
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشركة العربية لألنابيب
  األولية الموجزة القوائم المالية  )شركة مساهمة سعودية( 

 في أشهر المنتهية والستة ةالثالث تيلفتر وتقرير الفحص لمراجع الحسابات 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ 

  
  
  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  



 

 
 

  
   الشركة العربية لألنابيب

  األولية الموجزة المالية القوائم  )شركة مساهمة سعودية( 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ في ة أشهر المنتهيتينتلفترتي الثالثة والس

  
  

  صفحة  فهرس
   المراجع المستقل على القوائم المالية األولية الموجزةر تقري

  ١  األولية الموجزة قائمة المركز المالي
  ٢  والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الخسائر وأاألرباح قائمة 

  ٣  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة
  ٤  األولية الموجزة قائمة التدفقات النقدية

  ٢٥-٥  األولية الموجزة القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 ية لألنابيب الشركة العرب
  األولية الموجزة قائمة المركز المالي  (شركة مساهمة سعودية)

   ٢٠١٧ يونيو ٣٠ي كما ف
  يناير ١  

٢٠١٦  
 مدققة

 
 
 

  ديسمبر ٣١
٢٠١٦  
 مدققة

  
 

  يونيو ٣٠
٢٠١٧  

  غير مدققة
   إيضاح  

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

بآالف الرياالت    السعودية
        السعودية

 الموجودات       
 موجودات غير متداولة        
 ت وآالت ومعداتممتلكا ٩   ٤٠٤٬٧٠١  ٤٠٠٬٠٨٦  ٤١١٬٦٤٦
 إجمالي الموجودات غير المتداولة    ٤٠٤٬٧٠١  ٤٠٠٬٠٨٦  ٤١١٬٦٤٦

 موجودات متداولة        
 مخزونال ١٠   ٦٢٥٬٦٦٤  ٥٥١٬١٥١  ٥٢٥٬٧١٤

 ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية ١١  ١٧٠٬٠٥٢  ١٠٩٬١٥٩  ٧٧٫٢٤٦
 حكمهالنقد وما في  ١٢   ١٦٬٤٦٩  ٩٬٢٤٦  ١٥٬٧٤٩

 إجمالي الموجودات المتداولة   ٨١٢٬١٨٥  ٦٦٩٬٥٥٦  ٦١٨٬٧٠٩
 إجمالي الموجودات   ١٬٢١٦٬٨٨٦  ١٬٠٦٩٬٦٤٢  ١٬٠٣٠٬٣٥٥

 الملكيةالمطلوبات وحقوق        
 الملكيةحقوق        

 رأس المال ١٣  ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠
 نظامي احتياطي ١٤  ١٥٨٬٨٩٧  ١٥٨٬٨٩٧  ١٥٨٬٤٦٦

  عام احتياطي ١٥  ٣١٬٤٣٨  ٣١٬٤٣٨  ٣١٬٤٣٨
 مبقاهأرباح    ٢٦,٧٠٠  ٢٦٬٠٨٠  ٢٢٬١٩٩

 الملكيةإجمالي حقوق    ٦١٧٬٠٣٥  ٦١٦٬٤١٥  ٦١٢٬١٠٣
 المطلوبات       
 مطلوبات غير متداولة       

 قروض طويلة األجل ١٦  ٣٥٬٠٠٠  ٥٥٬٠٠٠  ٧٢٬٤٣٨
 للموظفين لخدمةمكافأة نهاية ا ١٨  ١٢٬٩٦٨  ١٢٬١٢٦  ١١٬٥٤٤
  غير المتداولة إجمالي المطلوبات   ٤٧٬٩٦٨  ٦٧٬١٢٦  ٨٣٬٩٨٢

 مطلوبات متداولة       
  سحب على المكشوف  ١٢  ١٬٢٢٧   ١٬٠٤٨   ٢٫٠٠٦

 األجل قروض قصيرة ١٧  ٣٩٢٬٨٤٥  ٢٥٧٬٩٩٧  ٢٤٥٬٣٩١
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل ١٦  ٥٧٬٥٢٢  ٣٧٬٧٠٦  ٤٣٬٤٧٦

 مخصص الزكاة ١٩  ٤٬٤٥٦  ٧٬٧٤٧  ٨٬٠٥٨
 ودائنون آخرون ذمم دائنة تجارية ٢٠  ٩٥٬٨٣٣  ٨١٬٦٠٣  ٣٥٬٣٣٩

 إجمالي المطلوبات المتداولة   ٥٥١٬٨٨٣  ٣٨٦٬١٠١  ٣٣٤٬٢٧٠
 إجمالي المطلوبات   ٥٩٩٬٨٥١  ٤٥٣٬٢٢٧  ٤١٨٬٢٥٢

 الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق    ١٬٢١٦٬٨٨٦  ١٬٠٦٩٬٦٤٢  ١٬٠٣٠٬٣٥٥
  

    .األولية الموجزة القوائم الماليةال يتجزأ من هذه  ) جزءً ٢٥) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (تعتبر 
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 الشركة العربية لألنابيب  
  الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة وأقائمة األرباح   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ونيو ي ٣٠ة أشهر المنتهيتين في تلفترتي الثالثة والس
  
  

        أشهر المنتهية في ةلفترة الثالث    أشهر المنتهية في الستةلفترة   
 يونيو ٣٠

٢٠١٦  
  غير مدققة

 يونيو ٣٠ 
٢٠١٧  

  غير مدققة
 يونيو ٣٠  

٢٠١٦  
  غير مدققة

 يونيو ٣٠ 
٢٠١٧  

    إيضاح    غير مدققة
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت   

بآالف     السعودية
الرياالت 

  ديةالسعو
بآالف الرياالت  

        السعودية
             

  المبيعات     ١٢٠٬٦٢١   ١٠٥٬٤٤٦  ٢٣٣٬٢٣٨   ١٦٦٬٩٨٨
  تكلفة المبيعات     (١٠٤٬٦٩١)   )٨٣٬٩٦٧(  )٢٠٩٬٣٣٩(   )١٣٧٬٩٧٨(

  مجمل الربح     ١٥٬٩٣٠   ٢١٬٤٧٩  ٢٣٬٨٩٩   ٢٩٬٠١٠
  ية بيعيه وتوزيعمصروفات      (٢٬٥٨٠)   (٥,٨٥٧)  (٤٬٤٢١)   (١١,٩٦٨)

 مصروفات عمومية وإدارية     (٣٬٩٣٧)   (٣,٨٩٩)  (٧٬٤٦١)   (٨,٣٦٩)
  صناعية عن طاقة غير مستغلةمصروفات      --   --   --   )٢٬٨٠٤(

  التشغيلربح      ٩٬٤١٣  ١١٬٧٢٣  ١٢٬٠١٧  ٥٬٨٦٩
  هانتفي الغرض من مخزون مخصص     ١٬٣٢٥   ٣٬٤٢٦   ٤٬١٢٥    ٣٬٤٢٦
  كاسب التغير بأسعار الصرفم    ٦٢٥   ١٬٤٤٠  ١٬٠٣٣   ٢٬٦٣٢

  تكلفة التمويل     (٦٬٦٩٣)    )٣٬٧٣٦(  (١٣٬٣٥٩)    )٨٬٢٢٧(
  قبل الزكاة الربح صافي     ٤٬٦٧٠   ١٢٬٨٥٣   ٣٬٨١٦    ٣٬٧٠٠

  الزكاة ١٩   (١٬٥٤٦)    )١٬٦٨٣(  (٣٬١٩٦)    )٣٬٤٧٥(
   الفترة ربحصافي      ٣٬١٢٤   ١١٬١٧٠   ٦٢٠    ٢٢٥

 خر الدخل الشامل اآل                  
  للفترة الدخل الشامل اآلخر     --    --   --  -- ربح التشغيل

  الشامل للفترة الربحإجمالي       ٣٬١٢٤    ١١٬١٧٠    ٦٢٠  ٢٢٥
              

  الفترة ربحوالمخفض من صافي  السهم األساسي ربح  ٢١   ٠٫٠٨   ٠٫٢٨  ٠٫٠٢  ٠٫٠١
  

    .األولية الموجزة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ) جزءً ٢٥) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (تعتبر 
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  الشركة العربية لألنابيب 

  الملكية األولية الموجزةالتغيرات في حقوق قائمة   (شركة مساهمة سعودية)
 ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

   
    رأس المال   نظامي احتياطي   عام احتياطي    مبقاهأرباح     اإلجمالي

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت     السعودية

بآالف الرياالت     السعودية
بآالف الرياالت     السعودية

بآالف الرياالت     السعودية
  السعودية

    
               

  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في      ٤٠٠٬٠٠٠  ١٥٨٬٤٦٦  ٣١٬٤٣٨  ٢٢٬١٩٩  ٦١٢٬١٠٣
 الفترة ربحصافي      --  --  --  ٢٢٥  ٢٢٥

  غير مدققة – ٢٠١٦يونيو  ٣٠الرصيد في      ٤٠٠٬٠٠٠  ١٥٨٬٤٦٦   ٣١٬٤٣٨   ٢٢٬٤٢٤   ٦١٢٬٣٢٨
               

   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في      ٤٠٠٬٠٠٠  ١٥٨٬٨٩٧   ٣١٬٤٣٨  ٢٦٬٠٨٠  ٦١٦٬٤١٥
  الفترة ربحصافي             ٦٢٠  ٦٢٠

  غير مدققة – ٢٠١٧ يونيو ٣٠في  الرصيد     ٤٠٠٬٠٠٠  ١٥٨٬٨٩٧  ٣١٬٤٣٨  ٢٦٬٧٠٠  ٦١٧٬٠٣٥
  

  .األولية الموجزة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ) جزءً ٢٥) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (تعتبر 
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 الشركة العربية لألنابيب 
  التدفقات النقدية األولية الموجزةقائمة   (شركة مساهمة سعودية)

   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 

  أشهر المنتهية في الستةلفترة      
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠     

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠   غير مدققة
  غير مدققة

بآالف الرياالت    بآالف الرياالت السعودية     
  السعودية

           التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٣٬٧٠٠   ٣٬٨١٦      قبل الزكاة الربح  صافى

           غير نقديةاللبنود تعديالت ل
  --   )٧(      مكاسب رأسمالية

 ١١٬٧٩٢   ١٢٬٣٠٩     ممتلكات وآالت ومعدات ستهالكإ
 ٨٬٢٢٨   ١٣٬٣٥٩      تكلفة التمويل

  ١٬١١٠   ١٬٢٥١      للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  )٣٬٤٢٦(   )٤٬١٢٥(      مخصص مخزون بطئ الحركة

  ١٬٠٠٠   --      مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
      ٢٢٬٤٠٤  ٢٦,٦٠٣  

       في الموجودات والمطلوبات التشغيلية اتالتغير
  )٣٬٧٩٠(  )٧٧٬٤٢١(      المخزون

  )٢٧٬٦٦٢(  )٦٠٬٨٩٣(     ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية
 )٥٩٤(  (٢٬٨٢٥)      تكاليف التمويل المستحقة

 ١١٬٧٨٧  ٣٬١٥٣      ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون
 ٢٬١٤٥  (١١١,٣٨٣)      تشغيلال ) الناتج منالمستخدم في(ي النقد صاف

 )٣٨٦(  )٤٠٩(      مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوع
 )٧٬٦٣٤(  (١٠٬٥٣٤)      تكلفة التمويل المدفوعة

 )١٬٩٩٥(  )٦٬٤٨٧(      الزكاة المدفوعة
 )٧٬٨٧٠(  (١٢٨,٨١٣)      صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

          االستثماريةفقات النقدية من األنشطة التد
  )١٠٬٢٤٨(  )٩٬٨٩١(      معداتالالت واآلممتلكات وإضافات لل

  --   ٧      واآلالت والمعداتمتحصالت من بيع ممتلكات 
  )١٠٬٢٤٨(   )٩٬٨٨٤(     صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 )٧٬٩٨٧(  ١١٬٠٧٧     اوراق دفع

  )١٬٧٥٦(  ١٧٩      سحب على المكشوف
  ٢٠٢٬٤٦٩   ٢٧٧٬٥٠٠      المحصل من قروض قصيرة األجل

  )١٧٦٬١٢٤(   )١٤٢٬٦٥٢(      المسدد من قروض قصيرة األجل
  )١٠٬٧٠٦(   )١٨٤(      األجل طويلةالمسدد من قروض 

  ٥٬٨٩٦  ١٤٥٬٩٢٠    صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 
  )١٢٬٢٢٢(   ٧٬٢٢٣      في النقد وما في حكمه صافي الزيادة / (النقص)

  ١٥٬٧٤٩  ٩٬٢٤٦     الفترةالنقدية وما في حكمها في بداية 
  ٣٬٥٢٧   ١٦٬٤٦٩      الفترةالنقدية وما في حكمها في نهاية 

  ٦٢٠١  ٧٢٠١    المعامالت غير النقدية:
  --   ٧٬٠٣٣  ت ومعداتممتلكات وآالن قطع الغيار إلى وتحويل من مخز

  .األولية الموجزة ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ) جزءً ٢٥) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (تعتبر 
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  ألنابيب لشركة العربية لا
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 الوضع القانوني والنشاط .١  

ت  س ركة العربية لألنابيب تأس عودية ك -الش اهمة س ركة مس ركة"( -ش قعدة ذو ال ١٨تاريخ ب ٩٢٢التجارة رقم  ةرا) بموجب قرار وز"الش
صفر  ١٤تاريخ ب ١٠١٠٠٨٥٧٣٤م والشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٩٩١يونيو  ١ هـ الموافق١٤١١
  م.١٩٩١أغسطس  ٢٥هـ الموافق ١٤١٢

ية المرخصة للشركة في إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً  اطات الرئيس وتسويقها  ريةإلنشائية والتجاولألغراض الخطوط األنابيب تتمثل النش
كيل نين وثني وتش تلزماتها  األنابيب تغليفاألنابيب و وتس راء األنابيب وملحقاتها ومس من الخارج والداخل والقيام باألعمال التجارية من بيع وش

  وتنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب.
اطها  ركة نش ناعي تمارس الش ناعي  بموجبالص نع الرياضلالترخيص الص ادر ب ٤٣٤رقم  مص والمعدل  هـ١٢/١١/١٤٠٥تاريخ الص
ناعي رقم  ناعي و هـ١٦/٧/١٤٣٦بتاريخ  ٢١٩٦بالترخيص الص  هـ١٢/١١/١٤١٩ تاريخالصادر ب ١١٠٩مصنع الجبيل رقم لالترخيص الص

ناعي رقم  نع التغليف رقم ١٦/٧/١٤٣٦بتاريخ  ٢١٩٥والمعدل بالترخيص الص ناعي لمص ادر ب ٤٧٩هـ والترخيص الص  اريختالص
  هـ.٢٦/٢/١٤٣٦

ى مع قانون ٢٣/٧/٢٠١٧هـ الموافق ٢٩/١٠/١٤٣٨بتاريخ   ركة بما يتماش ي للش اس م وافقت الجمعية العامة العادية على تعديل النظام األس
  الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة ، وجاري العمل على تعديل النظام األساسي .

 بيانها: واآلتيالشركة وفروعها تتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات 
 

  التاريخ    رقم السجل التجاري    اسم الفرع
هـ١٤٢٤جمادى األولى  ٢٧  ١٠١٠١٨٨٧٣٢   الرياض ( نشاط التغليف) –فرع الشركة العربية لألنابيب   

هـ١٤٢٦ربيع ثاني  ٢١  ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨   الجبيل –مصنع الشركة العربية لألنابيب   
  في: يقع المقر الرئيسي للشركة

   ٤٢٧٣٤ص.ب  
  ١١٥٥١الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 المعايير المحاسبية المطبقة .٢  

داد  ذهتم إع بة الدولي رقم  ه ار المحاس اً لمعي ة") وفق الي ة الموجزة ("القوائم الم "التقارير المالية األولية" والمعتمد في المملكة  ٣٤القوائم األولي
د عودية والمعايير واإلص بين القانونيون. العربية الس عودية للمحاس نارات األخرى المعتمدة من الهيئة الس نوية للس ة تم إعداد أخر قوائم مالية س

مبر  ٣١المنتهية في  بين القانونيين. ونظراً  ٢٠١٦ديس عودية للمحاس بة المتعارف عليها في المملكة العربية الس ركة طبقاً لمعايير المحاس للش
ب إلعداد أول قوائم مالية أولية احات إضافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية ٣٤الدولي رقم  ةطبقاً لمعيار المحاس ركة بإدراج إفص ، فقد قامت الش

ابقاً وكذلك األرقام األولية رح عنها س نوية المص ذة القوائم . همن فهم تأثير عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على األرقام الس
ة ال تح الي دار الم ة إلص ات المطلوب ة الكاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. قوائم التوي على جميع المعلوم الي من القوالم ائم المالية تتض

امل اآلخراألولية الموجزة قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة  ائر األولية الموجزة والدخل الش قدية نوقائمة التدفقات ال األرباح أو الخس
  .األولية الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة واإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

ركة من  رح عن كيفية تأثر المركز المالي للش اح رقم  االنتقاليوجد ش إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وذلك بعرض الفترة المقارنة في اإليض
امل للفترة المقارنة ولحقوق الملكية في تاريخ . يت٨ وية لحقوق الملكية والدخل الش اح تس من هذا اإليض ها وفق االنتقالض اً لمعايير وذلك بعرض

ة في تلك الفترات في تاريخ  بين القانونيين مقارنة بالمبالغ المعروض عودية للمحاس ادرة عن الهيئة الس ابقة والص بة الس ر للمعايي النتقالاالمحاس
  .الدولية للتقرير المالي

 عملة العرض والنشاط .٣
ة  الي ذه القوائم الم عودي وه األولية الموجزةتم عرض ه ركة وكذلك العملة الوظيفية يبالريال الس بالغ المتقريب جميع  . تمعملة العرض للش

  ، ما لم يذكر خالف ذلك.القوائم المالية ألقرب ألف هذهالظاهرة في 
 أسس اإلعداد .٤

    .ةيارتباع فرض اإلستمرإوب ،أساس االستحقاق المحاسبي وباستخدام التاريخية التكلفةاألولية الموجزة وفقا لمبدأ  ةيلقوائم المالتم إعداد ا
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  الشركة العربية لألنابيب 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها .٥  
   والتعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة  ١-٥

  لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. نلم تطبق بعد، كما ال يتوقع أن يكو أدناهالمعايير الجديدة أو المعدلة الواردة 
 "ألسباب تنظيمية"الحسابات المؤجلة  ١٤لي للتقرير المالي المعيار الدو

باب تنظيمية "  ١٤رقم  یالمال ريرالدولي للتق اريالمع ابات المؤجلة ألس ريي"الحس بة عن  أولي اريعم. هو ٢٠١٦ ريناي ١في  س متعلق بالمحاس
طة  أ عن أنش دة التي تنش عاربعض األرص ابات المؤجلة  تنظيم األس باب تنظ("الحس آت"). وهي تنطبق فقط على تلك يميةألس  بقلتي تطا المنش

 على الشركة. المعيارينطبق هذا  ال. كتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ١المعيار الدولي للتقرير المالي 
 الترتيبات المشتركة"" ١١المعيار الدولي للتقرير رقم 

تركة" ١١قم ت على المعيار الدولي للتقرير المالي رالتعدي تحواذفيما يتعلق  "الترتيبات المش ة في عملي على باالس تركة  اتحص ريمش  يس
بة ال. تتطلب التعدي٢٠١٦يناير  ١من اً اعتبار تثمر تطبيق مبادئ محاس تركة تجميع األعمالت من مس ة في عملية مش ابه حص التي و عند اكتس
 على الشركة المعيارا ينطبق هذ ال .االً"أعم"نشاط العملية المشتركة فيها يشكل 

 "القوائم المالية المنفصلة" ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم 
بة الدولي رقم  التتعدي لة" ٢٧على معيار المحاس ري فيما يتعلق بطريقة حقوق الملكية  "القوائم المالية المنفص . ٢٠١٦يناير  ١اعتبارا من يس

تخدام طريقة حقوق الملكية ف ركات باس مح التعديل للش بة عن يس تثماراتي المحاس ركات  االس تركة والش اريع المش ركات التابعة والمش في الش
 على الشركة المعيارينطبق هذا  ال الزميلة في بياناتها المالية المنفصلة.
ة الزميل المنشآتفي  االستثمار" ٢٨ "القوائم المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي ١٠المعيار الدولي للتقرير المالي 

  "والمشروعات المشتركة
بة الدولي رقم  "القوائم المالية الموحدة" ١٠ت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التعدي تثمار" ٢٨ومعيار المحاس آتفي  االس الزميلة  المنش

تركة روعات المش  ١من  عتباراً ايسري وع المشترك فيما يتعلق ببيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشر "والمش
ح هذه التعدي٢٠١٦يناير  اهمةألعتراف بااالت أن ال. توض ائر الناتجة عن بيع أو مس تثمر أو  الموجودات بين في رباح أو الخس ركتهالمس  ش

ترك  روع المش اطا تجاريا.يعتمد الزميلة أو المش كل نش اهم بها تش تركة كم على ما إذا كانت الموجودات المباعة أو المس اريع المش ا يحق للمش
أة أخرى مماثلة  مالية أو أي منش تثماراتهاقياس  اختيارالرأس في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة على أساس القيمة العادلة من خالل  اس

  على الشركة المعيارينطبق هذا  على حدة. ال استثماراألرباح أو الخسائر. يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل 
 "عرض القوائم المالية" ١معيار المحاسبة الدولي رقم 

بة الدولي رقم  التتعدي اح مبادرة –"عرض القوائم المالية"  ١على معيار المحاس  يالت. تستكشف التعد٢٠١٦يناير  ١من  اً اعتبارتسري  اإلفص
ايا، بما أن عدد من القض احات القوائم المالية. وهي تقدم توضيحات بش ين إفص نيف في ذلك األهمية النسبية وا كيفية تحس مجاميع الفرعية واللتص

 .١للبنود المحددة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ٢٠١٤-٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

ينات السنوية لعام  ير. دورة التقارل ٢٠١٤ – ٢٠١٢. هذه التحسينات السنوية تعدل المعايير من ٢٠١٦يوليو  ١من  اً اعتبارتسري ، ٢٠١٤التحس
 وتشمل التغييرات على:

 والعمليات غير المستمرة" ،غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ألصول"ا ٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 فصاحات"اإلدوات المالية: أل" ا ٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 ، " منافع الموظف "، و١٩معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  ، "التقرير المالي األولي"٣٤المحاسبة الدولي رقم معيار  -
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  الشركة العربية لألنابيب 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ع)(يتب لمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقهاا .٥
  (يتبع) والتعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة  ١-٥

 التدفقات النقدية" قائمة، "٧ت على معيار المحاسبة الدولي رقم تعديال
طة التمويل والتي تش ئة عن أنش تخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناش احات التي تمكن مس ل كالً متتطلب التعديالت اإلفص

  الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.من التغيرات 
ح في قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة تمثل تغيرات في التدفقات النقدية فقط، ماعدا ال ركة، كما هو موض ة للش ة التمويلي ط كلفة تاألنش

  لتدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةيل والتي تمثل تغير غير نقدي موضح في اوالمدفوعة للتم
"اإلفصاح  ١٢) تعديل على معيار التقرير المالي رقم ٢٠١٦-٢٠١٤دورة التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (

  "األخرىعن الحصص في المنشآت 
ح ال اح عن اإلحيث تنطبق متطلبات ت التعديتوض ص فص آت الحص نفة كمحتفظ بها للبيع أ خرى بغض النظراألفي المنش و عما إذا كانت مص

  .، ال يؤثر التعديل على القوائم المالية للشركة٥ رقم وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي كأنشطة متوقفة
 مبكر بشكل سارية المفعول ولم يتم تطبيقها  غير الصادرة المعايير ٢-٥

ر بعض الم ذه القوائم المالية، تم نش اريخ إعداد ه بة الدوليفي ت  عايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية من قبل مجلس معايير المحاس
ارية المفعول ولم يتم تطبيقها في وقت مبكر من قبل الشركة. فيما يلي معلومات  بح س قوائم المالية التي يتوقع أن تكون ذات صلة بالووالتي لم تص

ركة. تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد جميع ا ريان للش ركة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ س بية للش ات المحاس ياس لة في الس لتعديالت ذات الص
دار.  يرات والتعديالت الجديدة التي لم يتم ، يتوقع أن يكون للمعاييرال اإلص لمالية للشركة على القوائم ا جوهريأو إدراجها أدناه أثر  تطبيقهاالتفس

 باستثناء ما هو مذكور.
 "األدوات المالية" ٩الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار

االعتراف  وإلغاء واالضمحالل اسيوالق التصنيفبما في ذلك  ة،يوالمطلوبات المال ةيلعرض الموجودات المال المحاسبيةالمبادئ  اريالمع تناولي
  م.٢٠١٨يناير  ١ ومحاسبة التحوط. وستكون إلزامية للفترة المحاسبية التي تبدأ في

مة العادلة من خالل بالقي األداةتم قياس جميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند القياس االولي ويتم تعديلها بتكلفة المعاملة إذا لم يتم احتساب ي
  .األرباح أو الخسائر

على  اآلخريمة العادلة من خالل الدخل الشامل يتم قياس أدوات الدين الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو التكلفة المطفأة أو الق
م بموجبه االحتفاظ الذي يت األعمالأساس خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ويتم تحديد طريقة المحاسبة طبقا التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج 

  .بأدوات الدين
ك أو الخسائر وذل األرباحبالقيمة العادلة من خالل  األوليعند االعتراف  يوجد خيار القيمة العادلة الذي يسمح باالعتراف بالموجودات المالية

   .انخفاض احتمالية عدم المطابقة المحاسبية أوعندما يكون هناك عناصر 
اس كل أس . ومع ذلك، لدى المنشاة خيار غير قابل للرجوع فيه علىوالخسائر األرباحتقاس أدوات حقوق الملكية عموما بالقيمة العادلة من خالل 

غير التجارية من الدخل الشامل دون إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الربح أو  لألدواتأداة على حدة وذلك لعرض التغيرات في القيمة العادلة 
  .الخسارة

  :التصنيف والقياس
قيمة ة القيمة العادلة، يجب عرض التغير في الأو الخسائر باستخدام طريق األرباحبالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

لعادلة في . يتم عرض باقي التغير في القيمة ااآلخرالعادلة لتلك المطلوبات المالية المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان في قائمة الدخل الشامل 
ه القيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية للمطلوبات من شأن للتغير في اآلخرأو الخسائر، إال إذا كان العرض في قائمة الدخل الشامل  األرباح

  .أن يؤدي إلى زيادة أو عدم المطابقة المحتسبة في الربح أو الخسارة
 لتقاريرل الدولي اريفي المع ةيللمطلوبات المال اسيوالقياس ومتطلبات الق التصنيف: ةياألدوات المال ٣٩رقم  الدولية المحاسبية رييتم تطبيق المعا

  .استخدام مبدأ القيمة العادلة ومعيار، بما في ذلك قواعد فصل المشتقات المتضمنة ٩رقم  ةيالمال
  :القيمة انخفاض

متطلبات انخفاض القيمة إلى نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة الذي يحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم  تستند 
من  لعادلةاوذج الخسائر االئتمانية المتوقعة يطبق على الموجودات المالية والتي يتم االعتراف بها بطريقة التكلفة المطفأة أو بالقيمة . إن نم٣٩

ن امن خالل عقود الضم رأو الخسائ األرباح، معظم التزامات القروض، باستثناء تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اآلخرخالل الدخل الشامل 
فيطبق معيار المحاسبة الدولي  واإليجاراتمن عقود العمالء  اإليرادات ١٥المالي وعقود الموجودات طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .اإليجارعقود  ١٧رقم 
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  الشركة العربية لألنابيب 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية)
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

 (يتبع) لمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقهاا .٥  
  (يتبع)المعايير الصادرة غير سارية المفعول ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر  ٢-٥

  "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  (يتبع): القيمة انخفاض

(أو عندما يتم الدخول في التزام  األوليشهرا عند االعتراف  ١٢عموماً االعتراف بنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  المنشآتمن  يطلب
 رديف أو ضمان) وبعد ذلك طالما ال يوجد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على أساس

بالفترة الزمنية المترتبة على المخاطرة. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، يمكن تطبيق نموذج مبسط  ترفأو جماعي، فإنه يتعين على المنشأة أن تع
  في االعتبار العمر الزمني في نموذج الخسارة المتوقعة. األخذحيث يتم 

  ر""عقود اإليجا ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
"ما  ٤"، تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم اإليجار"عقود  ١٧هذا المعيار سوف يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تقييم " ٢٧م ولجنة تفسيرات المعايير رق" حوافز-عقود إيجار تشغيلي “ ١٥لجنة تفسيرات المعايير رقم إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"، 
  ويحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار لعقد إيجار" تتضمن شكل قانونيت الجوهر المعام

 .م.٢٠١٩يناير  ١تقييم التأثير المترتب على تطبيق هذا المعيار. إن هذا المعيار إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في تعمل على حاليا  الشركة
 :طريقها إلىثر الشركة في األتحديد  وبغرضذلك،  ومع

 اريلمعل الجديد التعريفبموجب  عقود إيجارستصبح  إضافيةما إذا کانت أي عقود  قييملت االتفاقيات عيإجراء مراجعة کاملة لجم 
  .١٦رقم  یالمال للتقريرالدولي 

  ال تحتاج  المقارنةأرقام طبيق بأثر رجعي جزئي (مما يعني أن طبيق بأثر رجعي كامل أو تالتتحديد أي حكم انتقالي يجب اعتماده. إما
ً إصدارإلى إعادة   تقييم ما إذا كانت العقود القائمة هي، أو تحتوي علىالمن إعادة  ). كما توفر طريقة التطبيق الجزئي تخفيفا اختياريا

 عملية العتمادها أمر مهم ألنها خيارات لمرة واحدة.ال التطبيقات. إن تحديد أي من هذه اإلعفاءات األخرى باإلضافة إلىعقد إيجار، 
  سيتم رسملتها  مبالغ التيلل األساساإليجار التمويلي واإليجارات التشغيلية حيث من المرجح أن تشكل  لعقودتقييم اإلفصاحات الحالية

 موجودات.ال الستخداموتصبح حق 
  ت.إلى استخدام هذه اإلعفاءا متجهينالخاصة بهم وإذا كانوا  د اإليجارعقوينطبق على محفظة الخيارات المحاسبية المبسطة تحديد أي 
 المعيار تطبيقمع  اً يشاالنظر في ذلك تم تميالمعلومات وما إذا كان هناك حاجة إلى نظام إيجار جديد. و تقنيةم النظر في متطلبات نظ 

الشرکة سوى إجراء مجموعة واحدة من  یعل نيتعيبالتالي ال و ٩رقم  یالمال للتقريرالدولي  والمعيار ١٥رقم  یالمال للتقريرالدولي 
 نظام.لل راتييتغال

   .تقييم اإلفصاحات اإلضافية التي ستكون مطلوبة 
 "الءيراد من العقود مع العماإل"  ١٥رقم  تقرير الماليللالمعيار الدولي 

بة الدولي رقم يرادإلبا لالعترافمتطلبات جديدة  ١٥يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ومعيار  "اإليرادات"، ١٨، ليحل محل معيار المحاس
بة الدولي رقم  اءات" ١١المحاس يرات المتعلقة با"عقود اإلنش  اإليرادب االعتراف دينموذجا لتحد ديالجد اريالمع حددي. إليرادات، والعديد من التفس

ادات  وفريو افيةإرش يلبالت مغطاة ريمن المجاالت غ العديدفي  إض ري مفعالحالية یالمال للتقرير الدولية رييبموجب المعا فص ول المعيار . يس
  .٢٠١٨يناير  ١تي تبدأ في أو بعد على فترات التقارير السنوية ال ١٥الدولي للتقرير المالي 
ي ل اس أة ينبغي أن تعترف باإليرادات مقابل نق ١٥لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم الهدف األس ائع أو الخدمات المقدمة هو أن المنش ل البض

ذي  ادي ال ذي يعكس التعويض الم المبلغ ال هللعمالء ب لع أو الخدمات. ويحدد ا تتوقع ك الس ل تل اب أة مق ج من خمس خطوات لمعيار نموذالمنش
  باإليرادات: لالعتراف
 العقد أو العقود مع العمالء. دالخطوة األولى: تحدي 
  اء في العقد.األد التزاماتالخطوة الثانية: تحديد 
 .الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة 
  األداء في العقد. التزاماتالخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة إلى 
  :باإليراد عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء. االعترافالخطوة الخامسة 

لع أو الخدمات  االلتزامعند أداء باإليرادات  االعتراف، يتم ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم من خالل  يطرة على الس أي عندما تنتقل الس
يناريوهات محددة. عالوة على ذلك يتطلب هذا  التزامالمنوطة بأداء  افة توجيهات أكثر تقييداً في المعيار للتعامل مع س معين إلى العميل. تمت إض

  ى الشركة بشكل جوهري.عل أن يؤثر ذلك المعياروليس من المتوقع المعيار إفصاحات واسعة. 
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  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (يتبع) لمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقهاا .٥  

  (يتبع)ية المفعول ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر المعايير الصادرة غير سار ٢-٥
بالموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير  االعتراف حيث"ضرائب الدخل"  ١٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المحققة
ب رائب الدخل "١٢الدولي رقم  ة"تعديالت على معيار المحاس ريبية المؤجلة االعتراف حيث" ض ائر غير المحققة،  بالموجودات الض للخس

ري اعتبار اس القياس ٢٠١٧يناير  ١من  اً وتس ح هذا التعديل أس ويات . يوض تندة إلى للتس همالنقدية المس اس الس بة عن الدفع على أس  والمحاس
 من تسوية نقدية إلى تسوية حقوق الملكية. ر الحكم تغيالتعديالت التي 

 )٢٠١٦ – ٢٠١٤(دورة  الماليللمعايير الدولية للتقرير  السنوية التعديالت
حذف اإلعفاءات قصيرة األجل للمطبقين ب " تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" ١تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المقدمة سابقا لم تعد  اإلعفاءات نألعفاءات قصيرة األجل نظرا اإل. يحذف هذا التعديل عددا من ٢٠١٨يناير  ١من  اعتباراً يسري ألول مرة ، 
 .والتي لم تعد قائمة التقاريربفترات  مرتبطةکانت  ألنهامتوفرة أو 

  تعديالت أخرى
  من غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. أنهلم تطبق بعد، كما  أدناهالمعايير الجديدة أو المعدلة الواردة 

 ٢أساس السهم (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم فوعات المحسوبة على تصنيف وقياس المد.( 
  عقود التأمين (تعديالت  ٤"األدوات المالية" مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

لمالحظات مجاالت األعمال بخصوص تأثيرات تعدد تواريخ  االستجابةديالت في )، تتمثل التع٤المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 التطبيق.

  بحيث ال يتم تحويل الموجودات المملوكة إال في وجود ٤٠(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  االستثماريةتحويل الممتلكات (
 فقط ال غير. االستخدامدليل على تغير فعلي في 

   المحاسبية الهامة فتراضاتواالالتقديرات  .٦
   حكام المحاسبية الهامةواأل التقديرات ١-٦

 وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة في المملكة العربية السعودية استخدام ("القوائم المالية") الموجزة األوليةيتطلب إعداد القوائم المالية 
موجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في لل المبالغ المدرجة التي تؤثر على واالفتراضاتالتقديرات األحكام و

 الرغم من أن هذه التقديرات مبنية علىبترة التقرير. فيرادات والمصروفات خالل المبالغ المدرجة لإلو األولية الموجزة تاريخ القوائم المالية
 لية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.الحا األحداثأفضل معرفة لإلدارة باألحداث و

واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم  التقديراتاألحكام وتتم مراجعة 
   مستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات ال

 والتقديرات غير المؤكدة االفتراضات  ٢-٦
 جوهرياً اً فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثير

 على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالتقييم اإلكتواري لمطلوبات  ٦-٢-١

 االلتزامب ، يتطلإضافة لذلكتعتمد القيمة الحالية لاللتزام على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري باستخدام عدد من االفتراضات. 
تحويل التدفقات ل المستخدمزايا، ومعدل الخصم لميادة في الرواتب وامستقبلية والتي تتضمن أساسا زلالتي يجب اتخاذها للنتائج ا باالفتراضات

 االفتراضات لاللتزام. يتم اإلفصاح عن الدفترية مةيالق یفي هذه االفتراضات سوف تؤثر عل راتيي. إن أي تغللقيمة الحاليةالنقدية المستقبلية 
  .١٨في إيضاح المتعلقة بها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  الشركة العربية لألنابيب   
  (شركة مساهمة سعودية) 
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 (يبتع) المحاسبية الهامة واالفتراضاتالتقديرات  .٦  
  (يبتع)والتقديرات غير المؤكدة  االفتراضات ٢-٦

  والمعدات  واآلالتهالك والقيم المتبقية للممتلكات تقدير العمر اإلنتاجي ومعدل االستهالك وطريقة االست ٢-٢-٦
مة في والقيمة المتبقية المستخد االستهالكوطريقة  االستهالكومعدل  لالستهالكللموجودات القابلة  لألعمار اإلنتاجيةتقوم اإلدارة بمراجعة تقديراتها 

نامج الصيانة ببرللموجودات. وتتعلق أوجه عدم التيقن في هذه التقديرات المتوقع  االستخدامعلى أساس  مالي في تاريخ كل تقرير االستهالكاحتساب 
قم الشركة بإدراج أية لم ت .الموجوداتلتلك المستقبلية  المنفعةالذي قد يغير من  القيمة المستردة لألصل واعتباراتالتقني التقادم واإلصالح باإلضافة إلى 

ً مع رأي لجنة معايير المحاسبة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،أنها غير هامة اعتبارعلى  عند التحول داتوقيمة متبقية للموج  كذلك تماشيا
 رال يجوز للشركات عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي تعديل القيمة الدفترية للموجودات التي كانت تستهلك وفقاً للمعايي والتي رأت بأنه

  .)٩ل ذلك المبلغ إلى صفر، ما لم يكن هناك خطأ واضح في تقدير العمر اإلنتاجي لتلك األصول (إيضاح السعودية حتى لو وص
  مخصص الزكاة ٣-٢-٦

 بشأن خلالهيئة العامة للزكاة وضريبة الدالقوانين السارية وقرارات / أحكام  االعتبارعند تقدير الزكاة الحالية المستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في 
قوانين الزكاة  اً معتماشيتقوم بإثبات استحقاق للزكاة بناء على أفضل تقدير  شركةال إدارةأصل ضريبي فان  أوسواء كان التزام  .السابقةبعض القضايا 

يها إصدار الربوط ي يتم فلفترة التل األرباح أو الخسائرفي قائمه  الهيئةوالضرائب. ويتم احتساب الفروق بين مطلوبات الزكاة والربوط الزكوية من قبل 
  النهائية اال اذا كانت متوقعه.

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ٤-٢-٦
لية المتوقعة لكل أصل أو الوحدة المولدة للنقد على أساس التدفقات النقدية المستقب لالستردادفي القيمة، تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة  االنخفاضعند تقدير 

  حول النتائج التشغيلية المستقبلية وتحديد معدل خصم مناسب. باالفتراضاتعر الفائدة لخصمها. إن عدم التأكد من التقديرات يتعلق وتستخدم س
  انخفاض قيمة الموجودات المالية ٥-٢-٦

بالغ قادرة على تحصيل كافة الملن تكون  الشركةيتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن 
ً للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل،  يكلة دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة اله وإمكانيةالمستحقة وفقا

فردية في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالنسبة للمبالغ الالمالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض 
ت مخصص باألخذ االهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة ، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جماعي، ويتم إثب

  .باالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت االسترداد السابقة
  القيم القابلة للتحقق للمخزون ٦-٢-٦

تقوم بتكوين مخصص و ،موثوقية في وقت استخدام التقديراتاألكثر األدلة  االعتبارذ في األختقوم اإلدارة بتقدير صافي القيم القابلة للتحقق للمخزون، مع 
ذه على أكثر األدلة موثوقية في وقت استخدام التقديرات. وتأخذ ه بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة االستردادية للمخزون

، وبناء على ذلك تقوم الشركة بدراسة التقلبات في األسعارو أمور الجودة التكنولوجية، ع والتغيراتئالبضاالتغيرات في الطلب على  التقديرات باالعتبار
 وبطيء الحركة.مخصص مخزون تالف  الحتساب االعتبارالعوامل وأخذها في  هذه
  قياس القيمة العادلة ٧-٢-٦

وافتراضات  راتتقديذلك وضع  تضمني. و)تتوفر أسعار السوق النشطة عندما ال ( المالية لألدواتتستخدم اإلدارة تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة 
. دائماً  ليس متوفر هذا كنى القوائم القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ول. وتستند اإلدارة إلى افتراضها عللألداةفي السوق  نيالمشارک ريتسع ةيفيتتفق مع ک

ارية في الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة تج األسعاراإلدارة أفضل المعلومات المتاحة. قد تختلف القيم العادلة المقدرة عن  تستخدموفي تلك الحالة 
  تاريخ التقرير.

 السياسات المحاسبية الهامة .٧
أعدتها الشركة وفقا للمعايير  ثاني قوائم مالية أولية موجزةهي  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في ألولية الموجزة القوائم المالية اإن هذه 

 ٣١في  ةيلسنة المنتهل السنوية ةيالمال لقوائماألولية الموجزة مقارنة با ةيفي هذه القوائم المال المحاسبية السياسات صياغةالدولية للتقرير المالي. تمت إعادة 
السياسات  . نييالقانون للمحاسبين السعوديةالهيئة المحاسبة الصادرة عن  رييسابقا وفقا لمعا التقرير عنهاوالتي تم  ٢٠١٦ ريناي ١و  ٢٠١٦ ديسمبر

منتهية ولية الموجزة للشركة كما في وعن فترة الثالثة اشهر الالمحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم هي نفس السياسات المتبعة في اعداد القوائم المالية األ
  . ٢٠١٧مارس  ٣١في 
  الممتلكات واآلالت والمعدات ١-٧

 .ال تستهلك القيمة الدفترية لتلك األراضي، عمر إنتاجي لألراضيواإلدارة بالتكلفة. ونظرا لعدم تحديد  اإلنتاجفي  لالستخدامبها  المحتفظألراضي اتدرج 
 لالزمةاالموجودات إلى الموقع والحالة إلعادة ، بما في ذلك أية تكاليف منسوبة مباشرة االقتناءمبدئيا بتكلفة  األخرىبجميع الموجودات  عترافااليتم 

ً إدارة الشركة. يتم قياس هذه الموجودات  تنشدهالتمكينها من العمل بالطريقة التي  في القيمة  فاضاالنخر المتراكم وخسائ االستهالكبالتكلفة ناقصا  الحقا
 المتراكمة إن وجدت.

ت واآلالت اعندما يكون للمكونات الرئيسية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلك
  والمعدات.

 
  الشركة العربية لألنابيب 
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  الية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم الم
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة .٧
  (يتبع) الممتلكات واآلالت والمعدات ١-٧

  .للشركة، ويمكن قياسها بشكل موثوقيتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية 
  .له وتجهيز الموجودات للغرض المعدة الستكمال األزمةليف التمويل المتعلقة بالقروض لتمويل إنشاء موجودات مؤهلة خالل الفترة يتم رسملة تكا

واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من الممتلكات الربح أو الخسارة على قائمة  االستهالكيتم تحميل 
  :استهالكهاوالمعدات. وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي سيتم  واآلالت

  السنــــوات                                    بيــــــــــان
  ٣٣٬٣٣ مبانــــي

  ٢٥ - ١٠  آالت ومعدات
  ٥ - ٣٬٣٣ أثاث ومفروشات

  ٥  سيارات
  ٥ - ٣٬٣٣ أجهزة وبرامج حاسب آلي

عة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف يتم مراج
القيمة  اتشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيه

الستخدام ل فترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقيةالد
  أيهما أعلى.

، ويتم تحويل هألجلالمعدة  ملالستخداولكنها غير جاهزة  اقتنائهاتشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية الفترة بعض الموجودات التي تم 
  .لالستخدامعندما تصبح جاهزة  استهالكهاالموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم  هذه
القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثر مستقبلي، إذا تطلب  وتقديرات االستهالكمراجعة طريقة يتم 

  األمر.
 الدفترية ةميالقصافي متحصالت االستبعاد و نيواآلالت والمعدات بالفرق ب الممتلكاتاألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد  تحديد تمي

  األخرى أو المصروفات األخرى. اإليراداتضمن  األولية الموجزة األرباح أو الخسائر قائمةاالعتراف بها في  تميللموجودات و
  شغيليةالت عقود اإليجار ٢-٧

المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي  إثباتيتم  بعقود إيجار تشغيلي حيث أن الشركة مستأجرة. يضاالشركة حاليا أر لدى
ها، تبطة بالتكاليف المر زيادة االعتبارفي  األخذمع  اإليجاربطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد  على قائمة األرباح أو الخسائر كمصروف

  مصاريف عند تكبدها.ك تثبتمثل الصيانة والتأمين، 
  تكلفة االقتراض ٣-٧

العائدة مباشرة إلى شراء، إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي الموجودات التي تتطلب حتماً فترة من الوقت  االقتراضيتم رسملة تكاليف 
ها المحدد ل لالستعمالالموجودات جاهزة بشكل جوهري  دات حتى تصبح هذهالموجو هذهكاليف المقرر أو بيعها، إلى ت لالستعماللتكون جاهزة 

تتمثل تكاليف و تمويل".ال"تكلفة  ضمنكمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم إدراجها  األخرى االقتراضيتم قيد تكاليف  أو بيعها.
  األموال. اقتراضا الشركة فيما يتعلق بعملية التي تتكبدهفي تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى  االقتراض

  المخزون ٤-٧
، وتحدد التكلفة ةيتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، فيما عدا مخزون المواد الخام وقطع الغيار الذي يسجل بالتكلف

ير المباشرة والمصاريف الصناعية غتكلفة المواد الخام والعمالة ت التشغيل على أساس المتوسط المرجح. تتضمن تكلفة البضاعة تامة الصنع وتح
تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال التي تساهم في تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي. 

  .أخرى يستلزمها إتمام البيعوأي تكلفة لإلكمال  اإلضافية اإلنتاجبعد خصم تكاليف 
وين ، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة لالسترداد أو يتم تكالحاجةتقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم، وعند 

  مخصص للتقادم في حالة وجود أي تغيير في نمط االستخدام أو الشكل المادي للمخزون ذي الصلة.
  التجارية والذمم المدينة األخرى الذمم ٥-٧

 ريقة الفائدة الفعليةطباستخدام  المطفأةللذمم التجارية والذمم المدينة األخرى بالقيمة العادلة وتقاس في الفترة الالحقة بالتكلفة  األولييتم االعتراف 
إلى  تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشيرويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في ناقصاً أي مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها. 

على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديد مقابل المخصصات  الشركةعدم مقدرة 
طبها الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم ش داداتاستر. وأي األرباح او الخسائر األولية الموجزةالمتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة 

 األخرى.سابقاً تضاف إلى اإليرادات 
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  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة .٧  

  األدوات المالية ٦-٧
 مالية. ألداة أحكام تعاقديةبالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا في  االعترافيتم 

 العترافابالموجودات المالية عندما تفقد الشركة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تشتمل على الموجودات المالية. يتم إلغاء  االعترافيتم إلغاء 
 حيته.الالمحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء ص االلتزاماإلعفاء من وبات المالية عند إطفائها، أي عندما يتم بالمطل

ائمة الدخل قبالفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المستلم أو المدفوع في  االعتراف، يتم ةالمالي اتأو المطلوب اتعند التوقف عن إثبات الموجود
  .األولية الموجزة

  المالية الموجودات١-٦-٧
نة القروض والذمم المدي ،المبدئي كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االعترافيتم تصنيف الموجودات المالية عند  االعتراف األولي والقياس

عال، حسب ف تحوطكمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في  والموجودات المالية المتاحة للبيع أو االستحقاقالمحتفظ بها حتى تاريخ  واالستثمارات
 .الحاجة

 المبدئي. االعترافتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف األصل المالي في وقت 
بجميع الموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها، في حالة الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل  االعترافيتم 
 تكاليف المعاملة المتعلقة بحيازة األصل المالي.وباح أو الخسائر، األر

 :لفئتينيتم تصنيف الموجودات المالية  الالحقالقياس  ألغراض القياس الالحق
  أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح. 
 القروض والذمم المدينة؛ 

يوجد لدى الشركة  الوالنقد وما في حكمه.  األخرىوالموجودات ة مقدمالة والسلف والمدفوعات تتضمن الموجودات المالية للشركة الذمم المدين
  .تحقاقاالسحتى تاريخ أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو استثمارات متاحة للبيع، أو استثمارات محتفظ بها 

  الذمم المدينة ٢-٦-٧
داولة تالذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط. يتم إدراجها في الموجودات الم

 ونتتكتداولة. الموجزة والتي يتم تصنيفها كموجودات غير م األوليةالمركز المالي  قائمةشهرا بعد تاريخ  ١٢باستثناء فترة استحقاق تزيد عن 
ذمم المدينة ال، يتم قياس التسجيل األولي. بعد واألرصدة المدينة األخرىمقدما  والمبالغ المدفوعةوالسلف  المدينةمن الذمم التجارية  الذمم المدينة

  ناقصا أي انخفاض في القيمة. ةالفائدة الفعليبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
  اليةقيمة الموجودات المفي  االنخفاض ٣-٦-٧

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت  مركز يتم إجراء تقييم بتاريخ كل 
الفرق بين قيمة بفي ال االنخفاضبخسارة  االعترافويتم  لألصلالمقدرة  لالستردادقيمتها. في حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة القابلة 

الدخل األرباح أو الخسائر األولية الموجزة و قائمةفي القيمة في  االنخفاضوالقيمة الدفترية. يتم تسجيل خسارة  لالستردادالقابل  األصل مبلغ
 .الشامل اآلخر

بات عية بحدث وقع بعد إثبصورة موضو االنخفاضوكان من الممكن ربط هذا  الحقةالفترة الفي القيمة في  االنخفاضإذا انخفض مبلغ خسارة 
عن هذا  ينتجال مخصص. الفي القيمة المعترف بها سابقا إما مباشرة أو عن طريق تعديل حساب  االنخفاضانخفاض القيمة، يتم عكس خسارة 

  ي القيمة.ف االنخفاضفي القيمة في تاريخ عكس  االنخفاضمالي تتجاوز التكلفة المطفأة لو كان قد تم تسجيل  ألصلالعكس قيمة دفترية 
  التزامات مالية ٤-٦-٧

كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو المطلوبات  ٣٩يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  االعتراف األولي والقياس
 المبدئي. االعترافها المالية عند . تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتمالئما، حسبما يكون األخرىالمالية 

 متعلقة مباشرة بها.ال المعامالت، بما في ذلك تكاليف ياتبجميع المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف االعترافيتم 
 قصيرة األجل.وطويلة والقروض  واألرصدة الدائنة األخرى الذمم الدائنة التجاريةتتضمن المطلوبات المالية للشركة 
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية)
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة .٧
  )يتبعاألدوات المالية ( ٦-٧
  (يتبع) التزامات مالية ٤-٦-٧

 ."مطلوبات مالية أخرى"يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو  حقالقياس الال
  لم تقم الشركة بتحديد أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 ى)واألرصدة الدائنة األخر الذمم الدائنة التجاريةمتضمنة القروض طويلة األجل والقروض قصيرة األجل ( خرىاأليتم قياس المطلوبات المالية   مطلوبات مالية أخرى
 ة.التي تظهر بالتكلف األخرىباستثناء الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة  ةبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي الحقاً 

  .ةطويلة األجل على مدى فترة القرض باستخدام طريقة الفائدة الفعلي ياتبالقروض والسلف المتعلقةالمعامالت يتم إطفاء تكاليف 
  المقاصة ٥-٦-٧
المبالغ  قياسبهناك حق قانوني ملزم  کونيعندما  األوليالمرکز المالي  انيبالصافي في ب إدراجها تميو ةيمقاصة الموجودات والمطلوبات المال تمي

مقاصة بنود  اأيض تميفي وقت واحد. وبالمثل،  االلتزام وتسويةاألصل  لتحقيقأساس الصافي أو  یتنوي الشرکة السداد عل المعترف بها وعندما
  األولية الموجزة. ةيإدراج صافي المبلغ في القوائم المال تميوالمصروفات لتلك الموجودات والمطلوبات و اإليرادات

  النقد والنقد المعادل ٧-٧
في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات  يتكون النقد وما

  االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة للشركة دون أي قيود والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.
    المالية يمة الموجودات غيرقفي  االنخفاض ٨-٧

فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير  لماليةيتم مراجعة الموجودات غير ا
يمة الدفترية لقيمة التي تتجاوز فيها القإلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) با

دام أيهما أعلى. خلألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالست
 لتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الموجوداتيتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة ل

 ً كس ع المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقا
لدفترية يد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، ولكن القيمة اخسارة االنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة تول

ة لالنخفاض يتم تسجيل أي خسار نالتي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها ل
 . باح أو الخسائراألرات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنو

  حقوق الملكية، االحتياطيات وتوزيعات األرباح ٩-٧
 يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم المصدرة.

 للفترة الحالية والسابقة. المبقاهجميع األرباح المبقاه تتضمن األرباح 
 جيل جميع المعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية.يتم تس

قبل تاريخ مة اعندما يتم اعتماد توزيعات األرباح في اجتماع الجمعية الع األخرىيتم إدراج توزيعات األرباح المستحقة للمساهمين في المطلوبات 
  التقرير.

  دمةالخ مكافأة نهاية ١٠-٧
 لمزايا علىاحكام قانون العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية. ويستند استحقاق هذه إللخدمة لموظفيها وفقا تقدم الشركة تعويض نهاية ا

. يتم تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الحد األدنى للخدمة باكتمال االلتزام، مع خدمتهالراتب النهائي للموظف وطول مدة 
" باستخدام منافع الموظف" ١٩مل مخصص سنوي بناء على تقييم اكتواري مستقل وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم الخدمة. يتم ع

 .٢٠١٦يناير  ١و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تقييم كما في  القيام بأخرطريقة وحدة االئتمان المخططة. تم 
 االلتزاماتبالمتعلقة  اإلكتواريةبكافة المكاسب والخسائر  االعترافيتم  بكافة تكاليف الخدمات السابقة كمصروف على الفور. االعترافيتم 

  الموجزة. األولية الدخل الشامل األخرالمحددة في 
  األجل وطويلة استحقاقات الموظفين قصيرة ١-١٠-٧

تم فيها زات المرضية في الفترة التي ييتم االعتراف بمطلوبات المزايا المستحقة للموظفين وتتضمن األجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجا
  .تقديم الخدمة ذات الصلة بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة

   .قةويتم قياس المطلوبات بخصوص مزايا الموظفين المستحقة قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العال
قدّرة ماس االلتزامات المعترف بها المتعلقة بمزايا الموظفين المستحقة األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية اليتم قي

    فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ القوائم المالية. الشركةالمتوقع تقديمها من قبل 
      

  ألنابيب الشركة العربية ل
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة.٧

  المخصصات ١١-٧
يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن  يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي

ديلها لتعكس ويتم تع مركز ماليالمحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. تتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل 
      أفضل التقديرات الحالية.

  المطلوبات المحتملة ١٢-٧
قة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث ساب

ثبتة م المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير
) عدم ٢تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام، أو () عدم وجود احتمال بأن ١لألسباب التالية: (

لشركة ضمن لإمكانية قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم المالية 
  المطلوبات المحتملة.

  قروضال ١٣-٧
ً االعتراف بالقروض  تمي ً المتكبدةالمعاملة  فيالعادلة، بالصافي بعد تکال بالقيمة مبدئيا بأي  االعترافتم بالتكلفة المطفأة. ي . تدرج القروض الحقا

 قتراضاالفترة  على مدى ةالموجز األولية األرباح أو الخسائر قائمةفي  االستردادوقيمة  )بالصافي من تكاليف المعاملة(فرق بين العائدات 
  طريقة الفائدة الفعلية. مباستخدا

  اإليراداتب االعتراف ١٤-٧
  بيع البضائع ١-١٤-٧

بيعات بعد للشركة. وتم تسجيل الم االعتياديخالل النشاط  الخدماتلبيع السلع و المستحقأو  المستلمتتكون اإليرادات من القيمة العادلة للمقابل 
 صم الكمية.، إن وجدت.خصم المردودات والخصم التجاري وخ

لية بتقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يكون من الممكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به، ومن المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستق
طرة فعالة او  يكون للشركة سيبحيث الإلى المنشأة، التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري، 

  يمكن قياسها بشكل موثوق. التي  التكلفة ذات الصلةمشاركة إدارية مستمرة على البضاعة المباعة وعلى 
  الفوائد وتوزيعات األرباح ٢-١٤-٧

الناتجة غير تلك  ،األرباحوزيعات بت االعترافتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم سبا االستحقاقأساس ت الفوائد على إيرادات ومصروفايتم إدراج 
  الدفعات. استالمفي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، في الوقت الذي يتم فيه إثبات الحق في  االستثمار عن
  يةالتشغيل المصروفات١٥-٧

جزًء من  لتي ال تعتبر بشكل خاصتشتمل مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات اإلدارية والعمومية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة ا
  يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات اإلدارية والعمومية عند الضرورة، على أساس ثابت.  .لمبيعاتاتكلفة 

  الزكاة  ١٦-٧
 باح والخسائراألرويحمل على قائمة خصص الزكاة للشركة م إثبات، تخضع الشركة للزكاة. يتم )"الهيئة"والدخل (الهيئة العامة للزكاة  ألنظمةوفقا 

الفترة التي  ة في. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحاألولية الموجزة
 الربوط النهائية.ر يتم فيها إصدا

ضريبة قوانين ال المقيمين في المملكة العربية السعودية حسب متطلباتمع األطراف  المعامالتبعض تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على 
 .بالمملكة العربية السعودية

 وهريجإن الشركة مؤهلة بالدرجة األولى لدفع الزكاة فقط. وحيث أن عكس فروقات التوقيت، إن وجد، ليس من المتوقع أن يكون له أي تأثير 
  بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل في هذه القوائم المالية األولية الموجزة. االعترافالمنظور، وبالتالي لم يتم الزكاة في المستقبل  مبلغعلى 

  التقارير القطاعية ١٧-٧
 ليقطاع التشغيال  )أ(

لم يفي ب الصلب. أنابي تغليفيتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولها قطاعان تشغيليان، تصنيع أنابيب الصلب و
. وبناء على ذلك، لم )٨ رقم لمعيار الدولي للتقرير المالي(بأي من الحدود الكمية المشار إليها في معيار التقارير القطاعية ا التغليفقطاع 

 المرفقة.األولية الموجزة يتم اإلفصاح عن أي تقارير عن القطاعات التشغيلية في القوائم المالية 
 القطاع الجغرافي  )ب(
في بيئة اقتصادية معينة خاضعة  مربحةالتي تعمل في أنشطة  المنشآتأو رافي  هو مجموعة من الموجودات أو العمليات لقطاع الجغا

  عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. للمخاطر وعوائد مختلفة
  

  
  الشركة العربية لألنابيب 

  وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الم  (شركة مساهمة سعودية)
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  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة .٧  

  الت األجنبيةالعمبرصدة واألت المعامال ١٨-٧
دات يتم تحويل الموجو. ةفي تاريخ المعامل ةالصرف السائدر اسعأإلى الريال السعودي باستخدام  األجنبية العمالتيتم تحويل المعامالت ب

وبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في ذلك والمطل
ل الشام لخدر والئاألرباح أو الخسا ةإن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائم .التاريخ
 .اآلخر

  ربحية السهم ١٩-٧
 الخسارةأو  حالربللسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي (إن وجدت) تقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة 

األسهم  الفترة، معدلة بعددمة خالل سهم العادية القائاألللشركة على المتوسط المرجح لعدد  ةالعادي الخاصة بحملة األسهمبقسمة الربح أو الخسارة 
ربحية السهم المخفضة بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية  احتسابيتم . العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خالل الفترة

  .مل إصدارهاللشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة بأثار جميع السهم العادية المخفضة المحت
 طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٨

"تطبيق  ١المالي رقم  للتقرير. قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي ٢٠١٦يناير  ١إن تاريخ انتقال الشركة للمعايير الدولية للتقارير المالية هو 
ئم المالية األولية الموجزة األولى وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي كما هو مبين المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" عند إعداد هذه القوا

 الموضحةووإجمالي الدخل الشامل والتدفقات النقدية  الملكية. يتم عرض آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق ٢في إيضاح 
  المرفقة.ضاحات اإليفي هذا القسم، كما تم شرح ذلك في 

  التطبيق ألول مرة المطبقةإعفاءات  ١-٨
بإعفاءات معينة من تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي كامل. وقد طبقت  ١، يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التحولعند 

  كما هو موضح أدناه. االختياريةعفاءات اإلالشركة استثناءات إلزامية وبعض 
  الشركة طبقتهاستثناءات التي اال ٢-٨
 اإللزامية االستثناءات ١-٢-٨

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في -استخدام التقديرات  مع تلك المستخدمة في  ٢٠١٦يناير  ١ و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  تتفق التقديرات وفقا
ي ئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك بعد إجراء التسويات إلظهار أنفس التواريخ وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهي

ة التقديرات لمنافع ترك الخدمة للموظفين والتي لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالي استخدام باستثناءفي السياسات المحاسبية ( اختالفات
  .)األولية الموجزة

 ٢٠١٦يناير  ١المبالغ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي تعكس الظروف السائدة كما في  هذهة لعرض إن التقديرات المستخدمة من قبل الشرك
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١والذي يمثل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وكما في 

  االختيارية  االستثناءات ٢-٢-٨
 -"األدوات المالية  - ٣٩اختارت الشركة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  -لوبات المالية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية أو المط

 الدولية ريياالمع یإلاالنتقال  تاريخل. ولذلك، فإن المعامالت التي وقعت قبل التي تحدث في تاريخ التحو للمعامالت الحقاً والقياس"  االعتراف
 بأثر رجعي. يلتعدإعادة  یلن تحتاج إل یالمال للتقرير

ً قامت الشركة بتعديل المبالغ المثبتة  في القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها المستخدمة بواسطة الهيئة السعودية  سابقا
ً حالية شرالمالي. توضح الجداول التلقائمة المركز المالي وفقاً للمعايير الدولية للتقرير  االفتتاحيةللمحاسبين القانونيين في إعداد األرصدة  لكيفية  ا

األثر على والتحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 
  .٨-٨إلى  ٣-٨يضاحات المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للشركة واإليضاحات المرفقة في اإل
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  (يتبع) طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٨

  :٢٠١٦ديسمبر  ٣١تسوية قائمة المركز المالي كما في  ٣-٨
المعايير الدولية 

  للتقرير المالي
أثر التحول إلى 

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

معايير الهيئة السعودية  
 إيضاح    للمحاسبين القانونيين

  
  

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

بآالف الرياالت    السعودية
          السعودية

 الموجودات         
 موجودات غير متداولة          
  ممتلكات وآالت ومعدات   ١-٦-٨   ٣٨٩٬١٦٩  ١٠٬٩١٧  ٤٠٠٬٠٨٦

  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ   ١-٦-٨   ١٠٬٩١٧  )١٠٬٩١٧(   --
 إجمالي الموجودات غير المتداولة      ٤٠٠٬٠٨٦  --  ٤٠٠٬٠٨٦

 موجودات متداولة          
 المخزون      ٥٥١٬١٥١  --  ٥٥١٬١٥١
 ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية   ٢-٦-٨  ٧٧٬١٥٢  ٣٢٬٠٠٧  ١٠٩٫١٥٩

 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى   ٢-٦-٨  ٣٢٬٠٠٧  )٣٢٬٠٠٧(  --
 النقد وما في حكمه      ٩٬٢٤٦  --  ٩٬٢٤٦

 إجمالي الموجودات المتداولة     ٦٦٩٬٥٥٦  --  ٦٦٩٬٥٥٦
 إجمالي الموجودات     ١٬٠٦٩٬٦٤٢  --  ١٬٠٦٩٬٦٤٢

 الملكيةالمطلوبات وحقوق          
 الملكيةحقوق          

 رأس المال     ٤٠٠٬٠٠٠  --  ٤٠٠٬٠٠٠
 نظامي احتياطي     ١٥٨٬٨٩٧  --  ١٥٨٬٨٩٧

  عام احتياطي     ٣١٬٤٣٨  --  ٣١٬٤٣٨
 مبقاهأرباح      ٢٦٬٠٨٠  --  ٢٦٬٠٨٠

 الملكيةحقوق  إجمالي     ٦١٦٬٤١٥  --  ٦١٦٬٤١٥
 المطلوبات         
 مطلوبات غير متداولة         

 قروض طويلة األجل      ٥٥٬٠٠٠  --  ٥٥٬٠٠٠
 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة      ١٢٬١٢٦  --  ١٢٬١٢٦
 المتداولةغير إجمالي المطلوبات      ٦٧٬١٢٦  --  ٦٧٬١٢٦

 مطلوبات متداولة         
  ب على المكشوفسح     ١٫٠٤٨   --   ١٬٠٤٨

 ودائنون آخرون ذمم دائنة تجارية   ٣-٦-٨  ٥٬١٩٠  ٧٦٫٤١٣  ٨١٬٦٠٣
  أوراق دفع   ٣-٦-٨  ٦٦٬٣٢٨  )٦٦٬٣٢٨(   --
 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   ٣-٦-٨  ١٠٬٠٨٥  )١٠٬٠٨٥(   --

 جلاألقروض قصيرة      ٢٥٧٬٩٩٧  --  ٢٥٧٬٩٩٧
 متداول من قروض طويلة األجلالجزء ال      ٣٧٬٧٠٦  --  ٣٧٬٧٠٦

 مخصص الزكاة     ٧٬٧٤٧  --  ٧٬٧٤٧
 إجمالي المطلوبات المتداولة     ٣٨٦٬١٠١  --  ٣٨٦٬١٠١
 إجمالي المطلوبات     ٤٥٣٬٢٢٧  --  ٤٥٣٬٢٢٧

 الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق      ١٬٠٦٩٬٦٤٢  --  ١٬٠٦٩٬٦٤٢
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  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  (يتبع) طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٨  

  : ٢٠١٦يناير  ١ تسوية قائمة المركز المالي كما في ٤-٨
المعايير الدولية 

  للتقرير المالي
ل إلى أثر التحو

المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

معايير الهيئة السعودية  
 إيضاح    للمحاسبين القانونيين

  
  

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

بآالف الرياالت    السعودية
          السعودية

 الموجودات         
 موجودات غير متداولة          
  كات وآالت ومعداتممتل   ١-٦-٨   ٤٠١٬٦٦٦  ٩٬٩٨٠  ٤١١٬٦٤٦

  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ   ١-٦-٨   ٩٬٩٨٠  )٩٬٩٨٠(   --
 إجمالي الموجودات غير المتداولة      ٤١١٬٦٤٦  --  ٤١١٬٦٤٦

 موجودات متداولة          
 المخزون، صافي      ٥٢٥٬٧١٤  --  ٥٢٥٬٧١٤

 وذمم مدينة أخرىومدفوعات مقدمة  ذمم مدينة تجارية   ٢-٦-٨  ٥١٬٨٧٦  ٢٥٬٣٧٠  ٧٧٬٢٤٦
 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى   ٢-٦-٨  ٢٥٬٣٧٠  )٢٥٬٣٧٠(  --

 النقد وما في حكمه      ١٥٬٧٤٩  --  ١٥٬٧٤٩
 إجمالي الموجودات المتداولة     ٦١٨٬٧٠٩  --  ٦١٨٬٧٠٩

 إجمالي الموجودات     ١٬٠٣٠٬٣٥٥  --  ١٬٠٣٠٬٣٥٥
 ملكيةالالمطلوبات وحقوق          
 الملكيةحقوق          

 رأس المال     ٤٠٠٬٠٠٠  --  ٤٠٠٬٠٠٠
 نظامي احتياطي     ١٥٨٬٤٦٦  --  ١٥٨٬٤٦٦

  عام احتياطي     ٣١٬٤٣٨  --  ٣١٬٤٣٨
 مبقاهأرباح      ٢٢٬١٩٩  --  ٢٢٬١٩٩

 الملكيةإجمالي حقوق      ٦١٢٬١٠٣  --  ٦١٢٬١٠٣
 المطلوبات         
 متداولة مطلوبات غير         

 قروض طويلة األجل      ٧٢٬٤٣٨  --  ٧٢٬٤٣٨
 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة      ١١٬٥٤٤  --  ١١٬٥٤٤
 المتداولة غير إجمالي المطلوبات     ٨٣٬٩٨٢  --  ٨٣٬٩٨٢

 مطلوبات متداولة         
  سحب على المكشوف     ٢٬٠٠٦  --  ٢٬٠٠٦

 ودائنون آخرون ة تجاريةذمم دائن   ٣-٦-٨  ١٬٤٣٢  ٣٣٬٩٠٧  ٣٥٬٣٣٩
  أوراق دفع   ٣-٦-٨  ٢٨٬١٦٩  )٢٨٬١٦٩(  --
 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   ٣-٦-٨  ٥٬٧٣٨  )٥٬٧٣٨(  --

 جلاألقروض قصيرة      ٢٤٥٬٣٩١  --  ٢٤٥٬٣٩١
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل     ٤٣٬٤٧٦  --  ٤٣٬٤٧٦

 زكاةمخصص ال     ٨٬٠٥٨  --  ٨٬٠٥٨
 إجمالي المطلوبات المتداولة     ٣٣٤٬٢٧٠  --  ٣٣٤٬٢٧٠
 إجمالي المطلوبات     ٤١٨٬٢٥٢  --  ٤١٨٬٢٥٢

 الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق      ١٬٠٣٠٬٣٥٥  --  ١٬٠٣٠٬٣٥٥
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  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ترة الستة أشهر المنتهية في لف
  (يتبع) طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٨  

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠أشهر المنتهيتين في  الستة اشهر ةوالدخل الشامل لفتر الربح أو الخسائرتسوية قائمة   ٦-٨
        ٢٠١٦ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في الستةلفترة 

ية المعايير الدول
  للتقرير المالي

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 

 للتقرير المالي
 

معايير الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

  القانونيين
    إيضاح  

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

بآالف الرياالت    السعودية
        السعودية

  المبيعات      ١٦٦٬٩٨٨   --   ١٦٦٬٩٨٨
)٨٠٤٬٢   )١٣٧٬٩٧٨   تكلفة المبيعات ١-٧-٨    )١٤٠٬٧٨٢(   

٨٠٤٬٢   ٢٩٬٠١٠   مجمل الربح      ٢٦٬٢٠٦   
  بيعيه وتوزيعية مصروفات      (١١,٩٦٨)   --  (١١,٩٦٨)

  مصروفات عمومية وإدارية     (٨,٣٦٩)   --  (٨,٣٦٩)
  صناعية عن طاقة غير مستغلةمصروفات  ١-٧-٨    --    )٢٬٨٠٤(   )٢٬٨٠٤(

  التشغيلربح      ٥٬٨٦٩   --  ٥٬٨٦٩
  مخصصات انتفى الغرض منها      ٣٬٤٢٦   --   ٣٬٤٢٦
  مكاسب التغير بأسعار الصرف      ٢٬٦٣٢   --   ٢٬٦٣٢

  تكلفة التمويل      )٨٬٢٢٧(   --   )٨٬٢٢٧(
  قبل الزكاةالربح  صافي      ٣٬٧٠٠   --   ٣٬٧٠٠

  مخصص الزكاة      )٣٬٤٧٥(   --   )٣٬٤٧٥(
   الفترة ربحصافي      ٢٢٥   --   ٢٢٥

  الشامل اآلخر الدخل      --   --   --  
  الشامل للفترة الربحإجمالي       ٢٢٥   --    ٢٢٥
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  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  (يتبع) ل مرةطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألوت .٨

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  قائمة المركز المالي تسويةمالحظات على  ٦-٨
  التسويات على بنود الموجودات غير المتداولة ١-٦-٨

  ٢٠١٦ يناير ١
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١  

        
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
        السعودية

١٠٬٩١٧   ٩٬٩٨٠      
تحت التنفيذ ضمن بند إعادة تبويب أعمال رأسمالية 

للتوافق مع معيار المحاسبة  ممتلكات وآالت ومعدات
  "عرض القوائم المالية" ١الدولي رقم 

إلغاء بند أعمال رأسمالية تحت التنفيذ وتبويبها إلى بند       )١٠٬٩١٧(   )٩٬٩٨٠(
  ممتلكات وآالت ومعدات

  التسويات على بنود الموجودات المتداولة ٢-٦-٨
  ٢٠١٦يناير  ١
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١  

        
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
        السعودية

٣٢٬٠٠٧   ٢٥٬٣٧٠     
إعادة تبويب بند مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات 
متداولة أخرى ضمن بند ذمم مدينة تجارية ومدفوعات 

للتوافق مع معيار المحاسبة  مقدمة وذمم مدينة أخرى
  ائم المالية""عرض القو ١الدولي رقم 

)٣٢٬٠٠٧(   )٢٥٬٣٧٠(     
إلغاء بند مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات 

متداولة أخرى إلى ذمم مدينة تجارية ومدفوعات 
  مقدمة وذمم مدينة أخرى

  التسويات على بنود المطلوبات المتداولة ٣-٦-٨
  ٢٠١٦يناير  ١
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١  

        
بآالف الرياالت 

االت بآالف الري   السعودية
        السعودية

٦٦٬٣٢٨   ٢٨٬١٦٩     
إعادة تبويب بند أوراق دفع ضمن بند ذمم دائنة 

للتوافق مع معيار المحاسبة  تجارية ودائنون آخرون
  "عرض القوائم المالية" ١الدولي رقم 

١٠٬٠٨٥   ٥٬٧٣٨     
عادة تبويب بند مصروفات مستحقة ومطلوبات إ

ودائنون متداولة أخرى ضمن بند ذمم دائنة تجارية 
 ١للتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم  آخرون

  "عرض القوائم المالية"
)٧٦٬٤١٣(   )٣٣٬٩٠٧(     

إلغاء بندي أوراق دفع ومصروفات مستحقة 
ومطلوبات متداولة إلى ذمم دائنة تجارية ودائنون 

  آخرون
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة واوالدخل الشامل  تسويات على قائمة الربح أو الخسائر ٧-٨
  تسويات على قائمة الربح أو الخسائر ١-٧-٨

 المنتهيةلفترة الستة اشهر 
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠في
  

    
  

    

        بآالف الرياالت السعودية
مصروفات صناعية عن طاقة غير تخفيض بند تكلفة المبيعات نتيجة إدراج بند      )٢٬٨٠٤(

  "المخزون"  ٢ار الدولي رقم تماشياً مع المعي مستغلة
  بند تكلفة المبيعاتخصماً من  مصروفات صناعية عن طاقة غير مستغلةزيادة بند      ٢٬٨٠٤

  اآلخرتسويات على قائمة الدخل الشامل  ٢-٧-٨
ي المعايير قانونيين عنها ففي معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين ال اآلخرال توجد تسويات متعلقة ببنود الدخل الشامل 

  .الدولية للتقرير المالي
  
  التدفقات النقدية قائمة ٨-٨

  .٢٠١٦ يونيو ٣٠في  ةيللفترة المنته النقديةالتدفقات  قائمة جوهرية في تعديالتإجراء أي  تميلم 



 

٢٠ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الم  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

 ممتلكات وآالت ومعدات .٩
٢٠١٧ 

أعمال رأس  اإلجمالي
مالية تحت 

  التنفيذ
 أجهزة وبرامج

  أراضي )١مباني  ( )٣( آالت ومعدات  أثاث ومفروشات سيارات حاسب ألي
 التكلفة  بآالف الرياالت السعودية

          
  الفترةالرصيد في بداية  ٥٬٦٧٦ ٩٠٬٠٦٠ ٦٥٧٬٧٦٧ ٥٬٦٦٧ ١٬٨٨٢ ٥٬٦٧٣ ١٠٬٩١٧ ٧٧٧٬٦٤٢

 إضافات  -- -- ١٢٬٣٩٣ ١٣١  -- ٧٢ ٤٬٣٢٨ ١٦٬٩٢٤
  استبعادات -- -- -- --  )٦٩( -- -- )٦٩(

 الرصيد في نهاية الفترة ٥٬٦٧٦ ٩٠٬٠٦٠ ٦٧٠٬١٦٠ ٥٬٧٩٨ ١٬٨١٣ ٥,٧٤٥ ١٥٬٢٤٥ ٧٩٤٬٤٩٧
 المتراكم االستهالك        

 الفترةالرصيد في بداية  -- ٣٠٬٢١١  ٣٣٤٬٥٢٧ ٥٬٣٩٠ ١٬٨٨٢ ٥٬٥٤٦ -- ٣٧٧٬٥٥٦
 الفترةإهالك  -- ١٬٣٠٨ ١٠٬٨٨٦ ٣٣ -- ٨٢ -- ١٢٬٣٠٩

  اهالك االستبعادات عمجم -- -- -- -- )٦٩( -- -- )٦٩(
 الفترةالرصيد في نهاية  -- ٣١٬٥١٩  ٣٤٥٬٤١٣ ٥٬٤٢٣ ١٬٨١٣ ٥٬٦٢٨ -- ٣٨٩٬٧٩٦

 دفترية صافي القيمة ال        
 غير مدققة -٢٠١٧ وييون ٣٠في  ٥٬٦٧٦ ٥٨٬٥٤١ ٣٢٤٬٧٤٧ ٣٧٥ -- ١١٧ ١٥٬٢٤٥ ٤٠٤٬٧٠١
  مدققة -٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ٥٬٦٧٦ ٥٩٬٨٤٩ ٣٢٣٬٢٤٠ ٢٧٧ -- ١٢٧ ١٠٬٩١٧ ٤٠٠٬٠٨٦
 مدققة -٢٠١٦يناير  ١في  ٥٬٦٧٦ ٥٧٬٢٤٧ ٣٣٨٬٠٩٩ ٥٩٢ -- ٥٢ ٩٬٩٨٠ ٤١١٬٦٤٦

بلغت صافي القيمة الدفترية للمباني المقامة على   .م٢٠٣٤الموافق  هـ١٤٥٦عام في  تنتهي حكومية جهات من مستأجرة يعلى أراض مقامةمباني  كة في مدينتي الرياض والجبيلالشرتتضمن مباني وإنشاءات ) ١(
 .)٥٧٫٢ م:٢٠١٦يناير  ١و  مليون لایر سعودي ٥٩٫٨: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١م (٢٠١٧ يونيو ٣٠مليون لایر سعودي كما في  ٥٨٫٥أراضي مستأجرة 

  
  )١٦إيضاح ( ض طويل األجلمقابل القر السعوديية عندوق التنمية الصناصممتلكات وآالت ومعدات الشركة مرهونة لصالح  ) كافة٢(
  
والمعدات. اآلالتخاصة بتلك  استراتيجيةتضمن بند أالت ومعدات قطع غيار ي) ٣(
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  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  )(شركة مساهمة سعودية 

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 المخزون .١٠  

  ٢٠١٦يناير  ١
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   مدققة

  ٢٠١٧ وييون ٣٠    مدققة
      غير مدققة

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

  السعودية
بآالف الرياالت   

      السعودية
  الغيار قطع   ٥٤,١١٦   ٥٥,٧٧٠  ٥٨٬٤٤٥

  خاممواد     ٣٣٨,١٠٤   ٢٨٥٬٩٧٨  ٢٨٧٬٥٣٨
  التشغيلإنتاج تحت     ٧,٣٩٠   ٧٬٠٢٦  ٨٬٠٨١

  إنتاج تام    ٢٠٥,٠٢١   ١٦٣٬٠٦٨  ١٥٩٬٥٢٧
  بضاعة بالطريق    ٤٦٬٨١٧   ٦٩٬٢١٨  ٤٥٬٤٥٨

٦٥١٬٤٤٨   ٥٨١٬٠٦٠  ٥٥٩٬٠٤٩      
  الحركة ءطيراكد وب مخصص مخزون    (٢٠٬٥٤٠)   )٢٤٬٦٦٥(  (٣٣٬٣٣٥)

  في أسعار مخزون انخفاض   (٥٬٢٤٤)   )٥٬٢٤٤(  --
٦٢٥٬٦٦٤   ٥٥١٬١٥١  ٥٢٥٬٧١٤      

 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى .١١
  ٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   مدققة
 ٢٠١٧و ييون ٣٠    مدققة

      غير مدققة
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

ف الرياالت بآال  
      السعودية

  ء محليونالعم -ذمم مدينة تجارية     ١٣٧٬٩٥٩   ٧٨٬٢٧٧  ١٨٬٦٩٠
  عمالء خارجيين -ذمم مدينة تجارية     ٩٬٦٨٤   ٢٬٨٧٥  ٣٦٬١٨٦

٧١٦٬٩   ٠٤٣٬٢١   دفعات مقدمة للموردين    ١٠٬٠٧٨   
١٨٥٬٣   ٨١٠٬٢   مصروفات مدفوعة مقدماً     ٤٬٩٢١   
  ن  عهد وسلف موظفي    ٣١١   ٢٨٣  ٢١٥
٢٥٤٬١٢   ٨٧١٬٧   أخرى    ١١,٠٩٩   
٢٤٦٬٨٠   ١٥٩٬١١٣    ١٧٤٬٠٥٢      

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   (٤٬٠٠٠)   (٤٬٠٠٠)  (٣٬٠٠٠)
١٧٠٬٠٥٢  ١٠٩,١٥٩  ٧٧,٢٤٦     

 حكمهوما في  النقد .١٢
  ٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   مدققة
 ٢٠١٧و ييون ٣٠    مدققة

        غير مدققة
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

بآالف الرياالت   
        السعودية

  لدى البنوك وأرصدةنقدية       ١٦,٤٦٩   ٩٬٢٤٦  ١٥٬٧٤٩
١٦٬٤٦٩   ٩٬٢٤٦  ١٥٬٧٤٩        
١٦٬٤٦٩   ٩٬٢٤٦  ١٥٬٧٤٩        
  سحب على المكشوف      (١٬٢٢٧)   (١٬٠٤٨)  (٢٬٠٠٦)
١٥٬٢٤٢   ٨٬١٩٨  ١٣٬٧٤٣        

 رأس المال .١٣
 ١مليون لایر سعودي و  ٤٠٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ٤٠٠مبلغ  ٢٠١٧ وىيون ٣٠كما في  المصدر والمدفوع شركةال مال يبلغ رأس

مليون  ٤٠: ٢٠١٦يناير  ١مليون سهم و  ٤٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( مصدر ومدفوع مليون سهم ٤٠مقسم إلى ) مليون لایر سعودي ٤٠٠: ٢٠١٦يناير 
  .لكل سهم سعودي لایر ١٠سهم) بقيمة اسمية قدرها 

  
  
  
 



 

٢٢ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 احتياطي نظامي .١٤
ً تحويل  ً لعقد تأسيس الشركة، يتوجب على الشركة سنويا اطي النظامي ويجوز أن تقرر الشركة التوقف عن من صافي الربح إلى االحتي ٪١٠وفقا

من رأس مال الشركة. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع إال أنه يجوز استخدامه لزيادة رأس المال  ٪٥٠النظامي  االحتياطياالستقطاع متى بلغ 
  أو تخفيض الخسائر بعد الحصول على موافقة المساهمين.

 
 عام احتياطي .١٥

من صافي دخل السنة لغرض دعم المركز المالي للشركة.  ٪٣٠تخصيص  اللعام من خ احتياطي بتكوينساسي للشركة، قامت الشركة األوفقا للنظام 
لایر سعودي  ١١٠٬١٩٦٬١٨١على اقتراحات مجلس اإلدارة بخصوص تحويل مبلغ  ٢٠١١يونيو  ١٢وافقت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 

 االحتياطيلایر سعودي وإيقاف تكوين  ٣١٬٤٣٨٬٢٩٨العام بعد التحويل بمبلغ  االحتياطيالنظامي، وكذلك تثبيت  االحتياطيلى العام إ االحتياطيمن 
  .٢٠١١عتباراً من أرباح عام العام ا
 قروض طويلة األجل .١٦

  ٢٠١٦يناير  ١
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   مدققة

 ٢٠١٧و ييون ٣٠    مدققة
        غير مدققة

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    ةالسعودي

  السعودية
بآالف الرياالت   

        السعودية
  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي      ٨٢٬٠٠٠   ٨٢٬٠٠٠  ٨٣٬٠٠٠
  قروض البنوك التجارية     ١٠٬٥٢٢   ١٠٬٧٠٦  ٣٢٬٩١٤

٩٢٬٥٢٢   ٩٢٬٧٠٦  ١١٥٬٩١٤        
(٤٣٬٤٧٦)  (٣٧٬٧٠٦)

  أقساط متداولةيخصم:       )٥٧٬٥٢٢(   
٣٥٬٠٠٠   ٥٥٬٠٠٠  ٧٢٬٤٣٨        

تمويل مشروع إنشاء مصنع  فيتم الحصول عليه للمساعدة  سعوديمليون لایر  ١١٣٫٤لدى الشركة قرض من الصندوق بمبلغ إجمالي قدره  ١-١٦
يما يخص ف القرض شروطاً  اتفاقيةإنتاج األنابيب في الجبيل. القرض مضمون برهن مباني وآالت ومعدات مصانع الشركة لصالح الصندوق وتضمنت 

هـ الموافق ١٥/٠٨/١٤٢٩الشركة ببعض النسب والشروط المالية . يتم سداد القرض على ثالثة عشر قسطاً نصف سنوية، بدأ سداد أول قسط في  التزام
قرض م وافق الصندوق على إعادة جدولة سداد ال٠٩/٠٣/٢٠١٥هـ الموافق ١٨/٠٥/١٤٣٦مليون لایر سعودي. بتاريخ  ٣٫٨م بمبلغ ١٧/٠٨/٢٠٠٨

البالغ مليون لایر سعودي في  ية، و قد تم سداد أول قسطنصف سنورة أقساط على عشمليون لایر سعودي  ٨٣ليتم سداد المتبقي من القرض والبالغ 
  هـ١٥/٠٢/١٤٤١ فيعلى ان يكون آخر قسط مليون لایر  ٨٢مبلغ  ٣٠/٦/٢٠١٧ليصبح الرصيد القائم في  ٢٥/١٢/٢٠١٦هـ الموافق ٢٦/٠٣/١٤٣٨

  .م١٤/١٠/٢٠١٩موافق ال
 األجل قصيرةقروض  .١٧

تتضمن تسهيالت حسابات جارية وقروض قصيرة األجل وتمويل عقود مشاركة ومرابحة  اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية شركةأبرمت ال
بأسعار مرابحة  سعودي ليون لایرب ١٬١ية قدرها خالل السنة بقيمة إجمال لتمويل شراء المواد الخام وخطابات ضمان وذلك مستنديه اعتماداتوتسهيالت 

خالل  ألجلالقروض قصيرة اإسالمية متغيرة متفق عليها مع البنوك. إن كافة التسهيالت االئتمانية ممنوحة بموجب سندات ألمر. وفيما يلي بيان بحركة 
  :والتي تستحق السداد خالل عام / الفترةالسنة

  ٢٠١٦يناير  ١
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   مدققة

 ٢٠١٧و ييون ٣٠    مدققة
        غير مدققة

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

  السعودية
بآالف الرياالت   

        السعودية
 يناير ١الرصيد في     ٢٥٧٬٩٩٧   ٢٤٥٬٣٩١   ٢٦٢٬٢٣٧
 / الفترة قروض محصلة خالل العام     ٢٧٧٬٥٠٠    ٣٢٥٬٤٧٢   ١٦١٬٠٦٠

 / الفترة أقساط مسددة خالل العام      )١٤٢٬٦٥٢(    (٣١٢٬٨٦٦)   (١٧٧٬٩٠٦)
٣٩٢٬٨٤٥   ٢٥٧٬٩٩٧  ٢٤٥٬٣٩١        

  
  
  
  



 

٢٣ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .١٨
  وصف عام ١-١٨

 على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة لجميع الموظفين النقابيين الذين يكملون فترة الخدمة المؤهلة ويحق لهم الحصول على مبالغ مذكورةينص النظام 
 بموجب قانون العمل لكل سنة / فترة من هذه الخدمة.

، وذلك خبير إكتواري خارجيمن قبل  ٢٠١٦يناير  ١و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ويستند المخصص السنوي إلى التقييم االكتواري. تم إجراء التقييم كما في 
  باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

  كتوارية الرئيسيةاالفتراضات اإل ١-١-١٨
        ٢٠١٧ يوينو ٣٠    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١

        (النسبة المئوية سنويا)
  االفتراضات المالية           

  للزيادة في مرتبات الموظفين المتوقعالمعدل      %٣٫٠٠   %٣٫٠٠  %٣٫٠٠
  معدل الخصم      %٤٫٥٠   %٤٫٤٠  %٤٫٤٠

             
  االفتراضات الديمغرافية           

  معدل الوفيات      %٠٫١٠    %٠٫١٠   %٠٫١٠
  سن التقاعد      سنة ٦٠    سنة ٦٠   سنة ٦٠

  المحددة  المكافآت اللتزامات القيمة الحالية علىالحركة  ٢-١٨١-
        ٢٠١٧ وييون ٣٠    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١

             
  في بداية الفترة / السنة المكافآت اللتزام يةالقيمة الحال     ١٢٬٠٥٤   ١١٬٢١٩  ١٠٬٢١٥

  تكلفة الخدمة الحالية     ٤٤٤   ١٬٣٤٧  ١٬٠٥٤
  الفائدة     ١٣٤   ٤٧٤  ٤٠٦

٥٧٨   ١٬٨٢١  ١٬٤٦٠       
(٨٥١)  (٨٨٩)   )٣٣٨(   المدفوعةالمنافع      

٢٤٠(   (٩٧)  ٣٩٥(   لاللتزام االكتواريةاألرباح      
  نةفي نهاية الفترة / الس المكافآت اللتزامالقيمة الحالية      ١٢٬٠٥٤   ١٢٬٠٥٤  ١١٬٢١٩

  المحددة للتغيرات في المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي: المكافآتإن حساسية التزام  ٣-١-١٨
  عامل      الفتراضتغيير في ا    النسبة المئوية   القيمة

             
  االلتزامات الحالية        -   -  ١٢٬٠٥٤
      %١-    %٦٫٨٦  ١٢٬٨٨١  معدل الخصم      %١+    %٦٫١٩-  ١١٬٣٠٨
      %١-    %٦٫٣٦-  ١١٬٢٨٨  معدل الزيادة في الراتب      %١+    %٦٫٩٤  ١٢٬٨٩١
      %١٠-    %٠٫١٩-  ١٢٬٠٢٩  معدالت السحب      %١٠+    %٠٫١٣  ١٢٬٠٦٨
      سنة من العمر لالمام    %٠٫٢  ١٢٬٠٥٥  معدل الوفيات      ١سنة من العمر للخلف    %٠٫٢-  ١٢٬٠٥٠

يناير  ١و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والسنوات المنتهية في  ٢٠١٧ يونيو ٣٠* لم يتم تسجيل أثر التقييم اإلكتواري بالقوائم األولية الموجزة للفترة المنتهية في 
عن المبالغ  ديعويض الموظفين عن فترات خدمتهم يزتالذي تم بمقتضى نظام العمل السعودي ل االحتسابالفرق بين حيث ترى إدارة الشركة أن  ،٢٠١٦

داخليا بمعرفة  ٢٠١٧يونيو  ٣٠(تم اعداد التقييم االكتواري في المعين من قبل الشركةالخارجي الموظفين المحددة من قبل اإلكتواري  لمكافأةالمحتسبة 
 غير جوهري. ، وبالتالي فإن أثر الفرقمعدالت الخصم والزيادات المستقبلية والمتوقعة أثيرتبعد أخذ  الشركة)

  
  



 

٢٤ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 مخصص الزكاة .١٩

  الزكوي الموقف ١-١٩
م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما قدمت الشركة إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة المنتهية في  م٢٠٠٤حتى عام  ربط نهائيالشركة على حصلت 

  م.٢٠١٨إبريل  ٣٠هـ الموافق ١٤٣٨شعبان  ٤سارية المفعول حتى  الهيئة العامة للزكاة والدخلوحصلت الشركة على شهادة مؤقتة من 
  كة المخصصبيان حر ٢-١٩

  كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة كما يلي:
  ٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   مدققة
  ٢٠١٧ وييون ٣٠    مدققة

    غير مدققة
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

بآالف الرياالت   
    السعودية

  السنة / الفترةالرصيد في بداية  ٧٬٧٤٧   ٨٬٠٥٨  ١١٬١٣٧
  / الفترةالمكون خالل السنة  ٣٬١٩٦   ٥٬٩٦٢  ٦٬٠٦٣

  تسويات زكوية  --   --  (١٬٧٣٢)
(٧٬٤١٠)  )٦٬٢٧٣(   / الفترة مدفوعات خالل السنة (٦٬٤٨٧)   

  السنة / الفترة نهايةالرصيد في  ٤٬٤٥٦   ٧٬٧٤٧  ٨٬٠٥٨
  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون .٢٠

  ٢٠١٦يناير  ١
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   مدققة

 ٢٠١٧و ييون ٣٠    مدققة
        غير مدققة

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

  السعودية
بآالف الرياالت   

        السعودية
  دفعات مقدمة من العمالء     ٣٬٤٨٣  ٥٬٦٨٢  ٢٬٧٤١
  مستحقة مصروفات     ٦٬٣٠٤  ٣٬٩٨٨  ٢٬٤٣١

  دفع أوراق     ٧٧٬٤٠٥  ٦٦٬٣٢٨  ٢٨٬١٦٩
  دائنةذمم تجارية      ٨٬٢٢٦  ٥٬١٩٠  ١٬٤٣٢

  أخرى     ٤١٥  ٤١٥  ٥٦٦
٣٣٩٬٣٥   ٦٠٣٬٨١   ٩٥٬٨٣٣       

 السهم ربحية .٢١
لعادية اسهم األعلى المتوسط المرجح لعدد  العائد إلى مساهمي الشركةلفترة ربح ابقسمة األساسي والمخفض من األرباح  السهم نصيبيتم احتساب 

  .)مليون سهم  ٤٠: ٢٠١٦ يونيو ٣٠( مليون سهم ٤٠القائمة في نهاية الفترة والبالغة 
 المحتملة االلتزامات .٢٢

 ٣١( مليون لایر سعودي ١٠٧بمبلغ  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ تتمثل االلتزامات المحتملة في قيمة االعتمادات المستندية وخطابات الضمان القائمة كما في
  مليون ريـال سعودي). ٤٥ بمبلغ ٢٠١٦يناير  ١و مليون ريـال سعودي  ١٢٢بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر 

 القطاعية تقاريرال .٢٣
  قطاع التشغيل

طاع تغليف قيتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولديها قطاعين، قطاع إنتاج أنابيب الصلب وقطاع تغليف أنابيب الصلب. لم يحقق 
صاح دية للمحاسبين القانونيين، وبناًء عليه، لم يتم اإلفاألنابيب أي من الحدود الكمية المشار إليها في معيار التقارير القطاعية الصادر عن الهيئة السعو

    المرفقة. األولية الموجزة عن المعلومات القطاعية التشغيلية في القوائم المالية
  القطاع الجغرافي

 تقريباً  ٪٨٩شرق األوسط و تقريباً من مبيعات الشركة عبارة عن مبيعات تصدير لدول الخليج وال ٪١١كانت  ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتهية في  الفترةخالل 
تقريباً مبيعات محلية). إن كافة موجودات ومطلوبات الشركة  ٪٦٢تقريباً مبيعات تصدير لدول الخليج والشرق األوسط و  ٪٣٨: ٢٠١٦مبيعات محلية (

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠ليون ريـال سعودي كما في م ٩٫٧موجودة في المملكة العربية السعودية باستثناء الذمم المدينة المتعلقة بمبيعات التصدير والتي بلغت 
 .مليون ريـال سعودي) ١٧٫٧٥: ٢٠١٦(
  
  



 

٢٥ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  األدوات المالية وإدارة المخاطر .٢٤

لمالية الرئيسية بالشركة الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون والقروض. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للشركة من النقد المطلوبات اتتضمن 
ة هي للشركالمالية وما في حكمة والذمم المدينة التجارية والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى. إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات 

  ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر. االئتمانمخاطر السوق ومخاطر 
  السوقمخاطر 

على  جنبية ومعدالت الفوائد مما يؤثرهي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت اال
من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة  تمتلكهدخل الشركة أو قيمة ما 

  المخاطر وكيفية قياسها. هذهمع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها 
  مخاطر االئتمان

 يهي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهر
لمدينة األخرى ة والحسابات المخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة التجاري

  .بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية
  عمولةأسعار المخاطر 

لفائدة ر ااهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ مخاطر أسع
منتظمة.  ةللشركة من الديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع الديون إلعادة التسعير بصور

   .بة للشركةدة غير جوهرية بالنسوتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائ
  مخاطر السيولة

لسيولة اهي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر 
طر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخا

   .المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة
  مخاطر العملة

أساسية  ةهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بصور
  .. المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة. وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمةواليورو السعودي والدوالر األمريكيبالريال 

  القيمة العادلة
 .ريخ القياسلسوق في تابين المتعاملين بالبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة  استالمهاالقيمة التي سيتم  هي

 االفتراضاتالسوق و  لىوعلى هذا النحو، يمكن أن تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يقَوم تعريف القيمة العادلة القياس المستند إ
  التي يستخدمها المشاركون في السوق.

  مخاطر أسعار السلع
ا النقدية. على تكاليف الشركة وتدفقاته فيهعار بعض السلع والتي تتعرض لها الشركة من تأثير غير مرغوب المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أس هي

  المخاطر في أسعار البضائع األساسية من المشتريات المتوقعة لبعض البضائع من المواد الخام التي تستخدمها الشركة. هذهتنشأ 
 األولية الموجزةالقوائم المالية  اعتماد .٢٥ 

  م.٢٠١٧ اغسطس ٨هـ الموافق ١٤٣٨ ذو القعدة ١٦ المرفقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ األولية الموجزة اعتماد القوائم الماليةتم 
  

 


