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  بيبالشرآة العربية لألنا
  

  
  

  

    تقرير مجلس اإلدارة  

  لمساهمي الشركة العربية لألنابيب  عشر السادسةإلى الجمعية العامة العادية 

  م٣١/١٢/٨٢٠٠عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 
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  حضرات المساهمين الكرام

  

ر اجتمـاع الجمعيـة العموميـة    يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبيتكم الدعوة لحضو        

مـشفوعا بـالقوائم الماليـة      عن نشاط الشركة    ن يتقدم إليكم بتقريره السنوي      أ عشر و  سابعةالالعامة  

ويأتي هذا التقرير متوافقا مع الئحـة حوكمـة الـشركات           م  ٢٠٠٨عن عام   وتقرير المحاسب القانوني    

هر دورها في تطوير    ي أداء الشركة ويظ   يعكس التطور المستمر ف   الصادرة عن هيئة السوق المالية كما       

  . بما يساهم بفعالية في تعزيز الصناعة السعودية واالقتصاد الوطني قطاع الصناعة

  

  :نشاط الشركة: أوال
 وتاريخ  ٩٢٢ شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم           -الشركة العربية لألنابيب    

 بتـاريخ  ٤٣٤وجـب التـرخيص الـصناعي رقـم       م وبم ٠١/٠٦/١٩٩١هـ الموافـق    ١٩/١/١٤١١

هــ  ١٢/٠٢/١٤١٥ وتاريخ   ١٦٥هـ والتعديالت التي أجريت عليه وكان آخرها رقم         ١٢/١١/١٤٠٥

هــ  ١٤/٠٢/١٤١٢ وتـاريخ    ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقـم         

  .ومركزها الرئيسي مدينة الرياض

ريال سعودي فقط ثالثمائـة وخمـسة       ) ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ (يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع     

سهم متساوية القيمة ، وتبلغ القيمة       ) ٣١,٥٠٠,٠٠٠ ( إلىعشر مليون ريال مدفوع بالكامل ومقسم       

  . ريال وجميعها أسهم عادية نقدية ١٠االسمية لكل منها 

  -:نشاط الشركة الرئيسيويتمثل 

   والتجارية اإلنشائية ولألغراض األنابيبية لخطوط  الصلب الملحومة طوليا والمطلأنابيب  إنتاج- 

  . الصناعات المعدنية بعد الحصول على التراخيص الالزمة  إقامة- 

  : تتمثل فياإلضافيةكما تمتلك الشركة العديد من الخطوط 

   خط تشريح األنابيب - 

 بإمكانيات عالية من    ويستخدم هذا الخط في تشريح اللفات الحديدية الالزمة لإلنتاج ويتسم خط التشريح           

ويـستخدم هـذا    ) مم١٢,٧(والسماكات التي يمكن تشريحها حتى      ) مم١٦٠٠(ناحية عرض اللفة حتى     

   كما يستخدم لتلبية احتياجات المصانع المحلية األخرىاإلنتاجالخط لتخفيض نسبة الفاقد في 
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   خط التسنين - 

وفق المواصفات العالمية والتي يتم  األنابيب ذات األقطار الكبيرة تسنينيستخدم هذا الخط في 

والمطلوبة من قبل شركات ) CASINGS- OCTG (اآلبارخاصة في مجال حفر وتبطين استخدامها 

  البترول المحلية والعالمية 

  

  استثمارات الشركة : ثانيا

  الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة  -١

 مليون ريال ٦ركة المدفوع والبالغ من رأس مال الش% ٥٠حيث تمتلك الشركة حصة تقدر بـ 

 بوصة ٦ من األحجام اختالف أنواعها ذات على الحديدية األنابيبوهي شركة متخصصة في تغليف 

   بوصة وفق المواصفات العالمية ومقر الشركة الرئيسي مدينة الرياض ٤٨ إلى

  

  "طاقة"شركة التصنيع وخدمات الطاقة  -٢

مليون ريال ) ١١٢,٥(مليون سهم قيمتها ) ١١,٢٥(بـ  تقدر تملك الشركة العربية لألنابيب حصة

  . مليار ريال٢ن رأس المال البالغ م%) ٥,٦٢٥(يساوي  وهو ما
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  :قعات المستقبلية الخطط اإلستراتيجية والتو -الثثا

 قاألسـوا الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالؤها األمر الذي يقوي سمعة الشركة سواء في الشركة  استطاعت  

 آالت استطاعت الشركة االنتهاء من تركيب       خطط اإلستراتيجية الموضوعة   الخارجية وطبقا لل   أوالمحلية  

 اإلنتـاج التجـاري   مصنع الجبيل بالكامل كما استطاعت الحصول على الشهادات العالمية الالزمة لبداية            

ـ       ) API(مريكي للمواصفات   وشهادة المعهد األ  ) ISO(شهادة   شاركة فـي   ممـا يؤهـل المـصنع للم

ومع بداية تشغيل    التجاري   اإلنتاجالمناقصات المطروحة في المنطقة خالل الفترة القادمة وبالتالي بداية          

 طن سنويا   ألف ٤٦٠ إلى طن سنويا    ألف ١٦٠مصنع الجبيل سوف يرفع الطاقة اإلنتاجية للشركة من         

  .مةمما سيكون له األثر االيجابي على مستقبل الشركة خالل السنوات القاد

في إنشاء خط   على األسواق الدولية والمحلية قرر مجلس اإلدارة المضي قدما          ونظرا للمتغيرات العالمية    

إنتاج األنابيب الحلزونية ذات األقطار الكبيرة والمقرر إنشاؤه بمدينة الجبيل الصناعية بطاقـة إنتاجيـة               

 المياه مما يقلل من مخـاطر      قطاع أساسية حيث أن هذا الخط يخدم بصفة         ألف طن سنويا   ٨٠تصل إلى   

المتغيـرات  كما قرر المجلس تأجيل النظر في التوسعات األخرى لحين تغيـر            االعتماد على قطاع واحد     

  .الدولية لألسواق

 مليـون   ٤٠٠ إلـى  مليون ريال    ٣١٥قرر المجلس المضي قدما في زيادة رأس مال الشركة من           كذلك  

البنك العربي  " عن طريق المستشار المالي      إعدادهاالتي تم   ريال وجاري حاليا تحديث الدراسات المالية و      

  م ٢٠٠٩ سوق المال ومتوقع االنتهاء منها خالل العام الحالي لهيئةتمهيدا لتقديمها " الوطني
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  :نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات األخيرة: رابعا

  ماضية  خالل الخمس سنوات المبيعات الشركةيبين الجدول التالي 
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  )ريال سعودي الالمالبغ بآالف (               قائمة الدخل 

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦ م٢٠٠٧ ٢٠٠٨ البيان
 ٢٠٧،٨٣١ ٤٧٦،٢٤٧ ٥٩٣،٨٠٤ ٦٣٩،٧٧٦ ٨١٦،٨٣٦ المبيعات

)١٥٨،٧٤٨()٣٧٢،٤٤٨()٤٨٢،٧٦٦()٤٥٦،٩٤٧()٥٩٥،٧٩٩( تكلفة المبيعات

 ٤٩،٠٨٣ ١٠٣،٧٩٩ ١١١،٠٣٨ ١٨٢،٨٢٩ ٢٢١،٠٣٧ إجمالي األرباح

 )١٤،٨٣٤( )٢٦،٢٦٤( )٣٣،٠٩٧( )٣٦،١٩٦( )٧٢،٧٤٩(مصاريف إدارية وتسويقية

 )٢،١٣٢( )٤،٤٣٠( )٢١،٧٧٠( )٣٤،٠٨٧( )٢٤،٣٦٤( مصاريف تمويل

) مصروفات(إيرادات 

 أخرى
٣،٢٥٢ ٦،٧٨٤ ٢١،٠٦٣ ١٦،٠٤٧ ١٠،٨٩٧ 

 في قيمـة االنخفاض
  األوليةمخزون المواد

)١٣،٤٤١(     

 )٨٣٤( )٢،١٢٨( )١،٨٥٠( )٣،٠١٣( )٤،١١٩( الزكاة

 ٣٤،٥٣٥ ٧٧،٧٦١ ٧٥،٣٨٤ ١٢٥،٥٨٠ ١١٧،٢٦١ صافي الربح
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مما يـدل علـى     نتائج أعمالها من خالل إجمالي المبيعات       أعاله استمرار نمو    يتضح من البيان المقارن     

  على مدار الخمس سنوات السابقةنمو القدرة التسويقية للشركة وتنامي الطلب على منتجات الشركة 

بنسبة م  ٢٠٠٨ل عام   خال الشركة   أرباحأنه بالرغم من انخفاض     كما يتضح أيضا من خالل هذا التقرير        

إال انه وفي ظل األزمة االقتـصادية العالميـة التـي         عما كانت عليه في العام الماضي       % ٦ إلىوصلت  

 تقييم للمخزون إعادةيشهدها العالم وتأثيرها على القطاع وتطبيق الشركة لمبدأ الحيطة والحذر وبالتالي          

المحققة عن الربع الرابع من عـام   الشركة   احأربالراكد والمنتجات بطيئة الحركة مما أدى إلى تخفيض         

أن الشركة ال تستثمر في أية أوراق ماليـة أو          اإلشارة إلى   جدير الذكر    مليون ريال    ٢٠م بمبلغ   ٢٠٠٨

  . ودائع بنكيةأيةمضاربة في أسهم الشركات أو 
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  :ومن خالل تحليلنا جغرافيا إليرادات الشركة يتضح أن
  )ت الرياال باآللفالمبالغ (

 اإلجماليالشرق األوسط الخليج السعودية البيان السنة
 نخب أنابيبمبيعات  ٢٠٠٨

 أول
٧٨٣،٩٩٩ ١١٩،٤٢٤ ٣٣٨،٤٣٤ ٣٢٦،١٤١ 

مبيعات أنابيب نخب  

 ثاني وسكراب
٣٢،٨٣٧ ٢٤٦ ٨،٩٤٤ ٢٣،٦٤٧ 

 ٨١٦،٨٣٦ ١١٩،٦٧٠ ٣٤٧،٣٧٨ ٣٤٩،٧٨٨ ٢٠٠٨ اإلجمالي 
مبيعات أنابيب نخب  ٢٠٠٧

 أول
٦١٩،٠٧١ ٥٠،٧٣٧ ١٤٠،٧٨٥ ٤٢٧،٥٤٩ 

مبيعات أنابيب نخب  

 ثاني وسكراب
٢٠،٧٠٥ ٣٧٦ ٥،١٤٩ ١٥،١٨٠ 

 ٦٣٩،٧٧٦ ٥١،١١٣ ١٤٥،٩٣٤ ٤٤٢،٧٢٩ ٢٠٠٧اإلجمالي  
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   )الغ بآالف الرياالتبالم(           المركز الماليقائمة 

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦ م٢٠٠٧ م٢٠٠٨ البيان
 ٢٥١،١٩٠ ٥٢٢،٦٤٦ ٦٦٥،٩٧٤ ٨١١،٥٣١ ٩١٨،٣٥٠ الموجودات المتداولة

 ٨٣،٢٢٦ ٨٠،٢٢٤ ٦٩،٧٠٧ ٦٠،٨٠٣ ٥١،٩٨٠ األصول الثابتة

استثمارات ومشروعات تحت 

 التنفيذ
٢٣٥،٣٦٨ ٣٥٨،٦٥٦ ٥٢٧،٣٧٥ ٦٠١،٩٥٢ ٦٦٤،٢٤١ 

 ٥٦٩،٧٨٤ ١،٦٣٤،٥٧١١،٤٧٤،٢٨٦١،٢٦٣،٠٥٦٩٦١،٥٢٦ إجمالي األصول
 ٢٠١،٥٠١ ٣٧٠،٧٦٨ ٦١٩،٨٩٨ ٦٩٨،٥١٦ ٨٢٣،٧٨٦ المطلوبات المتداولة

 ٢،٥٧٥ ١٤٦،٧٤٤ ١٢٣،٣٦٧ ١٢٩،٥٠٨ ٩٣،٦٨٦ قروض طويلة األجل

 ٢،٦٦٩ ٣،٢١٤ ٣،٦٠٧ ٤،٤٩٨ ٥،٣٢٥ مخصص نهاية خدمة للموظفين

 ٢٠٦،٧٤٥ ٥٢٠،٧٢٦ ٧٤٦،٨٧٢ ٨٣٢،٥٢٢ ٩٢٢،٧٩٧ إجمالي المطلوبات
 ٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠ رأس المال

 ٥،٢٠٠ ١٢،٩٧٦ ٢٠،٥١٥ ٣٣،٠٧٣ ٤٤،٧٩٩ االحتياطي النظامي

 ١٥،٣٢٤ ٣٨،٦٥٢ ٦١،٢٦٧ ٩٨،٩٤١ ١٣٤،١١٩ االحتياطي العام

 ٢٧،٥١٥ ٧٤،١٧٢ ١١٩،٤٠٢ ١٩٤،٧٥٠ ٢١٧،٨٥٦ األرباح المبقاة

 ٣٦٣،٠٣٩ ٤٤٠،٨٠٠ ٥١٦،١٨٤ ٦٤١،٧٦٤ ٧١١،٧٧٤ إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 المساهمين
٥٦٩،٧٨٤ ١،٦٣٤،٥٧١١،٤٧٤،٢٨٦١،٢٦٣،٠٥٦٩٦١،٥٢٦ 
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2004 2005 2006 2007 2008

حقوق المساهمين

  

  

  :سياسة الشركة في توزيع األرباح: خامسا
لعمومية والتكاليف األخرى على توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات ا

  - :النحو اآلتي

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية % ١٠يجنب  -١

  .وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال

ن من األرباح الصافية لتكوي) ثالثين في المائة%) (٣٠(يجوز للشركة تجنيب نسبة  -٢

 .احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة
من رأس ) خمسة في المائة% (٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  -٣

 .المال المدفوع
من الباقي ) خمسة في المائة%) (٥(يخصص بعدما تقدم نسبة ال تزيد عن خمسة بالمائة  -٤

 . مائة ألف ريال لكل عضونقصى ال تزيد علمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبحد أ
  .يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح -٥

  

عدم توزيع أرباح على المساهمين لهذا العام وذلك لدعم موقف الشركة المـالي             قترح مجلس اإلدارة    يو

  .الفترة القادمةخالل 
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  :القروض : سادسا
وكذلك عقود التوريد المتعاقـد     وما تتطلبه تلك المشاريع من تمويل        للشركة    للمشاريع االستثمارية  نظرا

  .م٢٠٠٧عن العام الماضي % ١٨م بنسبة بلغت ٢٠٠٨فقد زادت قيمة القروض بنهاية عام عليها 

غت القروض  ل مليون ريال كما ب    ٨٠٠م بلغت   ٢٠٠٨ حصلت الشركة على قروض جديدة خالل عام         حيث

 مليون ريال مقارنـة      ٨٨٣مليون ريال ليكون رصيد القروض في نهاية العام          ٦٦٦المسددة خالل العام    

  :وفيما يلي إيضاحهام ٢٠٠٧ مليون ريال عن عام ٧٤٩بـ 

  )المبالغ بآالف الرياالت (       في نهاية العام قروض قصيرة األجلأرصدة ال

 م٢٠٠٧عام  م٢٠٠٨عام  الغرض الجهة المانحة

 ٥٠٠،٦٦٤ ٦٦٧،٧٥٩ لعاملتمويل رأس المال ا بنوك تجارية

 ٩٢،٥٤٤ ٨٥،٥٣٩ تمويل مرابحة بنوك اسالمية

وهي عبارة عن قروض قصيرة     تمويل رأس المال العامل أعاله مقابل سندات ألمر موقعة لصالح البنوك            

  .األجل تستحق السداد خالل عام

  

  )المبالغ بآالف الرياالت (       في نهاية العام األجلطويلةقروض أرصدة ال

 م٢٠٠٧عام  م٢٠٠٨عام  الغرض  المانحةالجهة

قرض صندوق التنمية   

 الصناعية السعودي
تمويــل مــشروع مــصنع 

 الجبيل
٨٨،٨٦٤ ٨٥،٠٦٤ 

تمويــل مــشروع مــصنع  قرض بنوك تجارية

 الجبيل
٦٦،٦٦٦ ٤٤،٤٤٤ 

 قرض منح على السعودي الصناعية التنمية صندوق موافقة على الشركة حصلت م٢٠٠٥ عام لالخ

 ٨٨,٨٦ استالم تم الجبيل في الشركة مصنع مشروع تمويلل ريال مليون) ١١٣,٤ (مةبقي للشركة

 مضمون السعودي ةالصناعي التنمية صندوق قرض بأن علما م٢٠٠٨ عام نهاية حتى ريال مليون

   .الشركة نعامص ومعدات وآالت مباني برهن

 ريال مليون ١٠٠ بمبلغ رضق على م٢٠٠٥ عام خالل المحلية التجارية البنوك أحد من الشركة حصلت

  .بالجبيل الشركة مصنع مشروع لتمويل, سنوات خمسة مدى على يسدد  سعودي
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  :أنشطة األسهم وأدوات الدين : اعباس
م أية أدوات دين صادرة من الشركة وال توجد أية مصلحة في فئة األسهم ٢٠٠٨ال توجد خالل عام 

ي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود وال توجد أ. ذات األحقية في التصويت ألية أشخاص

ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما ال توجد أية أدوات دين 

قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب وحقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها 

وجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات م كما ال ي٢٠٠٨الشركة خالل عام 

دين قابلة لالسترداد كما ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة 

أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كذلك ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي 

  .عن أي حقوق في األرباح من المساهمين 

  

  واللجان التابعة  أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات: امناث
  لجنة المراجعة  -١

  :تتكون لجنة المراجعة من ثالث أعضاء احدهم عضو مجلس اإلدارة وهم

  أبو نيانعبد اهللا الراشد خالد  / األستاذ - 

 المعجلحمد عبد الكريم / األستاذ - 
  خالد الشدي / األستاذ - 

اجعة الداخلية بالشركة وتتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية         ر إدارة الم  أعمالقوم لجنة المراجعة بمتابعة     ت

بالشركة قد أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بدقة كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيـين                 

  اجتماع ) ١( م عدد ٢٠٠٨ام المحاسب القانوني للشركة وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل ع

  

  والمكافآتلجنة الترشيحات  -٢

  : من ثالث أعضاء والمكافآتتتكون لجنة الترشيحات 

  عبد المحسن راشد الراشد/ األستاذ - 

  الراشد أبونياناهللاخالد عبد / األستاذ - 
  رائد إبراهيم المديهيم/ األستاذ - 

 ورفع التوصيات في شأن التغيـرات       أعضائهوأداء  هيكل مجلس اإلدارة وفعالية     وتقوم اللجنة بمراجعة    

 وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقاللية وعدم تواجد تعارض مـصالح             إجراؤهاالتي يمكن   

 والتعويـضات للجـان     المكافآتللعضو والتوصية لترشيح العضو وفقا لالحتياجات المطلوبة ومراجعة         
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   لعليا واتب اإلدارة االمجلس والعضو المنتدب ور

  

  مجلس اإلدارة  -٣
وفيما يلي بيان بأسماء أعـضاء       اجتماعات   أربعةم  ٢٠٠٨بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام        

وعضويتهم في مجلس إدارة    عضويتهم وعدد مرات حضور االجتماعات      وتصنيف  مجلس اإلدارة وصفة    

  .الشركات المساهمة العامة األخرى
  

عدد مرات  صفة العضوية االسم

 الحضور
تصنيف 

 العضوية
عضوية مجالس اإلدارة 

الشركات المساهمة العامة 

 األخرى
غير تنفيذي  ٤رئيس مجلس اإلدارة سعد إبراهيم المعجل/ المهندس 

 مستقل
  شركة أسمنت الشرقية

 شركة الخزف السعودي
سـليمان عبـد القـادر      / األستاذ  

 المهيدب
غير تنفيذي  ٢ عضو مجلس اإلدارة

 غير مستقل
 بنك ساب

عبد المحـسن راشـد     / األستاذ  

 الراشد
غير تنفيذي  ٣ عضو مجلس اإلدارة

 مستقل

 

غير تنفيذي  ٢ عضو مجلس اإلدارة خالد عبد اهللا أبو نيان/ األستاذ 

 مستقل

 

غير تنفيذي  ٤ عضو مجلس اإلدارةعبد العزيز سعد المنقور/ األستاذ 

 مستقل

 

غير تنفيذي  ٣ جلس اإلدارةعضو م فيصل حمد الصقير/ األستاذ 

 مستقل
  شركة ساب تكافل للتأمين

 شركة االتصاالت المتنقلة
غير تنفيذي  ٤ عضو مجلس اإلدارة رائد إبراهيم المديهيم/ األستاذ 

 مستقل

 

  

ريال وهي عبارة ) ٢٢,٠٠٠(م مبلغ وقدره ٢٠٠٨بلغ إجمالي مستحقات مجلس اإلدارة عن عام كما 

الرواتب  إجماليمجلس طبقا لنص المادة من النظام األساسي للشركة كما بلغ عن بدل حضور جلسات ال

 خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير العام ألعلي والتعويضات المدفوعة من الشركة والمكافآت

  -:مفصلة كما في الجدول التالي ) ٤,٣٣٦,٤٥٣( والمدير المالي مبلغ وقدره 
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  )المبالغ بآالف الرياالت (

أعضاء المجلس   البيان

 التنفيذيين
أعضاء المجلـس غيـر     

 المستقلين/ التنفيذيين 
خمسة من كبار التنفيذيين ممن     

تلقــوا أعلــى المكافــآت   

 المـدير   بما فيهم والتعويضات  

 العام والمدير المالي
 ٢,٢٩٨ -- -- الرواتب والتعويضات

 ٥٨٨ ٢٢ -- البدالت
المكافــآت الدوريــة  

 والسنوية
-- -- ١,٤٥٠ 

أي تعويضات أو مزايا     

 عينية أخرى
 سيارة -- --

 ٤,٣٣٦ ٢٢ -- االجمالي
  

  

  م٣١/١٢/٢٠٠٨ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 

 نسبة المساهمة عدد األسهم الصفة االسم
  شركة المعجل للتجارة والمقاوالت 

  المعجلإبراهيمسعد / المهندس ويمثلها 
 %١,٦٩ ٥٣٢٨٣٦ س مجلس اإلدارةرئي

  القادر المهيدب وأوالدة شركة عبد

 سليمان عبد القادر المهيدب / األستاذويمثلها 
 %١٣,٨٦ ٤٣٦٦٧٩٥ عضو مجلس اإلدارة

  شركة راشد العبد الرحمن الراشد وأوالده

 عبد المحسن راشد الراشد / األستاذويمثلها 
 %٢,٩٢ ٩٢١٠٠٠ عضو مجلس اإلدارة

  اهيم عبداهللا أبو نيان وإخوانهشركة إبر

 خالد عبد اهللا أبو نيان  / األستاذويمثلها 
 %١,٠٠ ٣١٥٧٨٥ عضو مجلس اإلدارة

 %٠,٣٠ ٩٦٠٨٥ عضو مجلس اإلدارة عبد العزيز سعد المنقور/ األستاذ 
  ١٠٠٠ عضو مجلس اإلدارة فيصل حمد الصقير / الدكتور

  ١٠٠٠  اإلدارةعضو مجلس رائد إبراهيم المديهيم/ األستاذ 
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  :الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها: اسعات
أصدرت هيئة السوق المالية الئحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبينة للقواعد والمعايير المنظمة 

 االلتزامتم إعداد وتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالشركة روعي فيه وقد إلدارة الشركات المساهمة 

 إعدادتم كذلك واإلفصاح والشفافية و التي تكفل حماية حقوق المساهمين بأفضل ممارسات الحوكمة

 الحوكمة الخاص نظاماللجان المختصة بمتابعة تنفيذ فوض مجلس اإلدارة ونظام المراجعة الداخلية 

  .بالشركة

  

  : والمدفوعات النظاميةالزكاة الشرعية: عاشرا
كما تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عام م ٢٠٠٧سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهاية عام 

 بإثبات فقد قامت الشركة أيضا م٢٠٠٩سيتم سداده خالل عام تقريبا مليون ريال  ٤ م بمبلغ٢٠٠٨

 مدفوعات أية  ألف ريال وال توجد٢٧٣ بلغت ٢٠٠٨مصروفات مستحقة للتأمينات االجتماعية عن عام 

  .مستحقة السداد أخرى نظامية 

  

  :ضوابط الداخليةإقرار ال: عشرلحادي ا
يقر مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بأن الضوابط الداخلية بالشركة تعمل بفاعلية ويتم االحتفاظ بسجالت 

محاسبية مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها بالشكل الصحيح وأن الشركة قادرة على مواصلة نشاطها 

  .اعليةبفوأن نظام المراقبة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه 

  

  :مقترحات مجلس اإلدارة:  عشرلثانيا
  :ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي 

  

  .م٢٠٠٨ الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة لعام –أوال 

  .م ٣١/١٢/٢٠٠٨ الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في –ثانيا 

م وباقي القوائم ٣١/١٢/٢٠٠٨للشركة كما في  التصديق على قائمة المركز المالي –ثالثا 

  .التاريخلمالية عن السنة المنتهية في نفس    ا    

  .م ٢٠٠٨ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل عام – رابعا

  عن العام وذلك لدعم مركز  أرباحبعدم توزيع  الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة - خامسا

  ي      الشركة المال

    الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة– اسادس
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 م والبيانات المالية الربع سنوية ٢٠٠٩المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام        

  .أتعابهتحديد و       

  م إلى ٢٣/٠٥/٢٠٠٩السادسة التي تبدأ من  انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة -سابعا 

  .م٢٢/٠٥/٢٠١٢     

  

ويود مجلس اإلدارة بهذه المناسبة تقديم جزيل الشكر والوفاء إلى مقام حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها 

  . األمينشريفين وولي عهدهخـادم الحرمين ال

صندوق التنمية الصناعية السعودي لما قاموا به من متابعة  كل من إلىكما يود أن يتقدم بجزيل الشكر 

داخل وخارج المملكة والى جميع عمالء الشركة شركة ارامكو السعودية وكذلك  تشجيعوواهتمام 

  .المشاركين لها في النجاح

لألخوة المساهمين على استمرار الشركة لبذل المزيد من الجهد مرة أخرى ويؤكد مجلس اإلدارة 

لبي كافة خدمات لتحقيق مزيدا من اإلنجازات والطموحات التي تمكن الشركة من أن تكون مركزا ي

  .واحتياجات قطاعي البترول والغاز 

  . ويشيد بالجهود التي يبذلونها موظفيهاويشكر المجلس أيضا إدارة الشركة و

  

  .وفي الختام لكم جزيل الشكر لتلبيتكم هذه الدعوة أملين من اهللا العلي القدير التوفيق والنجاح 

  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 



  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 

  
  
 

  العربيـة لألنابيـب ة ـركـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرك( 

  
  تين هيللسنتين المنتم المالية ـالقوائ

  م٢٠٠٧م و٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ي ف
  مراجعـي الحسـابـاتر ـوتقـري

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  
 
 
 
  
  



  العربيـة لألنابيـبة ـركـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرك( 

  
  

  وتقـريـر مراجعي الحساباتم ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينماليةالقوائم الفهرس 
  

  
  
  

  صفحـة   

    

  ١   مراجعي الحسابات تقرير 

  ٢  قائمة المركز المالي 

  ٣  قائمة الدخل 

  ٤  قائمة التدفقات النقدية 

  ٥   التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 

  ١٤ – ٦  إيضاحات حول القوائم المالية 
 



  

 ١
  



  

 ٢

  العربيـة لألنابيـب ة ـركـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرك( 

  
      قائمة المركز المالي

  
  
  
  
  

  ديسمبر ٣١يـا فـ كم     

 إيضاح   الموجودات
  م٢٠٠٨ 

  ودىــال سعــري
  م٢٠٠٧  

  ودىــال سعــري
 
               

               موجودات متداولة
    ١٧,١٠٠,٥٩٤     ١٨,٨٧٨,٨٥٣     ٣   ونقد مماثـل دـنق

   ١٤٦,٠٠٣,٠٤٥      ٩٤,٠٦٢,٢٥٠    ٤   ذمــم مديــنة
   ٦٤٦,٢٩٠,٧٥٤      ٧٩١,٦٨٠,٢٧٤    ٥    ، صافي زونــمخ

   ٦,٠٠٢,٦١٧      ١٠,٢٨١,١٦٣    ٦  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 
   ٤,٧٢٩,٩٤٤      ٣,٤٤٧,٨١١    ٧  مستحق مـن طرف ذو عالقة
   ٨٢٠,١٢٦,٩٥٤      ٩١٨,٣٥٠,٣٥١       مجموع الموجودات المتداولة

              
              موجودات غير متداولة

   ١٢٣,٣١٣,٩٠٩      ١٢٤,٦١٥,١٨٣     ٨  إستثمارات وأصول مالية     
    ٤٧٠,٠٤٢,٥٢٣      ٥٣٩,٦٢٦,٠٧٦     ٩  مشروعات تحت التنفيذ

    ٦٠,٨٠٢,٥٦٦      ٥١,٩٧٩,٤٤٤    ١٠  الت ومعدات ، صافي آممتلكات و
    ٦٥٤,١٥٨,٩٩٨      ٧١٦,٢٢٠,٧٠٣       مجموع الموجودات غير المتداولة

              
    ١,٤٧٤,٢٨٥,٩٥٢    ١,٦٣٤,٥٧١,٠٥٤       مجموع الموجودات

  
  

            

                            المطلوبات وحقوق المساهمين
              مطلوبات متداولة

    ٢٦,٢٧٧,٦٦٠     -             ١١  أوراق دفع 
    ٥٩٣,٢٠٧,٨٢٠      ٧٥٣,٢٩٧,٨٥٠      ١١  قروض قصيرة األجل 

    ٣,٨٥٣,٠١٩      ١٠,٧٥٦,٩٠٤       ذمــم دائـــنة 
     ٤٩,١٥٥,١٤٩      ٢٣,٩٠٨,٥٧٠     ١٢  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

     ٢٦,٠٢٢,٢٢٢      ٣٥,٨٢٢,٢٢٢     ١٤  أقساط متداولة من قروض طويلة األجل 
                  ٦٩٨,٥١٥,٨٧٠      ٨٢٣,٧٨٥,٥٤٦       مجموع المطلوبات المتداولة

              تداولةمطلوبات غير م
   ١٢٩,٥٠٨,٤٤٥      ٩٣,٦٨٦,٢٢٢     ١٤  قروض طويلة األجل 

   ٤,٤٩٧,٧٧٢      ٥,٣٢٤,٩١٣         مكافأة نهاية الخدمة مخصص 
                   ١٣٤,٠٠٦,٢١٧      ٩٩,٠١١,١٣٥       مجموع المطلوبات غير المتداولة

                  ٨٣٢,٥٢٢,٠٨٧      ٩٢٢,٧٩٦,٦٨١       مجموع المطلوبات
               اهمينحقوق المس
   ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠      ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠     ١  رأس المال

   ٣٣,٠٧٢,٦٤٦      ٤٤,٧٩٨,٦٩٧        حتياطي نظاميإ
   ٩٨,٩٤٠,٩٦٠      ١٣٤,١١٩,١١٢       عـام حتياطي إ

   ١٩٤,٧٥٠,٢٥٩      ٢١٧,٨٥٦,٥٦٤       أرباح مبقـاة 
   ٦٤١,٧٦٣,٨٦٥      ٧١١,٧٧٤,٣٧٣       مجموع حقوق المساهمين

              
   ١,٤٧٤,٢٨٥,٩٥٢    ١,٦٣٤,٥٧١,٠٥٤       موع المطلوبات وحقوق المساهمينمج

  
  

  
  

   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية تشكل جزءاً) ١٩(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
  
 



  

 ٣

  العربيـة لألنابيـبة ـركـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرك( 

  
      دخـلقائمة ال

  

  للسنتين المنتهيتين فـي   
  ديسمبر ٣١

  م٢٠٠٨ ايضاح 
  ودىــال سعــري

  م٢٠٠٧ 
 ودىــال سعــري

 
 
 

             

  ٦٤٣,٥٦٣,٣٤٩    ٨١٦,٨٣٦,١٥٦       المبيعات 
  

  )٤٦٠,٧٣٤,٢٠٢(   )٥٩٥,٧٩٩,٠٤٣(      تكلفة المبيعات 
  

    ١٨٢,٨٢٩,١٤٧    ٢٢١,٠٣٧,١١٣       مجمل الدخل 

  )٢٦,٠٣٣,٦٢٣(   ) ٥٢,٨٨٠,٨٥٠(    ١٥  مصروفات بيعية وتسويقية 
  

  )١٠,١٦٢,٠٧٥(   )١٩,٨٦٨,٢٠٠(    ١٦  مصروفات عمومية وإدارية
  

  ١٤٦,٦٣٣,٤٤٩     ١٤٨,٢٨٨,٠٦٣        األعمال المستمرة الرئيسةالدخل من 
  

  )٣٠,٥٩٦,٥٣٤(   ) ٢٤,٣٦٤,٠٧١(      تكلفة التمويـل  
  

  ١٢,٥٥٦,٦٥٥    ١٠,٨٩٦,٨٩٢     ١٧  أخرى ، صافى) مصروفات(إيرادات 
  

    ١٢٨,٥٩٣,٥٧٠     ١٣٤,٨٢٠,٨٨٤        اإلستثنائية والزكاة قبل البنودالدخل 

   -   ) ١٣,٤٤١,٤٨٤(    ٥   اإلنخفاض في قيمة مخزون المواد األولية 
  

  ١٢٨,٥٩٣,٥٧٠     ١٢١,٣٧٩,٤٠٠       الدخل قبل الزكاة الشرعية
  

  )٣,٠١٣,٤٥٠(   )٤,١١٨,٨٩٢(    ١٣  مخصص الزكاة الشرعية
  

      صافــي الدخـل
 ١٢٥,٥٨٠,١٢٠     ١١٧,٢٦٠,٥٠٨     

  
  

  : من السهم) ارةـخس(ربـح 

    

       
  

  
  ةالمستمرة الرئيسال األعم

    

٤,٦٦    ٤,٧١  
  

  
    والبنود اإلستثنائيةاألعمال الفرعية

    

)٠,٦٧(    )٠,٩٩(  
  

  
  لصافـى الدخ

    

٣,٩٩    ٣,٧٢  
  

  
  
  
  
  
  
  

  مالية  ال يتجزأ من هذه القوائم التشكل جزءاً) ١٩(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
  



  

 ٤

  العربيـة لألنابيـب ة ـركـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرك( 

  
  

     التدفقات النقديةقائمة 
  
  

   فـي للسنتين المنتهيتين  
   ديسمــبر  ٣١

  

  نشطة التشغيليةاألة من ـات النقديـالتدفق
  م٢٠٠٨

 ودىــال سعــري
  م٢٠٠٧  

 ودىــال سعــري
 
            

    ١٢٨,٥٩٣,٥٧٠    ١٢١,٣٧٩,٤٠٠   الدخـل قبل الزكاة الشرعية 

    النقدلتسوية الدخل قبل الزكاة مع صافىتعديالت 
        :ةـة التشغيلي األنشط)ي فالمستخدم ( مـنجـالنات

  

      -    ١٣,٤٤١,٤٨٤   خسارة اإلنخفاض في قيمة مخزون المواد األولية
      -     ٦,٧٢٧,٢٠٠   مخصص مواد راكدة وبطيئة الحركة  

    ) ٨,٩٤٦,٥٦٠(    ) ٩,١٧٦,٢٧٢(  ول مالية إيرادات إستثمارات وأص
    ١١,٥٨٧,٥٩٢      ١١,٣٧٢,٩٢٦   إستهالكات  

    )٣٤,٢٩٦(    ) ١١٤,٣٣٧(  أرباح بيع ممتلكات ومعدات  
     ١,١٢٢,٣٦٠      ١,١٥٩,٤٦٠   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

          النقص فى الموجودات التشغيلية) الزيادة(
   )٧,٧٩٦,٢٦٦(     ٥١,٩٤٠,٧٩٥   ذمم مدينة

   )١٦٦,٩٩٠,٦٤٣(  )١٦٥,٥٥٨,٢٠٤(  مخـزون 
   ٥,٠٦٠,٨٤٩     ) ٤,٢٧٨,٥٤٦(  دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

    ) ٢,٥٨٨,٢٤٨ (     ١,٢٨٢,١٣٣   مستحق من طرف ذوي عالقة 
          فى المطلوبات التشغيلية) النقص(الزيادة 

   )٤,٣١١,٩٨١(     ٦,٩٠٣,٨٨٥   ذمم دائنة 
   ٢٩,٥٩٢,٤٣٩     ) ٢٦,٩٢٥,٥٩٢(  ائنة أخرى مستحقات وأرصدة د

    )١٤,٧١١,١٨٤(    ٨,١٥٤,٣٣٢   النقد من التشغيل 
    )٢٣١,٣٥٦(    )٣٣٢,٣١٩(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

    )١,٨٥٠,٠٩٢(    )٣,٠١٣,٤٥٠(  الزكاة الشرعية المدفوعة 

    )١٦,٧٩٢,٦٣٢(    ٤,٨٠٨,٥٦٣   نشطة التشغيليةاأل )مستخدم فىال ( منناتجال صافي النقد
          

          ةـستثمارينشطة اإلاألالتدفقات النقدية من 
    ٦,٧٤٩,٩٩٨     ٧,٨٧٤,٩٩٨   توزيعات مستلمة من أوراق مالية متاحة للبيع

    )٧٢,٤٧٦,٧٣٦(    ) ٧٢,١٣٤,٥٣٤(  إضافات مشروعات وممتلكات وآالت ومعدات 
    ٣٤,٣٠٠      ١١٥,٥١٤   المحصل من بيع ممتلكات ومعدات  

    )٦٥,٦٩٢,٤٣٨(    ) ٦٤,١٤٤,٠٢٢(  ستثماريةنشطة اإلأل المستخدم في اي النقدصاف
          

          ةـة التمويليـنشطاألالتدفقات النقدية من 
    )٢٤,٠٩٧(     -  بنـوك ، تسهيالت إئتمانية      

   )١٧,٦١٥,٤٢٤(    ) ٢٦,٢٧٧,٦٦٠(  أوراق دفع
    ٦٧,١٦٨,٢٧٥    ١٦٠,٠٩٠,٠٣٠   صافى المحصل من قروض قصيرة األجل    

    ٨,٧٨٦,٧٧٨     ) ٢٦,٠٢٢,٢٢٢(  المحصل من قروض طويلة األجل  ) المسدد(صافى 
     -    ) ٤٦,٦٧٦,٤٣٠(  توزيعات أرباح مدفوعة   

              ٥٨,٣١٥,٥٣٢      ٦١,١١٣,٧١٨   نشطة التمويليةاأل الناتج من صافي النقد
   )٢٤,١٦٩,٥٣٨(     ١,٧٧٨,٢٥٩     والنقد المماثلالنقدفي ) النقص(صافي الزيادة 

              ٤١,٢٧٠,١٣٢      ١٧,١٠٠,٥٩٤   والنقــد المماثل في بدايـة السنـةد ــالنق
    ١٧,١٠٠,٥٩٤     ١٨,٨٧٨,٨٥٣    والنقــد المماثل في نهايـة السنـةدــالنق

  
  
  

   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية تشكل جزءاً) ١٩(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ



  

 ٥

  العربيـة لألنابيـب  ةـركـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرك( 

  
  
  

  التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 
  

  
  

  الـرأس الم  
  عودي ـريال س

  إحتياطي نظامي
  عوديـريال س

  امـإحتياطي ع
  عوديـريال س

  اح مبقاةـأرب
  عوديـريال س

  اإلجمالـــي
  عوديـريال س

            م ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  ٦٤١,٧٦٣,٨٦٥  ١٩٤,٧٥٠,٢٥٩   ٩٨,٩٤٠,٩٦٠   ٣٣,٠٧٢,٦٤٦   ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ م٢٠٠٨ يناير ١صيد في الر

  )٤٧,٢٥٠,٠٠٠(  )٤٧,٢٥٠,٠٠٠(  -  -  -  م٢٠٠٧توزيعات أرباح مساهمين عام 

  ١١٧,٢٦٠,٥٠٨  ١١٧,٢٦٠,٥٠٨   -  -  -  صافى دخل السنة

   -  ) ١١,٧٢٦,٠٥١(  -   ١١,٧٢٦,٠٥١   -  المحول إلى اإلحتياطي النظامي

   -  ) ٣٥,١٧٨,١٥٢(   ٣٥,١٧٨,١٥٢   -  -  المحول إلى اإلحتياطي العام 

  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 
 

٤٤,٧٩٨,٦٩٧   ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠  

 
١٣٤,١١٩,١١

٧١١,٧٧٤,٣٧٣   ٢١٧,٨٥٦,٥٦٤    ٢  
            
            
  
  

  م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

          

 م ٢٠٠٧ يناير ١الرصيد في 

٣١٥,٠٠٠,٠٠

٠   
 ٦١,٢٦٦,٩٢٤    ٢٠,٥١٤,٦٣٤   

 

١١٩,٤٠٢,١٨٧   
٥١٦,١٨٣,٧٤٥   

  -  -  -  صافى دخل السنة
 

١٢٥,٥٨٠,١٢٠  
١٢٥,٥٨٠,١٢٠   

  -         )١٢,٥٥٨,٠١٢(  -         ١٢,٥٥٨,٠١٢   -          المحول إلى اإلحتياطي النظامي

  -         )٣٧,٦٧٤,٠٣٦(   ٣٧,٦٧٤,٠٣٦  -  -   المحول إلى اإلحتياطي العام 

  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ي الرصيد ف
٣١٥,٠٠٠,٠٠

٩٨,٩٤٠,٩٦٠   ٣٣,٠٧٢,٦٤٦   ٠   
٦٤١,٧٦٣,٨٦٥  ١٩٤,٧٥٠,٢٥٩  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية تشكل جزءاً) ١٩(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
  
  
  



  

 ٦

  
  
  

  العربيـة لألنابيـبشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي سنتين للالقوائم الماليةيضاحات حول إ
  

  التكوين والنشاط -  ١

قرار معالي وزير التجارة رقم     بموجب  تأسست  هي شركة مساهمة سعودية      )الشركة( بالعربية لألنابي شركة  ال
بتاريخ ص  /٤٣٤ الترخيص الصناعي رقم  م بموجب   ٠١/٠٦/١٩٩١هـ الموافق   ١٩/١١/١٤١١ بتاريخ   ٩٢٢
والشركة مـسجلة   هـ  ٠٤/٠٦/١٤١٨ بتاريخ   ٦٢٤/٤ عدل بالترخيص الصناعي رقم   والمهـ  ١٢/١١/١٤٠٥

هــ ومركزهـا    ١٤/٠٢/١٤١٢ وتـاريخ    ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم     
   . الرئيس مدينة الرياض

  

األنابيـب  لخطـوط   والمطليـة   أنابيب الصلب الملحومـة طوليـاً       إنتاج  تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في      
  . اإلنشائية والتجاريةولألغراض 

  

 ٣١,٥ مليون ريال سعودي ، ويتكـون مـن          ٣١٥يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل مبلغ         
    . رياالت سعودية ١٠مليون سهم قيمة كل سهم 

  

 ٣١٥كة مـن    م زيادة رأسمال الشر   ٢٠٠٧ ديسمبر   ٢٩أقترح مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ         
 مليون سهم بعـالوة     ٨,٥ مليون ريال سعودي ، وذلك عن طريق إصدار عدد           ٤٠٠مليون ريال سعودي إلى     
جاري إتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة من أجل الحصول على موافقة الجهـات  . إصدار تحدد قيمتها الحقاً   

  . النظامية على إقتراح زيادة رأس المال 
  

  .سنة ميالدية  ن كلـديسمبر مشهر نهاية في يناير وتنتهي   شهرفي أولشـركة تبدأ السنة المالية لل
  
  

  

   الهامةملخص السياسات المحاسبية -  ٢

  شركات زميلة وفـي    فيما عدا اإلستثمارات في    (ة التاريخية ـوفقا لمبدأ التكلف  القوائم المالية للشركة     يتم إعداد 
 لمبـادىء وطبقـا   على أساس مبدأ اإلستحقاق     ) قرات التالية ما سيرد في الف   حسب األوراق المالية المتاحة للبيع   

المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، وفيما يلـي ملخصاً ألهـم الـسياسات المحاسـبية                 
  .  المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية

  

  التقديرات المحـاسبيـة
سبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي        إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمباديء المحا      

قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة فـى               
رة وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لدى اإلدا           . تاريخ القوائم المالية    

 عـن هـذه      إختالفاً غير جوهريـاً    ة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف       ـفى تاريخ إصدار القوائم المالي    
  .التقديرات 

  

  النقـد والنقد المماثل  
 يتضمن النقـد والنقد المماثل النقديـة بالصناديق واألرصـدة البنكية واإلستثمارات األخرى عالية الـسيولة            

  . يوماً أو أقل من تاريخ شرائها تسعون والتي تستحق خالل إلى مبالغ نقدية معلومةالقابلة للتحويل 
  

  الذمم المدينـة
   .إن وجدت ،  في تحصيلهاالمشكوكالمدينة ب المبالغ الالزمة لألرصدة يلصافي بعد تجنتظهر الذمم المدينة با



  

 ٧

  

  

  العربيـة لألنابيـبشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينالقوائم الماليةل يضاحات حوإ
  

  

  المخـزون
يتم تحديد تكلفة المخزن وفقاً لطريقة المتوسـط        . يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل           

د وتكلفة األيدي العاملة    تشتمل تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة تحت التصنيع على قيمة الموا          . المرجح  
يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة والذى يتم تقديره          . ومصروفات التصنيع غير المباشرة     

   .بمعرفة اإلدارة 
  

  اإلستثمارات في شركات زميلة
لتـشغيلية  يتم المحاسبة على اإلستثمارات في شركات زميلة والتى للشركة تأثيراً هاماً على سياساتها المالية وا              

 من رأس المال ، وفقاً لطريقة       ٪٥٠ إلى   ٪٢٠أو التى تمتلك فيها الشركة إستثماراً طويل األجل يتراوح بين           
حقوق الملكية ، حيث يتم تسجيل اإلستثمار عند الشراء بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك في ضـوء التغيـر فـي                     

ركة في صافي أربـاح أو خـسائر الـشركة          يتم إدراج حصة الش   . حصة الشركة في أصول الشركة الزميلة       
  . الزميلة في قائمة الدخل 

  
  اإلستثمارات في األوراق المالية  

تقيد اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع والمقتناة بنية عدم اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق أو 
 بالقيمة العادلة وتدرج ضمن ,ت  والتي تمثل حصص ملكية في رؤوس أموال شركاألغراض المتاجرة ،

تقيد التغيرات في القيمة . الموجودات غير المتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في السنة المالية الالحقة 
يحمل أي انخفاض .  العادلة إلستثمارات األوراق المالية المتاحة للبيع كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين

تسجل إيرادات هذه اإلستثمارات عند اإلعالن عن . رات ضمن قائمة الدخل تلك اإلستثماغير مؤقت في قيمة 
   . توزيعات األرباح فيها

  

تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية في حالة وجود سعر سوق نشط لتداول األوراق المالية ، وإال 
ثمارات المقتناه ، فإنه يتم تحديد التكلفة وفي حالة بيع أي جزء من اإلست. تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة 

  . على أساس طريقة المتوسط المرجح 
  

  رسملة تكلفـة اإلقتراض  
 ، على المـشاريع تحـت    المتعلقة بالمشروعات الرأسماليةالقروضب الخاصةيتم رسملة صافي تكلفة التمويل  

تحسب تكاليف التمويل التى يتم رسـملتها       و .التنفيذ المؤهلة للرسملة والتى يتطلب إنشاؤها فترة زمنية طويلة        
   .بتطبيق معدل الرسملة على المبالغ التى أنفقت على كل مشروع تحت التنفيذ 

  
  ت والمعدات الممتلكات واآلال
صـالح   اإل اتفوتعتبر مصر . ستهالكات المتراكمة    اإل خصمكلفة بعد   تالب والمعدات   ت واآلال تظهر الممتلكات 
 سـتهالك إ ويجـري    . رأسـمالية    اتفو التحسينات فتعتبر مصر   اتفو ، أما مصر   اًيراديإ فاًووالصيانة مصر 
 األصل المباع أو    . طريقة القسط الثابت  ل فقاً العملية المقدرة و   حياتها على أساس    ت والمعدات الممتلكات واآلال 

الربح أو الخسارة    ، ويتم إثبات     ستهالكه المتراكم يتـم حذفه من الحسابات بتاريخ بيعه أو استبعاده         إ و المستبعد
  :ت والمعدات كما يلـى للممتلكات واآلالالناتجة ضمن قائمة الدخل ، وتقدر األعمار التشغيلية 

      السنــــوات  
  ٣٣,٣٣  مبانــــي

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



  

 ٨

  ٥  سيارات 
  ٥ – ٣  أجهزة وبرامج حاسب آلي

  ابيـبالعربيـة لألنشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينالقوائم الماليةيضاحات حول إ
  

                                                               

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
  

 لمتطلبات نظـام العمـل والعمـال         وفقاً  في القوائم المالية   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    تكوين مخصص يتم  
  .خدمة الالسعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في 

  

  اتيراد اإلتحقق
   .وإصدار الفاتورة للعميل  إيرادات المبيعات عند تسليم البضاعة تسجيليتم 

  

  المصـروفات
لتوزيـع والحمـالت اإلعالنيـة       في رواتـب ومزايا موظفى البيـع وا       والتسويقية يةمصروفات البيع التتمثل  

 المصـروفات األخـرى الغير مرتبطـة  باإلنتـاج والبيـع           يتم تصنيف .  فى حكمها ومصروفات البيع وما    
 يتم توزيع المصروفات المشتركة على المصروفات البيعية        .ة  دارياإلعمومية و المصروفات  ضمن ال والتوزيع  

  .  والمصروفات العمومية على أساس ثابت 
  

   الشرعيةزكاةالمخصص 
 لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل فـي المملكـة         وفقاً فى القوائم المالية  يتم إحتساب مخصص الزكاة الشرعية      

فى السنة  تسجيلها ضمن قائمة الدخل     تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم       قد   تعديالتة  ـأي. العربية السعودية   
   . المخصص تسويةحينئذ  حيث يتم ، فيها  النهائى الربط إستالمالتى يتم

  

 نظاميالحتياطي اإل
حتياطي إتكوين  يتم  تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة             

 هـذا   رصـيد يبلـغ صافى الدخل السنوى ، ويجوز التوقف عن هذا التكوين حينمـا   من ٪١٠نظامي بنسبة   
   .حتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح ان هذا اإل .  المدفوعلمال ا  من رأس٪٥٠حتياطي اإل
  

 العام حتياطي اإل
صافى الدخل الـسنوى      من   ٪٣٠بنسبة  ام  ـعي  ـحتياطإتكوين  يتم  ام األساسي للشركة    ـع النظ ـ م اًـتمشي

  .ويخصص هذا اإلحتياطي لدعم المركز المالي للشركة 
  

  الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة
 بمراجعة األصول غير المتداولة بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت هنالك مؤشرات على وجـود                الشركةقوم  ت

. ويتم في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمـة الممكـن اسـتردادها لألصـل              . هبوط في قيمتها الدفترية   
ير القيمـة القابلـة لالسـترداد       وتستخدم لهذا الغرض وحدة توليد النقد التي يتبع لها األصل في حالة تعذر تقد             

وتعتبر الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادها هبوطاً في قيمة األصل              . لألصل بمفرده 
وإذا ثبت مستقبالً زوال األسباب التي أدت إلى        . تسجل كخسارة في قائمة الدخل للفترة المالية التي تحدث فيها         

 المالية التـي    السنةم عكس خسارة هبوط القيمة وتثبت كدخل في قائمة الدخل في            الهبوط في قيمة األصل فيت    
 ، على أال تزيد القيمة الدفترية التى يتم زيادتها عن القيمة الدفترية التى كان من المفترض تحديدها                  تحدث فيها 

  .فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض فى قيمة ذلك األصل
   



  

 ٩

  

   بيـبالعربيـة لألناشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينالقوائم الماليةيضاحات حول إ
  

  
  العمالت األجنبية

 بالعملة األجنبيـة الـى الريـال         التى تتم  يتم تحويل المعامالت  تمسك الشركة حساباتها بالريال السعودي ، و      
 ويتم تحويل الموجودات والمطلوبـات الماليـة      . المعاملة  جراء  إعند   السائدة   الصرفسعار  وفقاً أل السعودي  
  الـصرف  سـعار وفقاً أل السعودي   إلى الريال     بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي        المسجلة

 والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمـالت األجنبيـة يـتم             المكاسبإن   . ذلك التاريخ السائدة في   
   .الدخلراجها ضمن قائمة إد

  

 ربح السهم 
 ، علماً بأن جميـع      السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل         بإستخداميتم إحتساب ربح السهم     

   .أسهم رأسمال الشركة أسهم عادية 
  

   ديسمبر ٣١كمـا فـى       
  م٢٠٠٧    م٢٠٠٨      
                ريـال سعودي      ريـال سعودي      ل        ـد مماثــد ونقــنق -  ٣

  ٥,٠٠٠      -      نقـد في الصندوق    
  ١٤,٨٧١,٢٢٤     ١٧,٤٧١,١٨٦        البنـوكلدىنقـد 

  ٢,٢٢٤,٣٧٠     ١,٤٠٧,٦٦٧         لدى البنوكتأمينات نقدية
       ١٧,١٠٠,٥٩٤     ١٨,٨٧٨,٨٥٣  

  
                        ة        ــم مدينـــذم -  ٤

  ١٣٤,٠٤٨,٣٤٧     ٦٨,٧٣٩,٢٨٩       م تجارية محلية   ـذم
  ١١,٩٥٤,٦٩٨     ٢٥,٣٢٢,٩٦١       ذمم تجارية خارجية    

       ١٤٦,٠٠٣,٠٤٥     ٩٤,٠٦٢,٢٥٠  

  
                        زون ، صافـى       ـمخــ -  ٥

  ١٤٠,١٥٩,٠٩٥     ١٦٩,٨٥٩,٣٦١       إنتـــاج تــام   
  ١٩,٢٧٩,٤٤٨     ٧,٨٣٩,١١٦       إنتاج تحت التشغيل 

  ٣٧٦,٦٧٨,١٧١     ٥٦٣,٩١٧,١٠٣       مواد أولية 
  ١٧,٦١٣,٧٢٤     ١٩,٠٨١,٩٧٠       قطع غيار ومستلزمات أخرى 

  ٩٢,٥٦٠,٣١٦     ٣٧,٧٠٩,٩٢٤       بضاعة بالطريق
  ٦٤٦,٢٩٠,٧٥٤     ٧٩٨,٤٠٧,٤٧٤       المجمــوع

  -    )٦,٧٢٧,٢٠٠(      مخصص مواد راكدة وبطيئة الحركة : يخصم
       ٦٤٦,٢٩٠,٧٥٤    ٧٩١,٦٨٠,٢٧٤  

  

تم انتاجه بنـاءاً علـى      م  ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١كما في   ن رصيد مخزون اإلنتاج تام الصنع        م ٪٦٤إن ما نسبته    
  ) . ٪٨٠نسبة : م ٢٠٠٧(أوامر شراء قائمة من قبل عمالء الشركة 

  

 ، كمـا أنـه      م٢٠٠٩ مشتريات مواد خام لتنفيذ مشاريع متعاقد عليها لعام           يمثل  مخزون المواد األولية   غالبية
والذى من المتوقع أن     مليون ريال سعودي     ٨٠صنع إنتاج األنابيب بالجبيل بمبلغ      يتضمن المواد التي تخص م    

   .م ٢٠٠٩يبدأ التشغيل خالل عام 
  



  

 ١٠

 مليون ريال ، حيث تـم       ١٢١إن مخزون المواد األولية يتضمن قيمة مواد مقيمة بسعر السوق بلغ مجموعها             
ريـال سـعودي    مليـون    ١٣,٤٤ية الحالية بمبلغ    إثبات قيمة اإلنخفاض في التكلفة نتيجة األزمة المالية العالم        

  .  الحالية ةسنللضمن قائمة الدخل 

   العربيـة لألنابيـبشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينالقوائم الماليةيضاحات حول إ
  

  
  

    ديسمبر٣١كمـا فـى       
  م٢٠٠٧    م٢٠٠٨       
                  ريـال سعودي      ريـال سعودي      وأرصدة مدينة أخرى       دفعات مقدمة  -  ٦

  ٤,٦٥٠,٢٨٨     ٨,٤٧٦,٦٢٢       دفعات مقدمة للموردين    
 ٦٢٧,٦٧٣    ٧٢٩,٢٥٩         وأخرى الجماركتأمينات لدى 

  ٥٩١,٥١١     ٤١٦,٣٨٣       ذمم موظفين    
  ١٣٣,١٤٥     ٢٥٥,١٧٢       مصروفات مدفوعة مقدماً  

   -    ٤٠٣,٧٢٧       عالقة ف ذو طر
      

 ١٠,٢٨١,١٦٣  
  

  ٦,٠٠٢,٦١٧  
  
  
  

نـصيبه فـي     ريال سـعودي ،      ٤٠٣,٧٢٧لبالغ  م ا ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١رصيد طرف ذو عالقة كما في       يمثل  
  .خالل السنة الحاليةتسويته وتم  اإلستمرار فيه عدم تقررتكاليف مشروع 

  

 المعامالت مع طرف ذو عالقة   -  ٧

حيـث  ) شركة زميلة (أعمالها التجارية العادية مع الشركة العربية يادونج للتغليف         تتعامل الشـركة في سياق     
يـتم إجـراء جميـع      . تقوم بإستالم بعض الخدمات الصناعية منها وسداد بعض المصروفات بالنيابة عنهـا             

 قيمـة   المعامالت بين الشركتين وفقاً للقيمة العادلة وبنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى ، وقد بلغـت               
مبلـغ  م  ٢٠٠٨ ديـسمبر    ٣١الخدمات الصناعية المستلمة من الشركة الزميلة خالل الـسنة المنتهيـة فـي              

  ) . ريال سعودي٢١,٥٩٦,٤٠٣مبلغ : م ٢٠٠٧( ريال سعودي ١٨,٢٩٦,٣٧٠
  

  

   ديسمبر ٣١كمـا فـى      
  م٢٠٠٧    م٢٠٠٨     
              ل سعـوديريـا    ريـال سعـودي   ـة     ـول ماليـإستثمــارات وأصـ -  ٨

            إستثمــار فـي شركــة زميلــة 
  ١٠,٨١٣,٩٠٩     ١٢,١١٥,١٨٣       )    أ٨(الشركة العربية يادونج للتغليف 

  إستثمار حصة ملكية فى رأسمال شركة
          

  ١١٢,٥٠٠,٠٠٠     ١١٢,٥٠٠,٠٠٠      ) ب٨(التصنيع وخدمات الطاقة 
       ١٢٣,٣١٣,٩٠٩     ١٢٤,٦١٥,١٨٣  

  

   زميلةةثمار في شركاإلستأ ٨
 مليون ريال سـعودى وهـى       ٦البالغ  العربية يادونج للتغليف    شركة  ال فى رأسمال    ٪٥٠تمتلك الشركة نسبة    

بلغ نصيب الشركة في أرباح الشركة       .تغليف األنابيب شركة ذات مسئولية محدودة يتمثل نشاطها الرئيس فى         
)  ريال سعودي  ٢,١٩٦,٥٦٢  مبلغ :م  ٢٠٠٧( ريال سعودي    ١,٣٠١,٢٧٤م مبلغ   ٢٠٠٨المذكورة خالل عام    

 .   
  
  

  في شركة التصنيع وخدمات الطاقة  اإلستثمارب ٨



  

 ١١

 ١٠ مليون سهم من أسهم رأسمال شركة التصنيع وخدمات الطاقة قيمـة الـسهم               ١١,٢٥تمتلك الشركة عدد    
عات المستلمة   بلغت التوزي  . من إجمالى رأسمال الشركة المذكورة       ٪٥,٦٢٥رياالت سعودية وهى تمثل نسبة      

   . )ريالمليون  ٦,٧٥مبلغ : م ٢٠٠٧( مليون ريال سعوي  ٧,٨٧مبلغ م ٢٠٠٨من تلك األسهم خالل عام 
   العربيـة لألنابيـبشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينالقوائم الماليةيضاحات حول إ
  

  

    ديسمبر٣١كمـا فـى       
  م٢٠٠٧    م٢٠٠٨      
                  ريـال سعودي      ريـال سعودي      ذ      ــــت التنفيــات تحــروعـمش -  ٩

  ٤٥٦,٥٢٨,٢١٦    ٥٢٥,٩٦٨,٧٤٨       ل مشروع مصنع إنتاج األنابيـب بالجبيـ
 ١١,٠٥٢,٩٦٧     ١٢,٠٨٥,٠٥٩      مشروع تسنيـن األنابيـب بالريــاض 
  ٢,١٠٢,٨٦٣    ١,٥٧٢,٢٦٩       مشروع إنتاج األنابيب الحلزونية وأخرى

  ٣٥٨,٤٧٧      -      دفعات لشراء ممتلكات ومعـدات وآالت  
      ٤٧٠,٠٤٢,٥٢٣    ٥٣٩,٦٢٦,٠٧٦  

  

عـام  ( مليون ريـال سـعودي       ١١بلغت صافي تكاليف التمويل المرسملة على المشاريع خالل السنة مبلغ           
  .) مليون ريال سعودي١٨مبلغ : م٢٠٠٧

  

  

  
  ى،صافومعداتوآالت ممتلكات -  ١٠

  
  مبانــــي

   سعوديريال 

  
  ت ومعداتالآ
   سعوديالير

أثاث ومفروشات 
  وأجهزة مكتبية

   سعـوديالير

أجهزة وبرامج 
  حاسب آلي

  سعوديالير

  
  سيـــارات

   سعوديالير
  اإلجمالـــي

  سعـوديالـري

  
  

              ـةــــــــالتكلفــــ
 ٢٠٤,٩٢٧,٩٤٠   ٢,٩٦٧,٨٩٦   ٣,٩١٥,٢٢٧   ٣,٢٦٩,١١٩  ١٦٦,٤٠٢,٩٢٨  ٢٨,٣٧٢,٧٧٠  م٢٠٠٨ر ايــ ين١رصيد 
  ٢,٥٥٠,٩٨١   ٩٣٨,٨٥٠   ١,١١٣,٤٦٨   ١٠٤,٣٠٠   ٥٨,٣٥٠   ٣٣٦,٠١٣  ـــاتـــإضافـــ 
 ) ٩٠٠,٨٦٨( ) ٣٨٤,٩٠٠( ) ٨٩,٢٠٠( ) ٢٦,٧٦٨( ) ٤٠٠,٠٠٠( - ــعاداتـــــإستبـ 

 م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ رصيد 
  
 ٢٨,٧٠٨,٧٨٣  

  
 ١٦٦,٠٦١,٢٧٨ 

  
٣,٣٤٦,٦٥١  

  
 ٤,٩٣٩,٤٩٥  

  
 ٣,٥٢١,٨٤٦  

  
 ٢٠٦,٥٧٨,٠٥٣ 

             مـالك المتراكــاإلستهـ 
)  ١٤٤,١٢٥,٣٧٤()  ١,٧٣٣,٨٣٩()  ٣,٥٤٣,٤٤٨()  ٣,١١٩,٣١٣()  ١٢٥,٩٣٩,٨٦٦()  ٩,٧٨٨,٩٠٨( م٢٠٠٨ر ـ ينايـ١رصيد  
)  ١١,٣٧٢,٩٢٦( )  ٤٥٠,٠٥٦( )  ٢٦٩,١٦٣( )  ٩٢,٧٧٥( )  ٩,٧٦١,٠٧٨( )  ٧٩٩,٨٥٤( نةـــالك الســـإسته 
  ٨٩٩,٦٩١   ٣٨٤,٨٩٣   ٨٧,٩٨٥   ٢٦,٨١٣   ٤٠٠,٠٠٠  - إستبــــــــعادات 

 م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ رصيد 
  
)١٠,٥٨٨,٧٦٢  (

  
)١٣٥,٣٠٠,٩٤٤  (

  
)٣,١٨٥,٢٧٥  (

  
)٣,٧٢٤,٦٢٦  (

  
)١,٧٩٩,٠٠٢  (

  
)١٥٤,٥٩٨,٦٠٩  (

 

  
  ةة الدفتريـي القيمــصاف

 ٥١,٩٧٩,٤٤٤  ١,٧٢٢,٨٤٤  ١,٢١٤,٨٦٩   ١٦١,٣٧٦   ٣٠,٧٦٠,٣٣٤  ١٨,١٢٠,٠٢١  م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١كما في 

 
  

 ٦٠,٨٠٢,٥٦٦  ١,٢٣٤,٠٥٧   ٣٧١,٧٧٩  ١٤٩,٨٠٦   ٤٠,٤٦٣,٠٦٢   ١٨,٥٨٣,٨٦٢  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ي ـكما ف
  

  

 بموجب  ناعية بالرياض مباني وآالت ومعدات مصنع الشركة مقامة على أرض مستأجرة من المدينة الص           إن  
  سنة ويتم تجديدها خالل الدورة العادية ألعمال الشركة ، هـذه العقـود             ٢٥ مدتها   عقود إيجار قابلة للتجديد   

  .)م٢٠١٤(هـ ١٤٣٦  عاموعد تجديدها في مسيحين
  

مقابـل القـرض     الـسعودي    ة صندوق التنمية الصناعي   لصالحمرهونة  الشركة  معدات  ممتلكات وآالت و  ان  
  .)  ١٤إيضاح ( منه المستلم 

  
  بنـوك ، تسهيالت إئتمانية        -  ١١

تتـضمن تـسهيالت حـسابات جاريـة         التجاريةلدى الشركة إتفاقيات تسهيالت إئتمانية مع عدد من البنوك          
وقروض قصيرة األجل وتمويل عقود مشاركة ، باإلضافة إلى تـسهيالت تتعلـق باإلعتمـادات المـستندية                 



  

 ١٢

التـسهيالت  . الحسابات بعموالت معينة متفق عليها فى اإلتفاقيات مع البنـوك           يتم تحميل تلك    . والضمانات  
 ديـسمبر   ٣١ إن إجمالي التسهيالت القائمة كما في        .المذكورة مضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك المانحة        

   ) . ليون ريال سعودي ب ١,٣مبلغ : م ٢٠٠٧(ليون ريال سعودي ب ١,٩م مبلغ ٢٠٠٨

   ألنابيـبالعربيـة لشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينالقوائم الماليةيضاحات حول إ
  

 

    ديسمبر٣١كمـا فـى         
  م٢٠٠٧    م٢٠٠٨        

                   ريـال سعودي      ريـال سعودي          مستحقات وأرصدة دائنة أخرى -  ١٢
  ٣٠,٦٩٨,٤٢٨     ٢,١٢٠,٧٦١       دفعات مقدمة من العمالء  
  ٦,٣٢١,٠٩٠     ٦,٠٧١,٧٦٤       مكافآت عاملين مستحقة   
 ٥,٩٦٥,٧٦٢    ٥,٠٠١,٨٤١       مصروفات مستحقة  
  ٧٢,٤٠٠     ٧٢,٤٠٠       تأمينات محتجزة  
  ٣,٠٧٢,٩١٧     ٥,٩٣٨,٢٤٠       صندوق رعاية الموظفين  
   -    ٥٧٣,٥٧٠       دائنو توزيعات أرباح المساهمين   
   ٣,٠٢٤,٥٥٢      ٤,١٢٩,٩٩٤       ) ١٣إيضاح (كاة الشرعية مخصص الز 

       ٤٩,١٥٥,١٤٩     ٢٣,٩٠٨,٥٧٠  
  
  

  للسنتين المنتهيتين في   
   ديسمبـر ٣١

  مخصص الزكاة الشرعية -  ١٣
  م٢٠٠٨

  ريـال سعـودى
  م٢٠٠٧  

  ريـال سعـودى
        :إن العناصر الرئيسة لوعاء الزكاة هي كما يلـي 

   ٥١٦,١٨٣,٧٤٣     ٦٤١,٧٦٣,٨٦٥  حقوق المساهمين أول السنة 
   ١٢٠,٥٣٨,٠١٤     ١٢٧,٦٣٢,٤٦٧  صافي الدخل المعدل 

   ١٤٦,٧٤٣,٨٨٩     ١٢٩,٥٠٨,٤٤٤  قروض طويلة األجل  
   ٣,٦٠٦,٧٦٨      ٤,٤٩٧,٧٧٢   مخصصات أول السنة 

  )  ١٦,٩٠٦,٧٢٤(    )  ١٨,٩٧٨,٣٤٥(  قطع غيار  
  ) ٦٦٢,٧٥٥,٤٣٥(  ) ٧١٩,٦٦٨,٥١٣(  موجودات غير متداولة  

   ١٠٧,٤١٠,٢٥٥     ١٦٤,٧٥٥,٦٩٠  المجمـوع 

   ١٢٠,٥٣٨,٠١٤     ١٦٤,٧٥٥,٦٩٠  الوعاء الزكوي 
  

  : ي خالل السنة كما يلإن حركة مخصص الزكاة 

  ١,٨٦١,١٩٤     ٣,٠٢٤,٥٥٢   الرصيد في بداية السنة
  )١,٨٥٠,٠٩٢(    )  ٣,٠١٣,٤٥٠(  المسدد خالل السنة 
   ٣,٠١٣,٤٥٠      ٤,١١٨,٨٩٢   المكون خالل السنة 

   ٣,٠٢٤,٥٥٢      ٤,١٢٩,٩٩٤   رصيد آخر السنة 
  

  الربوط الزكوية
  

 ، كما حصلت على م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١حصلت الشركة على الشهادة النهائية حتى السنة المنتهية في 
امي قد إستلمت الشركة الربوط النهائية لعل . م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الشهادة المقيدة حتى السنة المنتهية في 

بفروقات زكوية للشركة ) المصلحة(م والتي تضمنت مطالبة مصلحة الزكاة والدخل ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣
إثبات يتم لم .  على التوالي ريال سعودي١,٩٩٥,٢٥٢ ومبلغ ريال سعودي ٢,٦٦٨,١٧٩ وضريبية بمبلغ

اد هذه المبالغ لوجود في هذه القوائم المالية حيث ترى اإلدارة بأن الشركة لن تكون مطالبة بسدمبالغ تلك ال



  

 ١٣

 ، وحتى بوجهة نظر الشركةمصلحة ال مخاطبةوقد تم  ض بنود الربوط النهائية المستلمةتعديالت على بع
ستالم الربوط النهائية لألعوام من كما لم يتم إتاريخ إصدار هذه القوائم المالية لم يتم إستالم رد المصلحة 

   .م٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٥
 
   يـبالعربيـة لألنابشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينالقوائم الماليةيضاحات حول إ
  

 
   ديسمبر ٣١كمـا فـى         
  م٢٠٠٧    م٢٠٠٨        

                  ريـال سعودي      ريـال سعودي      قروض طويلة األجل      -  ١٤
 ٨٨,٨٦٤,٠٠٠    ٨٥,٠٦٤,٠٠٠     قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  

 ٦٦,٦٦٦,٦٦٧    ٤٤,٤٤٤,٤٤٤      قرض بنك تجاري   
  ١٥٥,٥٣٠,٦٦٧    ١٢٩,٥٠٨,٤٤٤      مجموع القروض فى نهاية السنة

  )٢٦,٠٢٢,٢٢٢(    )٣٥,٨٢٢,٢٢٢(      أقساط متداولة

  ١٢٩,٥٠٨,٤٤٥    ٩٣,٦٨٦,٢٢٢      قروض طويلة األجل
  

   )الصندوق(قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 مليون ريال سعودى وذلك للمساعدة فى       ١١٣,٤ت الشركة على قرض من الصندوق بمبلغ اجمالي قدره          حصل

 م٢٠٠٨ ديـسمبر    ٣١بلغ المستلم من القرض حتـى       . تمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج األنابيب في الجبيل         
لـصالح  القرض مضمون برهن مباني وآالت ومعدات مصانع الـشركة          .  مليون ريال سعودى     ٨٨,٨٦مبلغ  

يتم سداد .   تضمنت إتفاقية القرض شروطا فيما يخص إلتزام الشركة ببعض النسب والشروط المالية             الصندوق
هــ الموافـق    ١٥/٠٨/١٤٢٩األول فـي     ، وقد تم سداد القسط     ينصف سنو ر قسط   عشثالثة  على  القرض  

   . م١٧/٠٨/٢٠٠٨
  

    تجاريقرض بنك 
 مليون ريال سـعودي وذلـك       ١٠٠بنوك التجارية بمبلغ    حصلت الشركة على قرض طويل األجل من أحد ال        

القرض مضمون بسند ألمـر لـصالح       . للمساعدة فى تمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج األنابيب في الجبيل           
 ريـال   ١١,١١١,١١١ أقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل منها          ٩البنك يتم سداد القرض على عدد       

  .م ١٧/٠٧/٢٠١٠م وأخر قسط سيكون بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٠٦سعودى بدأ سداد أول قسط فى 
  

  للسنتين المنتهيتين في   
   ديسمبـر ٣١

  ة ـروفات بيعية وتسويقيـمص -  ١٥
  م٢٠٠٨

  ريـال سعـودى
  م٢٠٠٧  

  ريـال سعـودى
  ١,٤٨٧,٦٥٤    ١,٥٣٨,٧٠٦  رواتب ومزايا موظفين
  ١١,٥٤٦,٨٢٢    ٣١,٦٦٧,٦٦٩  مصروفات نقل وتوزيع

  ١١,٩٢٥,٩٢٣    ١٨,١١٤,٠٨٦  مصروفات تسويق 
  ٨٣,١٤٠    ٦٧,٥٣١  إستهالك  

  ٩٩٠,٠٨٤    ١,٤٩٢,٨٥٨  أخـــرى 
  ٢٦,٠٣٣,٦٢٣    ٥٢,٨٨٠,٨٥٠  

  
  

             عموميـة وإداريـة اتـمصروف -  ١٦

  ٧,٠٧٥,٣٦٢    ٨,٢٨٨,١٠٧  رواتب ومزايا موظفين
  ٦٩٠,٢٧٩    ١,٧٥٨,٧٧٤  عالقات عامة 

  -          ٦,٧٢٧,٢٠٠  مخصص مواد راكدة وبطيئة الحركة 
  ٥٢٠,٤٢٩    ٧٦٢,٨٢٠  إستهالك  



  

 ١٤

  ٤٧,٠٠٠    ٢٢,٠٠٠  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة   
  ١,٨٢٩,٠٠٥    ٢,٣٠٩,٢٩٩  أخـــرى 

  ١٠,١٦٢,٠٧٥    ١٩,٨٦٨,٢٠٠  

   العربيـة لألنابيـبشركة ال
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  
  

  م ٢٠٠٧ وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في تينالمنتهي  للسنتينالقوائم الماليةيضاحات حول إ
  

  
  
  
  

  للسنتين المنتهيتين في   
   ديسمبـر ٣١

   ، صافي رىأخ) مصروفات (راداتإي -  ١٧
  م٢٠٠٨

  ريـال سعـودى
  م٢٠٠٧  

  ريـال سعـودى
  ٢,١٩٦,٥٦٢    ١,٣٠١,٢٧٤   )أ٨إيضاح (من شركة زميلة إيرادات 

  ٦,٧٤٩,٩٩٨    ٧,٨٧٤,٩٩٨   )ب٨إيضاح  (توزيعات نقدية من أوراق مالية
  ٣٤,٢٩٦    ١١٤,٣٣٧  معداتأرباح بيع ممتلكات و

  ٧,٠٦٦,٤٠٧      ٢,٢٩٦,١٧٢  إيرادات أخرى 
  -         )١٣٤,٥٧٦(   ىتكاليف مشروع ملغ
  )٣,٤٩٠,٦٠٨(    )٥٥٥,٣١٣(  مصروفات أخرى 

  ١٢,٥٥٦,٦٥٥     ١٠,٨٩٦,٨٩٢  
  

    واإلرتباطات الرأسماليةيةعرضاإللتزامات ال -  ١٨

خطابات الـضمان   اإلعتمادات المستندية و  في قيمة    م٢٠٠٨  ديسمبر ٣١كما في   ل اإللتزامات العرضية    ـتتمث
  ) . ريال سعودي مليون  ٢٩٧,٥مبلغ : م ٢٠٠٧(ريال سعودي مليون  ٨٢,٥بمبلغ القائمة 

  

 ٢م إلتزامات رأسمالية عن عقود مشاريع تحت التنفيـذ بمبلـغ          ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١يوجد لدى الشركة كما في      
   ) . سعودي  ريال مليون١,٥مبلغ : م ٢٠٠٧(مليون ريال سعودي 

 
  

 أرقـام المقارنـة  -  ١٩

   . تبويب بعض أرقام السنة المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية لقد تم إعادة      


