
 

 
  

  
  
  
  

  
  

 
  ـب ــة لألنابیــالعربیـة ـركـشال

  ة )ـة سعودیـة مساھمـ( شرك
      

  ة ـالقوائم المالی
  م٢٠١٥ دیسمبر٣١ يف ةلسنة المنتھیل

  مراجعى الحساباتوتقـریر  
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 



 

  العربیـة لألنابیـبة ـركـشال
  ة)ـة سعودیـة مساھمـ(شرك

  

   م ٢٠١٥ دیسمبر  ٣١في  لسنة المنتھیةل ئم المالیة القوافھرس 
  

  
  
  صفحـة   

    

  ١  مراجعى الحساباتتقریر 

  ٢  قائمة المركز المالي 

  ٣  قائمة الدخل 

    قائمة التدفقات النقدیة

   التغیرات في حقوق المساھمینقائمة 

٤ 

٥  

  ١٦ - ٦    إیضاحات حول القوائم المالیة 
  



  

    
 

  

  
  

  مراجعى الحساباتتقریر 
   ینـالمحترم           ین ــادة المساھمـــالس إلى

  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال
  

  

  المملكة العربیة السعودیة –ض ـاالری
  

  : نطــاق الفحص
الي د ـلق ز الم ة المرك ا قائم ب للشراجعن ة لألنابی ي "  شركة مساھمة سعودیة" ركة العربی ا ف م ٢٠١٥دیسمبر  ٣١كم

وق  ى حق رات ف ة والتغی اریخ المساھمینوقوائم الدخل والتدفقات النقدی ك الت ي ذل ة ف نة المنتھی ذلك اإلیضاحات  ،للس وك
م المتممة  ـن رق ـة م ـم المالی م  ١للقوائـ ى رق ة .٢١إل وائم المالی ة إن الق ى ئولیة إدارة الشركة ـھي مس المرفق دتھاالت  أع

رأى حول  لنا ھاوفقا ألحكام نظام الشركات وقدمت ـداء ال ي إب مع كافة المعلومات والبیانات التي طلبناھا وإن مسئولیتنا ھ
 ً    .إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا ھذه القوائم المالیة إستنادا

  

ةوفقا لمعاییر  تناتمت مراجعلقد  ا المراجع ارف علیھ ة السعودیة المتع ة العربی ي المملك تم تخطیط  ف ب أن ی ي تتطل والت
ول  ة للوص ال المراجع ذ أعم اء إوتنفی ن األخط و م ة تخل وائم المالی د أن الق بة تؤك ة مناس ى قناع ة.ل من  الجوھری وتتض

ص ة فح تخدام المراجع رائن ، بإس ة والق اتال األدل و،  عین ي الق ذكورة ف احات الم الغ واإلیض حة المب دعم ص ي ت ائم الت
ل .المالیة  ة كك وائم المالی ة عرض الق ة وطریق  . كما تتضمن تقییم مبادىء المحاسبة المستخدمة وتقدیرات اإلدارة الھام

 ً ً  وفي إعتقادنا أن إجراءات المراجعة التي قمنا بھا تشكل أساسا   .إلبداء رأینا معقوال
    

  :طلقرأي م
    -:ككل المذكورة أعاله ن القوائم المالیة فإ رأینافي و
م ٢٠١٥ دیسمبر ٣١كما في  العربیة لألنابیبركة للشى لالمركز الما الجوھریةتظھر بعدل من جمیع النواحي -

ً للمبادئ وذلك وفقللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ  المساھمینوالتغیرات في حقوق النقدیة  ھاونتائج أعمالھا وتدفقات ـا
     في المملكة العربیة السعودیة. المتعارف علیھاالمحاسبیة 

  .فیما یتعلق بإعداد وعرض القوائم المالیة لشركةوالنظام األساسي لتتفق مع متطلبات نظام الشركات -
  

  عـن الدكتور محمد العمري وشركاه
  

  
  

  ــريــــــــد العمـــــــــاد محمـــــــــجھـــ
  ٣٦٢ترخیص رقم  -محاسب قانوني 

  
  ھـ١٤٣٧ جمادى األولى ٢٣ لتاریخ : ا

  م٢٠١٦  فبرایــــــــــــــــــر ١٤ الموافق : 



 

٢  
 

  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال
  ة)ـة سعودیـة مساھمـ(شرك

  
  
  
  

   قائمة المركز المالي

  
    

  
ً ) ٢١) إلى (١من (یضاحات المرفقة ن اإلإ   ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة  تشكل جزءا

  دیسمبر ٣١كمـا في       

  إیضاح   الموجودات
  م٢٠١٥  

  ودىـعسال ـریألف 
  م٢٠١٤  

              ودىـال سعـریألف 
            متداولةالموجودات ال
  ٣٫٥٠٥    ١٥٫٧٤٩    ٣  ونقد مماثـل  دـنق

  ١١٥٫٠٩٤    ٥١٫٨٧٦   ٤  ،صافي ذمــم مدیــنة
  ٥٣٢٫٤٤١    ٤٨٠٫٢٥٦   ٥  ، صافي زون ـــــمخ

  ٧٢٫٣١٣    ٧٠٫٨٢٨   ٦  وأرصدة مدینة أخرى مقدمة دفعات 
              ٧٢٣٫٣٥٣    ٦١٨٫٧٠٩      مجموع الموجودات المتداولة

            متداولةالموجودات غیر ال
  ٤١٥٫٧٠٦    ٤٠١٫٦٦٦   ٧  ممتلكات وآالت ومعدات ، صافي

  ١٣٫٧٦٠    ٩٫٩٨٠   ٨  مشروعات تحت التنفیذ
  ٤٢٩٫٤٦٦    ٤١١٫٦٤٦      مجموع الموجودات غیر المتداولة

  ١٫١٥٢٫٨١٩    ١٫٠٣٠٫٣٥٥      مجموع الموجودات
            

                        المطلوبات وحقوق المساھمین
            متداولةالمطلوبات ال

  ٢٦٢٫٢٣٧    ٢٤٥٫٣٩١    ٩  قروض قصیرة األجل 
  -        ٢٫٠٠٦      بنوك دائنة 
  ٥٠٫٨٥٠    ٢٨٫١٦٩      أوراق دفع 

  ١٫٦٩٩    ١٫٤٣٢      ذمــم دائـــنة 
  ٩٫٠٣٠    ٥٫٧٣٨    ١١  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

  ١١٫١٣٧    ٨٫٠٥٨    ١٢  مخصص الزكاة الشرعیة
  ٩٧٫٣١٢    ٤٣٫٤٧٦    ١٠  أقساط متداولة من قروض طویلة ومتوسطة األجل 

              ٤٣٢٫٢٦٥    ٣٣٤٫٢٧٠      مجموع المطلوبات المتداولة
            متداولةالمطلوبات غیر ال

  ٥١٫٥١٧    ٧٢٫٤٣٨    ١٠  األجل  ومتوسطة قروض طویلة
  ١٠٫٤٧٦    ١١٫٥٤٤    ١٣   مكافأة نھایة الخدمة مخصص 

              ٦١٫٩٩٣    ٨٣٫٩٨٢      غیر المتداولةمجموع المطلوبات 
              ٤٩٤٫٢٥٨    ٤١٨٫٢٥٢      مجموع المطلوبات
            حقوق المساھمین

  ٤٠٠٫٠٠٠    ٤٠٠٫٠٠٠    ١  رأس المال
  ١٥٨٫٤٦٦    ١٥٨٫٤٦٦    ١٤  نظامي إحتیاطى
  ٣١٫٤٣٨    ٣١٫٤٣٨    ١٤  عـام  إحتیاطى

  ٦٨٫٦٥٧    ٢٢٫١٩٩      ة أرباح مبقـا
  ٦٥٨٫٥٦١    ٦١٢٫١٠٣      مجموع حقوق المساھمین

  ١٫١٥٢٫٨١٩    ١٫٠٣٠٫٣٥٥      مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

  ھشام عبدالنور عیسى           
   الرئیس المالى التنفیذى             

    

  ولید حمد البطحى
  الرئیس التنفیذي

  ھیثم توفیق الفریح
  عضو مجلس االدارة المفوض
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  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال

  ة)ـة سعودیـة مساھمـ(شرك
  

   دخـلقائمة ال
  

  يالمنتھیة فللسنة     
  دیسمبر ٣١ 

   
  م٢٠١٥

  ودىـال سعـریألف 
  م٢٠١٤  

            ودىـال سعـریألف 
  ٣٨٥٫٢٥٩    ٣٧٢٫٩٧٠    المبیعات 

  )٣٦٢٫٢٨٨(    )٣٣٥٫٧٧٦(    تكلفة المبیعات 

  ٢٢٫٩٧١    ٣٧٫١٩٤    مجمل الدخل 
          

  )٢٩٫٦٩٩(    )٣٠٫٤٣٤(  ١٥  مصروفات بیعیة وتسویقیة 
  )١٧٫٤٤٣(    )١٩٫٥٨٧(  ١٦  مصروفات عمومیة وإداریة

  )٢٫٧٦٩(    )٨٫٤٨٩(    مخصص مواد راكدة وبطیئة الحركة

  )٢٦٢(    -    اطفاء مصروفات مؤجلة

  )٢٧٫٢٠٢(    )٢١٫٣١٦(    من األعمال المستمرة الرئیسةالخسارة 
          

  )١٨٫٣٧٧(    )١٩٫٩٥٦(    تكلفة التمویـل  
  ١٫٤٨٤    ٨٧٧    إیرادات أخرى ، صافي 

  )٤٤٫٠٩٥(    )٤٠٫٣٩٥(    قبل الزكاة الشرعیة الخسارة
          

  )٨٫٢٥١(    )٦٫٠٦٣(  ١٢  مخصص الزكاة الشرعیة

  )٥٢٫٣٤٦(    )٤٦٫٤٥٨(    الخسارةصافــي 

          
            السھم األساس من : خسـارة

  )٠٫٦٨(    )٠٫٥٣(    األعمال المستمرة الرئیسة

  )٠٫٦٣(    )٠٫٦٣(    الفرعیة األعمال

  )١٫٣١(    )١٫١٦(    خسارةصافـى ال

  
ً ) ٢١) إلى (١من (یضاحات المرفقة ن اإلإ   ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة تشكل جزءا

  
  عبدالنور عیسيھشام            
         التنفیذى المالي الرئیس             

  ولید حمد البطحي
  الرئیس التنفیذي

  ھیثم توفیق الفریح
  عضو مجلس االدارة المفوض

  



 

٤  
 

  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال
  ة)ـة سعودیـة مساھمـ(شرك

  
   التدفقات النقدیةقائمة 

  المنتھیة فيللسنة  
  دیسمبر ٣١

  نشطة التشغیلیةاألالتدفقـات النقدیـة من 
  م٢٠١٥

  ودىـال سعـریألف 
  م٢٠١٤  

          ودىـال سعـریألف 
  )٤٤٫٠٩٥(    )٤٠٫٣٩٥(  صافي الخسارة قبل الزكاة الشرعیة 

  قبل الزكاة مع صافى  الخسارة صافي لتسویةتعدیالت 
  :ة األنشطـة التشغیلی (المستخدم في)الناتج من د النق

      

  ٢٫٧٦٩    ٨٫٤٨٩  مخصص مواد راكدة وبطیئة الحركة  
  -        ٣٫٠٠٠  مخصص دیون مشكوك فى تحصیلھا

  ٢٢٫٧٠٠    ٢٣٫٤٨٤    إستھالكات
  -         )١٫٧٣٢(  ى الغرض منھمخصص زكاة انتف

  ٢٦٢    -      إطفاء مصروفات مؤجلة 
  )٢٠(    )٤٢(  بیع ممتلكات ومعدات   أرباح

  ٢٫٥٣٨   ١٫٩٢٠  مخصص مكافأة نھایة الخدمة
        في الموجودات التشغیلیة  (الزیادة) النقص

  ٣٠٫٢٨١    ٦٠٫٢١٨  ذمم مدینة 
  )١٫١٧٢(    ٤٣٫٦٩٦  مخـزون 

  )٥٫٣٧٩(    ١٫٤٨٥  وأرصدة مدینة أخرى مقدمة دفعات  
        (النقص) في المطلوبات التشغیلیة 

  )٣٠٣(    )٢٦٧(  ذمم دائنة 
  )٤٫٧٠٧(    )٣٫٢٩٢(  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  

  ٢٫٨٧٤   ٩٦٫٥٦٤  التشغیلمن  النقد فائض
  )٢٫٧٦٢(    )٨٥٢(  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة  

  )١٠٫٧٧٧(    )٧٫٤١٠(  الزكاة الشرعیة المدفوعة   
          )١٠٫٦٦٥(    ٨٨٫٣٠٢  نشطة التشغیلیةاأل (المستخدم في) الناتج من صافي النقد

        ةـستثمارینشطة اإلاألالتدفقات النقدیة من 
  )١١٫٠٥٩(    )٦٫٦٤٨(  ومشروعاتممتلكات وآالت ومعدات إضافات 

  ٥٤٤    ٤٢  المحصل من بیع ممتلكات ومعدات  
          )١٠٫٥١٥(    )٦٫٦٠٦(  ستثماریةنشطة اإلألا المستخدم في صافي النقد

        ةـة التمویلیـنشطاألالتدفقات النقدیة من 
  ١٩٫٨٦١    )٢٢٫٦٨١(  أوراق دفع

 ١٫٢٢٧    )١٦٫٨٤٦(  من قروض قصیرة األجل      المسدد  صافى
  )٣١٫٥٨١(   )٣١٫٩٣١(  من قروض طویلة ومتوسطة األجل   المسددصافى 

  -        ٢٫٠٠٦  بنوك دائنة
          )١٠٫٤٩٣(   )٦٩٫٤٥٢(  نشطة التمویلیةاأل المستخدم في صافي النقد
  )٣١٫٦٧٣(    ١٢٫٢٤٤   والنقد المماثل النقدفي  (النقص) ةدصافي الزیا

          ٣٥٫١٧٨    ٣٫٥٠٥  سنةوالنقــد المماثل في بدایـة الد ــالنق
          ٣٫٥٠٥    ١٥٫٧٤٩  لنقــد المماثل في نھایـة السنةوا دــالنق

        معاملة غیر نقدیة :
  -         ٥٫٦٧٦  ومعدات أراضى محولة من مشروعات إلى ممتلكات

 

  ھشام عبدالنور عیسي           
      التنفیذى المالي الرئیس            

  ولید حمد البطحي
  الرئیس التنفیذي

  ھیثم توفیق الفریح
  عضو مجلس االدارة المفوض



 

٥  
 

  العربیـة لألنابیـبة ـركـشال
  ة)ـة سعودیـة مساھمـ(شرك

  
   التغیرات فى حقوق المساھمینقائمة 

  
  رأس المـال  

  لایر سـعودي 
  إحتیاطي نظامي  

  لایر سـعودي
  إحتیاطي عـام  

  لایر سـعودي
  أربـاح مبقاة  

  لایر سـعودي
  اإلجمالـــي  

  لایر سـعودي
                    م ٢٠١٥دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  ٦٥٨٫٥٦١    ٦٨٫٦٥٧    ٣١٫٤٣٨    ١٥٨٫٤٦٦    ٤٠٠٫٠٠٠ م٢٠١٥ینایر  ١الرصید في 

  )٤٦٫٤٥٨(    )٤٦٫٤٥٨(    -    -    -  صافى خسارة السنة

    ٣١٫٤٣٨    ١٥٨٫٤٦٦    ٤٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٥ دیسمبر ٣١الرصید في 
٢٢٫١٩٩  

  
٦١٢٫١٠٣  

                    
                     م٢٠١٤دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیھ فى 

  ٧١٠٫٩٠٧    ١٢١٫٠٠٣    ٣١٫٤٣٨    ١٥٨٫٤٦٦    ٤٠٠٫٠٠٠ م٢٠١٤ینایر  ١الرصید في 

  )٥٢٫٣٤٦(    )٥٢٫٣٤٦(    -    -    -  صافى خسارة السنة

    ٣١٫٤٣٨    ١٥٨٫٤٦٦    ٤٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١الرصید في 
٦٨٫٦٥٧  

  
٦٥٨٫٥٦١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ً ) ٢١) إلى (١من (یضاحات المرفقة ن اإلإ  ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة  تشكل جزءا

  

  
  

   

  ھشام عبدالنور عیسي           
      التنفیذى المالي الرئیس            

   

  ولید حمد البطحي
  الرئیس التنفیذي

  ھیثم توفیق الفریح
  عضو مجلس االدارة المفوض



  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    (شركة مساھمة سعودیة)

    

  م٢٠١٥ دیسمبر  ٣١في (غیر المراجعة) للسنة المنتھیة ولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

٦  
 

  التكوین والنشاط - ١
م ھي شركة مساھمة سعودیة الشركة العربیة لألنابیب (الشركة)  ر التجارة رق الي وزی رار مع اریخ  ٩٢٢تأسست بموجب ق وت

ق ١٩/١١/١٤١١ ـ المواف م ٠١/٠٦/١٩٩١ھ اري رق جل التج ب الس عودیة بموج ة الس ة العربی جلة بالمملك ركة مس م والش
  ھـ ومركزھا الرئیس مدینة الریاض. ١٤/٠٢/١٤١٢وتاریخ  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤

  
اج المرخصة تتمثل النشاطات الرئیسة ي إنت ب ولألغراض  للشركة ف ة لخطوط األنابی ً والمطلی ا ة طولی ب الصلب الملحوم أنابی

م  رخیص الصناعي رق اریخ ٤٣٤اإلنشائیة والتجاریة وتمارس الشركة نشاطھا بموجب الت دل ١٢/١١/١٤٠٥/ص وت ـ والمع ھ
  . ھـ١٢/١١/١٤١٩/ص وتاریخ ١١٠٩بالترخیص الصناعي رقم 

  
ا ة موجودات ومطلوب م تتضمن ھذه القوائم المالی ل بموجب السجل التجاري رق ة الجبی ا بمدین ال الشركة وفرعھ ائج أعم ت ونت

اریخ  ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨ ق ٢١/٠٤/١٤٢٦وت ـ المواف جل م٣٠/٠٥/٢٠٠٥ھ ب س ل بموج ذي یعم اض وال ة الری رع مدین ، وف
  .  م٢٠٠٣ یولیو ٢٧ھـ (الموافق ١٤٢٤جمادى األولى  ٢٧الصادر في مدینة الریاض بتاریخ  ١٠١٠١٨٨٧٣٢تجاري رقم 

  
ادونج إقامت الشركة ب ادونج المحدودة (ی ة ی ھ الشركة العربی ستكمال اإلجراءات النظامیة المرتبطة بعملیة شراء شركتھا التابع

ذا  م٢٠١٢دیسمبر  ٣١للتغلیف) والتي سبق شراء حصة الشریك اآلخر فیھا خالل السنة المنتھیة في  بطریقة غیر مباشرة، وبھ
ي  ا ف ل كم ف بالكام ادونج للتغلی ك ی یطر وتمل ركة تس بحت الش مبر  ٣١أص ابات   م٢٠١٢دیس د حس ت الشركة بتوحی د قام وق

ع من عام للشركات یادونج للتغلیف ضمن القوائم المالیة الموحدة  ع الراب ث من  م٢٠١٢بدایة من الرب ـع الثال ة الرب ى نھای وحت
رع  م٢٠١٤نوفمبر  ٤ بتاریخیادونج للتغلیف  دیل السجـــل التجـــــاري لشركةاالنتھاء من تع . وتمم٢٠١٤عام  ى ف وتحویلھا إل

(فرع الریاض أعاله)، وعلیھ فقد توقفت الشركة عن توحید القوائم المالیة وتم دمج حسابات ھذا الفرع ضمن حسابات الشركة 
  .م٢٠١٤خالل الربع الرابع من عام 

  
غ ٢٠١٥ دیسمبر ٣١كما فى یبلغ رأسمال الشركة  ى  ٤٠٠م  مبل ون لایر سعودى مقسم إل ة  ٤٠ملی ون سھم القیم اإلسمیة ملی

ي جلستھا  .ریاالت سعودیة ١٠للسھم  ة ف ر العادی ة غی ة العام دة وافقت الجمعی ي المنعق ى م١١/٠٦/٢٠١٢ف ادة رأسمال  عل زی
ق إصدار عدد  ٤٠٠ملیون لایر سعودي إلى  ٣١٥الشركة من  ك عن طری ون لایر سعودي، وذل ون سھم مجانى  ٨٫٥ملی ملی

اة اح المبق ن حساب األرب ادة م ك الزی ل تل تم تموی ى أن ی د و عل ة ق ة السوق المالی ة ھیئ ى موافق ى حصلت الشركة عل ك  عل تل
  .الزیادة

  
  .سنة میالدیة  ن كلـدیسمبر مشھر نھایة في ینایر وتنتھي ركة في أول شھر تبدأ السنة المالیة للشـ  

  
  الھامة ملخص السیاسات المحاسبیة - ٢

دأ التكلفالقوائم المالیة للشركة  یتم إعداد ا لمب ةـوفق دأ اإلستحقاق  ة التاریخی ى أساس مب ادىء المحاسبة المتعارف عل ا لمب وطبق
ة  وائم المالی داد الق ادىء والسیاسات المحاسبیة إلع س المب ى نف  السنویةعلیھا في المملكة العربیة السعودیة، وتعتمد الشركة عل

ً ألھم السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة.    وفیما یلـي ملخصا
  

  بیـةالتقدیرات المحـاس
ب  ا یتطل ً للمباديء المحاسبیة المتعارف علیھ ى  إستخدامإن إعداد القوائم المالیة وفقا ؤثر عل د ت ي ق دیرات واإلفتراضات الت التق

ة وائم المالی اریخ الق ى ت ة ف ات المحتمل ى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوب ى قیمة الموجودات والمطلوبات المقیدة وعل ، وعل
ةمبالغ اإلیرادات  وائم المالی رة الق ى أفضل المعلومات واألحداث والمصروفات خالل فت ة عل دیرات مبنی الرغم من أن التق . وب

  المتوفرة لدى اإلدارة فى تاریخ إصدار القوائم المالیـة إال أن النتائج الفعلیة النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات .
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رة تتم مراجعة ھذه التقدیرات واالفتراضات باستمرا ى الفت دیرات المحاسبیة ف ر التق ر. یتم إظھار أثر التعدیالت الناتجة عن تغی
ر والسنوات  ا التغی ة التى تحدث فیھا إذا كان التعدیل یتعلق بالسنة التى حدث فیھا التغیر فقط أو على السنة التى حدث فیھ المقبل

دیل  ر التع ان أث كإذا ك ى تل د إل ى السیاسات  یمت ؤثر عل ى ت دیر واالفتراضات والت ى تخضع للتق اطق الت م المن السنوات. إن أھ
 المحاسبیة المطبقة وبالتالى قد تؤثر على المبالغ المدرجة فى القوائم المالیة ھى كما یلى: 

 تقدیر العمر اإلنتاجي المقدر والقیمة المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات . -
 كوك فى تحصیلھا.مخصص الدیون المش -
 مخصص المواد الراكدة وبطیئة الحركة -
  تقدیر التكالیف لعقود طویلة األجل .  -
 المخصصات والمستحقات. -

  
  النقـد والنقد المماثل  

ى  ل إل ة للتحوی ة السیولة القابل ة واإلستثمارات األخرى عالی ـة بالصنادیق واألرصـدة البنكی ل النقدی د المماث ـد والنق یتضمن النق
  أو أقل من تاریخ شرائھا . ثالثة أشھرمبالغ نقدیة محددة والتي تستحق خالل 

  
  الذمم المدینـة

الغ الالز ب المب د تجنی افي بع ة بالص ذمم المدین ر ال دت.تظھ یلھا، إن وج ي تحص كوك ف ة المش دة المدین ة لألرص ل  م تم عم ی
دما  یلھا عن ي تحص دیون المشكوك ف وافرمخصص لل دم تمكن  یت ى ع ل موضوعي عل الغ  الشركةدلی ع المب ن تحصیل جمی م

دخل  التي تم إبرامھابموجب الشروط  ة ال ة للذمم المدینة. یتم إثبات ھذا المخصص في قائم ة المصروفات ضمن األولی العمومی
   عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. واالداریة.

  
  المخـزون

ة المتوسط المرجح . تشتمل  ً لطریق ا یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة أیھما أقل . یتم تحدید تكلفة المخزن وفق
اع ة البض ر تكلف نیع غی روفات التص ة ومص دي العامل ة األی واد وتكلف ة الم ى قیم نیع عل ت التص اعة تح نع والبض ة الص ة تام

  المباشرة . یتم تكوین مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة والذى یتم تقدیره بمعرفة اإلدارة . 
  

  القروض
تم ی، إن وجدت. لمؤجلةا التمویل، بعد خصم تكالیف من البنوك المانحة یتم إثبات القروض بقیمة المتحصالت المستلمة

كجزء متداول ضمن المطلوبات األولیة شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي  ١٢تصنیف القروض التي تستحق خالل 
  قائمة الدخل األولیة. فيالقروض  تكالیف التمویل لتلك إثباتیتم  المتداولة.

  
ة  ل الخاص ة التموی ملة صافي تكلف تم رس ة ی ذ المؤھل ت التنفی اریع تح ى المش مالیة، عل ة بالمشروعات الرأس القروض المتعلق ب

ى  ملة عل دل الرس ق مع ملتھا بتطبی تم رس ى ی ل الت الیف التموی ب تك ة. وتحس ة طویل رة زمنی اؤھا فت ب إنش ى یتطل للرسملة والت
ل خ الیف تموی تم رسملة أى تك م ی ذ. ل دم والمبالغ التى أنفقت على كل مشروع تحت التنفی ً لع رة نظرا جود مشروعات الل الفت

  .  قائمة مؤھلة للرسملة
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  الممتلكات واآلالت والمعدات 

ات ر الممتلك دات  واآلالت تظھ د تالبوالمع ة بع مكلف تھالكاال خص رس ر مص ة . تعتب یانة اإل اتفوات المتراكم الح والص ص
ً ومصر ً یرادیإ فا ا مصر ا ر مصر اتفو، أم دات استھالكویجري  .رأسمالیة  اتفوالتحسینات فتعتب  الممتلكات واآلالت والمع

ً العملیة المقدرة و حیاتھاعلى أساس  ـم حذفھاستھالكو األصل المباع أو المستبعد . طریقة القسط الثابتل فقا راكم یت من  ماھ المت
اریخ  ابات بت ع أو االالحس تبعادالبی ة الس من قائم ة ض ارة الناتج ربح أو الخس ات ال تم إثب غیلیة ، وی ار التش در األعم دخل ، وتق

  للممتلكات واآلالت والمعدات كما یلـى :
  

  السنــــوات  
  ٣٣٫٣٣  مبانــــي

  ٢٥  – ١٠  آالت ومعدات 
  ٥  – ٣٫٣٣  أثاث ومفروشات

  ٥  سیارات 
  ٥  – ٣  أجھزة وبرامج حاسب آلي

  
  المصروفات المؤجلة

رة خمسة سنوات  ةمنفعأن تكون لھا یتم رسملة المصروفات التى یتوقع  ى فت ا عل تم إطفاؤھ ة , وی مستقبلیة كمصروفات مؤجل
ً لطریقة القسط الثابت .    وفقا

  
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

ً  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین تكوین مخصصیتم  ى أساس  في القوائم المالیة وفقا ال السعودي عل لمتطلبات نظام العمل والعم
  خدمة .الفي الفترة التي أمضاھا الموظف 

  
  تحقق اإلیرادات

  یتم تسجیل إیرادات المبیعات عند تسلیم البضاعة وإصدار الفاتورة للعمیل . 
  

  المصـروفات
ا  ع وم ة ومصروفات البی ع والحمالت اإلعالنی ع والتوزی وظفى البی ا م تتمثل المصروفات البیعیة والتسویقیة في رواتـب ومزای

ـروفات األ نیف المص تم تص ا. ی ى حكمھ ة ف روفات العمومی من المص ع ض ع والتوزی اج والبی ة  باإلنت ر مرتبط ـرى الغی خ
ة ة والمصروفات العمومی ى المصروفات البیعی ع المصروفات المشتركة عل ة المبیعات واإلداریة. یتم توزی ى أساس  وتكلف عل

  ثابت .  
  

  ذمم دائنة ومستحقات

 الشركةیتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء تم إصدار فواتیر بموجبھا إلى 
  أو ال.

  
  الشرعیة الزكاةمخصص 

ً  احتسابیتم  ة السعودیة  مخصص الزكاة الشرعیة فى القوائم المالیة وفقا ة العربی ي المملك دخل ف اة وال . لتعلیمات مصلحة الزك
دخل تنتج عند الربط النھائي للزكاة یتم قد  تعدیالتة ـأی ة ال تمتسجیلھا ضمن قائم ى ی ى السنة الت ربط إستالم ف ائى ال ا  النھ  ،فیھ

   المخصص . تسویةحیث یتم حینئذ 
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 ي النظاميحتیاطاال

ة السعودیة والنظام األساسي للشركة  ة العربی تم تمشیا مع متطلبات نظام الشركات في المملك وین ی اطتك ي نظامي بنسبة احتی
غصافى الدخل السنوى ، ویجوز التوقف عن ھذا التكوین حینما من  % ١٠ ذا اال رصید یبل اطھ الا من رأس  %٥٠ي حتی  لم

   ي غیر قابل للتوزیع كأنصبة أرباح .حتیاطن ھذا االإ المدفوع . 
  
 ي العام حتیاطاال

ًـ تمشی ركة ـع النظـم ا ي للش تم ام األساس وین ی اطتك ام ي احتی بة ع ن  % ٣٠بنس ذا م ص ھ نوى، ویخص دخل الس افى ال ص
اطاال اریخ حتی دة بت ركة المنعق ة للش ة العام ً أن الجمعی ا ركة، علم الي للش ز الم دعم المرك ى ١٢/٠٦/٢٠١١ي ل ادقت عل م ص

اطمن رأس المال المدفوع المطلوبة لال %٥٠إستكمال نسبة الـ  اطي النظامي من االحتی ام وحتی وین االي الع اف تك اطإیق ي حتی
  لایر سعودي .  ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨العام بعد ذلك وتثبیت رصیده عند مبلغ 

  
  الھبوط في قیمة األصول غیر المتداولة

وع أي عدم للتأكد من  غیر المتداولة لألصولالدفتریة  النظر فى القیمةیتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي  ى وق ل عل وجود أي دلی
وطخسارة ناتجة عن  ة  ھب ي قیم ك ف ة لتل ة القابل دیر القیم تم تق دلیل ، ی ذا ال ل ھ ة وجود مث ي حال ذلك إلاألصول. وف سترداد ل

ة ل ة القابل دیر القیم ا تق ي ال یمكن فیھ ذلك األصلإلاألصل لتحدید حجم ھذه الخسارة. وفي الحاالت الت ـرده سترداد ل وم بمف ، تق
  . التي ینتمي إلیھا ذلك األصل النقدقابلة لتولید سترداد للوحدة الإلالشركة بتقدیر القیمة القابلة ل

  
ل لـوف غ القاب ا المبل در فیھ ي یق ـسترداد لألصل أو الوحدة القابلإلي الحاالت الت ـة لتولیـ ـلنقاد ـ ذ ـ ھ الدفتریة،عندئ ل من قیمت د بأق

ات خسائر اإللة ـلنقد إلى القیمة القابلاتخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتولید  تم إثب اض إلسترداد لھا، وی نخف
  . للفترة المالیة التى تحدث فیھا مصروفات في قائمة الدخلك في قیمة األصل

  
ً عكس قید خسارة ا د إلوإذا ما تم الحقا ة لتولی ة لألصل أو الوحدة القابل ة الدفتری ادة القیم تم زی ذ ت ة، عندئ ي القیم د انخفاض ف لنق

ة  ة المعدل ى القیم ة لإل ن إلالقابل ان م ي ك ة الت ة الدفتری ا عن القیم ت زیادتھ ي تم ة الت ة الدفتری د القیم ى أال تزی ھ، عل ترداد ل س
ارة ا ات خس تم إثب م ی و ل ا ل دھا فیم د إلالمفترض تحدی ة لتولی دة القابل ك األصل أو الوح ة ذل ي قیم اض ف نوات انخف ي الس د ف لنق

  .للفترة المالیة التى تحدث فیھا إیرادات في قائمة الدخلكالقیمة نخفاض في إلالسابقة. یتم إثبات عكس قید خسارة ا
  

  العمالت األجنبیة
تم یتم تحویل المعامالتتمسك الشركة حساباتھا باللایر السعودي ، و ى ت ى اللایر السعودي  الت ة ال ة األجنبی ً ألبالعمل ا سعار وفق

ةجراء المعاملة . ویتم تحویل الموجودات إالسائدة عند  الصرف ات المالی اریخ  المسجلة والمطلوب ي ت ا ف ة كم العمالت األجنبی ب
ً ألالسعودي إلى اللایر  قائمة المركز المالي ا ي  الصرف سعاروفق اریخالسائدة ف ك الت والخسائر الناتجة عن  المكاسب. إن  ذل

  . الدخلالتسدیدات أو تحویل العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ضمن قائمة 
  

  ربح (خسارة) السھم
ع أسھم  استخدامربح (خسارة) السھم ب احتسابیتم  أن جمی ً ب ا رة ، علم ة خالل الفت ة القائم دد األسھم العادی المتوسط المرجح لع

   .رأسمال الشركة أسھم عادیة 
  

  
  
  
  
  
  
  



  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    (شركة مساھمة سعودیة)

    

  م٢٠١٥ دیسمبر  ٣١في (غیر المراجعة) للسنة المنتھیة ولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

١٠  
 

        
   دیسمبر ٣١كمـا فـى 

       نقد ونقد مماثل - ٣
  م٢٠١٥    

  ودىـال سعـریألف 
  م٢٠١٤  

  ودىـال سعـریألف 
            

  ٣٫٥٠٣    ١٥٫٧٤٩      نقد لدى البنوك
  ٢    -       نقد بالصندوق

      ٣٫٥٠٥    ١٥٫٧٤٩  
  
            ، صافي         ذمم مدینة - ٤

            
  ٥٢٫٦١٨    ١٨٫٦٩٠      عمالء محلیین -ذمم مدینة 
  ٦٢٫٤٧٦    ٣٦٫١٨٦      عمالء خارجیین  -ذمم مدینة 
  ١١٥٫٠٩٤    ٥٤٫٨٧٦      المجمــوع

  -        )٣٫٠٠٠(       تحصیلھام: مخصص دیون مشكوك فى یخص
      ١١٥٫٠٩٤    ٥١٫٨٧٦  

 
  مخــــــزون ، صافي         - ٥

            
  ١٩٤٫٧٨٥   ١٥٩٫٥٢٧      إنتـــاج تــام   

  ٨٫٢١٨    ٨٫٠٨١      إنتاج تحت التشغیل 
  ٢٩١٫٢٨٤    ٢٨٧٫٥٣٨      مواد أولیة 

  ٦٣٫٠٠٠    ٥٨٫٤٤٥      قطع غیار ومستلزمات أخرى 
  ٥٥٧٫٢٨٧    ٥١٣٫٥٩١      المجمــوع

  )٢٤٫٨٤٦(    )٣٣٫٣٣٥(      یخصم: مخصص مواد راكدة وبطیئة الحركة 
      ٥٣٢٫٤٤١    ٤٨٠٫٢٥٦  

  

ً دفعات مقدم - ٦            وأرصدة مدینة أخرى  ا
  ٤٢٫٩٧٥    ٤٥٫٤٥٨  إعتمادات مستندیة  
  ١٦٫٨٧٧    ٢١٫٩٦٩  دفعات مقدمة للموردین  
   ً   ٨٠١    ٣٫١٨٣  مصروفات مدفوعة مقدما
  ١١٫٦٦٠    ٢١٨  أخرى  
     ٧٢٫٣١٣    ٧٠٫٨٢٨      

  
  

  
  
  
  



  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    (شركة مساھمة سعودیة)

    

  م٢٠١٥ دیسمبر  ٣١في (غیر المراجعة) للسنة المنتھیة ولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

١١  
 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات ، صافي - ٧

  
  

مقابل إیجار سنوى من بموجب عقود والھیئة الملكیة للجبیل وینبع  ھیئة المدن الصناعیةمن  أراضي مستأجرةتم بناء مرافق الشركة فى مدینتى الریاض والجبیل على  -
 . م ٢٠٣٤ حتي عامالریاض  مصنع عقد أرض وخالل العام تم تجدید على التوالى ٢٠٢٣وعام   ٢٠١٥إیجار قابلة للتجدید لنفس الفترة والتى تنتھى فى عام 

  
 .)٩لصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودى مقابل القرض المستلم منھم انظر إیضاح رقم ( إن ممتلكات ومصنع ومعدات الشركة مرھونة  -

  

  
  أراضى 
  يدلایر سعو

  
  مبانـــــي
  يدلایر سعو

  
   معداتو تآلأ

  يدلایر سعو

أثاث ومعدات   
  مكتبة
  يدلایر سعو

  
  سیارات
  يدلایر سعو

أجھزة حاسب   
  ألي

  يدلایر سعو

  
  مجموع 

  يدلایر سعو
                             : التكلفة

 ٧٦٠٫٣٩٦  ٦٫٧٧٤  ٢٫٠٢٠   ٥٫٦٥١  ٦٦١٫٠٥٥  ٨٤٫٨٩٦    -  م  ٢٠١٥ینایر  ١الرصید كما في 
 ٩٫٤٤٤  ١١٧  -  ١٣٧  ٣٫٥١٤  -    ٥٫٦٧٦  إضافات 

 )١٤٫٢٩٢(  )١٫٤٣٩(  )١٣٨(  )١٦٨(  )١٢٫٥٤٧(  -    -  إستبعادات  
 ٧٥٥٫٥٤٨  ٥٫٤٥٢  ١٫٨٨٢  ٥٫٦٢٠  ٦٥٢٫٠٢٢  ٨٤٫٨٩٦    ٥٫٦٧٦  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

                            : االستھالك المتراكم
 )٣٤٤٫٦٩٠(  )٦٫٧٢٤(  )٢٫٠٢٠(  )٤٫٨٤٣(  )٣٠٥٫٨٨٨(  )٢٥٫٢١٥(    -  م  ٢٠١٥ینایر  ١الرصید كما في 
 )٢٣٫٤٨٤(  )١١٦(  -  )٣٥٢(  )٢٠٫٥٨٢(  )٢٫٤٣٤(    -  استھالك السنة 

 ١٤٫٢٩٢  ١٫٤٤٠  ١٣٨  ١٦٧  ١٢٫٥٤٧  -    -  استبعادات
 )٣٥٣٫٨٨٢(  )٥٫٤٠٠(  )١٫٨٨٢(  )٥٫٠٢٨(  )٣١٣٫٩٢٣(  )٢٧٫٦٤٩(    -  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

                            
                            : صافي القیمة الدفتریة

 ٤٠١٫٦٦٦  ٥٢  -  ٥٩٢  ٣٣٨٫٠٩٩  ٥٧٫٢٤٧    ٥٫٦٧٦  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١في 
 ٤١٥٫٧٠٦  ٥٠  -  ٨٠٨  ٣٥٥٫١٦٧  ٥٩٫٦٨١    -  م٢٠١٤دیسمبر  ٣١في 



  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    (شركة مساھمة سعودیة)

    

  م٢٠١٥ دیسمبر  ٣١في (غیر المراجعة) للسنة المنتھیة ولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

١٢  
 

 دیسمبر ٣١كمـا فـى       

    مشروعات تحت التنفیذ - ٨
  م٢٠١٥    

ال ـریألف 
    ودىـسع

  م٢٠١٤
ال ـریألف 
  ودىـسع

  ٧٫٤٤٨    ٩٫٣٨٩      االت ومعدات 
  ٦٫٣١٢    -      بالجبیل أرض سكن العاملین

  -    ٥٩١      أخرى
      ١٣٫٧٦٠    ٩٫٩٨٠  
  

  تسھیالت إئتمانیة        - ٩
ركة  دى الش ال روض إتفاقی ة وق ابات جاری ھیالت حس من تس ة تتض وك المحلی ن البن دد م ع ع ة م ھیالت إئتمانی ت تس

ق باإل ى تسھیالت تتعل اداتقصیرة األجل وتمویل عقود مشاركة ومرابحة ، باإلضافة إل تندیة والضمانات .  عتم المس
ى اال ا ف ق علیھ ة متف والت معین ابات بعم ك الحس ل تل تم تحمی اتی وك تفاقی ع البن وق م عار الس ً ألس ا ھیالت وفق . التس

مونة ب ذكورة مض ةالم وك المانح الح البن ر لص ندات ألم ي  س ا ف ل كم یرة األج روض قص ید الق غ رص مبر  ٣١بل دیس
  . ألف لایر سعودى)  ٢٦٢٫٢٣٧م : مبلغ ٢٠١٤م ألف لایر سعودى (عا ٢٤٥٫٣٩١م مبلغ ٢٠١٥

  
 دیسمبر ٣١كمـا فـى       

  األجل      ومتوسطة قروض طویلة - ١٠
  م٢٠١٥    

ال ـریألف 
    ودىـسع

  م٢٠١٤
ال ـریألف 
  ودىـسع

  ٨٥٫٠٠٠    ٨٣٫٠٠٠      قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  
  ٦٣٫٨٢٩    ٣٢٫٩١٤      قروض بنوك تجاریة   

  ١٤٨٫٨٢٩    ١١٥٫٩١٤      الفترة مجموع القروض فى نھایة 
  )٩٧٫٣١٢(    )٤٣٫٤٧٦(      أقساط متداولةیخصم: 

  ٥١٫٥١٧    ٧٢٫٤٣٨      األجل ومتوسطة قروض طویلة
  

  
   قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (الصندوق)

دره  لدى الي ق غ اجم ن الصندوق بمبل ون لایر سعودى  ١١٣٫٤الشركة قرض م مملی ھ ت ى  الحصول علی للمساعدة ف
دات مصانع الشركة  تمویل مشروع إنشاء مصنع إنتاج األنابیب في الجبیل. القرض مضمون برھن مباني وآالت ومع

ا یخص  إتفاقیةلصالح الصندوق وتضمنت  زامالقرض شروطا فیم ة .  إلت بعض النسب والشروط المالی تم الشركة ب ی
ط ر قس ة عش ى ثالث رض عل داد الق ً س ف س ا ي یةنونص ط ف داد أول قس دأ س ق ١٥/٠٨/١٤٢٩، ب ـ المواف ھ

اریخ ملیون لایر سعودي.  ٣٫٨م بمبلغ ١٧/٠٨/٢٠٠٨ ق ١٨/٠٥/١٤٣٦بت ـ المواف ق الصندوق ٠٩/٠٣/٢٠١٥ھ م واف
ى  تمعل داد القرض لی ة س ادة جدول الغ  إع ن القرض والب ي م داد المتبق ون لایر سعودي  ٨٥س ى عشملی ط اقسأ ةرعل

نو ف س ى أن یةینص ط، عل داد أول قس ون س ي  ك ق ١٥/٠٨/١٤٣٦ف ـ المواف ر آو م٠٢/٠٦/٢٠١٥ھ ط خ ى قس ف
   . م١٤/١٠/٢٠١٩ھـ الموافق ١٥/٠٢/١٤٤١
  
  روض بنوك تجاریة ق

ون لایر سعودي ٦٧ بإجمالى مبلغ محلیة نوك تجاریةباألجل من  ةض طویلوالشركة قرلدى  م  ،ملی ات  الحصول علیھ
دادالمانحة.  كوألمر لصالح البن اتبسند ةمضمونض و. القرالقروض القائمةإلعادة ھیكلة  تم س ذه ی ر ھ ى ض والق عل

  .أقساط نصف سنویة متساویة القیمة 



  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    (شركة مساھمة سعودیة)

    

  م٢٠١٥ دیسمبر  ٣١في (غیر المراجعة) للسنة المنتھیة ولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

١٣  
 

  
   دیسمبر ٣١كمـا فـى       

   مستحقات وأرصدة دائنة أخرى - ١١
  م٢٠١٥    

  ودىـال سعـریألف 
  م٢٠١٤  

  ودىـال سعـریألف 
            

  ١٫٦٩٥    ٢٫٧٤١      مقدمةدفعات عمالء 
  ١٫٤٤١    ١٫٥٥٦      مستحقات موظفین

  ٥٢٩    ٨٧٥      مصروفات مستحقة
  ٤٫٧٨٤    -       مطلوب لطرف ذو عالقة

  ٥٨١    ٥٦٦      أخرى
      ٩٫٠٣٠    ٥٫٧٣٨  
  

  مخصص الزكاة الشرعیة ١٢
  .-دیسمبر ھى كما یلى: ٣١إن حركة مخصص الزكاة للسنتین المنتھیتین فى 

  
 دیسمبر ٣١كمـا فـى       

  م٢٠١٥      
    ودىـال سعـریألف 

  م٢٠١٤
  ودىـال سعـریألف 

  ١٣٫٦٦٣    ١١٫١٣٧      ینایر ١الرصید كما فى 
  ٨٫٢٥١    ٦٫٠٦٣      مخصص للسنة

  -    )١٫٧٣٢(      تسویات على مخصص الزكاه
  )١٠٫٧٧٧(    )٧٫٤١٠(      المسدد 
      ١١٫١٣٧    ٨٫٠٥٨  

 
  . مقیدة، وحصلت على شھادة زكاة ٢٠١٤ دیسمبر ٣١اإلقرار الزكوي حتس السنة المنتھیة فى قدمت الشركة 

  
  
   دیسمبر ٣١كمـا فـى       

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة - ١٣
  م٢٠١٥    

  ودىـال سعـریألف 
  م٢٠١٤  

  ودىـال سعـریألف 
            

  ١٠٫٧٠٠    ١٠٫٤٧٦      ینایر  ١الرصید كما فى 
  ٢٫٥٣٨    ١٫٩٢٠      المكون خالل السنة
  )٢٫٧٦٢(    )٨٥٢(      المسدد خالل السنة

      ١٠٫٤٧٦    ١١٫٥٤٤  
  

  واإلجتیاطى العامالنظامي  اإلحتیاطى ١٤
اریخ  دة بت ل ١٢/٠٦/٢٠١١لقد وافقت الجمعیة العامة للشركة المنعق س اإلدارة بخصوص تحوی ى اقتراحات مجل م عل

د  ١١٠٫١٩٦٫١٨١مبلغ  ام بع اطى الع لایر سعودي من اإلحتیاطي العام إلى اإلحتیاطي النظامي ، وكذلك تثبیت اإلحتی
ً من أرباح عام  ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨التحویل بمبلغ     م .٢٠١١لایر سعودي وإیقاف تكوین اإلحتیاطى العام إعتبارا

  
  
  



  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    (شركة مساھمة سعودیة)

    

  م٢٠١٥ دیسمبر  ٣١في (غیر المراجعة) للسنة المنتھیة ولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

١٤  
 

        
 دیسمبر ٣١كمـا فـى 

  م٢٠١٥      مصاریف بیع وتوزیع - ١٥
    ودىـال سعـریألف 

  م٢٠١٤
  ودىـال سعـریألف 

  ٢٥٫٧٧٤    ٢٤٫٤٠٠      نقل وتوزیع
  ١٫٩٦٥    ٢٫٦٣٢      رواتب موظفین ومزایا اخرى

  ٣١٧    ٢٫١١٧      تسویق
  ١٫٢٣٠    ٩٥٣      مصاریف بنكیة 

  ٤١٣    ٣٣٢      أخرى
      ٢٩٫٦٩٩    ٣٠٫٤٣٤  
  

          المصروفات العمومیة واإلداریة  - ١٦
  ١٣٫٩٨٢    ١٣٫٣١١    رواتب وأجور ومافي حكمھا

  ١٫٠٣٨    ٨٢٤    أتعاب مھنیة
  ٧١٥    ٨٣٨    تأمین

  ٣٧٥    ٢١٤    صیانة
  ٣٧١    ٤٣٦    منافع

  ٢٩٩    ٣٢٣    استھالك
  -    ٣٫٠٠٠    دیون مشكوك فى تحصیلھامخصص 

  ١٥٧    ٢٩١    بدل حضور ومصاریف اجتماعات مجلس االدارة
  ٥٠٦    ٣٥٠    أخرى

    ١٧٫٤٤٣    ١٩٫٥٨٧  
  

  المعلومات القطاعیة- ١٧
إنتاج أنابیب قطاع  ،ولدیھا قطاعین في المملكة العربیة السعودیة الشركة یتم تصنیع منتجاتالقطاعات التشغیلیة: 

أي من الحدود الكمیة المشار إلیھا في معیار  تغلیف األنابیب قطاع . لم یحققأنابیب الصلب تغلیفوقطاع  الصلب
 معلوماتلم یتم اإلفصاح عن ال ،وبناًء علیھ ،التقاریر القطاعیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

  المرفقة.األولیة في القوائم المالیة التشغیلیة القطاعیة 
      

ً من مبیعات الشركة عبارة عن  ٪٥٣كانت  م٢٠١٥ دیسمبر ٣١المنتھیة في  السنةخالل  القطاعات الجغرافیة: تقریبا
ً من مبیعات محلیة ( ٪٤٧مبیعات تصدیر لدول الخلیج والشرق األوسط و  ً مبیعات  ٪٥٤: م٢٠١٤تقریبا تقریبا

ً مبیعات محلیة). إن كافة موجودات ومطلوبات الشركة موجودة  ٪٤٦تصدیر لدول الخلیج والشرق األوسط و  تقریبا
ملیون ریـال سعودي ٣٦في المملكة العربیة السعودیة باستثناء الذمم المدینة المتعلقة بمبیعات التصدیر والتي بلغت 

  ملیون ریـال سعودي). ٦٢: م٢٠١٤( م٢٠١٥ دیسمبر ٣١كما في 
  
  

  اإللتزامات المحتملة  - ١٨
 م٢٠١٥ دیسمبر ٣١المستندیة وخطابات الضمان القائمة كما في  عتماداتالمحتملة في قیمة اال لتزاماتتتمثل اال

  ملیون ریـال سعودي). ٣٩: م٢٠١٤ملیون ریـال سعودي ( ٤٥بمبلغ 



  العربیـة لألنابیـبشركة ال
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 القیمة العادلة لألدوات المالیة  - ١٩

   العموالت مخاطر 
تقبلي أو  العموالتتظھر مخاطر  ربح المس ى ال ؤثر عل ي ت دة الت دالت الفائ ي مع من التغیرات والتذبذبات المحتملة ف

  .   القیم العادلة لألدوات المالیة
اطر  ركة لمخ ع الش والتتخض عى  العم ل ، تس یرة األج روض قص دفع والق من أوراق ال ي تتض ا الت ن مطلوباتھ ع

دة  دالت الفائ ي مع ة ف ذبات المحتمل ة التذب دة من خالل مراقب دل الفائ ذه الشركة لتقلیل مخاطر مع التحوط لھ وم ب وتق
   المخاطر عند الحاجة لذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غیر جوھریة .

    

  مخاطر اإلئتمان 
ـاء ب ي الوفــ ـة ف ي أداة مالیــ راف ف د األط اق أح ي اخف ل ف ان تتمث اطر اإلئتم ھالتزاإن مخ ـد  م ي تكبــ بب ف والتس

     .الشركة خسارة مالیة 
إن األدوات المالیة الخاصة بالشركة والتى یمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساسي النقدیة 

تقوم الشركة بإیداع أموالھا فى مصارف مالیة ذات موثوقیة وذات قدرة إئتمانیة عالیة وال  . بالبنوك والذمم المدینة 
كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان ھامة من تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان ھامة تنتج من  ذلك . 

ً ألن معظم تعامالت الشركة تتم مع  جھات شبھ حكومیة أو مع عمالء ذوى سمعة طیبة حسابات العمالء نظرا
مراقبة ومالءة مالیة وتحرص الشركة على الحصول على الضمانات الكافیة من عمالئھا باإلضافة إلى أنھا تقوم ب

  . بصفة دوریة  ینة القائمةالذمم المد
  

  مخاطر السیولة  
ة  ى مقابل درة الشركة عل اتتمثل مخاطر السیولة في عدم ق ة حال إستحقاقھا .  إلتزاماتھ ـات المالی ة بالمطلوبـ المتعلق

ة أي  ة لمقابل وال كافی وفر أم ن ت د م ى التأك ل اإلدارة عل ھري وتعم اس ش ى أس یولة عل ات الس ة إحتیاج تم مراقب ت
   .عند استحقاقھا  إلتزامات

  
تتكون المطلوبات المالیــة للشركة من أوراق الدفـع والقروض قصیــرة األجـــل واألقساط المتداولة من القروض 
طویلـــة األجــــل والذمــم الدائنـة والمطلوبات األخـرى،من المتوقـــع من الناحیة العملیة أن یتم ســـداد جمیـــع 

ً من تاریخ قائمة المركز المالي وتتوقع إدارة الشركة أن یكون لدیھا أموال  ١٢یة خالل ھذه المطلوبـــات المال شھرا
   .كافیة للقیام بذلك

  

    العمالت األجنبیةمخاطر 
  تنتج مخاطــر العمــالت من التغیرات والتذبذبات في قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار العمالت األجنبیة

ث أن سعر لم تقم الشركة  ي. وحی دوالر األمریك دا اللایر السعودي وال العمالت ع بیة ب ة نس ات ذات أھمی بأیة عملی
ي دوالر األمریك دوالر األمریكيصرف اللایر السعودي مثبت مقابل ال إن األرصدة بال ل مخاطر عمالت  ، ف ال تمث
    غیر جوھریة .  وتعتقد ان مخاطر العمالتھامة. تراقب إدارة الشركة تقلبات معدالت العموالت 
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 ألدوات المالیة القیمة العادلة ل

ا  إلتزامالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم بھ مبادلة أصل أو سداد  لء إرادتھم ا وم ین طرفین بعلمھم تم ب في معاملة ت
ودات  ـة والموج ـم المدین ـوك والذمـ دى البنـ ـد ل ن النقـ ركة م ة للش ودات المالی ون الموج اري . تتك اس تج ى أس عل
وب  رى والمطل ات األخ ة والمطلوب ذمم الدائن روض وال دفع والق ن أوراق ال ة م ا المالی ون مطلوباتھ رى وتتك األخ

  .قة لطرف ذو عال
  
ً عن قیمتھا الدفتریة .    تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة لألدوات المالیة للشركة ال تختلف جوھریا

  
 أرقام المقارنة - ٢٠

  الحالیة . السنةالمقارنة لتتوائم مع تبویب  سنةلقد تم إعادة تبویب بعض أرقام 
  

 اعتماد القوائم المالیة-٢١
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