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  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م2015 سبتمبر 30لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  (بالريال السعودى)

5 
 

 
  التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

 
السجل  مسجلة تحتشركة ذات مسئولية محدودة ك أدرجت أصالً  "الشركة") ھي شركة سعوديةيشار إليھا بـ  الشركة السعودية ألنابيب الصلب (

 . المملكة العربية السعودية –دمام م) بمدينة ال10/6/1980ھـ (27/7/1400 في المؤرخ 9144التجاري رقم 
  

ى شركة مساھمة مقفلة. تمت زيادة رأس مال الشركة من إلية محدودة م تم تعديل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسئول2008خالل عام 
و ھي  لایر للسھم). تم تمويل ھذه الزيادة من األرباح المبقاه للشركة 10سھم (بواقع  35.000.000لایر للسھم ) الى  100سھم (بواقع  1.200.000

في المؤرخ  9144والسجل التجاري المعدل رقم م) 7/6/2008ھـ (3/6/1429الصادر في  187-إفبموجب القرار الوزاري  صالحة لإلصدار
        .م)18/6/2008ھـ (14/6/1429

 
ً وأنابيب غير ملحومة نابيب أنتاج إتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في  الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابيب مجلفنة و مسننة ملحومة طوليا

طار بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة وأنابيب مغلفة داخلياً باألبوكسي وأنابيب منحنية بأقوأنابيب مغلفة خارجياً بثالث طبقات من مادة البولي 
  .مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابيب الملحومة

  
  العنوان التالى:يقع المركز الرئيسي للشركة في 

  
  31463، المام 11680ب  .ص

  المملكة العربية السعودية
 

ً  16.000.000 عدد طرحت الشركةم 2009 سبتمبر 27في  من أسھم  رأس   %31.4لزيادة رأس المال بنسبة  وذلك لإلكتتاب العام جديداً  سھما
 رياالت للسھم الواحد وقد بلغ رأس مال الشركة 10سمية أوبقيمة الواحد لایر للسھم  25بسعر المال المكتتب في خالل اإلصدار األولى لألسھم  

  :م2015 سبتمبر 30مملوكة للمساھمين التاليين كما في  الواحد للسھم لایر 10مليون سھم بسعر  51تتاب بعد اإلك المصرح به والمصدر

  الجنســية  المساھم
  

 عدد األسھم
  الملكية في
 %نسبة الملكية   رأس المال

    

  % 40.01 204.030.750 20.403.075  سعودية  مجموعة الربيعة والنصار

 % 26.48 135.056.110 13.505.611  نسعوديون/غير سعوديو  العامة

  % 16.37 83.506.500 8.350.650  كوريا الجنوبية  شركة ھيو للصلب المحدودة

  % 10.35  52.772.950  5.277.295  سعودي  خالد صالح عبدالرحمن الشثري

 % 2.73 13.917.750 1.391.775  سعودي  اسجفھـد محمد 

 % 2.36 12.025.900 1.202.590  سعودية  شركة أبناء الخريف  

  % 0.94 4.780.040 478.004  نسعوديون/غير سعوديو  برنامج أسھم العاملين

  % 0.77 3.910.000 391.000  سعودي  أحمد مبارك الدباسي

  % 100 510.000.000 51.000.000   اإلجمالي

  
  

لتي يتمثل وا) "الشركة التابعة"بـ المشار إليھا شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة (  م ساھمت الشركة في تأسيس2010خالل العام المالي 
تمتلك سعودى مليون لایر  32 التابعة  . يبلغ رأسمال الشركةالضغط أوعيةو المبادالت الحرارية تصنيع معدات المعامل مثلنشاطھا الرئيسي في 

وھي شركة مسجلة  %30 نسبة منھا وتمتلك شركة تي اس ام الكوريةمليون لایر سعودي)  22.4( %70 نسبة الشركة السعودية ألنابيب الصلب
   .م2014األول من سنة  الربع فى التجاري اإلنتاجبدأ . الجنوبية كوريا –بمدينة اولسان 

  
 
  



  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م2015 سبتمبر 30لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  (بالريال السعودى)
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 أسس اإلعداد - 2
  

 المعايير المحاسبية المطبقة  )أ(
ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الھيئة  األولية الموحدة تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا

  السعودية للمحاسبين القانونيين وفي ضوء القوانين واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية.
  

فقة بھا ككل مع القوائم المالية السنوية المدققة الموحدة واإليضاحات يجب قراءة ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة واإليضاحات المر
  .م2014 ديسمبر 31المتعلقة بھا للسنة المنتھية في 

  

 قامت الشركة بعمل جميع التسويات الالزمة والمتعلقة بتلك القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
  

  .م2015 أكتوبر 15 المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخعتماد القوائم المالية األولية الموحدة إتم 
  

   أسس القياس  )ب(
  باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمرارية. التاريخية وفقاً لمبدأ التكلفة الموحدةالموجزة  تم إعداد القوائم المالية

    
    عملة العرض والنشاط  )ج(

    للشركة. مثل عملة النشاطي ذيالسعودي ال بالريال الموحدة الموجزة األولية يتم عرض ھذه القوائم المالية
  

   ستخدام الحكم والتقديراتا  )د(
من اإلدارة استخدام الحكم والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المبينة  يتطلب إعداد القوائم المالية

على الرغم من أن إعداد ھذه األحكام والتقديرات المفترضة تم في ضوء أحدث المعلومات  والمصروفات.للموجودات والمطلوبات واإليرادات 
  قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. المتعلقة بھا المتاحة لإلدارة،

  
ترات م إظھارھا في فترة المراجعة والفالتقديرات المحاسبية يت تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. مراجعة

ھام على  رالمستقبلية التي تتأثر بھا. إن المعلومات عن أھم التقديرات غير المؤكدة واألحكام الھامة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لھا أث
  :يضاحات التاليةفصاح عنھا ضمن اإلقد تم اإل األولية الموحدة المبالغ التي تم إظھارھا في القوائم المالية

 
  لمتلكات، آالت و المعداتا األعمار اإلنتاجية المقدرة -      4  إيضاح

  اإلنخفاض في قيمة استثمارات في شركات زميلة -      6إيضاح  
  وضريبة الدخل الشرعية مخصص الزكاة  -        7 إيضاح

   األدوات المالية  -       11إيضاح 
  

 السياسات المحاسبية الھامة - 3
 

لقوائم اإن السياسات المحاسبية الھامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمھا المالية األولية الموجزة الموحدة تتفق مع تلك المبينة في 
فترات ال. لقد تم تطبيق تلك السياسات المحاسبية بشكل ثابت على كافة م2014 ديسمبر 31المالية المدققة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

 . المعروضة في البيانات المالية األولية الموجزة الموحدة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م2015 سبتمبر 30لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  (بالريال السعودى)
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          معداتت وممتلكات، آال -4

 :يليما في م2015 سبتمبر 30المنتھية في  الفترةخالل  المعداتالممتلكات، اآلالت والحركة في  تتمثل     

 
  

  أراضي 
 

 مباني وانشاءات  آالت ومعــدات 
  

 تجھيزاتأثاث و  سيارات
مكتبية معدات 

 المجموع وكھربائية
        :ةالتكلف

 726.312.620 21.417.209 4.038.480  5.153.425 141.167.061 396.686.445 157.850.000  )ة(مدقق م2015يناير  1الرصيد في 
 30فترة التسعة أشھر المنتھية في خالل  إضـافات
  م2015سبتمبر 

-  4.707.104 1.004.680 345.000 127.056 1.308.774 7.492.614 

 88.289.292 - - - 17.229.618 71.059.674  - من مشروعات تحت التنفيذ المحول

 )7.065.688(  - - )55.000( )306.400( )6.704.288(  - االستبعادات

 815.028.838 22.725.983 4.165.536 5.443.425 159.094.959 465.748.935  157.850.000  م2015 سبتمبر 30الرصيد في 

  
  اإلستھالك المتراكـم:

       

 294.800.363 14.579.604 3.104.402  3.012.811 58.267.211 215.836.335 -  )ة(مدقق م2015يناير  1الرصيد في 
سبتمبر  30التسعة المنتھية في  فترةخالل  المحمل
 27.718.922  1.664.012  487.524  584.687  4.625.794 20.356.905  -  م2015

 )6.005.093(  -  -  )13.750(  )174.420( )5.816.923(  -  ستبعاداتاإل

 316.514.192 16.243.616 3.591.926 3.583.748 62.718.585 230.376.317  -  م2015 سبتمبر 30الرصيد في 
  

  صافي القيمة الدفترية:
       

  498.514.646  6.482.367  573.610  1.859.677  96.376.374  235.372.618  157.850.000  مدققة)(غير  م2015 سبتمبر 30في 

  428.485.015  6.863.796  999.748  2.236.980  81.422.767  179.111.724  157.850.000  )غير مدققة( م2014 سبتمبر 30في 
         

  
  



  السعودية ألنابيب الصلبالشـركة 
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
   م2015 سبتمبر 30لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  (بالريال السعودى)
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  مشروعات تحت التنفيذ -5

  
  يلي: فيما م2015 سبتمبر 30في  المنتھية الفترةخالل مشروعات تحت التنفيذ الالحركة في  مثلتت
  

 الرصيد كما في 
 م2015يناير  1

  (مدقق) 
ضافاتإ  

  (غير مدققة)

المحول 
للممتلكات،آالت 

 والمعدات
(غير مدقق)    

  الرصيد كما في
  م2015 سبتمبر 30

  (غير مدقق)
             المصنع الحالي

 6.084.154  -  3.755.754  2.328.400 نابيب ذات األقطار الصغيرةمصنع األ
 7.623.874  -  6.647.069  976.805 نابيب ذات األقطار المتوسطةمصنع األ

  927.713   -   428.175  499.538  مصنع ثني األنابيب 
 3.804.743  10.830.998  -  14.635.741 

        *التوسعات
 نابيب حسب مواصفاتمصنع األ

172.949.726بوصة 8معھد البترول األمريكي 
  

13.574.663 
 

- 
 

186.524.389 
 -  )40.971.236(  4.484.923  36.486.313 بوصة 60نابيب حتى مصنع ثني األ

 -  )46.983.311(  1.678.591  45.304.720 بوصة 20خط تسنين األنابيب 
 29.754.174  -  5.488.379  24.265.795 بوصة30تغليف األنابيب حتى 

 279.006.554  25.226.556  )87.954.547(  216.278.563 
 18.495  )334.745(  167.373185.867 نشاءاتإمباني و
 230.932.799  )88.289.292(  282.978.67036.243.421اإلجمالى

  
  .م2015 سبتمبر 30المنتھية في  للفترة لایر سعودي 1.022.904 قدرھا مرسملة ويليةتضمن تكاليف تمت* 

  
  

       ستثمارات في شركات زميلةإ -6
  

  :اآلتي من سبتمبر 30كما في  زميلةالشركات الستثمارات في تتكون اإل
  
م2014م2015    
الشركة العالمية   

  لألنابيب المحدودة
شركة التطوير 
  الكيميائي

 
 اإلجمالي

الشركة العالمية 
  لألنابيب المحدودة

شركة التطوير 
  الكيميائي

 
 اإلجمالي

 112.950.000 67.950.000 67.950.000112.950.00045.000.000 45.000.000  اإلستثمارتكلفة
 حصة الشركة الزميلة 
)18.316.307( في الخسائر المتراكمة  )8.273.858()26.590.165()13.000.000(  )7.152.594(  )20.152.594(  
 92.797.406 60.797.406 59.676.14286.359.83532.000.000 26.683.693  صافي قيمة االستثمار

  

   المحدودة الشركة العالمية لألنابيب
شركاء واأللمانية  إي إي دبليووشركة لشركة السعودية ألنابيب الصلب لمملوكة  لألنابيب ھى شركة ذات مسئولية محدودة الشركة العالمية

الشركة  رأس مالستعماالت اإلنشائية. ذات اإلاألنابيب وبوصة  60أنواع متعددة من األنابيب الملحومة الكبيرة حتى تقوم بإنتاج وسعوديين آخرين 
 %35نسبة  إي إي دبليوحصة كما تبلغ  %35 نسبة ، تبلغ حصة الشركة السعودية ألنابيب الصلبمليون لایر 125ابيب المحدودة ھو العالمية لألن

  .  %30لشركاء سعوديين آخرين بنسبة والباقى 
  شركة التطوير الكيميائي 

 %20 سبةن تمتلك الشركة السعودية ألنابيب الصلبتطوير المشاريع الصناعية. ميائي (سي دي سي) ھي شركة قابضة تھدف لشركة التطوير الكي
، ومشروعھا األول ھو إنشاء مصنع البولي سيليكون مليون لایر سعودي 300برأس مال مجموعه  الحالية شركة التطوير الكيميائي ھمأس من

عية الثانية لمنطقة الصناا ي. يقع المصنع فوالبولي سيليكون د السليكونبالتعاون مع شركة كي سي سي الكورية المتخصصة في صناعة موا
ً طن  12.350، وسوف ينتج بالجبيل اقة الط منتجات(على مرحلتين) وھو المادة الرئيسية المستخدمة فى  الشمسي من البولي سيليكونسنويا
   .الشمسية

  



  السعودية ألنابيب الصلبالشـركة 
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
   م2015 سبتمبر 30لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  (بالريال السعودى)
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  وضريبة الدخلالشرعية الزكاة    -7

المساھمين أما  %2.5بواقع وفقاً للتعليمات الصادرة من الجھات الحكومية السعوديين خاضعين للزكاة المساھمين فإن  لألنظمة السعودية،طبقاُ ل
  .من الدخل الخاضع للضريبة % 20قدره  بمعدل ثابت للضريبة على األرباح ونفيخضع ينغير السعودي

  
للمساھمين تم عرض مخصص الزكاة فقد  ،الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) الصادر عن11وفقا لمعيار المحاسبة السعودي رقم (

، وتم تصنيف الحساب الدائن المقابل ضمن المطلوبات مباشر من األرباح المبقاهكخصم  للمساھمين األجانب خلوضريبة الدالسعوديين 
  .ةالموحد المركز الماليفي قائمة  - خرىاألمطلوبات المستحقة والمصروفات ال بند -المتداولة 

 
م فيھا يتم تسجيل التعديالت الناتجة من الربوط الزكوية النھائية في الفترة التي يت .يتم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل بصفة ربع سنوية

  إعتماد ھذه الربوط.
  

  إلتزامات وإرتباطات   -8
 م2015 سبتمبر 30كما في  مليون لایر سعودى 178.9إعتمادات مستندية وضمانات بنكية بمبلغ ب إلتزامات وإرتباطات الشركة متعلقة

  .مليون لایر سعودى) 176.5: م2014(
  

 زميلة وشركة التابعة كةقروض الممنوحة للشرعن الآخر  لصندوق التنمية الصناعية السعودي ولبنك تجاريقامت الشركة بمنح ضمانات 
  .ليون لایر سعودى) م 358.9: م2014( م2015 سبتمبر 30 في لایر سعودي مليون  434.14 مبلغوالتي تقدر ب

  
 من األرباحنصيب السھم    -9

مة خالل سھم العادية القائعلى المتوسط المرجح لعدد األ العائد إلى المساھمين ربحالبتقسيم  األساسي من األرباح السھم نصيبحتساب إيتم 
لقابلة للتحويل ا األسھم  كافة أنفتراض إح لعدد األسھم العادية المصدرة بالسھم المخفض فيتم تعديل المتوسط المرج. وبالنسبة لنصيب سنةال

  .إلى أسھم قائمة قد تم تحويلھا
  

  نصيب السھم األساسي
  م2015 سبتمبر 30

  (غير مدققة)
  م2014 سبتمبر 30  

  مدققة)غير (
        

  26.171.939    42.891.919  صافي ربح السنة
        

        المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
  51.000.000    51.000.000  عدد األسھم المصدرة

  )735.000(    )750.000(  لبرنامج أسھم الموظفين محتفظ بھا أسھم -أسھم خزانة يخصم: 
  252.172    271.996  يضاف: متوسط عدد األسھم المصدرة للموظفين

  50.517.172    50.521.996  األسھم القائمةالمتوسط المرجح لعدد 
 0.518   0.849  حصافي الربمن نصيب السھم األساسي 

 0.767   0.943  نصيب السھم األساسي من ربح التشغيل
        

        نصيب السھم المخفض
  51.000.000    51.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

  0.513    0.841  من صافي الربح لمخفضنصيب السھم ا
 0.760   0.934  نصيب السھم المخفض من ربح التشغيل

        
  
  
 
  
  
  



  السعودية ألنابيب الصلبالشـركة 
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
   م2015 سبتمبر 30لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  (بالريال السعودى)
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  المعلومات القطاعية  -10
  تعتبر إدارة الشركة جميع نشاطات أعمال الشركة كقطاع تشغيلي واحد فيما يتعلق بتقييم األداء وتوزيع الموارد.

  
تفاصيل  وفيما يليعتبار اإلدارة لجميع أنشطة الشركة كقطاع تشغيلي واحد، يتم إصدار التقارير المالية للقطاع الجغرافي فقط، ونظراً إل  
  :م2014و م2015 سبتمبر 30في  للربع المنتھي التصديرمبيعات المبيعات المحلية و  

  
 (غير مدققة) م2015 مبيعات محلية مبيعات تصدير جمالياإل

    

 المبيعات 661.643.433 46.691.590 708.335.023

  تكلفة المبيعات  )580.534.115(  )38.161.898(  )618.696.013(

  مجمل الربح  89.639.010  8.529.692  89.639.010

 نسبة ھامش الربح 12.3% 18.3% 12.7%
 

 )غير مدققة( م2014 مبيعات محلية مبيعات تصدير جمالياإل
    

 المبيعات 665.319.994 50.930.601 716.250.595
  تكلفة المبيعات  )598.165.780(  )40.101.442(  )638.267.222(

  مجمل الربح  67.154.214  10.829.159  77.983.373
 ھامش الربحنسبة  10.1% 21.3% 10.9%

  

  األدوات المالية -11
  

مم ذ ستثمارات،إتتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي من النقد وما في حكمه، ذمم مدينة تجارية وأخرى، 
 مطلوبات أخرى.و  دائنة مستحق من وإلى أطراف ذات عالقة

  
لتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز إھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب -ئتمان مخاطر اإل

. تستحق الذمم المدينة التجارية جدارة مصرفية مرتفعةجوھري لمخاطر االئتمان. تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات 
 سترداد المقدرة.لإلد تم إظھارھا بقيمتھا القابلة عالقة وق واألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية وأطراف ذات

  

لمالي االت السائدة في السوق على المركزھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العمو -مخاطر أسعار العموالت 
دائع أسعار العموالت السائدة بالسوق بشكل أساسي ، بالووالتدفقات النقدية للشركة. تتعلق المخاطر التي تواجھھا الشركة بشأن التغيرات في 

 لعموالت وترىالتغيرات في أسعارتخضع كل الودائع والقروض إلعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم اإلدارة بمراقبة ا البنكية بعموالت متغيرة.
 ا الشركة ليس جوھرياً.أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت التي تتعرض لھ

  

ھي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتھا المتعلقة باألدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة  -مخاطر السيولة 
ر السيولة بانتظام للتأكد من توف عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتھا

 الكافية للوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.
  

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ان معامالت  -مخاطر العمالت 
يعد سعر صرف الدوالر األمريكي ثابت مقابل الريال السعودي مما أدى إلى  الشركة األساسية ھي بالريال السعودي والدوالر األمريكي.

بخالف الدوالر المعامالت األخرى بالعمالت األجنبية إنخفاض مخاطر العمالت الخاصة بالمعامالت واألرصدة القائمة بالدوالر األمريكي. 
 .لعمالت على أساس منتظم. تتم إدارة مخاطر اجوھريةغير األمريكي 

  

ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف  -القيمة العادلة 
رية تفاألخرى. وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن تنتج فروق بين القيمة الد

 وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوھرياً عن قيمتھا الدفترية.
  
  

 أرقام المقارنة -12
  .الفترة الحاليةب الخاص عرضالمع  لتتماشى السابقة المقارنة/السنة تم إعادة تبويب بعض أرصدة الفترة

  




