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  الشركة العربية لألنابيب
  )سعوديةشركة مسامهة (

  الموحدةاألولية قائمة المركز المالي 
      )غري ذلكت السعودية ما مل يذكر ريـاالالآالف مجيع املبالغ ب(

    مارس ٣١كما في                
    ٢٠١٣       ٢٠١٤      إيضاح  
  )مراجعةغير (    )غير مراجعة(     

  الموجودات
  :موجودات متداولة

  ٣١,٣٣٤    ٩,٥٣٣    لهثانقد وما مي
  ١٤٣,١٠٨    ١٥٦,٩٦٦  ٣    ذمم مدينة

  ٦٠٢,٦٠٥    ٥٨٠,٤١٥    نخمزو 
    ٢٥,٠٥٣    ٢٥,٨٧٠    أخرى وموجوداتمقدمة  اتمدفوع

    ٨٠٢,١٠٠    ٧٧٢,٧٨٤    
  :موجودات غير متداولة

  ١١٢,٥٠٠    -         ٤    ستثمار متاح للبيعا
  ٤٥٨,٢٠٢    ٤٣٥,٩٤٥  ١٠   مصنع ومعداتممتلكات و 
    ٢,٨٥١    -           مؤجلة مصاريف

    ٥٧٣,٥٥٣    ٤٣٥,٩٤٥    
    ١,٣٧٥,٦٥٣  ١,٢٠٨,٧٢٩    مجموع الموجودات

  المطلوبات
  :مطلوبات متداولة

  ٣٩٣,٣٧١    ٢٢٩,٣٣٧  ٥    قروض قصرية األجل
  ٥٣,٣٤٧    ٤٣,٥٩٧    أوراق دفع
  ٥,٠٢٠    ٢,٦٢٦    ذمم دائنة

  ٢٦,٥٦٨    ٢٧,٨١٠    ومطلوبات أخرى اتمستحق
    ١٠٣,٥٠٠    ٦٩,٤١٢  ٥    األجل وطويلة من قروض متوسطة املتداول اجلزء

    ٥٨١,٨٠٦    ٣٧٢,٧٨٢    
  :مطلوبات غير متداولة

  ١٠٠,٦٠٠    ١٢١,٠٢٩  ٥    األجل طويلةو  متوسطةقروض 
    ٩,٩٣٧    ١٠,٨٣٠    للموظفني اية اخلدمة خمصص مكافأة

    ١١٠,٥٣٧    ١٣١,٨٥٩    
  :نلمساهمياحقوق       ٦٩٢,٣٤٣    ٥٠٤,٦٤١    مجموع المطلوبات

  ٤٠٠,٠٠٠    ٤٠٠,٠٠٠  ٦    رأس املال
  ١٥٧,٥٠٠    ١٥٨,٤٦٦  ٢٣-٢  احتياطي نظامي

  ٣١,٤٣٨    ٣١,٤٣٨  ٢٣-٢  احتياطي عام
    ٩٤,٣٧٢    ١١٤,١٨٤    أرباح مبقاة

    ٦٨٣,٣١٠    ٧٠٤,٠٨٨    نمساهميالمجموع حقوق 
  ١,٣٧٥,٦٥٣  ١,٢٠٨,٧٢٩    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  ٩    محتملة مطلوبات
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  الشركة العربية لألنابيب
  )سعوديةشركة مسامهة (
  الموحدة األولية العملياتقائمة 

        )ذلكغري ت السعودية ما مل يذكر ريـاالالآالف مجيع املبالغ ب(
  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في       
    ٢٠١٣         ٢٠١٤       إيضاح  
  )غير مراجعة(       )غير مراجعة(       

  ٩٩,٧٢٠      ٨٥,٦٥١    ٣    املبيعات
    )٩١,١٣٣  (    )٧٥,٣٦٥(    املبيعاتتكلفة 

  ٨,٥٨٧      ١٠,٢٨٦      الربح اإلمجايل
  :تشغيلية مصاريف
  )١١,٤٩١(    )٥,٤٦٤(    بيع وتوزيع
  )٣,٣٠١(    )٣,٧٦٧(    وإداريةعمومية 

  )٢,٥٠٠(    )١,١١١(    خمصص بضاعة بطيئة احلركة ومتقادمة
    )٨٦٣(    )٢٦٢  (    اتإطفاء

  )٩,٥٦٨(    )٣١٨(    من العمليات الرئيسية الخسارة
  :أخرى) مصاريف(إيرادات 

  )٧,٠٦٥(    )٤,١٤٨(  ٥    يةمتويل نفقات
    ٤٠      ١٧      أخرى، صايفإيرادات 

  )١٦,٥٩٣  (    )٤,٤٤٩  (    قبل الزكاةالخسارة 
    )١,٣٤٠  (    )٢,٣٧٠  (    زكاة

    )١٧,٩٣٣  (    )٦,٨١٩  (    الفترة خسارةصافي 
  :)السعودي ريـالبال( السهم خسارة

    )٠,٢٤  (    )٠,٠١  (  ٧    من العمليات الرئيسيةسارة اخل
    )٠,٤٥  (    )٠,١٧  (  ٧    الفرتة خسارةصايف 

    ٤٠,٠٠٠      ٤٠,٠٠٠    ٧    )باآلالف(القائمة املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية 
  
  

      القوائم املالية األولية املوحدةال يتجزأ من هذه  جزءاً  ١٥رقم  إىل ٥ رقم منيف الصفحات  اإليضاحات املرفقةتعترب 
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  الشركة العربية لألنابيب
  )سعوديةشركة مسامهة (

  الموحدة األولية التدفقات النقديةقائمة 
      )ذلكغري ت السعودية ما مل يذكر ريـاالالآالف بمجيع املبالغ (

  مارس ٣١المنتهية في  الثالثة أشهر ةلفتر          
           ٢٠١٣         ٢٠١٤    
  )مراجعةغير (      )ةـر مراجعـغي(        

  :األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  )١٧,٩٣٣  (    )٦,٨١٩  (    الفرتة خسارةصايف 

  :لبنود غري نقديةتعديالت 
  ٢,٥٠٠      ١,١١١      خمصص بضاعة بطيئة احلركة ومتقادمة  
  ٩,٢٣٥      ٥,٤٠٤      استهالكات  
  ٨٦٣      ٢٦٢      إطفاءات  
  -         )٢٠  (    ممتلكات ومصنع ومعداتربح من بيع   
  ١,٣٤٠      ٢,٣٧٠      خمصص زكاة  
  ٥٣٨      ٤٠٠      اخلدمة للموظفني ايةمكافأة  خمصص  

  :رأس املال العاملالتغريات يف 
  ١٠٣,٥٠٦      )١١,٥٩١  (    ذمم مدينة  
  )٥,٨٥٨  (    ٢,٣٧٨      خمزون  
  ٣,٤٠٥      ١,٤٥٨      أخرى متداولة وموجودات ةمقدم اتمدفوع  
  )٧٣٧  (    ٦٢٤      ذمم دائنة  
  )٧,١٠٧  (    )١,٩٦٠  (    أخرى مطلوبات متداولةمستحقات و   

اية اخلدمة املدفوعة للموظفني     )٣٤  (    )٢٧٠  (    مكافأة 
      ٨٩,٧١٨      )٦,٦٥٣  (    األنشطة التشغيليةالناتج من ) المستخدم في( صافي النقد

  :يةاالستثمار  نشطةاألالتدفقات النقدية من 
  )٣٢٤  (    )٤٠  (    شراء ممتلكات ومصنع ومعدات

    -         ٣٤٢      ممتلكات ومصنع ومعداتمتحصالت من بيع 
     )٣٢٤  (    ٣٠٢      يةاالستثمار  نشطةاأل )المستخدم في(الناتج من  صافي النقد

  :يةالتمويل نشطةاألالتدفقات النقدية من 
  ٢٣,٦٥٤      ١٢,٦٠٨      أوراق دفع
  )٩٢,٤٨٥  (    )٣١,٩٠٢  (    األجل قصريةقروض  املسدد من

    ٥,٠٠٠      -           األجلوطويلة من قروض متوسطة  احملصل
    )٦٣,٨٣١  (    )١٩,٢٩٤  (    يةالتمويل نشطةاأل المستخدم في صافي النقد

  ٢٥,٥٦٣      )٢٥,٦٤٥  (    لهثاالنقد وما يمفي  التغيرصافي 
    ٥,٧٧١      ٣٥,١٧٨      الفرتةبداية  يف له كماوما مياثنقد 
    ٣١,٣٣٤      ٩,٥٣٣      الفترة في نهاية له كماثاوما يمنقد 

  
  القوائم املالية األولية املوحدةال يتجزأ من هذه  جزءاً  ١٥رقم  إىل ٥ رقم منيف الصفحات  اإليضاحات املرفقةتعترب 

  



  الشركة العربية لألنابيب
  )سعوديةشركة مسامهة (

  )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموحدةإيضاحات حول 
    ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

      )ذلكغري ت السعودية ما مل يذكر ريـااللبآالف امجيع املبالغ (
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  معلومات عامة - ١
موعة"جمتمعني (وشركتها التابعة  ")الشركة(" الشركة العربية لألنابيب إن  سعودية مسامهةهي شركة ") ا

 ،)١٩٩١ يونيو ١(هـ ١٤١١ ذو القعدة ١٩تاريخ ب ٩٢٢ رقم معايل وزير التجارةقرار  تأسست مبوجب
صادر يف مدينة  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب سجل جتاري رقم و 

ب .، إن عنوان الشركة املسجل هو ص)١٩٩١أغسطس  ٢٤( ه١٤١٢صفر  ١٤الرياض بتاريخ 
  .، اململكة العربية السعودية١١٥٥١ الرياض ،٤٢٧٣٤

أنابيب الصلب امللحومة طوليًا واملطلية خلطوط للشركة يف إنتاج املرخصة ة يالرئيس طةنشتتمثل األ
وجب الرتخيص الصناعي رقم األنابيب ولألغراض اإلنشائية والتجارية ومتارس الشركة نشاطها مب

 ذو القعدة ١٢تاريخ ب ص/١١٠٩الرتخيص الصناعي رقم و ه ١٤٠٥ذو القعدة  ١٢تاريخ بص /٤٣٤
بتغليف أنابيب  ،تقوم الشركة التابعة، املشار إليها أدناه .اموالتعديالت اليت أجريت عليه ه١٤١٩
  .الصلب

الذي يعمل مبوجب  مبدينة اجلبيلالشركة وفرعها  حساباتاملرفقة  القوائم املالية األولية املوحدة تتضمن
 ٣٠(هـ ١٤٢٦ ربيع اآلخر ٢١تاريخ ب اجلبيليف مدينة  الصادر ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨سجل جتاري رقم 

  .الشركة العربية يادونج للتغليف ة بالكامل،ــة اململوكــا التابعـوشركته، )٢٠٠٥ مايو

 ١٧(ه ١٤٣٥ مجادى اآلخرة ١٧إدارة الشركة بتاريخ جملس مت اعتماد القوائم املالية املرفقة من قبل 
  ).٢٠١٤ إبريل

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -٢

مت تطبيق . املوحدة مت إدراجها أدناهاألولية أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية 
  .املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك فرتاتهذه السياسات بشكل منتظم على مجيع ال

  أسس االعداد  ١- ٢
 وفقاً و  أعدت القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة على أساس التكلفة التارخيية وفقًا ملبدأ االستحقاق،

 األولية القوائم املاليةهذه  جيب قراءة. عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ةالصادر  ملعايري احملاسبة
  .٢٠١٣ديسمرب  ٣١القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف مع  املوحدة

    



  الشركة العربية لألنابيب
  )سعوديةشركة مسامهة (

  )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموحدةإيضاحات حول 
    ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

      )ذلكغري ت السعودية ما مل يذكر ريـااللبآالف امجيع املبالغ (
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 واملوضحة أدناه املوحدة األوليةاملالية  قوائماليف إعداد  شركةال طبقتهااليت اهلامة السياسات احملاسبية إن 
 ٣١املنتهية يف  ةللسن للشركةاملراجعة السنوية بالقوائم املالية املوحدة املوضحة  تلك السياساتمع  تتوافق

  .٢٠١٣ ديسمرب

  فترة القوائم المالية  ٢- ٢
يتم . من كل سنة ميالديةديسمرب  ٣١تبدأ الفرتة املالية للشركة يف أول يناير من كل عام، وتنتهي يف 

السعودية عداد القوائم املالية األولية املوحدة وفقًا ملعيار التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة إ
للمحاسبني القانونيني، واليت تعد وفقًا ملنهج تكامل الفرتات الدورية والذي يعترب كل فرتة أولية من فرتات 

وخسائر  اريفومبوجب ذلك يتم إثبات إيرادات ومكاسب ومص. السنة املالية جزءاً مكمالً للسنة املالية
املالية األولية املوحدة املرفقة مجيع التسويات، اليت  تتضمن القوائم .الفرتة األولية خالل تلك الفرتة األولية

ملركز إلظهار اضرورية  الشركةتتكون بشكل أساسي من املستحقات العادية املتكررة واليت تعتربها إدارة 
  .بشكل عادلللشركة املايل ونتائج العمليات والتدفقات النقدية 

  .كاملة  الفرتةإن نتائج أعمال الفرتة األولية قد ال متثل مؤشراً دقيقًا عن النتائج الفعلية ألعمال 

  االولية أسس توحيد القوائم المالية  ٣- ٢
القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية  للمجموعةالشركات التابعة هي الشركات اليت يكون 

. تكون نسبة ملكيتها عمومًا أكثر من نصف حقوق التصويت فيهاللحصول على املنافع االقتصادية، و 
موعة، اذا كانت جوهرية، من تاريخ انتقال السيطرة إىل تم توحيد حسابات الشركات التابعةي يتم . ا

  .التوحيد من تاريخ توقف السيطرة التوقف عن

اس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة تق. تستخدم طريقة الشراء احملاسبية للمحاسبة عن شراء الشركات التابعة
يتم إثبات الزيادة يف تكلفة . للموجودات املقدمة أو املطلوبات املتكبدة أو املتحملة يف تاريخ الشراء

موعةالشراء عن القيمة العادلة حلصة  يتم عرض . يف صايف املوجودات املشرتاة القابلة للتحديد كشهرة ا
األولية التابعة ضمن املوجودات غري املتداولة يف قائمة املركز املايل الشهرة الناجتة عن شراء الشركات 

املوحدة ويتم اختبار الشهرة سنويًا فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها، وتثبت بصايف التكلفة بعد خصم أي 
  .خسائر هبوط يف القيمة، إن وجدت

املوحدة األولية لنسبة للقوائم املالية يتم إثبات االستثمارات يف الشركات التابعة اليت ال تكون جوهرية با
ا مبدئيًا بالتكلفةباستخدام طريقة حقوق امللكية احملاسبية للمجموعة   .، ويتم إثبا

ا التابعة املوحدة الشركةتتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة حسابات  يتم إعداد القوائم املالية . وشركا
يتم تعديل السياسات احملاسبية للشركة التابعة عند . شركةالتابعة لنفس فرتة التقارير املالية لل ةللشرك

  .شركةالضرورة لكي تتوافق مع السياسات احملاسبية لل

موعةيتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح أو اخلسائر غري احملققة للمعامالت فيما بني شركات    .ا



  الشركة العربية لألنابيب
  )سعوديةشركة مسامهة (

  )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموحدةإيضاحات حول 
    ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

      )ذلكغري ت السعودية ما مل يذكر ريـااللبآالف امجيع املبالغ (
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  تراضات محاسبية مؤثرةتقديرات واف  ٤- ٢
املوحدة وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية األولية يتطلب إعداد القوائم املالية 

السعودية استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر على املبالغ املعروضة للموجودات واملطلوبات، واإلفصاح 
ضة املوحدة، وكذلك املبالغ املعرو األولية عن املوجودات واملطلوبات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية 

يتم تقييم التقديرات واالفرتاضات بشكل . املوحدةاألولية لإليرادات واملصاريف خالل فرتة القوائم املالية 
ً على اخلربة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية اليت يعتقد أن  مستمر بناء

موعةتقوم إدارة . تكون مناسبة للظروف ة على أفضل  بعمل تقديرات وافرتاضات ا ّ تتعلق باملستقبل مبني
نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات احملاسبية، وفقًا لتعريفها، مع . املعلومات واألحداث احلالية لدى اإلدارة

ا   .النتائج الفعلية املتعلقة 

 للبيع متاح استثمار  ٥- ٢
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة حقوق  موعةإمتالك اعند تصنف اإلستثمارات كإستثمارات متاحة للبيع 

املنشأة املستثمر فيها أو حقوق التصويت فيها بدون سيطرة  موجوداتمن صايف  ٪٢٠ملكية تقل عن 
  .حتفظ إىل تاريخ االستحقاق أو لالجتار ستثماراتتكن اإذا مل أو  تأثري هام عليها بدونو 

يتم إثبات املكاسب قاس الحقا بالقيمة العادلة و يبالتكلفة، و  عند اقتنائه ستثمار متاح للبيعإيتم إثبات 
 إحتياطي القيمة العادلةحتت عنوان  لكيةواخلسائر غري احملققة يف بند مستقل ضمن مكونات حقوق امل

ققة عندما تعتربها إدارة احملسائر غري اخلكما يتم إثبات . ، إن وجدحىت يتم استبعاد هذ االستثمار
يتم إثبات إيرادات . ، إن وجدتاملوحدةاألولية  العملياتقائمة يف  ؤقتةخسائر اخنفاض غري م موعةا

  .توزيعات األرباح عند اإلعالن عن توزيعها

املوحدة مامل األولية ضمن املوجودات غري املتداولة يف قائمة املركز املايل  ستثمار متاح للبيعإيتم عرض 
املوحدة، فيتم عرضها ضمن األولية املايل  بيعها خالل سنة من تاريخ قائمة املركز موعةتنوي ا

  .املوجودات املتداولة

  :للبيع كما يلي متاح ستثمارالحتديد القيمة العادلة يتم 
ية املوحدة بعد تعديلها بأاألولية على أساس أسعار السوق املدرجة كما يف تاريخ القوائم املالية   )١

  .تقيود متنع من بيع أو حتويل هذ االستثمار، ان وجد
على أساس تقديرات معقولة حمددة بالرجوع إىل القيمة السوقية احلالية لالستثمارات يف األوراق   )٢

ة األخرى املدرجة بأسواق مالية  عندما تكون أسعار السوق غري مدرجة بأسواق مالية املالية املشا
  .أو على أساس خصم التدفقات النقدية املتوقعة مستقبالً 

يمة العادلة لإلستثمارات يف أوراق مالية غري مدرجة بأسواق مالية و ال تتوفر كما يتم حتديد الق  )٣
مؤشرات أخرى ميكن من خالهلا حتديد القيمة السوقية مبوضوعية، فإن التكلفة هي أنسب دليل 

    .االستثمار االقيمة العادلة هلذموضوعي وبديل ميكن االعتماد عليه لتحديد 
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 التقارير القطاعية  ٦- ٢

  القطاع التشغيلي) أ(
  :القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت

 ،تعمل يف أنشطة تدر إيرادات  
  يتم حتليل نتائج العمليات بشكل مستمر من قبل اإلدارة من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق

 بتوزيع املوارد وتقييم األداء،
  منفصلتتوفر عنها معلومات مالية بشكل. 

  القطاع اجلغرايف) ب(
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف 

  .منطقة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك اليت تعمل يف مناطق اقتصادية أخرى

  العمالت األجنبية  ٧- ٢
  العملة الرئيسية) أ(

  .مجموعةلل الرئيسيةوهو العملة السعودي  ريـالاملوحدة بال األوليةتظهر البنود يف القوائم املالية 

  معامالت وأرصدة) ب(
السعودي باستخدام أسعار الصـرف السائـدة  ريـاليتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل ال

يتم إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنيب الناجتة عن تسديد تلك املعامالت . فـي تاريخ تلـك املعامالت
ار صرف وكذلك الناجتة عن حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية باستخدام أسع

اية ال   .املوحدةاألولية  العملياتقائمة يف ة فرت العمالت كما يف 

  نقد وما يماثله  ٨- ٢
يتكون النقد وما مياثله من نقد يف الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصرية 

  .األجل، ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها، ان وجدت
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  ذمم مدينة  ٩- ٢
يتم عمل . الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهايتم إثبات 

من  موعةخمصص للديون املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن ا
 العملياتقائمة يتم إثبات هذا املخصص يف . حتصيل مجيع املبالغ مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة

عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم ". مصاريف عمومية وإدارية"املوحدة ضمن األولية 
يتم إثبات أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لذمم . شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

  .املوحدةاألولية  العملياتقائمة يف " مصاريف عمومية وإدارية"قد مت شطبها بقيد دائن على 

  مخزون  ١٠- ٢
دد التكلفة على أساس حت. التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلباملخزون  يتم إثبات

وتكاليف التصنيع  تشتمل تكلفة املنتجات اجلاهزة على املواد األولية والعمالة. متوسط التكلفة املرجح
  .غري املباشرة

ادية ناقصا تكاليف تيعر يف سياق األعمال االمتثل سعر البيع املقّد صايف القيمة القابلة للتحقق 
  .استكمال العملية ومصاريف البيع

  ممتلكات ومصنع معدات  ١١- ٢
معدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك املرتاكم وأي خسائر اخنفاض يف قيمتها،  مصنعيتم إثبات ممتلكات و 

ا بالتكلفة قائمة يتم إثبات االستهالك يف . إن وجدت، ما عدا األعمال الرأمسالية حتت التنفيذ يتم إثبا
دى املوجودات على م لفةالقسط الثابت، وذلك لتوزيع تكاملوحدة، باستخدام طريقة  األولية العمليات

  :رة هلا كما يلياألعمار اإلنتاجية املقّد 
  عدد السنوات  

 ٣٣,٣٣    مباين
  ٢٥-١٠     آالت ومعدات

  ٥-٣,٣٣     ثاث ومفروشاتأ
  ٥        سيارات

  ٥-٣      أجهزة وبرامج حاسب آيل

امعدات خالل فرتة اإلنشاء كأعمال رأمسالية حتت التنفيذ و  مصنعيتم رمسلة ممتلكات و   يتم إثبا
مصنع املناسبة من ممتلكات و  موعةكما يتم حتويل تكلفة أعمال رأمسالية حتت التنفيذ إىل ا. بالتكلفة

تتكون تكلفة أعمال رأمسالية من سعر الشراء والتكاليف . معدات عندما تكون صاحلة لالستخدامو 
  .الستخداملاملباشرة والغري مباشرة املتعلقة جبعل األعمال رأمسالية حتت التنفيذ صاحلة 
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ا يف   العملياتقائمة حتدد أرباح وخسائر االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية ويتم إثبا
معدات فور و  مصنع يتم إثبات اخلسائر غري احملققة الناجتة عن قرار استبعاد ممتلكات و. األولية املوحدة

الىت أختذ فيها قرار  األولية املوحدة العملياتقائمة اختاذ قرار االستبعاد، وحتمل هذه اخلسائر على 
معدات أو مصنع ناجتة عن قرار استبعاد ممتلكات و ال يتم إثبات املكاسب غري احملققة ال. االستبعاد

  .االستغناء عنها
يتم إثبات مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية اليت ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي املقدر لألصل 

يتم رمسلة تكاليف التجديدات والتحسينات اجلوهرية، . عند تكبدها املوحدة األولية العملياتقائمة يف 
  .إن وجدت، ويتم استبعاد املوجودات اليت مت استبداهلا

  مؤجلة اريفمص  ١٢- ٢
ا الشركة اليت يتوقع  فير ايتم رمسلة املص. متثل املصاريف املؤجلة مصاريف ما قبل التأسيس اليت تكبد

على مخسة  طريقة القسط الثابتباستخدام مؤجلة، ويتم إطفاءها  يفر امنها منافع مستقبلية كمص
  .األولية املوحدة العملياتقائمة يف  سنوات

  الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة  ١٣- ٢
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة للهبوط يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إىل 

يتم إثبات خسارة اهلبوط يف القيمة، باملبلغ الذي تزيد . أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد
قيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو فيه القيمة الدفرتية لألصل عن قيمته القابلة لالسرتداد وهي ال

ولغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع املوجودات ألدىن مستوى تتواجد فيه .قيمة االستخدام، أيهما أعلى 
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف ). وحدات مدرة للنقد(تدفقات نقدية منفصلة وحمددة 

اليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس املوجودات غري امللموسة، إن وجدت، و 
إذا ما مت عكس خسارة اهلبوط يف القيمة يف وقت الحق، . ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية

عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املدرة للنقد إىل التقدير املعدل لقيمتها القابلة 
د عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إثبات خسارة اهلبوط يف قيمة ذلك األصل أو لالسرتداد، على أال يزي

قائمة يتم إثبات عكس خسارة اهلبوط يف القيمة فوراً كإيراد يف . الوحدة املدرة للنقد يف الفرتات السابقة
 العملياتقائمة يتم إثبات عكس خسارة اهلبوط يف القيمة فوراً كإيرادات يف  .املوحدةاألولية  العمليات

  .ن وجدإ، الشهرةال يتم عكس خسارة اهلبوط يف قيمة . األولية املوحدة

  القروض  ١٤- ٢
مت . يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة، بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن وجدت

املوحدة كجزء متداول األولية من تاريخ قائمة املركز املايل اً شهر  ١٢تصنيف القروض اليت تستحق خالل 
يتم رمسلة كما  .األولية املوحدة العملياتقائمة  يفالقروض  لفةتك إثباتيتم  .ضمن املطلوبات املتداولة

  .تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة بإنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات
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  ذمم دائنة ومستحقات  ١٥- ٢
مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء مت إصدار يتم إثبات 

  .أو ال وعةمفواتري مبوجبها إىل ا

  مخصصات  ١٦- ٢
موعة التزام قانوين حايل أو استنتاجي نتج عن حدث  يتم إثبات خمصصات أخرى عندما يكون لدى ا

  .هذا االلتزام، وميكن تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه سابق، وهناك احتمال استخدام املوارد لتسديد

  والضرائب الزكاة  ١٧- ٢
يتم إثبات خمصص الزكاة . )"املصلحة("مصلحة الزكاة والدخل  للزكاة وفقًا ألنظمة موعةختضع ا

يتم إثبات . بشكل منفصل التابعة إقرارها الزكوي ةتقدم الشرك. املوحدة العملياتقائمة للمجموعة يف 
اء الربوط النهائية   .املبالغ اإلضافية اليت تستحق، إن وجدت، عندما يتم حتديدها حني إ

  
ة باستقطاع ضرائب عن معامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية  موعتقوم ا

  .كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  ١٨- ٢
اية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة  يتم إثبات خمصص مكافأة 

يتم احتساب مبلغ املطلوب على أساس . املوحدةاألولية  العملياتقائمة العربية السعودية وحيمل على 
ما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز القيمة احلالية للمكافأة املكتسبة اليت حتق للموظف في

اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت . املوحدةاألولية املايل  يتم احتساب املبالغ املسددة عند 
م املرتاكمة، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية السعودية   .املوظفني األخرية وعدد سنوات خدما

  مبيعاتال  ١٩- ٢
سم اخلصومات واملردودات، ان بالصايف بعد ح، اىل العمالءاملبيعات عند تسليم البضاعة  إثباتيتم 

  .وجدت

  وعمومية وإدارية توزيعمصاريف بيع و   ٢٠- ٢
ً من  تتضمن مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية تكاليف مباشرة وغري مباشرة ال تكون بالضرورة جزء

توزع التكاليف بني . يف اململكة العربية السعودية املتعارف عليهاة احملاسب عايريوفقًا مل تكلفة املبيعات
  .وتكلفة املبيعات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمةوعمومية وإدارية مصاريف بيع وتوزيع 
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  توزيعات أرباح  ٢١- ٢
قبل يف الفرتة اليت يتم اعتمادها من األولية املوحدة يتم إثبات توزيعات األرباح يف القوائم املالية 

  .سامهنيامل

  السهم) خسارة(ربحية   ٢٢- ٢
يتم . لألسهم العادية ةاملتاح )سارةاخل(الربح السهم نصيب السهم العادي من  )خسارة( متثل رحبية

 )خسارة(ربح  صايفالربح من العمليات الرئيسية ومن  )سارةاخل( السهم من )خسارة( احتساب رحبية
  .الفرتة األسهم خاللالفرتة على أساس املتوسط املرجح لعدد 

   اتحتياطيا  ٢٣- ٢
  حتياطي نظاميا  ) أ(

٪ من صايف ١٠ة أن حتول مبوجب أحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، جيب على الشرك
إن االحتياطي النظامي . ٪ من رأمساهلا٥٠إىل االحتياطي النظامي حىت يعادل هذا االحتياطي  الفرتةربح 

إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع . املوحدة املرفقة هو احتياطي نظامي للشركةاألولية يف القوائم املالية 
  .ال يتم حتويل أية مبالغ إىل هذا االحتياطي خالل الفرتات األولية .على املسامهني حالياً 

  عامحتياطي ا  ) ب(
ان ، للشركة٪ من صايف الدخل السنوي وفقا للنظام األساسي ٣٠يتم تكوين إحتياطي عام بنسبة 

 ٣١,٤وقد مت تثبيت مبلغ االحتياطي العام عند  .دعم املركز املايل للشركةهو  حتياطيالغرض من هذا اإل
ً على قرار اجلمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١١مليون ريـال سعودي اعتباراً من أرباح عام  يونيو  ١٢، بناء

٢٠١١.  

  عقود إيجار تشغيلية  ٢٤- ٢
املوحدة على مدى األولية  العملياتقائمة جيار مبوجب عقود إجيار تشغيلية يف يتم إثبات مصاريف اإل

ا   .فرتة العقود املتعلقة 

  إعادة تصنيف  ٢٥- ٢
لفرتة ل لكي تتوافق مع طريقة العرض ،قارنةلفرتة املاألولية مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية 

  .احلالية
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  ذمم مدينة ومبيعات  -  ٣
: ٢٠١٣ مارس ٣١( عمالء ٣مطلوبة من  ٢٠١٤مارس  ٣١تقريبًا من الذمم املدينة كما يف  ٪٩٨إن 
مارس  ٣١ املنتهية يف للفرتة بيعات٪ تقريبًا من امل٨٣إن  كما). عمالء ٣مطلوبة من  تقريباً  ٪٩٩

  .)عمالء ٤ من كانت ٪ تقريبًا ٨٦: ٢٠١٣ مارس ٣١( عمالء ٤ من كانت ٢٠١٤

 ستثمار متاح للبيعا  -  ٤
 ،)"طاقة"(شركة التصنيع وخدمات الطاقة  أسهم منمليون سهم  ١١,٢٥ تاح للبيعاملستثمار ميثل اال

أبرمت  .ةــطاقمن إمجايل رأس مال  ٪٥,٦٢٥ثل نسبة ميالذي و للسهم سعودي  ريـال ١٠أمسية قيمة ب
 ١٦٨,٧٥لبيع كامل حصتها يف شركة طاقة بقيمة  ٢٠١٣ سبتمرب ٣٠بتاريخ  وعد بالبيع الشركة إتفاقية

إثبات صايف ربح من مت و  ،٢٠١٣الربع الرابع من عام مت إمتام عملية البيع خالل . مليون ريـال سعودي
  .تقريبا مليون ريـال سعودي ٥٥هذه الصفقة مببلغ 

 قروض  -  ٥

  )"الصندوق"(صندوق التنمية الصناعية السعودي قرض   ) أ(
 حصلت عليه الشركة سعودي ريـالمليون  ١١٣,٤إمجايل قدره  مببلغ الصندوق ض منلدى الشركة قر 

القرض مضمون برهن مباين إن هذا . اجلبيلمدينة تمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج األنابيب يف ل
ومعدات الشركة لصاحل الصندوق، وتضمنت إتفاقية القرض شروطًا فيما خيص التزام الشركة  مصنعو 

يتم سداد القرض على ثالثة عشر قسط نصف سنوي، بدأ سداد أول . ببعض النسب والشروط املالية
وافق . سعودي ريـالمليون  ٣,٨مببلغ  )٢٠٠٨أغسطس  ١٧(ه ١٤٢٩شعبان  ١٥قسط يف 

 )٢٠١٠مايو  ١٨(ه ١٤٣١مجادى اآلخرة  ٤بتاريخ دولة سداد هذا القرض الصندوق على إعادة ج
سعودي على أحد عشر قسط نصف سنوي،  ريـالمليون  ١٠٩,٦ليتم سداد املتبقي من القرض والبالغ 

 بتاريخوآخر قسط  )٢٠١١يوليو  ١٦(ه ١٤٣٢شعبان  ١٥ بتاريخعلى أن يكون سداد أول قسط 
إىل الصندوق  ٢٠١٣ يونيو ١٨تقدمت الشركة بتاريخ  .)٢٠١٦مايو  ٢٢(ه ١٤٣٧شعبان  ١٥

  .إن القيمة الدفرتية لقرض الصندوق بعملة الريال السعودي. بطلب إعادة جدولة رصيد القرض القائم
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  قروض بنوك تجارية  ) ب(
 ٣١( ٢٠١٤مارس  ٣١كما يف سعودي   ريـال مليار ئتمانية مع بنوك حملية مببلغات لدى الشركة تسهيال

ا الرأمسالية لتمويل عمليات الشركة) سعودي ريـال مليار ١,١ مببلغ: ٢٠١٣مارس تتضمن . وتوسعا
األجل وخطابات اعتماد وخطابات  طويلةو ومتوسطة قروض قصرية حساب جاري مدين و التسهيالت 

سعودي مقابل هذه التسهيالت   ريـالمليون  ٥٤٢وقد مت استخدام مبلغ ومتويل عقود مشاركة ضمان 
إن هذه . حتمل هذه التسهيالت نفقات مالية بأسعار السوق السائدة. ٢٠١٤مارس  ٣١كما يف 

ا الشركة ألمرالتسهيالت مضمونة بسندات  تتضمن اتفاقيات التسهيالت أيضاً . لصاحل البنوك أصدر
بعملة  إن القيمة الدفرتية لكل القروض. تعهدات تتطلب احلفاظ على بعض املؤشرات املالية وأمور أخرى

  .السعودي ريـالال

  رأس المال  -  ٦
سهم  مليون ٤٠من  ٢٠١٣و  ٢٠١٤مارس  ٣١يتكون رأس مال الشركة املصرح به واملدفوع كما يف 

  .سعودي للسهم ريـال ١٠بقيمة أمسية تساوي 

  السهمخسارة   -  ٧
 ٣١املنتهية يف  لفرتةا خسارة من العمليات الرئيسية ومن صايفاخلسارة  السهم من خسارةيتم احتساب 

تلك خالل مليون سهم  ٤٠البالغ على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم  ٢٠١٣و  ٢٠١٤ مارس
  .اتالفرت 

 معلومات قطاعية  -  ٨

 القطاعات التشغيلية
 إنتاج أنابيب الصلبقطاع  ،يف اململكة العربية السعودية ولديها قطاعني موعةا يتم تصنيع منتجات

أي من احلدود الكمية املشار إليها يف معيار  التغليف قطاع مل حيقق. أنابيب الصلب تغليفوقطاع 
ً عليه ،التقارير القطاعية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني مل يتم اإلفصاح عن  ،وبناء

  .املوحدة املرفقةاألولية يف القوائم املالية التشغيلية القطاعية  علوماتامل
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 القطاعات الجغرافية
موعة تقريباً ٪ ٦٦كانت   ٢٠١٤مارس  ٣١املنتهية يف  الفرتةخالل  عبارة عن مبيعات  من مبيعات ا

 مارس ٣١الفرتة املنتهية يف (تقريبًا من مبيعات حملية ٪ ٣٤ تصدير لدول اخلليج والشرق األوسط و
مًا عل ).تقريبًا مبيعات حملية ٪٢٣تقريبًا مبيعات تصدير لدول اخلليج والشرق األوسط و  ٪٧٧: ٢٠١٣

موعة  يف اململكة العربية السعودية باستثناء الذمم املدينة موجودة بأن كافة موجودات ومطلوبات ا
 ٣١( ٢٠١٤مارس  ٣١ريـال سعودي كما يف  مليون ١٣٦املتعلقة مببيعات التصدير واليت بلغت 

 ).ريـال سعودي مليون ١٤٣: ٢٠١٣مارس

  محتملة مطلوبات  -  ٩
الصادرة يف سياق  احملتملة يف قيمة االعتمادات املستندية وخطابات الضمان القائمة املطلوباتتتمثل 

: ٢٠١٣(سعودي  ريـالمليون  ٧٩مببلغ  ٢٠١٤مارس  ٣١كما يف   األعمال االعتيادية للمجموعة
  ).سعودي ريـالمليون  ١٠٧

  
  التآللالتغير في األعمار اإلنتاجية   - ١٠

 باالستعانة لبعض اآلالت األعمار اإلنتاجية املقدَّرةمبراجعة ، ٢٠١٣ عامقامت الشركة خالل 
حيث مت تغيري العمر  ء هذه اآلالت يف السنوات السابقة،مع األخذ يف االعتبار أدا نيمستقل نياستشاريب

على هلذه اآلالت ستهالك الحتساب اا ولو مت. سنة ٢٥سنة إىل  ١٥ض اآلالت من اإلنتاجي لبع
مببلغ  ٢٠١٤مارس  ٣١فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف لزادت خسارة بقة، اأساس األعمار اإلنتاجية الس

  .مليون ريـال سعودي ٣,٥
 


