج شركة هندسة البنية التحتية للمقاوالت المحدودة

 100  80 السعودية أ طاط المحدودة )أريل(ت لصناعة المشركة أميانتيمصنع 

 100  100 السعودية أ ودية المحدودة )أسال(شركة اميرون العربية السع

 60  60 السعودية أ شركة بوندستراند المحدودة )بوندستراند(

 100  100 السعودية أ الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )ساكوب(

 100  100 السعودية أ شركة مصنع أنابيب الفيبرجالس وحديد الدكتايل المحدودة )اف بي سي(

 100  100 البحرين د فلوتايت تكنولوجي بحرين المحدودة

 100  100 ألمانيا ج بي دبليو تي واسر اند ابواسرتكنيك جي ام بي اتش )بي دبليو تي(

 51  51 كازاخستان أ أميتك استانا إل. إل. سي

 

 تصنيع األنابيب -أ

 إدارة المياه -ب

 مقاوالتال -ج

 البحث والتطوير -د

 الرئيسي.التأسيس للشركات التابعة هو نفسه البلد الذي تمارس به نشاطها  ان بلد

 التغير في المنشأة المعدة للتقارير - 2

 أريلاالستحواذ على حصص إضافية في        1- 2

. الهندفي  الواقع مقرهاديكان انتربرايس برايفت ليميتد تحواذ على حصص مع شركة ة اتفاقية اس، نفذت الشرك2017ديسمبر  20بتاريخ 

، وعليه، أصبحت الشركة اريلمن أسهم  ٪20 والتي تمثل نسبة اريلحيث استحوذت المجموعة على الحصة غير المسيطرة في شركة 

دي. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المتعلقة بعملية يـال سعومليون ر 1.8مقابل مبلغ وقدره  كامل الحصص في شركة اريلتمتلك 

 2.6والبالغة  . ان المقابل المدفوع لالستحواذ على حصة الشريك غير المسيطر كان أقل من قيمتها الدفتريةالربع الحاليل االستحواذ خال

ة كزيادة في حساب األرباح المبقاة.مليون ريـال سعودي. تم االعتراف بهذا الفرق مباشر 0.8بفارق  مليون لاير



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةة الموجز وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 )تتمة( التغير في المنشأة المعدة للتقارير - 2

 اندماج اميانتيت مع هوباس في أوروبا        2-2

، أعلنت المجموعة رسميا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نمساوية قابضة تدعى دبليو اي جي ويترسدوفر جي 2016ديسمبر  15بتاريخ 

روبية التابعة للشركة )"مجموعة )"دبليو اي جي"( بشأن اندماج شركات صناعة وبيع االنابيب وتقنيات الفلوتايت االوام بي اتش القابضة 

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع دبليو أي جي  2017فبراير  6االستبعاد"( مع مجموعة شركات هوباس ايه جي. وفي 

 28ريخ تبعاد مع مجموعة شركات هوباس ايه جي في أوروبا تحت شركة مشتركة )"اميبلو"(. بتاوالتي من خاللها سيتم دمج مجموعة االس

 ، تم االنتهاء من غالبية اإلجراءات القانونية المطلوبة التمام االندماج وتأسيس اميبلو. 2017 ساغسط

 

ا كأعمال غير مستمرة. ان اعمال مجموعة ، توقفت المجموعة عن توحيد اعمال مجموعة االستبعاد وتم عرضه2017أغسطس  28بتاريخ 

. نتيجة لتصنيف هذه المنشآت كأعمال غير 2017أغسطس  28)القطاع الجغرافي( حتى تاريخ  االستبعاد تمثل جزء من اعمال قطاع أوروبا

ل المعلومات م تعديكما ت مستمرة، توقفت الشركة عن عرض اعمال مجموعة االستبعاد ضمن قطاع أوروبا في إيضاح المعلومات القطاعية

 . بنفس الطريقة 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في القطاعية 

 ان نتائج مجموعة االستبعاد للفترة هي كما يلي:

 

  
يناير  1للفترة من 

 28الى  2017

 2017أغسطس 

 يوليو 1للفترة من  

 28الى  2017

 2017أغسطس 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 77,805  257,850 إيرادات

 (78,726)  (264,189) مصاريف

 (921)  (6,339) التشغيلية الخسارة

 (250)  (561) ليةمصاريف ما

 265  (1,355) ، بالصافيمصاريف أخرى

 (906)  (8,255) الخسارة قبل الضريبة

 (942)  (119) الضريبة

 (1,848)  (8,374) خسارة الفترة من االعمال االعتيادية

 63,596  63,596 عة االستبعادربح استبعاد مجمو

 61,748  55,222 ريبةاالعمال الغير مستمرة بالصافي من الض )خسارة( ربح

    

    ربحية السهم من االعمال الغير مستمرة

 0.54  0.49 األساسي )بالريال السعودي(

 0.54  0.49  المخفض )بالريال السعودي(



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةة الموجز وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 

-  9  - 

 مة()تت التغير في المنشأة المعدة للتقارير - 2

 اندماج اميانتيت مع هوباس في أوروبا )تتمة(       2-2

 هي كما يلي: 2017أغسطس  28ت الرئيسية لمجموعة االستبعاد كما في ان األصول وااللتزاما

 

 

 28 كما في

 2017أغسطس 

 

 )بآالف الرياالت السعودية(

   األصول

  21,191 نقد وودائع قصيرة االجل

  161,855 مدينون

  80,978 مخزون

  117,967 نع ومعداتاعقارات ومص

  442 أصول غير ملموسة

  382,433 عة االستبعادمجموع أصول مجمو

   

   االلتزامات

  116,244 دائنون

  51,310 قروض 

  167,554 مجموع التزامات مجموعة االستبعاد

  214,879 دالقيمة الدفترية لصافي األصول المتعلقة بشكل مباشر بمجموعة االستبعا

 

 ان صافي التدفقات النقدية لمجموعة االستبعاد هي كما يلي:

                                                              

 

  

يناير  1للفترة من 

 28الى  2017

 2017أغسطس 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

  10,901 األنشطة التشغيلية

  (8,782) األنشطة االستثمارية

  (23,633) ليةاألنشطة التموي

  (21,514) صافي النقص في نقد مجموعة االستبعاد

 

مليون  63.6بمبلغ  الصفقة من ملكية اميبلو واستبعاد مجموعة االستبعاد، قامت المجموعة باالعتراف بربح من ٪50نتيجة لالستحواذ على 

 ربح االعمال الغير مستمرة. تم احتساب الربح كما يلي: بند وقامت بعرض الربح تحت 2017أغسطس  28بتاريخ  لاير سعودي

 )بآالف الرياالت السعودية(

  4,421 النقد المستلم

  289,600 ٪50القيمة العادلة لحقوق الملكية في اميبلو بنسبة 

  294,021 القيمة العادلة للعوض المستلم

   

   يخصم:

  214,879 باشر بمجموعة االستبعادكل مالقيمة الدفترية لصافي األصول المتعلقة بش

  15,546 اجنبية محقق والمتعلق بشكل مباشر بمجموعة االستبعاد احتياطي ترجمة عمليات

 230,425  

  63,596 الصفقةربح 

 

النقدية المخصومة. قات من اجمالي حقوق ملكيتها باستخدام طريقة التدف ٪50تم احتساب القيمة العادلة لحقوق الملكية في اميبلو والتي تمثل 

 هي كما يلي: مالحظةان مدخالت التقييم الرئيسية الغير 

 ٪10.1 -٪9.1      معدل الخصم

 ٪2 - ٪1     معدل النمو المستخدم الحتساب القيمة النهائية



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةة الموجز وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 المحاسبية أساس االعداد والتغير في سياسات المجموعة - 3

 س االعداد ااس 3-1
( "القوائم المالية االولية" المعتمد في المملكة العربية 34الموحدة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) الموجزة وليةتم اعداد القوائم المالية اال

 السعودية.

الموجزة الموحدة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وينبغي ان تقرأ مع  ال تشتمل القوائم المالية االولية
 .2017ديسمبر  31ائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في القو 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدةتطبيق      3-2
لمالية ان السياسات المحاسبية المطبقة لغرض اعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات المتبعة العداد القوائم ا

. لم تقم المجموعة 2018يناير  1فيما عدى المعايير الجديدة المطبقة كما في  2017ديسمبر  31نة المنتهية في للس الموحدة السنوية
 والغير سارية بعد.بالتطبيق المبكر الي من المعايير او التفسيرات او التعديالت الصادرة 

 (9)ن العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم م اد"اإلير (15)قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

تم اإلفصاح عن ، 34معيار المحاسبة الدولي رقم  وكما هو مطلوب في .ألول مرة االمر الذي يتطلب تعديالت بأثر رجعي "األدوات المالية"

 هذه التغيرات ادناه. أثر

ولية الموجزة الموحدة على القوائم المالية اال أثرألول مرة ولم يكن لذلك  2018تم تطبيق تعديالت وتفسيرات أخرى سارية خالل عام   

 للمجموعة.

 "اإليراد من العقود مع العمالء"( 1٥) المالي للتقريرالمعيار الدولي  (أ)
( "اإليراد من 15) المالي رقم للتقريرعتراف باإليرادات، وهو المعيــار الدولــي أصدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيارًا جديدًا لال

( تلغي معيار المحاسبة الدولي 15) المالي رقم للتقريرالمعيــار الدولــي م. إن قواعد وتعريفات 2014مايــو  28العمالء" بتاريــخ  مع عقودال
( "برامج والء 13) معايير التقرير المالي الدولية رقم( "اإليرادات" وتفسير لجنة تفسيرات 18( "عقود اإلنشاء" ومعيار المحاسبة الدولي )11)

القائمة وبالتالي تحسين شفافية وقابلية مقارنة المعلومات المالية. أصبح  التنظيماتالعميل". ويهدف المعيار المعدل بشكل خاص إلى توحيد 
باستخدام طريقة األثر ( 15) المالي رقم للتقريرالمعيــار الدولــي م. طبقت المجموعة 2018يناير  1التغير ساريًا على المجموعة من 

تعديل المعلومات  لم يتمم(.  وعليه، 2018يناير  1تطبيق هذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي )وهو لأثر  تسجيل اي التراكمي، مع
 والتفسيرات ذات العالقة. 18ار المحاسبة الدولي المعروضة للسنة السابقة، كما هو مفصح سابقًا، وفًقا لمعي

نموذج شامل موحد للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وهو ( 15) المالي رقم للتقريرالمعيــار الدولــي  ضعي
 المالي رقم للتقريرلمعيــار الدولــي لوفقا  يضع نموذجًا جديدًا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء.

األصول يتم إثبات اإليرادات عندما تستوفي المنشأة التزام أداء عن طريق نقل البضائع أو الخدمات الموعود بها إلى العميل. يتم نقل ( 15)
تم  تيال نسبة االنجازلقياس  المدخالتة يتم نقل السيطرة سواء بمرور الوقت أو عند نقطة زمنية معينة. تستخدم المجموعة طريق عندما
 .لتلبية التزام األداء المنصوص عليه في كل عقد ازهإحرا

 



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةة الموجز وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 )تتمة( المحاسبية أساس االعداد والتغير في سياسات المجموعة           -3

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة )تتمة(تطبيق       3-2

 )تتمة("من العقود مع العمالء يراد"اإل( 1٥) المالي للتقريرالمعيار الدولي  (أ)
 بيع البضائع

استنتجت المجموعة ان االعتراف بااليراد من بيع  .وعة المتعلقة ببيع بضائع، تتضمن العقود التزام أداء واحدمفيما يخص عقود المج
لبضائع. وعليه، لم ينتج عن تطبيق عند تسليم ا ذلك البضائع ينبغي ان يتم عندما يتم نقل السيطرة على األصول الى العمالء وعادة يتم

 على توقيت االعتراف بااليراد.  أثر( 15المعيار الدولي للتقرير المالي )
 علی احتماال االكثربالقيمة  وخصم الكميات يةرلتجاا تماولخصوا تلمخصصاوا كالمسترجعات العناصر المتغيرة عةولمجما درتق
لحد الذي يكون فيه من المحتمل ل العناصر المتغيرةجزًءا من أو كل  المعاملةي سعر تدرج المجموعة ف. لمتاحةا وق لسا تماومعل سساأ

ذات المتعلق بالعناصر المتغيرة عدم اليقين  ينتهي الحقاعندما  المعترف بها تراكمةالمهام في مبلغ اإليرادات  عكسجًدا أال يحدث 
 .الصلة

 تقديم الخدمات
مات على مدى الفترة الزمنية التي يتم خاللها تنفيذ الخدمات ذات العالقة. بالنسبة للعقود ذات يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخد

حتى نهاية فترة إعداد القوائم  المتكبدةالفعلية  التكلفةالسعر الثابت، يتم االعتراف باإليرادات بناًء على طريقة "نسبة اإلنجاز" التي تقيس 
. يتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو مدى التقدم باتجاه اإلنجاز إذا تغيرت قدر تكبدهاالتكلفة المالمالية كنسبة من مجموع 

رة الظروف. تدرج أية زيادات أو انخفاضات ناتجة في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تكون فيها اإلدا
 عة.على علم بالظروف التي تؤدي إلى المراج

(. وبالتالي، ال توجد 15كانت المجموعة تقوم بالفعل بإثبات اإليرادات على نفس األساس، وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )
 (15تغييرات جوهرية أو ينبغي اإلفصاح عنها بسبب التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 "األدوات المالية"( 9) ليالما للتقريرالمعيار الدولي  (ب)
معيار ( ملغيا 9اإلصدار األخير للمعيار الدولي للتقرير المالي ) أصدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ،2014 يوليو 24بتاريــخ 

ت جديدة تتعلق ( متطلبا9. يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي )"والقياس "األدوات المالية: االعتراف( 39المحاسبة الدولي )
لية ونموذج معدل لمحاسبة بتصنيف وقياس األدوات المالية وتغييرات أساسية متعلقة بالمعالجة المحاسبية للهبوط في قيمة األصول الما

 . 2018يناير  1تسري هذه التغيرات على المجموعة بتاريخ  التحوط.
 االعتراف األولي والقياس

ي إلى نشوء أصل مالي ألحد المنشآت ويؤدي إلى التزام مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة تتمثل األدوات المالية في أي عقد يؤد
 أخرى. 

المالية بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو طرح تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى اقتناء أو  لتزاماتواال صوليتم االعتراف األولّي باأل
إلى القيمة  الخسارة(المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  لتزاماتالمالية واال صولف األالمالية )بخال لتزاماتواال صولإصدار األ
 حسب االقتضاء، عند اإلثبات األولي. صولالمالية لأل لتزاماتالمالية أو اال صولالعادلة لأل
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 )تتمة( المحاسبية أساس االعداد والتغير في سياسات المجموعة -3

 وتفسيرات وتعديالت جديدة )تتمة( معاييرتطبيق      3-2

 )تتمة( "األدوات المالية"( 9) المالي للتقريرالمعيار الدولي  (ب)
 المالية صولاأل
 الالحق اسيالتبويب والق (1)

 إذا استوفت المعايير التالية: ةدالمستنفها المالية كتلك التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة أصولالمجموعة بتبويب  تقوم
 ألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و يتم االحتفاظ با -
إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل  المتعلقة باالصل الماليالتعاقدية  االلتزاماتتؤدي  -

 الدين والفائدة على أصل المبلغ القائم.    
 المالية. صولالمالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية لأل صولبويب على نموذج أعمال المجموعة إلدارة األالت يعتمد -

 المجموعة أوليًا بقياس الذمم المدينة بسعر المعاملة حيث أن الذمم المدينة ال تحتوي على مكون تمويل كبير.   تقوم
 أصولال توجد  تحت بند "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". ية او صناديقأدوات ملكالمجموعة بتصنيف االستثمارات في  تقوم

 .مالية مصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 الهبوط في قيمة األصول المالية (2)

بنموذج "الخسارة االئتمانية  39 نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي (9)يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 
. يتم إثبات ةدالمسنفالمالية التي يتم قياسها بالتكلفة  صولالمتوقعة". تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لأل

مر هي الخسارة االئتمانية أو مدة اثني عشر شهرًا. الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الع العمرخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. في المقابل، تمثل الخسارة 

عثر محتملة عن شهرا جزءًا من الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث ت 12االئتمانية المتوقعة على مدى 
ستند يإثبات الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  يجبشهرا من تاريخ القوائم المالية. إن تقييم ما إذا كان  12السداد خالل فترة 

االئتمانية  القيمة هبوطإلى الزيادات الكبيرة في احتمالية أو خطر حدوث تعثر في السداد منذ اإلثبات األولي بداًل من وجود دليل على 
 لألصل المالي في تاريخ القوائم المالية أو حدوث تعثر فعلي في السداد.

 

تضع المجموعة في االعتبار احتماالت التعثر في السداد عند اإلثبات األولّي لألصل وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر 
ناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر االئتمان بشكل منتظم خالل كل فترة مالية. ولتقييم ما إذا كان ه

التعثر في السداد كما في تاريخ القوائم المالية مع مخاطر التعثر في السداد في تاريخ اإلثبات األولي. تضع في االعتبار المعلومات 
 :بعين االعتبار المؤشرات التالية ذاختم، على وجه الخصوص، يالمعقولة والداعمة والنظرة المستقبلية المتاحة. و 

 یالتي من المتوقع أن تؤدي إل ةيأو االقتصاد ةيأو المال ةيأو المتوقعة في الظروف التجار  ةيالتغيرات المعاكسة الھامة الفعل -
 الوفاء بالتزاماته. یعل ليفي قدرة العم ريکب رييتغ

 ل  التغيرات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعمي  -
 الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس العميل -
التغيرات الهامة في األداء المتوقع وسلوك المقترض، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعمالء والتغيرات في النتائج  -

 التشغيلية للعميل
 وق أو معدالت النمو( معلومات االقتصاد الكلي )مثل أسعار الفائدة في الس -
تم تعديلها من أجل معلومات مستقبليةي التأخر في السداد بعدمامعلومات  -
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 الهبوط في قيمة األصول المالية )تتمة( (2)

بغض النظر عن التحليل المذكور أعاله، يفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تجاوز المدين موعد االستحقاق بأكثر من 
 تثبت خالف ذلك. يوما من تاريخ السداد التعاقدي، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة 30

( ويقيس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل 9اعتمدت المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )
الناتجة عن عقود مع العمالء. تحدد المجموعة خسائر االئتمان  المتداولة خسائر االئتمان المتوقعة طوال العمر لجميع الذمم المدينة

والتي يتم تقديرها بناًء على الخبرة السابقة لخسائر  احتساب المخصصباستخدام مصفوفة  المتداولة متوقعة على الذمم المدينةال
االئتمان بناًء على وضع التأخر عن السداد والذي يتم تعديله حسب االقتضاء لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية 

 المستقبلية.
عند وقوع حدث أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية  ذات مستوى ائتماني هابطالمالية على أنها  صولاأل اعتباريتم 

 المستقبلية المقدرة لذلك األصل. 
القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو  هبوط فيقد يتضمن الدليل الموضوعي لل

القابلة  الى ذلك بيانات العميل عندما تشير وأثر أو تأخير في سداد أصل الدين أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي تع
 في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر. العكسية التغيرات مثلللمالحظة 

جموعة األصول. إذا وجد أن جميع األدوات المالية القيمة على مستوى األصل أو م هبوط فيتضع المجموعة في االعتبار دليل ال
 . للهبوطالهامة لم تنخفض قيمتها بشكل فردي، يتم إدراجها في مجموعة أدوات مالية ذات خصائص مخاطر متماثلة وتقييمها مجتمعة 

مة بسبب خسائر االئتمان. وعندما القي هبوطالموحدة تحت بند  قائمة الربح او الخسارةقيمة األدوات المالية في  هبوطيتم إثبات خسائر 
قائمة الربح القيمة من خالل  هبوط فيالقيمة، يتم عكس النقص في خسارة ال هبوط فيتسبب األحداث الالحقة نقصًا في مبلغ خسارة ال

 الموحدة. او الخسارة
بعد إتمام جميع اإلجراءات  لصو عندما يكون األصل غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل المخصص المتعلق به. يتم شطب هذه األ

 قائمة الربح او الخسارةبقًا يقلل مبلغ المصروف في ااالسترداد الالحق للمبالغ المدينة المشطوبة س الالزمة وتحديد مبلغ الخسارة.
 الموحدة.  
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 الغاء االعتراف (3)

إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت بتحويل حقوق استالم  بالغاءالمجموعة  تقوم
عاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. ويتم اثبات أي التدفقات النقدية الت

إثبات التزام  الغاءبالموجودات المالية المحولة التي تم انشاءها او االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل. يتم  عالقة
 .العقد ةيتها أو عند إلغاء أو انتهاء مدالي عندما تخلي المجموعة مسؤولمالي في قائمة المركز الم

 المالية لتزاماتاال 
 ف وقياس االلتزامات المالية. وعليه، لم يتم عرض سياسة االلتزامات المالية.يكن هناك أي تغير في االعترا 

 عقد مبادلة أسعار الفائدة
 ادلة أسعار الفائدة. وعليه لم يتم عرض سياسة المشتقات المالية.لم يكن هناك أي تغير في االعتراف وقياس عقد مب

 األثر على الخسائر المتراكمة:
م يتعلق فقط ۲۰۱۸يناير  1المالية في  وااللتزامات لألصولعلى القيم الدفترية  (9)إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 :ين أدناهفي القيمة، كما هو مب للهبوطبالمتطلبات الجديدة 
 

 الخسائر المتراكمة 
 

 )بآالف الرياالت السعودية(

   

  (217,941) 2017ديسمبر  31الرصيد في 

  (10,562) (9االعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة إضافية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

  (228,503) 2018يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 
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 تامعلومات القطاع -4

 إن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب طبيعة منتجاتها وخدماتها بهدف إدارتها. يوجد لدى المجموعة قطاعي أعمال كما يلي: 

 وبيع أنواع مختلفة من األنابيب وتطوير ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بها.  تصنيع -1

 دسية وتشغيلية.إدارة المياه وما يتعلق بها من خدمات استشارية وهن  -2

والتي تم تلخيصها حسب  2017و  2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرولفترة  ،2017ديسمبر  31 و 2018 سبتمبر 30كما في  وفيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية حسب قطاعات األعمال

 أعاله:األعمال المذكورة  قطاعات

 تصنيع وتقنية  

 األنابيب

 

 المياه إدارة

  

 االستبعادات

  

 المجموع

 )بآالف الرياالت السعودية(  2018 سبتمبر 30كما في المنتهية في و التسعة أشهرلفترة 

 674,329  -  119,985  554,344  للعمالء الخارجيين مبيعات

 -  (70,914)  -  70,914  مبيعات بين القطاعات

 674,329  (70,914)  119,985  625,258  مجموع اإليرادات 

 (11,249)  -  8,018  (19,267)  مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكيةت استثمارا نتائجحصة في ال

 (66,128)  -  (12,325)  (53,803)  مصاريف مالية

 (42,302)  -  (1,147)  (41,155)  اهالك واطفاء

 (18,732)  -  (826)  (17,906)  الزكاة وضريبة الدخل

 (91,736)  -  (16,316)  (75,420)  صافي الخسارة

 (3,659)  -  (226)  (3,433)  نفقات رأسمالية

      -   

 411,415  -  80,714  330,701  مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكيةاستثمارات 

 2,990,358  -  704,852  2,285,506  مجموع األصول

 (2,115,346)  -  (733,582)  (1,381,764)  مجموع االلتزامات
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 تصنيع وتقنية  

 األنابيب

 

 قطاع المياه

  

 االستبعادات

  

 المجموع

 )بآالف الرياالت السعودية(  2017 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 559,379  -  91,370  468,009  للعمالء الخارجيين مبيعات

 -  (66,090)  -  66,090  مبيعات بين القطاعات

 559,379  (66,090)  91,370  534,099  مجموع اإليرادات 

 11,252  -  10,154  1,098  مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية استثمارات نتائج الحصة في

 (77,485)  -  (8,380)  (69,105)  مصاريف مالية

 (43,054)  -  (1,404)  (41,650)  اهالك واطفاء

 (17,354)  -  949  (18,303)  اة وضريبة الدخلالزك

 (54,294)  -  (8,765)  (45,529)  صافي الخسارة

 (21,181)  -  (192)  (20,989)  نفقات رأسمالية

         

         2017ديسمبر  31كما في 

 416,407  -  74,030  342,377  استثمارات مسجلة باستخدام طريقة حقوق الملكية

 3,178,906  -  990,918  2,187,988  ع األصولمجمو

 (2,180,876)  -  (1,030,487)  (1,150,389)  مجموع االلتزامات
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 2017ديسمبر  31و  2018 سبتمبر 30 كما فيلمالية حسب المناطق الجغرافية تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية وأوروبا وبعض المناطق الجغرافية األخرى. فيما يلي ملخص لبعض المعلومات ا

 :2017و 2018 سبتمبر 30في  المنتهيه التسعة أشهرلفترة و

 

 السعودية     

 

 المجموع    استبعادات  دول اخرى  اوروبا

 (السعودية الرياالت )بآالف   2018 سبتمبر 30كما في وفي المنتهية  التسعة أشهرلفترة 

     
 

 
    

   
 

 االيرادات
  

580,564  119,985  44,694  (70,914)  674,329 

 متداولة الغير األصول
    

       

 ومعدات ومصانع عقارات -
 

443,786  5,465  11,115  -  460,366 

 أخرى متداولة غير أصول -
 

1,213,665  281,030  169,047  (733,763)  929,979      
         

  2017 سبتمبر 30كما في وفي المنتهية  التسعة أشهرلفترة 
   

       
              

 االيرادات
  

522,083  91,370  12,016  (66,090)  559,379 

   2017ديسمبر  31كما في 
 

       

 متداولة الغير األصول
    

       

 ومعدات ومصانع عقارات -
 483,446  

6,491  10,508  -     500,445 

 أخرى متداولة غير أصول -
 1,438,423  

308,394  161,703  (970,289)  938,231 

 



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةالموجزة  وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 األدوات المالية  -5

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  -5-1

 

 2018 سبتمبر 30  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي  التكلفة المطفأة  العادلة القيمة  

 السعودية( الرياالت )بآالف  

               أصول مالية

 -  -  -  -  682,125  682,125  -  ذمم مدينة تجارية )متداولة(

 -  -  -  -  466,036  466,036  -  ذمم مدينة تجارية )غير متداولة(

  -  1,148,161  1,148,161  -  -  -  - 

               تزامات ماليةال

 -  -  -  -  998,531  998,531  -  قروض قصيرة األجل

 -  -  -  -  417,499  417,499  -  قروض طويلة األجل

 -  -  -  -  489,154  489,154  -  تجارية وآخرى ذمم دائنة

 182  182  -  -  182  -  182  األدوات المالية المشتقة

  182  1,905,184  1,905,366  -  -  182  182 

 

 



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةالموجزة  وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 )تتمة( األدوات المالية  -5

 )تتمة(المالية قياس القيمة العادلة لألدوات  1 -5

 2017 ديسمبر 31  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي  التكلفة المطفأة  العادلة القيمة  

 السعودية( الرياالت )بآالف  

               أصول مالية

    -     -     -     -  795,519  795,519     -  ذمم مدينة تجارية )متداولة(

    -     -     -     -  463,465  463,465     -  ذمم مدينة تجارية )غير متداولة(

  -     1,258,984  1,258,984  -     -     -     -    

               التزامات مالية

    -     -     -     -  1,062,785  1,062,785     -  قروض قصيرة األجل

    -     -     -     -  522,852  522,852     -  قروض طويلة األجل

    -     -     -     -  399,448  399,448     -  تجارية وآخرى ذمم دائنة

 1,506  1,506     -     -  1,506     -  1,506  لمشتقةاألدوات المالية ا

  1,506  1,985,085  1,986,591  -     -     1,506  1,506 

 
 
 



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةالموجزة  وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 استثمارات مسجلة بطريقة حقوق الملكية -6

 تتمثل االستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية فيما يلي:
 ديسمبر  31  سبتمبر 30      

      2018 
 

2017 

      
 السعودية( الرياالت )بآالف 

       استثمارات في مشاريع مشتركة

)"أميبلو"( اميبلو القابضة جي ام بي اتش     253,167  274,143 

 63,825  71,308    الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة )"توزيع"(

أخرىمشاريع مشتركة      19,070  16,044 

يع مشتركةمجموع االستثمارات في مشار     343,545  354,012 

         

       استثمارات في شركات زميلة

 38,617  44,865    شركة أميانتيت قطر لألنابيب المحدودة )"اقاب"(

أخرىشركات زميلة      23,005  23,778 

 62,395  67,870    مجموع االستثمارات في شركات زميلة

         

سجلة بطريقة حقوق الملكيةمالمجموع االستثمارات      411,415  416,407 

 تتمثل حركة االستثمار في مشاريع مشتركة فيما يلي: 

      

التسعة لفترة 

المنتهية  أشهر

 30في 

  سبتمبر

 

للسنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 

      2018 
 

2017 

      
 السعودية( الرياالت )بآالف 

 77,255  354,012    كما في بداية الفترة/السنة 

 286,298  19,070    إضافات

الخسارةالحصة في      (18,049)  (11,202) 

 1,661  (11,488)    تعديالت ترجمة عمالت

 354,012  343,545    كما في نهاية الفترة/السنة

 فيما يلي:  شركات شقيقةتتمثل حركة االستثمار في 

      

التسعة لفترة 

المنتهية  أشهر

 30في 

  سبتمبر

 

للسنة المنتهية 

 ديسمبر  31في 

      2018 
 

2017 

      
 السعودية( الرياالت )بآالف 

 49,488  62,395    في بداية الفترة/السنة

 3,302     -    إضافات

األرباحالحصة في      6,800  12,125 

أرباحتوزيعات      (1,191)  (2,878) 

 358  (134)    تعديالت ترجمة عمالت

 62,395  67,870    كما في نهاية الفترة/السنة



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةالموجزة  وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 القروض -7

 قروض قصيرة األجل   7-1

 االجل فيما يلي: ةتتمثل القروض قصير  
 ديسمبر  31  سبتمبر 30      

      2018 
 

2017 

      
 السعودية( الرياالت )بآالف 

 1,062,785  998,531    قروض قصيرة االجل

الحصول عليها من عدة بنوك تجارية وتحمل برسوم مالية باألسعار السائدة في السوق على أساس  ائتمانية تمسهيالت تمثل هذه القروض ت
 القروض قصيرة األجل عند استحقاقها. معظم أسعار العرض بين البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. تنوي اإلدارة إعادة تدوير

 األجل طويلةقروض    7-2

 االجل فيما يلي: لةطويتتمثل القروض  
 ديسمبر  31  سبتمبر 30      

      2018 
 

2017 

      
 السعودية( الرياالت )بآالف 

 522,852  417,499    قروض من بنوك تجارية

 (202,443)  (247,553)    الجزء المتداول المدرج ضمن االلتزامات المتداولة

ر المتداولةلتزامات غيالجزء غير المتداول المدرج ضمن اال     169,946  320,409 

 قروض من بنوك تجارية
حصلت المجموعة على عدد من القروض من بنوك تجارية متعددة. تحمل هذه القروض عمومًا برسوم مالية على أساس أسعار العرض بين 

تمتد من عام  سدادها،طبقًا لجداول  ،2018 سبتمبر 30البنوك باإلضافة إلى هامش ثابت. إن إجمالي استحقاقات القروض القائمة كما في 
 .2021حتى  2018

 االخالل بأحكام القروض    7-3

تتطلب أحكام اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل من المجموعة الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محدده، وتتطلب  
لغ محددة، كما تحدد مبالغ المصروفات الرأسمالية وبعض المتطلبات الموافقة المسبقة من المقرضين على توزيعات األرباح التي تزيد عن مبا

من  األخرى. أخلت المجموعة في بعض الشروط المالية المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية. تتمثل االحكام المالية الرئيسية المخل بها
 قبل المجموعة فيما يلي: 

 

 األحكام
 

 المتطلبات

 القيمة الملموسة مجموع المطلوبات لصافي
 

200٪ - 250٪ 

 النسبة الجارية
 

100٪ - 125٪ 

 الحد األدنى لحقوق الملكية العائدة للمساهمين
 

 مليون لاير سعودي 1,312،5الى  950من 

 

ارة المجموعة ان لم يقم أي من البنوك المقرضة بممارسة حقهم بإلغاء التسهيالت االئتمانية او تعجيل جدول الدفعات المستقبلية. تعتقد اد  
 المخالفات لن تؤثر على استحقاق هذه القروض او التسهيالت االئتمانية المتاحة.  هذه 

 
 
 



 يانتيت العربية السعودية شركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة(( الموحدةالموجزة  وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهيه في 
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 مطلوبات محتملة وارتباطات -8

مليون ريـال  206.3 لدى المجموعة التزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة بمبلغ (1)
لدى الشركة أيضًا، مجتمعة مع شركاء آخرين في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، مطلوبات  .2018 برسبتم 30سعودي كما في 

بتسهيالت قروض لهذه الشركات  متعلقة 2018 سبتمبر 30مليون ريـال سعودي كما في  182.4محتملة عن ضمانات بمبلغ 
 المشتركة.الزميلة والمشاريع 

 .مليون ريال سعودي 2.1مبلغ  2018 سبتمبر 30ليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى النفقات الرأسمالية التي تعاقدت ع تبلغ (2)

من خالل االستحواذ، من جهة ذات عالقة، على شركة تابعة  2009تمتلك المجموعة قطعة أرض صناعية في مدينة جدة منذ عام  (3)
لنظام القضائي السعودي. تعتقد ادارة المجموعة أنه تمتلك هذه األرض. إن ملكية هذه األرض محل نزاع قانوني يتم النظر فيه أمام ا

 لن ينتج عن هذا النزاع اي التزام.

 عتمادتاريخ اال  -9
 .2018 نوفمبر 4مجلس إدارة الشركة باعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة في تاريخ الموافق  قام




