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  العربيـة لألنابيـبة ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  

  م وتقرير الفحص المحدود٢٠١١ ديسمبر ٣١في  ةالمنتهيلسنة لالقوائم المالية األولية رس فه
  

  
  
  
  
  صفحـة   

    

  ١  القوائم المالية األوليةالمحدود عن فحص التقرير 

  ٢   ولية األقائمة المرآز المالي 

  ٣   ولية األقائمة الدخل 

  ٤    وليةاأل قائمة التدفقات النقدية

 ١٢ – ٥   ولية لقوائم المالية األإيضاحات حول ا
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  العربيـة لألنابيـب ة ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  
  )مراجعةغير (ولية األ قائمة المرآز المالي

  
  

  سمبردي ٣١ يـا فـآم   

 إيضاح الموجودات
  م٢٠١١

  )ـــةر مراجعـــغي(
  ودىـــــال سعــــــريـ

  م٢٠١٠  
  )ـةـــراجعــــم(
  ـودىـــــال سعـــريـ

  
  

         
          متداولةالموجوداتال
    ٢٠٫٨٥٦٫٤٨٧    ٦٫٨٧٣٫٦٨٧  ونقد مماثـلدـنق

    ٥٠،٣٠٧،٧٥٧    ٦٢٫١٧٧٫٢٥٤ ذمــم مديــنة
    ٥٧١،٠٩٣،٣٢٠    ٦٦٨٫٤٤٥٫٢٣٨ ٤   ، صافيزونـــــمخ

    ٦٫٣٦١٫٧٣٨    ٩٫٢٥٢٫٦٢١   دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 
             ٦٤٨٫٦١٩٫٣٠٢    ٧٤٦٫٧٤٨٫٨٠٠    موجودات المتداولةمجموع ال

          متداولةالموجودات غيرال
    ١٣٤٫٠٣٦٫٤٣٠    ١٣٤٫٠٣٦٫٤٣٠ ٥  إستثمارات وأصول مالية

    ٤٩٩،١٢٠،٣٠٨    ٤٧٢٫٨١٨٫١٧٩ ممتلكات وآالت ومعدات ، صافي 
    ١٣،٩٠٠،٧٩٥    ١٦٫٤٧٩٫٣٦٦ ٦  مشروعات تحت التنفيذ

    ١٠،٦١٧،٦٨٦    ٧٫١٦٥٫٨٤٦  لة ، صافي مصروفات مؤج
    ٦٥٧٫٦٧٥٫٢١٩    ٦٣٠٫٤٩٩٫٨٢١  مجموع الموجودات غير المتداولة

         
    ١٫٣٠٦٫٢٩٤٫٥٢١   ١٫٣٧٧٫٢٤٨٫٦٢١   مجموع الموجودات

         
                   المطلوبات وحقوق المساهمين

          متداولةالمطلوباتال
    ٦،٣٥٢،١٧٤    ٣٤٫١٤٠٫٠٠٤  أوراق دفع

    ٢٢٣،٦٣١،٠٠٠    ٣٠٥٫١٣١٫٤٨٧ ٧  قروض قصيرة األجل 
    ٣٤،٠٠٠،٠٠٠    ٥٩٫٧٥٠٫٠٠٠ ٨ أقساط متداولة من قروض طويلة األجل

    ١،٣٦٥،٩٢٠    ٣٫٠١٢٫٣٢٥  ذمــم دائـــنة
    ٤٠٫٣٦٨٫٥٣٦    ٥٧٫٥٦٩٫٨٨١   مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

    ٩٫٧٤٩٫١٩٥     ٨٫٣٩٥٫٣٠٧ ٩  مطلوب لطرف ذو عالقة 
    ٣١٥٫٤٦٦٫٨٢٥    ٤٦٧٫٩٩٩٫٠٠٤   مجموع المطلوبات المتداولة

         
          متداولةالمطلوبات غيرال

    ٢٥٠،٦٠٠،٠٠٠    ١٧٢٫٦٠٠٫٠٠٠ ٨  األجل قروض طويلة
    ٦،٩١١،٠١٣    ٨٫٨٥٩٫٧٩٢    مكافأة نهاية الخدمة مخصص

    ٢٥٧،٥١١،٠١٣    ١٨١٫٤٥٩٫٧٩٢   مجموع المطلوبات غير المتداولة
         

             ٥٧٢٫٩٧٧٫٨٣٨    ٦٤٩٫٤٥٨٫٧٩٦   مجموع المطلوبات
         حقوق المساهمين

    ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠    ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١ رأس المال
    ٤٧،٣٠٣،٨١٩    ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٠ حتياطي نظاميإ
    ١٤١،٦٣٤،٤٧٩    ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨ ١٠ عـامحتياطيإ

    ٢٢٩،٣٧٨،٣٨٥    ٢٢٣٫٨٥١٫٥٢٧ ١١ اةأرباح مبقـ
    ٧٣٣،٣١٦،٦٨٣    ٧٢٧٫٧٨٩٫٨٢٥    مجموع حقوق المساهمين

    ١،٣٠٦٫٢٩٤٫٥٢١   ١٫٣٧٧٫٢٤٨٫٦٢١    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  
  

                      ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية تشكل جزءًا) ١٢(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
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  ـبالعربيـة لألنابية ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  
  )مراجعةغير (األولية  دخـلقائمة ال

  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  
 ديسمبر٣١

  
  

  المنتهية فى للسنة
  ديسمبر ٣١

 م٢٠١١
  )ير مراجعــةغ(
 ودىـــال سعــــريـ

 م٢٠١٠
  )مراجعــةغير (
ـودىـــــال سعـــريـ

  م٢٠١١
  )ير مراجعة غ(
  ودىـــعــال ســـري

  م٢٠١٠ 
  )مراجعــة(
     ـودىــــــال سعــري

  ٢٥٥،٧٨٣،١٢٣    ٢٧٤٫٦٧٧٫٧٠٩     ٥٠،٤٦٣،٢٤٩     ٧٩٫٢٧٨٫٣٣٥    المبيعات 

 )٢٢٦٫٥٥٥٫٠٤٦(  )٢٤٠٫٦٨٢٫٨٧٢(    )٤٦٫٨٠١٫٢٥٦(   )٧٠٫٨٦٣٫١٢٩(   تكلفة المبيعات 

  ٢٩٫٢٢٨٫٠٧٧   ٣٣٫٩٩٤٫٨٣٧   ٣٫٦٦١٫٩٩٣   ٨٫٤١٥٫٢٠٧    مجمل الدخل 
        

  )٦،١١٥،٢٤٢(   )٦٫١٣٢٫١٢٢(    )١،٢١٩،٣٠٦(    )٢٫٢٦٤٫٦٧٥(   مصروفات بيعية وتسويقية 

  )١١٫٨١٩٫٥١٥(   )١٥٫٨١٧٫٥٦٦(    )٣٫٢٢٦٫٤٣٨(    )٣٫٩٥٠٫١١٩(   مصروفات عمومية وإدارية

  )١٣٫٥٥٨٫١١٤(  -          )٧٫٣٧٤٫٤٢٠(    -     ، صافي  مصروفات تشغيلية أخرى

  )٢٫٢٦٤٫٧٩٤(  ١٢٫٠٤٥٫١٤٩   )٨،١٥٨٫١٧١(    ٢٫٢٠٠٫٤١٢   من األعمال المستمرة الرئيسة) ةالخسار(الدخل 
         

  )٨،٢١٣،٩٥٥(   )١٧٫٨٠٢٫١٩١(    )٢،٤٢٧،٠٣٩(    )٦٫٧١٦٫٧٠٥(     تكلفة التمويـل

  )٣،٤٥١،٨٤٠(   )٣٫٤٥١٫٨٤٠(    )٨٦٢،٩٦٠(    )٨٦٢٫٩٦٠(   إطفاء مصروفات مؤجلة 

  ١٨،٠٣٨٫٠٠٣    ١٠٫٨٣٤٫٨٦٧     ٦٫٠٧٠٫٩٦٦     ١٠٦٫٢٠٦    إيرادات أخرى ، صافى

  ٤٫١٠٧٫٤١٤   ١٫٦٢٥٫٩٨٥   )٥،٣٧٧٫٢٠٤(    )٥٫٢٧٣٫٠٤٧(   قبل الزآاة الشرعية الدخل )الخسارة(

  )٧،٦١٦٫٣٢٩(   )٧٫١٥٢٫٨٤٣(    )٢،٨٤١٫٠١٩(    )١٫٢٢٢٫٢٥٩(   مخصص الزآاة الشرعية

  )٣،٥٠٨،٩١٥(  )٥٫٥٢٦٫٨٥٨(  )٨،٢١٨،٢٢٣(    )٦٫٤٩٥٫٣٠٦(   صافــي الخسارة

  
    : السهم األساس من ) خسارة(ربح 

 
  

    
  

  )٠،٠٧(  ٠٫٣٨    )٠،٢٦(   ٠٫٠٧  األعمـال المستمـرة الرئيسـة 
 

  )٠،٠٤(  )٠٫٥٦(     -    )٠٫٢٨(  األعمال المستمرة الفرعية 

  )٠،١١(  )٠٫١٨(    )٠،٢٦(   )٠٫٢١( الخسارةصافـــى
  
  
  
  
  
  

  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية تشكل جزءًا) ١٢(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
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  العربيـة لألنابيـب ة ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  
  
  
  

  )مراجعةغير (األولية  التدفقات النقديةقائمة 
  

  المنتهية فى للسنة  
  ديسمبر ٣١

  

 نشطة التشغيليةاألالتدفقـات النقديـة من 
  م٢٠١١

  )اجعـــةغيـــر مر(
 ودىـــــال سعــــــريـ

  م٢٠١٠  
  )مـــراجعـــــة(
  ـودىـــــال سعـــريـ

  
  

        
    ٤٫١٠٧٫٤١٤     ١٫٦٢٥٫٩٨٧   الدخـل قبل الزآاة الشرعية 

 النقـدلتسوية الدخل قبل الزآاة مع صافىتعديالت
 :ةــــــة التشغيليـــن األنشطـــــالناتــــج م)دم فيالمستخ(

       

    )١٠٫٠٨٥٫٨١٨(    )٤٫٩٢٦٫٧٠٦( مواد راآدة وبطيئة الحرآةمخصص
    )٧٫٣٣٧٫٤٥٢(    )٥٫٦٢٤٫٩٩٩( إيرادات إستثمارات وأصول مالية

    ٣٥٫٨١٨٫٥٢٨     ٣٧٫٥٤٦٫١٩١ إستهالآات 
    )٨٩٫٢١٦(    )١٢٥٫٣٣٠( معدات و وآالتأرباح بيع ممتلكات 

    ٣٫٤٥١٫٨٤٠     ٣٫٤٥١٫٨٤٠  إطفاء مصروفات مؤجلة 
    ٩٩٢٫٠٤١     ٢٫٧١٥٫٤٢٣  صص مكافأة نهاية الخدمة مخ

        النقص في الموجودات التشغيلية)الزيادة(
    ٣٥٫٢٢٦٫٢٩٦     )١١٫٨٦٩٫٤٩٧( ذمم مدينة
    ١٩٫٤٦٤٫٢٣٣     )٩٢٫٤٢٥٫٢١٢( مخـزون

    )١٫٤٨٨٫٤٠٧(    )٢٫٨٩٠٫٨٨٣( دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
        

         وبات التشغيليةفي المطل) النقص(الزيادة
    ٤٨٢٫٤٤٥     ١٫٦٤٦٫٤٠٥  ذمم دائنة

    ٣٫٢٩٩٫١٠٧     ١٧،٢٠١،٣٤٥ مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
    ١٥٫١٤٩٫٦٩٩     )١٫٣٥٣٫٨٨٨(  طرف ذو عالقة مطلوب ل

    ٩٨٫٩٩٠٫٧١٠     )٥٥٫٠٢٩٫٣٢٤( فائض النقد من التشغيل)عجز(
    )٥٥١٫٧٦٩(    )٧٦٦٫٦٤٤(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

    )٣٫٣٦٦٫٦٦٦(    )٧٫٨٦٥٫٦٠٧(  الزآاة الشرعية المدفوعة 
            ٩٥٫٠٧٢٫٩٥     )٦٣٫٦٦١٫٥٧٥( نشطة التشغيليةاألالناتج من )المستخدم في(صافي النقد

        ةـستثمارينشطة اإلاألالتدفقات النقدية من 
    ٧٫٨٧٤٫٩٩٨     ٥٫٦٢٤٫٩٩٩ توزيعات مستلمة من أوراق مالية متاحة للبيع

   )٥٫٨٢١٫٥٨١(  )١١٫٦٢٠٫٨٨٥( شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
    ٩٥٫٦٤٢     ٤٢٧٫٩٩٩  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 

    )٣١٫٦٤٣(    )٢٫٥٧٨٫٥٧١(  مشروعات تحت التنفيذ 
           ٢٫١١٧٫٤١٦    )٨٫١٤٦٫٤٥٨( ستثماريةنشطة اإلألالناتج من ا) فيالمستخدم (صافي النقد
        ةـة التمويليـنشطاألقدية من التدفقات الن
    )١٨٫٧٩٨٫٣٢٠(    ٢٧٫٧٨٧٫٨٣٠ أوراق دفع

    )٥٦٫١٣٦٫٢٤٠(    ٨٢٫٢٨٧٫٤٠٣ من قروض قصيرة األجل    )المسدد(المحصلصافى
    )٣٥٫٨٨٢٫٢٢٢(    )٥٢٫٢٥٠٫٠٠٠( صافى المسدد من قروض طويلة ومتوسطة األجل 

           )١١٠٫٨١٦٫٧٨٢(    ٥٧٫٨٢٥٫٢٣٣ ة التمويليةنشطاأل)المستخدم في(الناتج من صافي النقد
    )١٣٫٦٢٧٫٠٩١(    )١٣٫٩٨٢٫٨٠٠( والنقد المماثل النقدفي النقصصافي
            ٣٤٫٤٨٣٫٥٧٨     ٢٠٫٨٥٦٫٤٨٧ والنقــد المماثل في بدايـة الفتـرةدــالنق
    ٢٠٫٨٥٦٫٤٨٧     ٦٫٨٧٣٫٦٨٧ والنقــد المماثل في نهايـة الفتـرةدــالنق

        
  معامالت غير نقدية 

  ٣٫٠٦٧٫٦٣٢     - المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات وآالت ومعدات
  

    ٩٫٥٧٠٫٠٠٠     - قيمة حصة إضافية في شرآة بادونج سجلت ضمن المستحقات
  

   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية تشكل جزءًا) ١٢(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
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  العربيـة لألنابيـبشرآة لا
    )شرآة مساهمة سعودية ( 

  

  )غير مراجعة(م ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهيةولية يضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  التكوين والنشاط - ١
م      هي شرآة مساهمة سعودية ) الشرآة(لشرآة العربية لألنابيب ا ر التجارة رق الي وزي رار مع تأسست بموجب ق

ة السعودية      م٠١/٠٦/١٩٩١هـ الموافق  ١٩/١١/١٤١١تاريخ و ٩٢٢ ة العربي بموجب   والشرآة مسجلة بالمملك
  . هـ ومرآزها الرئيس مدينة الرياض ١٤/٠٢/١٤١٢وتاريخ  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤السجل التجاري رقم 

  

غراض تتمثل النشاطات الرئيسة للشرآة في إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طوليًا والمطلية لخطوط األنابيب ولأل
ة   ائية والتجاري م      اإلنش ناعي رق رخيص الص ب الت اطها بموج رآة نش ارس الش اريخ /٤٣٤وتم ص وت

  .هـ ٠٤/٠٦/١٤١٨وتاريخ  ٦٣٤/٤هـ والمعدل بالترخيص الصناعي رقم ١٢/١١/١٤٠٥
  

ل بموجب السجل          تتضمن هذه القوائم المالية  ة الجبي ا بمدين ال الشرآة وفرعه ائج أعم ات ونت موجودات ومطلوب
  . م ٣٠/٠٥/٢٠٠٥هـ الموافق ٢١/٠٤/١٤٢٦وتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨جاري رقم الت

  

ون   ٣١٫٥مليون ريال سعودي ، ويتكون من   ٣١٥يبلغ رأسمال الشرآة المصرح به والمدفوع بالكامل مبلغ  ملي
  .رياالت سعودية  ١٠سهم قيمة آل سهم 

  

اريخ  دة بت ته المنعق ي جلس رح مجلس إدارة الشرآة ف ادة رأسمال الشرآة من ٢٠١١ديسمبر  ٢١أقت  ٣١٥م زي
تم   مليون سهم  ٨٫٥مليون ريال سعودي ، وذلك عن طريق إصدار عدد  ٤٠٠مليون ريال سعودي إلى  ًا وي مجان

ر ا       اة ويعتب اح المبق ادة من األرب ك الزي راح     تغطية تل ديًال لإلقت ذا ب راح المجلس ه اريخ    قت ديسمبر   ٢٩السابق بت
  .القوائم المالية األولية لم يتم اإلنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك وحتى تاريخ إصدار هذه .  م ٢٠٠٧

  

  .سنة ميالدية  ن آلـديسمبر مشهر نهاية في يناير وتنتهي تبدأ السنة المالية للشـرآة في أول شهر     
  
  

  

  الهامة ملخص السياسات المحاسبية - ٢
ة للشرآة     يتم إعداد  وائم المالي دأ التكل  الق ا لمب ة ـف وفق ة وفي        ( ة التاريخي تثمارات في شرآات زميل دا اإلس ا ع فيم

ة   رات التالي ي الفق يرد ف بما س ع حس ة للبي ة المتاح تحقاق  ) األوراق المالي دأ اإلس اس مب ى أس ادىء عل ا لمب وطبق
ات         ادىء والسياس س المب ى نف رآة عل د الش عودية ، وتعتم ة الس ة العربي ي المملك ا ف ارف عليه بة المتع المحاس

ب ذه   المحاس داد ه ي إع ة ف بية المتبع م السياسات المحاس ـي ملخصًا أله ا يل ة وفيم ة األولي وائم المالي داد الق ية إلع
  . القوائم المالية األولية 

  

  التقديرات المحـاسبيـة
ي       ديرات واإلفتراضات الت إن إعداد القوائم المالية وفقًا للمباديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التق

ة فى           قد  ات المحتمل ى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوب دة وعل ات المقي تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوب
دى اإلدارة        . تاريخ القوائم المالية  وفرة ل ى أفضل المعلومات واألحداث المت ة عل وبالرغم من أن التقديرات مبني

ديرات   فى تاريخ إصدار القوائم الماليـة إال أن النتائج الفعلية النهائ ذه التق ية قد تختلف إختالفًا غير جوهريًا عن ه
.  
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  النقـد والنقد المماثل  
ة        يتضمن النقـد والنقد المماثل النقديـة ب ة السيولة القابل تثمارات األخرى عالي ة واإلس الصناديق واألرصـدة البنكي

  .للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة والتي تستحق خالل تسعون يومًا أو أقل من تاريخ شرائها 
  

  الذمم المدينـة
  . ، إن وجدت  تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تجنيب المبالغ الالزمة لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها

  

  المخـزون
ل      ا أق ة أيهم ة البيعي ة المتوسط        . يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيم ًا لطريق ة المخزن وفق د تكلف تم تحدي ي

ة          . المرجح  دي العامل ة األي واد وتكلف ة الم ى قيم تشتمل تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة تحت التصنيع عل
ديره          . رة ومصروفات التصنيع غير المباش تم تق ذى ي ة وال د وبطيء الحرآ وين مخصص للمخزون الراآ يتم تك

  . بمعرفة اإلدارة 
  

  اإلستثمارات في شرآات زميلة
ة والتشغيلية أو    يتم المحاسبة على اإلستثمارات في شرآات زميلة والتى للشرآة تأثيرًا هامًا على سياساتها المالي

ل ا      تثمارًا طوي ا الشرآة إس ك فيه ين    التى تمتل راوح ب ى   %٢٠ألجل يت ة      %٥٠إل ًا لطريق ال ، وفق من رأس الم
ر في حصة       حقوق الملكية ، حيث يتم تسجيل اإلستثمار عند الشراء بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك في ضوء التغي

ة في          . الشرآة في أصول الشرآة الزميلة  ائر الشرآة الزميل اح أو خس يتم إدراج حصة الشرآة في صافي أرب
  . الدخل قائمة 

  

    المتاحة للبيع  اإلستثمارات في األوراق المالية
اريخ اإلستحقاق أو              ى ت ا حت اظ به ة عدم اإلحتف اة بني ع والمقتن ة المتاحة للبي تقيد اإلستثمارات في األوراق المالي
درج ضمن           ة ، وت ة العادل وال شرآات ، بالقيم ي رؤوس أم ة ف ل حصص ملكي ي تمث اجرة ، والت ألغراض المت

ة      . جودات غير المتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في السنة المالية الالحقة المو ة العادل رات في القيم د التغي تقي
ر مؤقت     . إلستثمارات األوراق المالية المتاحة للبيع آبند مستقل ضمن حقوق المساهمين  يحمل أي انخفاض غي

دخل       ة ال تثمارات ضمن قائم ك اإلس رادات  . في قيمة تل د اإلعالن عن توزيعات        تسجل إي تثمارات عن ذه اإلس ه
  . األرباح فيها 

  

ة ، وإال               داول األوراق المالي ة وجود سعر سوق نشط لت ة السوقية في حال ى أساس القيم ة عل تحدد القيمة العادل
ى   وفي حالة بيع أي جزء من اإلستثمارات المقتناه ، فإنه يتم تحديد ا. تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة  ة عل لتكلف
  . أساس طريقة المتوسط المرجح 

  

  رسملة تكلفـة اإلقتراض  
اريع تحت   ى المش مالية ، عل ة بالمشروعات الرأس القروض المتعلق ل الخاصة ب ة التموي ملة صافي تكلف تم رس ي

ة        ة طويل رة زمني اؤها فت ى يتطلب إنش تم رسملت      . التنفيذ المؤهلة للرسملة والت ى ي ل الت اليف التموي ها وتحسب تك
ذ    ل       .بتطبيق معدل الرسملة على المبالغ التى أنفقت على آل مشروع تحت التنفي اليف تموي تم رسملة أى تك م ي ل

   . خالل الفترة نظرًا لعدم وجود مشروعات قائمة مؤهلة للرسملة 
  
  



  

6 
 

  العربيـة لألنابيـبشرآة ال
    )شرآة مساهمة سعودية ( 

    

  )غير مراجعة(م ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في ة المنتهيةللسنولية يضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات 
ات ر الممتلك دات  واآلالت تظه د تالبوالمع ة بع ة اإل خصمكلف تهالآات المتراآم ر مصر. س صالح اإل اتفوتعتب
ر يانة مص ر ًايراديإ فًاووالص ا مص ر اتفو، أم ر مص ينات فتعتب مالية  اتفوالتحس ري  .رأس تهالكإويج  س

درة و   حياتهاعلى أساس  الممتلكات واآلالت والمعدات ة المق اً العملي ة القسط الثابت   ل فق اع أو    . طريق األصل المب
تبعاده     إو المستبعد ه أو اس اريخ بيع ابات بت ربح أو الخسارة      ستهالآه المتراآم يتـم حذفه من الحس ات ال تم إثب ، وي

    :الناتجة ضمن قائمة الدخل ، وتقدر األعمار التشغيلية للممتلكات واآلالت والمعدات آما يلـى 
  

  السنــــوات  
  ٣٣٫٣٣ مبانــــي

  ١٥  – ١٠               آالت ومعدات
 ٥  – ٣٫٣٣             أثاث ومفروشات

  ٥                   سيارات
      ٥  – ٣                جهزة وبرامج حاسب آليأ

  المصروفات المؤجلة
ة        تقبلية آمصروفات مؤجل افع مس ا من ع منه رة خمسة      , يتم رسملة المصروفات التى يتوق ى فت ا عل تم إطفاؤه وي

  . سنوات وفقًا لطريقة القسط الثابت 
  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
تم  وين مخصص ي ة   تك ة الخدم أة نهاي وظفينمكاف اً  للم ة وفق وائم المالي ي الق ال    ف ل والعم ام العم ات نظ لمتطلب

  .خدمة الالسعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في 
  

  تحقق اإليرادات
  . يتم تسجيل إيرادات المبيعات عند تسليم البضاعة وإصدار الفاتورة للعميل 

  
  المصـروفات

ي ر   ويقية ف ة والتس روفات البيعي ل المص ة    تتمث الت اإلعالني ع والحم ع والتوزي وظفى البي ا م ـب ومزاي وات
ع     . ومصروفات البيع وما فى حكمها  ع والتوزي اج والبي يتم تصنيف المصـروفات األخـرى الغير مرتبطة  باإلنت

ة     ة واإلداري روفات العمومي من المص ة      . ض روفات البيعي ى المص ترآة عل روفات المش ع المص تم توزي ي
  .  على أساس ثابت  والمصروفات العمومية

  

  الشرعية الزآاةمخصص 
اً  ة وفق وائم المالي ى الق رعية ف اة الش تم إحتساب مخصص الزآ ة   ي ي المملك دخل ف اة وال ات مصلحة الزآ لتعليم

ى  تسجيلها ضمن قائمة الدخل تنتج عند الربط النهائي للزآاة يتم قد  تعديالتة ـأي. العربية السعودية  فى السنة الت
   .المخصص  تسويةحيث يتم حينئذ  ،فيها  النهائى ربطال إستالم يتم

  

 اإلحتياطي النظامي
ة السعودية والنظام األساسي للشرآة       تم  تمشيا مع متطلبات نظام الشرآات في المملكة العربي وين  ي اطي  إتك حتي

بة  امي بنس ن  % ١٠نظ ا     م وين حينم ذا التك ن ه ف ع وز التوق نوى ، ويج دخل الس افى ال غص يد يبل ذا  رص ه
اريخ       المدفوع لمالا من رأس  %٥٠حتياطي إلا دة بت ة للشرآة المنعق ة العام م ١٢/٠٦/٢٠١١، علمًا أن الجمعي

.  من اإلحتياطي العام وإيقاف التكوين بعد الوصول إلى النسبة المذآورة % ٥٠صادقت على إستكمال نسبة الــ 
   .حتياطي غير قابل للتوزيع آأنصبة أرباح ن هذا اإلإ
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 اإلحتياطي العام 

رآة  ـع النظـم ًاـتمشي ي للش تم ام األساس وين ي اطي إتك ام حتي بة ع ن  % ٣٠بنس نوى ،   م دخل الس افى ال ص
اطي  ذا اإلحتي اريخ        ويخصص ه دة بت رآة المنعق ة للش ة العام ًا أن الجمعي رآة ، علم الي للش ز الم دعم المرآ ل

ـ  ١٢/٠٦/٢٠١١ اطي النظامي       % ٥٠م صادقت على إستكمال نسبة ال ة لإلحتي دفوع المطلوب ال الم من رأس الم
غ            د مبل ك وتثبيت رصيده عن د ذل ام بع اطي الع وين اإلحتي اف تك ال   ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨من اإلحتياطي العام وإيق ري

   .سعودي 
  

  الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة
ل   غير المتداولة لألصوليتم بتاريخ آل قائمة مرآز مالي إجراء مراجعة للقيمة الدفترية  للتأآد من وجود أي دلي

ة األصول   هبوطعلى وقوع أي خسارة ناتجة عن  ة          . في قيم دير القيم تم تق دليل ، ي ذا ال ل ه ة وجود مث وفي حال
ذه الخسارة     إلة لالقابل د حجم ه ة         . سترداد لذلك األصل لتحدي ة القابل دير القيم ا تق ي ال يمكن فيه وفي الحاالت الت
التي ينتمي   النقدسترداد للوحدة القابلة لتوليد إل، تقوم الشرآة بتقدير القيمة القابلة لبمفـرده سترداد لذلك األصلإلل

  . إليها ذلك األصل
  

در فيه  ـوف ل ل  ي الحاالت التي يق غ القاب ه    ــ لنقاد ــ ة لتوليــ سترداد لألصل أو الوحدة القابل   إلا المبل ل من قيمت د بأق
ا  إلة لـلنقد إلى القيمة القابلاعندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد ، الدفترية  سترداد له

  . للفترة المالية التى تحدث فيها الدخلمصروفات في قائمة آ نخفاض في قيمة األصلإل، ويتم إثبات خسائر ا
  

ة   إلوإذا ما تم الحقًا عكس قيد خسارة ا نخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة القابل
ة ل التوليد  ة           إللنقد إلى القيمة المعدلة القابل ا عن القيم ي تمت زيادته ة الت ة الدفتري د القيم ى أال تزي ه، عل  سترداد ل

ك األصل أو الوحدة     إلالدفترية التي آان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا ة ذل نخفاض في قيم
ابقة  االقابلة لتوليد  د خسارة ا     . لنقد في السنوات الس ات عكس قي تم إثب ة    إلي ة   آ نخفاض في القيم إيرادات في قائم

  .للفترة المالية التى تحدث فيها الدخل
  

  يةالعمالت األجنب
بالعملة األجنبية الى الريال السعودي  التى تتم يتم تحويل المعامالتتمسك الشرآة حساباتها بالريال السعودي ، و

ًا أل عار وفق د   الصرفس ائدة عن ة  إالس راء المعامل ة   . ج ات المالي ودات والمطلوب ل الموج تم تحوي جلة وي  المس
ك  السائدة في  الصرف سعاروفقًا ألالسعودي لى الريال إ بالعمالت األجنبية آما في تاريخ قائمة المرآز المالي ذل

ة             المكاسب إن .  التاريخ ا ضمن قائم تم إدراجه ة ي ل العمالت األجنبي ائر الناتجة عن التسديدات أو تحوي والخس
  . الدخل

  

 السهم  )خسارة( ربح
أن    السهم بإستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القا) خسارة(يتم إحتساب ربح  ًا ب رة ، علم ئمة خالل الفت

   .جميع أسهم رأسمال الشرآة أسهم عادية 
  

 نتائج األعمال األولية     - ٣
دل المرآز             ة بع ة األولي وائم المالي ا لكى تظهر الق ى رأت أهميته ع التسويات الت قامت إدارة الشرآة بإعـداد جمي

   . في ذلك التاريخ  ةالمنتهي للسنةولية م ونتائج أعمالها األ٢٠١١ ديسمبر ٣١المالي األولى للشرآة آما في 
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   ديسمبر  ٣١آمـا فـى    

 مخــــــزون ، صافي       -٤
  م٢٠١١  

  )غير مراجعة(
   وديـــــال سعـــري

  م٢٠١٠
  )مراجعــــة(
          وديــــــال سعــري

  ١٨٠،٣٦٨،٥٦٩     ١٩٥٫٠٠٣٫٣٨٤    إنتـــاج تــام   
  ٣٢،٢٤٢،٥٠٢     ٤٦٫٤٣٤٫٩٨٧    إنتاج تحت التشغيل 

  ٢٩٩،٥٠٥،٤٨١     ٢٩٩٫٨٥١٫٦٠٥    مواد أولية 
  ٤٩،٧٦٦،٠٣٧     ٥٦٫١٢١٫٧٠٠   قطع غيار ومستلزمات أخرى

  ١٥،١٥٢،٥٢٠     ٧٢٫٠٤٨٫٦٤٥    طريقبضاعة بال
  ٥٧٧،٠٣٥،١٠٩     ٦٦٩٫٤٦٠٫٣٢١    المجمــوع

  )٥،٩٤١،٧٨٩(    )١٫٠١٥٫٠٨٣(   مخصص مواد راآدة وبطيئة الحرآة: يخصم
    

٦٦٨٫٤٤٥٫٢٣٨  
   ٥٧١،٠٩٣،٣٢٠  

          
ل عمالء    من رصيد مخزون اإلنتاج تام الصنع تم انتاجه بناءًا على أوامر شراء قائم  %٥١إن ما نسبته  ة من قب

   % ) .٤٣نسبة : م ٢٠١٠(م ٢٠١١ ديسمبر ٣١الشرآة آما في 
  

ا     م٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في  غالبية مخزون المواد األولية د عليه يمثل مشتريات مواد خام لتنفيذ مشاريع متعاق
   . م٢٠١٢لعام 

  

ام   ه م        ٢٠١١خالل الربع األول من ع ع جزء من المخزون المكون ل م إستخدام وبي وط أسعار ،    م ت خصص هب
غ   واد بمبل ك الم ون لتل ص المك وية المخص م تس ه ت عودى  ٤٫٩٢٦٫٧٠٦وعلي ال س غ : م ٢٠١٠(ري مبل

    .وأدرج ضمن بند إيرادات أخرى فى قائمة الدخل األولية )  ريال سعودي ١٠٫٠٨٥٫٨١٨
  

  
  

   ديسمبر  ٣١آمـا فـى    

 ـة       ــــــول ماليـــــارات وأصـــإستثمــ-٥
  م٢٠١١ 

  )غير مراجعة(
    وديــــــال سعــري

  م٢٠١٠
  )مراجعــــة(
          وديــــــال سعــري

             إستثمــار فـي شرآــة زميلــة 
  ٢١٫٥٣٦٫٤٣٠    ٢١٫٥٣٦٫٤٣٠      )    أ٥(الشرآة العربية يادونج للتغليف 

            إستثمار حصة ملكية فى رأسمال شرآة

  ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠     ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠      ) ب٥(التصنيع وخدمات الطاقة 
       ١٣٤٫٠٣٦٫٤٣٠     ١٣٤٫٠٣٦٫٤٣٠  

  
  

  أ  اإلستثمار في شرآة زميلة٥
الغ     % ٥٠تمتلك الشرآة نسبة  ادونج للتغليف الب ة ي ال سعودى وهى      ٦فى رأسمال الشرآة العربي ون ري ملي

اريخ  .  شرآة ذات مسئولية محدودة يتمثل نشاطها الرئيس فى تغليف األنابيب    م قامت  ٢٠١٠مبر ديس  ٣٠بت
ي آروشن انترناشيونال المحدودة             ادونج أنت ة لألنابيب بشراء آامل حصة شرآة ي الشريك  (الشرآة العربي

مليون ريال سعودي   ٩٫٥٧مليون دوالر أمريكي المعادل لمبلغ  ٢٫٥٥وذلك بمبلغ ) األجنبي بالشرآة الزميلة
تثمار ف    ا آمستحق للشريك      ، وعليه فقد تم إثبات قيمة الصفقة ضمن حساب اإلس ذآورة وإثباته ي الشرآة الم

ه جاري استكمال اإلجراءات       ًا أن ة  األجنبي ضمن المطلوبات ، علم ة الالزم ل     النظامي ام الصفقة وتحوي إلتم
  . وآذا اإلنتهاء من تقرير تقييم األصول المشتراة الملكية إلى الشرآة 
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  العربيـة لألنابيـبشرآة ال
    )شرآة مساهمة سعودية ( 

    

  )غير مراجعة(م ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهيةولية يضاحات حول القوائم المالية األإ
  
  

         )تتمة(ة ـــــول ماليــإستثمــارات وأص
  ب  اإلستثمار فى شرآة التصنيع وخدمات الطاقة ٥

ة   ١١٫٢٥تمتلك الشرآة عدد  ة (مليون سهم من أسهم رأسمال شرآة التصنيع وخدمات الطاق ة السهم    )طاق قيم
   . من إجمالى رأسمال الشرآة المذآورة % ٥٫٦٢٥رياالت سعودية وهى تمثل نسبة  ١٠

  
الغ           ٢٠١١خالل الربع الثاني من عام  ة والب اح الموزعة في شرآة طاق م تم استالم نصيب الشرآة من األرب

ام  ( ريال سعودي  ٥٫٦٢٤٫٩٩٩قيمتها  غ  : م ٢٠١٠ع ال سعودي   ٧٫٨٧٤٫٩٩٨مبل د    ، أدرجت  )ري ضمن بن
  .  إيرادات أخرى في قائمة الدخل األولية 

   
   ديسمبر  ٣١آمـا فـى    

 ذ     ـــــت التنفيــــات تحـــمشروع-٦

  م٢٠١١  
  )غير مراجعة(

ـال ــري
    وديـــــسع

  م٢٠١٠
  )مراجعــــة(

ـال ــري
            وديـــــسع

  ١٢،٣٠٦،٠٤٦    ١٢٫٨٢٥٫٨٥٦       مشروع تسنين األنابيب بالرياض 
  ١٫٥٩٤٫٧٤٩     ١٫٥٩٤٫٧٤٩       مشروع إنتاج األنابيب الحلزونية 

  -           ٢٫٠٥٨٫٧٦١       دفعات لشراء آالت ومعدات 
       ١٣،٩٠٠،٧٩٥    ١٦٫٤٧٩٫٣٦٦  

 
  بنوك ، تسهيالت إئتمانية        - ٧

ابات ج      ة تتضمن تسهيالت حس وك المحلي ة وقروض   لدى الشرآة إتفاقيات تسهيالت إئتمانية مع عدد من البن اري
تندية      ادات المس ق باإلعتم هيالت تتعل ى تس افة إل ة ، باإلض ارآة ومرابح ود مش ل عق ل وتموي يرة األج قص

وك      . والضمانات  ع البن ات م ى اإلتفاقي ا ف ق عليه ة متف والت معين ابات بعم ك الحس ل تل تم تحمي هيالت . ي التس
  . المذآورة مضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك المانحة 

  
   ديسمبر  ٣١ا فـى آمـ   

 قروض طويلة األجل    -٨
  م٢٠١١  

  )غير مراجعة(
   وديــــــال سعــري

  م٢٠١٠
  )مراجعــــة(
           وديــــــال سعــري

  ١٠٩،٦٠٠،٠٠٠    ١٠٧٫٣٥٠٫٠٠٠     قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  

  ١٧٥،٠٠٠،٠٠٠    ١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠      قروض بنوك تجارية   

  ٢٨٤،٦٠٠،٠٠٠    ٢٣٢٫٣٥٠٫٠٠٠      الفترة ى نهاية مجموع القروض ف

  )٣٤،٠٠٠،٠٠٠(   )٥٩٫٧٥٠٫٠٠٠(      أقساط متداولة

  ٢٥٠،٦٠٠،٠٠٠    ١٧٢٫٦٠٠٫٠٠٠      قروض طويلة األجل
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  العربيـة لألنابيـبشرآة ال
    )شرآة مساهمة سعودية ( 

    

  )غير مراجعة(م ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهيةولية يضاحات حول القوائم المالية األإ
  
  

       )تتمة( قروض طويلة األجل
   )الصندوق(قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

دى دره  ل الي ق غ اجم ال سعودى  ١١٣٫٤الشرآة قرض من الصندوق بمبل ون ري هملي د سبق الحصول علي  لق
ل  ي الجبي اج األنابيب ف اء مصنع إنت ل مشروع إنش ى تموي اعدة ف ر. للمس اني وآالت القرض مضمون ب هن مب

بعض      زام الشرآة ب ومعدات مصانع الشرآة لصالح الصندوق ، وتضمنت إتفاقية القرض شروطا فيما يخص إلت
ة   روط المالي ي      . النسب والش ط ف داد أول قس دأ س نوي ، ب ط نصف س ر قس ة عش ى ثالث رض عل داد الق تم س ي

هـ الموافق  ٠٤/٠٦/١٤٣١بتاريخ . مليون ريال سعودي  ٣٫٨م بمبلغ ١٧/٠٨/٢٠٠٨هـ الموافق ١٥/٠٨/١٤٢٩
الغ       إعادة جدولة سداد القرض ليتمم وافق الصندوق على ١٨/٠٥/٢٠١٠  ١٠٩٫٦سداد المتبقي من القرض والب

ى أن يكون سداد أول قسط     ينصف سنو  ر قسط عشأحد على مليون ريال سعودي  ـ  ١٥/٠٨/١٤٣٢في   ، عل ه
ال سعودي آجزء من القسط        ٢٫٢٥لغ م تم سداد مب٢٢/٠٨/٢٠١١تاريخ وب م١٦/٠٧/٢٠١١الموافق  ون ري ملي

ه  االول  الغ قيمت ًا أن   ٩الب عودي ، علم ال س ون ري ط  ملي ر قس داده   أخ يتم س ى س ق  ١٥/٠٨/١٤٣٧ف ـ المواف ه
   .م ٢٢/٠٥/٢٠١٦

  

  قروض بنوك تجارية 
ة باألجل من  ةض طويلوالشرآة قرلدى  ة  نوك تجاري غ   محلي الى مبل ال سعودي    ٣٠٠ بإجم ون ري حصلت   ، ملي
ل   ليهاع ر .  توسعات الشرآة الرأسمالية   للمساعدة فى تموي ند  ةض مضمون والق م  .  كوألمر لصالح البن    اتبس ت

ـغ  روض بمبلـ د الق داد أح اء من س ع الثالث  ١٠٠اإلنته ة الرب ال سعودي بنهاي ـون ري داد . م ٢٠١٠مليــ تم س ي
وية متساوية القيمة قيمة آل منها أقساط نصف سن ٨على عدد مليون ريال سعودى  ٢٠٠ المتبقية بمبلغض والقر
 )م٢٠١٠والذى تم سداده خالل شهر ديسمبر ( م٠٢/٠١/٢٠١١سداد أول قسط فى  يبدأريال سعودى  مليون ٢٥

  .م ٠٢/٠٧/٢٠١٤وأخر قسط سيكون بتاريخ 
  

 طرف ذو عالقة  مطلوب ل - ٩
ة (للتغليف تتعامل الشـرآة في سياق أعمالها التجارية العادية مع الشرآة العربية يادونج  وم   ) شرآة زميل حيث تق

داد بعض المصروفات    ب ، وس ي تغليف األنابي ة ف ذآورة والمتمثل رآة الم ن الش دمات الصناعية م تالم الخ بإس
ل مجلس إدارة        . بالنيابة عنها  دة من قب ًا لشروط التعامل المعتم يتم إجــراء جميــع المعامالت بين الشرآتين وفق

تلم الشرآة.  الشرآتين   م تس ة خالل  ل نةأي  خدمات صناعية من الشرآة الزميل ي  الس ة ف  ديسمبر ٣١المنتهي
ـغ : م ٢٠١٠(م ٢٠١١ ـات بمبلـ تلمت خدمــ عودي ١٧٫٣٣٠٫٤٢٣إس ـال س دائن  ) ريـ ـان الرصيد ال ـد آــ ، وقـ

غ  ٢٠١١ ديسمبر  ٣١المستحق للشــــرآة الزميلــة آمــا في  ال سعودي    ٨٫٣٩٥٫٣٠٧م مبل غ  : م ٢٠١٠(ري مبل
   ) .ريال سعودي ٩٫٧٤٩٫١٩٥

  
  

 اإلحتياطي العام اإلحتياطي النظامي و - ١٠
اريخ   دة بت رآة المنعق ة للش ة العام ت الجمعي د وافق ات مجلس اإلدارة بخصوص ١٢/٠٦/٢٠١١لق ى إقتراح م عل

غ           ١١٠٫١٩٦٫١٨١تحويل مبلغ  اطي النظامي ليصبح رصيده مبل ى اإلحتي ام إل اطي الع ريال سعودي من اإلحتي
ام   % ٥٠ريال سعودي بحيث يمثل  ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠ اطي الع من رأسمال الشرآة المدفوع ، وآذلك تثبيت اإلحتي

ام    ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨بعد التحويل بمبلغ  اح ع م  ٢٠١١ريال سعودي وإيقاف تكوين هذه اإلحتياطيات إعتبارًا من أرب
.   
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  العربيـة لألنابيـبشرآة ال
    )شرآة مساهمة سعودية ( 

    

  )غير مراجعة(م ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهيةولية ئم المالية األيضاحات حول القواإ
     
   ديسمبر  ٣١آمـا فـى    

  أرباح مبقـــاة١١
  م٢٠١١  

  )غير مراجعة(
    وديــــــال سعــري

  م٢٠١٠
  )مراجعــــة(
            وديــــــال سعــري

  ٢٣٢٫٨٨٧٫٣٠٠     ٢٢٩٫٣٧٨٫٣٨٥        السنة رصيد أول   
  )٣،٥٠٨،٩١٥(    )٥٫٥٢٦٫٨٥٨(        السنة ارةخسصافي   

       ٢٢٩٫٢٧٨٫٣٨٥     ٢٢٣٫٨٥١٫٥٢٧  

 
  

 اإللتزامات العرضية ١٢
ي         ا ف ة آم مان القائم ات الض تندية وخطاب ادات المس ة اإلعتم ي قيم ية ف ات العرض ـل اإللتزام مبر ٣١تتمث  ديس

   ) .عودي مليون ريال س ٥٠٫٦مبلغ : م ٢٠١٠(مليون ريال سعودي  ١٦٦٫٢م بمبلغ ٢٠١١
  

  
 


