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                                                                                                                             "العشرونالحادي و "العادیة  ةإلى الجمعیة العام
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  :همین الكرامحضرات المسا
  

وتقریر بالقوائم المالیة  مشفوعاً عن نشاط الشركة یسر مجلس اإلدارة أن یتقدم إلیكم بتقریره السنوي 
وقواعد ویأتي هذا التقریر متوافقا مع الئحة حوكمة الشركات  ،م٢٠١٢عن عام المحاسب القانوني 
ُ  یعكس أداءكما  ،الصادرة عن هیئة السوق المالیةالتسجیل واإلدراج  هر دورها في تطویر ظالشركة وی

  .صناعة السعودیة واالقتصاد الوطنيبما یساهم بفعالیة في تعزیز ال قطاع الصناعة
  

  :نشاط الشركة: أوالً 
وتاریخ  ٩٢٢شركة مساهمة سعودیة بموجب قرار معالي وزیر التجارة رقم  -الشركة العربیة لألنابیب 

بتاریخ ) ص/٤٣٤(اعي رقم وبموجب الترخیص الصن م٠١/٠٦/١٩٩١هـ الموافق ١٩/١/١٤١١
والتعدیالت هـ ١٢/١١/١٤١٩وتاریخ ) ص/١١٠٩(وكذلك الترخیص الصناعي رقم هـ، ١٢/١١/١٤٠٥

وتاریخ  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ومسجلة بالسجل التجاري لمدینة الریاض تحت رقم ما جریت علیهالتي أُ 
فرعي لمصنع الشركة بالجبیل والمسجل وكذلك سجل .هـ ومركزها الرئیسي مدینة الریاض١٤/٠٢/١٤١٢

  .هـ٢١/٠٤/١٤٢٦وتاریخ  ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨ بالسجل التجاري رقم

لایر  أربعمائة ملیونلایر سعودي فقط ) ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠(یبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 
لایر وجمیعها  ١٠، وتبلغ القیمة االسمیة لكل منها سهم متساویة القیمة) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(  إلىومقسم 

  .أسهم عادیة نقدیة

  - :الرئیسي نشاط الشركةویتمثل 

   .والتجاریة اإلنشائیةولألغراض  األنابیبلخطوط  سوداء أو مطلیة الصلب الملحومة طولیاً  أنابیب إنتاج -

  :تتمثل فيمكنها القیام بنشاطها التي تُ  إلضافیةالمصانع والخطوط امتلك الشركة العدید من وت

  -:ریاضمصنع ال -

بوصة  ٢٠ إلىبوصة  ٦مقاسات من ) ERW(  أنابیب الصلب الملحومة طولیاً  إلنتاجوهو مصنع 
  .طن سنویا ویقع المصنع بمدینة الریاض ألف ١٦٠تقدر بـ   إنتاجیةطاقة متوسط ب
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   -:مصنع الجبیل -

بوصة  ٤٨ إلى ١٦مقاسات من ) SAW(  أنابیب الصلب الملحومة طولیاً  إلنتاجوهو مصنع 
  .ویقع المصنع بمدینة الجبیل الصناعیة طن سنویاً  ألف ٣٠٠تقدر بـ   إنتاجیةاقة طبمتوسط 

  

   -:التشریحخط  -

ویستخدم هذا الخط في تشریح اللفات الحدیدیة الالزمة لإلنتاج بإمكانیات عالیة من ناحیة عرض اللفة 
هذا الخط لتخفیض ویستخدم  ،)مم١٢,٧(والسماكات التي یمكن تشریحها حتى ) مم١٦٠٠(حتى 

ویقع هذا الخط  ،یستخدم لتلبیة احتیاجات المصانع المحلیة األخرىسكما  اإلنتاجنسبة الفاقد في 
  .بمصنع الشركة القائم بمدینة الریاض

  

  - :خط التسنین -

 ُ التي یتم استخدامها في مجال حفر وتبطین اآلبار األنابیب  تسنینستخدم هذا الخط في ی
)CASINGS - OCTG ( المواصفات العالمیة والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلیة وفق

  .، ویقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بمدینة الریاضوالعالمیة

  

  - :التابعةلشركة الرئیسي ل نشاطالویتمثل 

  - :الشركة العربیة یادونج للتغلیف المحدودة -١

سئولیة محدودة مختلطة مسجلة في مدینة ذات مشركة یادونج للتغلیف المحدودة هي الشركة العربیة 
وتاریخ  ١٠١٠١٨٨٧٣٢الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

م وتتمثل النشاطات الرئیسیة للشركة في تغلیف أنابیب ٢٧/٠٧/٢٠٠٣هـ الموافق ٢٧/٠٥/١٤٢٤
ق هـ المواف٠٨/٠٤/١٤٢٣وتاریخ  ٥٤٠/١الصلب بموجب الترخیص الصناعي رقم 

ملكة العربیة السعودیة ، الریاض المدینة الصناعیة مویقع مصنع الشركة في الم ١٩/٠٦/٢٠٠٢
  .الثالثة

رأسمال الشركة العربیة یادونج للتغلیف من % ٥٠ تهنسبماالعربیة لألنابیب تمتلك الشركة 
ئولیة سوهي شركة ذات م) الف سهم  ٣٠٠(  ملیون لایر سعودي) ٦(المحدودة البالغ 

قامت م ٢٠١٠دیسمبر  ٣٠تاریخ وفي یتمثل نشاطها الرئیسي في تغلیف األنابیب  محدودة
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  شركة یادونج انتي كروشن انترناشیونال المحدودة بشراء كامل حصة العربیة لألنابیب الشركة 
األخرى لتصبح مملوكة بالكامل % ٥٠والذي یملك الـ ) الزمیلة الشریك األجنبي بالشركة(

للشركة وتحویل الملكیة الصفقة  إلتمامالنظامیة الالزمة  اإلجراءاتل وجاري استكماللشركة 
وحیث أن الشركة تملك السیطرة فقد تم توحید القوائم المالیة الخاصة  العربیة لألنابیب

   .بالشركتین 
  المبالغ باالف الریاالت

  التشغیل) خسائر(أرباح   حجم األعمال  ياسم النشاط الرئیس  

  )٢٤,٧٨٣(  ٦٧٠,٥٤٧  یبنشاط انتاج األناب  ١

  )١,٣٢٨(  ٩,٣٦٥  نشاط تغلیف األنابیب  ٢

  

  

   :استثمارات الشركة: ثانیاً 
 

  - :"طاقة"شركة التصنیع وخدمات الطاقة  -٢

ملیون ) ١١٢,٥( الدفتریة ملیون سهم قیمتها) ١١,٢٥(بـ تملك الشركة العربیة لألنابیب حصة تقدر 
مساهمة طاقة هي شركة وشركة  .ملیار لایر ٢البالغ ن رأس المال م%) ٥,٦٢٥(یساوي  لایر وهو ما

ویتمثل نشاط الشركة في بالمملكة العربیة السعودیة  بمدینة الریاض م٢٠٠٣عام سعودیة تأسست 
تقدیم خدمات االستكشاف بالمسح الزلزلي والدراسات الجیوفیزیائیة والحفر البري والبحري الستخراج 

المشاریع الصناعیة والخدمیة المساندة لقطاعات البترول والغاز عدد من  إنشاءالبترول والغاز كذلك 
شركات  إنشاءوالمعادن والبتروكیماویات والمناجم والكهرباء والمیاه بشكل مباشر أو من خالل 

  ویقع النشاط الرئیسي للشرة داخل المملكة العربیة السعودیة متخصصة
  

  

  

  

  قواعد التسجیل واإلدراج – نالثالثة واألربعومن المادة ) ٨) (٧() ١(البند 
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  :قعات المستقبلیة الخطط اإلستراتیجیة والتو االنجازات المحققة و  :اً لثثا

 م وذلك بالرغم من٢٠١٢استطاعت الشركة العربیة لألنابیب تحقیق العدید من االنجازات خالل عام 
جدیدة  طرح مشاریعتتمثل في عدم  التيالصعوبات التي واجهتها سواء على مستوى السوق المحلي و 

وكذلك على مستوى السوق الخارجي وخاصة دول الخلیج  )في مجال عمل الشركة(لخطوط األنابیب 
مع االضطرابات االقتصادیة رتفاع مستوى المنافسة من حیث قلة المشاریع المطروحة وإ  والوطن العربي

إال  ،ومستوى الربحیة  ل العامثر على حجم مبیعات الشركة خال أمما بالمنطقة نتیجة التغیرات السیاسیة 
  - :الشركة استطاعت تحقیق العدید من االنجازات خالل الفترة منها نا

وهو أول عقد كبیر ینفذه مصنع ملیون لایر  ٣٥٠تبلغ قیمته بـ عقد تورید أنابیب لألمارات تنفیذ  -١
نتاج ایة حیث نجح المصنع في تنفیذ كامل المشروع بما یثبت جاهزیتة أل الجبیل الشركة ب

نجاح منتجات مصنع الجبیل في اختبارت الجودة التي تمت مما یعطینا على  مشاریع كبیرة ویؤكد
  .الثقة في كفائة منتجات مصنع الجبیل والقدرة على المنافسة

سنوات  ٣لمدة و عقد تورید أنابیب من مصنع الشركة بالریاض العام األول من متطلبات تنفیذ  -٢
فیذ كامل نجحت الشركة في تنملیون لایر حیث  ٥٥٠الى ذي تصل قیمته والمع شركة نفط عمان 

 .الكمیات المتعاقد علیها خالل العام األول
ومع بدء تعافي الشركة إدارة تتوقع ف ،والتوقعات المستقبلیة خالل الفترة القادمة اإلستراتیجیةوعن الخطط 

ات المحلیة شركمن قبل الول والغاز خاصة طرح مشاریع جدیدة لشركات البتر أن یتم االقتصاد العالمي ب
   .بما یمكن مصانع الشركة من استغالل الطاقة االنتاجیة المتاحة

  
  :المخاطر: رابعاً 
  -:مخاطر متعلقة بعملیات الشركة -١

  :االعتماد على قطاع واحد رئیسي  -  أ
وره حیث تعتمد الشركة في مبیعاتها على قطاع البترول والغاز كعمیل رئیسي والذي بد

  .یتأثر باالقتصاد العالمي ومتغیراته
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  :والسیولة مخاطر متعلقة بتوفر التمویل - ب

حیث تعتمد الشركة على البنوك في تمویل عملیاتها التشغیلیة والتوسعیة مما یعرضها 
  المالیة وتكالیف التمویل األسواقلظروف تقلب 

  :مخاطر العمالت األجنبیة  -  ج
  ت من التغیرات والتذبذبات في قیمة األدوات المالیة نتیجةالعمال تنتج مخاطر        

  . للتغیر في أسعار العمالت األجنبیة         
  

  - :الرأسمالي اإلنفاقمخاطر متعلقة بتراجع  -٢
  :االقتصادیة في منطقة الشرق األوسط األوضاع  -  أ

ة الشرق نجاح أعمال الشركة یمكن أن یتأثر باألوضاع االقتصادیة العامة في منطق
ركود أو تباطؤ اقتصادي في المنطقة قد یؤثر في الطلب على منتجات  أياألوسط لذا فإن 

  .الشركة
   :الرسوم الجمركیة  - ب

الجمركیة في  اإلعفاءاتتقوم الشركة بتصدیر جزء كبیر من منتجاتها خارج المملكة وتمثل 
سیة جیدة لمنتجات كافة دول مجلس التعاون الخلیجي وبعض الدول العربیة میزة تناف

تغییر مستقبال في تلك الرسوم قد یؤثر في حصة الشركة بتلك  أيالشركة لذا فإن 
  .األسواق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢(البند 
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  :نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات األخیرة: خامساً 

   :خالل الخمس سنوات الماضیة مبیعات الشركةیبین الجدول التالي 
  
  )لایربالملیون المبالغ (
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  ) ریاالتالالغ بآالف بالم(                   قائمة الدخل 

 م٢٠٠٨ م٢٠٠٩ م٢٠١٠ م٢٠١١ ٢٠١٢ البیان
 ٨١٦,٨٣٦ ٤٣٩,٠١٨ ٢٥٥,٧٨٣ ٢٧٤,٦٧٨ ٦٧٩,٩١٣ مبیعاتال

 )٥٩٥,٧٩٩( )٣٢٣,٨٢٨( )٢٢٦,٥٥٥( )٢٤٠,٦٨٣( )٦٣٠,٣٣٠( تكلفة المبیعات

 ٢٢١,٠٣٧ ١١٥,١٩٠ ٢٩,٢٢٨ ٣٣,٩٩٥ ٤٩,٥٨٣ إجمالي األرباح

 )٧٢,٧٤٩( )٣٢,٢٠٩( )١٧,٩٣٥( )٢١,٩١٨( )٤٤,٢٦٠( مصاریف إداریة وتسویقیة

 --  )٣١,٥٧٣( )١٣,٥٥٨( --  --  *مصاریف تشغیلیة أخرى

 )٢٤,٣٦٤( )٢٦,٢٤٦( )٨,٢١٤( )١٧,٨٠٢( )٢٥,١٤٤( مصاریف تمویل

  )٣,٤٥٢( )٣,٤٥٢( )٣,٤٥٢( )٣,٤٥٢( إطفاء مصروفات مؤجلة

 ١٠,٨٩٧ ٦,٩٨٨ ١٨,٠٣٨ ١٠,٤٨٨ ٤,٤٠٨ أخرى) مصروفات(إیرادات 
االنخفاض في قیمـة مخزون 

 األولیة المواد
 --  --  --  -- )١٣,٤٤١( 

 )٤,١١٩( )٣,٦٤٧( )٧,٦١٦( )٨,٠٠٧( )٦,٥١٢( الزكاةمخصص 

 ١١٧,٢٦١ ٢٥,٠٥١ )٣,٥٠٩( )٦,٦٩٦( )٢٥,٣٧٧( )الخسارة( صافي الربح
   .مصاریف تشغیلیة أخرى ھي مصاریف خاصة بمشروع الجبیل* 
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  صافي األرباح خالل الخمس سنوات األخیرة
  

  )المبالغ بالملیون لایر( 
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مما كان له من أثر على انخفاض بوضع السوق الحالي مدى تأثر الشركة یتضح من البیان المقارن 
   .الشركة مقارنة باألعوام السابقة أرباح

الى انخفاض اجمالي هامش الربح عام الماضي مقارنة بالالعام الحالي خسائر خالل یعود سبب ارتفاع الو 
من اجمالي المبیعات وما تواجهه صادرات الشركة من منافسة % ٨٨نتیجة مبیعات التصدیر والتي تمثل 

م حجنتیجة لعدم وصول  قویة تؤثر على اسعار البیع باالضافة الى ارتفاع تكالیف االنتاج لمصنع الجبیل
لعدم حصوله على أیة مشاریع كبیرة داخل المملكة منذ بدایة تشغیله التجاري (االنتاج الى نقطة التعادل 

وكذلك ارتفاع مصاریف التمویل نتیجة لزیادة سعر السایبور وحجم المبیعات  )م٢٠١٠في منتصف عام 
ریف شحن منتجات ومایتبعه من حركة القروض مع ارتفاع مصاریف البیع والتوزیع الناتجة من مصا

  الشركة خارج المملكة
 أیةأن الشركة ال تستثمر في أیة أوراق مالیة أو مضاربة في أسهم الشركات أو اإلشارة إلى الذكر بجدیر 

  .ودائع بنكیة
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  ) الغ بآالف الریاالتبالم(               :المركز الماليقائمة 
 م٢٠٠٨ م٢٠٠٩ م٢٠١٠ م٢٠١١ م٢٠١٢ البیان

 ٩١٨,٣٥٠ ٧١٠,٧٦٣ ٦٤٨,٦١٩ ٧٤٦,٧٠٣ ٨٨٠,٠٩٠ لمتداولةالموجودات ا

 ٥١,٩٨٠ ٥٢٦,٠٥٦ ٤٩٩,١٢٠ ٤٧٢,٨١٨ ٤٤١,٤٩٩ األصول الثابتة

استثمارات ومشروعات تحت 
 التنفیذ

٦٦٤,٢٤١ ١٤١,٩٤١ ١٤٧,٩٣٨ ١٥٠,٠٦٩ ١٣٨,١١٤ 

 - ١٤,٠٧٠ ١٠,٦١٨ ٧,١٦٦ ٣,٧١٤ مصروفات مؤجلة

 ١,٦٣٤,٥٧١ ١,٣٩٢,٨٣٠ ١,٣٠٦,٢٩٥ ١,٣٧٦,٧٥٦ ١,٤٦٣,٤١٧ إجمالي األصول
 ٨٢٣,٧٨٦ ٣٨٢,٨٧٣ ٣١٥,٤٦٧ ٤٦٨,٦٧٦ ٦٤٥,٦٤٢ المطلوبات المتداولة

 ٩٣,٦٨٦ ٢٦٦,٦٦٠ ٢٥٠,٦٠٠ ١٧٢,٦٠٠ ١٠٧,١٠٠ قروض طویلة األجل

 ٥,٣٢٥ ٦,٤٧١ ٦,٩١١ ٨,٨٦٠ ٩,٤٣٢ مخصص نهایة خدمة للموظفین

 ٩٢٢,٧٩٧ ٦٥٦,٠٠٤ ٥٧٢,٩٧٨ ٦٥٠,١٣٦ ٧٦٢,١٧٤ إجمالي المطلوبات
 ٣١٥,٠٠٠ ٣١٥,٠٠٠ ٣١٥,٠٠٠ ٣١٥,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ رأس المال

 ٤٤,٧٩٩ ٤٧,٣٠٤ ٤٧,٣٠٤ ١٥٧,٥٠٠ ١٥٧,٥٠٠ االحتیاطي النظامي

 ١٣٤,١١٩ ١٤١,٦٣٥ ١٤١,٦٣٥ ٣١,٤٣٨ ٣١,٤٣٨ االحتیاطي العام

 ٢١٧,٨٥٦ ٢٣٢,٨٨٧ ٢٢٩,٣٧٨ ٢٢٢,٦٨٢ ١١٢,٣٠٥ األرباح المبقاة

 ٧١١,٧٧٤ ٧٣٦,٨٢٦ ٧٣٣,٣١٧ ٧٢٦,٦٢٠ ٧٠١,٢٤٣ إجمالي حقوق المساهمین
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 المساهمین
١,٦٣٤,٥٧١ ١,٣٩٢,٨٣٠ ١,٣٠٦,٢٩٥ ١,٣٧٦,٧٥٦ ١,٤٦٣,٤١٧ 

  
والمحاسبة  م وفقا لمعاییر المراجعة٢٠١٢القوائم المالیة الخاصة بالشركة لعام  إعدادهذا وقد تم 

أیة اختالفات عن معاییر المحاسبة الصادرة عن  وال توجددیة المتعارف علیها في المملكة العربیة السعو 
  .قبل مراجع الحسابات على المیزانیة كما التوجد ایة تحفظات من الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
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  :رسم بیاني مقارن عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة

  

0

500

1000

1500

2000

األصول 1635 1393 1306 1377 1463

الخصوم 923 656 573 649 762

حقوق الملكیة 712 737 733 727 701

2008 2009 2010 2011 2012

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢٥) (٦) (٥() ٣(البند 
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  :ومن خالل تحلیلنا جغرافیا إلیرادات الشركة یتضح أن
  )ریاالتال  المبالغ باآللف(

 اإلجمالي  الشرق األوسط الخلیج السعودیة  البیان السنة
 ٦٧٠,٥٤٨  ١١,٧٦٧ ٥٧٦,٤٧٦ ٨٢,٣٠٥ أنابیب مبیعات ٢٠١٢

 ٩,٣٦٥  --  ٨,٨٤٨ ٥١٧ تغلیف مبیعات 
 ٦٧٩,٩١٣  ١١,٧٦٧ ٥٨٥,٣٢٤ ٨٢,٨٢٢ االجمالي  
      

 ٢٧٤,٦٧٨  ٥,٨٢٦ ٧٤,٧٠٣ ١٩٤,١٤٩ أنابیب مبیعات ٢٠١١
 --   --  --  --  تغلیف مبیعات 
 ٢٧٤,٦٧٨  ٥,٨٢٦ ٧٤,٧٠٣ ١٩٤,١٤٩ االجمالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٤(البند 
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  :وتعارض المصالحأنشطة األسهم وأدوات الدین : سادساً 

  .م أیة أدوات دین صادرة من الشركة٢٠١٢ال توجد خالل عام 
  . ذات األحقیة في التصویت ألیة أشخاصمصلحة في فئة األسهم وال توجد أیة 

ألعضاء مجلس أو حقوق خیار أو حقوق اكتتاب تعود  أو أوراق مالیة تعاقدیة وال توجد أي مصلحة
أو أي من الشركات  الشركةأو أدوات دین في أسهم  أزواجهم وأوالدهم القصركبار التنفیذیین و اإلدارة و 
  .التابعة

أو وات دین قابلة للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة دحقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أأیة  كما ال توجد
  .م٢٠١٢حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام  وأمذكرات حق اكتتاب 

   .كما ال یوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة لالسترداد
ة ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفیذیین كما ال توجد أی

   ،عن أي راتب أو تعویض
   .كذلك ال توجد أي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمین عن أي حقوق في األرباح

  .كما ال توجد عقود یكون المصدر طرفًا فیها
الشركة وتعود ألحد أعضاء مجلس  أبرمتهاأو صفقات هریة في أیة عقود توجد أیة مصلحة جو  كما ال

  .اإلدارة أو الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجقواعد التسجیل واإلدر  – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢٠) (١٩) (١٨) (١٧() ١٥) (١٤) (١٣) (١١) (١٠() ٨(البند 
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   :سیاسة الشركة في توزیع األرباح: سابعاً 

توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى على النحو 
  - :اآلتي

من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي ویجوز للجمعیة العامة العادیة % ١٠یجنب  -١
  .یاطي المذكور نصف رأس المالوقف هذا التجنیب متى بلغ االحت

من األرباح الصافیة لتكوین ) ثالثین في المائة%) (٣٠(یجوز للشركة تجنیب نسبة  -٢
 .احتیاطي اتفاقي یخصص لدعم المركز المالي للشركة

من رأس ) خمسة في المائة% (٥یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمین تعادل  -٣
 .المال المدفوع

من الباقي ) خمسة في المائة%) (٥(دما تقدم نسبة ال تزید عن خمسة بالمائة یخصص بع -٤
 .ألف لایر لكل عضو ائتانزید عن میلمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبحد أقصى ال 

  .یوزع الباقي بعد ذلك على المساهمین كحصة إضافیة من األرباح -٥
  

نسبة   م صادقت على استكمال١٢/٠٦/٢٠١١ریخ الجمعیة العامة العادیة للشركة المنعقدة بتاعلما بأن 
وایقاف التكوین بعد الوصول الى النسبة المذكورة وایقاف تكوین  النظاميمن االحتیاطي % ٥٠الـ 

  .لایر سعودي ٣١,٤٣٨,٢٩٨االحتیاطي العام وتثبیت رصیده عند مبلغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إلدراجقواعد التسجیل وا – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٩(البند 
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   : وأوراق الدفع القروض: اً ثامن

طبقا مع التدفقات النقدیة المتوقعة و  یتالءممحفظة القروض لدیها بما  إدارةاستطاعت الشركة خالل العام 
خالل  جاه البنوك في مواعیدها المستحقةسددت الشركة جمیع التزاماتها توقد عوام القادمة لتوقعاتها لأل

  .م٢٠١٢العام 

 حیثالمستحقة علیها وأوراق الدفع  تسدید جزء كبیر من القروضبم ٢٠١٢كة خالل عام الشر  وقامت
  - :یلي أظهرت حركة القروض خالل العام ما

غت القروض لكما ب ،ملیون لایر ٤٨٤م بلغت ٢٠١٢حصلت الشركة على قروض جدیدة خالل عام 
ملیون لایر مقارنة  بـ  ٦٨٥عام في نهایة ال ملیون لایر لیكون رصید القروض ٣٣٦المسددة خالل العام 

  :وفیما یلي إیضاحهاملیون لایر  ١٤٨ اقدرهبزیادة  م ٢٠١١ملیون لایر عن عام  ٥٣٧
  

  

  )المبالغ بآالف الریاالت (           في نهایة العام وأوراق الدفع  قروض قصیرة األجلأرصدة ال

 م٢٠١١عام  م٢٠١٢عام  الغرض الجهة المانحة

  بنوك تجاریة

 میةبنوك إسال

  تمویل رأس المال العامل

 تمویل رأس المال العامل

٣٤٤,٠٩٠  

١٤١,٧٦٦ 

٢٣٠,٥٦٣  

١٠٨,٧٠٩ 

 ٣٣٩,٢٧٢ ٤٨٥,٨٥٦  اإلجمالي

وهي عبارة مقابل سندات ألمر موقعة لصالح البنوك و تمویل رأس المال العامل والقروض المذكورة لغرض 
مذكورة تمثل أصل قیمة القروض القائمة والمبالغ ال عن قروض قصیرة األجل تستحق السداد خالل عام

م وینتهي سداد ٢٠١٣حیث یبدأ سداد أول قسط في شهر ینایر من عام الیوجد سداد جزئي للقروض و 
ملیون لایر  ٢٤٧م، علما بأن الرصید المدین للعمالء بلغ ٢٠١٣سط خالل شهر دیسمبر من عام اخر ق

  .روض تمویل رأس المال العاملم وسوف یستخدم هذا الرصید لسداد ق٢٠١٢بنهایة عام 

الشركة العربیة یادونج للتغلیف ( كما التوجد أیة قروض قائمة أو مستحقة على الشركات التابعة 
)المحدودة
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  )المبالغ بآالف الریاالت (        في نهایة العام األجل طویلةقروض أرصدة ال

 م٢٠١١عام  م٢٠١٢عام  الغرض الجهة المانحة

قرض صندوق التنمیة 
 لصناعیة السعوديا

 ١٠٧,٣٥٠ ٩١,٦٠٠ تمویل مشروع مصنع الجبیل

 ١٢٥,٠٠٠ ١٠٧,٥٠٠ تمویل استثمارات قروض بنوك تجاریة

 ٢٣٢,٣٥٠ ١٩٩,١٠٠  اإلجمالي

 قرض منح على السعودي الصناعیة التنمیة صندوق موافقة على الشركة حصلت ،م٢٠٠٥ عام لال خ
 لایر ملیون ١١٣,٤ استالم تم الجبیل في الشركة مصنع عمشرو  تمویلل لایر ملیون ١١٣,٤ بقیمة للشركة

 رصید لیصبح م٢٠١٢ عام نهایة حتى لایر ملیون ٢١,٨ ماقیمته سداد تم كما م٢٠١١ عام نهایة حتى
 مضمون السعودي ةالصناعی التنمیة صندوق قرض بأن علما لایر ملیون ٩١,٦ العام نهایة في القرض

 بدأ سنوي نصف قسط عشر ثالثة على القرض سداد وسیتم لشركةا نعامص ومعدات وآالت مباني برهن
 الصندوق وافق م١٨/٠٥/٢٠١٠ وبتاریخ لایر ملیون ٣,٨ بمبلغ م١٧/٠٨/٢٠٠٨ في قسط أول سداد
 سنوي نصف قسط عشر احد على القرض من القائم الرصید سداد لیتم القرض سداد جدولة إعادة على
 في سداده سیتم قسط آخر بان علما م١٦/٠٧/٢٠١١ في قسط اول سداد یكون ان على
   .م٢٢/٠٥/٢٠١٦

 سعودي لایر ملیون ٢٠٠ بمبلغ قرض على م٢٠٠٩ عام خالل المحلیة البنوك احد من الشركة حصلت
 ملیون ٢٥ منها كل قیمة القیمة متساویة سنویة نصف اقساط ٨ على یسدد الشركة استثمارات لتمویل

 عدد سداد تم م٠٢/٠٧/٢٠١٤ بتاریخ سیكون قسط واخر م٠٢/٠١/٢٠١١ في قسط أول سداد یبدأ لایر
 العام بنهایة القائم القرض رصید لیصبح م٢٠١٢ عام نهایة حتى لایر ملیون ١٠٠ بقیمة اقساط أربعة
  .لایر ملیون ١٠٠

 الشركة لموظفي سكن ألقامة أرض شراء لتمویل المحلیة البنوك احد من قرض على الشركة حصلت كما
 وتنتهي م٣١/٠٣/٢٠١٣ في تبدأ سنویة نصف اقساط على سداده یتم لایر ملیون ٧,٥ مةبقی بالجبیل

  .م٣١/٠٣/٢٠١٥ في
  
  

 قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ١٢(البند 
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   :واللجان التابعةأعضاء مجلس اإلدارة  اجتماعات: تاسعاً 

  -:مجلس اإلدارة 
اجتماعات وفیما یلي بیان بأسماء أعضاء  ٥عدد م ٢٠١٢رة خالل عام بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدا

وعضویتهم في مجلس إدارة عضویتهم وعدد مرات حضور االجتماعات وتصنیف مجلس اإلدارة وصفة 
  -:الشركات المساهمة األخرى

 

اجتماع رقم  عضو مجلس اإلدارة م
)١٤/٦(  
٢٩/٢/٢٠١٢  

اجتماع رقم 
)١/٧(  
١٣/٦/٢٠١٢  

اجتماع رقم 
)٢/٧(  

٠٢/١٠/٢٠١٢  

اجتماع رقم 
)٣/٧(  

١٠/١١/٢٠١٢  

اجتماع رقم 
)٤/٧(  

٢٦/١٢/٢٠١٢  

  اإلجمالي
 

%  

هیم المعجلسعد إبرا ١  ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر 
عبد العزیز سعد  ٢

 المنقور
 ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر

 ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر خالد عبداهللا ابونیان ٣
 ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر رائد إبراهیم المدیهیم ٤
 ١٠٠ ٥ حضر حضر حضر حضر حضر عزام سعود المدیهیم ٥
اهللا عبد العزیز عبد  ٦

 الدعیلج
x ١٠٠ ٤ حضر حضر حضر حضر 

حضرلم ی حضر حضر حضر x یوسف صالح ابا الخیل ٧  ٧٥ ٣ 
سلیمان عبدالقادر  

 المهیدب
 ١٠٠ ١ x x x x حضر

عبدالمحسن عبدالرحمن  
 السویلم

 - - x x x x لم یحضر

  
هـ الموافق ٢١/٠٧/١٤٣٣ طبقا الجتماع الجمعیة العادیة العشرون للشركة العربیة لألنابیب بتاریخ

م فقد تم انتخاب مجلس إدارة جدید للشركة حیث لم یترشح لعضویة المجلس الجدید كل ١١/٠٦/٢٠١٢
  عبد المحسن عبد الرحمن السویلم/ سلیمان عبد القادر المهیدب والسید / من السید 

یوسف صالح / ج والسیدعبد العزیز عبد اهللا الدعیل/ كما انضم للمجلس في دورته السابعة كل من السید
  أبا الخیل
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   -:لجنة المراجعة

اجتماعات  ٣منهم  م٢٠١٢عام اجتماعات خالل  ٦وتم عقد عدد  تتكون لجنة المراجعة من ثالث أعضاء
اجتماعات اخرى للجنة المراجعة عن الدورة السابعة وفیما یلي  ٣تخص لجنة المراجعة للدورة السادسة و

  :بیان باالجتمعات لكل دورة
  م  ٢٠١٢ابریل  ١٧الدورة السادسة والتي تنتهي في عن لجنة المراجعة  -١
 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم
%١٠٠ ٣ رئیس لجنة المراجعة الرحمن السویلمعبدالمحسن عبد/السید   

%٣٣ ١ عضو لجنة المراجعة العزیز سعد المنقورعبد/ السید   

%١٠٠ ٣ عضو لجنة المراجعة نیان اهللا أبوخالد عبد/ السید   

  
  م٢٠١٢اجتماعات خالل عام  ٣أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابعة وقد تم عقد 

 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم
%١٠٠ ٣ لجنة المراجعة رئیس خالد عبداهللا أبو نیان/ السید   

%١٠٠ ٣  عضو لجنة المراجعة  عبد العزیز الدعیلج /  السید   
%٦٧ ٢  عضو لجنة المراجعة  عزام المدیهیم / السید   

  
  - :مهام لجنة المراجعة 

على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعلیتها في تنفیذ  اإلشراف -١
  .األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة

 .مكتوب عن رأیها وتوصیاتها في شأنهدراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر  -٢
 .فیها  للملحوظات الواردة التصحیحیة اإلجراءاتدراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ  -٣
ویراعى عند  أتعابهمالتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونیون وفصلهم وتحدید  -٤

أن تقوم الشركة بتقدیر تكلفة المراجعة من قبلها على  استقاللیتهمالتوصیة بالتعیین التأكد من 
 .هو الذي یتم اختیارهوكفاءة العمل رب للتقدیر طلب عروض المراجعة وأن یكون األق قبل

عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون  أيالمحاسبین القانونیین واعتماد  أعمالمتابعة  -٥
  .بها أثناء قیامهم بأعمال المراجعة

بداءسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني درا -٦   .ملحوظاتها علیها وإ
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  .تم في شأنها المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما الحظاتدراسة م -٧
 

بداءدراسة القوائم المالیة األولیة السنویة قبل عرضها على مجلس اإلدارة  -٨ الرأي والتوصیة في  وإ
  .شأنها

بداءسات المحاسبیة المتبعة دراسة السیا -٩   .الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة قي شأنها وإ
  

  -:والمكافآتلجنة الترشیحات 
  :م ٢٠١٢إجتماع خالل عام  )١(وتم عقد عدد من ثالث أعضاء  والمكافآتتتكون لجنة الترشیحات 

  
 نسبة الحضور عدد مرات الحضور  صفة العضویة االسم

 ١٠٠ ١ اللجنة  رئیس الخیل أبا صالح یوسف

 ١٠٠ ١ عضو اللجنة  المدیھیم سعود عزام

 ١٠٠ ١ عضو اللجنة المنقور سعد العزیز عبد

  
  - :مهام لجنة الترشیحات والمكافآت

بمرشحین قادرین على تعزیز قدرة المجلس التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس  -١
  .قا للسیاسات والمعاییر المعتمدةعلى إدارة وتوجیه شئون الشركة على نحو فعال وف

عداد  لالحتیاجاتالمراجعة السنویة  -٢ المطلوبة من المهارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وإ
 وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة 

 .إجراؤهاورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن مراجعة هیكل مجلس اإلدارة  -٣
 .ید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما یتفق مع مصلحة الشركةتحد -٤
التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان  -٥

 .أخرىالعضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة 
ارة وكبار التنفیذیین ویراعى عند وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلد -٦

 .وضع تلك السیاسات استخدام معاییر ترتبط باألداء
 .التوصیة لمجلس اإلدارة فیما یخص المرشحین لعضویة اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس -٧
 .التأكد من وجود برنامج تعریفي بأعمال الشركة لألعضاء الجدد في المجلس -٨
 .دارة التنفیذیة للشركةالتوصیة بتعیین اإل -٩

  .تأدیة المهام أو المسئولیات األخرى التي یكلفها بها مجلس اإلدارة من حین آلخر  -١٠
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  -:اللجنة التنفیذیة

  - :م ٢٠١٢إجتماع خالل عام  ٣وتم عقد عدد  أعضاء أربعتتكون اللجنة التنفیذیة من 
 نسبة الحضور عدد االجتماعات صفة العضویة أسم العضو

%١٠٠ ٣ رئیس اللجنة التنفیذیة المدیھیم ابراھیم رائد/ السید  

%٦٦ ٢ عضو اللجنة التنفیذیة المنقور سعد العزیز عبد/ السید  

%١٠٠ ٣ اللجنة التنفیذیة عضو نیان أبو هللا عبد خالد/ السید  

% ١٠٠ ٣ عضو اللجنة التنفیذیة الدعیلج هللا عبد العزیز عبد/ السید  

  
   :یةمهام اللجنة التنفیذ

ممارسة  تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس اإلدارة ولها في سبیل ذلك - أ 
  .بموجب قرارات مجلس اإلدارة للجنةالصالحیات التي یصدر بشأنها تفویض 

 مراجعة الصفقات أو المعامالت مع الشخاص ذوي العالقة  - ب
تحقیق أهداف لسمالیة واالستثماریة ومناقشة الخطط التنفیذیة للمشروعات الرأ ةدراس  - ت

الشركة ومتابعة تنفیذها وتقییم نتائجها بالعرض على مجلس اإلدارة بالمقترحات والتوصیات 
  .التي تراها مناسبة حیالها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ١٦(البند 
  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة  ٢، ١ ) د(البند 
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في مجالس الشركات م ٢٣/٠٥/٢٠١٥م حتى ١١/٠٦/٢٠١٢الحالیین للفترة من  بیان بعضویة أعضاء مجلس اإلدارة
  :األخرىالسعودیة المساهمة 

  

تصنیف  صفة العضویة االسم
 العضویة

عضویة مجالس اإلدارة الشركات المساهمة 
 العامة األخرى

 سعد إبراهیم المعجل/ المهندس 
   

  شركة الخزف السعودي مستقل س مجلس اإلدارةرئی
  شركة أسمنت الشرقیة

  شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 شركة التصنیع وخدمات الطاقة

  شركة المواساة للخدمات الطبیة مستقل عضو مجلس اإلدارة عبد العزیز سعد المنقور/ األستاذ 
 شركة جنان العقاریة

خوانه  مستقل عضو مجلس اإلدارة خالد عبد اهللا أبو نیان/ األستاذ   شركة إبراهیم عبد اهللا أبونیان وإ

  شركة اسمنت المنطقة الشمالیة غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة رائد إبراهیم المدیهیم/  المهندس
  الشركة المتحدة للصناعات التعدینیة

  للصناعات الحدیدیةشركة بوان 
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

  شركة حلول لألتصاالت غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة  زام سعود المدیهیمع/  المهندس
  الشركة السعودیة للصناعات المتطورة  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  عبد العزیز عبد اهللا الدعیلج/ االستاذ 

  الشركة األولى للتطویر العقاري
  شركة ثبات للتطویر العقاري
  شركة رافال للتطویر العقاري

  ودیة للطباعة والتغلیفالشركة السع
  شركة الصناعات الوطنیة زجاج  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  یوسف صالح أبا الخیل/ االستاذ 

  شركة اسمنت القصیم
  شركة اكسا للتأمین التعاوني

  شركة شعاع كابیتال السعودیة
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة ) ج() ب(البند 
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)  الف لایر ١٥١(م مبلغ وقدره ٢٠١٢عن عام آلعضاء مجلس اإلدارة ة المدفوع المبالغبلغ إجمالي و 
باالضافة الى تذاكر وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس طبقا لنص المادة من النظام األساسي 

خمسة من  ألعلىوالتعویضات المدفوعة من الشركة  والمكافآتالرواتب  إجماليكما بلغ  ،سفر وانتقاالت
نائب الرئیس للشئون اإلداریة  – نائب الرئیس للشئون الفنیة –نفیذي الرئیس الت( وهم ن كبار التنفیذیی

) لایر ٤,٤٠٧,٣٠٦( مبلغ وقدره ) المدیر المالي  –نائب الرئیس للقطاع التجاري  –وشئون الموظفین 
  - :مفصلة كما في الجدول التالي

  
    )المبالغ بآالف الریاالت (

أعضاء المجلس  البیان
 ذیینالتنفی

أعضاء المجلس غیر 
 المستقلین/ التنفیذیین 

خمسة من كبار التنفیذیین ممن 
تلقوا أعلى المكافآت 

الرئیس  بما فیهموالتعویضات 
 والمدیر المالي التنفیذي

 ٢,٩٨٩ --  --  واألجورالرواتب 
 ١,٤١٨ ١٠٨ --  البدالت

المكافآت الدوریة 
 واألرباح والسنویة

 --  --  -- 

زایا أي تعویضات أو م
 عینیة أخرى

 -- ٤٣  -- 

 ٤,٤٠٧ ١٥١ --  االجمالي
  البدالت التي تم صرفها ألعضاء مجلس اإلدارة تمثل بدل حضور اجتماعات المجلس  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة  ٣، ٢،  ١) ه(البند 
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   م٣١/١٢/٢٠١٢في كما  كبار التنفیذیین وزوجاتهم وأوالدهم القصرو عضاء مجلس اإلدارة أ مصلحة
األسهم بدایة  الصفة االسم

 العام
التغیر 

 خالل العام
األسهم 

 نهایة العام
  النسبة

% 
  شركة المعجل للتجارة والمقاوالت 

 سعد إبراهیم المعجل/ ویمثلها المهندس 
 %٢٦,٩٨٤ ٦٧٦,٦١٧ ١٤٣,٧٨١ ٥٣٢,٨٣٦ رئیس مجلس اإلدارة

خوانه   شركة إبراهیم عبداهللا أبو نیان وإ
 خالد عبد اهللا أبو نیان / لها األستاذ ویمث

 %٢٦,٩٨٤ ٤٠٠,٩٩٦ ٨٥,٢١١ ٣١٥,٧٨٥ عضو مجلس اإلدارة

%٢٦,٩٨٤ ١٢٢,٠١٢ ٢٥,٩٢٧ ٩٦,٠٨٥ عضو مجلس اإلدارة عبد العزیز سعد المنقور/ األستاذ   
%٢٦,٩٨٤ ٦٩,١٥٠ ١٤,٦٩٤ ٥٤,٤٥٦ عضو مجلس اإلدارة رائد إبراهیم المدیهیم/ األستاذ   
%٢٦,٩٨٤  ١,٢٦٩  ٢٦٩  ١,٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة  عزام سعود المدیهیم/ األستاذ  
%٢٦,٩٨٤  ١,٢٦٩  ٢٦٩  ١,٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة  عبد العزیز عبد اهللا الدعیلج/ االستاذ  
%٤١,١٤٣  ٦٣٦,٣٨٤  ١٨٦,٤٢١  ٤٤٩,٩٦٣  عضو مجلس اإلدارة  یوسف صالح أبا الخیل/ األستاذ  

م ١٢/٠٦/٢٠١٢العامة العادیة للشركة والتي عقدت بتاریخ العام نتیجة قرار الجمعیة  اللالتغیر خ
ملیون لایر على أن یتم تمویل هذه  ٤٠٠ملیون لایر الى  ٣١٥ووافقت على زیادة رأس مال الشركة من 

  .الزیادة من األرباح المرحلة وبالتالي فقد تم توزیع اسهم مجانیة على المساهمین
  سهم خالل العام  ٦٥,٠٠٣یشمل التغیر خالل العام شراء یوسف صالح ابا الخیل ف/ وبالنسبة للسید 

  
  .وكذلك كبار التنفیذیین تخص زوجات اعضاء مجلس اإلدارة أو أوالدهم القصر مصلحهكما التوجد أیة 
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  :الحوكمة والتطبیقات المتعلقة بها: عاشراً 

المعاییر المنظمة إلدارة أصدرت هیئة السوق المالیة الئحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبینة للقواعد و 
بأفضل  االلتزامتم إعداد وتطبیق نظام الحوكمة الخاص بالشركة روعي فیه وقد  ،الشركات المساهمة

نظام  إعدادتم كذلك و  ،واإلفصاح والشفافیةممارسات الحوكمة التي تكفل حمایة حقوق المساهمین 
الحوكمة الخاص بالشركة مع  نظامعة تنفیذ اللجان المختصة بمتابفوض مجلس اإلدارة و المراجعة الداخلیة 

 :آلتيعدم تطبیق امالحظة 
یجب على المستثمرین من األشخاص ذوي الصفة االعتباریة "من المادة السادسة ) ٥(الفقرة  -١

عن سیاستهم في  اإلفصاح -صنادیق االستثمار –الذین یتصرفون بالنیابة عن غیرهم مثل 
  .اإلفصاححیث لم یرد للشركة مثل هذا ..." یرهم السنویة التصویت وتصویتهم الفعلي في تقار 

  
  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢٤(البند 
  نظام الحوكمة – التاسعةمن المادة ) أ(البند 
  
  

  :والمدفوعات النظامیة الزكاة الشرعیة: الحادي عشر
م كما تم تكوین مخصص الزكاة والدخل عن عام ٢٠١١سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهایة عام 

مصروفات مستحقة للتأمینات االجتماعیة  بإثباتقامت الشركة  أیضاً  ، لایر ملیون ٦,٥ بقیمةم ٢٠١٢
  .مستحقة السدادأخرى جوهریة مدفوعات نظامیة  أیة ألف لایر وال توجد ١٦٩بلغت  م٢٠١٢عن عام 

  
  قواعد التسجیل واإلدراج – نالثالثة واألربعومن المادة ) ٢١(البند 
  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة ) و(البند 
  
  

  :والقیود اإلحتیاطیه والجزاءاتالغرامات : الثاني عشر
ال یوجد أي عقوبة أو جزاء أو قید إحتیاطي  كما. م ٢٠١٢لم تدفع الشركة ایة غرامات خالل عام 

كما التوجد أیة  .یة أو تنظیمیة أو قضائیة أخرىمفروض على الشركة من الهیئة أو من أي جهة إشراف
  .احتیاطیات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

  
  

  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونمن المادة ) ٢٢(البند 



 الشركة العربیة لألنابیب
م ٢٠١٢یر مجلس اإلدارة لعام تقر  

 - 24 -

  
  :إقرار الضوابط الداخلیة: عشر لثثاال

دارة الشركة بأن   :یقر مجلس اإلدارة وإ
ویتم االحتفاظ بسجالت محاسبیة مناسبة مع الوثائق صحیح السجالت المحاسبیة أعدت بالشكل ال -١

  الصحیحالمرتبطة بها بالشكل 
 بفاعلیةأعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بالشركة الرقابة الداخلیة  نظامو الضوابط الداخلیة وأن  -٢
 .على مواصلة نشاطه) الشركة(ال یوجد أي شك یذكر بشأن قدرة المصدر  هوأن -٣

  
  قواعد التسجیل واإلدراج – الثالثة واألربعونالمادة  من) ٢٣(البند 
  
  

  :نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة : الرابع عشر 
تحقق من فعالیة نظام باعمال المراجعة الداخلیة للشركة وكذلك ال) ایرنست ویونغ(یقوم مكتب 

بمتابعة االجراءات المتخذة من قبل نة المراجعة وتقییم مخاطر العمل كما تقوم لجالرقابة الداخلیة 
القفال المالحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تجاه مالحظات المراجعة إدارة الشركة 

حیث اوصت لجنة  تكرارها مما یعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة المتبعة
  :المراجعة 

 .صات المخزوندراسة سیاسة تكوین مخص -١
 التوصیة بتحدیث دلیل السیاسات واإلجراءات إلدارات الشركة -٢

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام الحوكمة  – التاسعةمن المادة ) ز(البند 
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  :للجمعیة العامة  مقترحات مجلس اإلدارة: عشر الخامس

  :ویقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما یلي 
  

  .م٢٠١٢س اإلدارة لعام الموافقة على ما ورد بتقریر مجل –أوال 
  .م ٣١/١٢/٢٠١٢الموافقة على تقریر مدقق الحسابات للسنة المنتهیة في  –ثانیا 
  م وباقي القوائم ٣١/١٢/٢٠١٢التصدیق على قائمة المركز المالي للشركة كما في  –ثالثا 
  .التاریخلمالیة عن السنة المنتهیة في نفس ا     
  .م٢٠١٢رة عن أعمال الشركة خالل عام إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدا – رابعا

  اعتماد الئحة لجنة المراجعة – خامساً 
   الموافقة على اختیار مراقب حسابات الشركة من بین المرشحین من قبل لجنة – ادساس    

  م والبیانات المالیة الربع سنویة ٢٠١٣المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام        
  .أتعابهتحدید و        
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یود مجلس اإلدارة بهذه المناسبة تقدیم جزیل الشكر والوفاء إلى مقام حكومتنا الرشیدة وعلى رأسها خادم و 

  .األمین شریفین وولي عهدهالحرمین ال
صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لما قاموا به من متابعة واهتمام  إلىكما یود أن یتقدم بجزیل الشكر 

  .المشاركین لها في النجاحداخل وخارج المملكة  والى جمیع عمالء الشركة وتشجیع
لتلبیة لألخوة المساهمین على استمرار الشركة لبذل المزید من الجهد مرة أخرى ویؤكد مجلس اإلدارة 

  .طموحاتهم خالل المستقبل القریب
  .ویشید بالجهود التي یبذلونها موظفیهاویشكر المجلس أیضا إدارة الشركة و 

  
  .ل الشكر لتلبیتكم هذه الدعوة أملین من اهللا العلي القدیر التوفیق والنجاحوفي الختام لكم جزی

  
  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
  

  لألنابیب العربیة الشركة إدارة مجلس عن
  المجلس رئیس – المعجل إبراهیم سعد. م



  
 

  
    

  
  

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال  
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  

   ةھیالمنت ةللسن الموحدة م المالیةـالقوائ
  م٢٠١٢ دیسمبر ٣١ي ف

  مراجعـي الحسـابـاتوتقـریـر 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
 

  العربیـة لألنابیـبة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  

    م٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی للسنة الموحدة ةالقوائم المالیھرس ف
  

  
  
  صفحـة   

    

  ١  مراجعـي الحسـابـاتتقریر 

  ٢   الموحدة قائمة المركز المالي

  ٣   الموحدة  قائمة الدخل

  ٤   الموحدة  قائمة التدفقات النقدیة

  ٥   التغیرات في حقوق المساھمینقائمة 

  ١٧ – ٦   الموحدة  المالیة إیضاحات حول القوائم
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  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  

      الموحدة قائمة المركز المالي
  

  دیسمبر ٣١ يكمـا ف       

  إیضاح   الموجودات
  م٢٠١٢  

  )موحدة(
  سعوديال ــری

  م٢٠١١  
  )غیر موحدة(
  سعوديال ــری

  
  

              
               متداولةالموجودات ال
    ٦٫٨٧٣٫٦٨٧    ٥٫٧٧١٫٣١٩    ٣  ونقد مماثـل  دـنق

    ٦٢٫١٣١٫٠٥٥    ٢٤٦٫٦١٤٫٢٨٣   ٤   ذمــم مدیــنة
    ٦٦٨٫٤٤٥٫٢٣٨    ٥٩٩٫٢٤٧٫٠٦٢   ٥  مخــزون، صافي 

    ٩٫٢٥٢٫٦٢١    ٢٨٫٤٥٧٫٨٥٦   ٦  دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى 
    ٧٤٦٫٧٠٢٫٦٠١    ٨٨٠٫٠٩٠٫٥٢٠      مجموع الموجودات المتداولة

              متداولةالات غیر موجودال
    ٢١٫١٨٩٫٨٥٦    -          ٧  إستثمار فى شركة زمیلة

    ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠    ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠    ٨  إستثمارات وأصول مالیة     
    ٤٧٢٫٨١٨٫١٧٩    ٤٤١٫٤٩٨٫٨٣٠    ٩  ممتلكات وآالت ومعدات، صافي 

    ١٦٫٣٧٩٫٣٦٦    ٢٥٫٦١٤٫٣٤٣   ١٠  مشروعات تحت التنفیذ
    ٧٫١٦٥٫٨٤٦    ٣٫٧١٤٫٠٠٦   ١١  ، صافي مصروفات مؤجلة

    ٦٣٠٫٠٥٣٫٢٤٧    ٥٨٣٫٣٢٧٫١٧٩      مجموع الموجودات غیر المتداولة
              

    ١٫٣٧٦٫٧٥٥٫٨٤٨    ١٫٤٦٣٫٤١٧٫٦٩٩      مجموع الموجودات
                

                            المطلوبات وحقوق المساھمین
              متداولةالمطلوبات ال

    ٣٤٫١٤٠٫٠٠٤    ٢٩٫٦٩٢٫٧٠٦        أوراق دفع 
    ٣٠٥٫١٣١٫٤٨٧    ٤٨٥٫٨٥٦٫٤٣٦     ١٢  قروض قصیرة األجل 

    ٥٩٫٧٥٠٫٠٠٠    ٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٣  أقساط متداولة من قروض طویلة األجل 
    ٣٫٠١٢٫٣٢٥    ٥٫٧٥٧٫٥٧٩      ذمــم دائـــنة 

    ٥٨٫٣٨٤٫٠٦٧    ٣٢٫٣٣٤٫٧٦٧    ١٤  مستحقات وأر صدة دائنة أخرى 
    ٨٫٢٥٧٫٨٦٩    -           مطلوب لشركة زمیلة

    ٤٦٨٫٦٧٥٫٧٥٢    ٦٤٥٫٦٤١٫٤٨٨     مجموع المطلوبات المتداولة
  متداولةالمطلوبات غیر ال

            
    ١٧٢٫٦٠٠٫٠٠٠    ١٠٧٫١٠٠٫٠٠٠    ١٣  قروض طویلة األجل 

    ٨٫٨٥٩٫٧٩٢    ٩٫٤٣٢٫٨٢٤      الخدمة مكافأة نھایة مخصص 
    ١٨١٫٤٥٩٫٧٩٢    ١١٦٫٥٣٢٫٨٢٤       مجموع المطلوبات غیر المتداولة

    طلوباتمجموع الم
  ٦٥٠٫١٣٥٫٥٤٤    ٧٦٢٫١٧٤٫٣١٢                  

              حقوق المساھمین
    ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠     ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١  رأس المال

    ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠     ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٦  حتیاطي نظاميإ
    ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨     ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨    ١٦  عـام حتیاطي إ

    ٢٢٢٫٦٨٢٫٠٠٦     ١١٢٫٣٠٥٫٠٨٩      أرباح مبقـاة 
    ٧٢٦٫٦٢٠٫٣٠٤     ٧٠١٫٢٤٣٫٣٨٧      اھمینالمس مجموع حقوق

              
    ١٫٣٧٦٫٧٥٥٫٨٤٨     ١٫٤٦٣٫٤١٧٫٦٩٩      وحقوق المساھمین مجموع المطلوبات
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  العربیـة لألنابیـبة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  
      الموحدة دخـلقائمة ال

  

  فـي للسنة المنتھیة    
  دیسمبر ٣١

  
  
   

 ایضاح
  

  م٢٠١٢
  )موحدة(
  سعوديال ــری

  م٢٠١١  
  )غیر موحدة(
                سعوديال ــری

    ٢٧٤٫٦٧٧٫٧٠٩     ٦٧٩٫٩١٢٫٦٠٤       المبیعات 

    )٢٤٠٫٦٨٢٫٨٧٢(    )٦٣٠٫٣٢٩٫٩٢٢(      تكلفة المبیعات 

    ٣٣٫٩٩٤٫٨٣٧     ٤٩٫٥٨٢٫٦٨٢       مجمل الدخل 

    )٦٫١٣٢٫١٢٢(    )٣١٫٤٥٩٫٥٧٨(    ١٧  مصروفات بیعیة وتسویقیة 

    )١٥٫٧٨٦٫٣٢٧(    )١٢٫٨٠١٫١٣٤(    ١٨  اریةمصروفات عمومیة وإد

    ١٢٫٠٧٦٫٣٨٨     ٥٫٣٢١٫٩٧٠       الدخل من األعمال المستمرة الرئیسة 

    )١٧٫٨٠٢٫١٩١(    )٢٥٫١٤٣٫٦١١(      تكلفة التمویـل  

    )٣٫٤٥١٫٨٤٠(    )٣٫٤٥١٫٨٤٠(    ١١  إطفاء مصروفات مؤجلة  

    ١٠،٤٨٨٫٢٩٣     ٤٫٤٠٨٫١٧٣     ١٩  أخرى ، صافىإیرادات 

    ١٫٣١٠٫٦٥٠     )١٨٫٨٦٥٫٣٠٨(       الشرعیة  الدخل قبل الزكاة) سارةالخ(

    )٨٫٠٠٧٫٠٢٩(    )٦٫٥١١٫٦٠٩(    ١٥  مخصص الزكاة الشرعیة 

    )٦٫٦٩٦٫٣٧٩(    )٢٥٫٣٧٦٫٩١٧(      صافي الخسارة 

  
  :من  األساس السھم )خسـارة(ربـح 

    
        

  األعمال المستمرة الرئیسة
    

٠٫٣٠    ٠٫١٣  
  

  األعمال الفرعیة 
    

)٠٫٤٧(    )٠٫٧٦ (    

  الخسارة صافـى
    

)٠٫١٧(    )٠٫٦٣ (    

  
  
  
  

ً ) ٢٢(إلى ) ١(من یضاحات المرفقة ن اإلإ    الموحدة ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة تشكل جزءا
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  العربیـة لألنابیـبة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  
  

     الموحدة التدفقات النقدیةقائمة 
  فـي للسنة المنتھیة  

  دیسمبر ٣١
  

  نشطة التشغیلیةاألالتدفقـات النقدیـة من 
  م٢٠١٢

  )موحدة(
  ریــال سعــودى

  م٢٠١١  
  )غیر موحدة(

  ریــال سعــودى

  
  

          
      ١٫٣١٠٫٦٥٠     )١٨٫٨٦٥٫٣٠٨(  الدخـل قبل الزكاة الشرعیة ) الخسارة(

  اة ــل الزكــل قبــالدخ) الخسارة(ة ـلتسویتعدیالت 
    :ة التشغیلیة المستخدم فى األنشطد قالنع صافى ــم

        

    ٣٤٦٫٥٧٤     -           خسارة شركة زمیلة
    )٥٫٦٢٤٫٩٩٩(    )٥٫٦٢٤٫٩٩٩(    إیرادات إستثمارات وأصول مالیة 

    ٣٧٫٥٤٦٫١٩٠      ٣٦٫٩١٠٫١٨٤   إستھالكات  
    )١١١٫٨٩٣(    -         ومعدات   وآالت أرباح بیع ممتلكات

     -    ١٫٥٩٤٫٧٤٩   تفى الغرض منھتسویة تكلفة مشروع إن
    ٣٫٤٥١٫٨٤٠     ٣٫٤٥١٫٨٤٠   إطفاء مصروفات مؤجلة 

              ٢٫٧١٥٫٤٢٣     ١٫٥٤٦٫٧٨١   مخصص مكافأة نھایة الخدمة
          النقص فى الموجودات التشغیلیة) الزیادة(

    )١١٫٨٢٣٫٢٩٨(    )١٨٤٫٤٨٣٫٢٢٨(  ذمم مدینة
    )٩٢٫٤٢٥٫٢١٢(    ٧٥٫٧٧٣٫٤٣٢   مخـزون 

    )٤٫٩٢٦٫٧٠٦(    -           وھبــــوط أسعــــارواد راكدة ـــممخصص 
    )٢٫٨٩٠٫٨٨٣(    )١٩٫٢٠٢٫٨٥٥(  دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى 

          فى المطلوبات التشغیلیة) النقص(الزیادة 
    ١٫٦٤٦٫٤٠٥     ٢٫٧٤٥٫٢٥٤   ذمم دائنة 

    )١٫٤٩١٫٣٢٦(    -          التغیر في رصید طرف ذو عالقة 
    ١٨٫٠١٤٫٢٥٩     )٢٥٫٦٤٤٫٢٦٤(  حقات وأرصدة دائنة أخرى مست

    )٥٤٫٢٦٢٫٩٧٦(    )١٣١٫٧٩٨٫٤١٤(  النقد من التشغیل عجز 
    )٧٦٦٫٦٤٤(    )١٫٠٠٧٫٩٤٧(  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 

    )٧٫٨٦٥٫٥٠٧(    )٧٫٣٤٨٫٣٨١(  الزكاة الشرعیة المدفوعة 
              )٦٢٫٨٩٥٫١٢٧(    )١٤٠٫١٥٤٫٧٤٢(  نشطة التشغیلیةاأل المستخدم فى صافي النقد

          ةـستثمارینشطة اإلاألالتدفقات النقدیة من 
    ٥٫٦٢٤٫٩٩٩     ٥٫٦٢٤٫٩٩٩      اإلستثمار في شركة طاقة توزیعات مستلمة من 

   )١١٫٦٢٠٫٨٨٥(   )٥٫٥٧٢٫٢٥٤(  الت ومعدات آممتلكات وشراء 
    ٤٨٨٫٧١٧     -          معدات  آالت والمحصل من بیع ممتلكات و

    )٢٫٤٧٨٫٥٧١(    )٤٫٠٣٠٫٨٠٣(  مشروعات تحت التنفیذ
             )٧٫٩٨٥٫٧٤٠(   )٣٫٩٧٨٫٠٥٨(  ستثماریةنشطة اإلألالمستخدم في اد صافي النق

          ةـة التمویلیـنشطاألالتدفقات النقدیة من 
    )١٤٠٫٢٥٠(    -          المسدد من توزیعات أرباح المساھمین  

    ٢٧٫٧٨٧٫٨٣٠     )٤٫٤٤٧٫٢٩٨(  أوراق دفع المحصل من) المسدد(صافي 
    ٨١٫٥٠٠٫٤٨٧     ١٨٠٫٧٢٤٫٩٤٩  من قروض قصیرة األجل    المحصل صافى 
    )٥٢٫٢٥٠٫٠٠٠(    )٣٣٫٢٥٠٫٠٠٠(  األجل  ومتوسطة  من قروض طویلةالمسدد صافى 

    ٥٦٫٨٩٨٫٠٦٧     ١٤٣٫٠٢٧٫٦٥١   نشطة التمویلیةاألالناتج من  صافي النقد
    )١٣٫٩٨٢٫٨٠٠(    )١٫١٠٥٫١٤٩(   والنقد المماثل قدالنفي  النقص صافي

              ٢٠٫٨٥٦٫٤٨٧     ٦٫٨٧٦٫٤٦٨   والنقــد المماثل في بدایـة السنـةد ــالنق
    ٦٫٨٧٣٫٦٨٧      ٥٫٧٧١٫٣١٩   السنةوالنقــد المماثل في نھایـة  دــالنق
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  العربیـة لألنابیـب ة ـركـشال
  )ة ـة سعودیـة مساھمـشرك( 

  
  

   غیرات في حقوق المساھمینالتقائمة 
  
  

  رأس المـال  
  لایر سـعودي 

  إحتیاطي نظامي
  لایر سـعودي

  إحتیاطي عـام
  لایر سـعودي

  أربـاح مبقاة
  لایر سـعودي

  اإلجمالـــي
  لایر سـعودي

 ٣١للسنة المنتھیة في 
   م٢٢٠١دیسمبر 

          

  ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨   ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ م٢٠١٢ینایر  ١الرصید في 
 

٢٢٢٫٦٨٢٫٠٠٦  

 

٧٢٦٫٦٢٠٫٣٠٤  

 محول لزیادة رأس المالال

  )١إیضاح (
٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  ٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  

  )٢٥٫٣٧٦٫٩١٧(  )٢٥٫٣٧٦٫٩١٧(  -  -  -  صافى خسارة السنة
دیسمبر  ٣١الرصید في 

  ١١٢٫٣٠٥٫٠٨٩  ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨   ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٢
 

٧٠١٫٢٤٣٫٣٨٧  
            
            

 ٣١في  للسنة المنتھیة
  م١٢٠١دیسمبر 

          

  ٧٣٣٫٣١٦٫٦٨٣   ٢٢٩٫٣٧٨٫٣٨٥   ١٤١٫٦٣٤٫٤٧٩   ٤٧٫٣٠٣٫٨١٩   ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ م٢٠١١ینایر  ١الرصید في 

محول لإلحتیاطي النظامي ال

  )١٦إیضاح (
-   ١١٠٫١٩٦٫١٨١(  ١١٠٫١٩٦٫١٨١(  -  -  

  )٦٫٦٩٦٫٣٧٩(  )٦٫٦٩٦٫٣٧٩(  -  -  -  صافى خسارة السنة
دیسمبر  ٣١الرصید في 

  ٧٢٦٫٦٢٠٫٣٠٤   ٢٢٢٫٦٨٢٫٠٠٦   ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨   ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠   ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١١
  
  
  
  
  
  
 

ً ) ٢٢(إلى ) ١(من یضاحات المرفقة ن اإلإ   الموحدةال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  تشكل جزءا
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
    )شركة مساھمة سعودیة ( 

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی للسنةالموحدة  القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

  

  التكوین والنشاط -  ١
م ھي شركة مساھمة سعودیة ) الشركة(الشركة العربیة لألنابیب  ر التجارة رق الي وزی رار مع تأسست بموجب ق

اریخ  ٩٢٢ ق ١٩/١١/١٤١١بت ـ المواف ة السعودیة م٠١/٠٦/١٩٩١ھ ة العربی جلة بالمملك ب  والشركة مس بموج
  . ھـ ومركزھا الرئیس مدینة الریاض ١٤/٠٢/١٤١٢وتاریخ  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤السجل التجاري رقم 

  

ة للشركة وشركتھا ھذه تتضمن  دفقات النقدی ال والت القوائم المالیة الموحدة الموجودات والمطلوبات ونتائج األعم
ة  دودة سعودیة  ،التابع ئولیة مح ي شركة ذات مس ف وھ ادونج للتغلی ة ی ركة العربی اوالش ركة علیھ ارس الش  تم
ة وأصبحت ٢٠١٢إعتبارا من عام  كاملةسیطرة  م حیث أشترت كامل حصص الشریك األخر في الشركة التابع

ة لتسجیل % ١٠٠مملوكة لھا بالكامل بواقع  ت اإلجراءات النظامی ً أنھ تم سداد كامل قیمة الصفقة ومازال ، علما
  .  عملیة الشراء جاریة كما في تاریخ ھذه القوائم المالیة 

  

ل ا ب تتمث وط األنابی ة لخط ً والمطلی ا ة طولی لب الملحوم ب الص اج أنابی ي إنت ركة ف اطات الرئیسة للش لنش
م  وتمارسوالتجاریة ولألغراض اإلنشائیة  رخیص الصناعي رق اریخ /٤٣٤الشركة نشاطھا بموجب الت ص وت

  .ھـ ٠٤/٠٦/١٤١٨وتاریخ  ٦٣٤/٤ھـ والمعدل بالترخیص الصناعي رقم ١٢/١١/١٤٠٥
  

وم تتمثل النشا ث تق ل لنشاط الشركة حی و نشاط مكم ب الصلب وھ طات الرئیسة للشركة التابعة في تغلیف أنابی
ط  دیم خدماتھا الصناعیة للشركة فق تقل ضمن . الشركة التابعة بتق ف بشكل مس ر عن قطاع التغلی تم التقری ال ی

ً لعدم أھمیتھ النسبیة للقوائم المالیة الموحدة ككل   . ھذه القوائم المالیة نظرا
  

ى یبلغ رأسمال الشركة  ا ف غ ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كم ى  ٤٠٠م  مبل ون لایر سعودى مقسم إل ون سھم  ٤٠ملی ملی
ھم  میة للس ة اإلس عودیة  ١٠القیم االت س ام (ری غ  :م ٢٠١١ع عودي  ٣١٥مبل ون لایر س ى ملی م إل  ٣١٫٥ مقس

دة وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة في جلستھا  . )ملیون سھم  ي المنعق ى م١١/٠٦/٢٠١٢ف ادة رأسمال  عل زی
ن  ركة م ى  ٣١٥الش عودي إل ون لایر س دد  ٤٠٠ملی دار ع ق إص ن طری ك ع عودي ، وذل ون لایر س  ٨٫٥ملی
ن ملیون سھم  ادة م ك الزی ل تل انى وتموی ات مج ة الجھ ى موافق د حصلت الشركة عل اة وق اح المبق حساب األرب

بات المساھمین وتعدیل النظام األساسي والسجل التجاري النظامیة على  تلك الزیادة وتم إضافة األسھم فى حسا
    .للشركة 

ة للشركة نة المالی دأ الس ة تب ركة التابع نة  والش ل س ن ك ھر دیسمبر م ة ش ي نھای ي ف ایر وتنتھ ھر  ین ي أول ش ف
  .میالدیة

  

  الھامة ملخص السیاسات المحاسبیة -  ٢
ً للشركة  الموحدة تم إعداد القوائم المالیةی ا دأ التك وفق ةـلفلمب ي ة التاریخی تثمارات ف دا اإلس ا ع ة  ، فیم شركة زمیل

دأ اإلستحقاق  ، التى تقید حسبما سیرد في الفقرات التالیةاألوراق المالیة  واإلستثمارات في ا على أساس مب وطبق
م السیاسات المحاس ، لمباديء المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة ً ألھ بیة وفیما یلـي ملخصا

    . الموحدة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة
  أسس توحید الحسابات

ین الشركة وشركتھا  ة ب ات ذات العالق ألغراض توحید الحسابات فأنھ یتم حذف وتسویة جمیع األرصدة والعملی
          .المملوكة لھا بالكامل  التابعة
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

  
  التقدیرات المحـاسبیـة

ة  وائم المالی داد الق دة إن إع دیرات الموح تخدام التق ب إس ا یتطل ارف علیھ بیة المتع اديء المحاس ً للمب ا وفق
دة ات المقی ودات والمطلوب ة الموج ى قیم ؤثر عل د ت ي ق ات الت ودات  واإلفتراض ن الموج اح ع ى اإلفص وعل

ة وائم المالی اریخ الق ى ت ة ف ات المحتمل دة  والمطلوب ل   .الموح ى أفض ة عل دیرات مبنی ن أن التق الرغم م وب
ـ وائم المالی دار الق اریخ إص ى ت دى اإلدارة ف وفرة ل داث المت ات واألح دة   ةالمعلوم ة  الموح ائج الفعلی إال أن النت

ً غی ً عن ھذه التقدیرات النھائیة قد تختلف إختالفا   .ر جوھریا
  

  النقـد والنقد المماثل  
ة  یولة القابل ة الس تثمارات األخرى عالی ة واإلس یتضمن النقـد والنقد المماثل النقدیـة بالصنادیق واألرصـدة البنكی

ً أو أقل من تاریخ شرائھا    .للتحویل إلى مبالغ نقدیة معلومة والتي تستحق خالل تسعون یوما
  

  

  مدینـةالذمم ال
  .تظھر الذمم المدینة بالصافي بعد تجنیب المبالغ الالزمة لألرصدة المدینة المشكوك في تحصیلھا ، إن وجدت 

  
  المخـزون

ل  ا أق ة أیھم ة البیعی ة المتوسط . یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو صافي القیم ً لطریق ا ة المخزن وفق د تكلف تم تحدی ی
ة  تشتمل تكلفة البضاعة تامة. المرجح  دي العامل ة األی واد وتكلف ة الم ى قیم الصنع والبضاعة تحت التصنیع عل

دیره . ومصروفات التصنیع غیر المباشرة  تم تق ذى ی ة وال د وبطيء الحرك وین مخصص للمخزون الراك یتم تك
  . بمعرفة اإلدارة 

  
  اإلستثمارات في شركات زمیلة

ة والتشغیلیة أو یتم المحاسبة على اإلستثمارات في شركات زمیلة والتى لل اتھا المالی ً على سیاس ً ھاما شركة تأثیرا
ین  راوح ب ل یت ل األج ً طوی تثمارا ركة إس ا الش ك فیھ ى تمتل ى  %٢٠الت ة  %٥٠إل ً لطریق ا ال ، وفق ن رأس الم م

ي حصة  ر ف ي ضوء التغی حقوق الملكیة ، حیث یتم تسجیل اإلستثمار عند الشراء بالتكلفة ویتم تعدیلھ بعد ذلك ف
ي . في أصول الشركة الزمیلة الشركة  ة ف ائر الشركة الزمیل اح أو خس ي صافي أرب یتم إدراج حصة الشركة ف

  . قائمة الدخل 
  

    المتاحة للبیع  اإلستثمارات في األوراق المالیة
تقید اإلستثمارات في األوراق المالیة المتاحة للبیع والمقتناة بنیة عدم اإلحتفاظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق أو 

بالقیمة العادلة وتدرج ضمن  ,ألغراض المتاجرة ، والتي تمثل حصص ملكیة في رؤوس أموال شركات 
تقید التغیرات في القیمة العادلة . الموجودات غیر المتداولة ما لم یكن ھناك نیة لبیعھا في السنة المالیة الالحقة 

أي انخفاض غیر مؤقت  یسجل. المساھمین  إلستثمارات األوراق المالیة المتاحة للبیع كبند مستقل ضمن حقوق
تسجل إیرادات ھذه اإلستثمارات عند اإلعالن عن توزیعات . في قیمة تلك اإلستثمارات ضمن قائمة الدخل 

  . األرباح فیھا 
  

تحدد القیمة العادلة على أساس القیمة السوقیة في حالة وجود سعر سوق نشط لتداول األوراق المالیة ، وإال 
وفي حالة بیع أي جزء من اإلستثمارات المقتناه ، فإنھ یتم تحدید التكلفة على . كلفة بمثابة القیمة العادلة تعتبر الت

  . أساس طریقة المتوسط المرجح 
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 
    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

  
  رسملة تكلفـة اإلقتراض  

ت  اریع تح ى المش مالیة ، عل ة بالمشروعات الرأس القروض المتعلق ة ب ل الخاص ة التموی افي تكلف ملة ص تم رس ی
ة ة طویل رة زمنی ب إنشاؤھا فت ى یتطل تم رسملتھا . التنفیذ المؤھلة للرسملة والت ى ی ل الت الیف التموی وتحسب تك

ل مشروبتطبیق معدل الرسملة على المبالغ الت ى ك ت عل ذ ى أنفق ل . ع تحت التنفی ة تموی تم رسملة أى تكلف م ی ل
ً لعدم وجود مشروعات قائمة مؤھلة للرس٢٠١١م و٢٠١٢خالل عامي    .لة مم نظرا

  

  الممتلكات واآلالت والمعدات 
ات ر الممتلك دات  واآلالت تظھ د تالبوالمع ة بع مكلف ة اإل خص تھالكات المتراكم ر. س ر مص الح اإل اتفوتعتب ص
ر یانة مص ً ووالص ً یرادیإ فا ر ا ا مص ر اتفو، أم ر مص ینات فتعتب مالیة  اتفوالتحس ري  .رأس تھالكإویج  س

درة و حیاتھاعلى أساس  الممتلكات واآلالت والمعدات ة المق ً العملی ا تل فق ة القسط الثاب اع أو  . طریق األصل المب
ھ أإو المستبعد اریخ بیع ابات بت ن الحس تبعادهستھالكھ المتراكم یتـم حذفھ م ربح أو الخسارة  و اس ات ال تم إثب ، وی

      :الناتجة ضمن قائمة الدخل ، وتقدر األعمار التشغیلیة للممتلكات واآلالت والمعدات كما یلـى 
  السنــــوات  

  ٣٣٫٣٣  مبانــــي
  ١٥ – ١٠  آالت ومعدات 

  ٥ – ٣٫٣٣                  أثاث ومفروشات
  ٥ – ٣  لياآلحاسب ال

    ٥  سیارات 
  المصروفات المؤجلة

ة  تقبلیة كمصروفات مؤجل افع مس ا من ع منھ رة خمسة , یتم رسملة المصروفات التى یتوق ى فت ا عل تم إطفاؤھ وی
ً لطریقة القسط الثابت    . سنوات وفقا

                       

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
تم  صی وین مخص وظفین تك ة للم ة الخدم أة نھای وائم المال مكاف ي الق ً ف ا ة وفق ال  ی ل والعم ام العم ات نظ لمتطلب

  .خدمة الالسعودي على أساس الفترة التي أمضاھا الموظف في 
  

  تحقق اإلیرادات
  . یتم تسجیل إیرادات المبیعات عند تسلیم البضاعة وإصدار الفاتورة للعمیل 

  

  المصـروفات
ع  وظفى البی ا م ـب ومزای ي روات ویقیة ف ة والتس روفات البیعی ل المص ة تتمث الت اإلعالنی ع والحم والتوزی

ع . ومصروفات البیع وما فى حكمھا  ع والتوزی اج والبی ر مرتبطة  باإلنت یتم تصنیف المصـروفات األخـرى الغی
ة  ة واإلداری روفات العمومی من المص ة . ض روفات البیعی ى المص تركة عل روفات المش ع المص تم توزی ی

  .  والمصروفات العمومیة على أساس ثابت 
  

  الشرعیة الزكاةمخصص 
 ً ا ة وفق وائم المالی ى الق رعیة ف اة الش ص الزك اب مخص تم إحتس ة  ی ي المملك دخل ف اة وال لحة الزك ات مص لتعلیم

دیالتة ـأی. العربیة السعودیة  د  تع تم ق اة ی ائي للزك ربط النھ د ال تج عن دخل تن ة ال نة تسجیلھا ضمن قائم ى الس ف
   .المخصص  تسویةم حینئذ حیث یت ،فیھا  النھائى الربط إستالم التى یتم
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

  
 اإلحتیاطي النظامي

ة السعودیة والنظام األساسي للشركة  وین تم یتمشیا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربی اطي إتك حتی
بة  امي بنس ن  % ١٠نظ ا م وین حینم ذا التك ن ھ ف ع وز التوق نوى ، ویج دخل الس افى ال غص ید یبل ذا  رص ھ

   .حتیاطي غیر قابل للتوزیع كأنصبة أرباح ن ھذا اإلإ . المدفوع لمالا من رأس  %٥٠حتیاطي اإل
  

 اإلحتیاطي العام 
ًـ تمشی ركة ـع النظـم ا ي للش تم ام األساس وین ی اطي إتك ام حتی بة ع ن  % ٣٠بنس نوى ، م دخل الس افى ال ص

ركة  الي للش ز الم دعم المرك اطي ل ذا اإلحتی ص ھ اریخ إ .ویخص دة بت ركة المنعق ة للش ة العام ن الجمعی
ـ ١٢/٠٦/٢٠١١ بة ال اطي النظامي % ٥٠م صادقت على إستكمال نس ة لإلحتی دفوع المطلوب ال الم من رأس الم

وی اف تك ام وإیق اطي الع ن اإلحتی غ م د مبل ت رصیده عن ك وتثبی د ذل ام بع اطي الع لایر  ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨ن اإلحتی
   .سعودي 

  
  الھبوط في قیمة األصول غیر المتداولة

ة  ة الدفتری ة للموجوداتیتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي إجراء مراجعة للقیم ر المتداول د من وجود أي  غی للتأك
وطدلیل على وقوع أي خسارة ناتجة عن  ة  ھب ي قیم دیر . األصولف تم تق دلیل ، ی ذا ال ل ھ ة وجود مث ي حال وف

ذه الخسارةإلالقیمة القابلة ل د حجم ھ ذلك األصل لتحدی ة . سترداد ل دیر القیم ا تق ن فیھ ي ال یمك ي الحاالت الت وف
ذلك األصلإلالقابلة ل ـرده سترداد ل ة لبمف ة القابل دیر القیم وم الشركة بتق د إل، تق ة لتولی دة القابل دسترداد للوح  النق

  . التي ینتمي إلیھا ذلك األصل
ل لـوف غ القاب ا المبل در فیھ ي یق دة القابلإلي الحاالت الت ـسترداد لألصل أو الوح ـة لتولیـ ـلنقاد ـ ھ ـ ن قیمت ل م د بأق

اإلة لـلنقد إلى القیمة القابلاعندئذ تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتولید ، الدفتریة  سترداد لھ
   للفترة المالیة التى تحدث فیھا مصروفات في قائمة الدخلك نخفاض في قیمة األصلإل، ویتم إثبات خسائر ا

ارة ا د خس س قی ً عك ا م الحق ا ت دة إلوإذا م ل أو الوح ة لألص ة الدفتری ادة القیم تم زی ذ ت ة، عندئ ي القیم اض ف نخف
ة لاالقابلة لتولید  ة القابل ا عن إللنقد إلى القیمة المعدل ت زیادتھ ي تم ة الت ة الدفتری د القیم ى أال تزی ھ، عل سترداد ل

ات خسارة ا ك األصل أو إلالقیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثب ة ذل ي قیم اض ف نخف
د خسارة ا. لنقد في السنوات السابقةاالوحدة القابلة لتولید  ات عكس قی ة إلیتم إثب ي القیم اض ف ي إیركنخف ادات ف

  . للفترة المالیة التى تحدث فیھا قائمة الدخل
  

  العمالت األجنبیة
ى اللایر السعودي  التى تتم یتم تحویل المعامالتتمسك الشركة حساباتھا باللایر السعودي ، و ة ال بالعملة األجنبی

ً أل ا عار وفق رفس د  الص ائدة عن ة إالس راء المعامل ات ا. ج ودات والمطلوب ل الموج تم تحوی ةوی جلة لمالی  المس
ً ألالسعودي إلى اللایر  بالعمالت األجنبیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي ي  الصرف سعاروفقا ائدة ف ك الس ذل

ة  المكاسبإن .  التاریخ ا ضمن قائم تم إدراجھ ة ی ل العمالت األجنبی ائر الناتجة عن التسدیدات أو تحوی والخس
  . الدخل

  
 السھم  )خسارة( ربح

نةالسھم بإستخدام المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل ) خسارة(ربح  یتم إحتساب أن  الس ً ب ا ، علم
ا  .جمیع أسھم رأسمال الشركة أسھم عادیة  م تمویلھ حیث أن الزیادة فى رأسمال الشركة التي تمت خالل السنة ت

ة(من خالل األرباح المبقاة  ادة إحتساب ر) مصادر داخلی م إع د ت ح ، فق نةالسھم خالل ) خسارة(ب ة  الس المقارن
ً  ٤٠الحالیة والبالغة  السنةعلى متوسط عدد األسھم العادیة القائمة خالل    .ملیون سھما
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

  

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

  
  

  دیسمبر  ٣١ى كمـا فـ      
  م٢٠١٢      

  )موحدة(
  م٢٠١١  

  )غیر موحدة(
              ودىـــــال سعـــری    ودىـــــال سعـــری      نقــد ونقــد مماثـل         -  ٣

  ٦٫٨٧٣٫٦٨٧     ٥٫٧٧١٫٣١٩      نقـد لدى البنـوك
  
                        ذمـــم مدینــة         -  ٤

  ٣٤٫٨٧٤٫٦٣٩     ٤٣٫٩٤٧٫١٨٨      ذمـم تجاریة محلیة   
  ٢٧٫٢٥٦٫٤١٦     ٢٠٢٫٦٦٧٫٠٩٥      مم تجاریة خارجیة    ذ
      ٦٢٫١٣١٫٠٥٥     ٢٤٦٫٦١٤٫٢٨٣  

  

                        مخـــزون ، صافـى        -  ٥
  ١٩٥٫٠٠٣٫٣٨٤     ١٩٤٫٩٧٨٫٢٠٢      إنتـــاج تــام   

  ٤٦٫٤٣٤٫٩٨٧     ٣٥٫٩٦٥٫٨٧٥      إنتاج تحت التشغیل 
  ٢٩٩٫٨٥١٫٦٠٥     ٢٢٨٫٣١١٫٥٦٤      مواد أولیة 

  ٥٦٫١٢١٫٧٠٠     ٦٩٫٨٧٢٫٢٨١      ار ومستلزمات أخرى قطع غی
  ٧٢٫٠٤٨٫٦٤٥     ٧١٫١٣٤٫٢٢٣      بضاعة بالطریق

  ٦٦٩٫٤٦٠٫٣٢١     ٦٠٠٫٢٦٢٫١٤٥      المجمــوع
  )١٫٠١٥٫٠٨٣(    )١٫٠١٥٫٠٨٣(       وھبوط أسعارمخصص مواد راكدة : یخصم

      ٦٦٨٫٤٤٥٫٢٣٨     ٥٩٩٫٢٤٧٫٠٦٢  
  

بتھ  ا نس ا %٤٠إن م ن رصید مخزون اإلنت ي م ا ف ام الصنع كم م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ج ت ى  إنتاجھم ت ً عل اءا بن
      %) . ٥١نسبة : م ٢٠١١(أوامر شراء قائمة من قبل عمالء الشركة 

ملیون لایر سعودي ، كما یتضمن  ٢٦٫٨نتاج التام بضاعھ مصنعھ لعمیل رئیس بمبلغ إلیتضمن مخزون ا
ملیون لایر  ١٠٦صیصا للعمیل المذكور بمبلغ نابیب التي تصنع خألمخزون المواد االولیھ مواد تخص ا

  .من قبل العمیل الرئیس  إحتیاجات أوامر التورید الجدیدةسعودي وھو مخزون استراتیجي لمقابلة 
  
  

  دیسمبر  ٣١كمـا فـى       
  م٢٠١٢       

  )موحدة(
  م٢٠١١  

  )غیر موحدة(
  ودىـــــال سعـــری    ودىـــــال سعـــری      دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى        -  ٦

  ٦٫٨٤٨٫٠٧٦     ١٢٫٨٠٤٫٤١٠        دفعات مقدمة للموردین
  -          ١٣٫٠٢٨٫٩٢٨       إعتمادات مستندیة 

 ٩٤٩٫٨٣٣    ٩٥٩٫٢٩٩       تأمینات لدى الجمارك وأخرى  
  ٢٠٩٫٨١٨     ٦٠٫٠١٠       ذمم موظفین    

  ٩٦٠٫٧٧٩     ٧٥٨٫٠٣٥         ةمقدممصروفات 
  ٢٨٤٫١١٥     ٨٤٧٫١٧٤         أخــرى 

       ٩٫٢٥٢٫٦٢١     ٢٨٫٤٥٧٫٨٥٦  
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

  

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

  
  

  زمیلة ستثمار في شركة إ -٧
في حصص ملكیة الشركة % ٥٠م في إمتالك ٢٠١١دیسمبر  ٣١تمثل اإلستثمار في شركة زمیلة كما في ی

الشریك األخر في الشركة المذكورة لتصبح حصص ي ـــالعربیة یادونج للتغلیف ، وحیث أشترت الشركة باق
توحید قوائمھا المالیة ضمن القوائم وأصبحت تمارس علیھا سیطرة عملیة ، فقد تم % ١٠٠مملوكة لھا بواقع 

ً من              . م٢٠١٢ الحالى عامالالمالیة للشركة إعتبارا
   إستثمارات وأصول مالیة -٨

ة  ١١٫٢٤٩٫٩٩٨تمتلك الشركة عدد  ة(سھم من أسھم رأسمال شركة التصنیع وخدمات الطاق ة السھم ) طاق قیم
میة  بة  ١٠األس ل نس ى تمث عودیة وھ االت س ذكورة % ٥٫٦٢٥ری ركة الم مال الش الى رأس ن إجم ت . م بلغ

ام غ ٢٠١٢ التوزیعات المستلمة من تلك األسھم خالل ع ون  ٥٫٦٢م مبل غ : م ٢٠١١(لایر سعوي ملی  ٥٫٦٢مبل
                ) .ملیون لایر سعودي

  
٩-  

ممتلكات وآالت 
  ومعدات،صافى

  
  مبانــــي

  سعودي لایر 

  
  آالت ومعدات

  سعودي لایر
  لياآلحاسب ال

 سعودي لایر
  سیـــارات

  سعودي لایر

أثاث ومفروشات 
  وأجھزة مكتبیة

  سعـودي لایر
  اإلجمالـــي

 سعـودي الـری

  
  

              التكلفـــــــــــــة
  ٧٢٨٫١٨٠٫٣٣٣  ٤٫٨١٧٫٠٤٧  ٢٫٤٦٧٫٥٦٣  ٦٫٤٢٥٫١٨٦  ٦٢٩٫٨٦٤٫٨٥١  ٨٤٫٦٠٥٫٦٨٦ م٢٠١٢ینــایر  ١رصید 
  ٥٢١٫٥٥٧  ١٢٣٫١١٣  ٦٩٫٣٠٠   ٢٧٦٫٧٨٠  ٥٢٫٣٦٤  -  ممتلكات الشركة التابعة  
  ٥٫٥٧٢٫٢٥٤  ٤٠٫١٤٤  -  ٦٤٫٣٤٢  ٥٫٢٧٢٫٩٦٨  ١٩٤٫٨٠٠ إضافـــــــــات 
  )٢٣٫٣٧٩(  )٢٣٫٣٧٩(  -  -  -  - إستبــــــــعادات 

  ٧٣٤٫٢٥٠٫٧٦٥ ٤٫٩٥٦٫٩٢٥  ٢٫٥٣٦٫٨٦٣  ٦٫٧٦٦٫٣٠٨  ٦٣٥٫١٩٠٫١٨٣  ٨٤٫٨٠٠٫٤٨٦ م٢٠١٢دیسمبر  ٣١رصید  
 اإلستھــالك المتراكــم 

            

 )٢٥٥٫٣٦٢٫١٥٤( )٤٫٣٥٢٫٨٢٣( )٢٫٢٠٣٫٧٤١( )٥٫٤٨٨٫٨٢٢( )٢٢٥٫٤٢٤٫٠٣٤( )١٧٫٨٩٢٫٧٣٤( م٢٠١٢ینایــر  ١رصید  
  )٥٠٢٫٩٧٦(  )١٢٢٫١٠٤(  )٦٩٫٢٩٩(  )٢٧٦٫٧٥٦(  )٣٤٫٨١٧( -  إستھالك متراكم الشركة التابعة 
 )٣٦٫٩١٠٫١٨٤( )٢٨٧٫٣٤١( )١٧٩٫٩٧٣( )٤٨٦٫٦١١( )٣٣٫٥٠٦٫٥٥٧( )٢٫٤٤٩٫٧٠٢( إستھـــالك الســـنة 
  ٢٣٫٣٧٩ ٢٣٫٣٧٩ - - - - إستبــــــــعادات 
 )٢٩٢٫٧٥١٫٩٣٥( )٤٫٧٣٨٫٨٨٩( )٢٫٤٥٣٫٠١٣( )٦٫٢٥٢٫١٨٩( )٢٥٨٫٩٦٥٫٤٠٨( )٢٠٫٣٤٢٫٤٣٦( م٢٠١٢دیسمبر  ٣١رصید   

 

  
  صافـي القیمــة الدفتریة

 ٤٤١٫٤٩٨٫٨٣٠ ٢١٨٫٠٣٥  ٨٣٫٨٤٩  ٥١٤٫١١٨  ٣٧٦٫٢١٢٫٤٠١  ٦٤٫٤٥٨٫٠٥٠  م٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في 

   
 ٤٧٢٫٨١٨٫١٧٩ ٤٦٤٫٢٢٤  ٢٦٣٫٨٢٢  ٩٣٦٫٣٦٤  ٤٠٤،٤٤٠،٨١٧  ٦٦٫٧١٢٫٩٥٢  م ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما فـي 

  
  

دات  اني وآالت ومع ة إن مب ن المدین تأجرة م ى أراض مس ة عل ل مقام اض والجبی ركة بالری نعي الش مص
دتھا  د م ة للتجدی ود إیجار قابل ع بموجب عق ل وینب ة للجبی ة الملكی ن الھیئ تم  ٢٥الصناعیة بالریاض وم نة وی س

ام تجدیدھا خالل الدورة العادیة ألعمال الشركة ، ھذه  ي ع ـ١٤٣٦العقود سیحین موعد تجدیدھا ف  ) م٢٠١٤( ھ
      . على التوالي ) م٢٠٣٣(ھـ ١٤٥٥وعام 

رض  ل الق عودي مقاب ناعیة الس ة الص ندوق التنمی الح ص ة لص ركة مرھون دات الش ات وآالت ومع ان ممتلك
   )  .١٣إیضاح (المستلم منھ 
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

  

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةحات حول یضاإ
  

    
  دیسمبر  ٣١كمـا فـى         
  م٢٠١٢        

  )موحدة(
  م٢٠١١  

  )غیر موحدة(
  ریـال سعودي      ریـال سعودي        مشـروعــات تحــت التنفیــــذ  -١٠

  ١٢٫٨٢٥٫٨٥٦     ١٢٫٨٣٧٫٨٥٧      مشروع تسنیـن األنابیـب بالریــاض
  -           ٦٫٧٩٨٫٩٢٣      بالجبیل األنابیب مشروع تغلیف 

  ١٫٥٩٤٫٧٤٩     -            مشروع إنتاج األنابیب الحلزونیة
  ١،٩٥٨،٧٦١     ٥٫٩٧٧٫٥٦٣      دفعات لشراء ممتلكات ومعـدات وآالت

      ١٦٫٣٧٩٫٣٦٦     ٢٥٫٦١٤٫٣٤٣  
  

مرحلة التشغیل التجریبى والحصول على الشھادات تم اإلنتھاء من تنفیذ خط تسنین األنابیب والمشروع فى 
      .التشغیل التجارى  ةالالزمة إلیجاز

  دیسمبر  ٣١كمـا فـى         
  م٢٠١١    م٢٠١٢        

  ریـال سعودي      ریـال سعودي              صروفات مؤجلة ، صافي م  -١١

     ١٧٫٥٢١٫٣٦٦      التكلفة 
١٧٫٥٢١٫٣٦٦  

  )٦٫٩٠٣٫٦٨٠(    )١٠٫٣٥٥٫٥٢٠(      اإلطفاء المتراكم 
  )٣٫٤٥١٫٨٤٠(    )٣٫٤٥١٫٨٤٠(       إطفاء السنة 

      ٧٫١٦٥٫٨٤٦    ٣٫٧١٤٫٠٠٦  
    

         قروض قصیرة األجل  -١٢
ة ة تتضمن تسھیالت حسابات جاریـلدى الشركة إتفاقیات تسھیالت إئتمانیة مع عدد من البنوك التجاری

ــادات المستندیة ة إلى تسھیالت تتعلق باإلعتمــافود مشاركة ، باإلضـــل عقــقروض قصیرة األجل وتمویو
الت ـــالتسھی. وك ـــع البنــات مــوالت متفق علیھا فى اإلتفاقیــل تلك الحسابات بعمـیتم تحمی. والضمانات 

 ٣١كما في  متاحةي التسھیالت الــإن إجمال. ة ــر لصالح البنوك المانحــورة مضمونة بسندات ألمـــالمذك
بلغ المستخدم  .) سعودي ملیون ١،٠٧٠مبلغ : م ٢٠١١(لیون لایر سعودي م ١٫٠٧٠مبلغ  م٢٠١٢دیسمبر 

لایر سعودي  ٤٨٥٫٨٥٦٫٤٣٦م مبلغ ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في  تسھیالت القروض قصیرة األجل من
    ) . لایر سعودي  ٣٠٥٫١٣١٫٤٨٧مبلغ : م ٢٠١١(
   

  دیسمبر  ٣١كمـا فـى         
  م٢٠١٢        

  )موحدة(
  م٢٠١١  

  )غیر موحدة(
                ریـال سعودي      ریـال سعودي        قروض طویلة األجل      - ١٣

  ١٠٧٫٣٥٠٫٠٠٠     ٩١٫٦٠٠٫٠٠٠      قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  
  ١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠     ١٠٧٫٥٠٠٫٠٠٠         ةجاریبنوك تض وقر

  ٢٣٢٫٣٥٠٫٠٠٠     ١٩٩٫١٠٠٫٠٠٠      مجموع القروض فى نھایة السنة
  )٥٩٫٧٥٠٫٠٠٠(    )٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠(      قساط متداولةأ

  ١٧٢٫٦٠٠٫٠٠٠     ١٠٧٫١٠٠٫٠٠٠      قروض طویلة األجل
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  العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

  

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

   
  

    )     تتمة(قروض طویلة األجل 
   )الصندوق(دوق التنمیة الصناعیة السعودي قرض صن

دى دره  ل الي ق غ اجم ندوق بمبل ن الص رض م ركة ق عودى  ١١٣٫٤الش ون لایر س ھملی ول علی بق الحص د س  لق
ل  ي الجبی ب ف اج األنابی نع إنت روع إنشاء مص ل مش ى تموی اني وآالت . للمساعدة ف رھن مب رض مضمون ب الق

بعض ومعدات مصانع الشركة لصالح الصندوق ، وت زام الشركة ب ضمنت إتفاقیة القرض شروطا فیما یخص إلت
ة  روط المالی ب والش ي . النس ط ف داد أول قس دأ س نوي ، ب ف س ط نص ر قس ة عش ى ثالث رض عل داد الق تم س ی

اریخ . ملیون لایر سعودي  ٣٫٨م بمبلغ ١٧/٠٨/٢٠٠٨ھـ الموافق ١٥/٠٨/١٤٢٩ ق ٠٤/٠٦/١٤٣١بت ـ المواف ھ
الغ  إعادة جدولة سداد القرض لیتمعلى م وافق الصندوق ١٨/٠٥/٢٠١٠ ن القرض والب ي م داد المتبق  ١٠٩٫٦س

داد أول قسط ينصف سنور قسط عشأحد على ملیون لایر سعودي  ى أن یكون س ي  ، عل ـ ١٥/٠٨/١٤٣٢ف ھ
ق  ي  م١٦/٠٧/٢٠١١المواف ط ف ر قس ق ١٥/٠٨/١٤٣٧وأخ ـ المواف داد . م ٢٢/٠٥/٢٠١٦ھ ركة بس ت الش قام

داد للقسط االول والقسط  ١٨م مجموعھم ٢٠١٢م و ٢٠١١ي عام لخمس دفعات خال ون لایر سعودي كس ملی
   . من القرض الثاني

    
    ةك تجاریوض بنوقر

ةباألجل من  ةض طویلوالشركة قرلدى  وك تجاری ة ن غ محلی الى مبل ون لایر سعودي ٢٠٠ بإجم د سبق  ، ملی لق
ا ول علیھ ل  الحص ى تموی اعدة ف مالیللمس ركة الرأس عات الش ر.  ةتوس مونوالق ند ةض مض الح  اتبس ر لص ألم

ا ٨عدد على ض والقر ھذه یتم سداد. المانحة كوالبن ل منھ ة ك ة قیم غ أقساط نصف سنویة متساویة القیم  ٢٥ مبل
ون عودى ملی دأ .لایر س ى  یب ط ف داد أول قس اریخ  م٠٢/٠١/٢٠١١س یكون بت ط س ر قس  .م ٠٢/٠٧/٢٠١٤وأخ

ام  ى قرض ٢٠١٢خالل ع لت الشركة عل غ م حص د بمبل اط  ٧٫٥جدی ى أقس داده عل تم س عودى ی ون لایر س ملی
  .م ٣١/٠٣/٢٠١٥م وتنتھى فى ٣١/٠٣/٢٠١٣نصف سنویة تبدأ فى 

       
  دیسمبر  ٣١كمـا فـى         
  م٢٠١٢        

  )موحدة(
  م٢٠١١  

  )غیر موحدة(
  ریـال سعودي      ریـال سعودي        مستحقات وأرصدة دائنة أخرى     - ١٤

  ٢٦٫٣١٦٫٣١٣     ٨٫٩٦٠٫٧٨٩       العمالء  دفعات مقدمة من  
 ٣٫٦٢٩٫١٥٧    ٧٫٣٩١٫٢٥٧       مصروفات مستحقة   
  ٧٢٫٤٠٠     ٧٢٫٤٠٠       تأمینات محتجزة   
  ٨٫٤٢٢٫٠٨٢     ٦٫٣٠٢٫٠٩٩       صندوق رعایة الموظفین   
  ٤١٥٫٣٩٥     ٤١٥٫٣٩٥       دائنو توزیعات أرباح المساھمین    
  ٩٫٥٧٠٫٠٠٠     -           إستثمارات  شراء دائنو  
  ٩٫٩٥٨٫٧٢٠     ٩٫١٩٢٫٨٢٧       ) ١٥إیضاح ( وضریبة الدخلمخصص الزكاة   
         ٥٨٫٣٨٤٫٠٦٧     ٣٢٫٣٣٤٫٧٦٧  
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    العربیـة لألنابیـبشركة لا
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

    

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

     دخل   الزكاة وضریبة ال- ١٥
  

ة  وائم المالی ى أساس الق ابھا عل تم إحتس ى ی اة والضریبة الت تمثل اإللتزامات الزكویة والضریبیة الموحدة ، الزك
ى حدة  ة ھو شریك . غیر الموحدة أو الموحدة لكل شركة عل ي الشركة التابع ع الشركة ف إن الشریك اآلخر م

ة مخصص  . إن وجد ، لتابعة السنویة أجنبي ویخضع للضریبة على نصیبھ من أرباح الشركة ا ي حرك وفیما یل
  :    دیسمبر   ٣١الزكاة وضریبة الدخل للسنتین المنتھیتین في 

    
  م٢٠١٢

  )موحدة(
  ریـال سعـودي

  م٢٠١١  
  )غیر موحدة(

  ریـال سعـودي
  ٩٫٨١٧٫١٩٨     ٩٫٩٦٩٫٥٩٩     أول السنةمخصص الزكاة رصید   
  -           ٦٠٫٠٠٠   رصید مخصص الضریبة أول السنة   
  ٤٤١٫٦٧٠     -         زكاة تخص سنوات سابقة  
  )٧٫٨٦٥٫٥٠٧(    )٧٫٣٤٨٫٣٨١(  خالل السنة  ةالمدفوعالزكاة   
  ٧٫٥٦٥٫٣٥٩     ٦٫٥١١٫٦٠٩   مخصص الزكاة المكون للسنة   
  -           -         مخصص الضریبة المكون للسنة   
         ٩٫٩٥٨٫٧٢٠     ٩٫١٩٢٫٨٢٧    الرصید في نھایة السنة   

م لعدم ٢٠١١م و٢٠١٢لم یتم إحتساب ضریبة دخل على الشریك األجنبى فى الشركة التابعة خالل عامى 
          .وجود وعاء ضریبى للعامین المذكورین 

  
  موقف الربط النھائي

  

ام قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة لكافة السنوات السابقة وأنھت موقفھا الزكوي مع المصلحة حتى نھایة ع
استلمت الشركة . م ٢٠١١دیسمبر  ٣١م ، كما حصلت على الشھادة المقیدة حتى السنة المنتھیة في ٢٠٠٢

للشركة ) المصلحة(م والتي تضمنت مطالبة مصلحة الزكاة والدخل ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣الربوط الزكویة لعامي 
. عودي على التوالي لایر س ١٫٩٩٥٫٢٥٢لایر سعودي ومبلغ  ٢٫٦٦٨٫١٧٩بفروقات زكویة وضریبیة بمبلغ 

تم اإلعتراض على ربط المصلحة وتمت إحالة اإلعتراض إلى لجنة اإلعتراض اإلبتدائیة الزكویة والتى 
ً لوجھة نظر الشركة في معظم مواضیع اإلعتراض مما أدى إلى تخفیض قیمة الفروقات  أصدرت قرارھا مؤیدا

مخصص وقد تم إثبات تلك المبالغ ضمن  .ي لایر سعود ٣٩٨٫١٠٩م إلى األعوا الزكویة المستحقة عن تلك
من الربوط الزكویة النھائیة للسنوات إن . لحین إستالم خطاب مصلحة الزكاة والدخل بتثبیت المبلغ الزكاة

  . لم یتم إستالمھا من قبل مصلحة الزكاة والدخل حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة م٢٠١١م إلى ٢٠٠٥
  

، كما حصلت   م٢٠١١دیسمبر  ٣١ارتھا الزكویة والضریبیة حتى السنة المنتھیة في إقر التابعة قدمت الشركة
لم تستلم الشركة الربط النھائي ألي سنة منذ تاریخ تأسیسھا في عام . م  ٢٠٠٦على شھادة الزكاة المقیدة لعام 

  . م٢٠١١عام  وحتىم ٢٠٠٣
  

 اإلحتیاطي العام اإلحتیاطي النظامي و-١٦
اریخ  لقد وافقت الجمعیة دة بت ة للشركة المنعق س اإلدارة بخصوص ١٢/٠٦/٢٠١١العام ى إقتراحات مجل م عل

غ  ١١٠٫١٩٦٫١٨١تحویل مبلغ  اطي النظامي لیصبح رصیده مبل ى اإلحتی لایر سعودي من اإلحتیاطي العام إل
ل  ١٥٧٫٥٠٠٫٠٠٠ دفوع% ٥٠لایر سعودي بحیث یمث اریخ  من رأسمال الشركة الم ك الت ى ذل غ (ف  ٣١٥مبل

عوديمل ون لایر س ل )ی د التحوی ام بع اطي الع ت اإلحتی ذلك تثبی غ، وك د مبل عودي  ٣١٫٤٣٨٫٢٩٨ عن لایر س
ً من أرباح عام     .م  ٢٠١١وإیقاف تكوین ھذه اإلحتیاطیات إعتبارا
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    العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

  

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

  
  في  للسنـــة المنتھیــــة     

  دیسمبـر  ٣١

  مصـروفات بیعیة وتسویقیـة  - ١٧
  م٢٠١٢

  )موحدة(
  ریـال سعـودى

  م٢٠١١  
  )غیر موحدة(

  ریـال سعـودى
  ١٫٥١٣٫٦٨٦    ١٫٩٢٩٫٧٧٦  رواتب ومزایا موظفین

  ٣٫٢٠٦٫٣٠٤    ٢٧٫٤٧١٫٣٣٣  وتصدیرمصروفات نقل 
  ٤٣١٫١٨١    ٣٠٢٫٤٠٥  مصروفات تسویق 

  ٢٫٦٧٢    ١٫٤٩٧    اتإستھالك
  ٩٧٨٫٢٧٩    ١٫٧٥٤٫٥٦٧  أخـــرى 

  ٦٫١٣٢٫١٢٢    ٣١٫٤٥٩٫٥٧٨  
  

  

          مصروفـات عمومیـة وإداریـة    - ١٨
  ١٠٫٦٨٧٫٢٦١    ٨٫٩٣٩٫٩٠٣  رواتب ومزایا موظفین

  ١٠٤٫٠٣٥    ٢٢٢٫٦١٩  مصروفات وبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة   
  ٧٦٩٫٤٨٨    ٥٢٧٫٨٥٩    ات إستھالك

  ٤٫٢٢٥٫٥٤٣    ٣٫١١٠٫٧٥٣  أخـــرى 
  ١٥٫٧٨٦٫٣٢٧    ١٢٫٨٠١٫١٣٤  
   

        إیرادات أخرى، صافي  - ١٩
  )٣٤٦،٥٧٤(     -  حصة الشركة في صافي خسارة الشركة الزمیلة  
  ٥٫٦٢٤٫٩٩٩    ٥٫٦٢٤٫٩٩٩  ) ٨إیضاح (مالیة  إستثماراتتوزیعات نقدیة من   
  ١١١٫٨٩٣    -       أرباح بیع ممتلكات ومعدات  
  ٤٫٩٢٦٫٧٠٦     -   إنتفى الغرض منھ مخزون مخصص   
  -    )١٫٥٩٤٫٧٤٩(  نتفي الغرض منھاإمشروعات   
  ١٧١٫٢٦٩    ٣٧٧٫٩٢٣   متنوعة ، صافي  إیرادات   

   ١٠٫٤٨٨٫٢٩٣     ٤٫٤٠٨٫١٧٣  
  

    المخاطر وإدارة المالیةاألدوات - ٢٠
   العموالت مخاطر 

تقبلي من التغیرات و العموالتتظھر مخاطر  ربح المس ى ال ؤثر عل التذبذبات المحتملة في معدالت الفائدة التي ت
  .   أو القیم العادلة لألدوات المالیة

    
روض قصیرة األجل ، تسعى  العموالتتخضع الشركة لمخاطر  دفع والق عن مطلوباتھا التي تتضمن أوراق ال

ذبات ا ة التذب دة من خالل مراقب دل الفائ ل مخاطر مع دة الشركة لتقلی دالت الفائ ي مع ة ف التحوط لمحتمل وم ب وتق
   .لھذه المخاطر عند الحاجة لذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غیر جوھریة 

  
  

  



 

16 
 

    العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

  

    م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی الموحدة للسنة القوائم المالیةیضاحات حول إ
  

  
  

  )تتمھ(األدوات المالیة وإدارة المخاطر 
  مخاطر اإلئتمان 

ـد  ي تكبــ ـھ والتسبب ف ـاء بالتزامــ ي الوفــ إن مخاطر اإلئتمان تتمثل في اخفاق أحد األطراف في أداة مالیـــة ف
     .الشركة خسارة مالیة 

ضمن بشكل أساسي النقدیة إن األدوات المالیة الخاصة بالشركة والتى یمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تت
تقوم الشركة بإیداع أموالھا فى مصارف مالیة ذات موثوقیة وذات قدرة إئتمانیة  . بالبنوك والذمم المدینة 

كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر . عالیة وال تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان ھامة تنتج من  ذلك 
 ً جھات شبھ حكومیة أو مع عمالء ألن معظم تعامالت الشركة تتم مع  إئتمان ھامة من حسابات العمالء نظرا

ذوى سمعة طیبة ومالءة مالیة وتحرص الشركة على الحصول على الضمانات الكافیة من عمالئھا باإلضافة 
  . بصفة دوریة  مراقبة الذمم المدینة القائمةإلى أنھا تقوم ب

  
  مخاطر السیولة  

ة حال إستحقاقھا تتمثل مخاطر السیولة في عدم قد ـات المالی ة بالمطلوبـ رة الشركة على مقابلة إلتزاماتھا المتعلق
ة أي .  ة لمقابل وال كافی وفر أم ن ت د م تتم مراقبة إحتیاجات السیولة على أساس شھري وتعمل اإلدارة على التأك

     .إلتزامات عند استحقاقھا 
روض قصیــرة األجـــل واألقساط المتداولة من تتكون المطلوبات المالیــة للشركة من أوراق الدفـع والق

القروض طویلـــة األجــــل والذمــم الدائنـة والمطلوبات األخـرى ، من المتوقـــع من الناحیة العملیة أن یتم 
ً من تاریخ قائمة المركز المالي وتتوقع إدارة الشركة  ١٢ســـداد جمیـــع ھذه المطلوبـــات المالیة خالل  شھرا

  .كون لدیھا أموال كافیة للقیام بذلك أن ی
    العمالت األجنبیةمخاطر 

تنتج مخاطــر العمــالت من التغیرات والتذبذبات في قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار العمالت 
      .  األجنبیة

وحیث أن . مریكي  لم تقم الشركة بأیة عملیات ذات أھمیة نسبیة بالعمالت عدا اللایر السعودي والدوالر األ
ال تمثل  ، فإن األرصدة بالدوالر األمریكي سعر صرف اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر األمریكي

وتعتقد ان مخاطر العمالت غیر تراقب إدارة الشركة تقلبات معدالت العموالت . مخاطر عمالت ھامة 
    . جوھریة 

 
 ألدوات المالیة القیمة العادلة ل        

لء القیم ا وم ین طرفین بعلمھم تم ب ة ت ي معامل زام ف داد إلت ة أصل أو س ھ مبادل تم ب ذي ی غ ال ة ھي المبل ة العادل
اري  اس تج ى أس ا عل ن النق. إرادتھم ركة م ة للش ودات المالی ون الموج ـتتك دى البنـ ـد ل ـوك والذمـ ة ـم المدینـ

ودات دفع والق والموج ن أوراق ال ة م ا المالی ون مطلوباتھ رى وتتك ات األخ ة والمطلوب ذمم الدائن روض وال
  .عالقة  طرف ذول األخرى والمطلوب

  
ً عن قیمتھا الدفتریة     .تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة لألدوات المالیة للشركة ال تختلف جوھریا
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    العربیـة لألنابیـبشركة ال
  )شركة مساھمة سعودیة ( 

  

     م٢٠١٢ دیسمبر ٣١في  ةمنتھیالالموحدة للسنة  القوائم المالیةیضاحات حول إ
  
  

 واالرتباطات الرأسمالیھ اإللتزامات العرضیة- ٢١
 

ي  ا ف یة كم ات العرض ل اإللتزام مبر  ٣١تتمث مان ٢٠١٢دیس ات الض تندیة وخطاب ادات المس ة اإلعتم ي قیم م ف
  ) .ملیون لایر سعودي  ١٦٦٫٢مبلغ : م ٢٠١١(ملیون لایر سعودي  ٦٨٫٧القائمة بمبلغ 

  
ل     لدى الشر ب بالجبی ف األنابی دات مشروع مصنع تغلی د آالت ومع ة عق اقي قیم ق بب اط رأسمالي متعل كة إرتب

  . ملیون لایر سعودي ١٫٣٤بمبلغ قدره 
  

  إعتماد القوائم المالیة   – ٢٢
 ٢٠ھـ الموافق ١٤٣٤ اآلخرربیع  ١٠ في تاریخركة ــة من قبل مجلس إدارة الشـــمالیم الـــأعتمدت ھذه القوائ

  . م٢٠١٣فبرایر 


