
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشركة العربية لألنابيب
 القوائم المالية  )شركة مساهمة سعودية( 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   المستقلالحسابات  مراجعتقرير مع 

  
  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  



 

 
 

  
   الشركة العربية لألنابيب
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 نابيب الشركة العربية لأل
   قائمة المركز المالي  (شركة مساهمة سعودية)

   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في 
  

 ٢٠١٦يناير ١
 
 
 

   ٢٠١٦ديسمبر ٣١
   إيضاح    ٢٠١٧ديسمبر ٣١ 

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

بآالف الرياالت    السعودية
        السعودية

 الموجودات       
 موجودات غير متداولة        
 ممتلكات وآالت ومعدات ٩   ٣٩٢٬٨٦١  ٤٠٠٬٠٨٦  ٤١١٬٦٤٦
 إجمالي الموجودات غير المتداولة    ٣٩٢٬٨٦١  ٤٠٠٬٠٨٦  ٤١١٬٦٤٦

 موجودات متداولة        
 مخزونال ١٠   ٦٥٤٬٠٦٩  ٥٥١٬١٥١  ٥٢٥٬٧١٤

 ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية ١١  ٢٢٣٬٨٢٤  ١٠٩٬١٥٩  ٧٧٫٢٤٦
 النقد وما في حكمه ١٢   ١٦٬٨١٤  ٩٬٢٤٦  ١٥٬٧٤٩

 إجمالي الموجودات المتداولة   ٨٩٤٬٧٠٧  ٦٦٩٬٥٥٦  ٦١٨٬٧٠٩
 إجمالي الموجودات    ١٬٢٨٧٬٥٦٨  ١٬٠٦٩٬٦٤٢  ١٬٠٣٠٬٣٥٥

 المساهمينالمطلوبات وحقوق        
 المساهمينحقوق        

 رأس المال ١٣  ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠
 نظامي احتياطي ١٤   ١٥٩٬٤٢٧  ١٥٨٬٨٩٧  ١٥٨٬٤٦٦

  عام احتياطي ١٥   ٣١٬٤٣٨  ٣١٬٤٣٨  ٣١٬٤٣٨
 مبقاهأرباح     ٣٠٬٨٤٧  ٢٦٬٠٨٠  ٢٢٬١٩٩

 المساهمينإجمالي حقوق    ٦٢١٬٧١٢  ٦١٦٬٤١٥  ٦١٢٬١٠٣
 المطلوبات       
 مطلوبات غير متداولة       

 قروض طويلة األجل ١٦  ٢٤٬٠٠٠  ٥٥٬٠٠٠  ٧٢٬٤٣٨
 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة ١٨   ١١٬٥٤٨  ١٢٬١٢٦  ١١٬٥٤٤
  غير المتداولة إجمالي المطلوبات   ٣٥٬٥٤٨  ٦٧٬١٢٦  ٨٣٬٩٨٢

 مطلوبات متداولة       
  سحب على المكشوف  ١٢  ٨٬٦٩١   ١٬٠٤٨   ٢٫٠٠٦

 األجل قروض قصيرة ١٧   ٤١٦٬٣٦٣  ٢٥٧٬٩٩٧  ٢٤٥٬٣٩١
 ء المتداول من قروض طويلة األجلالجز ١٦   ٥٨٬٠٠٠  ٣٧٬٧٠٦  ٤٣٬٤٧٦

  مستحق ألطراف ذات عالقة  ١٩   ١٤٠   ١٥٢  ٦١
 ودائنون آخرون ذمم دائنة تجارية ٢٠   ١٣٩٬٥٨٩  ٨١٬٤٥١  ٣٥٬٢٧٨

 مخصص الزكاة ٣-٢١   ٧٬٥٢٥  ٧٬٧٤٧  ٨٬٠٥٨
 إجمالي المطلوبات المتداولة   ٦٣٠٬٣٠٨  ٣٨٦٬١٠١  ٣٣٤٬٢٧٠
 إجمالي المطلوبات   ٦٦٥٬٨٥٦  ٤٥٣٬٢٢٧  ٤١٨٬٢٥٢

 المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق    ١٬٢٨٧٬٥٦٨  ١٬٠٦٩٬٦٤٢  ١٬٠٣٠٬٣٥٥
  

    .القوائم الماليةال يتجزأ من هذه  ) جزءً ٢٧) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (تعتبر 

    
  



 

٢ 
 

 الشركة العربية لألنابيب  
  الخسائر والدخل الشامل اآلخر  وأقائمة األرباح   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   
  

    إيضاح  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت   

        ةالسعودي
         

  المبيعات     ٥٥٩٬٦٠٤   ٣٦٤٬٩٣٦
  تكلفة المبيعات     )٥٠٧٬٢٠٨(  (٣٠٢٬٨١٠)

  مجمل الربح     ٥٢٬٣٩٦  ٦٢٬١٢٦
  بيعيه وتوزيعية مصروفات      )١١٬٢٧٤(  )١٨٬١٦٣(
 مصروفات عمومية وإدارية     )١٥٬١٨٩(  )١٥٬٣٣٦(

  هانتفي الغرض من مخزون مخصص  ١٠   ٨٬٣٦٦  ٣٬٤٢٦
  صناعية عن طاقة غير مستغلةمصروفات       --  )٦٬٣٢٩(

  التشغيلربح      ٣٤٬٢٩٩   ٢٥٬٧٢٤
  إيرادات اخرى ٢٢   ٤٬٨٦٧  ٤٬٧٣٤

  تكلفة التمويل     )٢٧٬٦٠١(  )٢٠٬١٨٤(
  قبل الزكاة الربح صافي     ١١٬٥٦٥  ١٠٬٢٧٤

  الزكاة ٢-٢١   )٦٬٢٦٨(  )٥٬٩٦٢(
   ربح السنةصافي      ٥٬٢٩٧  ٤٬٣١٢

 ل اآلخر الدخل الشام           
  للسنة الدخل الشامل اآلخر      --   -- ربح التشغيل

  للسنةالشامل  الربحإجمالي       ٥٬٢٩٧   ٤٬٣١٢
         

  ربح السهم األساسي والمخفض من صافي ربح السنة  ٢٣   ٠٫١٣  ٠٫١١
  

    .اليةالقوائم المال يتجزأ من هذه  ) جزءً ٢٧) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (تعتبر 
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  الشركة العربية لألنابيب 
   المساهمينالتغيرات في حقوق قائمة   (شركة مساهمة سعودية)

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

    رأس المال   نظامي احتياطي   عام احتياطي    مبقاهأرباح     اإلجمالي
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت     السعودية
بآالف الرياالت     السعودية

بآالف الرياالت     السعودية
بآالف الرياالت     السعودية

  السعودية
    

               
  ٢٠١٦يناير  ١صيد في الر     ٤٠٠٬٠٠٠  ١٥٨٬٤٦٦  ٣١٬٤٣٨  ٢٢٬١٩٩  ٦١٢٬١٠٣

 السنة ربحصافي      --  --  --  ٤,٣١٢  ٤٬٣١٢
  تحويل الى احتياطي نظامي     --  ٤٣١  --  (٤٣١)   --

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في      ٤٠٠٬٠٠٠  ١٥٨٬٨٩٧   ٣١٬٤٣٨  ٢٦٬٠٨٠  ٦١٦٬٤١٥
               

  السنة ربحصافي       --  --   --  ٥٬٢٩٧  ٥٬٢٩٧
  تحويل الى احتياطي نظامي      --   ٥٣٠   --   )٥٣٠(   --

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في      ٤٠٠٬٠٠٠  ١٥٩٬٤٢٧  ٣١٬٤٣٨  ٣٠٬٨٤٧  ٦٢١٬٧١٢
  

  .القوائم الماليةال يتجزأ من هذه  ) جزءً ٢٧) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (تعتبر 
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 الشركة العربية لألنابيب 
  التدفقات النقدية قائمة   (شركة مساهمة سعودية)

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    إيضاح 
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١   

  
بآالف الرياالت      

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

           التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٠٬٢٧٤   ١١٬٥٦٥      قبل الزكاة صافي الربح 

           غير نقديةاللبنود تعديالت ل
 ٢٣٬٦٧٤   ٢٥٬١٦٠    ٩ ممتلكات وآالت ومعدات ستهالكإ

  ١٬٠٠٠   --      مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
  (٨٬٦٧٠)   )٣٬١٢٢(    ١٠  الحركة ءبطيمخصص مخزون 

 ٥٬٢٤٤   )٥٬٢٤٤(    ١٠  مخصص هبوط أسعار مخزون
 ٢٠٬١٨٤   ٢٧٬٦٠١      تكلفة التمويل

  --   )٧(    ٢٢  مكاسب رأسمالية
  ١٬٤٧١   ١٬٦٦٣    ١٨  للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة

      ٥٣٬١٧٧  ٥٧٬٦١٦  
       في الموجودات والمطلوبات التشغيلية اتالتغير

  (٣٢,٨٥٦)  )١٠١٬٥٨٥(    ١٠  المخزون
  (٣٢٬٩١٣)  )١١٤٬٦٦٥(    ١١ ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية

 )١٬٢٨٦(  )٦٬١١٩(      تكاليف التمويل المستحقة
  ٩١   )١٢(      مستحق الطراف ذات عالقة

 ٨,٠١٤  ١٤٬٩٤٢    ٢٠  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون
 (٥,٧٧٣)  )١٤٩٬٨٢٣(      تشغيلال صافي النقد المستخدم في

 (٨٨٩)  )٢٬٢٤١(    ١٨  مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوع
 )١٨٬٨٩٨(  )٢١٬٤٨٢(      تكلفة التمويل المدفوعة

 (٦٬٢٧٣)  )٦٬٤٩٠(    ٢١  الزكاة المدفوعة
 (٣١٬٨٣٣)  )١٨٠٬٠٣٦(      صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

          االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
  (١٬٢٦٩)  )١٠٬٩٠٢(    ٩  معداتالو واآلالتممتلكات فات للإضا

  --   ٧      ومعدات متحصالت من بيع ممتلكات وآالت
  )١٬٢٦٩(   )١٠٬٨٩٥(     صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ٣٨٬١٥٩  ٤٣٬١٩٦     اوراق دفع

  ٣٢٥٬٤٧٢   ٥٦٧٬٩٩١    ١٧  األجلالمحصل من قروض قصيرة 
  (٣١٢٬٨٦٦)   )٤٠٩٬٦٢٥(    ١٧  المسدد من قروض قصيرة األجل

  (٢٣٬٢٠٨)   )١٠٬٧٠٦(    ١٦  األجل طويلةالمسدد من قروض 
  ٢٧,٥٥٧  ١٩٠٬٨٥٦    صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

  (٥,٥٤٥)   )٧٥(      في النقد وما في حكمه صافي النقص
  ١٣,٧٤٣  ٨٬١٩٨    ١٢ السنةكمها في بداية النقدية وما في ح

  ٨٬١٩٨   ٨٬١٢٣    ١٢  السنةالنقدية وما في حكمها في نهاية 
  ٦٢٠١  ٧٢٠١    المعامالت غير النقدية:

  ١٠٬٨٤٥   ٧٬٠٣٣  ممتلكات وآالت ومعداتن قطع الغيار إلى وتحويل من مخز
 ٤٣١    ٦٩١  المحول الى احتياطي نظامي
 .القوائم الماليةال يتجزأ من هذه  ) جزءً ٢٧) إلى (١( اإليضاحات المرفقة منتعتبر 

  
 عيسى رعبد النوهشام    احمد علي اللحيدان   هيثم توفيق الفريح

  الرئيس المالي التنفيذي   الرئيس التنفيذي   المفوض اإلدارةعضو مجلس 
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  لشركة العربية لألنابيب ا
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١نة المنتهية في للس
 الوضع القانوني والنشاط .١  

ت  س ركة العربية لألنابيب تأس ركة-الش هـ ١٤١١ذو القعدة  ١٨تاريخ ب ٩٢٢التجارة رقم  ةرا) بموجب قرار وز"الشركة"(-مساهمة سعودية  كش
جلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التج١٩٩١يونيو  ١ الموافق ركة مس هـ ١٤١٢صفر  ١٤تاريخ ب ١٠١٠٠٨٥٧٣٤اري رقم م والش

  م.١٩٩١أغسطس  ٢٥الموافق 
ية المرخصة للشركة في إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً  اطات الرئيس وتسويقها  ولألغراض اإلنشائية والتجاريةلخطوط األنابيب تتمثل النش

كيل نين وثني وتش تلزماتها من الخارج والداخل  األنابيب تغليفاألنابيب و وتس راء األنابيب وملحقاتها ومس والقيام باألعمال التجارية من بيع وش
  وتنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب.

اطها  ركة نش ناعي تمارس الش ناعي  بموجبالص نع الرياض رقم لالترخيص الص ادر ب ٤٣٤مص 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  تاريخالص
  هـ.٢٦/٢/١٤٣٦

اسي للشركة بما  الغيرالعادية العامةم وافقت الجمعية ٢٣/٧/٢٠١٧هـ الموافق ٢٩/١٠/١٤٣٨بتاريخ  يتماشى مع قانون على تعديل النظام األس
  للشركة.الجديد الصادر عن وزارة التجارة، وقد تم تعديل وإصدار النظام األساسي  الشركات

 بيانها: واآلتيتتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات الشركة وفروعها 
 

  التاريخ    رقم السجل التجاري    اسم الفرع
هـ١٤٢٤جمادى األولى  ٢٧  ١٠١٠١٨٨٧٣٢   التغليف) (نشاطالرياض  –عربية لألنابيب فرع الشركة ال  

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

   ٤٢٧٣٤ص.ب  
  ١١٥٥١الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 المعايير المحاسبية المطبقة .٢  

دارات األم إعداد هذه القوائم المالية ت عودية والمعايير واإلص رى المعتمدة خوفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية الس
بين القانونيين. قامت  عودية للمحاس لمعايير وفقا  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في  بإعداد وعرض قوائمها المالية حتى السنة الشركةمن الهيئة الس

بين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات ال عودية للمحاس ادرة عن الهيئة الس عودية الص بية المتعارف عليها في المملكة العربية الس عودي سالمحاس
ركة التي لها عاألوالنظام  ي للش اس طلح  قة بإعداد وعرض القوائم المالية. إنالس عودية للمحاس(مص في هذه  )بين القانونيين""معايير الهيئة الس

  القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. القوائم المالية يعود لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين
ركةاللوائح المطبقة ال ألزمتم، ٢٠١٧يناير  ١للفترات المالية التي تبدأ في  لمالية اارير ية للتقللمعايير الدولوعرض القوائم المالية وفقاً بإعداد  ش

عودية و بين القانونيين. كجزء من المتطلبات قامتاإلالمعتمدة في المملكة العربية الس عودية للمحاس ادرة من الهيئة الس دارات الص ركة ا ص لش
  بإعداد هذه القوائم المالية .

اً لتعميم  ة من خوفق الي وق الم ة الس اريخ  اللهيئ ا بت ة  م ينبغي على ٢٠١٦أكتوبر  ١٦قراره رك اتالش اس الممتلك ة لقي  تطبيق نموذج التكلف
ة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة ثإلوالمعدات وا تثمارات العقارية والموجودات غير الملموس نوات الثس ي تبدأ من تاريخ الت س

  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.
ة  الي ذة القوائم الم داد ه ا للتم إع اليوفق دولي للتقرير الم ار ال ركة . قامت "مرة ألولتطبيق المعايير الدولي للتقارير المالية " ) ١( رقم معي الش

   بتطبيق نفس السياسات المحاسبية بصورة ثابتة لجميع الفترات المعروضة.
ة تأثير تطبيق األنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على حقوق رح عن كيفي داد ش مبر  ٣١الملكية كما في  تم اع يناير  ١م و٢٠١٦ديس

امل لل٢٠١٦ ركةم والدخل الش نة المنتهية في  ش م بما في ذلك طبيعة أثر التغيرات الهامة في السياسات المحاسبية عن تلك ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للس
  .٨عرضها في إيضاح م والتي يتم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  شركةالمستخدمة في القوائم المالية السنوية لل

بين القانون عودية للمحاس نوية المعدة وفقاً لمعايير الهيئة الس نة المنتهية ييجب قراءة هذه القوائم المالية جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الس ين للس
مبر  ٣١في  ركةم والقوائم المالية األولية الموجزة لل٢٠١٦ديس  ٣٠م و ٢٠١٧يونيو  ٣٠م و٢٠١٧ مارس ٣١للفترات المالية المنتهية في  ش

بتمبر  ادرة ٢٠١٧س دارات األخرى الص عودية والمعايير واإلص م و المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية الس
  عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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 الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةحات حول إيضا  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 عملة العرض والنشاط .٣

ة الي ذه القوائم الم عودي وه تم عرض ه الريال الس ركة وكذلك العملة الوظيفية يب المبالغ الظاهرة في هذه عملة العرض. تم تقريب جميع  للش
  ، ما لم يذكر خالف ذلك.القوائم المالية ألقرب ألف

 عدادأسس اإل .٤
    .االستمراريةتباع فرض إوب ،أساس االستحقاق المحاسبي وباستخدام التاريخية التكلفةلمبدأ  المالية وفقاتم إعداد القوائم 

 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 أدناهة أو المعدلة الواردة المعايير الجديد
 "ألسباب تنظيمية"الحسابات المؤجلة  ١٤المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

 على الشركة. المعيارذا ينطبق ه ال. كتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة ١المعيار الدولي للتقرير المالي 
 الترتيبات المشتركة"" ١١المعيار الدولي للتقرير رقم 

تركة" ١١ت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التعدي تحواذفيما يتعلق  "الترتيبات المش ة في عملي على باالس تركة  اتحص ريمش  يس
تثمر تطبيق مبال. تتطلب التعدي٢٠١٦يناير  ١من اً اعتبار بة ت من مس تركة تجميع األعمالادئ محاس ة في عملية مش ابه حص التي و عند اكتس
 على الشركة المعيارينطبق هذا  ال .االً"أعم"نشاط العملية المشتركة فيها يشكل 

 "القوائم المالية المنفصلة" ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم 
بة الدولي رقم  التتعدي لةالقوائم المالية المن" ٢٧على معيار المحاس اهمينفيما يتعلق بطريقة حقوق  "فص ري  المس يناير  ١اعتبارا من يس

بة عن ٢٠١٦ تخدام طريقة حقوق الملكية في المحاس ركات باس مح التعديل للش تثمارات. يس تركة  االس اريع المش ركات التابعة والمش في الش
 لشركةعلى ا المعيارينطبق هذا  ال والشركات الزميلة في بياناتها المالية المنفصلة.

الزميلة  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 تثما" ٢٨ومعيار المحاس آتفي  راالس الزميلة  المنش
تركة روعات المش  ١من  عتباراً ايسري فيما يتعلق ببيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك  "والمش

ح هذه التعدي٢٠١٦يناير  اهمةألعتراف بااالت أن ال. توض ائر الناتجة عن بيع أو مس تثمر أو ال الموجودات بين في رباح أو الخس ركتهمس  ش
ترك  روع المش اطا تجاريا.يعتمد الزميلة أو المش كل نش اهم بها تش تركة  على ما إذا كانت الموجودات المباعة أو المس اريع المش كما يحق للمش

أة أخرى مماثلة  مالية أو أي منش تثماراتهاقياس  اختيارالرأس خالل  العادلة من في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة على أساس القيمة 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 تباراعتسري  اإلفص

ايا، بما في ذلك األهمية النسبية وا أن عدد من القض احات القوائم المالية. وهي تقدم توضيحات بش ين إفص نيف كيفية تحس مجاميع الفرعية واللتص
 .١للبنود المحددة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ٢٠١٤-٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 
ينات السنوية لعام التح دورة التقارير. ل ٢٠١٤ – ٢٠١٢. هذه التحسينات السنوية تعدل المعايير من ٢٠١٦يوليو  ١من  اً اعتبارتسري ، ٢٠١٤س

 وتشمل التغييرات على:
 والعمليات غير المستمرة" ،غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ألصول"ا ٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 فصاحات"اإلدوات المالية: أل" ا ٧الدولي للتقرير المالي رقم  المعيار -
 ، " منافع الموظف "، و١٩معيار المحاسبة الدولي رقم  -
  ، "التقرير المالي األولي"٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم  -
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  الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ية في للسنة المنته
 (يتبع) 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

احات التي تمكن  مل كالً تتطلب التعديالت اإلفص طة التمويل والتي تش ئة عن أنش تخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناش مس
  الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.من التغيرات 

ركة، كما هو موضح في قائمة التدفقات  طة التمويلية للش يل والتي وة للتمة فقط، ماعدا التكلفة المدفوعتغيرات في التدفقات النقدي النقدية تمثلاألنش
  تمثل تغير غير نقدي موضح في التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

"اإلفصاح  ١٢) تعديل على معيار التقرير المالي رقم ٢٠١٦-٢٠١٤دورة التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (
  "األخرىعن الحصص في المنشآت 

ح  اح عن اإلحيث تنطبق متطلبات ت التعديالتوض ص فص آت الحص نفة كمحتفظ بها للبيع أو األفي المنش خرى بغض النظر عما إذا كانت مص
  .، ال يؤثر التعديل على القوائم المالية للشركة٥ رقم وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي كأنشطة متوقفة

بالموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير  االعتراف حيثائب الدخل" "ضر ١٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المحققة

ب رائب الدخل "١٢الدولي رقم  ة"تعديالت على معيار المحاس ائر غير المحققة،  االعتراف حيث" ض ريبية المؤجلة للخس بالموجودات الض
ري اعتبار اس القياس ٢٠١٧يناير  ١من  اً وتس ح هذا التعديل أس و. يوض تندة إلى يات للتس همالنقدية المس اس الس بة عن الدفع على أس  والمحاس
 تسوية نقدية إلى تسوية حقوق المساهمين. تغير الحكم منالتعديالت التي 

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

المقدمة سابقا لم تعد  اإلعفاءات ألنعفاءات قصيرة األجل نظرا اإل. يحذف هذا التعديل عددا من ٢٠١٨يناير  ١من  اعتباراً يسري  مرة،ألول 
 .د قائمةوالتي لم تع التقاريربفترات  مرتبطةکانت  ألنهامتوفرة أو 

  تعديالت أخرى
  .ركةالمعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما أنه من غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للش

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

)، تتمثل التعديالت في االستجابة لمالحظات مجاالت األعمال بخصوص تأثيرات تعدد تواريخ ٤المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 التطبيق.

 بحيث ال يتم تحويل الموجودات المملوكة إال في وجود ٤٠تلكات االستثمارية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم تحويل المم (
 دليل على تغير فعلي في االستخدام فقط ال غير.

  
 مبكر بشكل سارية المفعول ولم يتم تطبيقها  غير الصادرة المعايير ٢-٥

ذه القوائم المالية، اريخ إعداد ه بة الدولي في ت ر بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية من قبل مجلس معايير المحاس  تم نش
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 يت ريان للش ركة للفترة األولى التي تبدأ بعد تاريخ س بية للش ات المحاس ياس لة في الس م اعتماد جميع التعديالت ذات الص
دار.  يرات والتعديالت الجديدة التي لم يتم ، يتوقع أن يكون للمعاييرال اإلص لمالية للشركة على القوائم ا جوهريأو إدراجها أدناه أثر  تطبيقهاالتفس

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

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

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

على  اآلخرالمطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  يتم قياس أدوات الدين الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو التكلفة
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  األوليموجودات المالية عند االعتراف يوجد خيار القيمة العادلة الذي يسمح باالعتراف بال

   .انخفاض احتمالية عدم المطابقة المحاسبية أوعندما يكون هناك عناصر 
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  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية  (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (يتبع) لمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقهاا .٥  

  (يتبع)المعايير الصادرة غير سارية المفعول ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر  ٢-٥
  (يتبع)"األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. ومع ذلك، لدى المنشاة خيار غير قابل للرجوع فيه على أساس كل والخسائر األرباحخالل تقاس أدوات حقوق الملكية عموما بالقيمة العادلة من 
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
أو الخسائر باستخدام طريقة القيمة العادلة، يجب عرض التغير في القيمة  األرباحالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بالنسبة للمطلوبات 

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

  .أن يؤدي إلى زيادة أو عدم المطابقة المحتسبة في الربح أو الخسارة
 لتقاريرلالدولي  المعيارفي  ةيللمطلوبات المال القياسوالقياس ومتطلبات  التصنيف: ةيلاألدوات الما ٣٩رقم  الدولية المحاسبية رييتم تطبيق المعا

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

ذي يحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم متطلبات انخفاض القيمة إلى نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة ال تستند 
من  لعادلةا. إن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة يطبق على الموجودات المالية والتي يتم االعتراف بها بطريقة التكلفة المطفأة أو بالقيمة ٣٩

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

  .اإليجارعقود  ١٧رقم 
(أو عندما يتم الدخول في التزام  األوليشهرا عند االعتراف  ١٢اف بنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة عموماً االعتر المنشآتمن  يطلب

 رديفأو 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  ترفالمنشأة أن تع أو جماعي، فإنه يتعين على

  في االعتبار العمر الزمني في نموذج الخسارة المتوقعة. األخذحيث يتم 
  "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"ما  ٤"، تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم اإليجار"عقود  ١٧عيار المحاسبي الدولي رقم هذا المعيار سوف يحل محل الم
تقييم " ٢٧ولجنة تفسيرات المعايير رقم " 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" من شكل قانونيتتضت 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 إلىي ثر الشركة فاألتحديد  وبغرضذلك،  ومع
  لمعيارل الجديد التعريفبموجب  عقود إيجارستصبح  إضافيةما إذا کانت أي عقود  قييملت االتفاقيات لجميعإجراء مراجعة کاملة 

  .١٦رقم  يالمال للتقريرالدولي 
  ال تحتاج  المقارنةأرقام ن طبيق بأثر رجعي كامل أو تطبيق بأثر رجعي جزئي (مما يعني أالتتحديد 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
 يارات لمرة واحدة.العملية العتمادها أمر مهم ألنها خ 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 متجهين الخاصة بهم وإذا كانوا عقود اإليجارينطبق 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 

إجراء مجموعة واحدة من  الشرکة سوى ىعل نيتعيوبالتالي ال  ٩رقم  یالمال للتقريرالدولي  والمعيار ١٥رقم  یالمال للتقريرالدولي 
 نظام.لل راتييتغال

   .تقييم اإلفصاحات اإلضافية التي ستكون مطلوبة 
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  الشركة العربية لألنابيب 
  إيضاحات حول القوائم المالية  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (يتبع) بيقهالمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطا .٥  

 "الءيراد من العقود مع العماإل"  ١٥رقم  تقرير الماليللالمعيار الدولي 
بة الدولي رقم إليرادبا 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 لتحديدنموذجا  الجديد المعيار حددي. إليراداتوالعديد من التفس
ادات  وفريو افيةإرش يل مغطاة ريمن المجاالت غ العديدفي  إض ري مفعالحالية یالمال للتقرير الدولية رييبموجب المعا بالتفص ول المعيار . يس

  .٢٠١٨يناير  ١تي تبدأ في أو بعد التقارير السنوية ال على فترات ١٥الدولي للتقرير المالي 
ي ل اس ائع أو الخدمات المقدمة  ١٥لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم الهدف األس أة ينبغي أن تعترف باإليرادات مقابل نقل البض هو أن المنش

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

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

  على الشركة بشكل جوهري. أن يؤثر ذلك المعياروليس من المتوقع المعيار إفصاحات واسعة. 
  
   المحاسبية الهامة واالفتراضاتالتقديرات  .٦

   حكام المحاسبية الهامةواأل التقديرات ١-٦
التقديرات ألحكام واوفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة في المملكة العربية السعودية استخدام  ("القوائم المالية") القوائم الماليةطلب إعداد يت

 ائم الماليةالقوريخ موجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تالل المبالغ المدرجةالتي تؤثر على  واالفتراضات
 ألحداثاالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل معرفة لإلدارة باألحداث وبترة التقرير. فيرادات والمصروفات خالل المبالغ المدرجة لإلو

 الحالية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم  التقديراتحكام واألتتم مراجعة 

   إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
 والتقديرات غير المؤكدة االفتراضات ٢-٦

الت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً فيما يلي معلومات حول المجا
 على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمطلوبات  االكتواريالتقييم  ٦-٢-١
 االلتزامب ، يتطلإضافة لذلكباستخدام عدد من االفتراضات.  إكتواريوامل التي تحدد على أساس تعتمد القيمة الحالية لاللتزام على عدد من الع

تحويل التدفقات ل المستخدمزايا، ومعدل الخصم لممستقبلية والتي تتضمن أساسا زيادة في الرواتب والالتي يجب اتخاذها للنتائج ا باالفتراضات
 االفتراضات لاللتزام. يتم اإلفصاح عن الدفترية مةيالق ىفي هذه االفتراضات سوف تؤثر عل راتييي تغ. إن أللقيمة الحاليةالنقدية المستقبلية 

  .١٨في إيضاح المتعلقة بها 
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  الشركة العربية لألنابيب   
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (يبتع) المحاسبية الهامة فتراضاتواالالتقديرات  .٦  

  (يبتع)والتقديرات غير المؤكدة  االفتراضات ٢-٦
  والمعدات  واآلالتتقدير العمر اإلنتاجي ومعدل االستهالك وطريقة االستهالك والقيم المتبقية للممتلكات  ٢-٢-٦

مة في والقيمة المتبقية المستخد االستهالكوطريقة  االستهالكومعدل  كلالستهالللموجودات القابلة  لألعمار اإلنتاجيةتقوم اإلدارة بمراجعة تقديراتها 
نامج الصيانة ببرالمتوقع للموجودات. وتتعلق أوجه عدم التيقن في هذه التقديرات  االستخدامعلى أساس  مالي في تاريخ كل تقرير االستهالكاحتساب 

قم الشركة بإدراج أية لم ت .الموجوداتلتلك المستقبلية  المنفعةالذي قد يغير من  مستردة لألصلالقيمة ال 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

كات عند التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي تعديل القيمة الدفترية للموجودات التي كانت تستهلك وفقاً للمعايير ال يجوز للشر والتي رأت بأنه
  .)٩السعودية حتى لو وصل ذلك المبلغ إلى صفر، ما لم يكن هناك خطأ واضح في تقدير العمر اإلنتاجي لتلك األصول (إيضاح 

  مخصص الزكاة ٣-٢-٦
بشأن  خلالهيئة العامة للزكاة وضريبة الدالقوانين السارية وقرارات / أحكام  االعتبارزكاة الحالية المستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في عند تقدير ال

قوانين الزكاة  معاً تماشيتقوم بإثبات استحقاق للزكاة بناء على أفضل تقدير  شركةال إدارةأصل ضريبي فان  أوسواء كان التزام  .السابقةبعض القضايا 
إصدار الربوط  لفترة التي يتم فيهال 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 لالستردادتقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة  في القيمة، االنخفاضعند تقدير 
  حول النتائج التشغيلية المستقبلية وتحديد معدل خصم مناسب. باالفتراضاتوتستخدم سعر الفائدة لخصمها. إن عدم التأكد من التقديرات يتعلق 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية ٥-٢-٦
غ لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبال 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 يةوإمكانالمستحقة وفقا
لمبالغ الفردية ل المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالنسبة

الهامة ، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص باألخذ  الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية
  .باالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت االسترداد السابقة

  القيم القابلة للتحقق للمخزون ٦-٢-٦
تقوم بتكوين مخصص و ،موثوقية في وقت استخدام التقديراتثر األكاألدلة  االعتبارذ في األختقوم اإلدارة بتقدير صافي القيم القابلة للتحقق للمخزون، مع 

ت. وتأخذ هذه ابالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة االستردادية للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت استخدام التقدير
، وبناء على ذلك تقوم الشركة بدراسة التقلبات في األسعارو أمور الجودة تكنولوجية،ال ع والتغيراتئالبضاالتغيرات في الطلب على  التقديرات باالعتبار

 مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة. الحتساب االعتبارالعوامل وأخذها في  هذه
  قياس القيمة العادلة ٧-٢-٦

وافتراضات تتفق  راتتقديذلك وضع  تضمني. و)أسعار السوق النشطة تتوفر ال (عندما المالية لألدواتتستخدم اإلدارة تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة 
. وفي دائماً  فرهذا ليس متو كن. وتستند اإلدارة إلى افتراضها على القوائم القابلة للمالحظة قدر اإلمكان وللألداةفي السوق  نيالمشارک ريتسع ةيفيمع ک

تاريخ  الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة تجارية في األسعارختلف القيم العادلة المقدرة عن اإلدارة أفضل المعلومات المتاحة. قد ت تستخدمتلك الحالة 
  التقرير.

 السياسات المحاسبية الهامة .٧
 صياغةإعادة أعدتها الشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. تمت قوائم مالية  اولهي  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  القوائم الماليةإن هذه 

 التقرير عنهاوالتي تم  ٢٠١٦ يناير ١و ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  ةيللسنة المنته السنوية ةيالمال لقوائمبا المالية مقارنةفي هذه القوائم  المحاسبية السياسات
   .القانونيين للمحاسبين السعوديةالهيئة المحاسبة الصادرة عن  رييسابقا وفقا لمعا

  المعداتالممتلكات واآلالت و ١-٧
 .ال تستهلك القيمة الدفترية لتلك األراضي، عمر إنتاجي لألراضيواإلدارة بالتكلفة. ونظرا لعدم تحديد  اإلنتاجفي  لالستخدامبها  المحتفظألراضي اتدرج 

 لالزمةاوجودات إلى الموقع والحالة المإلعادة ، بما في ذلك أية تكاليف منسوبة مباشرة االقتناءمبدئيا بتكلفة  األخرىبجميع الموجودات  االعترافيتم 
ً إدارة الشركة. يتم قياس هذه الموجودات  تنشدهالتمكينها من العمل بالطريقة التي  في القيمة  فاضاالنخالمتراكم وخسائر  االستهالكبالتكلفة ناقصا  الحقا

 المتراكمة إن وجدت.
ت أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات واآلالت عندما يكون للمكونات الرئيسية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدا

  والمعدات.
  



  

١١ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة .٧

  (يتبع) اتالممتلكات واآلالت والمعد ١-٧
  .للشركة، ويمكن قياسها بشكل موثوقيتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية 

  .دة لهوتجهيز الموجودات للغرض المع الستكمال زمةالاليتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض لتمويل إنشاء موجودات مؤهلة خالل الفترة 
واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من الممتلكات الربح أو الخسارة على قائمة  االستهالكيل يتم تحم

  :استهالكهاواآلالت والمعدات. وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي سيتم 
  السنــــوات                                 بيــــــــــان

  ٣٣٬٣٣ مبانــــي
  ٢٥ – ١٠  آالت ومعدات

  ٥ – ٣٬٣٣ أثاث ومفروشات
  ٥  سيارات

  ٥ - ٣٬٣٣ أجهزة وبرامج حاسب آلي
 فيتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظرو

ة ملى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيتشير إ
لالستخدام  يةقالدفترية لألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتب

  أيهما أعلى.
، ويتم تحويل هألجلالمعدة  لالستخدامولكنها 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 االستهالكريقة مراجعة طيتم 

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

  األخرى أو المصروفات األخرى. اإليرادات الخسائر ضمناألرباح أو  قائمةاالعتراف بها في  تميوجودات وللم
  التشغيلية عقود اإليجار ٢-٧

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

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

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

تتمثل تكاليف و تمويل".ال"تكلفة  ضمنها ويتم إدراجها كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها في األخرى االقتراضيتم قيد تكاليف  أو بيعها.
  األموال. اقتراضالتي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بعملية في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى  االقتراض

  المخزون ٤-٧
حدد التكلفة واد الخام وقطع الغيار الذي يسجل بالتكلفة، وتيتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، فيما عدا مخزون الم

ير المباشرة والمصاريف الصناعية غتكلفة المواد الخام والعمالة على أساس المتوسط المرجح. تتضمن تكلفة البضاعة تامة الصنع وتحت التشغيل 
عمال بلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألتتكون صافي القيمة القاالتي تساهم في تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي. 

  .وأي تكلفة أخرى يستلزمها إتمام البيعلإلكمال  اإلضافية اإلنتاجبعد خصم تكاليف 
ترداد أو يتم تكوين س، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة لالالحاجةتقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم، وعند 

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

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

مخصصات ة عند تحديد مقابل العلى تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدوم الشركةعدم مقدرة 
الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف  استردادات. وأي األرباح او الخسائر المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة 

 األخرى.إلى اإليرادات 
  
  

  



  

١٢ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  يةالقوائم المالإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة .٧  

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

 العترافالحقوق التعاقدية التي تشتمل على الموجودات المالية. يتم إلغاء بالموجودات المالية عندما تفقد الشركة السيطرة على ا االعترافيتم إلغاء 
 حيته.الالمحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء ص االلتزاماإلعفاء من بالمطلوبات المالية عند إطفائها، أي عندما يتم 

األرباح ائمة قلقيمة الدفترية والمبلغ المستلم أو المدفوع في بالفرق بين ا االعتراف، يتم ةالمالي اتأو المطلوب اتعند التوقف عن إثبات الموجود
  .الخسائراو 
  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 تحوطوالموجودات المالية المتاحة للبيع أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في  االستحقاقالمحتفظ بها حتى تاريخ  اراتواالستثم

 .الحاجة
 المبدئي. االعترافتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف األصل المالي في وقت 

ليها، في حالة الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بجميع الموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إ االعترافيتم 
 تكاليف المعاملة المتعلقة بحيازة األصل المالي.واألرباح أو الخسائر، 

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

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

  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

ن م الذمم المدينة تداولة. تتكونيتم تصنيفها كموجودات غير م يالمالي والتالمركز  قائمةشهرا بعد تاريخ  ١٢باستثناء فترة استحقاق تزيد عن 
ة المطفأة الذمم المدينة بالتكلف، يتم قياس التسجيل األولي. بعد واألرصدة المدينة األخرىمقدما  والمبالغ المدفوعةوالسلف  المدينةالذمم التجارية 

  ناقصا أي انخفاض في القيمة. ةالفائدة الفعليباستخدام طريقة 
  قيمة الموجودات الماليةفي  االنخفاض ٣-٦-٧

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

 .شامل اآلخرال الخسائر والدخلاألرباح أو  قائمةفي القيمة في  االنخفاضوالقيمة الدفترية. يتم تسجيل خسارة  لالستردادالقابل  األصل مبلغ
 بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات 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 االنخفاضتاريخ عكس في القيمة في  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. االعتراف. تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند مالئما، 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.ووالقروض طويلة  واألرصدة الدائنة األخرى ةالذمم الدائنة التجاريتتضمن المطلوبات المالية للشركة 
 
  
  
  
  
  



  

١٣ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة 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  لقياس الالحقا

  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 ( األخرىلمالية يتم قياس المطلوبات ا  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 لمعامالت المتعلقةايتم إطفاء تكاليف 

  المقاصة ٥-٦-٧
لمبالغ ا بقياسهناك حق قانوني ملزم  کونيالمرکز المالي عندما  انيبالصافي في ب إدراجها تميو ةيمقاصة الموجودات والمطلوبات المال تمي

مقاصة بنود  اأيض تميفي وقت واحد. وبالمثل،  االلتزام وتسويةاألصل  لتحقيقأساس الصافي أو  یما تنوي الشرکة السداد علالمعترف بها وعند
  المالية.إدراج صافي المبلغ في القوائم  تميوالمصروفات لتلك الموجودات والمطلوبات و اإليرادات

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

  االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة للشركة دون أي قيود والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.
    المالية غيرقيمة الموجودات في  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
ها القيمة الدفترية اوز فيإلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتج

دام أيهما أعلى. خلألصل قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالست
جودات اجعة الموجودات غير المالية بخالف المويتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم مر

كس ع المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقاً 
يمة الدفترية لتقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، ولكن القخسارة االنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى ا

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 الخسائراألرتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. وي

  ، االحتياطيات وتوزيعات األرباحالمساهمينحقوق  ٩-٧
 يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم المصدرة.

 للفترة الحالية والسابقة. المبقاهجميع األرباح المبقاه تتضمن األرباح 
قبل تاريخ مة اعندما يتم اعتماد توزيعات األرباح في اجتماع الجمعية الع األخرىاألرباح المستحقة للمساهمين في المطلوبات يتم إدراج توزيعات 

  التقرير.
  دمةالخ مكافأة نهاية ١٠-٧

 لمزايا علىاتند استحقاق هذه حكام قانون العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية. ويسإلتقدم الشركة تعويض نهاية الخدمة لموظفيها وفقا 
. يتم تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الحد األدنى للخدمة باكتمال االلتزام، مع خدمتهالراتب النهائي للموظف وطول مدة 

" باستخدام منافع الموظف" ١٩الخدمة. يتم عمل مخصص سنوي بناء على تقييم اكتواري مستقل وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .٢٠١٦ يناير ١و ٢٠١٦ ديسمبر ٣١و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تقييم كما في القيام بأخرطريقة وحدة االئتمان المخططة. تم 

 االلتزاماتبالمتعلقة  اإلكتواريةبكافة المكاسب والخسائر  االعترافبكافة تكاليف الخدمات السابقة كمصروف على الفور. يتم  االعترافيتم 
  األخر.الدخل الشامل المحددة في 

  األجل وطويلة استحقاقات الموظفين قصيرة ١-١٠-٧
يها ف يتم االعتراف بمطلوبات المزايا المستحقة للموظفين وتتضمن األجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم

  .يا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمةتقديم الخدمة ذات الصلة بالمبلغ غير المخصوم للمزا
   .قةويتم قياس المطلوبات بخصوص مزايا الموظفين المستحقة قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العال

لية المقدّرة مة الحالية للتدفقات النقدية المستقبيتم قياس االلتزامات المعترف بها المتعلقة بمزايا الموظفين المستحقة األخرى طويلة األجل بالقي
    فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ القوائم المالية. الشركةالمتوقع تقديمها من قبل 

   
   

  



  

١٤ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 
  )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة.٧  

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

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

  المطلوبات المحتملة ١٢-٧
ث اجميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحد

ي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير مثبتة المستقبلية غير المؤكدة والت
) عدم ٢) عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام، أو (١لألسباب التالية: (
االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم المالية للشركة ضمن  إمكانية قياس مبلغ

  المطلوبات المحتملة.
  القروض ١٣-٧
ً االعتراف بالقروض  تمي ً المتكبدةالمعاملة  فيالعادلة، بالصافي بعد تکال بالقيمة مبدئيا بأي  االعترافيتم  لتكلفة المطفأة.با . تدرج القروض الحقا

طريقة الفائدة  مداباستخ االقتراضمدى فترة  الخسائر علىاألرباح أو  قائمةفي  االستردادوقيمة  )بالصافي من تكاليف المعاملة(فرق بين العائدات 
  الفعلية.

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

بيعات بعد للشركة. وتم تسجيل الم االعتياديخالل النشاط  الخدماتلبيع السلع و المستحقأو  المستلملمقابل تتكون اإليرادات من القيمة العادلة ل
 إن وجدت. الكمية.خصم المردودات والخصم التجاري وخصم 

ستقبلية منافع اقتصادية متقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يكون من الممكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به، ومن المحتمل أن تتدفق 
ة فعالة او بحيث ال يكون للشركة سيطرإلى المنشأة، التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري، 

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

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

 تشتمل مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات اإلدارية والعمومية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزًء من
  ى أساس ثابت. ية عند الضرورة، عليتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات اإلدارية والعموم .لمبيعاتاتكلفة 

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

رة التي يتم فيها ة في الفتسابقة من قبل المصلحويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات  والخسائر.
 الربوط النهائية.ر إصدا

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

  التقارير القطاعية ١٧-٧
 ليقطاع التشغيال  )أ(

لب. لم يفي قطاع أنابيب الص تغليفيتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولها قطاعان تشغيليان، تصنيع أنابيب الصلب و
. وبناء على ذلك، لم يتم اإلفصاح )٨ رقم لمعيار الدولي للتقرير المالي(ها في معيار التقارير القطاعية ابأي من الحدود الكمية المشار إلي التغليف

 المرفقة. القوائم الماليةعن أي تقارير عن القطاعات التشغيلية في 
 القطاع الجغرافي  )ب(
في بيئة اقتصادية معينة خاضعة للمخاطر  مربحةطة التي تعمل في أنش المنشآتأو مجموعة من الموجودات أو العمليات  الجغرافي هولقطاع ا

  عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. وعوائد مختلفة
  

  
  



  

١٥ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة .٧  

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

لك قاً ألسعار الصرف السائدة في ذوالمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي وف
الشامل  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  حالربدي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي للسهم العا(إن وجدت) تقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة 

األسهم  الفترة، معدلة بعددسهم العادية القائمة خالل األللشركة على المتوسط المرجح لعدد  ةالعادي الخاصة بحملة األسهمبقسمة الربح أو الخسارة 
حية السهم المخفضة بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية رب احتسابيتم . العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خالل الفترة

  .للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة بأثار جميع السهم العادية المخفضة المحتمل إصدارها
 طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٨

"تطبيق  ١المالي رقم  للتقرير. قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي ٢٠١٦يناير  ١دولية للتقارير المالية هو إن تاريخ انتقال الشركة للمعايير ال
. يتم ٢األولى وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي كما هو مبين في إيضاح  القوائم الماليةالمعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" عند إعداد هذه 

ي هذا القسم، ف والموضحةوإجمالي الدخل الشامل والتدفقات النقدية  المساهمينحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق عرض آثار الت
  ضاحات المرفقة.اإليكما تم شرح ذلك في 

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

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

مع تلك المستخدمة في نفس  ٢٠١٦ يناير ١و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في لدولية للتقرير المالي كما التقديرات وفقاً للمعايير ا تتفق-استخدام التقديرات 
ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك بعد إجراء التسويات إلظه ر أي االتواريخ وفقا

  .لمالية)االتقديرات لمنافع ترك الخدمة للموظفين والتي لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات  تخداماس باستثناءفي السياسات المحاسبية ( اختالفات
 ٢٠١٦يناير  ١المبالغ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي تعكس الظروف السائدة كما في  هذهإن التقديرات المستخدمة من قبل الشركة لعرض 

  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١لمعايير الدولية للتقرير المالي وكما في والذي يمثل تاريخ التحول إلى ا
  االختيارية  االستثناءات ٢-٢-٨

-المالية  تاألدوا” - ٣٩الشركة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  اختارت-قياس القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية 
 الدولية ريياالمع یإلاالنتقال  تاريخل. ولذلك، فإن المعامالت التي وقعت قبل دث في تاريخ التحوالتي تح للمعامالت الحقاً والقياس"  االعتراف

 بأثر رجعي. تعديلإعادة  یلن تحتاج إل یالمال للتقرير
ً قامت الشركة بتعديل المبالغ المثبتة  طة الهيئة السعودية دمة بواسفي القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها المستخ سابقا

ً حلقائمة المركز المالي وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. توضح الجداول التالية شر االفتتاحيةللمحاسبين القانونيين في إعداد األرصدة  لكيفية  ا
األثر على وين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي التحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني
  .٨-٨إلى  ٣-٨المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للشركة واإليضاحات المرفقة في اإليضاحات 

 
 
 
  
 
 
  
 

 



  

١٦ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧مبر ديس ٣١للسنة المنتهية في 
  (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

  
  

ف الرياالت بآال
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

 المساهمينالمطلوبات وحقوق          
 المساهمينحقوق          

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

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

 المساهمينإجمالي حقوق      ٦١٦٬٤١٥  --  ٦١٦٬٤١٥
 المطلوبات         
 مطلوبات غير متداولة         

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

 مطلوبات متداولة         
  سحب على المكشوف     ١٫٠٤٨   --   ١٬٠٤٨

 ودائنون آخرون ذمم دائنة تجارية   ٣-٦-٨  ٥٬١٩٠  ٧٦٫٢٦١  ٨١٬٤٥١
  أوراق دفع   ٣-٦-٨  ٦٦٬٣٢٨  )٦٦٬٣٢٨(   --
 صروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىم   ٣-٦-٨  ١٠٬٠٨٥  )١٠٬٠٨٥(   --

  مستحق الطراف ذات عالقة    ٣-٦-٨  --   ١٥٢   ١٥٢
 جلاألقروض قصيرة      ٢٥٧٬٩٩٧  --  ٢٥٧٬٩٩٧

 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل      ٣٧٬٧٠٦  --  ٣٧٬٧٠٦
 مخصص الزكاة     ٧٬٧٤٧  --  ٧٬٧٤٧

 المتداولةإجمالي المطلوبات      ٣٨٦٬١٠١  --  ٣٨٦٬١٠١
 إجمالي المطلوبات     ٤٥٣٬٢٢٧  --  ٤٥٣٬٢٢٧

 المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق      ١٬٠٦٩٬٦٤٢  --  ١٬٠٦٩٬٦٤٢
  
  

  
  



  

١٧ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (يتبع) تقرير المالي ألول مرةطبيق المعايير الدولية للت .٨  

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

 ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 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
 المساهمينالمطلوبات وحقوق          
 المساهمينحقوق          

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

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

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

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

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

 ودائنون آخرون ذمم دائنة تجارية   ٣-٦-٨  ١٬٤٣٢  ٣٣٬٨٤٦  ٣٥٬٢٧٨
  أوراق دفع   ٣-٦-٨  ٢٨٬١٦٩  )٢٨٬١٦٩(  --
 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   ٣-٦-٨  ٥٬٧٣٨  )٥٬٧٣٨(  --

  مستحق الطراف ذات عالقة    ٣-٦-٨  --   ٦١   ٦١
 جلاألقروض قصيرة      ٢٤٥٬٣٩١  --  ٢٤٥٬٣٩١

 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل     ٤٣٬٤٧٦  --  ٤٣٬٤٧٦
 مخصص الزكاة     ٨٬٠٥٨  --  ٨٬٠٥٨

 إجمالي المطلوبات المتداولة     ٣٣٤٬٢٧٠  --  ٣٣٤٬٢٧٠
 مالي المطلوباتإج     ٤١٨٬٢٥٢  --  ٤١٨٬٢٥٢

 المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق      ١٬٠٣٠٬٣٥٥  --  ١٬٠٣٠٬٣٥٥
  
  
  



  

١٨ 
 

  
  الشركة العربية لألنابيب 

  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية) 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (يتبع) طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .٨

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهيةوالدخل الشامل  أو الخسائر األرباحقائمة  تسوية  ٦-٨
المعايير الدولية 

  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   ٣٦٤٬٩٣٦  --  ٣٦٤٬٩٣٦

  تكلفة المبيعات ١-٧-٨    )٣٠٩٬١٣٩(   ٦٬٣٢٩  (٣٠٢,٨١٠)
  مجمل الربح      ٥٥٬٧٩٧   ٦٬٣٢٩   ٦٢,١٢٦

  بيعيه وتوزيعية مصروفات      )١٨٬١٦٣(   --  )١٨٬١٦٣(
  مصروفات عمومية وإدارية     )١٥٬٣٣٦(   --  )١٥٬٣٣٦(

٣٬٤٢٦  --   مخصصات انتفى الغرض منها     ٣٬٤٢٦   
  صناعية عن طاقة غير مستغلةمصروفات  ١-٧-٨    --   (٦٬٣٢٩)   )٦٫٣٢٩(

  التشغيلربح      ٢٥٬٧٢٤   --  ٢٥٬٧٢٤
  أسعار الصرفالتغير في مكاسب      ٤٬٧٣٤   --  ٤٬٧٣٤

  تكلفة التمويل     )٢٠٬١٨٤(   --  )٢٠٬١٨٤(
  الزكاة قبلالربح  صافي     ١٠٬٢٧٤   --  ١٠٬٢٧٤

  مخصص الزكاة     )٥٬٩٦٢(   --  )٥٬٩٦٢(
   للسنة ربحصافي      ٤٬٣١٢   --   ٤٬٣١٢

  الدخل الشامل اآلخر      --   --   --  
  إجمالي الربح الشامل للسنة      ٤٬٣١٢   --    ٤٬٣١٢

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٩ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  ةالقوائم الماليإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (يتبع) طبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةت .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    وديةالسع
        السعودية

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

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(
  تلكات وآالت ومعداتمم

  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 

دفوعات متداولة أخرى ضمن بند ذمم مدينة تجارية وم
للتوافق مع معيار المحاسبة  مقدمة وذمم مدينة أخرى

  "عرض القوائم المالية" ١الدولي رقم 
)٣٢٬٠٠٧(   )٢٥٬٣٧٠(     

إلغاء بند مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات 
متداولة أخرى إلى ذمم مدينة تجارية ومدفوعات 

  مقدمة وذمم مدينة أخرى
  تداولةالتسويات على بنود المطلوبات الم ٣-٦-٨

  ٢٠١٦يناير  ١
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١  

        
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    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

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

  "عرض القوائم المالية"
)٧٦٬٢٦١(   )٣٣٬٨٤٦(     

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

  آخرون
إلغاء بندي أوراق دفع ومصروفات مستحقة       )١٥٢(    )٦١(

  مستحق الطراف ذات عالقةومطلوبات متداولة إلى 
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  ةالمنتهي للسنةوالدخل الشامل  أو الخسائر االرباحتسويات على قائمة  ٧-٨
  أو الخسائر االرباحتسويات على قائمة  ١-٧-٨

 ٣١ في المنتهية للسنة
  ٢٠١٦ سمبردي
  

    
  

    
        بآالف الرياالت السعودية

  بند تكلفة المبيعاتخصماً من  مصروفات صناعية عن طاقة غير مستغلةزيادة بند      ٦٬٣٢٩
مصروفات صناعية عن طاقة غير تخفيض بند تكلفة المبيعات نتيجة إدراج بند      )٦٬٣٢٩(

  "المخزون"  ٢تماشياً مع المعيار الدولي رقم  مستغلة
  اآلخرتسويات على قائمة الدخل الشامل  ٢-٧-٨

في معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عنها في المعايير  اآلخرال توجد تسويات متعلقة ببنود الدخل الشامل 
  .الدولية للتقرير المالي

  التدفقات النقدية قائمة ٨-٨
  .٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  ةيالمنته للسنة النقديةالتدفقات  قائمة جوهرية في تعديالتإجراء أي  تميلم 



 

٢٠ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ممتلكات وآالت ومعدات .٩
  اإلجمالي

يناير  ١
٢٠١٦  

  اإلجمالي
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦ 
  اإلجمالي

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧ 

أعمال رأس مالية 
  تحت التنفيذ

 أجهزة وبرامج
  أراضي )١مباني ( )٢آالت ومعدات (  أثاث ومفروشات سيارات حاسب ألي

 التكلفة  بآالف الرياالت السعودية  
            

  بداية السنةالرصيد في  ٥٬٦٧٦ ٩٠٬٠٦٠ ٦٥٧٬٧٦٧ ٥٬٦٦٧ ١٬٨٨٢ ٥٬٦٧٣ ١٠٬٩١٧ ٧٧٧٬٦٤٢  ٧٦٥٬٥٢٨  ٧٧٤٬١٥٦ 
 إضافات  -- --  ١٣٫٣٠٠ ١٥٧  -- ١٥١ ٤٫٣٢٧ ١٧٬٩٣٥  ١٢٬١١٤  ١١٬٩٧٦ 

  استبعادات -- -- -- --  )٦٩( -- -- )٦٩(  -- (٢٠٬٦٠٤) 
 نهاية السنةالرصيد في  ٥٫٦٧٦ ٩٠٫٠٦٠ ٦٧١٫٠٦٧ ٥٫٨٢٤ ١٫٨١٣ ٥٫٨٢٤ ١٥٫٢٤٤ ٧٩٥٬٥٠٨  ٧٧٧٬٦٤٢  ٧٦٥٬٥٢٨

 االستهالك المتراكم          
 بداية السنةالرصيد في  -- ٣٠٬٢١١  ٣٣٤٬٥٢٧ ٥٬٣٩٠ ١٬٨٨٢ ٥٬٥٤٦ -- ٣٧٧٬٥٥٦ ٣٥٣٬٨٨٢  ٣٤٤٬٦٩٠ 

 هالك المحمل للسنةستاإل -- ٢٫٦١٧ ٢٢٬٣٠٦ ٧٤ -- ١٦٣ -- ٢٥٬١٦٠  ٢٣٬٦٧٤  ٢٣٬٤٨٤ 
  الك االستبعاداتستهمجمع ا -- -- -- -- )٦٩( -- -- )٦٩(  -- (١٤٬٢٩٢) 
 نهاية السنةالرصيد في  -- ٣٢٬٨٢٨  ٣٥٦٬٨٣٣ ٥٫٤٦٤ ١٫٨١٣ ٥٫٧٠٩ -- ٤٠٢٬٦٤٧  ٣٧٧٬٥٥٦  ٣٥٣٬٨٨٢

 صافي القيمة الدفترية           
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  ٥٫٦٧٦ ٥٧٬٢٣٢ ٣١٤٬٢٣٤ ٣٦٠ -- ١١٥ ١٥٫٢٤٤ ٣٩٢٬٨٦١    
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ٥٬٦٧٦ ٥٩٬٨٤٩ ٣٢٣٬٢٤٠ ٢٧٧ -- ١٢٧ ١٠٬٩١٧  ٤٠٠٬٠٨٦  

 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  الشركة في مدينتي الرياض والجبيلتتضمن مباني وإنشاءات ) ١(

  .)٥٧٫٢ م:٢٠١٦ يناير ١و مليون لایر سعودي ٥٩٫٨: م٢٠١٦ديسمبر  ٣١(م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٥٧٫٢أراضي مستأجرة 
  والمعدات. اآلالتخاصة بتلك  استراتيجيةومعدات قطع غيار  آالتتضمن بند ي) ٢(
  )١٦إيضاح ( ض طويل األجلمقابل القر السعوديية عندوق التنمية الصناصممتلكات وآالت ومعدات الشركة مرهونة لصالح  ) كافة٣(



 

٢١ 
 

  كة العربية لألنابيب الشر
  القوائم الماليةإيضاحات حول   (شركة مساهمة سعودية)

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 المخزون .١٠  

      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

بآالف الرياالت   
      السعودية

  غيار قطع   ٥٢٬٥٢٧   ٥٥٬٧٧٠  ٥٨٬٤٤٥
  خاممواد     ٢٤٦٬٣٧٧   ٢٨٥٬٩٧٨  ٢٨٧٬٥٣٨

  إنتاج تحت التشغيل    ٨٤٬٦٤٧   ٧٬٠٢٦  ٨٬٠٨١
  إنتاج تام    ٢١٤٬٣٤٨   ١٦٣٬٠٦٨  ١٥٩٬٥٢٧

  بضاعة بالطريق    ٧٧٬٧١٣   ٦٩٬٢١٨  ٤٥٬٤٥٨
٦٧٥٬٦١٢   ٥٨١٬٠٦٠  ٥٥٩٬٠٤٩     
  ركةالح ءراكد وبطي مخصص مخزون    )٢١٬٥٤٣(   )٢٤٬٦٦٥(  (٣٣٬٣٣٥)

  انخفاض في أسعار مخزون   --   )٥٬٢٤٤(  --
٦٥٤٬٠٦٩   ٥٥١٬١٥١  ٥٢٥٬٧١٤      

  :كما يليفيما يلي ملخص حركة مخصص المخزون 
    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    السعودية

  السعودية
بآالف الرياالت   

    السعودية
  اكدمخصص مخزون ر         

  السنة في بداية  مخصص مخزون راكدرصيد  ٢٤٬٦٦٥   ٣٣٬٣٣٥  ٢٤٬٨٤٦
  من مخصص مخزون راكدالمكون خالل السنة  --   --  ٨٬٤٨٩

--  )٨٬٦٧٠(    )٣٬١٢٢(   رد مخصص مخزون راكد  
  السنة  نهايةفي  رصيد مخصص مخزون راكد ٢١٬٥٤٣   ٢٤٬٦٦٥  ٣٣٬٣٣٥

  انخفاض في أسعار المخزونمخصص       
  رصيد مخصص االنخفاض في أسعار المخزون في بداية السنة ٥٬٢٤٤   --  --
  من مخصص انخفاض أسعار المخزونالمكون خالل السنة  --   ٥٬٢٤٤  --
  رد مخصص انخفاض في أسعار المخزون  )٥٬٢٤٤(   --  --
  رصيد مخصص االنخفاض في أسعار المخزون --   ٥٬٢٤٤  --

 
 مقدمة وذمم مدينة أخرىذمم مدينة تجارية ومدفوعات  .١١

      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

بآالف الرياالت   
      السعودية

  محليون عمالء-ذمم مدينة تجارية    ١٦٦٬٣٨٥   ٧٨٬٢٧٧  ١٨٬٦٩٠
  ينعمالء خارجي-ذمم مدينة تجارية     ٢٬٣٥٠   ٢٬٨٧٥  ٣٦٬١٨٦

  دفعات مقدمة للموردين    ٦٬٥٣٥   ٢١٬٠٤٣  ٩٬٧١٦
  مصروفات مدفوعة مقدماً     ١٬٤٤٣   ٢٬٨١٠  ٣٬١٨٥

  مستحقة من شركات التامينمطالبات     ٣٠٬٠٢٥   --  --
  عهد وسلف موظفين      ٤٨٤   ٢٨٣  ٢١٥

  أخرى    ٢٠٬٦٠٢   ٧٬٨٧١  ١٢٬٢٥٤
٢٢٧٬٨٢٤   ١١٣٬١٥٩  ٨٠٬٢٤٦      
  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   (٤٬٠٠٠)   (٤٬٠٠٠)  (٣٬٠٠٠)
٢٢٣٬٨٢٤  ١٠٩,١٥٩  ٧٧,٢٤٦     

  



 

٢٢ 
 

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

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 حكمهوما في  النقد .١٢
        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١

بآالف الرياالت 
بآالف الرياالت    سعوديةال

  السعودية
بآالف الرياالت   

        السعودية
  لدى البنوك وأرصدةنقدية       ١٦٬٨١٤   ٩٬٢٤٦  ١٥٬٧٤٩
١٦٬٨١٤   ٩٬٢٤٦  ١٥٬٧٤٩        
١٦٬٨١٤   ٩٬٢٤٦  ١٥٬٧٤٩        
  سحب على المكشوف      )٨٬٦٩١(   (١٬٠٤٨)  (٢٬٠٠٦)
٨٬١٢٣   ٨٬١٩٨  ١٣٬٧٤٣        

 رأس المال .١٣
 ١ومليون لایر سعودي  ٤٠٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ٤٠٠مبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  المصدر والمدفوع شركةلا مال يبلغ رأس

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

  
 احتياطي نظامي .١٤

ً تحويل  ً لعقد تأسيس الشركة، يتوجب على الشركة سنويا من صافي الربح إلى االحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الشركة التوقف عن  ٪١٠وفقا
وزيع إال أنه يجوز استخدامه لزيادة رأس المال من رأس مال الشركة. إن االحتياطي النظامي غير قابل للت ٪٣٠النظامي  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  ١٢ركة المنعقدة بتاريخ وافقت الجمعية العامة للش

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

        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

بآالف الرياالت   
        السعودية

  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي      ٨٢٠٠٠   ٨٢٬٠٠٠  ٨٣٬٠٠٠
  يةقروض البنوك التجار     --   ١٠٬٧٠٦  ٣٢٬٩١٤

٨٢٠٠٠   ٩٢٬٧٠٦  ١١٥٬٩١٤        
(٤٣٬٤٧٦)  (٣٧٬٧٠٦)

  أقساط متداولةيخصم:       )٥٨٬٠٠٠(   
٢٤٬٠٠٠   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
ا يخص القرض شروطاً فيم اتفاقيةيل. القرض مضمون برهن مباني وآالت ومعدات مصانع الشركة لصالح الصندوق وتضمنت إنتاج األنابيب في الجب

هـ الموافق ١٥/٠٨/١٤٢٩يتم سداد القرض على ثالثة عشر قسطاً نصف سنوية، بدأ سداد أول قسط في  المالية.الشركة ببعض النسب والشروط  التزام
م وافق الصندوق على إعادة جدولة سداد القرض ٠٩/٠٣/٢٠١٥هـ الموافق ١٨/٠٥/١٤٣٦ليون لایر سعودي. بتاريخ م ٣٫٨م بمبلغ ١٧/٠٨/٢٠٠٨

البالغ مليون لایر سعودي في  سداد أول قسط وقد تمية، نصف سنورة أقساط على عشمليون لایر سعودي  ٨٣ليتم سداد المتبقي من القرض والبالغ 
هـ ١٥/٠٢/١٤٤١ فيعلى ان يكون آخر قسط مليون لایر  ٨٢مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٧ليصبح الرصيد القائم في  ٢٥/١٢/٢٠١٦هـ الموافق ٢٦/٠٣/١٤٣٨

 .م١٤/١٠/٢٠١٩ الموافق
  . ٢٠١٧السداد خالل عام  مليون لایر سعودي وتم ١٠٫٧الي مبلغ كان لدي الشركة رصيد قروض طويلة االجل قائمة من أحد البنوك المحلية بإجم ٢-١٦

  
  



 

٢٣ 
 

  بية لألنابيب الشركة العر
 إيضاحات حول القوائم المالية  (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 األجل قصيرةقروض  .١٧
تتضمن تسهيالت حسابات جارية وقروض قصيرة األجل وتمويل عقود مشاركة ومرابحة  اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية شركةأبرمت ال

بأسعار  سعودي لایر مليار ١٬٠١خالل السنة بقيمة إجمالية قدرها  لتمويل شراء المواد الخام وخطابات ضمان وذلك مستنديه تماداتاعوتسهيالت 
قصيرة  القروضمرابحة إسالمية متغيرة متفق عليها مع البنوك. إن كافة التسهيالت االئتمانية ممنوحة بموجب سندات ألمر. وفيما يلي بيان بحركة 

  :والتي تستحق السداد خالل عام خالل السنة األجل

        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

بآالف الرياالت   
        السعودية

 يناير ١الرصيد في     ٢٥٧٬٩٩٧   ٢٤٥٬٣٩١   ٢٦٢٬٢٣٧
  ل العامقروض محصلة خال     ٥٦٧٬٩٩١    ٣٢٥٬٤٧٢   ١٦١٬٠٦٠

  أقساط مسددة خالل العام     )٤٠٩٬٦٢٥(    (٣١٢٬٨٦٦)   (١٧٧٬٩٠٦)
٤١٦٬٣٦٣   ٢٥٧٬٩٩٧  ٢٤٥٬٣٩١        

  
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .١٨

  وصف عام ١-١٨
غ مذكورة الحصول على مبالينص النظام على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة لجميع الموظفين النقابيين الذين يكملون فترة الخدمة المؤهلة ويحق لهم 

 بموجب قانون العمل لكل سنة / فترة من هذه الخدمة.
خبير من قبل  ٢٠١٦ يناير ١و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ،٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ويستند المخصص السنوي إلى التقييم االكتواري. تم إجراء التقييم كما في

  ، وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.إكتواري خارجي
  كتوارية الرئيسيةاالفتراضات اإل ١-١-١٨

        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١
        (النسبة المئوية سنويا)

  االفتراضات المالية           
  للزيادة في مرتبات الموظفين المتوقعالمعدل      ٪٣٫٠٠   ٪٣٫٠٠  ٪٣٫٠٠
  معدل الخصم      ٪٤٫١٥   ٪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-
        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١

             
  في بداية السنة اللتزام المكافآت يةالقيمة الحال     ١٢٬١٢٦   ١١٬٥٤٤  ١٠٫٤٧٦

  تكلفة الخدمة والفائدة المتضمنة في الربح أو الخسارة     ١٫٦٦٣   ١٫٤٧١  ١٫٩٢٠
  المدفوعةالمنافع      (٢٬٢٤١)   (٨٨٩)  (٨٥٢)

  اإلكتوارية لاللتزاماألرباح      --   --  --
  السنة في نهاية اللتزام المكافآتالقيمة الحالية       ١١٬٥٤٨   ١٢٬١٢٦  ١١٬٥٤٤

  
  
  
  



 

٢٤ 
 

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

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 (يتبع) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. ١٨
  المحددة للتغيرات في المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي: المكافآتإن حساسية التزام  ٣-١-١٨

  عامل      تغيير في االفتراض    النسبة المئوية   يمةالق
             

  االلتزامات الحالية        -   -  ١١٬٩٤٦٬٩٤٦
      ٪١-    ٪١٢٫١٦  ١٣٬٣٩٩٬٥١٦  معدل الخصم      ٪١+    ٪١٠٫٢٥-  ١٠٬٧٢٢٬٩١٢
      ٪١-    ٪١٠٫٢٢-  ١٠٬٧٢٥٬٧٩٥  معدل الزيادة في الراتب      ٪١+    ٪١١٫٩٦  ١٣٬٣٧٦٬١٣٧
      ٪١-    ٪٣٫٥٢  ١٢٬٣٦٧٬٩٤٣  معدل التضخم      ٪١+    ٪٢٫١٣-  ١١٬٦٩٢٬٢٢٧
      ٪١٠-    ٪٠٫٠٧-  ١١٬٩٣٨٬٥٦٩  معدالت السحب      ٪١٠+    ٪٠٫٠٦  ١١٬٩٥٤٬٤٧٨
لألمامسنة من العمر     ٪٠٫٠٣  ١١٬٩٥٠٬٦٥٣  معدل الوفيات      ١سنة من العمر للخلف    ٪٠٫٠٣-  ١١٬٩٤٣٬٢٢٧       

حيث  ،٢٠١٦يناير  ١و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والسنوات المنتهية في  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  بالقوائم للسنة وارياالكت* لم يتم تسجيل أثر التقييم 
مبالغ عن الغير جوهري عويض الموظفين عن فترات خدمتهم تالذي تم بمقتضى نظام العمل السعودي ل االحتسابترى إدارة الشركة أن الفرق بين 

، المتوقعةو معدالت الخصم والزيادات المستقبلية تأثيربعد أخذ  المعين من قبل الشركةالخارجي  االكتواريلمحددة من قبل الموظفين ا لمكافأةالمحتسبة 
  غير جوهري. وبالتالي فإن أثر الفرق

  
 مستحق ألطراف ذات عالقة .١٩

 العام بين خالل تمت التيجعة لس اإلدارة ولجنة المراة أعضاء مجأرواتب ومكاف فياألطراف ذات العالقة  تتمثل المعامالت مع
  يلي: عنها فيما واألرصدة الناتجة العالقة ذات األطراف مع المعامالت أهم وتتمثل. واإلدارة العليا الشركة

  
اسم 
 طبيعة العالقة الجهة

طبيعة 
 الرصيد حجم المعامالت المعامالت

ديسمبر  ٣١   
٢٠١٧  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦   

يناير  ١
ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

  ٢٠١٦يناير  ١   ٢٠١٦

اإلدارة 
  العليا

 

أعضاء مجلس 
إدارة / أعضاء 
 لجنة المراجعة

 تمكافأ
 ٢٩ ١٠٠ ٨٨ ١٬٥٠٥ ١٬٤٠٦ ١٬٥٨٣ وبدالت

 ٣٢ ٥٢ ٥٢ ٣٬٣٢٢ ٣٬١٧١ ٢٬٩٦٠ رواتب كبار التنفيذين
      ٦١ ١٥٢ ١٤٠ 

  
  
  
  
  
  



 

٢٥ 
 

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

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون .٢٠

        ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

بآالف الرياالت   
        السعودية

  دفعات مقدمة من العمالء     ٤٬٤٧١  ٥٬٦٨٢  ٢٬٧٤١
  مستحقة مصروفات     ٩,٢٩٩  ٣,٨٣٦  ٢,٣٧٠

  دفع أوراق     ١٠٩٬٥٢٤  ٦٦٬٣٢٨  ٢٨٬١٦٩
  ذمم تجارية دائنة     ١٥٬٤٠٩  ٥٬١٩٠  ١٬٤٣٢

  أخرى     ٨٨٦  ٤١٥  ٥٦٦
١٣٩٬٥٨٩  ٨١٬٤٥١  ٣٥٬٢٧٨       

 مخصص الزكاة .٢١
 الزكوي الموقف ١-٢١

م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١اراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة المنتهية في كما قدمت الشركة إقر م٢٠٠٤حتى عام  ربط نهائيحصلت الشركة على 
 م.٢٠١٨إبريل  ٣٠هـ الموافق ١٤٣٨شعبان  ٤سارية المفعول حتى  الهيئة العامة للزكاة والدخلوحصلت الشركة على شهادة مؤقتة من 

 الوعاء الزكوي ٢-٢١
 ٢٠١٦    ٢٠١٧  
 الرياالت السعوديةبآالف     بآالف الرياالت السعودية 

  ١٣٬٠٨٣   )١٣٬٥٨٠(  صافي الربح المعدل
      يضاف:

  ٤٠٠٬٠٠٠    ٤٠٠٬٠٠٠  رأس المال 
 ١٩٠٬٣٣٥   ١٩٠٬٣٣٥   االحتياطيات
 ٢٢٬١٩٩     ٢٦٬٠٨٠   أرباح مدوره
 ١١٬٥٤٢    ١٢٬١٢٦   المخصصات

   ٨٢٬٠٠٠     ٨٢٬٠٠٠   قروض 
      يخصم

  (٤٢٢٬٢٣٦)    )٣٩٢٬٨٦١(   الثابتةصافي الموجودات 
 (٥٨٬٤٤٣)     )٥٣٬٣٩٨(   اخرى

  ٢٣٨٬٤٨٠   ٢٥٠٬٧٠٢ وعاء الزكاة
(من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي  ٪٢٫٥الزكاة الشرعية 

 ٢٣٨٬٤٨٠   ٢٥٠٬٧٠٢  أيهما أكبر)
  ٥٬٩٦٢   ٦٬٢٦٨ من الوعاء الزكوي  ٪٢٬٥ الزكاة بواقع

  بيان حركة المخصص ٣-٢١
  كما يلي: سنةزكاة للكانت الحركة في مخصص ال

    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦يناير  ١
بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت    السعودية
  السعودية

بآالف الرياالت   
    السعودية

  السنة الرصيد في بداية  ٧٬٧٤٧   ٨٬٠٥٨  ١١٬١٣٧
  المكون خالل السنة  ٦٬٢٦٨   ٥٬٩٦٢  ٦٬٠٦٣

(١٬٧٣٢)  --   )٩٢(   وية تسويات زك 
(٧٬٤١٠)  )٦٬٢٧٣(    )٩٨٦٬٣(    مدفوعات خالل السنة 

٥٢٥٬٧   ٧٬٧٤٧  ٨٬٠٥٨   السنة  نهايةالرصيد في  
 



 

٢٦ 
 

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

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 أخرى  تإيرادا .٢٢

    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
آالف الرياالت ب

  السعودية
بآالف الرياالت   

    السعودية
  أرباح التغير في أسعار العمالت ٢٬٢٤٨   --

  أرباح تحوط --   ٣٬٢٣٤
  مكاسب راسمالية ٧   --
  أرباح مطالبات من شركات تامين ١٬٨٩٧   --

  اخرى ٧١٥   ١٬٥٠٠
٤٬٨٦٧   ٤٬٧٣٤   

 السهم ربحية .٢٣
القائمة لعادية اسهم األعلى المتوسط المرجح لعدد  العائد إلى مساهمي الشركة لسنةربح ابقسمة من األرباح  األساسي والمخفض السهم نصيبيتم احتساب 
  .سهم)مليون  ٤٠: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١( مليون سهم ٤٠والبالغة  سنةفي نهاية ال

  المحتملة االلتزاماتو االرتباطات الرأسمالية .٢٤
مليون لایر  ٦٫٣م: ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ١٧٫٢٧مليون لایر سعودي من إجمالي أعمال تبلغ  ٢٫٠٣بلغت االرتباطات الرأسمالية للشركة مبلغ 

مليون لایر  ٨٬٠٤مليون لایر سعودي من اجمالي اعمال تبلغ  ١٬٥: ٢٠١٦ يناير ١و مليون لایر سعودي ١٣٫٧٧سعودي من إجمالي أعمال تبلغ 
  والجبيل.بالرياض وآالت ومعدات االرتباطات عن بنود توريد خطوط إنتاج  ) وهذهسعودي

 ٣١( مليون لایر سعودي ٥٧بمبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ تتمثل االلتزامات المحتملة في قيمة االعتمادات المستندية وخطابات الضمان القائمة كما في
   مليون ريـال سعودي). ٤٥ بمبلغ ٢٠١٦ يناير ١ومليون ريـال سعودي  ١٢٢بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر 

 طاعيةالق التقارير .٢٥
  قطاع التشغيل

طاع تغليف قيتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولديها قطاعين، قطاع إنتاج أنابيب الصلب وقطاع تغليف أنابيب الصلب. لم يحقق 
، وبناًء عليه، لم يتم اإلفصاح عن المعلومات " ٨القطاعات التشغيلية رقم  "تقرير المالي الدولي لل معيارالاألنابيب أي من الحدود الكمية المشار إليها في 

    المرفقة. القوائم الماليةالقطاعية التشغيلية في 
  القطاع الجغرافي

 تقريباً  ٪٩٣عبارة عن مبيعات تصدير لدول الخليج والشرق األوسط  تقريباً من مبيعات الشركة ٪٧كانت  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةخالل 
تقريباً مبيعات محلية). إن كافة موجودات ومطلوبات الشركة  ٪٧٦تقريباً مبيعات تصدير لدول الخليج والشرق األوسط  ٪٢٤: ٢٠١٦مبيعات محلية (

ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي كما في  ٣٩٫٦٥المدينة المتعلقة بمبيعات التصدير والتي بلغت موجودة في المملكة العربية السعودية باستثناء الذمم 
  .مليون ريـال سعودي) ٨٧٫٩٩: ٢٠١٦( ٢٠١٧

  األدوات المالية وإدارة المخاطر .٢٦
ن النقد مالمطلوبات المالية الرئيسية بالشركة الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون والقروض. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للشركة تتضمن 

والذمم المدينة األخرى. إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة هي  وما في حكمة والذمم المدينة التجارية والمدفوعات المقدمة
  ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر. االئتمانمخاطر السوق ومخاطر 

  السوقمخاطر 
على  جنبية ومعدالت الفوائد مما يؤثرسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االهي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األ

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. هذهي تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير ف

  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

ما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة التجارية والحسابات المدينة األخرى لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد و
  .بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية

 
  
  



 

٢٧ 
 

  الشركة العربية لألنابيب 
  الماليةإيضاحات حول القوائم   (شركة مساهمة سعودية) 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  (يتبع) األدوات المالية وإدارة المخاطر .٢٦
  عمولةأسعار المخاطر 

هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ مخاطر 
بنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون بأسعار فائدة معومة. وتخضع جميع الديون إلعادة أسعار الفائدة للشركة من الديون ال

سعار التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية أل
   .كةالفائدة غير جوهرية بالنسبة للشر

  مخاطر السيولة
هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج 

 ةمخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقب
   .المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة

  مخاطر العملة
هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة 

. المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة. وتدار مخاطر واليورو بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي
  .العملة بصورة منتظمة

  القيمة العادلة
وق في بين المتعاملين بالسلبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة  استالمهاالقيمة التي سيتم  هي

هذا النحو، يمكن أن تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يقَوم تعريف القيمة العادلة القياس المستند  وعلى .تاريخ القياس
  يستخدمها المشاركون في السوق. واالفتراضات التيإلى السوق 

  مخاطر أسعار السلع
شركة على تكاليف ال فيهها الشركة من تأثير غير مرغوب المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض ل هي

المخاطر في أسعار البضائع األساسية من المشتريات المتوقعة لبعض البضائع من المواد الخام التي تستخدمها  هذهوتدفقاتها النقدية. تنشأ 
  الشركة.

ً تغيراً إن    ثر على صافي الربح/ الخسارة كما يلي:التكاليف من شانه ان يؤ/  اإليرادات في -+/ %٥بنسبة  افتراضيا
  صافي الربحالتأثير على   االيراداتالتأثير على   التغير في اإلفتراضات ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ٢٧٫٩٨٠  ٢٧٫٩٨٠  ٪٥+  ٥٥٩٬٦٠٤االيرادات السنوية 
-٢٧٫٩٨٠(  )٢٧٫٩٨٠(  ٪٥(  

   
  صافي الربحى التأثير عل  التكاليفالتأثير على   التغير في اإلفتراضات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ٢٥٫٣٦٠  ٢٥٫٣٦٠  ٪٥+  ٥٠٧٬٢٠٨التكاليف السنوية 
-٢٥٫٣٦٠(  )٢٥٫٣٦٠(  ٪٥(  

  
  مخاطر التركز 

هي مخاطر تركز مبيعات الشركة في عدد محدود من العمالء مما يترتب عليه في حالة توقف المبيعات لهؤالء العمالء الذين يمثلون نسبة 
د عمالء االستمرارية. يمثل أحمما يهدد قدرتها على اء التعاقد الى تحقيق خسائر كبيرة للشركة سبب كانته أليجوهرية من مبيعات الشركة 

  كل مستمر.بشالعمالء اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوسيع قاعدة من مديونية الشركة ومبيعاتها.  األكبرالشركة النسبة الجوهرية 
 القوائم المالية اعتماد .٢٧ 

  م.٢٠١٨ مارس ٢٢هـ الموافق ١٤٣٩ رجب ٥ المرفقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ئم الماليةالقواتم اعتماد 
  

 


