
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   شركة أميانتيت العربية السعودية
  والشركات التابعة

  
   املوحدةاملوجزةالقوائم املالية 

   أشهر الثالثة والتسعة يتلفتر
  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠املنتهية يف 

  مراقيب احلساباتفحص وتقرير 





   العربية السعودية والشركات التابعةأميانتيتشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  املوجزة املوحدةز املايل قائمة املرك

  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠كما يف 
  )غري مدققة ()بآالف الرياالت السعودية(

  
                ٢٠٠٥        ٢٠٠٦    

  املوجودات
  :موجودات متداولة

    ٤٩,٢٧٧      ٧٤,٦٥٨      وما مياثلهنقد   
    ١,٣١٧,٣٦٥      ١,٤١٨,٧٩٣        صايف-ذمم مدينة   
    ٧٥٧,٢٧٠      ٦٩٨,٤٣٢       صايف-املخزون   
      ٥٢,١٠١      ٦٦,٢٧٠      خرىأ وموجودات ة مقدماتمدفوع  

      ٢,١٧٦,٠١٣      ٢,٢٥٨,١٥٣      جمموع املوجودات املتداولة
    ١,١٥٢,٧٩٦      ١,٠٢١,٢١٣      )٣إيضاح (  صايف-ممتلكات ومصانع ومعدات 

    استثمارات يف شركات زميلة ومشاريع
    ٢٠٨,٤٥٧      ٢٢٦,٧٥٢      )٣إيضاح ( بالصايف - مشتركة  

    ٧٢,٦٩٧      ٧٢,٤١٦       صايف-ت غري ملموسة موجودا
      ٦٢,٧٢٥      ٩١,٥٤١      خرىأموجودات 
      ٣,٦٧٢,٦٨٨      ٣,٦٧٠,٠٧٥          اموع

  املطلوبات وحقوق املسامهني
  :مطلوبات متداولة

    ١,٣٣٩,٨٢٨      ٩٩٤,٠٧٥      قروض قصرية األجل   
  اجلزء املتداول من مطلوبات مستحقة مقابل   
    ١٤,٠٦٣      ٢١,٠٩٤      رأمسايل موجودات مبوجب إجيار     
   ٧٣,٨٨٢      ٤٧,٧٢٤      اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل   
      ٨٦٥,٥٨٠      ٨٩٢,٦٧٢      ومستحقات ذمم دائنة   

      ٢,٢٩٣,٣٥٣      ١,٩٥٥,٥٦٥      جمموع املطلوبات املتداولة
    ٧٢,٣٠٠      ٧٣,٦٩١      خمصص مكافأة اية اخلدمة

    ٣٥,١٥٦      ١٠,٣١٢     رأمسايلإجيارب مطلوبات مستحقة مقابل موجودات مبوج
    ٢١١,٤١٣      ١٩٧,٧٨١      قروض طويلة األجل

      ١١٢,٦٤٧      ٤٨,٩٧١      غري متداولة أخرىمطلوبات 
      ٢,٧٢٤,٨٦٩    ٢,٢٨٦,٣٢٠      جمموع املطلوبات
    )٥ إيضاح(وتعهدات التزامات حمتملة 

  :امللكيةحقوق 
  :عوديةأميانتيت العربية الساحلقوق العائدة ملسامهي شركة 

    ٧٧٠,٠٠٠      ١,١٥٥,٠٠٠      )١إيضاح  (رأس املال  
    ٣٦,٠٩٦      ٧٠,٨٦٥      )١إيضاح (احتياطي نظامي   
    )٦٩,٨٥٣(    )٤٠,١٥١(    خسائر متراكمة  
    ٣,٩٥٨      ٤,٣٦٢      القيمة العادلة واحتياطيات أخرى  
      )٤,٤٩٦(    ١٠,٥٣٠    تعديالت حقوق ملكية الشركة من حتويل عمالت أجنبية  

      ٧٣٥,٧٠٥      ١,٢٠٠,٦٠٦      وق املسامهنيجمموع حق
      ٢١٢,١١٤      ١٨٣,١٤٩      حقوق األقلية

      ٩٤٧,٨١٩      ١,٣٨٣,٧٥٥      حقوق امللكيةجمموع 
    ٣,٦٧٢,٦٨٨      ٣,٦٧٠,٠٧٥          اموع
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   العربية السعودية والشركات التابعةأميانتيتشركة 
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  املوجزة املوحدة العملياتقائمة 

   أشهر الثالثة والتسعةلفتريت 
  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠املنتهية يف 

  )غري مدققة( )السهم) خسارة(بآالف الرياالت السعودية باستثناء ربح (
  

    سبتمرب ٣٠ املنتهية يف أشهر تسعةفترة     سبتمرب ٣٠ية يف  املنتهأشهرفترة ثالثة     
       ٥٢٠٠         ٦٢٠٠         ٥٢٠٠         ٦٢٠٠    

  
    ١,٥٩٥,٧٠٠    ٢,٠٤٨,٠٠٥      ٤٨٣,٣٣٦      ٦٦٧,٣٢٤     صايف-املبيعات 

   )١,٣٠٠,٠٦٠(  )١,٦٥٦,١٠٨(    )٣٦٤,٨٩٤(    )٥٢٩,٠٠٧(  تكلفة املبيعات
  

    ٢٩٥,٦٤٠      ٣٩١,٨٩٧      ١١٨,٤٤٢      ١٣٨,٣١٧    اإلمجايلالربح 
  

  وتسويق وعمومية مصروفات بيع 
    )٢٤٠,٩٥٤(    )٢٥١,١١٦(    )٦٦,١٧٨(    )٨٢,٩٩٩(  وإدارية   
  

    ٥٤,٦٨٦      ١٤٠,٧٨١      ٥٢,٢٦٤      ٥٥,٣١٨    الربح من العمليات
  

    )٨٦,٧٢١(    )٨٣,١٦٦(    )٣٤,٦٢٠(    )٣١,٠٤٥(   صايف-نفقات مالية 
    ٤٢,٢٠٧      )٣٠٣,٢(    )٤,٨٩٨(    ٥٣١    )٣إيضاح ( صايف -أخرى 

  
  قبل ضريبة الدخل ) اخلسارة(الربح 

    ١٠,١٧٢      ٥٥,٣١٢      ١٢,٧٤٦      ٢٤,٨٠٤       األجنبية وحقوق األقلية والزكاة
  

    )٢,١٩٦(    )١١,٨٥٣(    ٧١٠      )٣,٨٥٦(  ضرائب دخل أجنبية لشركات تابعة
  

   أرباح األقلية يف حصص
    )٢٢,٩٠٤(    )١٢,٧١٤(    )١١,٨١٨(    )٥,٧٨٤(   موحدة   شركات تابعة

  
    )١٤,٩٢٨(    ٣٠,٧٤٥      ١,٦٣٨    ١٥,١٦٤    الشرعيةبل الزكاة ق) اخلسارة(الربح 

  
    )٢,٦٧٠(    )٩,٩٥٠(    )١,٠٤٧(    )٣,٧٥٠(   الزكاة الشرعية

  
    )١٧,٥٩٨(    ٢٠,٧٩٥      ٥٩١      ١١,٤١٤    )اخلسارة(صايف الربح 

  
    )٠,١٧(    ٠,١٨      ٠,٠١      ٠,١٠    السهم) خسارة(ربح 
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  شركة أميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
    )شركة مسامهة سعودية (

  املوجزة املوحدةقائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠ املنتهية يف  أشهرالتسعة ةلفتر

  )غري مدققة ()آالف الرياالت السعوديةب(    
  

               ٢٠٠٥         ٢٠٠٦    
  :التدفقات النقدية من العمليات

    )١٧,٥٩٨(    ٢٠,٧٩٥    )اخلسارة(الربح صايف   
  مع صايف النقد ) اخلسارة(الربح صايف تعديالت لتسوية   
  :العملياتاملستخدم يف     
    ٨٦,٧٨٧      ١٠٧,٥٠١     وخسائر اخنفاضوإطفاءاستهالك     
  حصة الشركة يف أرباح شركات زميلة     
    )١٣,٠٤١(    )٣٥,٦٩٩(   بالصايف-ومشاريع مشتركة       
    ٩٨٩      ٣,١٨٠    أرباح موزعة مستلمة من شركات زميلة    
    )١١,٣٧٤(    -       ربح من استبعاد شركة زميلة    
    )٢١,٥٠٠(    -       ربح من استبعاد أراضي    
    ٢٢,٩٠٤      ١٢,٧١٤    رباح شركات تابعةأ يف األقليةحقوق     
  :تغريات يف    
    )٢١٢,٩٤٤(    )١٦٣,٦٢٢(   بالصايف- ذمم مدينة      
    )١٣٥,٢٨٦(    )٤٨,٧٣٥(   بالصايف- املخزون      
    ٢٥,٨٧٥      ١٩,٠٦٢    خرىأ وموجودات متداولة مدفوعات مقدمة      
    ١٤٣,٤١٤      ٦٥,٢٣٨    ومستحقاتذمم دائنة       
    ١١٩,١      ٣,٥٠١    خمصص مكافأة اية اخلدمة      
  

    )١٣٠,٦٥٥(    )١٦,٠٦٥(  العملياتاملستخدم يف صايف النقد   
  

  : االستثمارأنشطةالتدفقات النقدية من 
    )٦٠,٩١٩(    )٥٠,٥٤٣(  صايفبال - واملعدات واملصنع على املمتلكات إضافات  
    ٣١,٥٠٠      -       متحصالت من استبعاد أراضي  
    ١٦,١٠٠      -       متحصالت من بيع شركة زميلة  
    )٥,٧٧٩(    ٥٢,٨٨٠     بالصايف- وأخرىناقصاً استبعادات ثمارات است  
  

    )١٩,٠٩٨(    ٢,٣٣٧     االستثمارأنشطة )املستخدم يف(الناتج عن صايف النقد   
  

  : التمويلأنشطةالتدفقات النقدية من 
    -         ١٣,٩٩١    متحصالت من قروض طويلة األجل  
    )٧١,١١٣(    )٣٨,٤٥٣(  تسديد قروض طويلة األجل  
    )٧,٠٣٣(    )٧,٠٣٢(  سديد مطلوبات مقابل موجودات مبوجب إجيارات رأمسالية ت  
    ١٨٩,٧٥٤      )١٢,٩٤٨(   يف قروض قصرية األجلتغري  
    )١١,٩٢٥(    ١٥,٨٩٠     يف مطلوبات أخرى غري متداولةتغري  
    ١٧,٨٨٤      ٧,٧٣٣       أخرى  
    

    ١٧,٥٦٧١      )٢٠,٨١٩(   التمويلأنشطة عنالناتج ) املستخدم يف(صايف النقد 
  

    )٣٢,١٨٦(    )٣٤,٥٤٧(  صايف النقص يف نقد وما مياثله
  

    ٨١,٤٦٣      ١٠٩,٢٠٥    الفترةكما يف بداية وما مياثله نقد 
  

        ٤٩,٢٧٧      ٧٤,٦٥٨    الفترةكما يف اية وما مياثله نقد 
   املوحدةاملوجزة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ٦رقم  إىل ١  رقم املرفقة مناإليضاحاتتعترب 
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  شركة أميانتيت العربية السعودية والشركات التابعة
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  املوجزة املوحدة حول القوائم املالية إيضاحات

  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠ املنتهية يف  أشهرالثالثة والتسعة يتلفتر
  )غري مدققة(

    
  
  طبيعة أعمال وغرض اموعة  - ١
  

شركة  من )"اموعة"(والشركات التابعة ") الشركة("انتيت العربية السعودية تتألف شركة أمي  
تقوم .  وشركاا التابعة احمللية واألجنبية، أميانتيت العربية السعودية وهي شركة مسامهة سعودية

 واملنتجات األنابيب خمتلفة من أنواعبتصنيع وبيع بشكل رئيسي  يف اموعة األعضاءالشركات 
 تقوم بعض الشركات التابعة أيضا بإدارة مشاريع املياه . والتراخيص التكنولوجية املتعلقة اقة ا املتعل

 يف  أخرىلدى اموعة استثمارات  .وما يتعلق ا من خدمات استشارية وهندسية وتشغيلية
  . ومشاريع مشتركةزميلة ودولية حمليةشركات 

  
 مليون سهم بقيمة ٧,٧لشركة رأمساهلا وذلك حبق إصدار  زادت ا٢٠٠٥خالل الربع الرابع من عام   

 ريال سعودي ٥٥ ريال سعودي للسهم الواحد مقدمة إىل الشركاء احلاليني بقيمة ٥٠إمسية قدرها 
 مليون ريال سعودي استلمتها ٤٢٣,٥بلغت االشتراكات يف حقوق اإلصدار .  للسهم الواحد

 ٣٤,٨ام الشركات، فإن عالوة األسهم مببلغ ومبوجب متطلبات نظ.  ٢٠٠٥الشركة يف أكتوبر 
 مت ، مليون ريال سعودي تقريبا٣,٧ً بلغت  اليتمليون ريال سعودي، بعد حسم تكاليف املعامالت

  .  حتويلها إىل االحتياطي النظامي للشركة
  

 ، فقد مت جتزئة أسهم الشركة إىل٢٠٠٦ مارس ٢٧وفقاً إلعالن هيئة سوق املال السعودية املؤرخ يف   
وبناء عليه، فقد زادت أسهم الشركة .  ٢٠٠٦ أبريل ١٥مخسة أسهم لكل سهم واحد اعتباراً من 

 مليون سهم عادي ١١٥,٥ إىل ريال سعودي للسهم الواحد ٥٠ مليون سهم عادي بقيمة ٢٣,١من 
  . ريال سعودي للسهم الواحد١٠بقيمة 

  
 أو مت شراؤها مت تأسيسهاالسعودية، واليت إن بعض الشركات التابعة املوجودة خارج اململكة العربية   

تعتمد هذه الشركات .  يف املراحل األوىل من التشغيلبشكل عام يف السنوات األخرية، ما زالت 
إن . املوجزة املوحدة املرفقة، على دعم الشركة املايلاملالية التابعة، واليت مت توحيد حساباا يف القوائم 

ن التدفقات النقدية املستقبلية هلذه الشركات التابعة سوف تكون إجيابية، إدارة اموعة على قناعة بأ
وتنوي الشركة تقدمي الدعم املايل الكايف هلا، إن تطلب األمر، وذلك لتمكينها من االستمرار يف 

اخنفاض خمصص خسائر  بعد خصم (بلغ صايف قيمة املمتلكات واملصانع واملعدات.  عملياا التشغيلية
 سبتمرب ٣٠ مليون ريال سعودي تقريبا كما يف ١٦٨,٣هلذه الشركـات التابعـة مبلغ  )القيمة
  ). مليون ريال سعودي١٨٥,٨ – ٢٠٠٥ (٢٠٠٦
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تشمل القوائم املالية املوجزة املوحدة املرفقة على مجيع التسويات اليت يتألف معظمها من املستحقات   

اموعة ضرورية لعرض املركز املايل ونتائج العمليات والتدفقات العادية املتكررة اليت تعتربها إدارة 
 سبتمرب ٣٠أشهر املنتهية يف  الثالثة والتسعةإن نتائج األعمال األولية لفترة .  النقدية بشكل عادل

جيب قراءة القوائم املالية املوجزة .   رمبا ال متثل مؤشراً دقيقاً لنتائج األعمال السنوية٢٠٠٥ و ٢٠٠٦
وحدة واإليضاحات املتعلقة ا مع القوائم املالية السنوية املوحدة املدققة واإليضاحات املتعلقة ا امل

  .٢٠٠٥ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 
  
  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  - ٢
  

ر عن اهليئة املوحدة للمجموعة وفقا ملعيار التقارير املالية األولية الصاد املوجزة أعدت القوائم املالية  
إن السياسات احملاسبية اليت تطبقها اموعة يف إعداد القوائم املالية . السعودية للمحاسبني القانونيني

 للمجموعة بالقوائم املالية املوحدة املدققة السنوية املوحدة منتظمة مع مثيلتها املوضحة  املوجزةاألولية
  :واليت تتلخص مبا يلي واملبينة أدناه، فيما عدا السياسة املتعلقة بالشهرة ٢٠٠٥عن عام 

  
 يتطلب إعداد القوائم املالية املوجزة املوحدة وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف -استخدام التقديرات   

عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن 
 تؤثر على مبالغ اإليرادات أاتاريخ القوائم املالية، كما املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف 

وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل ما توفر لإلدارة من . واملصروفات خالل تلك الفترة
 ختتلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه أنمعلومات عن األحداث واإلجراءات احلالية، فانه من املمكن 

  .التقديرات
  

تشتمل القوائم املالية املوجزة املوحدة املرفقة على حسابات الشركة  -األسس احملاسبية للمجموعة   
 باملائة أو أكثر وتسيطر ٥٠والشركات التابعة واليت يكون للمجموعة فيها حصة متلك فعالة بنسبة 

مت .   والتشغيليةعلى أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أو لديها القدرة على توجيه سياساا املالية
  .استبعاد أهم املعامالت التجارية واألرصدة بني شركات اموعة عند توحيد القوائم املالية

  
تقيد االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة مبوجب طريقة حقوق امللكية وهذه   

وق التصويت فيها أو هلا  باملائة من حق٥٠ إىل باملائة ٢٠الشركات هي اليت يكون للشركة ما بني 
  .  تأثري هام ولكن ليس هلا السيطرة عليها

  
 جمموعة من املوجودات والعمليات اليت يقدم مبوجبها و األعمال هإن قطاع – قطاعيةمعلومات   

إن القطاع .  منتجات أو خدمات تتعرض ملخاطر وعوائد ختتلف عن قطاعات األعمال األخرى
ت واخلدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة تتعرض ألخطار وعوائد ختتلف  بإنتاج املنتجااجلغرايف يقوم

  . اقتصادية أخرىاتعن القطاعات التشغيلية يف بيئ
  

 يظهر النقد وما مياثله بالتكلفة ويشتمل على نقد يف الصندوق ولدى البنوك - نقد وما مياثله  
  .قلأو أشهر أثالثة ت استحقاقها األصلية واستثمارات عالية السيولة قصرية األجل تكون فترا
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  .يظهر رصيد الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصا الديون املشكوك يف حتصيلها -ذمم مدينة   

  
 ٢٠٠٥( ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠ا يف ـ كم التجاريـةةـ باملائة تقريبا من الذمم املدين١٨ن ما نسبته إ  

  .شاريع مع احلكومة السعوديةتعود مل)  باملائة٤٠ -
  

تظهر بنود املخزون بشكل عام على أساس متوسط التكلفة املرجح أو صايف القيمة القابلة  - خمزون  
    .للتحقق أيهما أقل

  
 اإلستهالكات بعد خصم التكلفةبتظهر املمتلكات واملصانع واملعدات  - ممتلكات ومصانع ومعدات  

 على ويقيد استهالكها على حساب الدخل. تنفيذ اليت تظهر بالتكلفةاملتراكمة ما عدا إنشاءات حتت ال
 وذلك لتخفيض تكلفة املمتلكات  املقدر هلااإلنتاجيساس طريقة القسط الثابت على مدى العمر أ

  .واملصنع واملعدات إىل قيمتها احلالية
  

 كمصروفات مستقبليةليس هلا فائدة تقيد النفقات اليت  - وتكاليف ما قبل التشغيل نفقات مؤجلة   
، إن النفقات املؤجلة.  يف املستقبل تلك النفقات اليت يستفاد منها تأجيلبينما يتم يف الفترة احلالية 

 تظهر ضمن وتكاليف ما قبل التشغيل، واليت يتألف معظمها من تكاليف إنشاء غري مباشرة
فترات ال  على  ويتم إطفاؤهااملرفقة يف قائمة املركز املايل املوجزة املوحدة غري امللموسةاملوجودات 

  .تتجاوز سبع سنوات
  

متثل الشهرة زيادة يف تكلفة الشراء على حصة اموعة يف القيمة العادلة يف صايف  -الشهرة   
تقيد الشهرة اليت نتجت عن .  موجودات الشركات التابعة والزميلة املشتراة كما يف تاريخ الشراء

 أصدرت ٢٠٠٥خالل عام .  يل املوجزة املوحدة كموجودات غري ملموسةالشراء يف قائمة املركز املا
ويلزم " املوجودات غري امللموسة"اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني تعديالً على املعيار احملاسيب 

يتطلب التعديل تقدير املبالغ املستردة .  ٢٠٠٦ يناير ١تطبيقه من قبل اموعة للفترة املبتدئة يف 
طبقت اموعة هذا التعديل وأوقفت .  رة سنويا وقيد خمصص اخنفاض القيمة، إن لزم األمرللشه

  .٢٠٠٦ يناير ١إطفاء الشهرة ابتداًء من 
  

يتم رمسلة مصروفات شراء االمتيازات والعالمات  -االمتياز والعالمات التجارية والتراخيص   
لموسة يف قائمة املركز املايل املوجزة املوحدة، التجارية والتراخيص واليت تظهر ضمن املوجودات غري امل

ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمر النافع املقدر هلم على أال يتجاوز 
  .عشرين سنة

  
يتم مراجعة قيمة املمتلكات واملصانع واملعدات  -يف قيمة املوجودات طويلة األجل اخنفاض   

األخرى فيما يتعلق باخلسائر الناجتة عن االخنفاض يف قيمتها عندما تشري واملوجودات غري املتداولة 
يتم إثبات اخلسارة .  القيمة املدرجة قد تكون غري قابلة لالستردادأناحلاالت أو التغري يف الظروف إىل 

داد املتمثلة  عن القيمة القابلة لالسترالدفترية  القيمةالناجتة عن االخنفاض يف القيمة، واليت متثل زيادة يف
  .أيهما أعلىاملستعملة يف صايف قيمة البيع أو القيمة 
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تقيد القروض بشكل مبدئي باملتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعامالت املتكبدة،  -القروض   

  .تقيد تكاليف القروض على حساب الدخل للفترة احلالية.  إن وجدت
  

ملمتلكات واملصانع واملعدات اليت يتم اقتناؤها مبوجب إجيار رأمسايل تقيد اموعة ا -إجيار رأمسايل   
يتم حتديد هذه املبالغ بناء على القيمة احلالية للحد .  وذلك بقيد املوجودات واملطلوبات املقابلة هلا

توزع النفقات املالية على فترة اإلجيار بطريقة توفر معدل حتميل ثابت .  األدىن من دفعات اإلجيار
حيمل استهالك هذه املوجودات على قائمة الدخل باستخدام طريقة .  وري على املطلوبات القائمةود

  .القسط الثابت
  

تقيد مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل البضائع واخلدمات املستلمة  -ذمم دائنة ومستحقات   
  .سواء استلمت اموعة فواتريها أو مل تستلمها

  
 وفقا لتعليمات لفريضة الزكاة الشرعية وذلك الشركةختضع  -ضريبة الدخل الشرعية والزكـاة   

 ضريبة  السعودية إىل يف الشركات التابعة املوحدةاألجانبخيضع الشركاء .  مصلحة الزكاة والدخل
تقيد ضريبة الدخل املستحقة على الشركاء األجانب يف هذه الشركات على حقوق األقلية  .الدخل

  .  لية املوجزة املوحدة املرفقةيف القوائم املا
  

على حساب الدخل للفترة اململوكة للشركة  السعودية والشركات التابعةيقيد خمصص الزكاة للشركة   
  .  يتم قيد املبالغ اإلضافية، إن وجدت، اليت تستحق عن التسويات النهائية عندما يتم حتديدها.  اجلارية

  
 أطراف عن بعض املعامالت مع الضريبة املتوجبة باستقطاع يةالشركة والشركات التابعة السعودتقوم   

  .وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعوديغري مقيمة يف اململكة العربية السعودية 
  

تقيد ضرائب الدخل .  ختضع بعض الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل يف البالد اليت تعمل فيها  
  .هذه يف قائمة الدخل للفترة اجلارية

  
 الفروقات املؤقتة بني صايف  مجيععنلبعض الشركات التابعة األجنبية تنشأ ضريبة الدخل املؤجلة   

 إىل احلد الذي يكون الدخل اخلاضع للضريبة املستقبلي متوفراً الدخل الضرييب وصايف الدخل احملاسيب
يد التزام ضريبة دخل تقوم الشركات التابعة األجنبية بق.  ملقابلة الفروقات املؤقتة وميكن استعماله

  .  مؤجلة، إن وجد، عـن الفروقات املؤقتة اهلامة واملتوقع أن تؤدي لوجود التزام يف الفترات القادمة
  

يف تستحق مكافأة اية اخلدمة واملزايا األخرى للموظفني العاملني  - خمصص مكافأة اية اخلدمة  
العمل والعمال وتقيد على حساب الدخل الشركات التابعة السعودية مبوجب شروط نظام الشركة و

  .  للفترة اجلارية
  

لدى الشركة نظام ادخار للموظفني يتوفر لبعض املوظفني املؤهلني ويتم قيد تكاليف هذا النظام ضمن   
تدرج هذه املستحقات يف قائمة املركز املايل املوجزة املوحدة ضمن . املستحقات يف الفترة احلالية

  .تحقاتالذمم الدائنة واملس
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توفر حاليا الشركات األجنبية التابعة مكافآت اية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى مبوجب أحكام   

  . العمل والعمال يف الدول اليت تعمل ا
  

تقيد اإليرادات بعد .  تقيد اإليرادات عندما يتم تسليم املنتجات أو عند تأدية اخلدمات -اإليرادات   
 اإليرادات  تقيد .ت ومصاريف النقل وبعد استبعاد املبيعات ما بني أعضاء اموعةتنـزيل احلسوما

  .   املنجزةلألعمالمن العقود طويلـة األجـل على أساس النسبة املئوية 
  

 والتسويق والعمومية واإلدارية مصاريف البيع تشتمل - داريةإوعمومية ووتسويق مصروفات بيع   
 بتكلفة املنتجات اليت ستباع وفقا مرتبطة بالتحديدتكون ال اليت و املباشرة على التكاليف املباشرة وغري

 بني مصروفات بيع وتسويق وعمومية وإدارية توزع هذه التكاليف.   احملاسبة املتعارف عليهاملبادئ
  .، بطريقة منتظمةاألمرن لزم إ، وتكاليف اإلنتاج وتكاليف العقود

  
القوائم املالية املوجزة املوحدة بالريال السعودي وهي عملة تعرض  -األجنبية حتويل العمالت   

سعـار أساس أ الريال السعودي على إىل األجنبيةجيري حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت .  الشركة
 تكون اليت  املتداولةما املوجودات واملطلوباتأ.  الصـرف السائدة يف تاريخ تلك املعامالت

سعار الصرف السائدة يف تاريخ أساس أ الريال السعودي على إىلي حتويلها  فيجراألجنبيةبالعمالت 
 الدخل على حساب األجنبيةاخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت  وأ األرباح حتمل.  قائمة املركز املايل

شاريع   تدرج التعديالت الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات التابعة والزميلة وامل.احلاليةللفترة 
املشتركة األجنبية إىل الريال السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية يف القوائم املالية املوجزة 

  .املوحدة املرفقة
  

حكام نظام الشركات يف اململكة العربية أو  للشركةياألساسالنظام  مبوجب -احتياطي نظامي   
ن أ إىل لتكوين احتياطـي نظامي كاة بعد الز باملائة من رحبها الصايف١٠الشركة  حتولالسعودية، 

ن هذا  إ. ويتم هذا التحويل يف اية السنة املالية باملائة من رأس املال ٥٠يعادل هذا االحتياطي 
   . للتوزيع على املسامهني حالياقابلاالحتياطي غري 

  
 سبتمرب ٣٠ أشهر املنتهية يف الثالثة والتسعة يتم احتساب ربح السهم لفترة -السهم ) خسارة(ربح   

 سهم إلعطاء أثر رجعي للتغري يف عدد ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ بتقسيم الربح الصايف للفترة على ٢٠٠٦
  .١ كما هو مبني يف إيضاح ٢٠٠٦ أبريل ١٥األسهم اليت زادت نتيجة جتزئة السهم يف 

  
قسيم  بت٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ أشهر املنتهية يف الثالثة والتسعةلفترة  السهم )خسارة(ربح يتم احتساب   

 سهم وذلك ١٠٦,٦٤٩,٩٧٩ للفترة على متوسط عدد األسهم املرجح وهو )اخلسارة(الربح صايف 
  .١إلعطاء أثر رجعي للزيادة يف رأس املال نتيجة حق إصدار وجتزئة السهم كما هو مبني يف إيضاح 
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لفترة التسعة أشهر املنتهية تتلخص النشاطات غري النقديـة  -التدفقات النقدية ضافية عن إمعلومات   

  ):بآالف الرياالت السعودية( سبتمرب باآليت ٣٠يف 
               ٢٠٠٥          ٢٠٠٦    

  
  -أنشطة استثمار غري نقدية   
  بيع استثمار يف شركة زميلة قيدت من خالل  
    ٢٣,٠٠٠    -       ذمم مدينة     

  
  أخرى   - ٣
  

 على حصة اموعة يف أرباح ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠  صايف لفترة التسعة أشهر املنتهية يف-شمل أخرى ت  
 ٣٠ املنتهية يف أشهرثالثة الفترة (  مليون ريال سعودي٣٥,٧مشاريع مشتركة مببلغ وشركات زميلة 

 يف قيمة استثمار اموعة يف شركة اخنفاض وخمصص ) مليون ريال سعودي٢٢,٢ - ٢٠٠٦سبتمرب 
 - ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠ املنتهية يف أشهرفترة الثالثة ( مليون ريال سعودي ١٨,٨تابعة أجنبية مببلغ 

 يف قيمة ممتلكات اخنفاض التالية، وخمصص الفقرةكما هو موضح يف )  مليون ريال سعودي٩,٤
فترة الثالثة أشهر (ودي  مليون ريال سع١٥,٤ومصنع ومعدات لبعض الشركات التابعة األجنبية مببلغ 

 مليون ريال ٤,٤وخمصص مببلغ ) يون ريال سعودي مل١٥,٤ - ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠املنتهية يف 
نتيجة لتسوية مطالبة بيئية )  ال شيء- ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠فترة الثالثة أشهر املنتهية يف (سعودي 

 التسعة صايف لفترة - أخرى تشمل.   تابعة أجنبيةةمرفوعة من قبل هيئة حكومية أجنبية على شرك
  مليون ريال سعودي١١,٦ح من بيع شركة زميلة مببلغ  على رب٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠أشهر املنتهية يف 

 وربح من بيع أرض من قبل شركة تابعة ) الشيء- ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠املنتهية يف أشهر فترة الثالثة (
 وحصة ) ال شيء- ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠املنتهية يف أشهر فترة الثالثة  ( مليون ريال سعودي٢١,٥مببلغ 

فترة الثالثة  ( مليون ريال سعودي١٣,٠ ومشاريع مشتركة مببلغ زميلة شركات يف ربح من اموعة
  .) مليون ريال سعودي٣,٥ - ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠املنتهية يف أشهر 

  
 احلكومية وعليه اإلجراءات توقفت السيطرة على شركة تابعة أجنبية نتيجة لبعض ٢٠٠٥خالل عام   

 ٣١ كما يف  مليون ريال سعودي١٨,٨ والذي بلغ صايف قيمته الدفترية مل يتم توحيد االستثمار
  ومبوجب هذا قامت اموعة برفع مطالبة ضد احلكومة األجنبية من أجل السيطرة .٢٠٠٥ديسمرب 

، ونتيجة للتأخري يف اإلجراءات القانونية ضد احلكومة األجنبية مت قيد اخنفاض يف قيمة عنهاوالتعويض 
 ٣٠سعودي خالل فترة التسعة أشهر املنتهية يف مليون ريال ١٨,٨هذا االستثمار بالكامل مببلغ 

  .٢٠٠٦سبتمرب 
  
  معلومات عن القطاعات التشغيلية  - ٤
  

  :تعمل اموعة أساساً يف القطاعات التشغيلية التالية  
  .تصنيع وبيع أنواع عديدة من األنابيب  .  
  . وريد آالت تصنيعهاتطوير ومنح تراخيص تقنية متعلقة بإنتاج عدة أنواع من األنابيب وإنشاء وت  .  
  .إدارة املياه وما يتعلق ا من خدمات استشارية وهندسية وتشغيلية  .  

-  ١٠  -  



  
 التسعةولفترة  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠فيما يلي ملخص لبعض املعلومات املالية املختارة كما يف   

  ):ت السعوديةبآالف الرياال(بذلك التاريخ لقطاعات التشغيل السابق ذكرها املنتهية  أشهر
  

       امـوع  إدارة مياه  تقنيــة  تصنيع أنابيب        
  ٢٠٠٦  
    ٢,٠٤٨,٠٠٥    ٥٥٢,١١٣    ٥٩,٩٩٩  ١,٤٣٥,٨٩٣   صايف املبيعات   
    ٢٠,٧٩٥    )١٨,٥٥٨(  ١٨,٣٧٧  ٢٠,٩٧٦   )اخلسارة(صايف الربح   
    ٣,٦٧٠,٠٧٥    ٨٣٢,٨٥٦    ٢٩٩,٨٠٤  ٢,٥٣٧,٤١٥   جمموع املوجودات  

  
  ٢٠٠٥  
    ١,٥٩٥,٧٠٠    ١٨٧,٩٠٩    ٢١,٢٩٩   ١,٣٨٦,٤٩٢   ات صايف املبيع  
    )١٧,٥٩٨(  )٤,٩٣٧(  )١٦,٠٥٨(  ٣,٣٩٧   )اخلسارة(صايف الربح   
    ٣,٦٧٢,٦٨٨    ٢١٠,٨٦٩    ٢٦٦,٥٧١   ٣,١٩٥,٢٤٨   جمموع املوجودات  

  
.  متارس اموعة أعماهلا يف اململكة العربية السعودية وأوروبا وبعض املناطق اجلغرافية األخرى  

 سبتمرب ٣٠ بعض البيانات املالية للقطاعات التشغيلية وفقا للمناطق اجلغرافية هلا كما يف تتلخص
  ):بآالف الرياالت السعودية(بذلك التاريخ مبا يلي املنتهية   أشهرالتسعة ولفترة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦

  
       امـوع  بالد أخرى  أوروبا  السعودية        
  ٢٠٠٦  
    ٢,٠٤٨,٠٠٥    ١٩٢,٨٤٥    ٨٠٣,١٥٦  ١,٠٥٢,٠٠٤   صايف املبيعات   
    ١,٠٢١,٢١٣    ١٧٥,٠٤٨    ٢٨٢,١٨٣  ٥٦٣,٩٨٢   صايف ممتلكات ومصانع ومعدات  
    ٣٩٠,٧٠٩    ٢١,٥٧٥    ١٩٢,١٢٣  ١٧٦,٠١١   صايف موجودات أخرى غري متداولة  

  
  ٢٠٠٥  
    ١,٥٩٥,٧٠٠    ٢٥٣,٤٣٥    ٥٨٨,٣٨٣  ٧٥٣,٨٨٢  صايف املبيعات   
    ١,١٥٢,٧٩٦    ٢٤٨,٧٧٥    ٢٧٥,٨٥٨  ٦٢٨,١٦٣  صايف ممتلكات ومصانع ومعدات  
    ٣٤٣,٨٧٩    ٩٨,٥٠٢    ١٢٥,٥٧٧  ١١٩,٨٠٠  صايف موجودات أخرى غري متداولة  
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   وتعهداتالتزامات حمتملة  - ٥
  

تقريبا  مليون ريال سعودي ٤٢٨,٨ يف اموعة ضمانات بنكية بلغ جمموعها التابعة الشركات لدى  
  . العادية للمجموعةاألعمال  إصدارها يف سياقمت واليت ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠كما يف 

  
لدى بعض الشركات التابعة األجنبية التزامات حمتملة يف شكل ضرائب دخل وضرائب حملية أخرى يف   

إن .  استلمت الشركة وبعض الشركات التابعة السعودية ربوطاً زكوية إضافية.  البالد اليت تعمل ا
أيضاً لدى الشركة وبعض الشركات التابعة . ليات االعتراضهذه الربوط يف مراحل خمتلفة من عم

تعتقد إدارة . قضايا خمتلفة بصفة مدعي أو مدعى عليها نشأت من خالل السري الطبيعي لألعمال
كما . اموعة ومستشارها القانوين أن احلل النهائي هلذه األمور لن يسفر عن أرباح أو خسائر هامة

ذه الربوط والقضايا غري هامة، وبناء عليه مل يتم عمل خمصص هلذه الربوط أن جمموع املبالغ املتعلقة 
  . والقضايا يف القوائم املالية املوجزة املوحدة املرفقة

  
 تقريبا  مليون ريال سعودي٧,٥ مببلغ كان لدى الشركة اتفاقية ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠كما يف   

  .ململكة العربية السعودية يف مشروع مشترك يتعلق بتصنيع أنابيب خارج الالستثمار
  
  تاريخ اعتماد القوائم املالية  - ٦
  

  .٢٠٠٦ أكتوبر ٢٨لقد اعتمدت إدارة الشركة القوائم املالية املوجزة املوحدة يف تاريخ   
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