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 الشركة العربية لألنابيب
 (سعودية)شركة مسامهة 

 األوليةقائمة املركز املايل 
   ت السعودية ما  م يككر غري لل((ريـاالالآالف )مجيع املبالغ ب

  يونيو 30كما يف              
  2014     2015     إيضاح 
 (موحدة)    

 املوجودات
 :موجودات متداولة

 6.189  9.675  لهثانقد وما مي
 162.676  72.891 3   لمم مدينة

 561.230  514.151  نخمزو 
  43.757  75.468  أخرى وموجوداتمقدمة  اتمدفوع

  5672.18  285.377  
 :موجودات غري متداولة

 430.419  0419.30 10، 5 مصنع ومعداتممتلكات و 
  0419.30  430.419  

  11.204.27  51.091.48  جمموع املوجودات
 املطلوبات

 :مطلوبات متداولة
 -  549  بنوك 

 245.357  250.911 5   قروض قصرية األجل
 40.309  21.287  أوراق دفع
 3.566  2.509  لمم دائنة

 43.670  14.563  ومطلوبات أخرى اتمستحق
  40.977  59.783 5   األجل وطويلة من قروض متوسطة املتداول اجلزء

  349.602  373.879  
 مطلوبات غري متداولة:

 128.804  86.679 5   األجل طويلةو  متوسطةقروض 
  11.552  11.373  للموظفني هناية اخلدمة خمصص مكافأة

  98.052  140.356  
 :ملسامهنياحقوق    514.235  447.654  جمموع املطلوبات

 400.000  400.000 6   رأس املال
 158.466  158.466 23-2 احتياطي نظامي

 31.438  31.438 23-2 احتياطي عام
  100.132  53.927  أرباح مبقاة

  690.036  643.831  سامهنياملجمموع حقوق 
 1.204.271  1.091.485  جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني

 9   حمتملة مطلوبات

 القوائم املالية األولية املوحدةال يتجزأ من هكه  جزءا   15إىل رقم  5 رقم منيف الصفحات  اإليضاحات املرفقةتعترب 
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 الشركة العربية لألنابيب
 (سعودية)شركة مسامهة 

 األولية العملياتقائمة 
    لل((غري ت السعودية ما  م يككر ريـاالالآالف )مجيع املبالغ ب
 يونيو 30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف    يونيو 30لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف    
  2014      2015      2014      2015     إيضاح 
 (موحدة)        (موحدة)      

   196.997   226.124   111.346   65.061  3 املبيعات
 (182.395 ) (201.711 )  (107.030 )   (56.675 )  املبيعاتتكلفة 

  14.602   24.413   4.316   8.386   الربح اإلمجايل

 مصاريف تشغيلية:
  (12.318 )  (15.380 )  (6.854 )  (6.511 )  بيع وتوزيع

  (8.133 )  (8.169 )  (4.366 )  (3.640 )  عمومية وإدارية
  (1.5472 )  (2.642 )  (431 )  (425 )  خمصص بضاعة بطيئة احلركة ومتقادمة

  (7.653 )  (1.778 )  (7.335 )  (2.190 )  من العمليات الرئيسيةاخلسارة 
 أخرى:إيرادات )مصاريف( 

  (9.275 )  (9.802 )  (5.127 )  (4.851 ) 5  نفقات متويلية
  627   68   611   68   إيرادات أخرى، صايف

  (16.300 )  (11.512 )  (11.851 )  (6.973 )  قبل الزكاةاخلسارة 
  (4.571 )  (3.217 )  (2.201 )  (1.428 )  زكاة

  (20.871 )  (14.729 )  (14.052 )  (401.8 )  الفرتة خسارةصايف 

 السهم )بالريـال السعودي(: خسارة
  (19.0 )  (03.0 )  (80.1 )  (05.0 ) 7  من العمليات الرئيسية اخلسارة
  (20.5 )  (37.0 )  (35.0 )  (21.0 ) 7  الفرتة خسارةصايف 

 املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية
  40.000   40.000   40.000   40.000  7  )باآلالف( القائمة  
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 الشركة العربية لألنابيب
 (سعودية)شركة مسامهة 

 األولية التدفقات النقديةقائمة 
   لل((غري ت السعودية ما  م يككر ريـاالالآالف ب)مجيع املبالغ 

 يونيو 30املنتهية يف  أشهر الستة ةلفرت      
       2015      2014  
 (موحدة)       

 :األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 (20.871 )  (14.729 )  الفرتة خسارةصايف 

 :لبنود غري نقديةتعديالت 
 1.542   2.642   خمصص بضاعة بطيئة احلركة ومتقادمة 
 11.127   12.380   استهالكات 
 262   00   إطفاءات 
 20   (42)   ممتلكات ومصنع ومعداتمن بيع  خسارة 
 4.571   3.217   خمصص زكاة 
 1.174   1.261   اخلدمة للموظفني هنايةمكافأة  خمصص 

 :رأس املال العاملالتغريات يف 
 (17.301)  42.203   لمم مدينة 
 (12.465 )  15.647   خمزون 
 7.643   (3.154)  أخرى متداولة وموجودات ةمقدم اتمدفوع 
 13.264   (8.011)  ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى لمم دائنة 

  (323 )  (364 )  مكافأة هناية اخلدمة املدفوعة للموظفني
   (11.357)  51.050   األنشطة التشغيليةالناتج من )املستخدم يف(  صايف النقد

 :يةاالستثمار  نشطةاألالتدفقات النقدية من 
 (277 )  (2.173 )  شراء ممتلكات ومصنع ومعدات

  342   --   ممتلكات ومصنع ومعداتمتحصالت من بيع 
  65   48.877   يةاالستثمار  نشطةالناتج من األ صايف النقد

 
 :يةالتمويل نشطةاألالتدفقات النقدية من 

 9.320   (29.564)  أوراق دفع
 (15.882 )  (9.393 )  األجل قصريةقروض  املسدد من
 (11.135)  (3.750 )  األجلوطويلة من قروض متوسطة  احملصل)املسدد( 

  (17.697 )  (42.707 )  يةالتمويل نشطةاأل املستخدم يف صايف النقد
 (28.989)  6.170   لهثاالنقد وما مييف  التغريصايف 

  35.178   3.505   الفرتةبداية  يف له كماوما مياثنقد 
  6.189   9.675   الفرتة يف هناية له كماثاوما مينقد 
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 معلومات عامة -1
معايل وزير قرار  تأسست مبوجب سعودية مسامهةهي شركة  )"الشركة"( لألنابيبالشركة العربية  إن

مسجلة يف اململكة العربية و  (،1991 يونيو 1)هـ 1411 لو القعدة 19تاريخ ب 922 رقم التجارة
صفر  14صادر يف مدينة الرياض بتاريخ  1010085734السعودية مبوجب سجل جتاري رقم 

 الرياض ،42734، إن عنوان الشركة املسجل هو ص.ب (1991أغسطس  24) ه1412
 .، اململكة العربية السعودية11551

تتمثل األنشطة الرئيسية املرخصة للشركة يف إنتاج أنابيب الصلب امللحومة طوليا  واملطلية خلطوط 
األنابيب ولألغراض اإلنشائية والتجارية ومتارس الشركة نشاطها مبوجب الرتخيص الصناعي رقم 

لو  12/ص بتاريخ 1109ه والرتخيص الصناعي رقم 1405لو القعدة  12/ص بتاريخ 434
يقوم الفرعني املشار إليهما أدناه، بتغليف أنابيب  .ه والتعديالت اليت أجريت عليهما1419القعدة 

 الصلب.

اجلبيل والكي يعمل تتضمن القوائم املالية األولية املرفقة حسابات الشركة وفرعيها يف كل من مدينة مبدينة 
ربيع اآلخر  21الصادر يف مدينة اجلبيل بتاريخ  2055007048مبوجب سجل جتاري رقم 

(، وفرع مدينة الرياض )انظر الفقرة أدناه( والكي يعمل مبوجب 2005مايو  30هـ )املوافق 1426
ه 1424مجادى األوىل  27الصادر يف مدينة الرياض بتاريخ  1010188732سجل جتاري رقم 

 (.2003يوليو  27)املوافق 

قامت الشركة باستكمال اإلجراءات النظامية املرتبطة بعملية شراء شركتها التابعه الشركة العربية يادونج 
 31احملدودة )يادونج للتغليف( واليت سبق شراء حصة الشري( اآلخر فيها خالل السنة املنتهية يف 

لشركة تسيطر ومتل( يادونج للتغليف بالكامل كما بطريقة غري مباشرة، وهبكا أصبحت ا 2012ديسمرب 
، وقد قامت الشركة بتوحيد حسابات يادونج للتغليف ضمن القوائم املالية 2012ديسمرب  31يف 

. ومت 2014وحىت هناية الربـع الثالث من عام  2012املوحدة للشركات بداية من الربع الرابع من عام 
وحتويلها إىل  2014نوفمرب  4ـاري لـشركةــ يادونج للتغليف كما يف االنتهاء من تعديل السجـــل التجــــ

فرع )فرع الرياض أعاله(، وعليه فقد مت دمج حسابات هكا الفرع ضمن حسابات الشركة خالل الربع 
 .2014الرابع من عام 
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 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -2
املوحدة مت إدراجها أدناه. مت تطبيق األولية ئم املالية أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هكه القوا

 املعروضة، ما  م يككر غري لل(. فرتاتهكه السياسات بشكل منتظم على مجيع ال
 أسس االعداد  2-1

 وفقا  و  أعدت القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة على أساس التكلفة التارخيية وفقا  ملبدأ االستحقاق،
 األولية القوائم املاليةهكه  جيب قراءةعن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.  ةالصادر  احملاسبةملعايري 
 .2014ديسمرب  31القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف مع  املوحدة

 

 واملوضحة أدناه املوحدة األوليةاملالية  قوائماليف إعداد  شركةال طبقتهااليت اهلامة السياسات احملاسبية إن 
 31املنتهية يف  ةللسن للشركةاملراجعة السنوية بالقوائم املالية املوحدة املوضحة  تل( السياساتمع  تتوافق

 .2014 ديسمرب

 فرتة القوائم املالية  2-2
من كل سنة ميالدية. يتم ديسمرب  31يناير من كل عام، وتنتهي يف  1تبدأ الفرتة املالية للشركة يف 

عداد القوائم املالية األولية املوحدة وفقا  ملعيار التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة السعودية إ
للمحاسبني القانونيني، واليت تعد وفقا  ملنهج تكامل الفرتات الدورية والكي يعترب كل فرتة أولية من فرتات 

وخسائر  اريفيتم إثبات إيرادات ومكاسب ومصالسنة املالية جزءا  مكمال  للسنة املالية. ومبوجب لل( 
تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة مجيع التسويات، اليت  الفرتة األولية خالل تل( الفرتة األولية.

ملركز إلظهار اضرورية  الشركةتتكون بشكل أساسي من املستحقات العادية املتكررة واليت تعتربها إدارة 
 بشكل عادل.للشركة لعمليات والتدفقات النقدية املايل ونتائج ا

 كاملة.  الفرتةإن نتائج أعمال الفرتة األولية قد ال متثل مؤشرا  دقيقا  عن النتائج الفعلية ألعمال 

 االولية أسس توحيد القوائم املالية  2-3
القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية  للمجموعةالشركات التابعة هي الشركات اليت يكون 

للحصول على املنافع االقتصادية، وتكون نسبة ملكيتها عموما  أكثر من نصف حقوق التصويت فيها. 
. يتم اجملموعة، الا كانت جوهرية، من تاريخ انتقال السيطرة إىل تم توحيد حسابات الشركات التابعةي

 ف السيطرة.التوحيد من تاريخ توق التوقف عن

تستخدم طريقة الشراء احملاسبية للمحاسبة عن شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة 
للموجودات املقدمة أو املطلوبات املتكبدة أو املتحملة يف تاريخ الشراء. يتم إثبات الزيادة يف تكلفة 

جودات املشرتاة القابلة للتحديد كشهرة. يتم عرض يف صايف املو  اجملموعةالشراء عن القيمة العادلة حلصة 
األولية الشهرة الناجتة عن شراء الشركات التابعة ضمن املوجودات غري املتداولة يف قائمة املركز املايل 
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املوحدة ويتم اختبار الشهرة سنويا  فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها، وتثبت بصايف التكلفة بعد خصم أي 
 يمة، إن وجدت.خسائر هبوط يف الق

املوحدة األولية يتم إثبات االستثمارات يف الشركات التابعة اليت ال تكون جوهرية بالنسبة للقوائم املالية 
 .، ويتم إثباهتا مبدئيا  بالتكلفةباستخدام طريقة حقوق امللكية احملاسبية للمجموعة

 .اجملموعةللمعامالت فيما بني شركات  يتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح أو اخلسائر غري احملققة

 تقديرات وافرتاضات حماسبية مؤثرة  2-4
وفقا  ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية األولية يتطلب إعداد القوائم املالية 

استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر على املبالغ املعروضة للموجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن 
، وككل( املبالغ املعروضة لإليرادات األوليةاملوجودات واملطلوبات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية 

. يتم تقييم التقديرات واالفرتاضات بشكل مستمر بناء  على األوليةصاريف خالل فرتة القوائم املالية وامل
اخلربة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية اليت يعتقد أن تكون مناسبة 

ى أفضل املعلومات بعمل تقديرات وافرتاضات تتعلق باملستقبل مبنّية عل الشركةللظروف. تقوم إدارة 
واألحداث احلالية لدى اإلدارة. نادرا  ما تتساوى نتائج التقديرات احملاسبية، وفقا  لتعريفها، مع النتائج 

 الفعلية املتعلقة هبا.

 التقارير القطاعية  2-5

 القطاع التشغيلي  )أ(
 القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:

 يف أنشطة تدر إيرادات، تعمل 
  يتم حتليل نتائج العمليات بشكل مستمر من قبل اإلدارة من أجل اختال القرارات اليت تتعلق

 بتوزيع املوارد وتقييم األداء،
 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 

 القطاع اجلغرايف )ب( 
اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف  القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت

 منطقة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد ختتلف عن تل( اليت تعمل يف مناطق اقتصادية أخرى.
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 العمالت األجنبية  2-6
 )أ( العملة الرئيسية

ألقرب ألف شركة مقربأ لل الرئيسيةوهو العملة السعودي  ريـالبال األوليةتظهر البنود يف القوائم املالية 
 ريـال.

 )ب( معامالت وأرصدة
السعودي باستخدام أسعار الصـرف السائـدة  ريـاليتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل ال

فـي تاريخ تلـ( املعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنيب الناجتة عن تسديد تل( املعامالت 
ار صرف املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية باستخدام أسع وككل( الناجتة عن حتويل أرصدة

 .األولية قائمة الدخلة يف فرت العمالت كما يف هناية ال

 نقد وما مياثله  2-7
يتكون النقد وما مياثله من نقد يف الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصرية 

 .ية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها، ان وجدتاألجل، لات تواريخ استحقاق أصل

 ذمم مدينة  2-8
يتم إثبات الكمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصا  خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل 

من  الشركةخمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن 
 قائمة الدخلاملبالغ مبوجب الشروط األصلية للكمم املدينة. يتم إثبات هكا املخصص يف  حتصيل مجيع

ضمن "مصاريف عمومية وإدارية". عندما تكون الكمم املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم شطبها األولية 
مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم إثبات أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لكمم قد مت 

 .األولية قائمة الدخلشطبها بقيد دائن على "مصاريف عمومية وإدارية" يف 

 خمزون  2-9
دد التكلفة على أساس حتالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. باملخزون  تيتم إثبا

وتكاليف التصنيع  متوسط التكلفة املرجح. تشتمل تكلفة املنتجات اجلاهزة على املواد األولية والعمالة
 يتم تكوين خمصص للمخزون الراكد وبطيء احلركة. غري املباشرة.

ادية ناقصا تكاليف تيعر يف سياق األعمال االلتحقق متثل سعر البيع املقدّ صايف القيمة القابلة ل
 استكمال العملية ومصاريف البيع.
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 ممتلكات ومصنع معدات  2-10
معدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك املرتاكم وأي خسائر اخنفاض يف قيمتها،  مصنعيتم إثبات ممتلكات و 

قائمة إن وجدت، ما عدا األعمال الرأمسالية حتت التنفيك يتم إثباهتا بالتكلفة. يتم إثبات االستهالك يف 
املوجودات على مدى األعمار  لفةالقسط الثابت، ولل( لتوزيع تك، باستخدام طريقة األولية الدخل

 اإلنتاجية املقدرة هلا كما يلي:
 عدد السنوات 

 33.33   مباين
 25-10   آالت ومعدات

 5-3.33   ثاث ومفروشاتأ
 5       سيارات

 5-3     أجهزة وبرامج حاسب آيل

 يتم إثباهتامعدات خالل فرتة اإلنشاء كأعمال رأمسالية حتت التنفيك و  مصنعيتم رمسلة ممتلكات و 
مصنع املناسبة من ممتلكات و  الفئةبالتكلفة. كما يتم حتويل تكلفة أعمال رأمسالية حتت التنفيك إىل 

معدات عندما تكون صاحلة لالستخدام. تتكون تكلفة أعمال رأمسالية من سعر الشراء والتكاليف و 
 تخدام.املباشرة والغري مباشرة املتعلقة جبعل األعمال رأمسالية حتت التنفيك صاحلة لالس

 قائمة الدخلحتدد أرباح وخسائر االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية ويتم إثباهتا يف 
معدات فور اختال و  مصنع األولية. يتم إثبات اخلسائر غري احملققة الناجتة عن قرار استبعاد ممتلكات و

ىت أختك فيها قرار االستبعاد. ال يتم األولية ال قائمة الدخلقرار االستبعاد، وحتمل هكه اخلسائر على 
 معدات أو االستغناء عنها.مصنع إثبات املكاسب غري احملققة الناجتة عن قرار استبعاد ممتلكات و 

يتم إثبات مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي املقدر لألصل 
يتم رمسلة تكاليف التجديدات والتحسينات اجلوهرية، إن وجدت، عند تكبدها.  قائمة الدخل األوليةيف 

 ويتم استبعاد املوجودات اليت مت استبداهلا.

 مؤجلة اريفمص  2-11
اليت يتوقع  فير ايتم رمسلة املصمتثل املصاريف املؤجلة مصاريف ما قبل التأسيس اليت تكبدهتا الشركة. 

على مخسة  طريقة القسط الثابتباستخدام مؤجلة، ويتم إطفاءها  يفر امنها منافع مستقبلية كمص
 .األولية قائمة الدخليف  سنوات
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 اهلبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  2-12
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة للهبوط يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إىل 
أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات خسارة اهلبوط يف القيمة، باملبلغ الكي تزيد 

قيمة العادلة لألصل ناقصا  تكاليف البيع أو فيه القيمة الدفرتية لألصل عن قيمته القابلة لالسرتداد وهي ال
قيمة االستخدام، أيهما أعلى .ولغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع املوجودات ألدىن مستوى تتواجد فيه 
تدفقات نقدية منفصلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف 

، إن وجدت، واليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس لل( اهلبوط، ولل( الشهرة
يف تاريخ كل فرتة مالية. إلا ما مت عكس خسارة اهلبوط يف القيمة يف وقت الحق، عندئك تتم زيادة 

على أال يزيد  القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقد إىل التقدير املعدل لقيمتها القابلة لالسرتداد،
عن القيمة الدفرتية فيما لو  م يتم إثبات خسارة اهلبوط يف قيمة لل( األصل أو الوحدة املدرة للنقد يف 

يتم  .األولية قائمة الدخلالفرتات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة اهلبوط يف القيمة فورا  كإيراد يف 
األولية. ال يتم عكس خسارة  قائمة الدخل إثبات عكس خسارة اهلبوط يف القيمة فورا  كإيرادات يف

 .الشهرة، إن وجداهلبوط يف قيمة 

 القروض  2-13
يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة، بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن وجدت. مت 

ل ضمن كجزء متداو األولية  شهرا من تاريخ قائمة املركز املايل  12تصنيف القروض اليت تستحق خالل 
يتم رمسلة تكاليف القروض كما   األولية. قائمة الدخل يفالقروض  لفةتك إثباتيتم  املطلوبات املتداولة.

 اليت ترتبط مباشرة بإنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة ولل( كجزء من هكه املوجودات.

 ذمم دائنة ومستحقات  2-14
ضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء مت إصدار يتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل ب

 أو ال. الشركةفواتري مبوجبها إىل 

 خمصصات  2-15
يتم إثبات خمصصات أخرى عندما يكون لدى اجملموعة التزام قانوين حايل أو استنتاجي نتج عن حدث 

 يعتمد عليه.سابق، وهناك احتمال استخدام املوارد لتسديد هكا االلتزام، وميكن تقدير املبلغ بشكل 

 والضرائب الزكاة  2-16
 للشركة. يتم إثبات خمصص الزكاة (مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة" للزكاة وفقا  ألنظمة الشركةختضع 

يتم إثبات املبالغ اإلضافية اليت تستحق، إن وجدت، عندما يتم حتديدها حني إهناء  قائمة الدخل.يف 
   الربوط النهائية.
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طاع ضرائب عن معامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية  باستق الشركةتقوم 
 كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي.

 خمصص مكافأة هناية اخلدمة  2-17
يتم إثبات خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة 

. يتم احتساب مبلغ املطلوب على أساس القيمة احلالية األولية ئمة الدخلقاالعربية السعودية وحيمل على 
األولية. للمكافأة املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل 

يتم احتساب املبالغ املسددة عند هناية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخرية وعدد 
 سنوات خدماهتم املرتاكمة، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعودية.

 بيعاتامل  2-18
سم اخلصومات واملردودات، ان بالصايف بعد حيتم إثبات املبيعات عند تسليم البضاعة اىل العمالء، 

 .وجدت

 مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية  2-19
وإدارية تكاليف مباشرة وغري مباشرة ال تكون بالضرورة جزء  من تتضمن مصاريف بيع وتوزيع وعمومية 

. توزع التكاليف بني يف اململكة العربية السعودية ة املتعارف عليهااحملاسب عايريوفقا  مل تكلفة املبيعات
 مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية وتكلفة املبيعات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

 احتوزيعات أرب  2-20
 .سامهنييف الفرتة اليت يتم اعتمادها من قبل املاألولية يتم إثبات توزيعات األرباح يف القوائم املالية 

 السهم)خسارة( رحبية   2-21
لألسهم العادية. يتم  ةاملتاح سارة(اخل)الربح السهم نصيب السهم العادي من  )خسارة( متثل رحبية

 )خسارة(ربح  صايفمن العمليات الرئيسية ومن  سارة(اخل)الربح  السهم من )خسارة( احتساب رحبية
 .ةالفرت  على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة /الفرتة

 احتياطيات  2-22
 حتياطي نظاميا ( أ)

ة ، جيب على الشركو النظام األساسي للشركة مبوجب أحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية
٪ من 50إىل االحتياطي النظامي حىت يعادل هكا االحتياطي  سنةربح ال ٪ من صايف10أن حتول 

املرفقة هو احتياطي نظامي للشركة. إن هكا األولية رأمساهلا. إن االحتياطي النظامي يف القوائم املالية 
  االحتياطي غري قابل للتوزيع على املسامهني حاليا .
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 حتياطي عاما ( ب)
من صايف الدخل السنوي وفقا للنظام األساسي للشركة، ان ٪ 30يتم تكوين احتياطي عام بنسبة 

الغرض من هكا االحتياطي هو دعم املركز املايل للشركة. وقد مت تثبيت مبلغ االحتياطي العام عند 
 .2011يونيو  12مليون ريـال سعودي بناء  على قرار اجلمعية العامة للشركة بتاريخ  31.4

 عقود إجيار تشغيلية  2-23
على مدى فرتة العقود األولية  قائمة الدخلات مصاريف اإلجيار مبوجب عقود إجيار تشغيلية يف يتم إثب

 املتعلقة هبا.

 إعادة تصنيف  2-24
لفرتة ل لكي تتوافق مع طريقة العرض األولية لفرتة املقارنة،مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية 

 .احلالية
 
 ذمم مدينة ومبيعات  - 3

 يونيو 30) عمالء أربعةمطلوبة من  2015 يونيو 30تقريبا  من الكمم املدينة كما يف  ٪99إن 
 30 املنتهية يفللفرتة  بيعاتتقريبا  من امل ٪90إن  (. كماعمالءثالثة مطلوبة من  تقريبا   99٪: 2014

 .(عمالءأربعة  كانت من ٪ تقريبا  84: 2014 يونيو 30) عمالء أربعة من كانت 2015 يونيو

 قروض  - 4

 ("الصندوق"صندوق التنمية الصناعية السعودي )قرض  ( أ)
مليون ريـال سعودي حصلت عليه الشركة  113.4مببلغ إمجايل قدره  ض من الصندوقلدى الشركة قر 

لتمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج األنابيب يف مدينة اجلبيل. إن هكا القرض مضمون برهن مباين 
ومصنع ومعدات الشركة لصاحل الصندوق، وتضمنت اتفاقية القرض شروطا  فيما خيص التزام الشركة 

ية. يتم سداد القرض على ثالثة عشر قسط نصف سنوي، بدأ سداد أول ببعض النسب والشروط املال
مليون ريـال سعودي. وافق  3.8( مببلغ 2008أغسطس  17ه )1429شعبان  15قسط يف 

مارس  9ه )1436مجادى األوىل  18الصندوق على إعادة جدولة سداد هكا القرض بتاريخ 
ن ريـال سعودي على عشرة أقساط نصف مليو  85( ليتم سداد املتبقي من القرض والبالغ 2015

( وآخر قسط 2015يونيو  2ه )1436شعبان  15سنوية، على أن يكون سداد أول قسط بتاريخ 
(. إن القيمة الدفرتية لقرض الصندوق بعملة الريال 2019أكتوبر  14ه )1441صفر  15بتاريخ 

 .2015 يويون 30مليون ريـال سعودي كما يف  85السعودي. وبلغ الرصيد القائم 
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 قروض بنوك جتارية ( ب)
 30كما يف سعودي   ريـال مليار 1بسقف ائتماين قدره ئتمانية مع بنوك حملية ات لدى الشركة تسهيال

وتوسعاهتا  لتمويل عمليات الشركة( سعودي ريـالمليار  1.2 مببلغ: 2014 يونيو 30) 2015 يونيو
األجل وخطابات  طويلةو ومتوسطة رية قروض قصحساب جاري مدين و . تتضمن التسهيالت الرأمسالية

 30ومتويل عقود مشاركة. بلغ اجلزء املستغل من هكه التسهيالت كما يف اعتماد وخطابات ضمان 
 ريـالمليون  424: 2014 يونيو 30مليون ريـال سعودي كقروض ) 313مبلغ قدره  2015 يونيو

مليون  114: 2014 يونيو 30مليون كخطابات ضمان واعتمادات مستندية ) --( ومبلغ سعودي
. حتمل هكه التسهيالت نفقات مالية بأسعار السوق السائدة. إن هكه التسهيالت ريـال سعودي(

. تتضمن اتفاقيات التسهيالت أيضا  لصاحل البنوك املقرضة أصدرهتا الشركة ألمرمضمونة بسندات 
هلكه التسهيالت يمة الدفرتية إن القتعهدات تتطلب احلفاظ على بعض املؤشرات املالية وأمور أخرى. 

 السعودي. ريـالبعملة ال هي

 رأس املال  - 5
سهم  مليون 40من  2014و  2015 يونيو 30يتكون رأس مال الشركة املصرح به واملدفوع كما يف 

 .سعودي للسهم ريـال 10مسية تساوي ابقيمة 

 رحبية السهم )خسارة(  - 6
 من صايفخسارة السهم من العمليات الرئيسية و  الربح )اخلسارة( السهم من)خسارة(  ربح مت احتساب

على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم  2014و  2015 يونيو 30املنتهيتني يف  الفرتتني خسارة
 .ةخالل الفرت مليون سهم  40البالغ 

 معلومات قطاعية  - 7

 القطاعات التشغيلية

 إنتاج أنابيب الصلبقطاع  ،طاعنيولديها ق يف اململكة العربية السعودية الشركة يتم تصنيع منتجات
أي من احلدود الكمية املشار إليها يف معيار  التغليف قطاع .  م حيققأنابيب الصلب تغليفوقطاع 

 م يتم اإلفصاح عن  ،وبناء  عليه ،التقارير القطاعية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
 املرفقة.األولية يف القوائم املالية التشغيلية القطاعية  علوماتامل

  



 الشركة العربية لألنابيب
 (سعودية)شركة مسامهة 

 )غري مراجعة(القوائم املالية األولية إيضاحات حول 
  2015يونيو  30يف  تنياملنتهي الستة أشهرالثالثة أشهر و  يتلفرت 

   لل((غري ت السعودية ما  م يككر ريـااللبآالف ا)مجيع املبالغ 
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 القطاعات اجلغرافية

من مبيعات الشركة عبارة عن مبيعات  تقريبا  ٪ 48كانت   2015 يونيو 30خالل الفرتة املنتهية يف 
 يونيو 30٪ تقريبا  من مبيعات حملية )الفرتة املنتهية يف 52اخلليج والشرق األوسط و  لدولتصدير 
٪ تقريبا  مبيعات حملية(. إن  43٪ تقريبا  مبيعات تصدير لدول اخلليج والشرق األوسط و 57: 2014

كافة موجودات ومطلوبات الشركة موجودة يف اململكة العربية السعودية باستثناء الكمم املدينة املتعلقة 
: 2014 يونيو 30) 2015 يونيو 30مليون ريـال سعودي كما يف  42مببيعات التصدير واليت بلغت 

 مليون ريـال سعودي(. 106

 التزامات حمتملة  - 8
تتمثل االلتزامات احملتملة يف قيمة االعتمادات املستندية وخطابات الضمان القائمة الصادرة يف سياق 

 يونيو 30مليون ريـال سعودي ) 27مببلغ  2015 يونيو 30األعمال االعتيادية للشركة كما يف 
 مليون ريـال سعودي(. 73: 2014

 


