
    

    

  

  

  
    

  

    

  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  

   للسنة المنتھیةة األولیة ـالقوائم المالی
  م٢٠١٢ دیسمبر ٣١في 

  وتقـریر الفحــص المحــدود 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  العربیـة لألنابیـبة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  

  م وتقریر الفحص المحدود٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھیلسنة لالقوائم المالیة األولیة س فھر
  

  
  
  
  
  صفحـة   

    

  ١  القوائم المالیة األولیةالمحدود عن فحص التقریر 

  ٢   ولیة األقائمة المركز المالي 

  ٣   ولیة األقائمة الدخل 

  ٤    ولیةاأل قائمة التدفقات النقدیة

  ١١ – ٥   ولیة قوائم المالیة األإیضاحات حول ال
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  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  
  )مراجعةغیر (ولیة األ قائمة المركز المالي

  
  

  سمبردی ٣١ يـا فـكم       

  إیضاح   الموجودات
  م٢٠١٢  

  )ـــةر مراجعـــیغ(
  ودىـــــال سعــــــریـ

  م٢٠١١  
  )ـةـــراجعــــم(
  ـودىـــــال سعـــریـ

  
  

              
              متداولةالموجودات لا

    ٦٫٨٧٣٫٦٨٧     ٥٫٧٦٨٫٥٣٨      ونقد مماثـل  دـنق
    ٦٢٫١٣١٫٠٥٥    ٢٤٦٫٦١٤٫٢٨٣      ذمــم مدیــنة

    ٦٦٨٫٤٤٥٫٢٣٨    ٥٩٩٫٩٤٧٫٧٦١   ٤   ، صافي زونـــــمخ
    ٩٫٢٥٢٫٦٢١    ٢٨٫٤٥٧٫٨٥٦     دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى 

                  ٧٤٦٫٧٠٢٫٦٠١    ٨٨٠٫٧٨٨٫٤٣٨      مجموع الموجودات المتداولة
              متداولةالموجودات غیر ال

    ١٣٣٫٦٨٩٫٨٥٦    ١٣٣٫٦٨٩٫٨٥٦    ٥  إستثمارات وأصول مالیة
    ٤٧٢٫٨١٨٫١٧٩    ٤٤١٫٤٨٦٫٤٥٣     ممتلكات وآالت ومعدات ، صافي 

    ١٦٫٣٧٩٫٣٦٦    ١٨٫٨١٥٫٤٢٠    ٦  مشروعات تحت التنفیذ
    ٧٫١٦٥٫٨٤٦    ٣٫٧١٤٫٠٠٦     مصروفات مؤجلة ، صافي 

    ٦٣٠٫٠٥٣٫٢٤٧    ٥٩٧٫٧٠٥٫٧٣٥      مجموع الموجودات غیر المتداولة
              

    ١٫٣٧٦٫٧٥٥٫٨٤٨    ١٫٤٧٨٫٤٩٤٫١٧٣      مجموع الموجودات
              

                            المطلوبات وحقوق المساھمین
              متداولةالمطلوبات ال

    ٣٤٫١٤٠٫٠٠٤    ٢٩٫٦٩٢٫٧٠٦      أوراق دفع 
    ٣٠٥٫١٣١٫٤٨٧    ٤٨٥٫٨٥٦٫٤٣٦    ٧  قروض قصیرة األجل 

    ٥٩٫٧٥٠٫٠٠٠    ٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٨  أقساط متداولة من قروض طویلة األجل 
    ٣٫٠١٢٫٣٢٥    ٥٫٧٥٧٫٥٧٩      ذمــم دائـــنة 

    ٥٨٫٣٨٤٫٠٦٧    ٢٨٫٢٠٩٫٥٠٥      مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
    ٨٫٢٥٧٫٨٦٩    ١٤٫٤٥٨٫٨٠١    ٩  مطلوب لطرف ذو عالقة 
    ٤٦٨٫٦٧٥٫٧٥٢    ٦٥٥٫٩٧٥٫٠٢٧      ولةمجموع المطلوبات المتدا

              
              متداولةالمطلوبات غیر ال

    ١٧٢٫٦٠٠٫٠٠٠    ١٠٧٫١٠٠٫٠٠٠    ٨  األجل  قروض طویلة
    ٨٫٨٥٩٫٧٩٢    ٩٫٣٨٨٫٤٨١       مكافأة نھایة الخدمة مخصص 

    ١٨١٫٤٥٩٫٧٩٢    ١١٦٫٤٨٨٫٤٨١      مجموع المطلوبات غیر المتداولة
              

                  ٦٥٠٫١٣٥٫٥٤٤    ٧٧٢٫٤٦٣٫٥٠٨      مجموع المطلوبات
              حقوق المساھمین

    ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١  رأس المال
    ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٠  حتیاطي نظاميإ
    ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨    ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨    ١٠  عـام حتیاطي إ

    ٢٢٢٫٦٨٢٫٠٠٦    ١١٧٫٠٩٢٫٣٦٧    ١١   اةأرباح مبقـ
    ٧٢٦٫٦٢٠٫٣٠٤    ٧٠٦٫٠٣٠٫٦٦٥      مجموع حقوق المساھمین

    ١٫٣٧٦٫٧٥٥٫٨٤٨    ١٫٤٧٨٫٤٩٤٫١٧٣      مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین
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  العربیـة لألنابیـبة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  
  )مراجعةغیر (األولیة  دخـلة القائم

  

  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة فى    
  دیسمبر ٣١

  
  

  المنتھیة فى للسنة
  دیسمبر ٣١

  م٢٠١٢   
  )یر مراجعــةغ(
  ودىـــال سعــــریـ

  م٢٠١١ 
  )مراجعــةغیر (
  ـودىـــــال سعـــریـ

  م٢٠١٢  
  )یر مراجعة غ(
  ودىــــال سعــــری

  م٢٠١١ 
  )مراجعــة(

                    ـودىـــــسع ـالــری
  ٢٧٤٫٦٧٧٫٧٠٩     ٦٧٩٫٩١٢٫٦٠٤     ٧٩٫٢٧٨٫٣٣٥     ١٧٨٫٩٠٦٫٣٨٨     المبیعات 

  )٢٤٠٫٦٨٢٫٨٧٢(    )٦٢٩٫٢٩٥٫٤٥٥(    )٧٠٫٨٦٣٫١٢٩(    )١٧٣٫٨٢٢٫٤٠٧(    تكلفة المبیعات 

                    ٣٣٫٩٩٤٫٨٣٧     ٥٠٫٦١٧٫١٤٩    ٨٫٤١٥٫٢٠٦     ٥٫٠٨٣٫٩٨١     مجمل الدخل 
  )٦٫١٣٢٫١٢٢(    )٣١٫٣٩١٫١٥٨(    )٢٫٢٦٤٫٦٧٥(    )١٢٫٠٨٢٫٢٥٩(    یقیة مصروفات بیعیة وتسو

  )١٥٫٧٨٦٫٣٢٧(    )١٢٫٧٢٠٫٩٧٤(    )٣٫٩٥٠٫١١٩(    )٢٫٨٩٧٫٥٥٦(    مصروفات عمومیة وإداریة

                    ١٢٫٠٧٦٫٣٨٨     ٦٫٥٠٥٫٠١٧     ٢٫٢٠٠٫٤١٢     )٩٫٨٩٥٫٨٣٤(    من األعمال المستمرة الرئیسة) الخسارة(الدخل 
  )١٧٫٨٠٢٫١٩١(    )٢٣٫٤٣٩٫٦٧٤(    )٦٫٧١٦٫٧٠٥(    )٥٫٦٣٩٫٩٠٠(      ـلتكلفة التموی

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

  ١٠٫٤٨٨٫٢٩٣     ٦٫٣٠٨٫٤٦٧     ١٠٦٫٢٠٦     )١٫٥٥٢٫٥٦١(     أخرى ، صافى )مصروفات(وإیرادات 

  ١٫٣١٠٫٦٥٠     )١٤٫٠٧٨٫٠٣٠(    )٥٫٢٧٣٫٠٤٧(    )١٧٫٩٥١٫٢٥٥(    الدخل قبل الزكاة الشرعیة )الخسارة(

  )٨٫٠٠٧٫٠٢٩(    )٦٫٥١١٫٦٠٩(    )١٫٢٢٢٫٢٥٩(    )١٫٢٧٥٫٠٧٠(     مخصص الزكاة الشرعیة

  )٦٫٦٩٦٫٣٧٩(    )٢٠٫٥٨٩٫٦٣٩(    )٦٫٤٩٥٫٣٠٦(    )١٩٫٢٢٦٫٣٢٥(    صافــي الخسارة

  
  : السھم األساس من ) خسارة(ربح 

  

  

  
  

      
  

  ٠٫٣٠     ٠٫١٦     ٠٫٠٦    )٠٫٢٥(     األعمـال المستمـرة الرئیسـة
  

  )٠٫٤٧(    )٠٫٦٧(    )٠٫٢٢(    )٠٫٢٣(    األعمال المستمرة الفرعیة 

  )٠٫١٧(    )٠٫٥١(    )٠٫١٦(    )٠٫٤٨(     الخسارةصافـــى 
  
  
  

ً ) ١٢(إلى ) ١(من یضاحات المرفقة ن اإلإ   ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة تشكل جزءا
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  لألنابیـبالعربیـة ة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  
  
  
  

  )مراجعةغیر (األولیة  التدفقات النقدیةقائمة 
  

  المنتھیة فى للسنة   
  دیسمبر ٣١

  

  نشطة التشغیلیةاألالتدفقـات النقدیـة من 
  م٢٠١٢

  )غیـــر مراجعـــة(
  ودىـــــال سعــــــریـ

  م٢٠١١  
  )مـــراجعـــــة(
  ـودىـــــال سعـــریـ

  
  

          
    ١٫٣١٠٫٦٥٠     )١٤٫٠٧٨٫٠٣٠(  الدخـل قبل الزكاة الشرعیة ) الخسارة(

  زكاة ــل قبل الــالدخ) الخسارة(ة ــلتسویتعدیالت 
  :ة األنشطة التشغیلی دم فيالمستخمع صافى النقـد 

        

    )٥٫٢٧٨٫٤٢٥(    )٥٫٦٢٤٫٩٩٩(      ، صافى إیرادات إستثمارات وأصول مالیة
    ٣٧٫٥٤٦٫١٩٠     ٣٦٫٩٠٤٫١٢٤   إستھالكات  

    )١١١٫٨٩٣(    -          معدات  و وآالتأرباح بیع ممتلكات 
    -            ١٫٥٩٤٫٧٤٩   مشروع إنتفى الغرض منھ تسویة تكلفة 

    ٣٫٤٥١٫٨٤٠     ٣٫٤٥١٫٨٤٠   إطفاء مصروفات مؤجلة 
    ٢٫٧١٥٫٤٢٣     ١٫٥٣٦٫٦٣٦    مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

          جودات التشغیلیة النقص في المو) الزیادة(
    )١١٫٨٢٣٫٢٩٨(    )١٨٤٫٤٨٣٫٢٢٨(  ذمم مدینة 
          )٩٢٫٤٢٥٫٢١٢(    ٦٨٫٤٩٧٫٤٧٧   مخـزون 

    )٤٫٩٢٦٫٧٠٦(    -          مخصص مواد راكدة وھبوط أسعار 
    )٢٫٨٩٠٫٨٨٣(    )١٩٫٢٠٥٫٢٣٥(  دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى 

          یة في المطلوبات التشغیل) النقص(الزیادة 
    ١٫٦٤٦٫٤٠٥     ٢٫٧٤٥٫٢٥٤   ذمم دائنة 

    ١٨،٠١٤،٢٥٩    )٢٩٫١٢٠٫٨١٢(  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
    )١٫٤٩١٫٣٢٦(     ٦٫٢٠٠٫٩٣٢    التغیر فى رصید طرف ذو عالقة 

      )٥٤٫٢٦٢٫٩٧٦(    )١٣١٫٥٨١٫٢٩٢(  عجز النقد من التشغیل 
  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 

  
)١٫٠٠٧٫٩٤٧(    

  
)٧٦٦٫٦٤٤(    

    )٧٫٨٦٥٫٥٠٧(    )٧٫٥٦٥٫٣٥٩(  الزكاة الشرعیة المدفوعة 
              )٦٢٫٨٩٥٫١٢٧(    )١٤٠٫١٥٤٫٥٩٨(  نشطة التشغیلیةاأل المستخدم في صافي النقد

          ةـستثمارینشطة اإلاألالتدفقات النقدیة من 
    ٥٫٦٢٤٫٩٩٩     ٥٫٦٢٤٫٩٩٩   توزیعات مستلمة من أوراق مالیة متاحة للبیع 

   )١١٫٦٢٠٫٨٨٥(   )٥٫٥٧٢٫٣٩٨(  ء ممتلكات وآالت ومعدات شرا
    ٤٨٨٫٧١٧     -  المحصل من بیع ممتلكات ومعدات  

    )٢٫٤٧٨٫٥٧١(    )٤٫٠٣٠٫٨٠٣(  مشروعات تحت التنفیذ 
             )٧٫٩٨٥٫٧٤٠(   )٣٫٩٧٨٫٢٠٢(  ستثماریةنشطة اإلألا فيالمستخدم  صافي النقد

          ةـلیة التمویـنشطاألالتدفقات النقدیة من 
    )١٤٠٫٢٥٠(    -          المسدد من توزیعات أرباح المساھمین  

    ٢٧٫٧٨٧٫٨٣٠     )٤٫٤٤٧٫٢٩٨(  المحصل من اوراق دفع) المسدد(صافي 
    ٨١٫٥٠٠٫٤٨٧     ١٨٠٫٧٢٤٫٩٤٩   من قروض قصیرة األجل     المحصلصافى 

    )٥٢٫٢٥٠٫٠٠٠(    )٣٣٫٢٥٠٫٠٠٠(  صافى المسدد من قروض طویلة ومتوسطة األجل  
              ٥٦٫٨٩٨٫٠٦٧     ١٤٣٫٠٢٧٫٦٥١   نشطة التمویلیةاألالناتج من  صافي النقد

    )١٣٫٩٨٢٫٨٠٠(    )١٫١٠٥٫١٤٩(   والنقد المماثل النقدفي  النقصصافي 
              ٢٠٫٨٥٦٫٤٨٧     ٦٫٨٧٣٫٦٨٧   السنة ة والنقــد المماثل في بداید ــالنق
    ٦٫٨٧٣٫٦٨٧     ٥٫٧٦٨٫٥٣٨   السنة ة ــــایـاثل في نھـــد الممـــوالنقـ دــــالنق
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

  )غیر مراجعة(م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ في للسنة المنتھیةولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  
  

 التكوین والنشاط - ١
  

م ھي شركة مساھمة سعودیة ) الشركة(لشركة العربیة لألنابیب ا ر التجارة رق الي وزی رار مع تأسست بموجب ق
اریخ و ٩٢٢ ق ١٩/١١/١٤١١ت ـ المواف عودیة م٠١/٠٦/١٩٩١ھ ة الس ة العربی جلة بالمملك ركة مس ب  والش بموج

  . ھـ ومركزھا الرئیس مدینة الریاض ١٤/٠٢/١٤١٢ وتاریخ ١٠١٠٠٨٥٧٣٤السجل التجاري رقم 
  

ب ولألغراض  ً والمطلیة لخطوط األنابی تتمثل النشاطات الرئیسة للشركة في إنتاج أنابیب الصلب الملحومة طولیا
ة ائیة والتجاری م  اإلنش ناعي رق رخیص الص ب الت اطھا بموج ركة نش ارس الش اریخ /٤٣٤وتم ص وت

  .ھـ ٠٤/٠٦/١٤١٨وتاریخ  ٦٣٤/٤الصناعي رقم  ھـ والمعدل بالترخیص١٢/١١/١٤٠٥
  

ة  وائم المالی ل بموجب السجل تتضمن ھذه الق ة الجبی ا بمدین ال الشركة وفرعھ ائج أعم ات ونت موجودات ومطلوب
  . م ٣٠/٠٥/٢٠٠٥ھـ الموافق ٢١/٠٤/١٤٢٦وتاریخ  ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨التجاري رقم 

  

ركة  غ رأسمال الش ى یبل ا ف مبر ٣١كم غ ٢٠١٢ دیس ى  ٤٠٠م  مبل ون لایر سعودى مقسم إل ھم  ٤٠ملی ون س ملی
ملیون  ٣١٫٥ مقسم إلى ملیون لایر سعودي  ٣١٥مبلغ  :م ٢٠١١عام (ریاالت سعودیة  ١٠القیمة اإلسمیة للسھم 

ى م١١/٠٦/٢٠١٢في المنعقدة وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة في جلستھا  . )سھم  ادة رأسمال الشركة  عل زی
ون لایر س ٣١٥من  ى ملی ق إصدار عدد  ٤٠٠عودي إل ك عن طری ون لایر سعودي ، وذل ون سھم  ٨٫٥ملی ملی

ادة من ومجانى على  ة تمویل تلك الزی ى موافق د حصلت الشركة عل اة وق اح المبق ات حساب األرب ةالجھ  النظامی
  .للشركة النظام األساسي والسجل التجاري تعدیل و إضافة األسھم فى حسابات المساھمینوتم  على  تلك الزیادة

  

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

  

  الھامة ملخص السیاسات المحاسبیة - ٢
داد تم إع ركة  ی ة للش وائم المالی دأ التكلفالق ا لمب ةـوفق ي ( ة التاریخی ة وف ركات زمیل ي ش تثمارات ف دا اإلس ا ع فیم

ةاألوراق المالی رات التالی ي الفق یرد ف بما س ع حس ة للبی تحقاق ) ة المتاح دأ اإلس اس مب ى أس ادىء عل ا لمب وطبق
ات  ادىء والسیاس س المب ى نف ركة عل د الش عودیة ، وتعتم ة الس ة العربی ي المملك ا ف ارف علیھ بة المتع المحاس

ً ألھم السیاسات الم وائم المحاسبیة إلعداد القوائم المالیة األولیة وفیما یلـي ملخصا ذه الق داد ھ حاسبیة المتبعة في إع
  . المالیة األولیة 

  

  التقدیرات المحـاسبیـة
  

دیرات واإلفتراضات األولیة إن إعداد القوائم المالیة  ً للمباديء المحاسبیة المتعارف علیھا یتطلب إستخدام التق وفقا
ىالتي قد تؤثر على قیمة الموجودات والمطلوبات المقیدة وعلى اإلفصاح عن ا  لموجودات والمطلوبات المحتملة ف

ة تاریخ القوائم المالیة دى .  األولی وفرة ل ات واألحداث المت ى أفضل المعلوم ة عل دیرات مبنی ن أن التق الرغم م وب
ً عن  ةــاألولی اإلدارة فى تاریخ إصدار القوائم المالیـة ا ً غیر جوھری إال أن النتائج الفعلیة النھائیة قد تختلف إختالفا

  .تقدیرات ھذه ال
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

  )غیر مراجعة(م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ في للسنة المنتھیةولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

  

  النقـد والنقد المماثل  
تثمارات األخ ة واإلس ـة بالصنادیق واألرصـدة البنكی ل النقدی ة یتضمن النقـد والنقد المماث یولة القابل ة الس رى عالی

ً أو أقل من تاریخ شرائھا    .للتحویل إلى مبالغ نقدیة محددة والتي تستحق خالل تسعون یوما
  

  الذمم المدینـة
  . تظھر الذمم المدینة بالصافي بعد تجنیب المبالغ الالزمة لألرصدة المدینة المشكوك في تحصیلھا ، إن وجدت 

  

  المخـزون
یم المخزون با ل یتم تقی ا أق ة أیھم ة البیعی ة أو صافي القیم ة المتوسط . لتكلف ً لطریق ا ة المخزن وفق د تكلف تم تحدی ی

ة . المرجح  دي العامل ة األی واد وتكلف ة الم ى قیم ة الصنع والبضاعة تحت التصنیع عل تشتمل تكلفة البضاعة تام
ر المباشرة  د وبطيء الح. ومصروفات التصنیع غی وین مخصص للمخزون الراك تم تك دیره ی تم تق ذى ی ة وال رك

  . بمعرفة اإلدارة 
  

  اإلستثمارات في شركات زمیلة
ة  اتھا المالی ى سیاس ً عل ا ً ھام أثیرا ركة ت ى للش ة والت ركات زمیل ي ش تثمارات ف ى اإلس بة عل تم المحاس ی

ل ً طوی تثمارا ركة إس ا الش ك فیھ ى تمتل غیلیة أو الت ین  والتش راوح ب ل یت ى % ٢٠األج ن رأس % ٥٠إل م
ال، وف د الم ھ بع تم تعدیل ة وی راء بالتكلف د الش تثمار عن جیل اإلس تم تس ث ی ة ، حی وق الملكی ة حق ً لطریق ا ق

ة  ركة الزمیل ول الش ي أص ركة ف ة الش ي حص ر ف وء التغی ي ض ك ف ي . ذل ركة ف ة الش تم إدراج حص ی
  . صافي أرباح أو خسائر الشركة الزمیلة في قائمة الدخل األولیة 

  

    المتاحة للبیع  لیةاإلستثمارات في األوراق الما
تحقاق أو  اریخ اإلس ى ت ا حت اظ بھ دم اإلحتف ة ع اة بنی ع والمقتن ة للبی ة المتاح ي األوراق المالی تثمارات ف د اإلس تقی
من  درج ض ة ، وت ة العادل ركات ، بالقیم وال ش ي رؤوس أم ة ف ص ملكی ل حص ي تمث اجرة ، والت راض المت ألغ

ة الموجودات غیر المتداولة ما لم یكن ھناك نی ة الالحق نة المالی ي الس ة . ة لبیعھا ف ة العادل ي القیم رات ف د التغی تقی
وق المساھمین  ت . إلستثمارات األوراق المالیة المتاحة للبیع كبند مستقل ضمن حق ر مؤق اض غی ل أي انخف یحم

دخل  ة ال تثمارات ضمن قائم ك اإلس ة تل ي قیم د اإلعالن عن توزیع. ف تثمارات عن ذه اإلس رادات ھ ات تسجل إی
  . األرباح فیھا 

  

ر  تحدد القیمة العادلة على أساس القیمة السوقیة في حالة وجود سعر سوق نشط لتداول األوراق المالیة ، وإال تعتب
ى أساس . التكلفة بمثابة القیمة العادلة  ة عل د التكلف وفي حالة بیع أي جزء من اإلستثمارات المقتناه ، فإنھ یتم تحدی

  . طریقة المتوسط المرجح 
  

  رسملة تكلفـة اإلقتراض  
ذ  یتم رسملة صافي تكلفة التمویل الخاصة بالقروض المتعلقة بالمشروعات الرأسمالیة ، على المشاریع تحت التنفی

ة ة طویل رة زمنی ب إنشاؤھا فت ى یتطل ق . المؤھلة للرسملة والت تم رسملتھا بتطبی ى ی ل الت الیف التموی وتحسب تك
ذ معدل الرسملة على المبالغ ال ى كل مشروع تحت التنفی ت عل ى أنفق ل خالل  .ت الیف تموی تم رسملة أى تك م ی ل

ً لعدم وجود مشروعات قائمة مؤھلة للرسملة     . الفترة نظرا
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

  )جعةغیر مرا(م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ في للسنة المنتھیةولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  
  
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات 
ات ر الممتلك دات  واآلالت تظھ د تالبوالمع ة بع مكلف ة اإل خص تھالكات المتراكم ر. س ر مص الح اإل اتفوتعتب ص
ً ووالصیانة مصر ً یرادیإ فا ات  ستھالكإویجري  .رأسمالیة  اتفوالتحسینات فتعتبر مصر اتفو، أما مصر ا الممتلك

دات اس واآلالت والمع ى أس ا عل درة و حیاتھ ة المق ً العملی ا تل فق ط الثاب ة القس تبعد . طریق اع أو المس ل المب  األص
، ویتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة ضمن  ستھالكھ المتراكم یتـم حذفھ من الحسابات بتاریخ بیعھ أو استبعادهإو

    :ى قائمة الدخل ، وتقدر األعمار التشغیلیة للممتلكات واآلالت والمعدات كما یلـ
  

  السنــــوات  
  ٣٣٫٣٣  مبانــــي

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

  ٥                    سیارات 
      ٥  – ٣                 أجھزة وبرامج حاسب آلي

  المصروفات المؤجلة
تقبلیة  افع مس ا من ع منھ ى یتوق ة یتم رسملة المصروفات الت رة خمسة , كمصروفات مؤجل ى فت ا عل تم إطفاؤھ وی

ً لطریقة القسط الثابت    . سنوات وفقا
  

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
ً  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین تكوین مخصصیتم  ال السعودي  في القوائم المالیة وفقا لمتطلبات نظام العمل والعم

  .خدمة العلى أساس الفترة التي أمضاھا الموظف في 
  

  تحقق اإلیرادات
  . یتم تسجیل إیرادات المبیعات عند تسلیم البضاعة وإصدار الفاتورة للعمیل 

  

  المصـروفات
تتمثل المصروفات البیعیة والتسویقیة في رواتـب ومزایا موظفى البیع والتوزیع والحمالت اإلعالنیة ومصروفات 

ا  ى حكمھ ا ف ع وم ـرى الغ. البی ـروفات األخ نیف المص تم تص من ی ع ض ع والتوزی اج والبی ة  باإلنت ر مرتبط ی
ة  ة واإلداری روفات العمومی روفات . المص ة والمص روفات البیعی ى المص تركة عل روفات المش ع المص تم توزی ی

  .  العمومیة على أساس ثابت 
  

  الشرعیة الزكاةمخصص 
 ً ة لتعلیمات مصلحة الزك یتم إحتساب مخصص الزكاة الشرعیة فى القوائم المالیة وفقا اة والدخل في المملكة العربی

د  تعدیالتة ـأی. السعودیة  تم ق اة ی ائي للزك ربط النھ د ال تج عن دخل تن ة ال تمتسجیلھا ضمن قائم ى ی نة الت ى الس  ف
   .المخصص  تسویةحیث یتم حینئذ  ،فیھا  النھائى الربط إستالم

  

 اإلحتیاطي النظامي
ة العربی ي المملك تم ة السعودیة والنظام األساسي للشركة تمشیا مع متطلبات نظام الشركات ف وین ی اطي إتك حتی

بة  امي بنس ن  % ١٠نظ ا م وین حینم ذا التك ن ھ ف ع وز التوق نوى ، ویج دخل الس افى ال غص ید یبل ذا  رص ھ
   .حتیاطي غیر قابل للتوزیع كأنصبة أرباح ن ھذا اإلإ. المدفوع  لمالا من رأس  %٥٠حتیاطي اإل
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

  )غیر مراجعة(م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ في للسنة المنتھیةولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

  

 اإلحتیاطي العام 
ًـ تمشی صافى الدخل السنوى ، ویخصص من  % ٣٠بنسبة عام حتیاطي إتكوین یتم ام األساسي للشركة ـع النظـم ا

ا ز الم اریخ ھذا اإلحتیاطي لدعم المرك دة بت ة للشركة المنعق ة العام ً أن الجمعی ا م ١٢/٠٦/٢٠١١لي للشركة ، علم
ام  من رأس المال المدفوع% ٥٠صادقت على إستكمال نسبة الـ  اطي الع ن اإلحتی المطلوبة لإلحتیاطي النظامي م

   .لایر سعودي  ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨وإیقاف تكوین اإلحتیاطي العام بعد ذلك وتثبیت رصیده عند مبلغ 
  

  ھبوط في قیمة األصول غیر المتداولةال
ة لألصولیتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي إجراء مراجعة للقیمة الدفتریة  ل  غیر المتداول د من وجود أي دلی للتأك

وطعلى وقوع أي خسارة ناتجة عن  ة األصول ھب ي قیم ة . ف دیر القیم تم تق دلیل ، ی ذا ال ل ھ ة وجود مث ي حال وف
ذلك إلالقابلة ل ذه الخسارةسترداد ل د حجم ھ ة . األصل لتحدی ة القابل دیر القیم ا تق ن فیھ ي ال یمك ي الحاالت الت وف

د إل، تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لبمفـرده سترداد لذلك األصلإلل دسترداد للوحدة القابلة لتولی ي  النق ي ینتم الت
  . إلیھا ذلك األصل

  

ل لـوف غ القاب ا المبل در فیھ ي یق االت الت دة القابلإلي الح ترداد لألصل أو الوح ـس ـة لتولیـ ـلنقاد ـ ھ ـ ن قیمت ل م د بأق
اإلة لـلنقد إلى القیمة القابلاعندئذ تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتولید ، الدفتریة ،  سترداد لھ

  . لیة التى تحدث فیھاللفترة الما مصروفات في قائمة الدخلك نخفاض في قیمة األصلإلویتم إثبات خسائر ا
  

ً عكس قید خسارة ا ة إلوإذا ما تم الحقا دة القابل ة لألصل أو الوح ة الدفتری نخفاض في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیم
ة لالتولید  ة القابل ة المعدل ى القیم ة إللنقد إل ا عن القیم ت زیادتھ ي تم ة الت ة الدفتری د القیم ى أال تزی ھ، عل سترداد ل

ك األصل أو الوحدة إلن من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات خسارة االدفتریة التي كا ة ذل ي قیم اض ف نخف
 إیرادات في قائمة الدخلكنخفاض في القیمة إلیتم إثبات عكس قید خسارة ا. لنقد في السنوات السابقةاالقابلة لتولید 

  .للفترة المالیة التى تحدث فیھا
  

  العمالت األجنبیة
تم یتم تحویل المعامالتاباتھا باللایر السعودي ، وتمسك الشركة حس ى ت ى اللایر السعودي  الت ة ال ة األجنبی بالعمل

ً أل بالعمالت  المسجلة ویتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة. جراء المعاملة إالسائدة عند  الصرفسعار وفقا
ً أل السعوديإلى اللایر  األجنبیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي ا ي  الصرف سعاروفق ائدة ف اریخالس ك الت .  ذل

  . األولیة الدخلوالخسائر الناتجة عن التسدیدات أو تحویل العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ضمن قائمة  المكاسبإن 
  

 السھم  )خسارة( ربح
ة خالل ) خسارة(یتم إحتساب ربح  ة القائم أن السھم بإستخدام المتوسط المرجح لعدد األسھم العادی ً ب ا رة ، علم الفت

ا  السنةخالل التي تمت حیث أن الزیادة فى رأسمال الشركة  .جمیع أسھم رأسمال الشركة أسھم عادیة  م تمویلھ ت
ح ) مصادر داخلیة(من خالل األرباح المبقاة  ادة إحتساب رب م إع ة ) خسارة(، فقد ت رات المقارن السھم خالل الفت

ً  ٤٠خالل الفترة الحالیة والبالغة  على متوسط عدد األسھم العادیة القائمة   .ملیون سھما
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

  )غیر مراجعة(م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ في للسنة المنتھیةولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  
  

 نتائج األعمال األولیة     - ٣
تى رأت أھمیتھا لكى تظھر القوائم المالیة األولیة بعدل المركز المالي قامت إدارة الشركة بإعـداد جمیع التسویات ال

   . في ذلك التاریخ  ةالمنتھی للسنةم ونتائج أعمالھا األولیة ٢٠١٢ دیسمبر ٣١األولى للشركة كما في 
  
  

    دیسمبر  ٣١كمـا فـى       
  م٢٠١٢      مخــــــزون ، صافي         - ٤

    وديــــــال سعــری
  م٢٠١١

              وديـــــل سعـاــری
  ١٩٥٫٠٠٣٫٣٨٤     ١٩٤٫٩٧٨٫٢٠٢       إنتـــاج تــام   

  ٤٦٫٤٣٤٫٩٨٧     ٣٥٫٩٦٥٫٨٧٥       إنتاج تحت التشغیل 
  ٢٩٩٫٨٥١٫٦٠٥     ٢٣٢٫٧٨٠٫٦١٩       مواد أولیة 

  ٥٦٫١٢١٫٧٠٠     ٦٦٫١٠٣٫٩٢٥       قطع غیار ومستلزمات أخرى 
  ٧٢٫٠٤٨٫٦٤٥     ٧١٫١٣٤٫٢٢٣       بضاعة بالطریق

  ٦٦٩٫٤٦٠٫٣٢١     ٦٠٠٫٩٦٢٫٨٤٤       جمــوعالم
  )١٫٠١٥٫٠٨٣(    )١٫٠١٥٫٠٨٣(      مخصص مواد راكدة وبطیئة الحركة : یخصم

       ٦٦٨٫٤٤٥٫٢٣٨     ٥٩٩٫٩٤٧٫٧٦١        
ل عمالء % ٤٠إن ما نسبتھ  ن قب ة م ى أوامر شراء قائم ً عل من رصید مخزون اإلنتاج تام الصنع تم انتاجھ بناءا

  %) . ٥١نسبة : م ٢٠١١(م ٢٠١٢ بردیسم ٣١الشركة كما في 
  

غ  یس بمبل ل رئ نعة لعمی اعة مص ام بض اج الت زون اإلنت من مخ من  ٢٦٫٨یتض ا یتض عودى ، كم ون لایر س ملی
 ً ون لایر سعودى  ١٠٦بمبلغ  للعمیل المذكورمخزون المواد األولیة مواد تخص األنابیب التى تصنع خصیصا ملی

     . العمیل الرئیسأوامر التورید الجدیدة من قبل  وھو مخزون إستیراتیجى لمقابلة إحتیاجات
  
  

    دیسمبر ٣١كمـا فـى       

  ـة        ــــــول مالیـــــارات وأصـــإستثمــ - ٥
     

  م٢٠١٢
    وديــــــال سعــری

  م٢٠١١
ـال ــری
              وديـــــسع

             إستثمــار فـي شركــة زمیلــة 
  ٢١٫١٨٩٫٨٥٦    ٢١٫١٨٩٫٨٥٦          )أ٥(الشركة العربیة یادونج للتغلیف 

            إستثمار حصة ملكیة فى رأسمال شركة
  ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠    ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠      ) ب٥(التصنیع وخدمات الطاقة 

       ١٣٣٫٦٨٩٫٨٥٦    ١٣٣٫٦٨٩٫٨٥٦  

  أ  اإلستثمار في شركة زمیلة٥
الغ % ٥٠تمتلك الشركة نسبة  ف الب ادونج للتغلی ة ی ى رأسمال الشركة العربی ون لایر سعودى وھى م ٦ف لی

ب ف األنابی ى تغلی اریخ .  شركة ذات مسئولیة محدودة یتمثل نشاطھا الرئیس ف م قامت ٢٠١٠دیسمبر  ٣٠بت
یونال المحدودة  ي كروشن انترناش ادونج أنت ب بشراء كامل حصة شركة ی ة لألنابی الشریك (الشركة العربی

غ األخرى ل% ٥٠والذى یملك الـ ) األجنبي بالشركة الزمیلة ك بمبل ل للشركة وذل  ٢٫٥٥تصبح مملوكة بالكام
تم . ملیون لایر سعودي  ٩٫٥٧ملیون دوالر أمریكي المعادل لمبلغ  م ی حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة ل

ى الشركةاإلنتھاء من  ة إل ر الشكل النظامى  اإلجراءات النظامیة الالزمة إلتمام الصفقة وتحویل الملكی وتغیی
   .ة لتكون فرع للشركة للشركة الزمیل
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

  )غیر مراجعة(م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ في للسنة المنتھیةولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  
  

    )تتمة(، إستثمارات وأصول مالیة 
  ب  اإلستثمار فى شركة التصنیع وخدمات الطاقة ٥

ً سھم ١١٫٢٤٩٫٩٩٨تمتلك الشركة عدد  ة  ا ن أسھم رأسمال شركة التصنیع وخدمات الطاق ة(م ة  ، )طاق قیم
  .إجمالى رأسمال الشركة المذكورة من % ٥٫٦٢٥ریاالت سعودیة وھى تمثل نسبة  ١٠السھم 

  

   سبتمبر  ٣٠كمـا فـى       

  ذ      ـــــت التنفیــــات تحـــمشروع  - ٦
  م٢٠١٢    

ـال ــری
    وديـــــسع

  م٢٠١١
 ـالــری
  وديـــــسع

  ١٢٫٨٢٥٫٨٥٦     ١٢٫٨٣٧٫٨٥٧       مشروع تسنین األنابیب بالریاض 
  ١٫٥٩٤٫٧٤٩     -              مشروع إنتاج األنابیب الحلزونیة 

  -    ٥٫٦٧٦٫٣٢٢       دفعھ لشراء أرض المجمع السكني بالجبیل
  ١٫٩٥٨٫٧٦١    ٣٠١٫٢٤١      دفعات لشراء االت ومعدات 

       ١٦٫٣٧٩٫٣٦٦     ١٨٫٨١٥٫٤٢٠  
تم اإلنتھاء من تنفیذ خط تسنین األنابیب والمشروع فى مرحلة التشغیل التجریبى والحصول على الشھادات 

  .الالزمة إلجازة التشغیل التجارى 
 

  بنوك ، تسھیالت إئتمانیة        - ٧
ة وقروض ابات جاری ة تتضمن تسھیالت حس وك المحلی ن البن  لدى الشركة إتفاقیات تسھیالت إئتمانیة مع عدد م

قصیرة األجل وتمویل عقود مشاركة ومرابحة ، باإلضافة إلى تسھیالت تتعلق باإلعتمادات المستندیة والضمانات 
ً ألسعار السوق یتم تحمیل تلك الحسابات بعموالت معینة متفق علیھا فى اإلتفاقیات مع البنوك.  ا التسھیالت .  وفق

   سبتمبر  ٣٠كمـا فـى          .المذكورة مضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك المانحة 
  قروض طویلة األجل       - ٨

   م٢٠١٢    
    وديــــــال سعــری

  م٢٠١١
  وديــــــال سعــری

  ١٠٧٫٣٥٠٫٠٠٠    ٩١٫٦٠٠٫٠٠٠       قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  
  ١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٧٫٥٠٠٫٠٠٠       قروض بنوك تجاریة   

  ٢٣٢٫٣٥٠٫٠٠٠    ١٩٩٫١٠٠٫٠٠٠       الفترة مجموع القروض فى نھایة 
  )٥٩٫٧٥٠٫٠٠٠(    )٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠(      أقساط متداولة

  ١٧٢٫٦٠٠٫٠٠٠    ١٠٧٫١٠٠٫٠٠٠       قروض طویلة األجل
  
  

   )الصندوق(قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 
دى دره  ل الي ق غ اجم ندوق بمبل ن الص رض م ركة ق عودى  ١١٣٫٤الش ون لایر س ھملی ول علی بق الحص د س  لق

اعدة  ل للمس ي الجبی ب ف اج األنابی نع إنت اء مص روع إنش ل مش ى تموی اني وآالت . ف رھن مب مون ب رض مض الق
ً ومعدات مصانع الشركة لصالح الصن بعض  دوق ، وتضمنت إتفاقیة القرض شروطا زام الشركة ب ا یخص إلت فیم

ة  روط المالی ب والش داد أول ق. النس دأ س نوي ، ب ف س ط نص ر قس ة عش ى ثالث رض عل داد الق تم س ي ی ط ف س
ق ١٥/٠٨/١٤٢٩ غ ١٧/٠٨/٢٠٠٨ھـ المواف ون لایر سعودي  ٣٫٨م بمبل اریخ . ملی ق ٠٤/٠٦/١٤٣١بت ـ المواف ھ
تمم وافق الصندوق على ١٨/٠٥/٢٠١٠ داد القرض لی الغ  إعادة جدولة س ن القرض والب ي م داد المتبق  ١٠٩٫٦س

ى ملیون لایر سعودي  داد أول قس ينصف سنور قسط عشأحد عل ى أن یكون س ي  ط، عل ـ ١٥/٠٨/١٤٣٢ف ھ
 خمسقامت الشركة بسداد  .م ٢٢/٠٥/٢٠١٦ھـ الموافق ١٥/٠٨/١٤٣٧فى قسط أخر و م١٦/٠٧/٢٠١١الموافق 

 اد للقسط األول و القسط الثاني ملیون لایر سعودي كسد ١٨ م مجموعھم مبلغ٢٠١٢م و٢٠١١دفعات خالل عامي 
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

  )غیر مراجعة(م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ في للسنة المنتھیةولیة یضاحات حول القوائم المالیة األإ
  

    )تتمة(قروض طویلة األجل ، 
  قروض بنوك تجاریة 

ةباألجل من  ةض طویلوالشركة قرلدى  وك تجاری ة ن غ محلی الى مبل ون لایر سعودي ٢٠٠ بإجم د سبق  ، ملی لق
 كوألمر لصالح البن اتبسند ةض مضمونوالقر.  سعات الشركة الرأسمالیةتوللمساعدة فى تمویل  الحصول علیھا

ا ٨عدد على ض والقر ھذه یتم سداد. المانحة ل منھ ة ك ة قیم نویة متساویة القیم غ أقساط نصف س ون ٢٥ مبل  ملی
ع  .م ٠٢/٠٧/٢٠١٤وأخر قسط سیكون بتاریخ  م٠٢/٠١/٢٠١١سداد أول قسط فى  یبدأ .لایر سعودى خالل الرب

غ ٢٠١٢ول األ د بمبل ى قرض جدی ى أقساط نصف  ٧٫٥م حصلت الشركة عل داده عل تم س ون لایر سعودى ی ملی
  .م ٣١/٠٣/٢٠١٥م وتنتھى فى ٣١/٠٣/٢٠١٣سنویة تبدأ فى 

  
 طرف ذو عالقة  مطلوب ل - ٩

ف  ادونج للتغلی ة ی ة(تتعامل الشـركة في سیاق أعمالھا التجاریة العادیة مع الشركة العربی ث ) شركة زمیل وم حی تق
امالت . بإستالم بعض الخدمات الصناعیة منھا ، وسداد بعض المصروفات بالنیابة عنھا  ـع المع ـراء جمیـ تم إجـ ی

رى  راف األخ ع األط ل م روط التعام نفس ش ة وب ة العادل ً للقیم ا ركتین وفق ین الش دمات .  ب ة الخ ت قیم د بلغ وق
ة خالل  ةالصناعی ن الشركة الزمیل تلمة م نةالمس ى المنتھی الس غ ٢٠١٢  دیسمبر ٣١ة ف لایر  ٩٫٣٦٥٫٤٨٦م مبل
ي ) لایر سعودي ١٫٦١٤٫٢٥٩: م ٢٠١١(سعودي  ـا ف ـة كمـ ـركة الزمیلـ وب للشـــ  ٣١، وقــد بلغ الرصید المطل
       ) .لایر سعودي ٨٫٢٥٧٫٨٦٩مبلغ : م ٢٠١١(لایر سعودي  ١٤٫٤٥٨٫٨٠١م مبلغ ٢٠١٢ دیسمبر

     اإلحتیاطي النظامي واإلحتیاطي العام - ١٠
اریخ  دة بت ركة المنعق ة للش ة العام ت الجمعی د وافق وص ١٢/٠٦/٢٠١١لق س اإلدارة بخص ات مجل ى إقتراح م عل

غ  ل مبل غ  ١١٠٫١٩٦٫١٨١تحوی اطي النظامي لیصبح رصیده مبل ى اإلحتی ام إل اطي الع ن اإلحتی لایر سعودي م
ث  ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠ عودي بحی ل لایر س دفوع% ٥٠یمث ركة الم مال الش ن رأس ك م ى ذل اریخ  ف غ (الت  ٣١٥مبل

ل  وكذلك) ملیون لایر سعودى د التحوی ام بع د تثبیت اإلحتیاطي الع غ عن اف لایر  ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨مبل سعودي وإیق
ً من أرباح عام یات اإلحتیاط ھذه تكوین       . م٢٠١١إعتبارا

    دیسمبر ٣١كمـا فـى       
  م٢٠١٢      أرباح مبقـــاة- ١١

    وديــــــال سعــری
  م٢٠١١

                  وديــــــال سعــری
  ٢٢٩٫٣٧٨٫٣٨٥    ٢٢٢٫٦٨٢٫٠٠٦         السنة رصید أول   
  -           )٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠(      محول إلى زیادة رأس المال  
  )٦٫٦٩٦٫٣٧٩(    )٢٠٫٥٨٩٫٦٣٩(        السنة  خسارةصافي   

       ٢٢٢٫٦٨٢٫٠٠٦     ١١٧٫٠٩٢٫٣٦٧  
  

    اإللتزامات المحتملة  - ١٢
ي في  المحتملةتتمثـل اإللتزامات  ا ف ة كم م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١قیمة اإلعتمادات المستندیة وخطابات الضمان القائم

   ) .ملیون لایر سعودي  ١٦٦٫٢مبلغ : م ٢٠١١(ملیون لایر سعودي  ٦٨٫٧بمبلغ 
    

  


