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  تقرير فحص القوائم المالية األولية

  
                

   المحترمين      الى السادة المساهمين
  )شركة مساهمة سعودية(العربية لالنابيب الشركة 
  المملكة العربية السعودية، الرياض

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  
 مارس  ٣١كما هي عليه في     ) شركة مساهمة سعودية   (لقد فحصنا قائمة المركز المالي االولية للشركة العربية لألنابيب          

 االولية لألشهر الثالثة المنتهية في ذلك التـاريخ          والتغيرات فى حقوق المساهمين     الدخل والتدفق النقدي   قوائم و م٢٠٠٦
  .والمعدة من قبل الشركة، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها

  
وداً وفقا لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين لقد كان فحصنا فحصاً محد

واإلستفسار من ن الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية وويتكالقانونيين 
 المراجعة التي تتم وفقا لمعايير  مهمةل نطاقا منويعد هذا الفحص أق. المسؤولين بالشركة عن األمور المالية والمحاسبية

 والتي تهدف أساسا إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل، لذا  في المملكة العربية السعوديةالمراجعة المتعارف عليها
  . فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي

  
الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية األولية                المحدود  وبناء على الفحص    

 فـي    لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها       م٢٠٠٦ مارس   ٣١المرفقة الخاصة بفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
  .المملكة العربية السعودية

  
  

  تشاريونالبســــام محاسبون قانونيون واس
  
  
  

  ابرهيم احمد البســام
  )٣٣٧(محاسب قانوني، ترخيص رقم 

  
  
  هـ١٤٢٦  ربيع األول ١٥ 
 م٢٠٠٦ أبريل  ١٣ 

 
 
 



 

 

  )شرآة مساهمة سعودية(الشرآة العربية لألنابيب 
  م٢٠٠٦مارس  ٣١المنتهية في لفترة ل القوائم المالية األولية

  )غير مراجعة(

  

  

  

  

  

-٢- 
 



   )شركة مساهمة سعودية(نابيب الشركة العربية لأل
  )غير مراجعة ( األوليةقائمة المركز المالي

    م٢٠٠٦ مارس ٣١ في  المنتهيةللفترة
  جميع المبالغ بالريال السعودي

 

  األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ١٢(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

  

 اإليضاحات    ٣١/٣/٢٠٠٦    ٣١/٣/٢٠٠٥

  الموجودات     
       
 :موجودات متداولةال     

 لنقدية النقدية والبنود شبه ا ٣، ٢/١   ٢٨،٥٢٩،٩٠٩  ٢٥،٦٢٢،٤٩٣
  تجاريةذمم مدينة ٤  ١٣٩،٧٦٥،٢٧٢  ٤٢،٧٩٣،٩٥٩
  مخزون  ٥، ٢/٢  ٣٥٥،٩٥٨،٠١٢  ١٦٩،٣٩٢،٣٩٩
  مدفوعة مقدما وموجودات أخرىمصروفات   ٣،٨٢١،١١٢  ٢،٢٨٥،٣٨٥

  الموجودات المتداولةاجمالى   ٥٢٨،٠٧٤،٣٠٥  ٢٤٠،٠٩٤،٢٣٦
       
  :األصول غير المتداولة     
         

  وزميلةفي شركات حليفة استثمارات ٦ ،٢/٣  ٣٦،٥١٦،٦٠٢  ٣٥،٦٣٥،٠٢٣
 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي  ٢/٤  ٧٨،٧٧٣،٣٣٦  ٨٠،٥٠١،٢٠٧
  تحت التنفيذمشروعات ٧  ٣٤٢،٥٧٠،٦٢٣  ٢٣٤،٥٩٧،٨٩١
             الموجودات اجمالى   ٩٨٥،٩٣٤،٨٦٦  ٥٩٠،٨٢٨،٣٥٧

       
  ات وحقوق المساهمينالمطلوب     
       
  :متداولةالمطلوبات ال     

 أوراق دفـع ٨  ٦٢،٤٥٥،٠٨٨  ٢٦،١٦٧،١٧٩
 قروض قصيرة األجل ٩  ٢٦٣،٩٢٩،٨٢٠  ١٤٩،٥٤٥،٢٤٨
   الجزء المتداول–قروض طويلة األجل  ١٠  ٢٤،٢٦٧،٢٢٢  ١٢،٤٠٠،٠٠٠
  تجاريةذمـم دائـنـة   ٤،٧٨٢،٤٨٥  ١،١٥١،٩٢٤
  مستحقة ومطلوبات أخرىمصروفات   ٢٣،١٣٢،٤٥٤  ١٩،١٢٨،٢٩٤
  المطلوبات المتداولة اجمالى   ٣٧٨،٥٦٧،٠٦٩  ٢٠٨،٣٩٢،٦٤٥

       
 :المطلوبات غير المتداولة     
       

  قروض طويلة األجل ١٠  ١٣٤،٤٧٧،٧٧٨  ١،٥٧٥،٠٠٠
  نهاية الخدمةتعويض ٢/٥  ٣،١٠٢،٧٧٥  ٢،٧٠٢،٥٧٧

  المطلوبات اجمالى   ٥١٦،١٤٧،٦٢٢  ٢١٢،٦٧٠،٢٢٢
  :حقوق المساهمين     

 رأس المال المدفوع  ١١  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠
  النظامياالحتياطي   ١٢،٩٧٦،٢٣٨  ٥،٢٠٠،١٦٠
  العاماالحتياطي   ٣٨،٦٥١،٧٣٧  ١٥،٣٢٣،٥٠٢
 األرباح المدورة    ١٠٣،١٥٩،٢٦٩  ٤٢،٦٣٤،٤٧٣
  حقوق المساهمين اجمالى   ٤٦٩،٧٨٧،٢٤٤  ٣٧٨،١٥٨،١٣٥
  المطلوبات وحقوق المساهميناجمالى   ٩٨٥،٩٣٤،٨٦٦  ٥٩٠،٨٢٨،٣٥٧

       

-٢- 



   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
  )غير مراجعة(الدخل األولية قائمة 

  م٢٠٠٦ مارس ٣١ى لفترة الثالثة أشهر المنتهية ف
  جميع المبالغ بالريال السعودي

 

  األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ١٢(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
-٣- 

 ١/١/٢٠٠٦من     اإليضاحات  
  ٣١/٣/٢٠٠٦إلى

 ١/١/٢٠٠٥من   
  ٣١/٣/٢٠٠٥إلى

  
  المبيعات   

  
٢/٦  

  ٨٥،٥٠٧،٤٨٧    ١٨٦،٤٤٨،٤٥٠ 

 )٦٣،٥٦٤،٢٠٦(   )١٤٤،٦٢٦،٦٨٤(        تكلفة المبيعات

  ٢١،٩٤٣،٢٨١    ٤١،٨٢١،٧٦٦      إجمالي الدخل

            
 )٥،٦٢٨،٤١٨(    )٧،٦٠٨،٨١٤(       بيعية وتسويقيةمصروفات

 )٢،٢٢٢،٧٩٧(    )١،٦٣٥،٠٥٤(    ٢/٧   إدارية وعموميةمصروفات

 )٧٧٥،٧٩٥(    )٤،٦٦٦،٥٩٣(       تمويلمصروفات

  ١،٠٧٦،١٥٣      أخرى إيرادات
 

١،٨٠٢،٨٥٩ 

 ١٥،١١٩،١٣٠    ٢٨،٩٨٧،٤٥٨      فترة الدخلصافي 

  ٢,٣٩  ٤,٦    ٢/١٠  صافي ربح السهم الواحد للفترة



   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
  )غير مراجعة (التدفقات النقدية األوليةقائمة 
   م٢٠٠٦ مارس ٣١ في الثالثة أشهر المنتهيةلفترة 

  جميع المبالغ بالريال السعودي
  

 ١/٠١/٢٠٠٥من 
  ٣١/٠٣/٢٠٠٥إلى

 ١/٠١/٢٠٠٦من 
  ٣١/٠٣/٢٠٠٦إلى

 

     
  :لتدفق النقدي من انشطة التشغيلا   
       

                                   الفترةدخل صافي  ٢٨،٩٨٧،٤٥٨  ١٥،١١٩،١٣٠
     
  :الدخل صافي  تعديالت لتسوية   
     

 االستهالك ٢،٩٥٨،٤٤٥  ٢،٩٠٠،٠٢٥
   نهاية الخدمة تعويضمخصص  ٢٠٢،٩٦٠   
  الشركات الحليفة)  ربح( نصيب الشركة في صافي )٢٢،٥٧٣ (   )٣٠٠٠ (
  

 
  

  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات
     

 ة تجاريذمم مدينة )٤،٠٣٩،٠٢٠(  ١١،٤١٢،١٥٥
   مخزون )٢،٦٩٠،٩٥٥(  )٢٢،٩٩٨،٩٧٧(

  مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىمصروفات )٩،٩٥٠(  ٣،٣١٢،٥٤٤
  أوراق الدفع ٥،١٤٤،٦٧٢  )٦٦،٩٧٩،٠٩٣(
  تجاريةذمم دائنة ٩٩٥،٢٢٦  )١،٢٠٥،٢٩٨(

   مستحقة ومطلوبات اخرىمصروفات ١٨٩،٥٩١  ٦،٢٤٢،٣٣٤
 مةتعويض نهاية الخد )٣١٤،٠٢٣(  ٣٤،١٧٩

  أنشطة التشغيل)المستخدم في( المحصل من  صافي النقد ٣١،٤٠١،٨٣١  )٥٢،١٦٦،٠٠١(
     
  :التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية   
  شراء ممتلكات ومعدات  )١،٥٠٨،٣٩٥(  )١٧٥،٥٨٥(
  مشروعات تحت التنفيذ )٢٠،٤٠٨،٦٠٩(   )٣٤،٨٦٢،٢٧١(
   النقد المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي )٢١،٩١٧،٠٠٤(  )٣٥،٠٣٧،٨٥٦(
    
  :األنشطة التمويليةالتدفق النقدي من    

  صافى حركة البنوك الدائنة  )١،١٦٤،٥٩٦(   -
 قروض طويلة وقصيرة األجل ال حركةصافى  )٩،٦٣١،٩٨٧(  ٧٤،٥١٦،٧٩٣
 نشطة التمويليةاأل المحصل من )المستخدم في (صافي النقد )١٠،٧٩٦،٥٨٣(  ٧٤،٥١٦،٧٩٣

     
   واألرصدة لدى البنوك في أرصدة النقدالنقصصافي  )١،٣١١،٧٥٦(  )١٢،٦٨٧،٠٦٤(
     

  بداية الفترة- واألرصدة لدى البنوكالنقد أرصدة  ٢٩،٨٤١،٦٦٥  ٣٨،٣٠٩،٥٥٧
     

  نهاية الفترة- واألرصدة لدى البنوكالنقد أرصدة  ٢٨،٥٢٩،٩٠٩  ٢٥،٦٢٢،٤٩٣
     

  األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ١٢(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
-٤- 





   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
  )غير مراجعة (قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين

  م٢٠٠٦ مارس ٣١في  الثالثة أشهر المنتهية لفترة
  جميع المبالغ بالريال السعودي

  األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ١٢(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
- ٥ - 

  
  

  
        

  االجمالي  االرباح المدورة  االحتياطي العام  االحتياطي النظامي   المالرأس  بيان

            
 ينـاير  ١الرصيد في   

٤٤٠،٧٩٩،٧٨٦  ٧٤،١٧١،٨١١ ٣٨،٦٥١،٧٣٧  ١٢،٩٧٦،٢٣٨ ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٦ 

  
  الفترةصافي دخل 
  

-  -  -  ٢٨،٩٨٧،٤٥٨  ٢٨،٩٨٧،٤٥٨  

 مارس ٣١الرصيد في   
 ٤٦٩،٧٨٧،٢٤٤  ١٠٣،١٥٩،٢٦٩ ٣٨،٦٥١،٧٣٧  ١٢،٩٧٦،٢٣٨ ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  م٢٠٠٦

            
 ينـاير  ١الرصيد فـي  

  م٢٠٠٥
٣٦٣،٠٣٩،٠٠٥  ٢٧،٥١٥،٣٤٣  ١٥،٣٢٣،٥٠٢  ٥،٢٠٠،١٦٠  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  

  ١٥،١١٩،١٣٠  ١٥،١١٩،١٣٠  -  -  -  الفترةصافي دخل 

 مارس ٣١الرصيد في   
  ٣٧٨،١٥٨،١٣٥  ٤٢،٦٣٤،٤٧٣  ١٥،٣٢٣،٥٠٢  ٥،٢٠٠،١٦٠  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  م٢٠٠٥

 



   )شركة مساهمة سعودية (الشركة العربية لألنابيب
  )غير مراجعة (ايضاحات حول القوائم المالية األولية

  ٢٠٠٦ مارس ٣١ يناير الى ١للفترة من 
 جميع المبالغ بالريال السعودي

  

  
  التكوين والنشــاط  )١
  

بموجب قرار معالي وزير التجـارة رقـم        % ١٠٠الشركة العربية لألنابيب كشركة مساهمة سعودية       تأسست  
 بتـاريخ   ٤٣٤م وبموجب الترخيص الصناعي رقم      ٠١/٠٦/١٩٩١هـ الموافق   ١٩/١١/١٤١١ وتاريخ   ٩٢٢
 ،هـ٠٥/٠٦/١٤١٨ وتاريخ   ٦٢٤قم  هـ والتعديالت الالحقة التي أجريت عليه وكان آخرها ر        ١٢/١١/١٤٠٥

هـ ١٤/٠٢/١٤١٢ وتاريخ   ١٠١٠٠٨٥٧٣٤والشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم         
  ،ومركزها الرئيسي مدينة الرياض

ويتمثل نشاط الشركة في انتاج انابيب الصلب الملحومة طوليا والمطلية لخطوط االنابيب ولألغراض االنشائية              
  ،والتجارية

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية )٢
  

لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في لمعيار التقارير المالية األولية ووفقاً األولية  يتم إعداد القوائم المالية
 باإلضافة إلى اإلرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين األخرى والمملكة العربية السعودية

  :من قبل الشركةملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة فيما يلي و ،االصادرة عنه

   - -النقدية والبنود شبه النقدية    ٢/١
  

تتضمن النقدية والبنود شبه النقدية، النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات في أوراق مالية القابلة للتحويل 
  ،شراءإلى نقد خالل فترة ثالثة شهور أو أقل من تاريخ ال

  
  - -المخزون   ٢/٢
  

  :   ويتم التوصل الى التكلفة كما يلي، أيهما أقل،يقوم المخزون بالتكلفة او صافي القيمة البيعية
  

  تكلفة الشراء على اساس المتوسط المتحرك   : والمستهلكة وقطع الغياراألوليةالمواد  -

باشرة مضافا اليها التكاليف تكلفة المواد والعمالة الم  : وتحت التشغيل  تام الصنعإنتاج -
غير المباشرة الخاصة بها على اساس مستوى النشاط 

  العادي
  
  - -  حليفة وزميلة في شركاتاستثمارات  ٢/٣
  

 ، استثمارات في شركات تمتلك الشركة فيها حصص ملكية بنسب  حليفة وزميلة في شركاتاالستثماراتتمثل 
 تبعا لذلك ،بالتكلفة من حقوق الملكية% ٢٠الشركة فيها أقل من تظهر االستثمارات التي تبلغ حصة و ،مختلفة

 انخفاض ويتم تكوين مخصص ألي يتم إدراج األرباح عن األستثمار فى الشركات الزميلة حين أقرار توزيعها
  .االنخفاضفي نفس الفترة التي يتحدد فيها هذا ) إن وجد(دائم في قيمتها 

  
 وفقا فتدرجمن حقوق الملكية % ٥٠الى % ٢٠لشركة فيها ما بين  التي تتراوح حصة ااالستثماراتأما 

وتبعا لذلك يتم أدراج نصيب الشركة فى صافى دخل السنة للشركة الحليفة حال حدوثها ،لطريقة حقوق الملكية
  .وعلم إدارة الشركة بها
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   تتمة- ملخص ألهم السياسات المحاسبية )٢
  - -الممتلكات والمعدات   ٢/٤
  

 ويجري احتساب االستهالك ،ات واآلالت والمعدات حسب التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكمتظهر الممتلك
  :عليها بموجب طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر االنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية

  %٣      مباني    
  %٢٠ -٦،٧             آالت ومعدات    
  %٣٣ –٢٠      شاتأثاث ومفرو    
  %٢٠      سيارات    
  %٣٣ –  ٢٠    أجهزة وبرامج حاسب الي    

  
  - -نهاية الخدمة  مكافأة مخصص  ٢/٥
  

 ترك الخدمة للموظفين المترتب على الشركة عند نهاية خدمتهم بموجب أنظمة العمل مكافأةيتم االستدراك ل
  ،بالمملكة العربية السعودية

  
  - -تحقق اإليرادات   ٢/٦
  
  ،عند تسليم البضاعة للعميل ويتم تسجيل اإليرادات األخرى عند تحققهايرادات تحقق اإلت
  
  - -  والعموميةاإلدارية المصروفات  ٢/٧
  
 بينما تعرف ، أو وظيفة البيع والتوزيعنتاجاإل ال تتعلق بوظيفة والتي، باإلدارة تلك المصروفات المتعلقة يه

روفات الناتجة عن مجهودات المنشأة المتعلقة بوظيفة التسويق المصروفات البيعية والتسويقية بأنها تلك المص
  ،أو وظيفة البيع والتوزيع

  
  - -الزكاة   ٢/٨
  

 وذلك بتجنيب ، السنةعنحيث يتم احتساب ذلك عن فترة الثالثة أشهر لم يتم احتساب مخصص لمبلغ الزكاة 
كما يتم . باشرة على قائمة الدخلللزكاة وفقا لألنظمة الزكوية السعودية ، وتحمل الأللتزامات ممخصص

.األفصاح عنها فى أيضاح مستقل وفقا لمعيار الزكاة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 
  - - العمالت األجنبيةترجمة   ٢/٩
  

ت وقت أسعار التحويل السائدة لترجمة العملياتظهر القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي، ويتم استخدام 
، ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل  حدوثها

  .السائدة بتاريخ قائمة المركز المالى وتدرج كافة الفروقات الجوهرية فى قائمة الدخل
  
  - -  ربحية السهم ٢/١٠

  .رة المالية على عدد األسهم المصدرةيتم أحتساب ربحية السهم على أساس قسمة صافى دخل الفت
  
  - -ولية  نتائج األعمال عن الفترة األ٢/١١

  ،إن نتائج األعمال عن الفترة األولية قد التمثل مؤشرا دقيقا لنتائج األعمال السنوية

-٧- 



   )شركة مساهمة سعودية (الشركة العربية لألنابيب
  )غير مراجعة (ايضاحات حول القوائم المالية األولية

  ٢٠٠٦ مارس ٣١ يناير الى ١للفترة من 
 جميع المبالغ بالريال السعودي

  

  
  النقدية والبنود شبه النقدية )٣
 
 م٢٠٠٥ مارس ٣١    م٢٠٠٦ مارس ٣١  
        

  ٢٠،٠٠٠    ٢٠،٠٠٠  نقد فى الصندوق 
  ٢٥،٦٠٢،٤٩٣    ٢٨،٥٠٩،٩٠٩  نقد لدى البنوك

  ٢٥،٦٢٢،٤٩٣    ٢٨،٥٢٩،٩٠٩  
  
  الذمم المدينة التجارية  )٤
 
 م٢٠٠٥ مارس ٣١    م٢٠٠٦ مارس ٣١  
        

  ٣٥،٢٠٩،٠٢٣    ٨٢،٠٥٤،١٩٤  ذمم تجارية خارجية
  ٧،٥٨٤،٩٣٦    ٥٧،٧١١،٠٧٨   ذمم تجارية محلية

  ٤٢،٧٩٣،٩٥٩    ١٣٩،٧٦٥،٢٧٢  
  

 مارس ٣١ من أرصدة الذمم التجارية الخارجية مغطاة باعتمادات مستندية، كما فى %٩٨إن ما نسبته  
    ).%٩٠: م ٢٠٠٥ مارس ٣١(م ٢٠٠٦

  
  المخزون )٥
 
  م٢٠٠٥ مارس ٣١    م٢٠٠٦ مارس ٣١  
        

  ١٠٦،٦١٩،٤١٢    ١٣٠،٩٣٢،٤٢١  *إنتاج تام الصنع
  ١،٩٣٦،٧٧١    ٥،٩٣٨،٨٧٠  إنتاج تحت التشغيل

  ٤٢،٤٨٥،٩٨٣    ١٧٦،١٩١،٩١٢  **مواد أولية 
  ٥،٤٨٨،٢٢٠    ٢٩،٤١٧،٨٦٢  بضاعة بالطريق 

  ١٢،٨٦٢،٠١٣    ١٣،٤٧٦،٩٤٧   ومستلزمات أخرىقطع غيار
  ١٦٩،٣٩٢،٣٩٩    ٣٥٥،٩٥٨،٠١٢  
  
 رصيد مخزون األنتاج تام الصنع تم أنتاجه بناءاً على أوامر شراء قائمة من من %٥٥ إن ما نسبته  *

  %)٣٣: م ٢٠٠٥ مارس ٣١(م ٢٠٠٦ مارس ٣١كما فى قبل عمالء الشركة ، 
  
  .م٢٠٠٦يمثل مخزون المواد األولية مشتريات مواد خام لتنفيذ مشاريع متعاقد عليها لعام   **
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   والمعامالت مع الجهات ذات العالقةاستثمارات في شركات حليفة وزميلة  )٦
  

 ٣١للفترة المنتهية فى    ريال سعودي    ١،٦٦٤،٨٦٢بلغت قيمة مشتريات الشركة من الشركة الحليفة مبلغ           * 
  ،)م٢٠٠٥ مارس ٣١للفترة المنتهية فى ريال  ٤،٠٨٠،٤٠٨(م ٢٠٠٦مارس 

  
  

  نسبة 
  الملكية

 م٢٠٠٥ مارس ٣١   م٢٠٠٦ مارس ٣١  

            
             * ):حليفة(ة العربية يادونج للتغليف المحدودة الشرك

            
  ٥،٦٣٢،٠٢٣    ٦،٤٩٤،٠٢٩       تكلفة االستثمار- 
  ٣،٠٠٠    ٢٢،٥٧٣       **دخل الفترة نصيب الشركة من صافي - 
      ٥،٦٣٥،٠٢٣    ٦،٥١٦،٦٠٢  

            قيمة االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية
            

  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠    ٣٠،٠٠٠،٠٠٠      )زميلة(طاقة شركة التصنيع وخدمات ال
      ٣٥،٦٣٥،٠٢٣    ٣٦،٥١٦،٦٠٢  

  
  ، األخرى في الشركة الحليفة ضمن األيرادات دخل الفترةصافي لقد تم إدراج نصيب الشركة من   **
  
  
  مشروعات تحت التنفيذ )  ٧
  

  : مما يليمارس ٣١يتمثل رصيد أعمال رأسمالية تحت التنفيذ كما في 
  

  م٢٠٠٥ مارس ٣١    م٢٠٠٦ مارس ٣١    
        

  ٢٢٦،٠٦٦،٣٣٩    ٣٣٥،٦٢٨،٣٧٤   *مشروع مصنع أنتاج األنابيب بالجبيل
  ٨،١٤٢،١٣١    ٦،٦٩٢،١٣٧   ومشروع انتاج األنابيب الحلزونيةيف األنابيبمشروع تغل

  ٣٨٩،٤٢١    ٢٥٠،١١٢  استثمارات تمويل شراء موجودات ثابتة
  ٢٣٤،٥٩٧،٨٩١    ٣٤٢،٥٧٠،٦٢٣  

  

ومن ،  مليون ريال سعودي٣٥٠تقوم الشركة حاليا باستكمال إنشاء مصنع الجبيل حيث يبلغ حجم االستثمار * 
 ومتوقع األنتهاء منها  بوصة ،٤٨ إلى ١٦تج هذا المصنع  أنابيب الصلب بأقطار تتراوح من المخطط أن ين

  . م٢٠٠٦خالل 
  
  اوراق الدفع )  ٨
  

 يمثل رصيد اوراق الدفع االعتمادات والكمبيالت الموقعة من قبل الشركة لصالح الموردين مقابل شراء مواد 
  ،مع جهات داخل و خارج المملكة العربية السعودية إرتبطت الشركة بها تعاقدات لغرض تنفيذ أولية

  

  القروض قصيرة االجل ) ٩
  

حصلت الشركة على تسهيالت من بنوك محلية لتمويل رأس المال العامل وذلك مقابل سندات ألمر موقعة 
  ، البنوكهلصالح هذ
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  القروض طويلة االجل ) ١٠
  
  م٢٠٠٥ مارس ٣١    م٢٠٠٦ مارس ٣١  
        

 من صندوق التنمية قائمأجمالي القرض ال
  *الصناعي

١٣،٩٧٥،٠٠٠    ٥٨،٧٤٥،٠٠٠  

  -    ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ** من البنوك التجاريةالقائمقرض الرصيد 
  )١٢،٤٠٠،٠٠٠(    )٢٤،٢٦٧،٢٢٢(   الجزء المتداول–قروض طويلة األجل 

  ١،٥٧٥،٠٠٠    ١٣٤،٤٧٧،٧٧٨  األجل ةض طويلورصيد القر
  

     مقابل قرض صندوق التنمية الصناعي بالرياض  الشركة عمصنلقد تم رهن مباني وآالت ومعدات * 
  قرض من صندوق التنمية لتمويل مشروع مصنع الشركة في الجبيل الحصلت الشركة على  وقد ،السعودي

  
  ريال سعودي ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ من أحد البنوك بمبلغ  حصلت عليه الشركة قرض طويل األجليمثل قيمة **

  . لتمويل مشروع مصنع الشركة بالجبيل،يسدد على مدى خمسة سنوات
  
  
  

   أرقام المقارنة)    ١١
  

  . الحاليةبالفترةأعيد تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع العرض الخاص 
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