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  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية 

  (بالريال السعودى)

٥ 

 

 
  التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١

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

 . العربية السعوديةالمملكة  –دمام م) بمدينة ال١٠/٦/١٩٨٠ھـ (٢٧/٧/١٤٠٠ في المؤرخ ٩١٤٤التجاري رقم 
 

ً وأنابيب غير ملحومة نابيب أنتاج إتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في  الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابيب مجلفنة و مسننة ملحومة طوليا
أنابيب منحنية بأقطار لياً باألبوكسي ووأنابيب مغلفة خارجياً بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة وأنابيب مغلفة داخ

  .مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابيب الملحومة
  

  العنوان التالى:يقع المركز الرئيسي للشركة في 
  

  ٣١٤٦٣، المام ١١٦٨٠ب  .ص
  المملكة العربية السعودية

  
. تمت زيادة رأس مال الشركة من ى شركة مساھمة مقفلةإلية محدودة تم تعديل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسئول ،م٢٠٠٨خالل عام 

و  للشركة ل ھذه الزيادة من األرباح المبقاه. تم تمويلایر للسھم) ١٠سھم (بواقع  ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠لایر للسھم ) الى  ١٠٠سھم (بواقع  ١٫٢٠٠٫٠٠٠
المؤرخ  ٩١٤٤) والسجل التجاري المعدل رقم م٧/٦/٢٠٠٨ھـ (٣/٦/١٤٢٩الصادر في  ١٨٧-إفالقرار الوزاري موجب ب ھي صالحة لإلصدار

        .م)١٨/٦/٢٠٠٨ھـ (١٤/٦/١٤٢٩في 
 

ً  ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ عدد م طرحت الشركة٢٠٠٩ سبتمبر ٢٧في  من أسھم  رأس   %٣١٫٤لزيادة رأس المال بنسبة  وذلك لإلكتتاب العام جديداً  سھما
 رياالت للسھم الواحد وقد بلغ رأس مال الشركة ١٠سمية أوبقيمة الواحد لایر للسھم  ٢٥بسعر لألسھم   يالمال المكتتب في خالل اإلصدار األول

  :م٢٠١٥ ديسمبر ٣١مملوكة للمساھمين التاليين كما في  الواحد للسھم لایر ١٠مليون سھم بسعر  ٥١تتاب بعد اإلك المصرح به والمصدر

  الجنســية  المساھم
  

 عدد األسھم
  الملكية في
 %نسبة الملكية   رأس المال

    

  % ٤٠٫٠١ ٢٠٤٫٠٣٠٫٧٥٠ ٢٠٫٤٠٣٫٠٧٥  سعودية  مجموعة الربيعة والنصار

  % ١٦٫٣٧ ٨٣٫٥٠٦٫٥٠٠ ٨٫٣٥٠٫٦٥٠  كوريا الجنوبية  شركة ھيو للصلب المحدودة

  % ١٠٫٣٥  ٥٢٫٧٧٢٫٩٥٠  ٥٫٢٧٧٫٢٩٥  سعودي  خالد صالح عبدالرحمن الشثري

 % ٢٫٣٤ ١١٫٩٥٠٫٠٠٠ ١٫١٩٥٫٠٠٠  سعودية  شركة أبناء الخريف  

 % ٢٫٧٣ ١٣٫٩١٧٫٧٥٠ ١٫٣٩١٫٧٧٥  سعودي  اجسفھـد محمد 

  % ٠٫٧٧ ٣٫٩١٠٫٠٠٠ ٣٩١٫٠٠٠  سعودي  أحمد مبارك الدباسي

  % ٠٫٩٤ ٤٫٧٨٠٫٠٤٠ ٤٧٨٫٠٠٤  نسعوديون/غير سعوديو  برنامج أسھم العاملين

 % ٢٦٫٥٠ ١٣٥٫١٣٢٫٠١٠ ١٣٫٥١٣٫٢٠١  نسعوديو/غير نسعوديو  العامة

  % ١٠٠ ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠   اإلجمالي

  
التي يتمثل و) "الشركة التابعة"بـ المشار إليھا شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة (  م ساھمت الشركة في تأسيس٢٠١٠خالل العام المالي 

تمتلك سعودى مليون لایر  ٣٢ التابعة الشركة. يبلغ رأسمال الضغط أوعيةو المبادالت الحرارية تصنيع معدات المعامل مثلنشاطھا الرئيسي في 
. الجنوبية كوريا –وھي شركة مسجلة بمدينة اولسان  %٣٠ نسبة منھا وتمتلك شركة تي اس ام الكورية %٧٠ نسبة الشركة السعودية ألنابيب الصلب

   .م٢٠١٤األول من سنة  الربع فى التجاري اإلنتاجبدأ و م٢٠١٢بدأت األعمال المدنية في الربع األول من عام 
  

   



  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية 

  (بالريال السعودى)

٦ 

 

  
  (يتبع) التنظيم واألنشطة الرئيسية -١

  
م، تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة التابعة "شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة" (يشار إليھا فيما بعد ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

م، أعلنت ٢٠١٦يناير  ١٧مليون لایر سعودي. بتاريخ  ١٠٫٧سم "تي أس أم العربية" أو "الشركة التابعة") رأس مال الشركة التابعة بمبلغ إب
حيث أن المفاوضات المتعلقة بذلك  %٣٠الشركة عن نيتھا اإلستحواذ على حصة ملكية شركة "تي أس أم الكورية" في الشركة التابعة والبالغة 

م يؤكد على إستمرارية أعمال شركة "تي أس أم العربية" ٢٠١٦يناير  ١٨ت. وعليه، فقد أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتاريخ قد بدأ
س أم أ وتوفير الدعم المالي الكافي لھا للوفاء بإلتزاماتھا المالية عند حلول مواعيد إستحقاقھا. وبناًء على خطة األعمال األولية لشركة "تي

المعدة من إدارة المجموعة ، فإنھا ترى أن شركة "تي أس أم العربية" ستكون قادرة على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية كافية لدعم والعربية" 
مليون لایر سعودي عن حصتھا في صافي خسارة العام  ٣عملياتھا التشغيلية في المستقبل. وعليه، فإن الشركة قد تكبدت خسارة إضافية قدرھا 

 "تي أس أم العربية". الجاري لشركة
  

 أسس اإلعداد - ٢
  

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

  ارية بالمملكة العربية السعودية.السعودية للمحاسبين القانونيين وفي ضوء القوانين واللوائح الس
  

المتعلقة  تيجب قراءة ھذه القوائم المالية األولية الموحدة واإليضاحات المرفقة بھا ككل مع القوائم المالية السنوية المدققة الموحدة واإليضاحا
  .م٢٠١٤ديسمبر  ٣١بھا للسنة المنتھية في 

  

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

  .م٢٠١٦ يناير ١٩ عتماد القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ إتم 
  

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

    
    عملة العرض والنشاط  )ج(

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

   



  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية 

  (بالريال السعودى)

٧ 

 

  
   ستخدام الحكم والتقديراتإ  )د(

ة قد تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المبين فتراضات التيستخدام الحكم والتقديرات واإلإمن اإلدارة  يتطلب إعداد القوائم المالية
على الرغم من أن إعداد ھذه األحكام والتقديرات المفترضة تم في ضوء أحدث المعلومات  للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

  قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. المتعلقة بھا المتاحة لإلدارة،
  

التقديرات المحاسبية يتم إظھارھا في فترة المراجعة والفترات  فتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. مراجعةالتقديرات واإلتتم مراجعة 
ھام على  رالمستقبلية التي تتأثر بھا. إن المعلومات عن أھم التقديرات غير المؤكدة واألحكام الھامة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لھا أث

  :فصاح عنھا ضمن اإليضاحات التاليةقد تم اإل األولية الموحدة لغ التي تم إظھارھا في القوائم الماليةالمبا
 

  لمتلكات، آالت و المعداتا األعمار اإلنتاجية المقدرة -      ٤  إيضاح
  اإلنخفاض في قيمة استثمارات في شركات زميلة -      ٦إيضاح  
  وضريبة الدخل الشرعية مخصص الزكاة  -        ٧ إيضاح

   األدوات المالية  -       ١١إيضاح 
  

 السياسات المحاسبية الھامة - ٣
 

لمالية المدققة اإن السياسات المحاسبية الھامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمھا المالية األولية الموحدة تتفق مع تلك المبينة في القوائم 
. لقد تم تطبيق تلك السياسات المحاسبية بشكل ثابت على كافة الفترات المعروضة م٢٠١٤سمبر دي ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

 في البيانات المالية األولية الموحدة.
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (بالريال السعودى)

٨ 

 

  
          معداتت وممتلكات، آال -٤

 :يليما في م٢٠١٥ ديسمبر ٣١السنة المنتھية في خالل  المعداتالممتلكات، اآلالت و علىالحركة  تتمثل     

 
  

  أراضي 
 

 وانشاءاتمباني   آالت ومعــدات 
  

 تجھيزاتأثاث و  سيارات
معدات مكتبية 
 المجموع وكھربائية

        :ةالتكلف
 ٧٢٦٫٣١٢٫٦٢٠ ٢١٫١١٠٫٤٤٩ ٤٫٤٧٦٫٨٤٦ ٥٫١٥٣٫٤٢٥ ١٤١٫١٦٧٫٠٦٠ ٣٩٦٫٥٥٤٫٨٤٠  ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  (مدقق) م٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

 ١٣٫٧٩١٫٦٧١ ١٫٨٧٣٫٣٣٥ ٧٧٧٫٨٠٠ ٨٢٩٫٠٠٠ ١٫٩٢٥٫٧٢٨ ٨٫٣٨٥٫٨٠٨  -  اإلضافات

 ٨٩٫١٠٤٫٧١٥ - - - ١٨٫٠٤٥٫٠٤١ ٧١٫٠٥٩٫٦٧٤  - من مشروعات تحت التنفيذ المحول

 )٥٥٫٠٠٠(  - - )٥٥٫٠٠٠( - -  - ستبعاداتاإل

 )٧٫٠١٠٫٦٨٨(  - - - )٣٠٦٫٤٠٠( )٦٫٧٠٤٫٢٨٨(  -  المشطوب

 ٨٢٢٫١٤٣٫٣١٨ ٢٢٫٩٨٣٫٧٨٤ ٥٫٢٥٤٫٦٤٦ ٥٫٩٢٧٫٤٢٥ ١٦٠٫٨٣١٫٤٢٩ ٤٦٩٫٢٩٦٫٠٣٤  ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  اإلستھالك المتراكـم:

       

 ٢٩٤٫٨٠٠٫٣٦٣ ١٥٫٠٩٠٫٢٥٩ ٢٫٥٩٣٫٧٤٧ ٣٫٠١٢٫٨١١ ٥٨٫٢٦٧٫٢١١ ٢١٥٫٨٣٦٫٣٣٥  -  (مدقق) م٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

 ٣٦٫٨٨٥٫٧٦٨  ٢٫٢٠٨٫٩٠٢  ٦٥٢٫٤٤٥  ٧٨٨٫٩٩٨  ٦٫٠٨٨٫٠٨٣ ٢٧٫١٤٧٫٣٤٠  -  المحمل للسنة

 )١٣٫٧٥٠(  -  -  )١٣٫٧٥٠(  - -  -  اإلستبعادات

 )٥٫٩٩١٫٣٤٣(  -  -  -  )١٧٤٫٤٢٠( )٥٫٨١٦٫٩٢٣(  -  المشطوب

 ٣٢٥٫٦٨١٫٠٣٨ ١٧٫٢٩٩٫١٦١ ٣٫٢٤٦٫١٩٢ ٣٫٧٨٨٫٠٥٩ ٦٤٫١٨٠٫٨٧٤ ٢٣٧٫١٦٦٫٧٥٢  -  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  صافي القيمة الدفترية:
       

  ٤٩٦٫٤٦٢٫٢٨٠  ٥٫٦٨٤٫٦٢٣  ٢٫٠٠٨٫٤٥٤  ٢٫١٣٩٫٣٦٦  ٩٦٫٦٥٠٫٥٥٥  ٢٣٢٫١٢٩٫٢٨٢  ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  مدققة)(غير  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  ٤٣١٫٥١٢٫٢٥٧  ٦٫٠٢٠٫١٩٠  ١٫٨٨٣٫٠٩٩  ٢٫١٤٠٫٦١٤  ٨٢٫٨٩٩٫٨٤٩  ١٨٠٫٧١٨٫٥٠٥  ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  )مدققة( م٢٠١٤ ديسمبر ٣١في 
         

  
  



  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة لمنتھية في 
  (بالريال السعودى)

٩ 

 

  
  مشروعات تحت التنفيذ -٥

  
  يلي: فيما م٢٠١٥ ديسمبر ٣١في  المنتھية السنةخالل مشروعات تحت التنفيذ ال علىالحركة  مثلتت
 الرصيد كما في   

 م٢٠١٥يناير  ١
(مدقق)

ضافاتإ  
 (غير مدققة)

المحول للممتلكات،آالت 
 والمعدات

(غير مدقق)    

  الرصيد كما في
  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١

  (غير مدقق)
             المصنع الحالي

 ٧٫٩٥٢٫٤١٩  )٨١٥٫٤٢٣(  ٦٫٤٣٩٫٤٤٢   ٢٫٣٢٨٫٤٠١ نابيب ذات األقطار الصغيرةمصنع األ
 ٧٫٦٣٨٫٢٣٦  -  ٦٫٦٦١٫٤٣١   ٩٧٦٫٨٠٥ نابيب ذات األقطار المتوسطةمصنع األ

  ١٫٤٩٨٫٩٥١   -   ٩٩٩٫٤١٣    ٤٩٩٫٥٣٨  مصنع ثني األنابيب 
 ١٧٫٠٨٩٫٦٠٦  )٨١٥٫٤٢٣(  ١٤٫١٠٠٫٢٨٦   ٣٫٨٠٤٫٧٤٤ 

        *التوسعات
 نابيب حسب مواصفاتمصنع األ

 ١٧٢٫٩٤٩٫٧٢٦بوصة ٨معھد البترول األمريكي 
  

١٧٫٤١٩٫٥٨٦ 
 

- 
 

١٩٠٫٣٦٩٫٣١٢ 
 -  )٤٠٫٩٧١٫٢٣٧(  ٤٫٤٨٤٫٩٢٤   ٣٦٫٤٨٦٫٣١٣ بوصة ٦٠حتى  نابيبمصنع ثني األ

 -  )٤٦٫٩٨٣٫٣١٠(  ١٫٦٧٨٫٥٩٠   ٤٥٫٣٠٤٫٧٢٠ بوصة ٢٠خط تسنين األنابيب 
 ٣٠٫٢٥٢٫٢٦٩  -  ٥٫٩٨٦٫٤٧٤   ٢٤٫٢٦٥٫٧٩٥ بوصة٣٠تغليف األنابيب حتى 

 ٢٢٠٫٦٢١٫٥٨١  )٨٧٫٩٥٤٫٥٤٧(  ٢٩٫٥٦٩٫٥٧٤   ٢٧٩٫٠٠٦٫٥٥٤ 
 ١٥٣٫٣٩٦  )٣٣٤٫٧٤٥(  ٣٢٠٫٧٦٨ ١٦٧٫٣٧٣ نشاءاتإمباني و
 ٢٣٧٫٨٦٤٫٥٨٣  )٨٩٫١٠٤٫٧١٥(  ٤٣٫٩٩٠٫٦٢٨ ٢٨٢٫٩٧٨٫٦٧١اإلجمالى

  

للسنة المنتھية  ٢،٧٣٣،٥٧٢( م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  لایر سعودي ١٫٠٢٢٫٩٠٤ قدرھا مرسملة ويليةتضمن تكاليف تمت* 
  .)٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

    
       شركات زميلةستثمارات في إ -٦

  
  :من اآلتي ديسمبر ٣١زميلة في الشركات الفي  ستثماراتاالتتكون 

  

م٢٠١٤م٢٠١٥    
الشركة العالمية   

  لألنابيب المحدودة
شركة التطوير 

اإلجمالي   الكيميائي
الشركة العالمية 
  لألنابيب المحدودة

شركة التطوير 
  الكيميائي

 
 اإلجمالي 

 ١١٢٫٩٥٠٫٠٠٠ ٦٧٫٩٥٠٫٠٠٠ ٦٧٫٩٥٠٫٠٠٠١١٢٫٩٥٠٫٠٠٠٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  تكلفة الشراء
   حصة الشركة

)١٦٫٣٦٧٫٧٥٠( في الخسائر المتراكمة  )١٦٫٧٨٨٫٣٠٧()٢٤٫٦٧٥٫٧٨٦()٨٫٣٠٨٫٠٣٦(  )٧٫٢٣٥٫٨٥٨(  )٢٤٫٠٢٤٫١٦٥(  
صافي قيمة 
  االستثمار

٨٨٫٩٢٥٫٨٣٥ ٦٠٫٧١٤٫١٤٢ ٥٩٫٦٤١٫٩٦٤٨٨٫٢٧٤٫٢١٤٢٨٫٢١١٫٦٩٣ ٢٨٫٦٣٢٫٢٥٠ 

  

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

الشركة  رأس مالستعماالت اإلنشائية. ذات اإلاألنابيب وبوصة  ٦٠أنواع متعددة من األنابيب الملحومة الكبيرة حتى تقوم بإنتاج وسعوديين آخرين 
نسبة  إي إي دبليوحصة كما تبلغ  %٣٥ نسبة ، تبلغ حصة الشركة السعودية ألنابيب الصلبمليون لایر ١٢٥ابيب المحدودة ھو العالمية لألن

  لایر سعودي. ١٫٢٥٠٫٠٠٠تتضمن تكلفة الحصول على اإلستثمار عالوة إصدار بقيمة .  %٣٠لشركاء سعوديين آخرين بنسبة والباقى  %٣٥
  

  شركة التطوير الكيميائي 
 %٢٠ 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 مليون لایر سعودي ٣٠٠بمجموع رأس مال  الحالية المعلنة شركة التطوير الكيميائي ھمأس مجموع من
من  %٩٠لتزمت بشراء ا يد السليكون والبولي سيليكون والتسيليكون بالتعاون مع شركة كي سي سي الكورية المتخصصة في صناعة موا

 طن من البولي سيليكون ١٢٫٣٥٠، وسوف ينتج ة الثانية بالجبيللمنطقة الصناعيا يلي إنتاج المرحلة األولى للمشروع. يقع المصنع فإجما
ار بقيمة دتتضمن تكلفة الحصول على اإلستثمار عالوة إص.الطاقة الشمسية منتجات(على مرحلتين) وھو المادة الرئيسية المستخدمة فى  الشمسي

  عودي.مليون لایر س ٧٫٩٥٠٫٠٠٠



  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة لمنتھية في 
  (بالريال السعودى)

١٠ 

 

  
  وضريبة الدخلالشرعية الزكاة    -٧

المساھمين أما  %٢٫٥بواقع وفقاً للتعليمات الصادرة من الجھات الحكومية السعوديين خاضعين للزكاة المساھمين فإن  لألنظمة السعودية،طبقاُ ل
  .من الدخل الخاضع للضريبة % ٢٠قدره  بمعدل ثابت للضريبة على األرباح ونفيخضع ينغير السعودي

  
للمساھمين تم عرض مخصص الزكاة فقد  ،الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر عن) ١١وفقا لمعيار المحاسبة السعودي رقم (

، وتم تصنيف الحساب الدائن المقابل ضمن المطلوبات مباشر من األرباح المبقاهكخصم  للمساھمين األجانب خلوضريبة الدالسعوديين 
  .ةالموحد قائمة المركز المالي في - 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   -٨
 م٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في  يمليون لایر سعود ١٦٣٫٩إعتمادات مستندية وضمانات بنكية بمبلغ ب إلتزامات وإرتباطات الشركة متعلقة

  .)يمليون لایر سعود ١٨٣٫٩:  م٢٠١٤(
  

 زميلة وشركة التابعة كةقروض الممنوحة للشرعن الآخر  لصندوق التنمية الصناعية السعودي ولبنك تجاريقامت الشركة بمنح ضمانات 
  .) يليون لایر سعودم ٤٣٤٫١:  م٢٠١٤( م٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في لایر سعودي مليون  ٤٥٢٫٢ مبلغوالتي تقدر ب

  
 من األرباحنصيب السھم    -٩

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
  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١

  (غير مدققة)
  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١  

  (مدققة)
        

  ٤٥٫٤٨٠٫٥٧٩    ٤٦٫٥٢٨٫١٣٦  ربح التشغيل للسنة
  ٢٩٫٤٠٣٫٤٥٩    ٤٠٫٠٥٩٫٨١٧  صافي ربح السنة

        
        المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  عدد األسھم المصدرة
  )٧٣٥٫٠٠٠(    )٧٥٠٫٠٠٠(  لبرنامج أسھم الموظفين محتفظ بھا أسھم -أسھم خزانة يخصم: 

  ٢٦١٫٢٩٦    ٢٧١٫٩٩٦  يضاف: متوسط عدد األسھم المصدرة للموظفين
  ٥٠٫٥٢٦٫٢٩٦    ٥٠٫٥٢١٫٩٩٦  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

 ٠٫٥٨٢   ٠٫٧٩٣  من صافي الربحنصيب السھم األساسي 
 ٠٫٩٠٠   ٠٫٩٢١  نصيب السھم األساسي من ربح التشغيل

        
        نصيب السھم المخفض

  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
  ٠٫٥٧٦    ٠٫٧٨٥  من صافي الربح لمخفضالسھم انصيب 

 ٠٫٨٩٢   ٠٫٩١٢  نصيب السھم المخفض من ربح التشغيل
  
  
 
 
  
  



  الشـركة السعودية ألنابيب الصلب
  (شركة مساھمة سعودية) 

  

  )مدققةالموحدة (غير  إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة لمنتھية في 
  (بالريال السعودى)

١١ 

 

  

  المعلومات القطاعية  -١٠
  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  
  :م٢٠١٤و م٢٠١٥ ديسمبر ٣١في  للربع المنتھي التصديرمبيعات المبيعات المحلية و  

  
 (غير مدققة) م٢٠١٥ مبيعات محلية مبيعات تصدير جمالياإل

    

 المبيعات ٧٨٦٫٢٨٥٫٧١٢ ٦٥٫٥٩٧٫٩٣١ ٨٥١٫٨٨٣٫٦٤٣

  كلفة المبيعاتت  )٦٩٥٫٦٢٤٫٠٦٠(  )٥٥٫٠٧٤٫٨٤٤(  )٧٥٠٫٦٩٨٫٩٠٤(

  مجمل الربح  ٩٠٫٦٦١٫٦٥٢  ١٠٫٥٢٣٫٠٨٧  ١٠١٫١٨٤٫٧٣٩

 نسبة ھامش الربح %١١٫٥ %١٦ %١١٫٩
 

 )(مدققة م٢٠١٤ مبيعات محلية  مبيعات تصدير جمالياإل
    

 المبيعات ٧٩٨٫٢٧٥٫٣٦٥ ٥٩٫٧١٨٫٢٥٩ ٨٥٧٫٩٩٣٫٦٢٤
  تكلفة المبيعات  )٧١٣٫٢٥٦٫١٤٩(  )٤٧٫٤٨٨٫٠٠٥(  )٧٦٠٫٧٤٤٫١٥٤(

  مجمل الربح  ٨٥٫٠١٩٫٢١٦  ١٢٫٢٣٠٫٢٥٤  ٩٧٫٢٤٩٫٤٧٠
 ھامش الربحنسبة  %١٠٫٧ % ٢٠٫٥ % ١١٫٣

  
  

  األدوات المالية -١١
  

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

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

  

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

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

  

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

 الكافية للوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.
  

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ان معامالت  -مخاطر العمالت 
. تتم ةجوھريغير بخالف الدوالر األمريكي الشركة األساسية ھي بالريال السعودي والدوالر األمريكي. المعامالت األخرى بالعمالت األجنبية 

 .على أساس منتظم لعمالتإدارة مخاطر ا
  

ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف  -القيمة العادلة 
لمتاحة للبيع بقيمتھا ق المالية ااألخرى. وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة للشركة على أساس طريقة التكلفة التاريخية، باستثناء تقييم األورا

دلة للموجودات االعادلة من خالل حقوق الملكية، فإنه يمكن أن تنتج فروق بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة الع
 والمطلوبات المالية ال تختلف جوھرياً عن قيمتھا الدفترية.

  
 أرقام المقارنة -١٢
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