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  )شرآة مساهمة سعودية(نابيب الالشرآة العربية ل
  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة القوائم المالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
   قائمة المركز المالي

    م٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في 
  جميع المبالغ بالريال السعودي

 

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٢(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   

 اإليضاحات    م٢٠٠٥    م٢٠٠٤

  الموجودات     
       
 :متداولةالموجودات ال     

 النقدية والبنود شبه النقدية   ٣و٢/٢   ٢٩،٨٤١،٦٦٥  ٣٨،٣٠٩،٥٥٧
  تجاريةذمم مدينة ٤  ١٣٥،٧٢٦،٢٥٢  ٦٠،٨٨٩،٤٩٦
  مخزون  ٥, ٢/٣  ٣٥٣،٢٦٧،٠٥٧  ١٤٦،٣٩٣،٤٢٢
 ة مقدما وموجودات أخرى مدفوعمصروفات ٦  ٣،٨١١،١٦٢  ٥،٥٩٧،٩٢٩

  الموجودات المتداولةأجمالى   ٥٢٢،٦٤٦،١٣٦   ٢٥١،١٩٠،٤٠٤
       
  : غير المتداولةالموجودات     

          
  وزميلةفي شركات حليفة استثمارات ٧ ,٢/٤  ٣٦،٤٩٤،٠٢٩  ٣٥،٦٣٢،٠٢٣
 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي  ٢/٥،٨  ٨٠،٢٢٣،٣٨٦  ٨٣،٢٢٥،٦٤٦
  تحت التنفيذمشروعات  ٩  ٣٢٢،١٦٢،٠١٤  ١٩٩،٧٣٥،٦٢٠
             الموجوداتأجمالى   ٩٦١،٥٢٥،٥٦٥  ٥٦٩،٧٨٣،٦٩٣

       
  المطلوبات وحقوق المساهمين     
       
  :متداولةالمطلوبات ال     

  بنوك دائنه    ١،١٦٤،٥٩٦   -
 أوراق دفـع ١٠  ٥٧،٣١٠،٤١٦  ٩٣،١٤٦،٢٧٢
 قروض قصيرة األجل ١١  ٢٧٢،٨٢١،٨٠٧  ٧٥،٠٢٨،٤٥٥
   الجزء المتداول–قروض طويلة األجل  ١٢  ١٢،٧٤١،١١١  ١١،٤٠٠،٠٠٠
  تجاريةذمـم دائـنـة   ٣،٧٨٧،٢٥٩  ٢،٣٥٧،٢٢٢
  مستحقة ومطلوبات أخرىمصروفات ١٣  ٢٢،٩٤٢،٨٦٣  ١٩،٥٦٩،٣٤٢
 لةالمطلوبات المتداو أجمالى   ٣٧٠،٧٦٨،٠٥٢  ٢٠١،٥٠١،٢٩١

       
 :المطلوبات غير المتداولة     
        

  قروض طويلة األجل ١٢  ١٤٦،٧٤٣،٨٨٩  ٢،٥٧٥،٠٠٠
  نهاية الخدمة تعويضمخصص ٢/٦  ٣،٢١٣،٨٣٨  ٢،٦٦٨،٣٩٨

 مجموع المطلوبات   ٥٢٠،٧٢٥،٧٧٩  ٢٠٦،٧٤٤،٦٨٩
  :حقوق المساهمين     

  المدفوع رأس المال ١٤  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠
  النظامياالحتياطي ١٥  ١٢،٩٧٦،٢٣٨  ٥،٢٠٠،١٦٠
  العاماالحتياطي ١٦  ٣٨،٦٥١،٧٣٧  ١٥،٣٢٣،٥٠٢
 األرباح المدورة    ٧٤،١٧١،٨١١  ٢٧،٥١٥،٣٤٢
 حقوق المساهمين أجمالى   ٤٤٠،٧٩٩،٧٨٦  ٣٦٣،٠٣٩،٠٠٤
 مساهمينالمطلوبات وحقوق ال أجمالى   ٩٦١،٥٢٥،٥٦٥  ٥٦٩،٧٨٣،٦٩٣

       

-٢- 



   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
  الدخل قائمة 

  م٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فى 
  ال السعوديجميع المبالغ بالري

 

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٢(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
-٣- 

      
    

  م٢٠٠٤   م٢٠٠٥     اإليضاحات  

  
  المبيعات   

  
٢/٧  

  
٤٧٦،٢٤٦،٣٤٣  

  
٢٠٧،٨٣٠،٥٤٥  

  )١٥٨،٧٤٧،٥١٥(   )٣٧٢،٤٤٧،٦٨٠(      تكلفة المبيعات  

  ٤٩،٠٨٣،٠٣٠    ١٠٣،٧٩٨،٦٦٣      إجمالي الدخل

            

  )٩،٦٥٨،٦٥١(    )١٨،٩١٣،١٨٥(    ٢/١٧،٨   بيعية وتسويقيةمصروفات

  )٥،١٧٥،٨١١(    )٧،٣٥٠،٢٩٥(    ٢/٨،١٨   إدارية وعموميةفاتمصرو

  )٢،١٣١،٥١٥(    )٤،٤٣٠،١٨٩(       تمويلمصروفات

 ٣،٢٥١،٩٠٦  ٦،٧٨٤،٠٦٥    ١٩  أخرى إيرادات
  ٣٥،٣٦٨،٩٥٩    ٧٩،٨٨٩،٠٥٩      صافى الدخل قبل الزكاة

          
  )٨٣٣،٧١٣(  )٢،١٢٨،٢٧٧(    ٢٠ ، ٢/٩  الزكاة 
  ٣٤،٥٣٥،٢٤٦  ٧٧،٧٦٠،٧٨٢      الدخلصافي 

   ٢/١٠  ربحية السهم
  

٥,٤٨   ١٢,٣٤  



   )شركة مساهمة سعودية(الشركة العربية لألنابيب 
  التدفقات النقدية قائمة 

  م٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  جميع المبالغ بالريال السعودي

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٢(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
-٤- 

   م٢٠٠٥  م٢٠٠٤
     
  :لتدفق النقدي من انشطة التشغيلا   
       

                                   لسنةا دخلصافي  ٧٧،٧٦٠،٧٨٢  ٣٤،٥٣٥،٢٤٦
     
  :الدخلتعديالت لتسوية صافي    
     

 االستهالك ١١،٧٧٥،٦٢٥  ١١،٨٦٣،٧٧٥
  مخصص نهاية الخدمة  ٦١٤،٢٤٠   ٦١٤،٥٦٦

   الشركات الحليفة)ربح( نصيب الشركة في صافي )٨٦٢،٠٠٦(   )٢،٦٣٢،٠٢٣(
  

 
  

  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات
     
  تجاريةذمم مدينة )٧٤،٨٣٦،٧٥٦(  )٦،٤٩٢،٩٩٠(
   مخزون )٢٠٦،٨٧٣،٦٣٥(  )٧٤،١٠٨،٧٠٩(

  مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىمصروفات ١،٧٨٦،٧٦٧  ٥،٣٤١،٥٩١
  أوراق الدفع )٣٥،٨٣٥،٨٥٦(   ٩٣،١٤٦،٢٧٢

  تجاريةذمم دائنة ١،٤٣٠،٠٣٧   ٥٠٠،٣٢٣
   مستحقة ومطلوبات اخرىمصروفات ٣،٣٧٣،٥٢١   ١٠،٦٧٤،٥٥٩

 مخصص تعويض نهاية الخدمة )٦٨،٨٠٠(  )١١٧،٤٣٢(
  المحصل من أنشطة التشغيل)المستخدم في( صافي النقد )٢٢١،٧٣٦،٠٨١(  ٧٣،٣٢٥،١٧٨

     
  :التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية   
   ومعدات  واالتشراء ممتلكات )٨،٧٧٣،٣٦٥(  )٧٠٦،٥٥٤(
  مشروعات تحت التنفيذ )١٢٢،٤٢٦،٣٩٤(   )٧٩،٦٧٧،٢٣٤(
  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية )١٣١،١٩٩،٧٥٩(  )٨٠،٣٨٣،٧٨٨(
    
  :األنشطة التمويليةالتدفق النقدي من    
  صافى حركة البنوك الدائنة  ١،١٦٤،٥٩٦   )٩،٤٣٦،٤٦٨(

  صافى المستلم من قروض طويلة وقصيرة األجل ٣٤٣،٣٠٣،٣٥٢  ٤٤،٤٦٦،٥٣٤
 األنشطة التمويليةصافي النقد المحصل من  ٣٤٤،٤٦٧،٩٤٨  ٣٥،٠٣٠،٠٦٦

     
  النقدية وشبه النقدية  في الزيادة )النقص( صافي )٨،٤٦٧،٨٩٢(  ٢٧،٩٧١،٤٥٦

     
 السنة بداية -  شبه النقديةالبنودية والنقدأرصدة  ٣٨،٣٠٩،٥٥٧  ١٠،٣٣٨،١٠١

     
 السنة نهاية - ية وشبه النقدية النقدأرصدة  ٢٩،٨٤١،٦٦٥  ٣٨،٣٠٩،٥٥٧

     

  



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

  م٢٠٠٤و٢٠٠٥مبر  ديس٣١للسنة المنتهية في 
  جميع المبالغ بالريال السعودي

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٢(إلى رقم ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
- ٥ - 

 

  
  االجمالي    باح المدورةاالر    االحتياطي العام    االحتياطي النظامي    رأس المال    بيان

  م٢٠٠٥ يناير ١الرصيد في 
    

٣١٥،٠٠٠،٠٠٠    
    

٥،٢٠٠،١٦٠  
    

١٥،٣٢٣،٥٠٢  
    

٢٧،٥١٥،٣٤٢  
    

٣٦٣،٠٣٩،٠٠٤  
  صافي دخل السنة

  
  -    -    -    ٧٧،٧٦٠،٧٨٢    ٧٧،٧٦٠،٧٨٢  

  -    )٧،٧٧٦،٠٧٨(    -    ٧،٧٧٦،٠٧٨    -     المحول إلى االحتياطي النظامي 

  -    )٢٣،٣٢٨،٢٣٥(    ٢٣،٣٢٨،٢٣٥            طي العامالمحول إلى االحتيا

  ٤٤٠،٧٩٩،٧٨٦    ٧٤،١٧١،٨١١    ٣٨،٦٥١،٧٣٧    ١٢،٩٧٦،٢٣٨    ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠    م٢٠٠٥ ديسمبر٣١الرصيد في 

  ١٥٣،٥٠٣،٧٥٨    ٦،٧٩٤،١٩٥    ٤،٩٦٢،٩٢٨    ١،٧٤٦،٦٣٥    ١٤٠،٠٠٠،٠٠٠    م٢٠٠٤ يناير ١الرصيد في 

  ١٧٥،٠٠٠،٠٠٠    -    -    -    ١٧٥،٠٠٠،٠٠٠    الزيادة في راس المال

  ٣٤،٥٣٥،٢٤٦    ٣٤،٥٣٥،٢٤٦    -    -    -    صافي دخل السنة

  -    )٣،٤٥٣،٥٢٥(    -    ٣،٤٥٣،٥٢٥    -     المحول إلى االحتياطي النظامي 

  -    )١٠،٣٦٠،٥٧٤(    ١٠،٣٦٠،٥٧٤    -    -    المحول إلى االحتياطي العام

  م٢٠٠٤ ديسمبر٣١الرصيد في 
    

٣١٥،٠٠٠،٠٠٠  
    

٥،٢٠٠،١٦٠  
    

١٥،٣٢٣،٥٠٢  
    

٢٧،٥١٥،٣٤٢  
    

٣٦٣،٠٣٩،٠٠٤  



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

  م٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فى 
  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
ـ ٠٥/٠٦/١٤١٨تاريخ  ب ٦٢٤التي أجريت عليه وكان آخرها رقم       هـ والتعديالت الالحقة    ١٢/١١/١٤٠٥  ,هـ

هـ ١٤/٠٢/١٤١٢تاريخ  ب ١٠١٠٠٨٥٧٣٤والشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم         
  ,ومركزها الرئيسي مدينة الرياض

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

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية )٢
  

الصادرة  األخرى و وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةيتم إعداد القوائم المالية
كافة المعامالت  ويتم تسجيل , باإلضافة إلى اإلرشادات الصادرة عنهاعن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  :من قبل الشركةملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة فيما يلي و المالية وفقا ألساس األستحقاق
  
  - -   فترة القوائم المالية ٢/١
  

تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير من كل عام وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من ذات العام وفقا للنظام 
  .األساسى للشركة

   - -النقدية والبنود شبه النقدية    ٢/٢
  

 النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات في أوراق مالية القابلة للتحويل  فى النقدية والبنود شبه النقديةتتمثل
  .إلى نقد خالل فترة ثالثة شهور أو أقل من تاريخ الشراء

  
  - -المخزون   ٢/٣
  

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

  تكلفة الشراء على اساس المتوسط المتحرك   : والمستهلكة وقطع الغياراألوليةالمواد  -

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

  العادي
  
  - -  حليفة وزميلة في شركاتاستثمارات  ٢/٤
  

 ، استثمارات في شركات تمتلك الشركة فيها حصص ملكية بنسب  حليفة وزميلة في شركاتاالستثماراتتمثل 
 تبعا لذلك ,بالتكلفة من حقوق الملكية% ٢٠تظهر االستثمارات التي تبلغ حصة الشركة فيها أقل من و ,مختلفة
 انخفاض ويتم تكوين مخصص ألي اراج األرباح عن األستثمار فى الشركات الزميلة حين أقرار توزيعهيتم إد

  .االنخفاضفي نفس الفترة التي يتحدد فيها هذا ) إن وجد(دائم في قيمتها 
  

-٦- 



   )شركة مساهمة سعودية(ة العربية لألنابيب الشرك
  ايضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فى 
 جميع المبالغ بالريال السعودي

 

-٧- 

  
   تتمة– ملخص ألهم السياسات المحاسبية

  
 وفقا فتدرجمن حقوق الملكية % ٥٠الى % ٢٠ التي تتراوح حصة الشركة فيها ما بين االستثماراتأما 

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

   
  - - والمعدات  واالتالممتلكات  ٢/٥

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

  %٣      مباني    
  %٢٠ -٦،٧             آالت ومعدات    
  %٣٣ –٢٠    أجهزة مكتبية و ومفروشاتأثاث    
  %٢٠      سيارات    
  %٣٣ –  ٢٠    أجهزة وبرامج حاسب الي    

  
  - -نهاية الخدمة  تعويض مخصص  ٢/٦

 بالمملكة  والعمال العملنظام  بموجب الخدمة للموظفين المترتب على الشركةلتعويض نهايةيتم االستدراك 
  .العربية السعودية

  
  - -تحقق اإليرادات   ٢/٧
  .عند تسليم البضاعة للعميل ويتم تسجيل اإليرادات األخرى عند تحققهاتحقق اإليرادات ت
  
  - -  والعموميةاإلدارية المصروفات  ٢/٨
 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 
  . والتوزيعأو وظيفة البيع

  
  - -الزكاة   ٢/٩

 كما يتم .وتحمل اإللتزامات مباشرة على قائمة الدخل , يجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة الزكوية السعودية 
  .اإلفصاح عنها في إيضاح مستقل وفقا لمعيار الزكاة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  
  - - السهم ية  ربح٢/١٠

 السهم على أساس قسمة صافى دخل السنة المالية على عدد أساس قسمة صافى دخل السنة يةبحريتم أحتساب 
  .المصدرةالمالية على عدد األسهم 

  
  - -ترجمة العمالت األجنبية  ٢/١١
  

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

  .وتدرج كافة الفروقات الجوهرية فى قائمة الدخلالسائدة بتاريخ قائمة المركز المالى 

 



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

  م٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فى 
  جميع المبالغ بالريال السعودي

  

  
  شبه النقدية البنودالنقدية و )٣

  
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ١،٠٠٠    ٢،٠٠٠  نقد فى الصندوق 
  ١٨،٣٠٠،٧٨٠    ٢٩،٨٣٩،٦٦٥  دى البنوكنقد ل

  ٢٠،٠٠٧،٧٧٧    -  ودائع لدى البنوك
  ٣٨،٣٠٩،٥٥٧    ٢٩،٨٤١،٦٦٥  
  
  

 الذمم المدينة التجارية  )٤
  

  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ٣١،٢٨٤،٢٢٤    ٣٠،٧٦٥،٩٠٩  ذمم تجارية خارجية
  ٢٩،٦٠٥،٢٧٢    ١٠٤،٩٦٠،٣٤٣   ذمم تجارية محلية

  ٦٠،٨٨٩،٤٩٦    ١٣٥،٧٢٦،٢٥٢  
  
 ديسمبر ٣١كما فى ، مغطاة باعتمادات مستندية الذمم التجارية الخارجية  أرصدة من%٩٣نسبته  ما إن 

    ).%٨٠: م ٢٠٠٤(م ٢٠٠٥
  

 المخزون )٥
  

  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ٩٥،٨٧٦،٩٥٤    ١٢٣،٦٤٩،٦١٨  *إنتاج تام الصنع
  ١،٣٨٣،١٦٧    ٤،٥٠٥،٩٨٧  إنتاج تحت التشغيل

  ٣٦،٢٧٧،٦٥٢    ٢١٢،٤٠٤،١٤٧  **مواد أولية 
  ١٢،٨٥٥،٦٤٩    ١٢،٧٠٧،٣٠٥  قطع غيار

  ١٤٦،٣٩٣،٤٢٢    ٣٥٣،٢٦٧،٠٥٧  
  
فى رصيد مخزون األنتاج تام الصنع تم أنتاجه بناءاً على أوامر شراء قائمة من % ٦٠ن ما نسبتهإ  *

  %)١٠٠: م ٢٠٠٤(قبل عمالء الشركة
  
  .م٢٠٠٦عام ليها لتنفيذ مشاريع متعاقد عل مواد خام  مشتريات األوليةيمثل مخزون المواد  **
  
  
  
  
  
  
  

-٨- 



   )شركة مساهمة سعودية(ة العربية لألنابيب الشرك
  ايضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فى 
جميع المبالغ بالريال السعودي

-٩- 
 

  مدفوعة مقدما وموجودات أخرىمصروفات )٦
 

  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ٣،٩٢٣،٤٣٤    ٢،١٠٩،٧٢٠  لموردين دفعات مقدمة 
  ٢٨٦،٠١٧    ٢٧٤،٩٤٧   )الجمارك (محتجزة لدى  جهات حكوميةتأمينات 

  ١٢٠،٤٥٠    ١٣٢،٧٩٦   مدفوعة مقدمامصروفات
  ١،٢٦٨،٠٢٨    ١،٢٩٣،٦٩٩  ذمم مدينة اخرى

  ٥،٥٩٧،٩٢٩    ٣،٨١١،١٦٢  
  

   والمعامالت مع الجهات ذات العالقةاستثمارات في شركات حليفة وزميلة )٧
  

  

  
     المنتهيـة فـى     للسنةريال سعودي    ٨،١٣٤،٥٣٧ مبلغ   الحليفةبلغت قيمة مشتريات الشركة من الشركة         * 

  ,)٢٠٠٤  ديسمبر٣١للفترة المنتهية فى  ريال ١٥،٦١٨،٠٢٨(م ٢٠٠٥ ديسمبر٣١

  
  

  نسبة 
  الملكية

  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  

            
          %٥٠   *:)حليفة(الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة 

            
  ٣،٠٠٠،٠٠٠    ٥،٦٣٢،٠٢٣       يناير١ كما فى  تكلفة االستثمار- 
  ٢،٦٣٢،٠٢٣    ٨٦٢،٠٠٦      **الدخل الشركة من صافي نصيب - 
            

 كما فى قيمة االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية
   ديسمبر ٣١

    ٥،٦٣٢،٠٢٣    ٦،٤٩٤،٠٢٩  

            
            :تكلفة األستثمار فى 

  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠    ٣٠،٠٠٠،٠٠٠    %٥،٦٢٥  )***:زميلة(شركة التصنيع وخدمات الطاقة 
            
      ٣٥،٦٣٢،٠٢٣    ٣٦،٤٩٤،٠٢٩  

  
  
أنظر (. األخرىمن األيراداتفي الشركة الحليفة ض  السنةدخل لقد تم إدراج نصيب الشركة من صافي  **

  ).١٩أيضاح 
 . توزيعها ، ضمن األيرادات األخرى إقرارلقد تم أدراج أرباح األستثمار فى الشركة الزميلة ، حيث تم*** 

  ).١٩أنظر أيضاح .(
  

 
 



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

  م٢٠٠٤و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فى 
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-١٠- 

 
   صافي،ممتلكات وآالت ومعدات )  ٨
  

 أثاث  األالت والمعدات  المبانى  األراضى  
 ومفروشات

 وأجهزة مكتبية

  وبرامججهزةأ  
  حاسب الى

 المجموع    سيارات  

                
              التكلفة

 ١٩٢،٥٧٤،٤٠٦    ١،٦٣٩،٢٠٣    ٣،٤٧٨،٧٢٢   ٣،١١٧،٢٠٥  ١٥٤،٥٦٤،٨٨٨  ٢٨،٢٢٧،٧٧٠  ١،٥٤٦،٦١٨  م٢٠٠٥ يناير ١التكلفة في 
 ٨،٧٧٣،٣٦٥    ٦٤٠،٦٨٥    ٧٨،٦٠٠   ٢٤،٦٠٠  ٨،٠٢٩،٤٨٠  -  -  اإلضافات 

  )٨٥،٥٠٠(    )٨٥،٥٠٠(    -   -   -   -   -   عادات االستب
 ٢٠١،٢٦٢،٢٧١    ٢،١٩٤،٣٨٨    ٣،٥٥٧،٣٢٢   ٣،١٤١،٨٠٥  ١٦٢،٥٩٤،٣٦٨  ٢٨،٢٢٧،٧٧٠  ١،٥٤٦،٦١٨  م ٢٠٠٥ ديسمبر٣١التكلفة في 

               المتراكماالستهالك
 ١٠٩،٣٤٨،٧٦٠    ١،٣٢٥،٨٦٦    ٢،٩٧٣،٨٢٤   ٢،٨٨٦،١٦٨  ٩٤،٧٦٣،٧١٨  ٧،٣٩٩،١٨٤  -  ٢٠٠٥ يناير ١الرصيد في 

 ١١،٧٧٥،٦٢٥    ٢٠٦،٠٣٤    ١٩٩،٥٣٣   ٨٧،٨٦٥  ١٠،٤٨٨،٨٣٥  ٧٩٣،٣٥٨  -   أستهالك السنة
  )٨٥،٥٠٠(    )٨٥،٥٠٠(    -   -   -   -   -   االستبعادات
 ديسمبر  ٣١  في المتراكماالستهالك
م                                    ٢٠٠٥

 -  ١٢١،٠٣٨،٨٨٥    ١،٤٤٦،٤٠٠    ٣،١٧٣،٣٥٧   ٢،٩٧٤،٠٣٣  ١٠٥،٢٥٢،٥٥٣  ٨،١٩٢،٥٤٢ 

              صافي القيمة الدفترية
  ٨٠،٢٢٣،٣٨٦    ٧٤٧،٩٨٨    ٣٨٣،٩٦٥   ١٦٧،٧٧٢  ٥٧،٣٤١،٨١٥  ٢٠،٠٣٥،٢٢٨  ١،٥٤٦،٦١٨  م٢٠٠٥ديسمبر ٣١في 

 ٨٣،٢٢٥،٦٤٦    ٣١٣،٣٣٧    ٥٠٤،٨٩٨   ٢٣١،٠٣٧  ٥٩،٨٠١،١٧٠  ٢٠،٨٢٨،٥٨٦  ١،٥٤٦،٦١٨  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في 

  
  

  
 ريال  سعودي مقامة ومتواجدة على أرض مستأجرة مـن المدينـة الـصناعية               ٧٧،٣٧٧،٠٤٣إن مباني وآالت ومعدات مصنع الشركة برصيد صافي قيمة دفترية يبلغ             -

 ريـال   ١١،٧٧٥،٦٢٥وقد بلغ االستهالك مبلغ     ). ١٢ أنظر ايضاح (بالرياض، ان هذه المباني واآلالت والمعدات مرهونة مقابل قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي              
  ).م٢٠٠٤ ريال سعودي لعام ١١،٨٦٣،٧٧٥(م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١سعودي عن السنة المنتهية في 
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   تحت التنفيذمشروعات  )٩

  : ديسمبر مما يلي٣١يتمثل رصيد أعمال رأسمالية تحت التنفيذ كما في 
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ١٩٧،٨٥١،١٥٧    ٣١٥،٨٩٩،٤٨٣   *ابيب بالجبيلمشروع مصنع أنتاج األن
 ومشروع انتاج األنابيب مشروع تغليف األنابيب

   الحلزونية
١،٤٩٧،٠٤٢    ٦،٢٤٧،٠١١  

  ٣٨٧،٤٢١    ١٥،٥٢٠  شراء موجودات ثابتةل دفعات
  ١٩٩،٧٣٥،٦٢٠    ٣٢٢،١٦٢،٠١٤  
  

ومن  , مليون ريال سعودي٣٥٠ر شاء مصنع الجبيل حيث يبلغ حجم االستثماإنتقوم الشركة حاليا باستكمال * 
وقد بلغت نسبة   بوصة ،٦٠ إلى ١٦ أنابيب الصلب بأقطار تتراوح من  المصنع المخطط أن ينتج هذا

     %.٩٠ األعمال المنفذة
  

  اوراق الدفع ) ١٠
  

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

  

  القروض قصيرة االجل )١١
  

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

  

  القروض طويلة االجل )١٢
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ١٣،٩٧٥،٠٠٠    ٢،٧٨٥،٠٠٠  *من صندوق التنمية الصناعياألول أجمالي القرض 

  -    ٥٦،٧٠٠،٠٠٠  ** من صندوق التنميةالثانىرصيد القرض 

  -    ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  *** من البنوك التجاريةقرض الجديدالرصيد 
  )١١،٤٠٠،٠٠٠(    )١٢،٧٤١،١١١(   الجزء المتداول–قروض طويلة األجل 

  ٢،٥٧٥،٠٠٠    ١٤٦،٧٤٣،٨٨٩  األجل ةض طويلوقررصيد ال
  

 صندوق التنمية من  والثانى األولقرضالمقابل بالرياض  الشركة مصنعلقد تم رهن مباني وآالت ومعدات *  
  ,الصناعي السعودي

 من صندوق التنمية لتمويل مشروع مصنع الشركة في الجبيل باجمالي  الثانىقرضالحصلت الشركة على ** 
  .من قيمة القرض بتاريخ اعداد المركز المالي% ٥٠استالم تم   ريال سعودي ،١١٣،٤٠٠،٠٠٠قيمة 
  ريال سعودي١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ بمبلغ  المحلية حصلت الشركة على قرض طويل األجل من أحد البنوك***

يبدأ  , على تسعة أقساط نصف سنوية خمسة سنوات فترةخالليسدد   لتمويل مشروع مصنع الشركة بالجبيل
  . موقع لصالح البنكوذلك مقابل سند ألمراد القسط األول بعد مرور سنة من تاريخ سحب القرض سد

-١١- 
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-١٢- 

  : مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات)  ١٣
  
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ٥،٢١٧،٣٩٦    ١،٥٤٧،٦٦٤  دفعات مقدمة من العمالء
  ٣،٨٧٩،٣٧٣    ٣،٦٣٦،٤٧٣    مستحقةمصروفات

  ٩،٥٠٧،٧٦٠    ٨،٤٥٩،٦٥٠   قةيمبالغ مستحقة لشركات شق
  ٧٢،٤٠٠    ٣،٠٧٢،٤٠٠  تأمينات محتجزة
  -    ٤،٠٨٧،٢٩٤  *مكافأة العاملين
  ٨٩٢،٤١٣    ٢،١٣٩،٣٨٢  )٢٠أنظر إيضاح  (مخصص زكاة

  ١٩،٥٦٩،٣٤٢    ٢٢،٩٤٢،٨٦٣  
  
من صافى % ٥م أقر مجلس األدارة نظام توزيع المكافأة على الموظفين بواقع ٢٠٠٦ فبراير ٢٥ بتاريخ *

من صافى % ١ ، بحيث يتم تخصيص نسبة م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١عن القوائم المالية المنتهية فى كة دخل الشر
على الموظفين بموجب نظام الشركة لتقييم ) من صافى الدخل % ٤( الدخل للمدير العام ، ويتم توزيع المتبقى 

  . الموظفينأداء 
  
  

  راس المال ) ١٤
  

 مليـون ريـال سـعودي مقـسم علـى           ٣١٥  مبلغ ٢٠٠٥مبر   ديس ٣١ رأسمال الشركة المدفوع كما في       يبلغ
  . ريال للسهم الواحد٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٦,٣٠٠,٠٠٠

  
  
  االحتياطي النظامي   )١٥
  

من  %١٠كة يتطلبان ان يحول ما نسبته ان نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشر
من % ٥٠ هذا االحتياطي مي وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغصافي الربح السنوي الى االحتياطي النظا

م ٢٠٠٥ خالل عام وبموجب ذلك تم.حملة أسهم الشركة هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على  ان،رأس المال
ويمثل نسبة   إلى األحتياطى النظامى)مليون ريال  ٤,١٢ :م ٢٠٠٤(  مليون ريال  ٧،٧٧٦ مبلغ  تحويل

  .%)١،٦٥:  م ٢٠٠٤(من رأس المال % ٤,٢٥ م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١النظامي كما فى رصيد األحتياطي 
  

  االحتياطي العام   )١٦
  

من صافي الربح السنوي إلي % ٣٠ من النظام األساسي للشركة يجوز للشركة تحويل ٤٢بموجب المادة 
  .احتياطي اتفاقي مخصص لدعم المركز المالي للشركة
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  ويقية بيعية وتسمصروفات   )١٧
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  

        
  ٧٥٥،٠٩٤    ١٢،٢٥١،٩٥٠   نقل و توزيعمصروفات
  ٦،٩٣١،٤٤٧    ٤،١٧٧،٣٣٨   تسويقمصروفات

  ١،٢٨٢،٠٧٥    ١،٤٨٦،١٧٤  رواتب ومزايا موظفين
  ٦٩٠،٠٣٥    ٩٩٧،٧٢٣  ىاخر

  ٩،٦٥٨،٦٥١    ١٨،٩١٣،١٨٥  
  

  يةعموم و إداريةمصروفات )١٨
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  

        
  ٢،٩٣٢،٥٦٤    ٤،٩٨٣،٤٠٣  ظفينرواتب و مزايا مو

  ٤١١،٣٤٤    ٤٣٤،٢٠٨  استهالك
  ٥٠١،٢٤٤    ٤٤١،٨٣٩  تطوير و تحديث

  ١،٣٣٠،٦٥٩    ١،٤٩٠،٨٤٥  ىاخر
  ٥،١٧٥،٨١١    ٧،٣٥٠،٢٩٥  
  

  أيرادات أخرى  )٢١
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  

        
  ٢،٦٣٢،٠٢٣    ٨٦٢،٠٠٦   )٦أنظر إيضاح (صافى دخل شركة حليفة حصة الشركة فى 

أنظر إيضاح (عن األستثمار فى شركة زميلة زعة وأرباح م
٦  (  

٢،١٠٠،٠٠٠    -  

  -    ٣،٥٥٢،٠٨٣  عموالت بيع عن أعمال منفذة بواسطة شركات أخرى   
  ١٨٠،١٩٣    ٧١،٧٩٢   بيع مخلفات منأيرادات
  ٤٣٩،٦٩٠    ١٩٨،١٨٤  اخري

  ٣،٢٥١،٩٠٦    ٦،٧٨٤،٠٦٥  
  

   مخصص الزكاة )٢٠
 :حركة مخصص الزكاة خالل السنة  ) أ

  

  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ١٥٨،٩٥٥    ٨٩٢،٤١٣  رصيد بداية السنة
  )١٠٠،٢٥٥(    )٨٨١،٣٠٨(  المسدد خالل السنة
  ٨٣٣،٧١٣    ٢،١٢٨،٢٧٧  المكون خالل السنة

  ٨٩٢،٤١٣    ٢،١٣٩،٣٨٢  رصيد نهاية السنة

  

-١٣- 
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 :أحتساب الزكاة  ) ب
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ٣٥،٣٦٨،٩٥٩    ٧٩،٨٨٩،٠٥٩   السنةدخلصافي 
  ٦١٤،٥٦٦    ٥٤٥،٤٤٠  )مخصص مكافأة نهاية الخدمة(زكوية تعديالت : يضاف
  )٢،٦٣٥،٠٢٣(    )٢،٩٦٢،٠٠٦ (   وزميلةحليفةنصيب الشركة في ارباح شركات : يطرح

  ٣٣،٣٤٨،٥٠٢    ٧٧،٤٧٢،٤٩٣  المعدلالدخل صافي 
        

  ٣٣،٣٤٨،٥٠٢    ٧٧،٤٧٢،٤٩٣   المعدلالدخلصافي 
        :يضاف

  ١٤٦،٧٠٩،٥٦٣    ٣٣٥،٥٢٣،٦٦٢  ة واالحتياطيات بداية السنرأس المال
  ٢،١٧١،٢٦٤    ٢،٦٦٨،٣٩٨   نهاية الخدمة بداية السنةتعويضمخصص 

  ٢،٥٧٥،٠٠٠    ٩٠،٠٤٣،٨٨٩  قروض طويلة األجل
  ٦،٧٩٤،١٩٥    ٢٧،٥١٥،٣٤٢  مدورة بداية السنةالرباح ألأ

  ١٩١،٥٩٨،٥٢٤    ٥٣٣،٢٢٣،٧٨٤  أجمالى األضافات
        :يخصم

  )٨٣،٢٢٥،٦٤٦(    )٨٠،٢٢٣،٣٨٦(  ، صافىالممتلكات واألالت والمعدات 
  )١٩٩،٧٣٥،٦٢٠(    )٣٢٢،١٦٢،٠١٤(  مشروعات تحت التنفيذ

  )٣٣،٠٠٠،٠٠٠(    )٣٣،٠٠٠،٠٠٠(  استثمارات 
  )١٢،٨٥٥،٦٤٩(    )١٢،٧٠٧،٣٠٥(  قطع غيار

  )٧،١٦٤،٢٥٥(    -  دفعات لشراء أصول ثابتة
  )٣٣٥،٩٨١،١٧٠(    )٤٤٨،٠٩٢،٧٠٥(  أجمالى األستبعادات

  )١٤٤،٣٨٢،٦٤٦(    ٨٥،١٣١،٠٧٩  الزكويالوعاء 
  ٨٣٣،٧١٣    ٢،١٢٨،٢٧٧   *%٢،٥الزكاة الشرعية بواقع 

أحتساب الوعاء تم ( م طبقا للفرق بين األضافات واألستبعادات ٢٠٠٥ أحتساب الوعاء الزكوى عن عام تم* 
  ). المعدلالدخلم من صافى ٢٠٠٤الزكوى عن عام 

قوائم المالية ودخل السنة المعدل والخاضع للزكاة بصورة أساسية نشأت الفروقات بين الدخل الظاهر في ال
  ,نتيجة المخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة

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

،وقد تم م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١انت قد حصلت عليها الشركة عن السنة المالية المنتهية فى شهادة زكاة نهائية ك
  .م٢٠٠٣و٢٠٠٤  ديسمبر٣١السنوات المالية المنتهية فى تقديم األقرار الزكوى عن 

  
  المحتملةااللتزامات ) ٢١
  م٢٠٠٤    م٢٠٠٥  
        

  ٩٨،٩٠٦،٩٢٣    ٦٠،٢٢٠،٩٧٤  مقابل اعتمادات مستندية و ضمانات
  ١٣٧،٧٨٠،٨٦٦    ٢٠،٢٢٨،٩٤٦  ل مشاريع راسمالية تحت التنفيذمقاب
  ٢٣٦،٦٨٧،٧٨٩    ٨٠،٤٤٩،٩٢٠  
  

األرقام المقارنة) ٢٢

-١٤- 
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-١٢- 

  . الحاليةسنةأعيد تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع العرض الخاص بال
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