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 الشـركة السعودیة ألنابیب الصلب
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 )مدققة(غیر  الموحدة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٦دیسمبر  ٣١ المنتھیة فيلفترة اإلثنى عشر شھراً 
 )يبالریال السعودالمبالغ المدرجة (

٦ 
 

 
 التنظیم واألنشطة الرئیسیة - ١

جل التجاري الس مسجلة تحتشركة ذات مسئولیة محدودة كتأسست  "الشركة") ھي شركة سعودیةیشار إلیھا بـ  الشركة السعودیة ألنابیب الصلب (
 . المملكة العربیة السعودیة –دمام م) بمدینة ال١٩٨٠یونیو  ١٠ھـ (١٤٠٠رجب  ٢٧ في المؤرخ ٩١٤٤رقم 

 
ب غیر ملحومة وأنابیتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في إنتاج أنابیب الصلب السوداء والمجلفنة وإنتاج أنابیب مجلفنة ومسننة ملحومة طولیاً 

منحنیة بأقطار  بوأنابیب مغلفة خارجیاً بثالث طبقات من مادة البولي بروبیلین والبولي ایثلین بأقطار مختلفة وأنابیب مغلفة داخلیاً باألبوكسي وأنابی
 مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألنابیب الملحومة.

 
 العنوان التالى:یقع المركز الرئیسي للشركة في 

 
 ٣١٤٦٣مام د، ال١١٦٨٠ب  .ص

 المملكة العربیة السعودیة
 

. تمت زیادة رأس مال الشركة من ى شركة مساھمة مقفلةیة محدودة إلالقانوني للشركة من شركة ذات مسئول كیانتم تعدیل ال ،م٢٠٠٨خالل عام 
 للشركة ل ھذه الزیادة من األرباح المبقاهتم تموی. لایر للسھم) ١٠سھم (بواقع  ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠لایر للسھم ) الى  ١٠٠سھم (بواقع  ١٫٢٠٠٫٠٠٠

م) والسجل التجاري ٢٠٠٨یونیو  ٧ھـ (١٤٢٩جمادى الثاني  ٣بتاریخ الصادر  ١٨٧ - ف : رقم القرار الوزاريموجب ب وھي صالحة لإلصدار
       .م)٢٠٠٨یونیو  ١٨ھـ (١٤٢٩جمادى الثاني  ١٤بتاریخ  ٢٠٥٠٠٠٩١٤٤المعدل رقم 

 
من أسھم  رأس   %٣١٫٤لزیادة رأس المال بنسبة  وذلك لإلكتتاب العام جدیداً  سھماً  ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ عدد م طرحت الشركة٢٠٠٩ یونیو ٢٧في 

 ریاالت للسھم الواحد وقد بلغ رأس مال الشركة ١٠سمیة إوبقیمة الواحد لایر للسھم  ٢٥بسعر المال المكتتب في خالل اإلصدار األولى لألسھم  
 :م٢٠١٦ دیسمبر ٣١مملوكة للمساھمین التالیین كما في  الواحد للسھم لایر ١٠ملیون سھم بسعر  ٥١تتاب بعد اإلك المصرح بھ والمصدر

 

 نسبة الملكیة رأس المال الملكیة في عدد األسھم الجنســیة المساھم
    

 % ٤٠٫٠١ ٢٠٤٫٠٣٠٫٧٥٠ ٢٠٫٤٠٣٫٠٧٥ سعودیة مجموعة الربیعة والنصار
 % ١٦٫٣٧ ٨٣٫٥٠٦٫٥٠٠ ٨٫٣٥٠٫٦٥٠ كوریا الجنوبیة شركة ھیو للصلب المحدودة

 % ١٠٫٣٥ ٥٢٫٧٧٢٫٩٥٠ ٥٫٢٧٧٫٢٩٥ سعودي خالد صالح عبدالرحمن الشثري
 % ٢٫٧٣ ١٣٫٩١٧٫٧٥٠ ١٫٣٩١٫٧٧٥ سعودي فھـد محمد سجا

 % ٢٫٤٣ ١٢٫٤١٣٫٠١٠ ١٫٢٤١٫٣٠١ سعودي محمد رشید محمد الرشید
 % ٠٫٩٤ ٤٫٧٨٠٫٠٤٠ ٤٧٨٫٠٠٤ سعودیون/غیر سعودیون العاملینبرنامج أسھم 

 % ٠٫٧٧ ٣٫٩١٠٫٠٠٠ ٣٩١٫٠٠٠ سعودي أحمد مبارك الدباسي
 %٢٦٫٤٠ ١٣٤٫٦٦٩٫٠٠٠ ١٣٫٤٦٦٫٩٠٠ سعودیون/غیر سعودیون العامة

 اإلجمالي
 

١٠٠ ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ % 
 

 مجتمعین بـ "المجموعة"): امار إلیھعلى القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة التالیة (یش الموحدة األولیةتشتمل القوائم المالیة 
 

       دیسمبر ٣١نسبة الملكیة الفعلیة كما في    الوضع القانوني بلد التأسیس الشركة التابعة
 م٢٠١٥  م٢٠١٦   

شركة صناعات التیتانیوم والفوالذ 
 العربیة)المحدودة ( "تي إس إم 

شركة ذات مسئولیة  المملكة العربیة السعودیة
 %١٠٠  %١٠٠  محدودة

 
التي كانت لایر سعودي و ١٫٢٠٠٫٠٠٠مكافآتھم التي یبلغ قدرھا جزء من م، تنازل أعضاء مجلس اإلدارة طوعاً عن ٢٠١٦فبرایر  ٢٣بتاریخ 

 ٦٠٠٫٠٠٠كما وافق مجلس اإلدارة على مكافأة قدرھا م وذلك لتدعیم المركز المالي للمجموعة. ٢٠١٥دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في لھم مستحقة 
 م. ٢٠١٦دیسمبر  ٣١لایر سعودي للفترة المنتھیة في 

 
 ٣١م (٢٠١٦ دیسمبر ٣١المنتھیة في اإلثنى عشر شھراً فترة لم یتم اعتماد أي توزیعات أرباح من قبل مجلس اإلدارة خالل ذلك،  إلىباإلضافة 
 ملیون لایر سعودي). ٥١م: ٢٠١٥ دیسمبر
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٧ 
 

 
 التنظیم واألنشطة الرئیسیة (یتبع) - ١

 
ملیون لایر سعودي  ٣٢مال قدره  م، تأسست شركة صناعات التیتانیوم والفوالذ المحدودة ( "تي إس إم العربیة) برأس٢٠١٠خالل العام المالي 

ي إس إم تغیر المسیطرة في شركة الملكیة ویتمثل نشاطھا الرئیسي في تصنیع معدات المعامل مثل المبادالت الحراریة وأوعیة الضغط. حصة 
 م. ٢٠١٤الربع األول من سنة كوریا الجنوبیة. بدأ اإلنتاج التجاري فى  –ولسان أم تك وھي شركة مسجلة بمدینة إس إمملوكة لشركة تي  العربیة

 
 عربیةتي إس إم التفاقیة") مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على حصتھا في شركة اإلتفاقیة ( "إم، وقعت الشركة على ٢٠١٦فبرایر  ٢٢بتاریخ 

 وفقاً للشروط التالیة:
 

 .سعودي لایر ١بمبلغ االستحواذ  مقابلتم إثبات أ) 
 

عوبات صالالتغلب على أو جزء منھا، إذا كانت قادرة على المملوكة في السابق الحصة  ساالستحواذ على نفخیار إعادة شركة تي إس إم تك لھا  ب)
سترداد أي إفإنھ ینبغي على شركة تي إس إم تك ذه الحالة، ھفي والعربیة. حصتھا في شركة تي إس إم المالیة وتكون قادرة على تمویل إعادة شراء 

 جدیدة.التجاري السجل اللمدة سنة واحدة من تاریخ صدور شھادة ساري ھذا الخیار لشركة. تمویل إضافي مقدم ل
 

 ة تي إسمسبقاً بین شركة تي إس إم تك وشركتفاقیة الموقعة إلل العربیة وفقاً لشركة تي إس إم الدعم الفني قدیم تتواصل شركة تي إس إم تك ج) س
 سنوات. ١٠م العربیة لمدة إ

 
 .م٢٠١٦ دیسمبر ٣١أعاله قید التنفیذ كما في المعاملة المشار إلیھا بتعلقة المالنظامیة اإلجراءات ال تزال 

 
 ملیون لایر سعودي. ٢٤٫١مبلغ ب الشركة العربیة رأسماللشركة تي إس إم الخسائر المتراكمة تجاوزت ، م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ كما في

 
ترى أن شركة تي إس إم العربیة سوف تكون قادرة على تحقیق ربح اإلدارة بناًء على خطة عمل إدارة المجموعة لشركة تي إس إم العربیة، فإن 

یؤكد قراراً  السعودیة ألنابیب الصلبشركة الأصدر مجلس إدارة باإلضافة إلى ذلك، فقد  كافي وتدفقات نقدیة إیجابیة لدعم عملیاتھا في المستقبل.
علیھ، فإن و كافي للشركة لتتمكن من الوفاء بإلتزامتھا عند استحقاقھا. المالي الدعم الوتقدیم تي إس إم العربیة فیھ على إستمرار عملیات شركة 

 الشركة التابعة تقوم بإعداد قوائمھا المالیة وفقاً لمفھوم االستمراریة. 
 

 أسس اإلعداد - ٢
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(

ال تتضمن  .معیار التقاریر المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینلالمرفقة وفقاً  الموحدة األولیة إعداد القوائم المالیةتم 
كافة المعلومات واإلیضاحات الالزمة للقوائم المالیة الكاملة المعدة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا  الموحدة األولیةھذه القوائم المالیة 

 ٣١ھیة في المنت عن السنة للمجموعةالمدققة الموحدة مع القوائم المالیة  جنباً إلى جنبتھا قراءینبغي أن یتم في المملكة العربیة السعودیة و
 .م٢٠١٥ دیسمبر

 
التدفقات النقدیة وقاً عن نتائج العملیات بالضرورة مؤشراً دقیاألولیة ال تمثل نتائج عملیات أو التدفقات النقدیة في ھذه القوائم المالیة الموحدة 

 . م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في المدققة  في القوائم المالیة السنویة الموحدةما سیتم التقریر عنھ حسب 
 
 أسس القیاس  )ب(

 االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة. أساسباستخدام  التاریخیة وفقاً لمبدأ التكلفةاألولیة  الموحدة تم إعداد القوائم المالیة
  

 العملة الوظیفیةعملة العرض و )ج(
   .للمجموعةالوظیفیة عملة المثل ی الذيوبالریال السعودي  الموحدة األولیة یتم عرض ھذه القوائم المالیة

 
 ستخدام الحكم والتقدیرات ا )د(

من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات وعلى المبالغ  الموحدة األولیة یتطلب إعداد القوائم المالیة
ت المفترضة تم في ضوء أحدث على الرغم من أن إعداد ھذه األحكام والتقدیرا المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات.

 قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. المعلومات المتعلقة بھا المتاحة لإلدارة،
 

التقدیرات المحاسبیة یتم إظھارھا في فترة المراجعة والفترات  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. مراجعة
ثر بھا. إن المعلومات عن أھم التقدیرات غیر المؤكدة واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا أثر ھام على المستقبلیة التي تتأ

 :فصاح عنھا ضمن اإلیضاحات التالیةقد تم اإل الموحدة األولیة المبالغ التي تم إظھارھا في القوائم المالیة
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٨ 
 

 (یتبع) أسس اإلعداد - ٢
 

 (یتبع)استخدام الحكم والتقدیرات  )د(
 

راضات ذات االفتبناًء على و القابل لالسترداداالستثمار مبلغ  ، بناًء علىستثمار في شركات زمیلةاالاإلنخفاض في قیمة  - ٥إیضاح  
 .یمة النھائیة ومعدل النموقالعالقة بما في ذلك نسبة الخصم وال

 للممتلكات واآلالت والمعداتوالقیم المتبقیة األعمار اإلنتاجیة المقدرة  -          ٦إیضاح  
 وضریبة الدخلالزكاة مخصص   -          ٨  إیضاح

 
متطلبات معاییر ل ذه التغییرات في التقدیرات المحاسبیة وفقاً عتبار ھتم ا. وقد عداتالمواآلالت تم مراجعة القیم المتبقیة لبعض بنود ، الفترةخالل 

لكان رات، لم یكن ھناك أي تغییر في التقدیلو . فصاعداً  ھذه الفترةمن بدایة مستقبلیاً  المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة
القیمة لكانت سعودي، و ملیون لایر ٢٫٣بمبلغ أقل لفترة اإلثنى عشر شھراً المنتھیة  الموحدة األولیةالدخل المحمل على قائمة االستھالك 

 قد ارتفعت بنفس القیمة. الدفتریة لھذه األصول 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة - ٣
 .الموحدة األولیةالمالیة قوائم بشكل ثابت على كافة الفترات المعروضة في الأدناه لقد تم تطبیق تلك السیاسات المحاسبیة 

 
      أسس توحید القوائم المالیة

). الشركات التابعة ھي ١المرفقة القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة كما ھو مبین في اإلیضاح (األولیة تتضمن القوائم المالیة الموحدة 
ول صمنشآت تسیطر علیھا الشركة. تتوفر السیطرة عندما یكون للشركة المقدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة وذلك للح

. یتم تباراالعیتم أخذھا في ، على منافع من أنشطتھا. لتقدیر السیطرة فإن حقوق التصویت المحتملة التي یمكن ممارستھا حالیاً، إن وجدت
 إدراج القوائم المالیة للشركات التابعة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ بدأ السیطرة حتى تاریخ انتھاء السیطرة. 

 
اد كافة األرصدة والمعامالت المالیة المھمة التي تمت بین الشركة وشركتھا التابعة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. كما یتم لقد تم إستبع

 إستبعاد أیة أرباح أوخسائرغیر محققة ناتجة من المعامالت الداخلیة بین الشركة وشركاتھا التابعة عند توحید القوائم المالیة.
 

 نوكأرصدة البالنقد و
ة تم إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحد البنوك.أرصدة جاریة لدى من نقد في الصندوق وبشكل رئیسي من أرصدة البنوك یتكون النقد و

 األولیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة. 
 

 ذمم مدینة
مم المدینة.  یتم تكوین ذلك اإلضمحالل عندما یكون ھناك یتم إثبات الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر مطروحاً منھ اإلضمحالل في الذ

شك جوھري لدى الشركة بإمكانیة تحصیل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة للفاتورة. یتم إثبات وتحمیل ھذا اإلضمحالل على قائمة 
غ في الذمم المدینة ویتم إثبات أي مبال االنخفاضمقابل . عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم إعدامھا األولیة الدخل الموحدة

 .األولیة تسترد في وقت الحق لذمم قد تم إعدامھا بقیدھا على "اإلیرادات األخرى" في قائمة الدخل الموحدة
 

 مخزون
فة المنتجات التامة المتوسط المرجح. تتضمن تكلأیھما أقل. تحدد التكلفة بإستخدام طریقة القابلة للتحقق، یقیم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة 

 تكلفة مواد أولیة وعمالة مباشرة وتكالیف صناعیة غیر مباشرة. یتم اإلعتراف بقطع الغیار المستھلكة كمخزون.
 

 البیع .مصروفات بعد خصم تكالیف اإلكمال واالعتیادي ي سعر البیع التقدیري في النشاط القابلة للتحقق ھصافي القیمة 
 

 إستثمارات في شركات زمیلة
الشركات الزمیلة ھي تلك التي یكون للشركة تأثیر ھام علیھا ولكن لیس سیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة. یفترض أن یكون 

لصاحبھ التصویت. في المائة من رأس المال الذي یحق  ٥٠إلى  ٢٠للشركة تأثیر ھام عندما تمتلك حصة في المنشأة األخرى تتراوح مابین 
لفة. كتتم المحاسبة عن الشركات الزمیلة بإستخدام طریقة حقوق الملكیة (شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) ویتم تسجیلھا مبدئیاً بالت

صة الشركة یة حتتضمن إستثمارات الشركة الشھرة الناتجة من عملیة اإلقتناء بعد خصم أیة خسائر إنخفاض متراكمة. تتضمن القوائم المال
في األرباح المصروفات وحركة حقوق الملكیة للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة من تاریخ بدایة ذلك التأثیر الھام حتى تاریخ 

یقاف إ توقفھ. عندما تتجاوز حصة الشركة في الخسائر ملكیتھا في أي شركة زمیلة یتم تخفیض القیمة الدفتریة لحصة الشركة إلى صفر ویتم
میلة. زتحمیل أي خسائر أخرى بإستثناء الحاالت التي تتكبد فیھا المجموعة إلتزامات قانونیة أو ضمنیة أو القیام بمدفوعات نیابة عن الشركة ال

 .األولیة یتم عرض نصیب الشركة في أرباح وخسائر االستثمارات ضمن بنود قائمة الدخل الموحدة
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٩ 
 

 )       یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( - ٣
 

 ممتلكات وآالت ومعدات
شركة تقوم ال تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات  بسعر التكلفة، بعد خصم االستھالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القیمة، إن وجدت.

ة د أعمارھا اإلنتاجیة عن سنالتي تزی. إن قطع الغیار الرأسمالیة ھي تلك باحتساب قطع الغیار الرأسمالیة والممتلكات واآلالت والمعدات
 قطع الغیار الرأسمالیة ھي بنود قطع الغیار التي یتم االحتفاظ بھا لضمان عدم توقف آالت ومعدات اإلنتاج عن العمل.  واحدة.

  
اآلالت و المعدات. كافّة و تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید تلك النفقات من المنافع االقتصادیة المستقبلیة الكامنة في بند الممتلكات

 النفقات األخرى یتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا. 
 

لممتلكات ایتم تحمیل االستھالك على قائمة الدخل باستخدام طریقة القسط الثـابت على مـدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل لكل بند من بنود 
 یلي:كما بیانھا و ةعلى حد واآلالت والمعدات

 
 السنواتعدد  األصلفئة 
 ١٥ – ٥ آالت ومعدات 
 ٢٥ – ٣٣ مباني وھیاكل 
 ٤ سیارات 
 ٤               أثاث وتجھیزات    
 ٤                                         معدات مكتبیة 
 ١٥ أدوات وقطع غیار 

 
ي القیمة المستبعدة بصاف الممتلكات واآلالت والمعداتبمقارنة العائد من ااآلالت و المعدات و یتم تحدید أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات

 . األولیة الموحدة الدفتریة لذات األصول و یتم إدراج الصافي ضمن بند "اإلیرادات األخرى" بقائمة الدخل
 

 تحت التنفیذأعمال رأسمالیة 
التكالیف المتراكمة المحملة من الشركة والمرتبطة بإنشاء المباني والھیاكل المعماریة والمصنع وملحقاتھ. األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ تمثل 

لممتلكات اتحت التنفیذ ویتم تحویل ھذه المصروفات لبند أعمال رأسمالیة مبدئیاً لبند  الممتلكات واآلالت والمعداتیتم تحمیل تكالیف إنشاء 
بناء ھذه المرفقات. تتم رسملة التكالیف التمویلیة للقروض المرتبطة بإنشاء األصول المؤھلة خالل الفترة  عند اكتمال واآلالت والمعدات

 الزمنیة المطلوبة الكمال تجھیزاألصل للغرض المقصود منھ.
 

 موجودات غیر ملموسـة
یة. یتم إطفاء شغیل ولھا منافع إقتصادیة مستقبلتتضمن تكالیف ما قبل التشغیل جمیع التكالیف والمصروفات المتكبدة خالل مرحلة ماقبل الت

 سنوات. سبعھذه التكالیف بإستخدام طریقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة لإلنتفاع بھا بحیث التزید عن 
 

 اإلنخفاض في قیمة الموجودات
 

 األصول المالیة
قیمة األصول المالیة. ویعد األصل المالي مضمحل إذا كانت   انخفاضفي تاریخ كل میزانیة یتم تقدیر ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على 

 ھناك أدلة موضوعیة تبین أن ھناك حدث أو أكثر یؤدي إلى تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لھذا األصل. 
 

قیمة الحالیة للتدفقات فرق بین القیمة الدفتریة لتلك األصول والافي الاالنخفاض  بالنسبة لألصول المالیة المثبتة بالتكلفة للمستھلكة تتمثل خسائر
 النقدیة المستقبلیة المخصومة بسعر الفائدة الفعال الخاص باألصل المالي. 

 
ویتم اختبار االنخفاض في القیمة لألصول المالیة بذاتھا على مستوى كل أصل بشكل مستقل، یتم تقییم باقي األصول المالیة على شكل 

 عات تتشارك نفس خصائص مخاطر اإلئتمان.مجمو
 
 . األولیة یتم اإلعتراف بكافة خسائر اإلنخفاض في القیمة بقائمة الدخل الموحدة 
 

 عتراف بھا.اإلیتم رد خسائر االنخفاض في القیمة عند وجود أدلة موضوعیة لحدث یؤید رد خسائر االنخفاض بعد 
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 )یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( - ٣

 
 )یتبع( اإلنخفاض في قیمة الموجودات

 
 األصول غیر المالیة

یشیر إلى  ةتغیر في الظروف المحیطحدث أو لتحدید ما إذا كان ھناك أي القوائم المالیة یتم دراسة قیم أصول الشركة غیر المالیة في تاریخ 
 زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن قیمة األصل اإلستردادیة.

 
ي ف وفى حالة وجود ذلك المؤشر فیتم تقدیر القیمة االستردادیة من تلك األصول، وتتمثل القیمة االستردادیة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد 

ل أو صأیھما أكبر، ویتمثل اإلنخفاض في قیمة األصل في الفرق بین القیمة الدفتریة لأل -قیمتھ االستخدامیة أو العادلة بعد خصم تكالیف البیع 
 الوحدة المولدة للنقد المتعلقة بھ والقیمة االستردادیة المخصومة بإستخدام معدل العائد الفعال.

 
وتتمثل الوحدة المولدة للنقد في أصغر مجموعة یمكن تحدیدھا من األصول التي تولد تدفقات نقدیة تكون مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات 

 ات األصول.النقدیة من غیرھا من األصول أو مجموع
 

دة للنقد لتتحقق خسائر اإلنخفاض في القیمة بالنسبة  للوحدة المولدة للنقد بتخفیضھا أوالً من القیمة الدفتریة للشھرة المحملة على الوحدة المو
 ثم یتم بعد ذلك تخفیضھا بشكل تناسبي من الموجودات المكونة للوحدة المولدة للنقد. 

 
یاس خسائر اإلنخفاض في قیمة األصول المعنویة األخرى السابق تحمیلھا من فترات سابقة في حالة وجود في نھایة الفترة المالیة یتم ق
أو زوالھ، یتم رد خسائر اإلنخفاض في القیمة وذلك في حالة وجود تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید  الھبوطمؤشرات على إنخفاض قیمة 

بفرض  - اإلھالكات واإلستھالكات ھاعداً منبمست –فاض في القیمة في حدود القیمة الدفتریة لألصل القیمة اإلستردادیة. یتم رد خسائر اإلنخ
 .مسبقاً  عدم إثبات أیة خسائر لإلنخفاض

 
 أسھم خزینة (برنامج تملیك أسھم للموظفین)

 خیار تملك أسھم، حیث تقوم الشركةیتمثل برنامج أسھم الموظفین في منح العاملین بالشركة وقت إصدار أسھم الشركة لإلكتتاب العام 
بتخصیص عدد محدد من أسھمھا لكل موظف مؤھل للبرنامج. تقوم الشركة بشراء أسھم خزینة لدعم البرنامج، ھذه األسھم یتم توزیعھا في 

حتفاظ بھ لمنحھ في ثالثة مجموعات مختلفة : مجاناً أو باألجل أو على أساس نقدي ، باإلضافة إلى ذلك فإن جزء من ھذه األسھم یتم اال
 المستقبل للموظفین مجانا كمقابل لسنوات الخدمة.

 
 ترجمة العمالت األجنبیة

 األجنبیة بالعمالت تتم التي للشركة. یتم ترجمة المعامالتالوظیفیة عملة ال وھي بالریال السعودي األولیة الموحدة المالیة القوائم ھذه تم عرض
 المثبتة بالعملة األجنبیة الموجودات واإللتزامات النقدیة أما المعامالت. تلك في تاریخ السائدة الصرف أسعار باستخدام السعودي الریال إلى
 الموحدة الدخل قائمة الصرف في فروق إثبات یتم .الموحدة المالي المركز قائمة تاریخ في بالریال السعودي ما یعادلھا لتعكس ترجمتھا فیتم

 .األولیة
 

 الخدمة للموظفینمخصص مكافأة نھایة 
. ألولیةا یتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة السعودیة وتم تحمیلھ على قائمة الدخل الموحدة

 .المركز الماليیتم احتساب ھذه المكافأة على أساس القیمة الحالیة للمزایا المستحقة للموظف في حالة انتھاء خدمتھ في تاریخ قائمة 
 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
لى إیتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء تلك التي تم إصدار أو لم یتم إصدار فواتیر بھا 

 المجموعة.
 

 مخصصات
على المجموعة ویمكن عمل تقدیر موثوق  -لحدث فى الماضى نتیجة  - یتم اإلعتراف بالمخصصات عند وجود إلتزام حالي قانونى أو حكمى

 ھ.ب بھ لمبلغ اإللتزام ویكون من المحتمل أن یترتب عنھ تدفق لمنافع إقتصادیة لتسویة ذلك اإللتزام ویمكن تقدیر قیمة اإللتزام بشكل موثوق
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 )       یتبعالسیاسات المحاسبیة الھامة ( - ٣

 
 مخصصات (یتبع)

كمخصصات تعتبر أفضل تقدیر لقیاس المقابل المطلوب لتسویة اإللتزامات الحالیة في نھایة السنة المالیة، أخذین بعین  المبالغ المحققة
اإلعتبار المخاطر واألمور غیر المؤكدة المحیطة بتلك اإللتزامات. عند قیاس قیمة المخصص بناًء على التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة 

 ن قیمة اإللتزام المثبتة بدفاتر الشركة تقاس بناًء على القیمة الحالیة لتلك التدفقات.اإللتزامات الحالیة، فا
 

عندما یتوقع استراداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسویة المخصصات من طرف ثالث، یتم االعتراف بالذمم المدینة كموجودات إذا أمكن 
 ة ھذه الذمم بشكل موثوق بھ.التأكد أن ھذه الذمم قابلة للتحصیل و یمكن قیاس قیم

 
 تحقق اإلیرادات

لى إیتم تسجیل اإلیرادات عند تسلیم أو شحن البضاعة للعمالء ویتم ذلك فقط عند انتقال المخاطر والمنافع الھامة المتعلقة بملكیة البضاعة 
 العمالء وتقید بالصافي بعد تخفیضھا بمقدار الخصم التجاري وخصم الكمیات.

 
 اإلیرادات من بیع البضائع عند تحقق جمیع المتطلبات التالیة:یتم االعتراف ب

 .يقامت الشركة بتحویل مخاطر ومنافع ملكیة البضائع للمشتر 
 ال تمتلك الشركة أي تدخل إداري مستمر بالدرجة المرتبطة عادةً بملكیة البضاعة وال تملك سیطرة فعالة على البضائع المباعة. 
 بشكل موثوق. مبالغ اإلیرادات یمكن قیاسھا 
 یمكن التكھن بشكل موثوق أن منافع اقتصادیة ستتدفق للشركة 
 مكانیة أحتساب التكالیف المتحملة أوالتي ستتحملھا الشركة من ھذه المعامالت بشكل موثوق.إ 

 
 اإلیرادات األخرى یتم األعتراف بھا على أساس األستحقاق.

 
 المصروفات

من تكلفة  زًءاجتتضمن مصروفات البیع والتسویق والعمومیة واإلداریة بعض التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تعد بالضرورة 
اإلداریة، إن البیع والتسویق والعمومیة وروفات ة المتعارف علیھا. توزع التكالیف بین تكلفة اإلیرادات ومصیاإلیرادات وفقاً للمبادئ المحاسب

 م األمر، على أساس منتظم.لز
 

 التقاریر القطاعیة
قوم ت یمثل القطاع وحدة قابلة للتحدید في الشركة التي تقوم باإلنتاج أو تقدیم الخدمات وھو ما یسمى (بالقطاعات حسب األنشطة)، أو تلك التي

المناطق الجغرافیة)، على أن یكون لكل قطاع باإلنتاج أو تقدیم الخدمات في نطاق بیئة اقتصادیة محددة وھو ما یسمى (بالقطاعات حسب 
مخاطره ومنافعھ المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. وتعتبر اإلدارة جمیع نشاطات الشركة كقطاع تشغیلي واحد، ولذلك یتم 

 إصدار تقاریر مالیة قطاعیة عن القطاعات الجغرافیة فقط.
 

 نصیب السھم األساسي والمخفض من األرباح
احتساب نصیب السھم األساسي من األرباح بتقسیم صافي ربح العائد للمساھمین العادیین على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  یتم

 لالقائمة خالل العام. وبالنسبة لنصیب السھم المخفض من األرباح فیتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة بافتراض تحوی
 م العادیة المحتملة إلى أسھم قائمة.كافة األسھ

 
 مقاصة األدوات المالیة

زم حالّي لمقاصة ني ملوقانق حود جد وعناألولیة دة حولمالمالي ز اكرلماصافیھا في قائمة درج یولمالیة ت اباولطلمودات واجولمامقاصة م تت 
 آن واحد. المطلوبات في وتسدید الموجودات أو بیع وبات، المطلمع الموجودات نیة لتسویة دى الشركة لون ما یكدعنالمبلغ الممدرج أو 

 
 وضریبة الدخل الزكاة

ائمة وضریبة الدخل على ق الزكاةوتحمل وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. الدخل ضریبة لزكاة ولتخضع الشركة وشركتھا التابعة 
 . األولیة الموحدةالتغیرات في حقوق الملكیة 

 
 یتم اإلعتراف باإللتزامات واألصول الضریبیة المؤجلة لجمیع الفروق المؤقتة بالمعدالت الضریبیة الحالیة. 

 
إلى المدى الذي لم یعد فیھ من ویتم تخفیضھا مالي قائمة مركز ل في تاریخ كالقیمة الدفتریة للموجودات الضریبیة المؤجلة ة ـتتم مراجع

 المستقبل القریب للسماح بإستخدام جزء أو كل األصول الضریبیة المؤجلة. في ح كاف ومتاضع للضریبة المحتمل أن یكون فیھ الربح الخا
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 المخزون - ٤

 

 م٢٠١٦  
 (غیر مدققة)

 م٢٠١٥
 (مدققة)

 ١٣٨٫٤٦٩٫٤٢٠  ٨٣٫٢٠٩٫٢٤٢ خام مواد
 ٥٩٫٧٥٧٫٢٣٩  ٧٥٫٧١٦٫٦٦٤ بضاعة تامة الصنع ومنتجات مشتقة

 ٤٥٫٢٧٨٫٥٧٥  ٣٤٫٠٧١٫٤٠٠ ولوازمقطع غیار 
 ٣٥٫٢٣٨٫٥١٦  ٢٧٫٤٢٩٫٢٢٦ نفیذمخزون تحت الت
 ٦٫٠٤٠٫٦٢٢  ١٠٫٧٣٢٫٩٨٣ مواد في الطریق

٢٨٤٫٧٨٤٫٣٧٢  ٢٣١٫١٥٩٫٥١٥ 
 )٥٫٦٠٠٫٠٠٠(  )٦٫٨٦٣٫٣٧١( یخصم: مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة

 ٢٧٩٫١٨٤٫٣٧٢  ٢٢٤٫٢٩٦٫١٤٤ 
 

 دیسمبر ھي كما یلي:  ٣١المنتھیة في فترة اإلثنى عشر شھراً الحركة لالحركة في مخصص المخزون بطيء 
 

 م٢٠١٦ 
 (غیر مدققة)

 م٢٠١٥
 (مدققة)

 -  ٥٫٦٠٠٫٠٠٠ الرصید في بدایة الفترة 

 ٧٫١٠٠٫٠٠٠  ٦٫٨٦٣٫٣٧١ مخصص مكون خالل الفترة 

 )١٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٥٫٦٠٠٫٠٠٠( مخصص مستخدم خالل الفترة 

 ٥٫٦٠٠٫٠٠٠  ٦٫٨٦٣٫٣٧١ 

 
عودي ( ٢٫٢مخزون بمبلغ الض یخفتتم ، خالل الفترة ١-٤ مبر  ٣١ملیون لایر س يء : م٢٠١٥دیس افي وقیده كتعدیل على لایر) الش اب ص حس

 القیمة القابلة للتحقق.
 

 إستثمارات في شركات زمیلة      - ٥
 

 تتكون اإلستثمارات في الشركات الزمیلة مما یلي: 
 

 م٢٠١٥ دیسمبر ٣١  م  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١                                    
الشركة العالمیة  

  لألنابیب المحدودة
شركة التطویر 

  المحدودة الكیمیائي
 

  اإلجمالي
الشركة العالمیة 
  لألنابیب المحدودة

شركة التطویر 
  المحدودة الكیمیائي

 
 اإلجمالي

 ١١٢٫٩٥٠٫٠٠٠  ٦٧٫٩٥٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٢٫٩٥٠٫٠٠٠  ٦٧٫٩٥٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ تكلفة االستحواذ
 -  -  -  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠  - إضافات

ة  اھم ل مس ك في ش
 ٤٣٫٧٥٠٫٠٠٠  -  ٤٣٫٧٥٠٫٠٠٠ قروض

 
٢٦٫٢٥٠٫٠٠٠  -  ٢٦٫٢٥٠٫٠٠٠ 

 -  -  -  )٣٤٫٩٧٨٫٦٧٦(  )٣٤٫٩٧٨٫٦٧٦(  - القیمةفي نخفاض اال
ة ال ةحص  المتراكم
ركة ل ارة لش من الخس

 )٢٤٫٠٢٤٫١٦٥(  )٧٫٢٣٥٫٨٥٨(  )١٦٫٧٨٨٫٣٠٧(  )٢٦٫١٠١٫٦٤٩(  )٩٫٣٠١٫٥٣٥(  )١٦٫٨٠٠٫١١٤( ینایر  ١كما في 
ة من  رك ة الش حص

ارة)  /صافي ربح  (خس
 )٢٫٠٧٧٫٤٨٤(  )٢٫٠٦٥٫٦٧٧(  )١١٫٨٠٧(  ٤٫٦١٤٫١٣٧  )٨٫٠٤٨٫٩٧٠(  ١٢٫٦٦٣٫١٠٧ الفترة 
 ١١٣٫٠٩٨٫٣٥١  ٥٨٫٦٤٨٫٤٦٥  ٥٤٫٤٤٩٫٨٨٦  ١٠٨٫٢٣٣٫٨١٢  ٢٣٫٦٢٠٫٨١٩  ٨٤٫٦١٢٫٩٩٣ قیمة االستثمارصافي 
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١٣ 
 

 
    (یتبع)إستثمارات في شركات زمیلة   - ٥

 
 الشركة العالمیة لألنابیب المحدودة 

عودیین س(جي بي سي) ھى شركة ذات مسئولیة محدودة مملوكة للشركة وشركة إي إي دبلیو األلمانیة وشركاء المحدودة الشركة العالمیة لألنابیب 
بوصة واألنابیب ذات اإلستعماالت اإلنشائیة. رأس مال الشركة  ٦٠قطر  آخرین وتقوم بإنتاج أنواع متعددة من األنابیب الملحومة الكبیرة حتى

نسبة منھ إي إي دبلیو تمتلك كما  %٣٥نسبة منھ الشركة السعودیة ألنابیب الصلب تمتلك ملیون لایر سعودي،  ١٢٥العالمیة لألنابیب المحدودة ھو 
لایر  ١٫٢٥٠٫٠٠٠ة إصدار قدرھا و. اشتملت تكلفة االستحواذ على ھذا االستثمار على عال%٣٠لشركاء آخرین بنسبة مملوك والباقى  %٣٥

ملیون لایر  ١٢٫٦والبالغة  الشركة العالمیة لألنابیبالشركة حصتھا من ربح أدرجت م، ٢٠١٦ سمبردی ٣١المنتھیة في الفترة سعودي. خالل 
صافي ربح الشركة العالمیة لألنابیب من  %٣٥والتي تمثل ، ملیون لایر سعودي) ٠٫٠١قدرھا خسارة حصة من الم: ٢٠١٥ دیسمبر ٣١( سعودي

 . ملیون لایر سعودي) ٠٫٠٣م: صافي خسارة ٢٠١٥ دیسمبر ٣١المنتھیة في ذلك التاریخ (الفترة ذلك عن وملیون لایر سعودي  ٣٦٫١قدره البالغ و
 
 

  المحدودة شركة التطویر الكیمیائي
ب الصناعیة. تمتلك الشركة السعودیة ألنابیب الصلوعات (سي دي سي) ھي شركة قابضة تھدف لتطویر المشرالمحدودة شركة التطویر الكیمیائي 

ملیون لایر سعودي، ومشروعھا األول ھو إنشاء مصنع البولي  ٣٠٠ أسھم شركة التطویر الكیمیائي الحالیة برأس مال مجموعھ من %٢٠نسبة 
سیلیكون بالتعاون مع شركة كي سي سي الكوریة المتخصصة في صناعة مواد السلیكون والبولي سیلیكون. یقع المصنع في المنطقة الصناعیة 

 (على مرحلتین). اشتملت تكلفة ةالشمسیالمستخدم في إنتاج الطاقة طن سنویاً من البولي سیلیكون  ١٢٫٣٥٠قوم بإنتاج الثانیة بالجبیل، وسوف ی
الشركة أدرجت م، ٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في  فترةاللایر سعودي.  خالل  ٧٫٩٥٠٫٠٠٠االستحواذ على ھذا االستثمار على عالوة إصدار قدرھا 

 %٢٠والتي تمثل ، ملیون لایر سعودي) ١٫٠٤م: ٢٠١٥ دیسمبر ٣١( ملیون لایر سعودي ٨٫٠٥والبالغة  دي سي سيخسارة شركة حصتھا من 
 دیسمبر ٣١المنتھیة في ذلك التاریخ ( الفترةوذلك عن  ملیون لایر سعودي ٤٠٫٢٥قدرھا  وشركة التطویر الكیمیائي المقدرة لخسارة المن صافي 

 . ملیون لایر سعودي) ١٠٫٣م: خسارة ٢٠١٥
 

دارة الشركة ة" بشكل كبیر. وعلیھ، فقد قامت إالشمسیالمستخدم في إنتاج الطاقة البولي سیلیكون لقد انخفض سعر بیع المنتج النھائي للمشروع "
 في ضوء مؤشرات انخفاض القیمة القائمة.  شركة التطویر الكیمیائيبتقییم إمكانیة استرداد استثمارھا في 

 
ة مفصلة النخفاض على دراس خالل الفترة بناءً سعودي ملیون لایر  ٣٤٫٩قدره االستثمار قیمة اً في سجلت المجموعة انخفاضعلى تقدیر اإلدارة،  بناءً 

االنخفاض المستقبلي  /سترداد االإمكانیة تقدیرات إعادة تقییم وسیتم القادمة السنوات عن كثب خالل القیمة في نخفاض متابعة ھذا اال. سیتم القیمة
 الستثمار.ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الصلبالشـركة السعودیة ألنابیب 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 )مدققة(غیر  الموحدة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م٢٠١٦دیسمبر  ٣١ المنتھیة فيلفترة اإلثنى عشر شھرا 
 )يبالریال السعودالمبالغ المدرجة (

١٤ 
 

 
         ممتلكات وآالت ومعدات - ٦

 :یليما فی م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في  الفترةخالل  الممتلكات واآلالت والمعداتالحركة في  تتمثل     
 

 
 

 أراضي 
 

 مباني وانشاءات آالت ومعــدات 
  

 أثاث وتجھیزات سیارات
معدات مكتبیة 
 المجموع وكھربائیة

             التكلفة:
 ٨٢٢٫٤٥٣٫١٦٨  ٢٢٫٩٨٣٫٧٨٤  ٥٫٢٥٤٫٦٤٦  ٥٫٩٢٧٫٤٢٥  ١٦٠٫٨٣١٫٤٢٩  ٤٦٩٫٦٠٥٫٨٨٤  ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠ م (مدقق)٢٠١٦ینایر  ١الرصید في 

 ٥٫٨٤٤٫٨١٠  -  -  -  -  ٥٫٨٤٤٫٨١٠  - إعادة تبویب قطع غیار رأسمالیة
 ١٠٫٢١٩٫٤٠١  ١٫٣٣٨٫٠٣٤  ١٤٤٫٨٧٨  ٥٠٣٫٥٠٠  ٦٤٤٫٠١٣  ٧٫٥٨٨٫٩٧٦  - الفترةإضـافات خالل 

 ٦٩٫٥٦٥٫٩٦٨  ٨٧٫٥٤٥  ٥١٦٫٥٠٠  -  ١٥٫٤٤١٫٣٤٣  ٥٣٫٥٢٠٫٥٨٠  - )٧محول من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ (إیضاح 

 )٥٨٦٫٠٠٠(  -  -  )٥٨٦٫٠٠٠(  -  -  - ستبعاداتاإل

)٥٣٫٥٣٦٫١٣٦(  -  -  -  )٥٦٤٫٥٢٣(  )٥٢٫٩٧١٫٦١٣(  - الشطب 
 ٨٥٣٫٩٦١٫٢١١  ٢٤٫٤٠٩٫٣٦٣  ٥٫٩١٦٫٠٢٤  ٥٫٨٤٤٫٩٢٥  ١٧٦٫٣٥٢٫٢٦٢  ٤٨٣٫٥٨٨٫٦٣٧ ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠ م٢٠١٦دیسمبر  ٣١الرصید في 

              
              اإلستھالك المتراكـم:

 ٣٢٥٫٦٨١٫٠٣٨  ١٧٫٢٩٩٫١٦١  ٣٫٢٤٦٫١٩٢  ٣٫٧٨٨٫٠٥٩  ٦٤٫١٨٠٫٨٧٤  ٢٣٧٫١٦٦٫٧٥٢  - م (مدقق)٢٠١٦ینایر  ١الرصید في 

 ٤١٫٧٥٦٫٦٤٤  ٢٫٣٤٩٫٣٩٧  ٧٦٢٫٣٢٤  ٨٢٠٫٩٣١  ٦٫٧٤٥٫١٨٨  ٣١٫٠٧٨٫٨٠٤  - الفترةالمحمل خالل 

 )٥٢٧٫٤٠٠(  - -  )٥٢٧٫٤٠٠(  -  -  - ستبعاداتاإل

)٤٥٫٠٢٩٫٩٩٥(  - -  -  )٣١٧٫٧٧٧(  )٤٤٫٧١٢٫٢١٨(  - شطبال

 ٣٢١٫٨٨٠٫٢٨٧  ١٩٫٦٤٨٫٥٥٨  ٤٫٠٠٨٫٥١٦  ٤٫٠٨١٫٥٩٠  ٧٠٫٦٠٨٫٢٨٥  ٢٢٣٫٥٣٣٫٣٣٨  - م٢٠١٦دیسمبر  ٣١الرصید في 
              

              صافي القیمة الدفتریة:

 ٥٣٢٫٠٨٠٫٩٢٤  ٤٫٧٦٠٫٨٠٥  ١٫٩٠٧٫٥٠٨  ١٫٧٦٣٫٣٣٥  ١٠٥٫٧٤٣٫٩٧٧  ٢٦٠٫٠٥٥٫٢٩٩ ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠ م (غیر مدققة)٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 

 ٤٩٦٫٧٧٢٫١٣٠  ٥٫٦٨٤٫٦٢٣  ٢٫٠٠٨٫٤٥٤  ٢٫١٣٩٫٣٦٦  ٩٦٫٦٥٠٫٥٥٥  ٢٣٢٫٤٣٩٫١٣٢  ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠ م (مدققة)٢٠١٥دیسمبر  ٣١في 
 

من بویبھا تإعادة تم فقد علیھ  وبناءً سعودي،  ملیون لایر ٥٫٨رأسمالیة بمبلغ قطع غیار تحدید اآلالت والمعدات مما أدى إلى في الرأسمالیة التي سیتم استخدامھا لتحدید قطع الغیار ، قامت إدارة الشركة بإجراء اختبار الفترةخالل 
اقتصادیة مستقبلیة من ھذه األصول منافع حیث أنھ ال توجد ) ملیون لایر سعودي ١٫٠١ :م٢٠١٥(سعودي لایر ملیون  ٨٫٥قدرھا یمة دفتریة باإلضافة على ذلك، تم خالل الفترة شطب آالت ومعدات بق آالت ومعدات.إلى  مخزون

في قائمة الدخل الموحدة األولیة.  تحت بند مصروفات أخرىھا وتم تسجیل



 الشـركة السعودیة ألنابیب الصلب
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 )مدققة(غیر  الموحدة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في لفترة اإلثنى عشرا شھراً 
 )يبالریال السعودالمبالغ المدرجة (

١٥ 
 

 
 تحت التنفیذأعمال رأسمالیة  - ٧

 
 یلي: فیما م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في  الفترةخالل التنفیذ األعمال الرأسمالیة تحت الحركة في  مثلتت
 
 الرصید كما في 

م ٢٠١٦ینایر  ١
 (مدقق)

 إضافات*
 (غیر مدققة)

المحول للممتلكات 
الت والمعداتاآلو  

 (غیر مدقق)

 الرصید كما في
 م٢٠١٦دیسمبر  ٣١

 (غیر مدقق)
     المصنع الحالي

      ٩٫٧٨٥٫٧٥٩ )٤٫٩٢٨٫٨٣٨(     ٦٫٧٦٢٫١٧٨ ٧٫٩٥٢٫٤١٩ مصنع األنابیب ذات األقطار الصغیرة
      ٤٫١٩٢٫٤٧٢ )٧٫٩٦٥٫٣٤١( ٤٫٥١٩٫٥٧٧ ٧٫٦٣٨٫٢٣٦ مصنع األنابیب ذات األقطار المتوسطة

      ٣٥٧٫٨٣٣ )١٫٥٩٤٫٩١٤( ٤٥٣٫٧٩٦ ١٫٤٩٨٫٩٥١ مصنع ثني األنابیب 
 ١٤٫٣٣٦٫٠٦٤ )١٤٫٤٨٩٫٠٩٣( ١١٫٧٣٥٫٥٥١ ١٧٫٠٨٩٫٦٠٦ 

     التوسعات 
 مصنع األنابیب حسب مواصفات 

 ١٧٧٫٧٢٦٫٣٨٤ )٢٣٫٥٠١٫٣٠٧( ١٠٫٨٥٨٫٣٧٩ ١٩٠٫٣٦٩٫٣١٢ بوصة ٨معھد البترول األمریكي 
 - )٣١٫٤٦٤٫٩٨٧( ١٫٢١٢٫٧١٨ ٣٠٫٢٥٢٫٢٦٩ بوصة٣٠تغلیف األنابیب حتى 

 ١٧٧٫٧٢٦٫٣٨٤ )٥٤٫٩٦٦٫٢٩٤( ١٢٫٠٧١٫٠٩٧ ٢٢٠٫٦٢١٫٥٨١ 
 ٧٢٢٫٦٦٩ )١١٠٫٥٨١( ٦٧٩٫٨٥٤ ١٥٣٫٣٩٦ مباني وإنشاءات

 ١٩٢٫٧٨٥٫١١٧ )٦٩٫٥٦٥٫٩٦٨( ٢٤٫٤٨٦٫٥٠٢ ٢٣٧٫٨٦٤٫٥٨٣ 
 

لایر سعودي  ٤٫٦٢٢٫٢٢٩قدرھا  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في اإلثنى عشر شھراً فترة خالل إقراض تكالیف  اإلضافاتھذه تضمن ت* 
  .)صفر لایر سعوديم: ٢٠١٥لایر سعودي ( ١٫١١٢٫٣١٤تبویبھا بمبلغ تم إعادة وقطع غیار رأسمالیة  لایر سعودي) ١٫٠٢٢٫٩٠٤م: ٢٠١٥(
  

 وضریبة الدخلالزكاة  - ٨
م. وحصلت الشركة ٢٠١٥قدمت الشركة وشركتھا التابعة اإلقرارات الزكویة والضریبیة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل للسنوات حتى سنة 

لم یتم إصدار أیة ربوط من قبل الھیئة العامة للزكاة م. ٢٠١٧إبریل  ٣٠وشركتھا التابعة على الشھادات الزكویة والضریبیة وھي ساریة حتى 
  .تاریخھعن السنوات السابقة حتى ل والدخ
      

 
 قروض طویلة األجل - ٩

 دیسمبر مما یلي: ٣١تتكون القروض طویلة األجل كما في 

 م٢٠١٦ 
 (غیر مدققة)

 م٢٠١٥
 (مدققة)

 ١٦٩٫٦١١٫٢٧١  ١٥٥٫٣٠١٫٤٩٩ صندوق التنمیة الصناعیة السعودي، الصافي

 ١٠٨٫٧٧١٫٢٣٣  ٤٧٫٣٥٦٫١٣٧ بنكیةقروض 
٢٧٨٫٣٨٢٫٥٠٤  ٢٠٢٫٦٥٧٫٦٣٦ 

 
 كما یلي:الموحدة األولیة تم عرضھا في قائمة المركز المالي 

 

 
 م٢٠١٦

 م٢٠١٥  (غیر مدققة)
 (مدققة)

 ٩٣٫٥٣٠٫٦٥١  ٦٣٫٤٣٨٫٣٨٦ الجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداولة

 ١٨٤٫٨٥١٫٨٥٣  ١٣٩٫٢١٩٫٢٥٠ الجزء غیر المتداول تحت بند المطلوبات غیر المتداولة

 ٢٧٨٫٣٨٢٫٥٠٤  ٢٠٢٫٦٥٧٫٦٣٦ 

 



 الشـركة السعودیة ألنابیب الصلب
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 )مدققة(غیر  الموحدة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في لفترة اإلثنى عشرا شھراً 
 )يبالریال السعودالمبالغ المدرجة (

١٦ 
 

 
 قروض طویلة األجل (یتبع) - ٩

 
، م٢٠١٦دیسمبر  ٣١نسب مالیة معینة. كما في ، من بین شروط أخرى، االحتفاظ بتتطلبشروط على األجل ة طویلاتفاقیات القروض تشتمل 
ركة التابعة لم تلتزم  روط. وبالش روط اتفاقیات القروض،  وفقاً  .علیھبعض الش االلتزام من تاریخ عدم  یوماً  ٣٠لدیھا فترة المجموعة فإن لش

روطالتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة  ركة تبذل جھوداً إدارة إن . مخالفة تلك الش ات مع البنوك إجراء بما في ذلك لمعالجة ذلك، الش مفاوض
 .یوماً  ٣٠ الـ فترةقبل انقضاء ھي على ثقة من معالجة مخالفة الشروط و
 
 

 إلتزامات وإرتباطات - ١٠
 

 
 م٢٠١٦

 (غیر مدققة)
 م٢٠١٥ 

 (مدققة)
 ١٥٫٧٣٥٫٦٦٢  - عتمادات مستندیةإ

 ١٤٨٫١٤٩٫٧٤٣  ١٠٢٫٠١٤٫٣٥٣ * خطابات ضمان
 ٨٫٧٠٠٫٠٠٠  ٥٫٣٧٤٫٩٣٩ التزامات رأسمالیة

 
ملیون  ١٤٠م: ٢٠١٥ دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي ( ٩٠بمبلغ * یشتمل ھذا الحساب على ضمان مقدم إلى الشركة السعودیة للحدید والصلب 

 لایر سعودي) لتوفیر مواد خام. 
 

كما قدمت الشركة ضمانات إلى صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (إس آي دي إف) وكذلك إلى بنوك تجاریة للقرض المتحصل علیھ من قبل 
 ملیون لایر سعودي). ٤٥٢٫٢ م:٢٠١٥ دیسمبر ٣١م (٢٠١٦ دیسمبر ٣١عودي كما في ملیون لایر س ٦٤٠٫٢الشركة التابعة وشركة زمیلة بمبلغ 

 
 من األرباحنصیب السھم  - ١١

 
. الفترةالل سھم العادیة القائمة خعلى المتوسط المرجح لعدد األ العائد إلى المساھمین ربحالبتقسیم  األساسي من األرباح السھم نصیبحتساب إیتم 

القابلة للتحویل  م األسھ كافة أنفتراض ح لعدد األسھم العادیة المصدرة بإفیتم تعدیل المتوسط المرج، من األرباح المخفضوبالنسبة لنصیب السھم 
 .نة إلى أسھم عادیةاخزالوالتي تشتمل على إصدار برنامج تملیك أسھم للموظفین وتحویل أسھم  إلى أسھم قائمة قد تم تحویلھا

 

 نصیب السھم األساسي
 م٢٠١٦

 (غیر مدققة)
 م٢٠١٥ 

 (مدققة)

 ٣٣٫٣٨١٫٧١٨  )٤٥٫٨٣١٫٤٨١( الفترة ربح  /(خسارة) صافي 
 ٤٣٫٨٤٩٫١١٥  ٤٫٢٦٥٫٩١٢ للفترة الربح التشغیلي 

    المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
 ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ عدد األسھم المصدرة

 )٧٦٢٫٨١٢(  )٧٦٢٫٨١٢( لبرنامج أسھم الموظفین أسھم محتفظ بھا -أسھم خزانة یخصم: 
 ٢٨٤٫٨٠٨  ٢٨٤٫٨٠٨ یضاف: متوسط عدد األسھم المصدرة للموظفین

 ٥٠٫٥٢١٫٩٩٦  ٥٠٫٥٢١٫٩٩٦ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
 ٠٫٦٦١  (٠٫٩٠٧) السھم األساسي من صافي الربحربحیة  /(خسارة) 

 ٠٫٨٦٨  ٠٫٠٨٤ نصیب السھم األساسي من ربح التشغیل

    نصیب السھم المخفض
 ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

 ٠٫٦٥٥  )٠٫٨٩٩( السھم المخفض من صافي الربحربحیة  /(خسارة) 
 ٠٫٨٠٦  ٠٫٠٨٣ نصیب السھم المخفض من ربح التشغیل

 
 
 
 



 الشـركة السعودیة ألنابیب الصلب
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 )مدققة(غیر  الموحدة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في لفترة اإلثنى عشرا شھراً 
 )يبالریال السعودالمبالغ المدرجة (

١٧ 
 

 المعلومات القطاعیة - ١٢
ن النشاط وذلك أل كقطاع تشغیلي واحد فیما یتعلق بتقییم األداء وتوزیع المواردبشكل رئیسي نشاطات أعمال الشركة  المجموعةتعتبر إدارة 

 .الرئیسي للمجموعة ھو تصنیع األنابیب
 

جموعة متقوم ال ال. كقطاع تشغیلي واحد، یتم إصدار التقاریر المالیة للقطاع الجغرافي فقط المجموعةعتبار اإلدارة لجمیع أنشطة ونظراً إل
إلدارة لالمعلومات التي توفرت وفیما یلي المعلومات القطاعیة. اإلفصاح عن ألغراض الجغرافیة مطلوبات للقطاعات الموجودات والص یتخصب

 :فیما یخص المعلومات القطاعیة
 

 م (غیر مدققة)٢٠١٦ مبیعات محلیة  مبیعات تصدیر  اإلجمالي

 المبیعات     ٥٦٢٫٢٩٨٫٢٧٠  ٦٥٫٠٩١٫٧٣٧  ٦٢٧٫٣٩٠٫٠٠٧

)٥٦٨٫٠٠٤٫٩٨٩(  تكلفة المبیعات )٥١٥٫٣٣٥٫٤٦٥(  )٥٢٫٦٦٩٫٥٢٤( 

 مجمل الربح ٤٦٫٩٦٢٫٨٠٥  ١٢٫٤٢٢٫٢١٣  ٥٩٫٣٨٥٫٠١٨

 نسبة مجمل الربح %٨٫٤  %١٩٫١  %٩٫٥
 

 م (مدققة)٢٠١٥ مبیعات محلیة  مبیعات تصدیر  اإلجمالي
 المبیعات   ٧٨٦٫٤٩٠٫٣٩٥  ٦٥٫٥٩٧٫٩٣١  ٨٥٢٫٠٨٨٫٣٢٦

)٧٥٦٫٣١٣٫٦٠٧(
 

)٥٥٫٠٧٤٫٨٤٤( 
 

)٧٠١٫٢٣٨٫٧٦٣( 
 تكلفة المبیعات

٩٥٫٧٧٤٫٧١٩ 
 

١٠٫٥٢٣٫٠٨٧ 
 

٨٥٫٢٥١٫٦٣٢ 
 مجمل الربح

 نسبة مجمل الربح %١٠٫٨  %١٦  %١١٫٢
 

 تبویبالإعادة  - ١٣
 الفترة الجاریة. الخاص بعرض اللتتوافق مع  األولیةالموحدة أرقام المقارنة في ھذه القوائم المالیة المالیة تم إعادة تبویب بعض 

 
 الموحدة األولیةعتماد القوائم المالیة ا - ١٤

  م.٢٠١٧ینایر  ١٩الموافق ھـ ١٤٣٨ربیع الثاني  ٢١لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  الموحدة األولیةعتماد ھذه القوائم المالیة إتم 
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