
    تقرير مجلس اإلدارة  

  مساهمي الشركة العربية لألنابيب ل عشر السادسةإلى الجمعية العامة العادية 

  م٣١/١٢/٧٢٠٠عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 
  

  

            :حضرات المساهمين الكرام
  

يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبيتكم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة               

وتقرير المحاسب مشفوعا بالقوائم المالية  لشركة  عن نشاط ا  ن يتقدم إليكم بتقريره السنوي      أ عشر و  سادسةال

ويأتي هذا التقرير متوافقا مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق            م  ٢٠٠٧عن عام   القانوني  

 بما يـساهم    هر دورها في تطوير قطاع الصناعة     يعكس التطور المستمر في أداء الشركة ويظ      المالية كما   

   .سعودية واالقتصاد الوطنيبفعالية في تعزيز الصناعة ال

  

  :نشاط الشركة: أوال

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

 بتــاريخ ٤٣٤م وبموجــب التــرخيص الــصناعي رقــم ٠١/٠٦/١٩٩١هـــ الموافــق ١٩/١/١٤١١

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

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

  .ومركزها الرئيسي مدينة الرياض

ريال سعودي فقط ثالثمائة وخمسة عشر      ) ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع       

سهم متساوية القيمة ، وتبلغ القيمة االسمية لكل  ) ٣١,٥٠٠,٠٠٠  (إلىمليون ريال مدفوع بالكامل ومقسم 

  . ريال وجميعها أسهم عادية نقدية ١٠منها 

  -:نشاط الشركة الرئيسيويتمثل 

   والتجارية اإلنشائية ولألغراض األنابيب الصلب الملحومة طوليا والمطلية لخطوط أنابيب  إنتاج-

  .على التراخيص الالزمة  الصناعات المعدنية بعد الحصول  إقامة-

  

  

  



  

  

  :قعات المستقبلية الخطط اإلستراتيجية والتو -ثانيا

فتـرة   الخطط اإلستراتيجية الموضوعة وااللتزامات القائمة لل      تحقيقالعمل على   الشركة ب  سياسةتماشيا مع   

ن سواء في    العقود طويلة األجل والتي تم توقيعها مع عمالؤها الرئيسي         تنفيذالقادمة تحرص الشركة على     

 عقود طويلة األجل مع شركة ارامكو الـسعودية لمـدة       بتنفيذالداخل أو الخارج حيث أن الشركة مرتبطة        

 سـنوات   أربعةم وكذلك عقد طويل األجل مع شركة نفط عمان لمدة           ٢٠٠٦خمس سنوات ابتداء من عام      

مـستوى  المالئها سواء على     الشركة من خالل ع    أقامتهانظرا للبنية التحتية التي     م و ٢٠٠٦ابتداء من عام    

 بمدينـة الجبيـل   ا جديـد امصنع الشركة   أقامتلمحلي أو الخارجي ولتزايد الطلب على منتجات الشركة         ا

 ٣٠٠وبطاقة إنتاجية    بوصة   ٤٨ إلى   ١٦ بمقاسات من    SAWالصناعية ليغطي مجاالت استخدام أنابيب      

جاري حاليـا عمليـات االختبـار       يل و الجبوقد تم االنتهاء من تركيب كامل آالت مصنع         طن سنويا   ألف  

وتكامال مـع متطلبـات صـناعة       م  ٢٠٠٨ عام   خاللالتجريبي للمصنع ومتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري        

 (Casing)ألغراض الحفر  (Threading Line) لتسنين األنابيبخط بوضع قامت الشركة األنابيب 

ن يبدأ اإلنتاج التجاري خـالل      أاج ومتوقع   قد تم االنتهاء من تركيب كامل خط اإلنت       مصنعها بالرياض و  ب

وطبقا للدراسات التسويقية واالقتصادية التي قامت بها الشركة على مستوى منطقة الخلـيج             م  ٢٠٠٨عام  

قطار ألخط إنتاج األنابيب الحلزونية ذات ا     قر مجلس اإلدارة المضي قدما في إنشاء        أفقد  والشرق األوسط   

كذلك إقامـة    ألف طن سنويا     ٨٠بطاقة إنتاجية تصل إلى      جبيل الصناعية الكبيرة والمقرر إنشاؤه بمدينة ال    

ونظرا للطلـب المتنـامي علـى        ،مصنع لتغليف األنابيب من الداخل والخارج بمدينة الجبيل الصناعية          

لألنابيب الحديدية الملحومة طوليـا مقاسـات مـن    ) ERW Pipes(منتجات مصنع الشركة بالرياض 

 ألف طن سنويا فقد وافق المجلس على إضافة خط إنتاج أخر            ١٦٠ة إنتاجية    بوصة بطاق  ٢٠ إلىبوصة  ٦

  . بوصة٢٤ بوصة إلى ٨ ألف طن سنويا وبمقاسات من ٢٤٠بطاقة إنتاجية تصل إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات األخيرة: ثالثا

   خالل الخمس سنوات الماضية مبيعات الشركةيبين الجدول التالي 
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  )ريال سعودي الالمالبغ بآالف (               قائمة الدخل 

 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦ م٢٠٠٧ البيان
 ١٦٢،٠٥٠ ٢٠٧،٨٣١ ٤٧٦،٢٤٧ ٥٩٣،٨٠٤ ٦٣٩،٧٧٦ المبيعات

)١٤١،٨٩٠()١٥٨،٧٤٨()٣٧٢،٤٤٨()٤٨٢،٧٦٦()٤٥٦،٩٤٧( تكلفة المبيعات

 ٢٠،١٦٠ ٤٩،٠٨٣ ١٠٣،٧٩٩ ١١١،٠٣٨ ١٨٢،٨٢٩ إجمالي األرباح

 )١٣،٥١٠( )١٤،٨٣٤( )٢٦،٢٦٤( )٣٣،٠٩٧( )٣٦،١٩٦( مصاريف إدارية وتسويقية

 )٣،١١٩( )٢،١٣٢( )٤،٤٣٠( )٢١،٧٧٠( )٣٤،٠٨٧( مصاريف تمويل

 ١٦٤ ٣،٢٥٢ ٦،٧٨٤ ٢١،٠٦٣ ١٦،٠٤٧ إيرادات أخرى

 )١٠١( )٨٣٤( )٢،١٢٨( )١،٨٥٠( )٣،٠١٣( الزكاة

 ٣،٥٩٤ ٣٤،٥٣٥ ٧٧،٧٦١ ٧٥،٣٨٤ ١٢٥،٥٨٠ صافي الربح
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 نتائج أعمالها من خالل إجمالي يتضح من البيان المقارن أعاله مدى التقدم الذي تشهده الشركة في

   مستوى ربحية الشركة على مدار الخمس سنوات السابقةلىالمبيعات واثر ذلك ع

% ٦٧ إلىبنسبة وصلت م ٢٠٠٧خالل عام  الشركة أرباحكما يتضح أيضا من خالل هذا التقرير زيادة 

جدير  قص تكلفة المبيعات المبيعات وننمولنتيجة وتأتي تلك الزيادة عما كانت عليه في العام الماضي 

 ودائع أيةأن الشركة ال تستثمر في أية أوراق مالية أو مضاربة في أسهم الشركات أو اإلشارة إلى الذكر 

  .بنكية

  

  :ومن خالل تحليلنا جغرافيا إليرادات الشركة يتضح أن
  )ف الرياالتالمبالغ باآل(

 اإلجماليالشرق األوسط الخليج السعودية البيان السنة
 نخب أنابيبمبيعات  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 ٢٠٠٧ اإلجمالي 
مبيعات أنابيب نخب  ٢٠٠٦

 أول
٥٨٣،٣٧٤ ٤٤،٦٦٢ ٢٥٧،٨٢٨ ٢٨٠،٨٨٤ 

مبيعات أنابيب نخب  

 ثاني وسكراب
١٠،٤٣٠ -- ٩٢٨ ٩،٥٠٢ 

 ٥٩٣،٨٠٤ ٤٤،٦٦٢ ٢٥٨،٧٥٦ ٢٩٠،٣٨٦ ٢٠٠٦اإلجمالي  
  



  

  

   )تالغ بآالف الرياالبالم(           المركز الماليقائمة 

 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦ م٢٠٠٧ البيان
 ١٤٧،٩٥٩ ٢٥١،١٩٠ ٥٢٢،٦٤٦ ٦٦٥،٩٧٤ ٨١١،٥٣١ الموجودات المتداولة

 ٩٤،٣٨٣ ٨٣،٢٢٦ ٨٠،٢٢٤ ٦٩،٧٠٧ ٦٠،٨٠٣ األصول الثابتة

 ١٥٣،٠٥٨ ٢٣٥،٣٦٨ ٣٥٨،٦٥٦ ٥٢٧،٣٧٥ ٦٠١،٩٥٢ ستثمارات ومشروعات تحت التنفيذإ

 ٣٩٥،٤٠٠ ٥٦٩،٧٨٤ ١،٤٧٤،٢٨٦١،٢٦٣،٠٥٦٩٦١،٥٢٦ إجمالي األصول
 ٢٢٥،٧٥٠ ٢٠١،٥٠١ ٣٧٠،٧٦٨ ٦١٩،٨٩٨ ٦٩٨،٥١٦ المطلوبات المتداولة

 ١٣،٩٧٥ ٢،٥٧٥ ١٤٦،٧٤٤ ١٢٣،٣٦٧ ١٢٩،٥٠٨ قروض طويلة األجل

 ٢،١٧١ ٢،٦٦٩ ٣،٢١٤ ٣،٦٠٧ ٤،٤٩٨ مخصص نهاية خدمة للموظفين

 ٢٤١،٨٩٦ ٢٠٦،٧٤٥ ٥٢٠،٧٢٦ ٧٤٦،٨٧٢ ٨٣٢،٥٢٢ إجمالي المطلوبات
 ١٤٠،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠ ٣١٥،٠٠٠ رأس المال

 ١،٧٤٧ ٥،٢٠٠ ١٢،٩٧٦ ٢٠،٥١٥ ٣٣،٠٧٣ االحتياطي النظامي

 ٤،٩٦٣ ١٥،٣٢٤ ٣٨،٦٥٢ ٦١،٢٦٧ ٩٨،٩٤١ االحتياطي العام

 ٦،٧٩٤ ٢٧،٥١٥ ٧٤،١٧٢ ١١٩،٤٠٢ ١٩٤،٧٥٠ األرباح المبقاة

 ١٥٣،٥٠٤ ٣٦٣،٠٣٩ ٤٤٠،٨٠٠ ٥١٦،١٨٤ ٦٤١،٧٦٤ إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 المساهمين
٣٩٥،٤٠٠ ٥٦٩،٧٨٤ ١،٤٧٤،٢٨٦١،٢٦٣،٠٥٦٩٦١،٥٢٦ 
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  :سياسة الشركة في توزيع األرباح: رابعا

 أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على توزع

  -:النحو اآلتي

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

  .وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال

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

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

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

 . مائة ألف ريال لكل عضونلمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبحد أقصى ال تزيد ع
  .يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح -٥

  

مـن رأس مـال     % ١٥ ريال للسهم بما يعادل      ١,٥قد اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع           و

الشركة على أن تكون أحقية األرباح لمالكي أسهم الشركة المسجلين بتاريخ نهاية يـوم انعقـاد الجمعيـة      

  .العامة العادية السادسة عشر

  

  :القروض : خامسا

وما تتطلبه تلك المشاريع من تمويل فقد زادت قيمة القروض بنهايـة            لشركة  طبقا للمشاريع االستثمارية ل   

  .م٢٠٠٦عن العام الماضي % ١١م بنسبة بلغت ٢٠٠٧عام 

غت القروض  ل مليون ريال كما ب    ٧٨٠م بلغت   ٢٠٠٧ حصلت الشركة على قروض جديدة خالل عام         حيث

 مليون ريال مقارنـة      ٧٤٩ة العام    مليون ريال ليكون رصيد القروض في نهاي       ٧٠٤المسددة خالل العام    

  :وفيما يلي إيضاحهام ٢٠٠٦ مليون ريال عن عام ٦٧٣بـ 

  

  

  

  

  



  

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

 م٢٠٠٦عام  م٢٠٠٧عام  الغرض الجهة المانحة

 ٤٣٤،٧٩٣ ٥٠٠،٦٦٤ تمويل رأس المال العامل بنوك تجارية

 ٩١،٢٤٧ ٩٢،٥٤٤ تمويل مرابحة الميةبنوك اس

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

 م٢٠٠٦ عام م٢٠٠٧عام  الغرض الجهة المانحة

قرض صندوق التنميـة    

 الصناعية السعودي
ــصنع   ــعة م ــل توس تموي

 الرياض
-- ١،١٥٥ 

قرض صندوق التنميـة    

 الصناعية السعودي
 ٥٦،٧٠٠ ٨٨،٨٦٤تمويل مشروع مصنع الجبيل

 ٨٨،٨٨٩ ٦٦،٦٦٦تمويل مشروع مصنع الجبيل قرض بنوك تجارية

 قرض منح على السعودي الصناعية ةالتنمي صندوق موافقة على الشركة حصلت م٢٠٠٥ عام خالل

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

 مباني برهن مضمون السعودي ةالصناعي التنمية صندوق قرض بأن علما م٢٠٠٧ عام نهاية حتى ريال

   .الشركة نعامص ومعدات وآالت

 ريال مليون ١٠٠ بمبلغ قرض على م٢٠٠٥ عام خالل المحلية التجارية وكالبن أحد من الشركة حصلت

  .بالجبيل الشركة مصنع مشروع لتمويل, سنوات خمسة مدى على يسدد  سعودي

  

  

  

  

  



  

  :أنشطة األسهم وأدوات الدين : سادسا

 ذات  م أية أدوات دين صادرة من الشركة وال توجد أية مصلحة في فئة األسهم             ٢٠٠٧ال توجد خالل عام     

وال توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء . األحقية في التصويت ألية أشخاص

مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة كما ال توجد أيـة أدوات ديـن قابلـة                     

درتها أو منحتها الشركة    للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب وحقوق مشابهه أص             

م كما ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلـة                  ٢٠٠٧خالل عام   

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

ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين        التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كذلك ال توجد أي           

  .عن أي حقوق في األرباح 

  

  

  : أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات: سابعا

وبلغت نـسبة الحـضور لجميـع       اجتماعات   أربعةم  ٢٠٠٧بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام        

تكم بأن رئيس وأعضاء مجلس كما يود مجلس اإلدارة أن يوضح لجمعي،  % ٨٢األعضاء على مدار العام     

اإلدارة ال يتقاضون أية مكافآت أو امتيازات مالية عدا بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة حسب ما نص                 

 ألف ريال كما ال توجد أية       ٢٣م مبلغ     ٢٠٠٧علية النظام األساسي للشركة وقد بلغ مجموعها خالل عام          

و المـدير العـام أو      دارة أو الرئيس التنفيذي أ    عقود مع الشركة توجد فيه أية مصلحة ألعضاء مجلس اإل         

  .المدير المالي
  

كان بيان حـضور    م  ٢٠٠٧اجتماعات خالل عام    ) ٤(وتعزيزا لدور المجلس فقد عقد مجلس اإلدارة عدد         

  :أعضاء مجلس اإلدارة بها كاألتي
 عدد مرات الحضور المنصب االسم

 ٤ رئيس مجلس اإلدارة سعد إبراهيم المعجل/ المهندس 
 ٤ عضو مجلس اإلدارة سليمان عبد القادر المهيدب/ األستاذ 
 ٣ عضو مجلس اإلدارة عبد المحسن راشد الراشد/ األستاذ 
 ٢ عضو مجلس اإلدارة خالد عبد اهللا أبو نيان/ األستاذ 
 ٤ عضو مجلس اإلدارة عبد العزيز سعد المنقور/ األستاذ 
 ٢ رةعضو مجلس اإلدا فيصل حمد الصقير/ األستاذ 
 ٤ عضو مجلس اإلدارة رائد إبراهيم المديهيم/ األستاذ 



  م٣١/١٢/٢٠٠٧ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في 

 نسبة المساهمة عدد األسهم الصفة االسم
  شركة المعجل للتجارة والمقاوالت 

  المعجلإبراهيمسعد / المهندس ويمثلها 
 %١,٦٩ ٥٣٢٨٣٦ رئيس مجلس اإلدارة

  والدةألقادر المهيدب وا شركة عبد

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

  رحمن الراشد وأوالده الشركة راشد العبد

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

  و نيان وإخوانهشركة إبراهيم عبداهللا أب

 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 عضو مجلس اإلدارة رائد إبراهيم المديهيم/ األستاذ 

  على نسب المساهمة خالل العاموجد أية تغيرات  تكما أنه ال

  

  :الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها: ثامنا

الئحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبينة للقواعد والمعايير المنظمة إلدارة           هيئة السوق المالية     تأصدر

 بأفـضل   االلتـزام روعي فيـه    تم إعداد وتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالشركة        وقد  الشركات المساهمة   

 نظـام   إعـداد تـم   كـذلك   واإلفصاح والشفافية و  ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين        

  . الحوكمة الخاص بالشركةنظاماللجان المختصة بمتابعة تنفيذ فوض مجلس اإلدارة والمراجعة الداخلية 

  

  : والمدفوعات النظاميةالزكاة الشرعية: تاسعا

م كما تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عـام          ٢٠٠٦كة الزكاة المستحقة حتى نهاية عام       سددت الشر 

 بإثبـات  فقـد قامـت الـشركة     أيضا م٢٠٠٨سيتم سداده خالل عام     تقريبا  مليون ريال    ٣ م بمبلغ ٢٠٠٧

 مـدفوعات   أية  ألف ريال وال توجد    ١١٧ بلغت   ٢٠٠٧مصروفات مستحقة للتأمينات االجتماعية عن عام       

  .مستحقة السداد أخرى ة نظامي

  

  :إقرار الضوابط الداخلية: عاشرا

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 وأن 

  .بفاعليةلداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه نظام المراقبة ا



  

  :مقترحات مجلس اإلدارة: الحادي عشر

  :ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي 
  

  .م٢٠٠٧ الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة لعام –أوال 

  .م ٣١/١٢/٢٠٠٧ الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في – ثانيا

  م وباقي القوائم ٣١/١٢/٢٠٠٧ التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في – الثاث

  .التاريخلمالية عن السنة المنتهية في نفس    ا  

  .م ٢٠٠٧ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل عام – رابعا

   ريال للسهم١,٥واقع  بنقدية أرباح الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع -خامسا

  من رأس المال على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين % ١٥ أي بنسبة الواحد 

  . بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيةالمسجلون

    الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة– اسادس

  م والبيانات المالية الربع سنوية ٢٠٠٨المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام        

  .أتعابهتحديد و       
  

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

  . األمينشريفين وولي عهدهخـادم الحرمين ال

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

شركة ارامكو السعودية لثقتها في قدرة الشركة على تلبية احتياجاتها من األنابيب وكذلك  وتشجيعواهتمام 

المشاركين لها في داخل وخارج المملكة  والى جميع عمالء الشركة  عقود طويلة األجل مع الشركةوإبرام

  .النجاح

خوة المساهمين على استمرار الشركة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق لألمرة أخرى ويؤكد مجلس اإلدارة 

مزيدا من اإلنجازات والطموحات التي تمكن الشركة من أن تكون مركزا يلبي كافة خدمات واحتياجات 

  .قطاعي البترول والغاز 

  . ويشيد بالجهود التي يبذلونها موظفيهاويشكر المجلس أيضا إدارة الشركة و

  

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

  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 



  
 

 

  

  

  

  

  
  الشركة العربية لألنابيب

  )شركة مساهمة سعودية(

  القوائم المالية

 في

  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
   

    مع تقرير مراجع الحسابات                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
    )م٢٠٠٦و ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ كما في قائمة المركز المالي

   جميع المبالغ بالريال السعودي

  وائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه الق) ٢١(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
- ١ - 

  

 تاإليضاحا    م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١   م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

       
  الموجودات     
 :متداولةالموجودات ال     

 نقدية  شبه بنودنقدية و ٣   ١٧،١٠٠،٥٩٤   ٤١،٢٧٠،١٣٢
  تجاريةذمم مدينة ٤  ١٤٦،٠٠٣،٠٤٥  ١٣٨،٢٠٦،٧٧٩
  مخزون  ٥  ٦٤٢،٤٢٤،٢٦١  ٤٧٥،٤٣٣،٦١٨
  مدفوعة مقدما وموجودات أخرىمصروفات ٦   ٦،٠٠٢،٦١٧   ١١،٠٦٣،٤٦٦
  الموجودات المتداولةاجمالى    ٨١١،٥٣٠،٥١٧  ٦٦٥،٩٧٣،٩٩٥

       
  : غير المتداولةالموجودات     

  وزميلةفي شركات حليفة استثمارات ٧  ١٢٣،٣١٣،٩٠٨  ١٢١،١١٧،٣٤٦
  ممتلكات وآالت ومعدات، صافي  ٨   ٦٠،٨٠٢،٥٦٧   ٦٩،٧٠٧،٢٧١
     تحت التنفيذمشروعات  ٩   ٤٧٨،٦٣٨،٩٥٨   ٤٠٦،٢٥٦،٨٦٦

             الموجوداتاجمالى   ١،٤٧٤،٢٨٥،٩٥٠  ١،٢٦٣،٠٥٥،٤٧٨
       
  المطلوبات وحقوق المساهمين     
  :متداولةالمطلوبات ال     

  بنوك دائنه    -  ٢٤،٠٩٧
 أوراق دفـع ١٠  ٢٦،٢٧٧،٦٦٠  ٤٣،٨٩٣،٠٨٤
 قروض قصيرة األجل ١١  ٥٠٠،٦٦٣،٧٥٠  ٤٣٤،٧٩٢،٥٠٥
  تمويل مرابحة  ١٢   ٩٢،٥٤٤،٠٧٠   ٩١،٢٤٧،٠٤٠
   الجزء المتداول–قروض طويلة األجل  ١٣  ٢٦،٠٢٢،٢٢٢  ٢٣،٣٧٧،٢٢٢
  تجاريةذمـم دائـنـة   ٣،٨٥٣،٠١٩  ٨،١٦٥،٠٠٠
  مستحقة ومطلوبات أخرىمصروفات ١٤  ٤٩،١٥٥،١٤٩  ١٨،٣٩٩،٣٥٢
   المطلوبات المتداولةاجمالى   ٦٩٨،٥١٥،٨٧٠  ٦١٩،٨٩٨،٣٠٠

       
 :المطلوبات غير المتداولة     

  قروض طويلة األجل ١٣  ١٢٩،٥٠٨،٤٤٥  ١٢٣،٣٦٦،٦٦٧
  نهاية الخدمةتعويض   ٤،٤٩٧،٧٧٢  ٣،٦٠٦،٧٦٨

   المطلوباتاجمالى   ٨٣٢،٥٢٢،٠٨٧  ٧٤٦،٨٧١،٧٣٥
       
  :حقوق المساهمين     

 رأس المال  ١٥  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠
  النظامياالحتياطي   ٣٣،٠٧٢،٦٤٦  ٢٠،٥١٤،٦٣٤
  العاماالحتياطي   ٩٨،٩٤٠،٩٦٠  ٦١،٢٦٦،٩٢٤
  المبقاة األرباح   ١٩٤،٧٥٠،٢٥٧  ١١٩،٤٠٢،١٨٥
   حقوق المساهميناجمالى   ٦٤١،٧٦٣،٨٦٣  ٥١٦،١٨٣،٧٤٣

  المطلوبات وحقوق المساهميناجمالى   ١،٤٧٤،٢٨٥،٩٥٠  ١،٢٦٣،٠٥٥،٤٧٨

 



   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
  م ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ المنتهيه فى الدخل للسنةقائمة 

  جميع المبالغ بالريال السعودي
 

  وائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه الق) ٢١(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
- ٢ - 

    

  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١    م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١    أليضاحاتا  

    المبيعات   
  

٦٣٩،٧٧٥،٨٤٣  
  

٥٩٣،٨٠٤،١٣٨  
  )٤٨٢،٧٦٦،٢٤٥(    )٤٥٦،٩٤٦،٦٩٦(      تكلفة المبيعات  

  ١١١،٠٣٧،٨٩٣    ١٨٢،٨٢٩،١٤٧      إجمالي الدخل

  )٢٥،٦٩١،٦٣٨(    )٢٦،٠٣٣،٦٢٣(    ١٦   بيعية وتسويقيةمصروفات

  )٧،٤٠٥،٦٧٤(    )١٠،١٦٢،٠٧٥(      ١٧   إدارية وعموميةمصروفات
  )٢١،٧٦٩،٨٤٣(    )٣٤،٠٨٧،١٤٣(      يل تمومصروفات

  ٥٦،١٧٠،٧٣٨    ١١٢،٥٤٦،٣٠٦      الرئيسيةالربح من األنشطة 

  ٢١،٠٦٣،٣١١    ١٦،٠٤٧،٢٦٤      ١٨  إيرادات أخرى

صافي دخل الفترة والسنة قبل احتساب 
  الزكاة

    ٧٧،٢٣٤،٠٤٩    ١٢٨،٥٩٣،٥٧٠  

  )١،٨٥٠،٠٩٢(    )٣،٠١٣،٤٥٠(    ١٩  الزكاة 
  ٧٥،٣٨٣،٩٥٧    ١٢٥،٥٨٠،١٢٠      صافى دخل الفترة والسنة 

  ٢,٤٠    ٣,٩٩    ١٥  ربح السهم

  
  
  



 )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب   
  )م٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١التدفقات النقدية للسنة المنتهية في قائمة 

  جميع المبالغ بالريال السعودي

  وائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه الق) ٢١(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
- ٣ - 

   م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١    م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١
     
  :يةنشطة التشغيلااللتدفق النقدي من ا   
       

                                     السنةدخل صافي  ١٢٥،٥٨٠،١٢٠  ٧٥،٣٨٣،٩٥٧
     
  :الدخل صافي  تعديالت لتسوية   

   االستهالك ١١،٥٨٧،٥٩٢  ١١،٧٥٥،٥٩٣
  ربح من بيع ممتلكات  )٣٤،٢٩٦(   )٤،٩٨٩،٥٢٢(

  مخصص الزكاة   ٤،٨٧٤،٦٤٤   ٣،٩٨٩،٤٧٤
  مخصص تعويض نهاية الخدمة   ٨٩١،٠٠٤   ٣٩٢،٩٣٠

   الحليفةالشركات)  ربح(نصيب الشركة في صافي  )٢،١٩٦،٥٦٢(  )٢،١٢٣،٣١٧ (
  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات   
    تجاريةذمم مدينة )٧،٧٩٦،٢٦٦(  )٢،٤٨٠،٥٢٧(
     مخزون )١٦٦،٩٩٠،٦٤٣(  )١٢٢،١٦٦،٥٦١(
    مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىمصروفات ٥،٠٦٠،٨٤٩  )٧،٢٥٢،٣٠٤(
  أوراق الدفع )١٧،٦١٥،٤٢٤(  )١٣،٤١٧،٣٣٢(

    تجاريةم دائنةذم )٤،٣١١،٩٨١(  ٤،٣٧٧،٧٤١
   مستحقة ومطلوبات اخرىمصروفات ٢٧،٧٣١،٢٤٥  )٦،٤٠٤،٧٠٥(
  الزكاة المسددة خالل السنة  )١،٨٥٠،٠٩٢(   )٢،١٢٨،٢٨٠(
   يةنشطة التشغيلاال المستخدم فيصافي النقد  )٢٥،٠٦٩،٨١٠(  )٦٥،٠٦٢،٨٥٣(
     
  :التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية   
    وموجوداتممتلكات ومعدات  شراء )٢،٦٨٢،٨٩١(  )٢،٧٨٦،٠٩٦(

  المتحصالت من بيع ممتلكات  ٣٤،٣٠٠   ٦،٥٣٦،١٤٠
  مشروعات تحت التنفيذ )٧٢،٣٨٢،٠٩٣(  )٨٤،٠٩٤،٨٥٢(
   وزميلةاستثمارات في شركات حليفة -  )٨٢،٥٠٠،٠٠٠(
    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية )٧٥،٠٣٠،٦٨٤(  )١٦٢،٨٤٤،٨٠٨(
    
  :األنشطة التمويليةالتدفق النقدي من    
  صافى حركة البنوك الدائنة  )٢٤،٠٩٧(   )١،١٤٠،٤٩٩(

  تمويل مرابحة ١،٢٩٧،٠٣٠  ٩١،٢٤٧،٠٤٠
   صافى حركة القروض طويلة وقصيرة األجل  ٧٤،٦٥٨،٠٢٣  ١٤٩،٢٢٩،٥٨٧
   األنشطة التمويليةالمحصل من  صافي النقد ٧٥،٩٣٠،٩٥٦  ٢٣٩،٣٣٦،١٢٨

     
  النقدية والبنود شبه النقدية في الزيادة  )النقص (صافي )٢٤،١٦٩،٥٣٨(  ١١،٤٢٨،٤٦٧

     
   السنة بداية -النقدية والبنود شبه النقدية  ٤١،٢٧٠،١٣٢  ٢٩،٨٤١،٦٦٥

     
السنةنهاية  - النقدية والبنود شبه النقدية ١٧،١٠٠،٥٩٤  ٤١،٢٧٠،١٣٢



                                                             )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
  م٢٠٠٦و٢٠٠٧ ديسمبر٣١ في ة لسنة المنتهيقائمة التغيرات في حقوق المساهمين ل

 جميع المبالغ بالريال السعودي

  وائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه الق) ٢١(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
- ٤ - 

  االجمالي    المبقاةاالرباح     االحتياطي العام    االحتياطي النظامي    رأس المال                

                      
  ٤٤٠،٧٩٩،٧٨٦    ٧٤،١٧١،٨١١    ٣٨،٦٥١،٧٣٧    ١٢،٩٧٦،٢٣٨    ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠    م٢٠٠٦ يناير ١الرصيد في 

  ٧٥،٣٨٣،٩٥٧    ٧٥،٣٨٣،٩٥٧    -    -    -    صافي دخل السنة
  -    )٧،٥٣٨،٣٩٦(    -    ٧،٥٣٨،٣٩٦    -    المحول إلى االحتياطي النظامي
  -    )٢٢،٦١٥،١٨٧(    ٢٢،٦١٥،١٨٧    -    -    المحول إلى االحتياطي العام

  ٥١٦،١٨٣،٧٤٣    ١١٩،٤٠٢،١٨٥    ٦١،٢٦٦،٩٢٤    ٢٠،٥١٤،٦٣٤    ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠    م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد في 
                      

  ٥١٦،١٨٣،٧٤٣    ١١٩،٤٠٢،١٨٥    ٦١،٢٦٦،٩٢٤    ٢٠،٥١٤،٦٣٤    ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠    م٢٠٠٧ يناير ١الرصيد في 
  ١٢٥،٥٨٠،١٢٠    ١٢٥،٥٨٠،١٢٠    -    -    -    صافي دخل السنة

  -    )١٢،٥٥٨،٠١٢(    -    ١٢،٥٥٨،٠١٢    -    المحول إلى االحتياطي النظامي
  -    )٣٧،٦٧٤،٠٣٦(    ٣٧،٦٧٤،٠٣٦    -    -    المحول إلى االحتياطي العام

  ٦٤١،٧٦٣،٨٦٣    ١٩٤،٧٥٠،٢٥٧    ٩٨،٩٤٠،٩٦٠    ٣٣،٠٧٢،٦٤٦    ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠    م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الرصيد في 

                      



                         )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
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  التكوين والنشــاط  )١

 ٩٢٢بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم % ١٠٠الشركة العربية لألنابيب كشركة مساهمة سعودية تأسست 
 بتاريخ ٤٣٤م وبموجب الترخيص الصناعي رقم ٠١/٠٦/١٩٩١هـ الموافق ١٩/١١/١٤١١وتاريخ 

 ,هـ٠٥/٠٦/١٤١٨ وتاريخ ٦٢٤ت الالحقة التي أجريت عليه وكان آخرها رقم هـ والتعديال١٢/١١/١٤٠٥
هـ ١٤/٠٢/١٤١٢ وتاريخ ١٠١٠٠٨٥٧٣٤والشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

  ,ومركزها الرئيسي مدينة الرياض

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

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية )٢
  

 المتعارف عليها في المملكة  األخرىلمعايير المحاسبةلمعيار التقارير المالية ووفقاً األولية  يتم إعداد القوائم المالية
 ,ضافة إلى اإلرشادات الصادرة عنها باإلالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والعربية السعودية

  :من قبل الشركةملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة فيما يلي و
  
   فترة القوائم المالية٢/١
  

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من ذات العام وفقا للنظام األساسي 
  .للشركة 

  

  نود شبه النقدية  النقدية والب  ٢/٢
  

تتضمن النقدية والبنود شبه النقدية، النقد والودائع تحت الطلب القابلة للتحويل إلى نقد خالل فترة ثالثة شهور أو 
   أقل من تاريخ الشراء

  
   الذمم المدينة ٢/٣
  

  .القابلة للتحقق هر الذم المدينة بصافي القيمة ظت 
   
  المخزون   ٢/٤
  

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

  تكلفة الشراء على اساس المتوسط المتحرك   : والمستهلكة وقطع الغياراألوليةالمواد  -

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

  العادي
  

- ٥ - 
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  تتمة– ملخص ألهم السياسات المحاسبية )٢
  
    حليفة وزميلة في شركاتاستثمارات  ٢/٥
  

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

 دائم 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(في قيمتها 

  
 وفقا لطريقة فتدرجمن حقوق الملكية % ٥٠الى % ٢٠ ما بين  التي تتراوح حصة الشركة فيهااالستثماراتأما 

وتبعا لذلك يتم أدراج نصيب الشركة فى صافى دخل السنة للشركة الحليفة حال حدوثها وعلم إدارة  ، حقوق الملكية
  .الشركة بها

  
  الممتلكات والمعدات   ٢/٦
  

 ويجري احتساب االستهالك عليها ,ك المتراكمتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات حسب التكلفة بعد تنزيل االستهال
  :بموجب طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر االنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية

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

  
  نهاية الخدمة  تعويض مخصص  ٢/٧
  

 على الشركة عند نهاية خدمتهم بموجب أنظمة المترتب للموظفين  المستحقة ترك الخدمةلتعويضيتم االستدراك 
  . العمل بالمملكة العربية السعودية

  
  تحقق اإليرادات  ٢/٨
  

  . ند تحققهاعند تسليم البضاعة للعميل ويتم تسجيل اإليرادات األخرى عتحقق اإليرادات ت
  
    والعموميةاإلدارية المصروفات  ٢/٩
  

 بينما تعرف , أو وظيفة البيع والتوزيعنتاجاإل ال تتعلق بوظيفة والتي، باإلدارة تلك المصروفات المتعلقة يه
المصروفات البيعية والتسويقية بأنها تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات المنشأة المتعلقة بوظيفة التسويق أو 

   .فة البيع والتوزيعوظي
  
  الزكاة  ٢/١٠

كما يتم . أللتزامات مباشرة على قائمة الدخلنظمة الزكوية السعودية ، وتحمل اللزكاة وفقا لألمخصصيجنب 
.األفصاح عنها فى أيضاح مستقل وفقا لمعيار الزكاة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

- ٦ - 
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  تتمة– بيةملخص ألهم السياسات المحاس )٢
  
   العمالت األجنبيةترجمة  ٢/١١

 أسعار التحويل السائدة لترجمة العمليات وقت حدوثهاتظهر القوائم المالية المرفقة بالريال السعودي، ويتم استخدام 
، ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ 

  .ئمة المركز المالى وتدرج كافة الفروقات الجوهرية فى قائمة الدخلقا
  

    ربحية السهم٢/١٢
   .يتم أحتساب ربحية السهم على أساس قسمة صافى دخل الفترة المالية على عدد األسهم المصدرة

  
  نقدية وبنود شبة نقدية) ٣
 

  
 ذمم مدينة تجارية  )٤

  
م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١طاة باعتمادات مستندية، كما فى من أرصدة الذمم التجارية الخارجية مغ % ٩٩إن ما نسبته 

  %  ).٩٩: م ٢٠٠٦ ر ديسمب٣١(
  
 المخزون) ٥

  
من رصيد مخزون األنتاج تام الصنع تم أنتاجه بناءاً على أوامر شراء قائمة من قبل % ٨٠إن ما نسبته   *

  %)٧٣: م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١( م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١عمالء الشركة ، كما فى 
  
. خزون المواد األولية مشتريات مواد خام لتنفيذ مشاريع متعاقد عليهايمثل م  **

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
        

  -    ٥،٠٠٠  نقد فى الصندوق 
  ٤١،٢٧٠،١٣٢    ١٧،٠٩٥،٥٩٤  نقد لدى البنوك

  ٤١،٢٧٠،١٣٢    ١٧،١٠٠،٥٩٤  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
        

  ٤٤،٧٩٣،٨٨٢    ١١،٩٥٤،٦٩٨  ذمم تجارية خارجية
  ٩٣،٤١٢،٨٩٧    ١٣٤،٠٤٨،٣٤٧  ذمم تجارية محلية 

  ١٣٨،٢٠٦،٧٧٩    ١٤٦،٠٠٣،٠٤٥  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
        

  ١٠٠،٥٧١،٦٩٩    ١٤٠،١٥٩،٠٩٥  *إنتاج تام الصنع
  ١٥،١٦٩،٨٣٩    ١٩،٢٧٩،٤٤٨  إنتاج تحت التشغيل

  ٣١٩،٠٦٥،٥٥٠    ٣٧٢،٨١١،٦٧٩  **مواد أولية 
  ٢٧،٢١٢،٩٣٣    ٩٢،٥٦٠،٣١٥  بضاعة بالطريق 

  ١٣،٤١٣،٥٩٧    ١٧،٦١٣،٧٢٤  قطع غيار ومستلزمات أخرى
  ٤٧٥،٤٣٣،٦١٨    ٦٤٢،٤٢٤،٢٦١  

- ٧ - 
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- ٨ - 

  
  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى)  ٦
 

  
  
  استثمارات في شركات حليفة وزميلة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة  )٧

  

  
  

 ٣١المنتهية فى للسنة ريال سعودي  ٢١،٥٩٦،٤٠٣ بلغت قيمة مشتريات الشركة من الشركة الحليفة مبلغ   * 
  ,)م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للفترة المنتهية فى ريال   ٢٠،٨٤٩،٧٥٤(م ٢٠٠٧ ديسمبر

  
  , األخرىاداتفي الشركة الحليفة ضمن األيرالسنة دخل  إدراج نصيب الشركة من صافي تم  **

)١٨انظر ايضاح (     

  
  

  نسبة 
  الملكية

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  

            
            قيمة االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية

            
 حليفة(غليف المحدودة الشركة العربية يادونج للت

( *  
٥٠%          

  ٦،٤٩٤،٠٢٩    ٨،٦١٧،٣٤٦       تكلفة االستثمار- 
  ٢،١٢٣،٣١٧    ٢،١٩٦،٥٦٢      **السنة  نصيب الشركة من صافي دخل - 
      ٨،٦١٧،٣٤٦    ١٠،٨١٣،٩٠٨  
            
            

  ١١٢،٥٠٠،٠٠٠    ١١٢،٥٠٠،٠٠٠    %٥،٦٢٥  )زميلة(شركة التصنيع وخدمات الطاقة 
      ١٢١،١١٧،٣٤٦    ١٢٣،٣١٣،٩٠٨  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
        

  ٨،٣١٦،٩١٨    ٤،٥١٥،٥٣٣  دفعات مقدمة لموردين
  ٤٠٥،٣٨٣    ٦٢٧،٦٧٣  )الجمارك( تأمينات محتجزة لدى جهات حكومية

  ٢٩،١٥٨    ١١٤،٢٤٥  مصروفات مدفوعة مقدما
  ٢،٣١٢،٠٠٧    ٧٤٥،١٦٦  ذمم مدينة أخرى

  ١١،٠٦٣،٤٦٦    ٦،٠٠٢،٦١٧  



                                                          )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
   

جميع 
  )م٢٠٠٦و٢٠٠٧ ديسمبر٣١في ة لسنة المنتهيلايضاحات حول القوائم المالية 
 المبالغ بالريال السعودي

  

- ٩ - 

  
  ممتلكات وآالت ومعدات، صافي)   ٨

 أثاث  اآلالت والمعدات  المباني   
 ومفروشات

 وأجهزة مكتبية

  وبرامجأجهزة  
  ليأحاسب 

 األجمالى    سيارات  

               
              التكلفة

 ٢٠٢،٥٠١،٧٤٩    ٢،٢٦٨،٩٨٨   ٣،٧٧٢،٥٩٧   ٣،٢٣٦،٨٢٠  ١٦٤،٨٥٠،٥٧٤  ٢٨،٣٧٢،٧٧٠   م٢٠٠٧ يناير ١التكلفة في 
 ٢،٦٨٢،٨٩١    ٩٥٥،٦٠٨    ١٤٢،٦٣٠   ٣٢،٢٩٩   ١،٥٥٢،٣٥٤   -   اإلضافات 

  )٢٥٦،٧٠٠(    )٢٥٦،٧٠٠(    -   -   -   -    االستبعادات 
 ٢٠٤،٩٢٧،٩٤٠    ٢،٩٦٧،٨٩٦   ٣،٩١٥،٢٢٧   ٣،٢٦٩،١١٩  ١٦٦،٤٠٢،٩٢٨  ٢٨،٣٧٢،٧٧٠   م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ التكلفة في

               المتراكماالستهالك
 ١٣٢،٧٩٤،٤٨١   ١،٦٨٣،٤٣٩   ٣،٣٥١،٤٢٥  ٣،٠٤٦،٢٦٣  ١١٥،٧٢٤،٢٣٨  ٨،٩٨٩،١١٦   م٢٠٠٧  يناير١الرصيد في 

 ١١،٥٨٧،٥٩٢    ٣٠٧،٠٩٦    ١٩٢،٠٢٤   ٧٣،٠٥١  ١٠،٢١٥،٦٢٩  ٧٩٩،٧٩٢    السنةأستهالك 
)٥٦،٧٠٠(              االستبعادات  ٢٥٦،٧٠٠(  ٢(  

 ديسمبر ٣١في الرصيد
 م٢٠٠٧

  ١٤٤،١٢٥،٣٧٣   ١،٧٣٣،٨٣٥   ٣،٥٤٣،٤٤٩  ٣،١١٩،٣١٤  ١٢٥،٩٣٩،٨٦٧  ٩،٧٨٨،٩٠٨ 

               
              صافي القيمة الدفترية

  ٦٠،٨٠٢،٥٦٧    ١،٢٣٤،٠٦١    ٣٧١،٧٨٠   ١٤٩،٨٠٤  ٤٠،٤٦٣،٠٦٢  ١٨،٥٨٣،٨٦١   م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في 

  ٦٩،٧٠٧،٢٧١    ٥٨٥،٥٥١    ٤٢١،١٧٤   ١٩٠،٥٥٦  ٤٩،١٢٦،٣٣٧  ١٩،٣٨٣،٦٥٣   م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في 
  

ريال  سعودي مقامة ومتواجدة على أرض مستأجرة من المدينة الصناعية  ٥٩،٠٤٦،٩٢٣ إن مباني وآالت ومعدات مصنع الشركة برصيد صافي قيمة دفترية يبلغ -
  ). ١٣أنظر ايضاح (ق التنمية الصناعي السعودي بالرياض، ان هذه المباني واآلالت والمعدات مرهونة مقابل قرض صندو

  



   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
  )م٢٠٠٦و٢٠٠٧ ديسمبر٣١في ة لسنة المنتهيلايضاحات حول القوائم المالية 
 جميع المبالغ بالريال السعودي

  
  مشروعات تحت التنفيذ)   ٩
  

  :كالتالي  ديسمبر٣١يتمثل رصيد أعمال رأسمالية تحت التنفيذ كما في 
  

  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧    
        

  ٣٩٥،٧٩٦،٤١٠    ٤٦٠،٣٩٤،٧٠٨  *مشروع مصنع أنتاج األنابيب بالجبيل
  نابيب الحلزونية مشروع تغليف األنابيب ومشروع انتاج األ

  و أخرى
٤،٠٧٦،٣٠٦    ٦،٨٣٢،٨٠٧  

  ٥،٤٤٠،٥٢٨    ١١،٠٥٢،٩٦٦  **مشروع تسنين األنابيب بالرياض
  ٩٤٣،٦٢٢    ٣٥٨،٤٧٧   موجودات ثابتةمشتريات

  
٤٧٨،٦٣٨،٩٥٨  

  
٤٠٦،٢٥٦،٨٦٦  

 ,ي مليون ريال سعود٥٠٠تقوم الشركة حاليا باستكمال إنشاء مصنع الجبيل حيث يبلغ حجم االستثمار  •
 بوصة ، ومتوقع ٤٨ إلى ١٦ومن المخطط أن ينتج هذا المصنع  أنابيب الصلب بأقطار تتراوح من 

  .م ٢٠٠٨  عاماألنتهاء منها خالل
  

   ، وذلك بمقر مصانع الشركة بالرياضالتى تنتجهاأنشاء مصنع لتسنين األنابيب بتقوم الشركة ** 
  
  اوراق دفع )  ١٠

  

 الموقعة من قبل الشركة لصالح الموردين مقابل شراء اوراق الدفعدات و يمثل رصيد اوراق الدفع االعتما
   .مواد أولية لغرض تنفيذ تعاقدات إرتبطت الشركة بها مع جهات داخل المملكة العربية السعودية

  
  قروض قصيرة االجل ) ١١
  

ألمر موقعة حصلت الشركة على تسهيالت من بنوك محلية لتمويل رأس المال العامل وذلك مقابل سندات 
   . البنوكهلصالح هذ

  
  تمويل مرابحة  ) ١٢

  
  . لتمويل شراء مواد خامحصلت الشركة على تمويل مرابحة من أحد البنوك التجارية المحلية 
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   )ةشركة مساهمة سعودي(الشركة العربية لألنابيب 
  )م٢٠٠٦و٢٠٠٧ ديسمبر٣١في ة لسنة المنتهيلايضاحات حول القوائم المالية 
 جميع المبالغ بالريال السعودي

  
  قروض طويلة االجل ) ١٣
  

  
  

أن ,حصلت الشركة على القرض من صندوق التنمية بغرض تمويل مشروع مصنع الشركة في الجبيل * 
   .بالرياض الشركة مصنعرهن مباني وآالت ومعدات بصندوق التنمية الصناعي السعودي مضمون قرض 

  
 مليون ١٠٠ بمبلغ  التجارية المحلية من أحد البنوك حصلت عليه الشركة قرض طويل األجليمثل قيمة **

  . لتمويل مشروع مصنع الشركة بالجبيل,يسدد على مدى خمسة سنوات ريال سعودي 
  
  

  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
  ٥٧،٨٥٥،٠٠٠    ٨٨،٨٦٤،٠٠٠  *قرض صندوق التنمية الصناعي

  ٨٨،٨٨٨،٨٨٩    ٦٦،٦٦٦،٦٦٧  **لبنوك التجاريةرصيد القرض األول من ا
  )٢٣،٣٧٧،٢٢٢(    )٢٦،٠٢٢،٢٢٢(   الجزء المتداول–قروض طويلة األجل 

  ١٢٣،٣٦٦،٦٦٧    ١٢٩،٥٠٨،٤٤٥  

  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى )١٤
  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
  ٣،٧٩٧،٢٥٢    ٣٠،٦٩٨،٤٢٨  دفعات مقدمة من العمالء

  ٢،٩٢٣،١١٩    ٥،٩٦٥،٧٦١  مصروفات مستحقة
  ٤،٢١٤،٦٩٦    -  مستحق ألطراف ذات عالقة

  ٧٢،٤٠٠    ٧٢،٤٠٠  تأمينات محتجزة
  ١،٦٢٧،٨٧٥    ٣،٠٧٢،٩١٨  صندوق رعاية الموظفين
  ٣،٩٠٢،٨١٦    ٦،٣٢١،٠٩٠  *مكأفأة العاملين مستحقة

  ١،٨٦١،١٩٤    ٣،٠٢٤،٥٥٢  مخصص زكاة
  ١٨،٣٩٩،٣٥٢    ٤٩،١٥٥،١٤٩  

طبقا لنظام توزيع مكافآت الموظفين المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة فقد تم تخصيص مايعادل  •
من صافي ارباح الشركة عن الفترة كمصروفات مستحقة بموجب نظام الشركة لتقييم أداء % ٥

  .الموظفين
  
 راس المال  )١٥
  

 ريال ١٠ سهم بقيمة أسمية ٣١،٥٠٠،٠٠٠ مقسم إلي ريال مليون ٣١٥ يبلغ رأس المال المدفوع 
  . سعودى للسهم الواحد

  
يال ر مليون ٣١٥من  م زيادة رأس مال الشركة ٢٠٠٧يسمبر د ٢٩في  الشركة دارةامجلس اقترح 

وفي انتظار موافقة الجمعية العمومية غير العادية ،  مليون ريال ٨٥ مليون ريال بواقع ٤٠٠الي 
       .جهات الرسمية المختصة وال
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   )ةشركة مساهمة سعودي(الشركة العربية لألنابيب 
  )م٢٠٠٦و٢٠٠٧ ديسمبر٣١في ة لسنة المنتهيلايضاحات حول القوائم المالية 
 جميع المبالغ بالريال السعودي

  
 

  مصروفات بيعية وتسوقية  )١٦
  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  

  ٢١،٧١٦،٨٢٤    ١١،٥٤٦،٨٢٣  مصروفات نقل وتوزيع 
  ١،٤١٦،٤٩٣    ١١،٩٢٥،٩٢٣  مصروفات تسويق

  ١،٢٨٩،٢٦٧    ١،٤٨٧،٦٥٤  رواتب ومزايا موظفين
  ١،٢٦٩،٠٥٤    ١،٠٧٣،٢٢٣  أخرى

  ٢٥،٦٩١،٦٣٨    ٢٦،٠٣٣،٦٢٣  
  
  
  
  
  
  

  
  ايرادات أخرى) ١٨

  

  
   الشرعية الزكاة ) ١٩
  

  مصروفات إدارية وعمومية  )١٧
  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
        

  ٤،٩٢٣،٤٣٩    ٧،٠٧٥،٣٦٢  رواتب ومزايا موظفين
  ٦٤٢،٤٦٧    ٥٢٠،٤٢٩  استهالك

  ٥٢٧،٨٧٨    ٧٣٧،٢٧٩  عالقات عامة
  ١،٣١١،٨٩٠    ١،٨٢٩،٠٠٥  أخرى

  ٧،٤٠٥،٦٧٤    ١٠،١٦٢،٠٧٥  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
        

  ٢،١٢٣،٣١٨    ٢،١٩٦،٥٦٢  أرباح شركات حليفة
  ١،٥٠٠،٠٠٠    ٦،٧٤٩،٩٩٨  أرباح شركات زميلة

  ٤،٩٨٩،٥٢٢    ٣٤،٢٩٦  أرباح بيع موجودات ثابتة
  ٩،٤٦٦،١٩٩    -  عموالت

  ٢٢٢،٣٤٧    ١٠٩،١٥٣  مبيعات خردة
  ٢،٧٦١،٩٢٥    ٦،٩٥٧،٢٥٥  أخرى

  ٢١،٠٦٣،٣١١    ١٦،٠٤٧،٢٦٤  

  :حركة مخصص الزكاة خالل السنة  ) أ

  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  
        

  ٢،١٣٩،٣٨٢    ١،٨٦١،١٩٤  رصيد بداية السنة
  )٢،١٢٨،٢٨٠(    )١،٨٥٠،٠٩٢(  المسدد خالل السنة
  ١،٨٥٠،٠٩٢    ٣،٠١٣،٤٥٠  المكون خالل السنة
  ١،٨٦١،١٩٤    ٣،٠٢٤،٥٥٢  رصيد نهاية السنة
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   )ةشركة مساهمة سعودي(الشركة العربية لألنابيب 
  )م٢٠٠٦و٢٠٠٧ ديسمبر٣١في ة لسنة المنتهيلايضاحات حول القوائم المالية 
 جميع المبالغ بالريال السعودي

  

  
  نشأت الفروقات بين الدخل الظاهر في القوائم المالية ودخل السنة المعدل والخاضع للزكاة بصورة أساسية 

  ,نتيجة المخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة
 
  

  الربوط الزكوية) جـ
م علما بأن أخر ٢٠٠٢ أجرتها مصلحة الزكاة والدخل حتى عام التيكوية تمت الموافقة على كافة الربوط الز

 وبالنسبة للربوط م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١شهادة زكاة نهائية حصلت عليها الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 
 .تم تقديم االقرارات الزكوية وتم الحصول بموجبها على شهادات مقيدةفقد م ٢٠٠٦م الى ٢٠٠٣الزكوية من 

  
  

  االلتزامات الطارئه ) ٢٠
  م ٢٠٠٦م             ٢٠٠٧                                                                        

  ــــــــــ   ــــــــــ    
     ١٩٤،٢٣١،٤٢٨       ٢٩٧،٤٨١،٣٠٦ مقابل إعتمادات مستندية وضمانات                              

                      ٩،٦٣٨،٤٧٠          ١،٤٧٩،٧٠٩     رأسماليةمقابل مشاريع 
                                                                  ٢٠٣،٨٦٩،٨٩٨       ٢٩٨،٩٦١،٠١٥  

  
  أرقام المقارنة) ٢١

  يةتم اعادة تبويب أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض القوائم المالية للسنة الحال

  :الزكاة المحملة على السنة  ) ب
  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  

  ٧٧،٢٣٤،٠٤٩    ١٢٨،٥٩٣،٥٧٠  صافي دخل السنة
  ٣٩٢،٩٣٠    ٨٩١،٠٠٤  )مخصص نهاية الخدمة(تعديالت زكوية : يضاف
  )٣،٦٢٣،٣١٨(    )٨،٩٤٦،٥٦٠(  وزميلة نصيب الشركة في ارباح شركات حليفة: يطرح

  ٧٤،٠٠٣،٦٦١    ١٢٠،٥٣٨،٠١٤  صافي الدخل المعدل
        

  ٧٤،٠٠٣،٦٦١    ١٢٠،٥٣٨،٠١٤  صافي الدخل المعدل
        :يضاف

  ٣٦٦،٦٢٧،٩٧٥    ٣٩٦،٧٨١،٥٥٨  اطيات بداية السنةرأس المال  واالحتي
  ٣،٢١٣،٨٣٨    ٣،٦٠٦،٧٦٨  مخصصات بداية السنة

  ١٢٣،٣٦٦،٦٦٧    ١٤٦،٧٤٣،٨٨٩  قروض لتمويل اصول ثابتة
  ٧٤،١٧١،٨١١    ١١٩،٤٠٢،١٨٥  أرباح مدورة بداية السنة

  ٦٤١،٣٨٣،٩٥٢    ٧٨٧،٠٧٢،٤١٤  األجمالى 
        :يخصم

  ٦٩،٧٠٧،٢٧١    ٦٠،٨٠٢،٥٦٧  صافي األصول الثابتة
  ٤٠٦،٢٥٦،٨٦٦    ٤٧٨،٦٣٨،٩٥٩  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

  ١١٨،٩٩٤،٠٢٩    ١٢٣،٣١٣،٩٠٩  استثمارات طويلة األجل
  ١٣،١٨٠،٤٣٥    ١٦،٩٠٦،٧٢٤  قطع غيار
  ٦٠٨،١٣٨،٦٠١    ٦٧٩،٦٦٢،١٥٩  األجمالى

  ٣٣،٢٤٥،٣٥١    ١٠٧،٤١٠،٢٥٥  الوعاء الزكوي

   المعدل السنةفي دخل من صا% ٢،٥الزكاة الشرعية بواقع 
  

٣،٠١٣،٤٥٠  
  

١،٨٥٠،٠٩٢  
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