
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 

  
  
 

  العربيـة لألنابيـب ة ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  
   الستة ةرـلفتة األولية ـالقوائم المالي
  م٢٠١٠ يونيو ٣٠ في ةهيأشهر المنت

   وتقـرير الفحــص المحــدود
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  



  العربيـة لألنابيـبة ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  
  

  م وتقرير الفحص المحدود٢٠١٠ ويوني ٣٠ في ةالمنتهيالستة أشهر  ةلفتر المالية األولية القوائمفهرس 
  

  
  
  
  
  صفحـة   

    

  ١  القوائم المالية األوليةالمحدود عن فحص التقرير 

  ٢   ولية األقائمة المرآز المالي 

  ٣   ولية األقائمة الدخل 

  ٤    ولية األقائمة التدفقات النقدية

 ١١ – ٥   ولية لقوائم المالية األإيضاحات حول ا
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  العربيـة لألنابيـب ة ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  
  
  
  
  
  

  )مراجعةغير (ولية  األقائمة المرآز المالي
  

  
  

  ويونيــ ٣٠يـا فـ آم     

 إيضاح   الموجودات
  م٢٠١٠ 

  ودىـال سعـري
  م٢٠٠٩  

  ودىـال سعـري
 
              

             موجودات متداولة
    ٩٫٦٧٩٫٦١٥      ٩٫٣٤٤٫٣٢٤        ونقد مماثـل دـنق

    ٧٣٫٥٤٣٫٧٨١      ٩٠٫٩٤٨٫١٢٦      ذمــم مديــنة
   ٧٢٤٫٩٦٧٫٩١٥     ٥٥٢٫٣٨٨٫٠٤٢    ٤  ، صافي زون ـــــمخ

   ٧٫١٩٥٫٦٧٦     ٥٫٧٧٢٫٢٥٤       دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 
   ٥٫٠٦٨٫٣٦٤     -           ٥  مستحق مـن طرف ذو عالقة
                 ٨٢٠٫٤٥٥٫٣٥١      ٦٥٨٫٤٥٢٫٧٤٦       مجموع الموجودات المتداولة

             موجودات غير متداولة
   ١٢٤٫٦١٥٫١٨٣     ١٢٤٫٤٦٦٫٤٣٠     ٦  إستثمارات وأصول مالية

   ٥٤٠٫٨٦١٫١٧٨     ٥١٦٫١٣٥٫٣٧٨      ممتلكات وآالت ومعدات ، صافي
   ١٦٫٣٣٣٫٧٧١     ١٣٫٩٨٨٫١٨٧     ٧  مشروعات تحت التنفيذ

   ١٥٫٠٧٢٫٩٧٣     ١٢٫٣٤٣٫٦٠٥      مصروفات مؤجلة ، صافي
    ٦٩٦٫٨٨٣٫١٠٥      ٦٦٦٫٩٣٣٫٦٠٠       مجموع الموجودات غير المتداولة

             
  ١٫٥١٧٫٣٣٨٫٤٥٦    ١٫٣٢٥٫٣٨٦٫٣٤٦       مجموع الموجودات

             
                          المطلوبات وحقوق المساهمين

             مطلوبات متداولة
    ١٣٫٩٩١٫٩٩٤      -     ٨  هيالت إئتمانية   تس،بنوك 

    ٨٣٫١٤٨٫٦٥٨      ٩١٤٫٨٣٩      ٨  أوراق دفع 
    ٥٤٦٫٣٤٧٫١٦٨      ١٠٢٫١٤٢٫٤١٣      ٨  قروض قصيرة األجل 

    ٤٤٫٨٢٢٫٢٢٢      ٩٦٫١١١٫١١١     ٩    األجل  ومتوسطةأقساط متداولة من قروض طويلة
    ٨٥٣٫٩٨٨      ١٫٦٨٢٫٤٩٥       ذمــم دائـــنة 

    ٢٠٫٤٨٦٫٠١٢      ٢١٫٧٥٢٫٣٣٨       ات وأرصدة دائنة أخرى مستحق
    -             ١٠٫١٩٦٫٢١٢     ٥   مطلوب لطرف ذو عالقة 

                 ٧٠٩٫٦٥٠٫٠٤٢      ٢٣٢٫٧٩٩٫٤٠٨       مجموع المطلوبات المتداولة
             مطلوبات غير متداولة

    ٧٣٫٥٧٥٫١١١      ٣٣٩٫٦٠٠٫٠٠٠     ٩    األجل  ومتوسطةقروض طويلة
    ٦٫٠٩٦٫٧٨٥      ٦٫٦٨٤٫٤٨٢         مكافأة نهاية الخدمة مخصص 

                 ٧٩٫٦٧١٫٨٩٦      ٣٤٦٫٢٨٤٫٤٨٢       مجموع المطلوبات غير المتداولة
                 ٧٨٩٫٣٢١٫٩٣٨      ٥٧٩٫٠٨٣٫٨٩٠       مجموع المطلوبات
              حقوق المساهمين

    ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠     ١  رأس المال
    ٤٤٫٧٩٨٫٦٩٧      ٤٧٫٣٠٣٫٨١٩        تياطي نظاميحإ
    ١٣٤٫١١٩٫١١٢      ١٤١٫٦٣٤٫٤٧٩       عـام حتياطي إ

    ٢٣٤٫٠٩٨٫٧٠٩      ٢٤٢٫٣٦٤٫١٥٨     ١٠  ة أرباح مبقـا
    ٧٢٨٫٠١٦٫٥١٨      ٧٤٦٫٣٠٢٫٤٥٦       مجموع حقوق المساهمين

   ١٫٥١٧٫٣٣٨٫٤٥٦   ١٫٣٢٥٫٣٨٦٫٣٤٦       مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  

   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية تشكل جزءًا) ١٣(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
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  العربيـة لألنابيـبة ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  
  

  )مراجعةغير ( األولية دخـلقائمة ال
  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى    
   يونيــو٣٠ 

 
 

  نتهية فىلفترة الستة أشهر الم
   يونيــو٣٠ 

   
  م٢٠١٠

  ريـال سعـودى
  م٢٠٠٩

  ريـال سعـودى
  م٢٠١٠

  ريـال سعـودى
  م٢٠٠٩ 

          ريـال سعـودى
   ٢١٤٫٣٧٩٫٢٠٧    ١٥١٫٧٣٥٫٨٨٦     ٨٧٫٥٥٧٫٠٨١     ٩٩٫٠٦٨٫٤٤٤     المبيعات 

) ١٦٢٫٦٥٤٫٤٨٨( ) ١٢٨٫٧٨٧٫٥٢٤( ) ٦٥٫٤٢٩٫٦٢٥( ) ٨٠٫٣٦٨٫٥٣٤(    تكلفة المبيعات 

  ٥١٫٧٢٤٫٧١٩    ٢٢٫٩٤٨٫٣٦٢    ٢٢٫١٢٧٫٤٥٦    ١٨٫٦٩٩٫٩١٠     مجمل الدخل 
        

  ) ٥٫٥٥١٫٧١٢(   ) ٣٫٢١٧٫٥٦٣(   ) ٢٫٧٥٧٫٨٠٥(   ) ١٫٩٢٣٫٨٩٢(    مصروفات بيعية وتسويقية 

  ) ٧٫٥٣٧٫٥٤٦(   ) ٦٫٠٢٢٫٩٤٤(   ) ٣٫٥١٢٫٩٢٢(   ) ٢٫٩٨٥٫١٢٢(    مصروفات عمومية وإدارية

إيضاح (شغيلية أخرى ، صافي مصروفات ت

١١(   
  

)١٢٫٣٣٨٫١١٥(   ) ٦٫١٨٣٫٦٩٤(   ) ٥٫٠٦٧٫٧٥٢(   ) ٧٫٧٤١٫٥٧٧ (  

   ٢٦٫٢٩٧٫٣٤٦    ٧٫٥٢٤٫١٦١     ١٠٫٧٨٨٫٩٧٧     ٦٫٠٤٩٫٣١٩     الدخل من األعمال المستمرة الرئيسة
         

  ) ١٣٫٨٧٤٫٢٤٩(   ) ٤٫٠٦٥٫٧٤٠(   ) ٥٫٤١٩٫٧٥٠(   ) ١٫٧٣٨٫٠٤٦(    تكلفة التمويـل  

  )١٫٧٢٥٫٩٢٠(   )١٫٧٢٥٫٩٢٠(   )٨٦٢٫٩٦٠(   )٨٦٢٫٩٦٠(    إطفاء مصروفات مؤجلة 

   ٦٫٨٨٦٫٢٥٥     ١١٫٨٠٥٫٨٨٢     ٦٫٧٧٧٫٢٣٨     ٧٫٤٢٨٫٥٤٦     إيرادات أخرى ، صافي 

   ١٧٫٥٨٣٫٤٣٢    ١٣٫٥٣٨٫٣٨٣    ١١٫٢٨٣٫٥٠٥     ١٠٫٨٧٦٫٨٥٩     الدخل قبل الزآاة الشرعية
         

  ) ١٫٣٤١٫٢٨٧(   ) ٤٫٠٦١٫٥٢٥(   ) ٦٥٦٫٠٥٤(   ) ٢٫٥٥٣٫٧٧٠(    الشرعيةمخصص الزآاة 

   ١٦٫٢٤٢٫١٤٥    ٩٫٤٧٦٫٨٥٨    ١٠٫٦٢٧٫٤٥١     ٨٫٣٢٣٫٠٨٩     صافــي الدخـل

              

  :من األساس السهم ) خسـارة(ربح 
  

            

  ٠٫٨٣   ٠٫٢٤   ٠٫٣٤  ٠٫١٩    األعمال المستمرة الرئيسة

  )٠٫٣١(   ٠٫٠٦   -  ٠٫٠٧    ةاألعمال المستمرة الفرعي

  ٠٫٥٢   ٠٫٣٠   ٠٫٣٤  ٠٫٢٦    صافـى الدخـــل
  

 
 

   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األوليةتشكل جزءًا) ١٣(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
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  العربيـة لألنابيـب ة ـرآـشال
  )ة ـة سعوديـة مساهمـشرآ( 

  )مراجعةغير ( األولية التدفقات النقديةقائمة 
  

   أشهر المنتهية فىالستةلفترة   
  و يونيـــ٣٠

  

  نشطة التشغيليةاألالتدفقـات النقديـة من 
  م٢٠١٠

  ريـال سعـودى
  م٢٠٠٩  

  ريـال سعـودى
  

            
     ١٧٫٥٨٣٫٤٣٢      ١٣٫٥٣٨٫٣٨٣   الدخـل قبل الزآاة الشرعية 

  ة الدخل قبل الزآاة مع صافى لتسويتعديالت 
  :ة ــــــــة التشغيليـــــن األنشطــــــج مــــالناتد ــــــالنق

        

     -            ) ٤٫٠٠٧٫٦١٨(   مخصص مواد راآدة وبطيئة الحرآة 
    ) ٦٫٧٤٩٫٩٩٨(    ) ٧٫٣٣٧٫٤٥٢(  ، صافي إيرادات إستثمارات وأصول مالية 

     ١٤٫٩٦٠٫٧٩٤      ١٥٫٠٠٩٫٨٥٩   إستهالآات  
    ) ٥٫٦٦٥(    ) ٨٩٫٨٤٥(  أرباح بيع ممتلكات ومعدات  

     ١٫٧٢٥٫٩٢٠      ١٫٧٢٥٫٩٢٠   إطفاء مصروفات مؤجلة 
     ٧٧١٫٨٧١      ٢١٣٫٧٤٢   مخصص مكافأة نهاية الخدمة ، صافى

          النقص في الموجودات التشغيلية ) الزيادة(
     ٢٠٫٥١٨٫٤٦٩      ) ٥٫٤١٤٫٠٧٣(  ذمم مدينة 
     ٧٧٫١١٠٫٢٣٣      ٣٢٫٠٩١٫٣١١   مخـزون 

     ٣٫٦٩٨٫٩٨٢      ) ٨٩٨٫٩٢٣(  أخرى دفعات مقدمة وأرصدة مدينة 
    ) ١٫٦٢٠٫٥٥٣(     ١٥٫٥٩٦٫٧١٦   طرف ذو عالقة في رصيد  التغير

          في المطلوبات التشغيلية ) النقص(الزيادة 
    ) ٩٫٩٠٢٫٩١٦(     ٧٩٩٫٠٢٠   ذمم دائنة 

    ) ٤٫٧٦١٫٠٧٠(    ) ٥٫٥٥٨٫٩٥٣(  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
              ١١٣٫٣٢٩٫٤٩٩      ٥٥٫٦٦٨٫٠٨٧   ة التشغيليةنشطاأل الناتج من صافي النقد

          ةـستثمارينشطة اإلاألالتدفقات النقدية من 
     ٦٫٧٤٩٫٩٩٨      ٧٫٨٧٤٫٩٩٨   توزيعات مستلمة من أوراق مالية متاحة للبيع 

    ) ٥٫٦٨٤٫٠٤٢(    ) ٢٫٠٢٧٫٣٥٣(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
     ٥٫٦٦٦      ٩٥٫٦٤٢   المحصل من بيع ممتلكات ومعدات  

    ) ٢٫٦٧٦٫٤٤٣(    ) ١١٩٫٠٣٥(  مشروعات تحت التنفيذ 
              )  ١٫٦٠٤٫٨٢١(     ٥٫٨٢٤٫٢٥٢   ستثماريةنشطة اإلألا) المستخدم فى( الناتج من صافي النقد

          ةـة التمويليـنشطاألالتدفقات النقدية من 
     ١٣٫٩٩١٫٩٩٤      -  بنوك ، تسهيالت إئتمانية 

     ٨٣٫١٤٨٫٦٥٨     ) ٢٤٫٢٣٥٫٦٥٥(  أوراق دفع

    ) ٤٢٫١٢٤٫٨٢٧(  صافى المسدد من قروض قصيرة األجل    
)٢٠٦٫٩٥٠٫٦٨٢

 (    
  )  ١١٫١١١٫١١١(    )٢٠٫٢٧١٫١١١(   األجل   ومتوسطةصافى المسدد من قروض طويلة

    )  ٢٫٧٧٥(     -  توزيعات أرباح مدفوعة   

     )٨٦٫٦٣١٫٥٩٣(  نشطة التمويليةاأل المستخدم في صافي النقد
)١٢٠٫٩٢٣٫٩١٦

 (              
    ) ٩٫١٩٩٫٢٣٨(    ) ٢٥٫١٣٩٫٢٥٤(    والنقد المماثلالنقدصافي النقص في 

               ١٨٫٨٧٨٫٨٥٣      ٣٤٫٤٨٣٫٥٧٨   والنقــد المماثل في بدايـة الفتـرةد ــالنق
     ٩٫٦٧٩٫٦١٥      ٩٫٣٤٤٫٣٢٤    والنقــد المماثل في نهايـة الفتـرةدــالنق
                   
  عامالت غير نقدية م

  ٤٩٧٫٤١١٫٠٧٧     ٣٫٠٦٧٫٦٣٢   المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات وآالت ومعدات
  

    ١٧٫٢٥٩٫٢٠٢      -  المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلى مصروفات مؤجلة 
    ١٠٫٣٩٧٫٨٧٤      -  المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلى مخزون قطع غيار 

     ٩٠٠٫٥٩٥      -  نفيذ إلى دفعات مقدمة المحول من مشروعات تحت الت
    -             ١٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠   المحول من قروض قصيرة األجل إلى قروض متوسطة األجل

  

   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية تشكل جزءًا) ١٣(إلى ) ١(من يضاحات المرفقة ن اإلإ
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  العربيـة لألنابيـبشرآة ال
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

    
  

  )غير مراجعة(م ٢٠١٠ ويوني ٣٠ في ةالمنتهيأشهر الستة  ةولية لفتريضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  

  التكوين والنشاط - ١
م      هي شرآة مساهمة سعودية ) الشرآة(الشرآة العربية لألنابيب     ر التجارة رق الي وزي رار مع تأسست بموجب ق

ق   ١٩/١١/١٤١١تاريخ  و ٩٢٢ م    موجب ا م ب٠١/٠٦/١٩٩١هـ المواف صناعي رق رخيص ال اريخ  ص و/٤٣٤لت ت
ـ والم١٢/١١/١٤٠٥ م     ه صناعي رق الترخيص ال دل ب اريخ   و٦٢٤/٤ع سجلة    ٠٤/٠٦/١٤١٨ت شرآة م ـ وال ه

اريخ    ١٠١٠٠٨٥٧٣٤بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم        رئيس      ١٤/٠٢/١٤١٢ وت ا ال ـ ومرآزه ه
  . مدينة الرياض 

  

ي   شرآة ف سية لل شاطات الرئي ل الن ب  تتمث وط األنابي ة لخط ًا والمطلي ة طولي صلب الملحوم ب ال اج أنابي إنت
  .ولألغراض اإلنشائية والتجارية 

  

ون  ٣١٫٥ مليون ريال سعودي ، ويتكون من         ٣١٥يبلغ رأسمال الشرآة المصرح به والمدفوع بالكامل مبلغ           ملي
  . رياالت سعودية ١٠سهم قيمة آل سهم 

  

سته ا   شرآة في جل رح مجلس إدارة ال اريخ  أقت دة بت سمبر ٢٩لمنعق شرآة من  ٢٠٠٧ دي ادة رأسمال ال  ٣١٥م زي
ى     ك عن طريق إصدار عدد         ٤٠٠مليون ريال سعودي إل ال سعودي ، وذل ون ري ون سهم بعالوة    ٨٫٥ ملي  ملي

ًا   ا الحق دد قيمته راءات    إصدار تح ن اإلج اء م تم اإلنته م ي ة ل ة األولي وائم المالي ذه الق اريخ إصدار ه ى ت ، وحت
   .الالزمة لذلك النظامية 

  

  .سنة ميالدية  ن آلـديسمبر مشهر نهاية في يناير وتنتهي   تبدأ السنة المالية للشـرآة في أول شهر   
  

  
  

   الهامةملخص السياسات المحاسبية - ٢
شرآة        يتم إعداد   ة لل وائم المالي دأ التكلف     الق ا لمب ة  ـوفق ة وفي               (ة التاريخي تثمارات في شرآات زميل دا اإلس ا ع فيم
ة  األورا رات التالي ي الفق يرد ف سبما س ع ح ة للبي ة المتاح تحقاق  ) ق المالي دأ اإلس اس مب ى أس ادىء عل ا لمب وطبق

سياسات         ادىء وال س المب ى نف شرآة عل د ال سعودية ، وتعتم ة ال ة العربي ي المملك ا ف ارف عليه بة المتع المحاس
سي  م ال ـي ملخصًا أله ا يل ة وفيم ة األولي وائم المالي داد الق بية إلع ذه المحاس داد ه ي إع ة ف بية المتبع اسات المحاس

  . القوائم المالية األولية 
  

  التقديرات المحـاسبيـة
ي                    ديرات واإلفتراضات الت إن إعداد القوائم المالية وفقًا للمباديء المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التق

ى اإلفصاح عن ال                دة وعل ات المقي ة فى        قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوب ات المحتمل موجودات والمطلوب
دى اإلدارة                   . تاريخ القوائم المالية     وفرة ل ى أفضل المعلومات واألحداث المت ة عل وبالرغم من أن التقديرات مبني

ديرات                     ذه التق فى تاريخ إصدار القوائم الماليـة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف إختالفًا غير جوهريًا عن ه
.  
  

  النقد المماثل  النقـد و
ة                  سيولة القابل ة ال تثمارات األخرى عالي ة واإلس يتضمن النقـد والنقد المماثل النقديـة بالصناديق واألرصـدة البنكي

  .للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة والتي تستحق خالل تسعون يومًا أو أقل من تاريخ شرائها 
  

  الذمم المدينـة
  . نيب المبالغ الالزمة لألرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها ، إن وجدت تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تج
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  العربيـة لألنابيـبشرآة ال
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  

  )غير مراجعة(م ٢٠١٠  يونيو٣٠ في ةالمنتهية الستة أشهر ولية لفتريضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  المخـزون
ل          يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي      ا أق ة أيهم ة البيعي ة المتوسط              .  القيم ًا لطريق ة المخزن وفق د تكلف تم تحدي ي

ة                      . المرجح   دي العامل ة األي واد وتكلف ة الم ى قيم صنيع عل تشتمل تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة تحت الت
تم                 . ومصروفات التصنيع غير المباشرة      ذى ي ة وال د وبطيء الحرآ ديره  يتم تكوين مخصص للمخزون الراآ تق

  . بمعرفة اإلدارة 
  

  اإلستثمارات في شرآات زميلة
شغيلية أو        ة والت اتها المالي يتم المحاسبة على اإلستثمارات في شرآات زميلة والتى للشرآة تأثيرًا هامًا على سياس

ين                   راوح ب ل األجل يت تثمارًا طوي شرآة إس ا ال ك فيه ى    %٢٠التى تمتل ة     %٥٠ إل ًا لطريق ال ، وفق  من رأس الم
ر في حصة          حق وق الملكية ، حيث يتم تسجيل اإلستثمار عند الشراء بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك في ضوء التغي

ة في               . الشرآة في أصول الشرآة الزميلة       شرآة الزميل اح أو خسائر ال شرآة في صافي أرب يتم إدراج حصة ال
  . قائمة الدخل 

  

  اإلستثمارات في األوراق المالية  
اريخ اإلستحقاق أو                           تقيد اإلستثمارا  ى ت ا حت اظ به ة عدم اإلحتف اة بني ع والمقتن ة المتاحة للبي ت في األوراق المالي

درج ضمن                              ة ، وت ة العادل وال شرآات ، بالقيم ة في رؤوس أم ل حصص ملكي ي تمث اجرة ، والت ألغراض المت
ة        . الموجودات غير المتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في السنة المالية الالحقة               ة العادل رات في القيم د التغي تقي
ر مؤقت     . إلستثمارات األوراق المالية المتاحة للبيع آبند مستقل ضمن حقوق المساهمين        يحمل أي انخفاض غي

دخل             ة ال تثمارات ضمن قائم د اإلعالن عن توزيعات                . في قيمة تلك اإلس تثمارات عن ذه اإلس رادات ه سجل إي ت
  . األرباح فيها 

  

ة ، وإال                            تحدد القيمة العا   داول األوراق المالي شط لت ة وجود سعر سوق ن سوقية في حال ة ال ى أساس القيم دلة عل
ى               . تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة       وفي حالة بيع أي جزء من اإلستثمارات المقتناه ، فإنه يتم تحديد التكلفة عل
  . أساس طريقة المتوسط المرجح 

  

  رسملة تكلفـة اإلقتراض  
مل تم رس شاريع تحت  ي ى الم مالية ، عل شروعات الرأس ة بالم القروض المتعلق ل الخاصة ب ة التموي ة صافي تكلف

ة                ة طويل رة زمني شاؤها فت ى يتطلب إن تم رسملتها            . التنفيذ المؤهلة للرسملة والت ى ي ل الت اليف التموي وتحسب تك
ذ               ل           .بتطبيق معدل الرسملة على المبالغ التى أنفقت على آل مشروع تحت التنفي اليف تموي تم رسملة أى تك م ي   ل

    . ةل مؤهلة للرسمخالل الفترة نظرًا لعدم وجود مشروعات قائمة
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات 
ات ر الممتلك دات  واآلالتتظه د تالب والمع ة بع ة  اإلخصمكلف تهالآات المتراآم ر مصر. س صالح  اإلاتفوتعتب
صر صيانة م صرًايراديإ فًاووال ا م صر الاتفو ، أم ر م سينات فتعتب مالية اتفوتح ري . رأس تهالكإ ويج  س

درة و     حياتها على أساس    الممتلكات واآلالت والمعدات   ة المق اً  العملي سط الثابت     ل فق ة الق اع أو     . طريق  األصل المب
تبعاده              إ و المستبعد ه أو اس اريخ بيع ربح أو الخسارة           ستهالآه المتراآم يتـم حذفه من الحسابات بت ات ال تم إثب  ، وي

  :لناتجة ضمن قائمة الدخل ، وتقدر األعمار التشغيلية للممتلكات واآلالت والمعدات آما يلـى ا
  

  السنــــوات  
  ٣٣٫٣٣  مبانــــي

  ١٥  – ١٠                آالت ومعدات 
  ٥  – ٣٫٣٣              أثاث ومفروشات

  ٥                    سيارات 
  ٥  – ٣                 أجهزة وبرامج حاسب آلي
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  العربيـة لألنابيـبشرآة ال 
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  

  )غير مراجعة(م ٢٠١٠  يونيو٣٠ في ةالمنتهية الستة أشهر ولية لفتريضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  المصروفات المؤجلة
ة                  ستقبلية آمصروفات مؤجل افع م ا من ع منه ا ع    , يتم رسملة المصروفات التى يتوق تم إطفاؤه رة خمسة     وي ى فت ل

  . سنوات وفقًا لطريقة القسط الثابت 
  

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
تم  وين مخصص ي وظفين   تك ة للم ة الخدم أة نهاي اً  مكاف ة وفق وائم المالي ي الق ال    ف ل والعم ام العم ات نظ  لمتطلب

  .خدمة الالسعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في 
  

  تحقق اإليرادات
  . ادات المبيعات عند تسليم البضاعة وإصدار الفاتورة للعميل يتم تسجيل إير

  
  المصـروفات

ة       الت اإلعالني ع والحم ع والتوزي وظفى البي ا م ـب ومزاي ي روات سويقية ف ة والت صروفات البيعي ل الم تتمث
ع والت            . ومصروفات البيع وما فى حكمها       اج والبي ع  يتم تصنيف المصـروفات األخـرى الغير مرتبطة  باإلنت وزي

ة     ة واإلداري صروفات العمومي من الم ة      . ض صروفات البيعي ى الم شترآة عل صروفات الم ع الم تم توزي ي
  . روفات العمومية على أساس ثابت والمص

  

   الشرعيةالزآاةمخصص 
اً  ة وفق وائم المالي ى الق شرعية ف اة ال ساب مخصص الزآ تم إحت ة  ي ي المملك دخل ف اة وال ات مصلحة الزآ  لتعليم

ى    تسجيلها ضمن قائمة الدخل     تنتج عند الربط النهائي للزآاة يتم       قد   تعديالتة  ـأي. عودية  العربية الس  فى السنة الت
   . المخصص تسوية حيث يتم حينئذ ، فيها  النهائى الربط إستالميتم

  
 اإلحتياطي النظامي

شرآ                 سعودية والنظام األساسي لل ة ال تم   ة  تمشيا مع متطلبات نظام الشرآات في المملكة العربي وين   ي اطي  إتك حتي
سبة  امي بن ن % ١٠نظ ا     م وين حينم ذا التك ن ه ف ع وز التوق سنوى ، ويج دخل ال افى ال غص يديبل ذا  رص  ه

   .حتياطي غير قابل للتوزيع آأنصبة أرباح ان هذا اإل .  المدفوعلمال ا  من رأس%٥٠حتياطي اإل
  

 اإلحتياطي العام 
شي شرآة  ـع النظـ مًاـتم ي لل تم ام األساس وي اطي إين تك ام حتي سبة ع ن % ٣٠بن سنوى ،    م دخل ال افى ال ص

  .ويخصص هذا اإلحتياطي لدعم المرآز المالي للشرآة 
  

  الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة
ى وجود                         ك مؤشرات عل ا إذا آانت هنال ة م شكل دوري لمعرف ة ب ر المتداول ة األصول غي شرآة بمراجع تقوم ال

ستخدم  . في حالة وجود هذه المؤشرات تقدير القيمة الممكن استردادها لألصل           ويتم  . هبوط في قيمتها الدفترية    وت
رده            ة لالسترداد لألصل بمف . لهذا الغرض وحدة توليد النقد التي يتبع لها األصل في حالة تعذر تقدير القيمة القابل

ًا في قي               سجل آخسارة     وتعتبر الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الممكن استردادها هبوط ة األصل ت م
ة                 . في قائمة الدخل للفترة المالية التي تحدث فيها        وط في قيم ى الهب ي أدت إل وإذا ثبت مستقبًال زوال األسباب الت

األصل فيتم عكس خسارة هبوط القيمة وتثبت آدخل في قائمة الدخل في الفترة المالية التي تحدث فيها ، على أال           
ات                          تزيد القيمة الدفترية التى يت     تم إثب م ي و ل ا ل دها فيم ان من المفترض تحدي ى آ ة الت م زيادتها عن القيمة الدفتري

   . خسارة اإلنخفاض فى قيمة ذلك األصل
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  العربيـة لألنابيـبشرآة ال 
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  

  )ةغير مراجع(م ٢٠١٠  يونيو٣٠ في ةالمنتهية الستة أشهر ولية لفتريضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  العمالت األجنبية
 بالعملة األجنبية الى الريال السعودي  التى تتميتم تحويل المعامالتتمسك الشرآة حساباتها بالريال السعودي ، و      

ًا أل عار وفق صرفس د  ال سائدة عن ة  إ ال راء المعامل ة   . ج ات المالي ودات والمطلوب ل الموج تم تحوي سجلةوي   الم
ك   السائدة في  الصرفسعاروفقًا ألالسعودي   إلى الريال    مة المرآز المالي  بالعمالت األجنبية آما في تاريخ قائ      ذل

ة                 المكاسب إن   . التاريخ ا ضمن قائم تم إدراجه ة ي ل العمالت األجنبي سديدات أو تحوي  والخسائر الناتجة عن الت
    .الدخل

  

 ربح السهم 
أن        بإستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم ال األساس يتم إحتساب ربح السهم    ًا ب رة ، علم ة خالل الفت ة القائم عادي

   .جميع أسهم رأسمال الشرآة أسهم عادية 
  

 نتائج األعمال األولية     - ٣
دل المرآز                    ة بع ة األولي وائم المالي ا لكى تظهر الق ى رأت أهميته سويات الت ع الت قامت إدارة الشرآة بإعـداد جمي

ي  ا ف شرآة آم ى لل الي األول و٣٠الم ائج أ٢٠١٠  يوني رم ونت ة لفت ا األولي ك ةة أشهر المنتهيست الةعماله ي ذل  ف
  .إن النتائج المالية األولية لتلك الفترة قد ال تمثل مؤشرًا دقيقًا عن النتائج المالية لكامل السنة . التاريخ 

  
  

    يونيــــو٣٠آمـا فـى       
  م٢٠١٠      مخــــــزون ، صافي         - ٤

    وديــــــال سعــري
  م٢٠٠٩

              وديــــــال سعــري
  ٢٠٤٫١٦١٫٨٨٤     ١٦٤٫١٦٧٫٤٥٩       إنتـــاج تــام   

  ١١٫٠٨٨٫٨٢٧     ٣٣٫٦٣١٫٨٥٣       إنتاج تحت التشغيل 
  ٤٦٥٫٥٦٥٫٤٠٨     ٣٠٥٫٢٨٤٫٥٢١       مواد أولية 

  ٣٩٫٥٦٢٫٧٦٣     ٤٩٫١٩٢٫٦٩٨       قطع غيار ومستلزمات أخرى 
  ١١٫٣١٦٫٢٣٣     ١٢٫١٣١٫٥٠٠       بضاعة بالطريق

  ٧٣١٫٦٩٥٫١١٥     ٥٦٤٫٤٠٨٫٠٣١       عالمجمــو
  )٦٫٧٢٧٫٢٠٠(    )١٢٫٠١٩٫٩٨٩(      مخصص مواد راآدة وبطيئة الحرآة : يخصم

       ٧٢٤٫٩٦٧٫٩١٥     ٥٥٢٫٣٨٨٫٠٤٢  
  

ل عمالء       % ٥٣إن ما نسبته     ة من قب من رصيد مخزون اإلنتاج تام الصنع تم انتاجه بناءًا على أوامر شراء قائم
   % ) .٥٠نسبة : م ٢٠٠٩(م ٢٠١٠  يونيو٣٠الشرآة آما في 

  

  .م ٢٠١٠غالبية مخزون المواد األولية يمثل مشتريات مواد خام لتنفيذ مشاريع متعاقد عليها لعام 
  

ك                       ٢٠١٠خالل الربع األول     سوية المخصص المكون لتل م ت ه ت دة ، وعلي واد الراآ م تم بيع جزء من مخزون الم
   . ن بند إيرادات أخرى فى قائمة الدخل  ريال سعودى ، أدرج ضم٤٫٠٠٧٫٦١٨المواد بمبلغ 

  

  

 المعامالت مع طرف ذو عالقة   - ٥
ة  (تتعامل الشـرآة في سياق أعمالها التجارية العادية مع الشرآة العربية يادونج للتغليف              وم    ) شرآة زميل حيث تق

ين   يتم إجراء جميع . بإستالم بعض الخدمات الصناعية منها وسداد بعض المصروفات بالنيابة عنها        امالت ب المع
صناعية                  ة الخدمات ال د بلغت قيم الشرآتين وفقًا للقيمة العادلة وبنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى ، وق

ة في     اة أشهر   ستفترة ال المستلمة من الشرآة الزميلة خالل       و  ٣٠لمنتهي غ   ٢٠١٠ يوني ال  ١٦٫٨٦٣٫٥٤٩م مبل  ري
   ) . ريال سعودي١٫٩٦٩٫٢٧٥مبلغ : م ٢٠٠٩(سعودي 
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  العربيـة لألنابيـبشرآة ال
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  

  )غير مراجعة(م ٢٠١٠  يونيو٣٠ في ةالمنتهية الستة أشهر ولية لفتريضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  
  
  
  
  

    يونيــــو٣٠آمـا فـى      

  ـة        ــــــول ماليـــــارات وأصـــإستثمــ - ٦
  م٢٠١٠   

    وديــــــال سعــري
  م٢٠٠٩

              وديــــــال سعــري
            إستثمــار فـي شرآــة زميلــة 

  ١٢٫١١٥٫١٨٣     ١١٫٩٦٦٫٤٣٠       )    أ٦(الشرآة العربية يادونج للتغليف 
            إستثمار حصة ملكية فى رأسمال شرآة

  ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠     ١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠       ) ب٦(التصنيع وخدمات الطاقة 
        ١٢٤٫٦١٥٫١٨٣     ١٢٤٫٤٦٦٫٤٣٠  

  
  أ  اإلستثمار في شرآة زميلة٦     

سبة     شرآة ن ك ال ادونج      % ٥٠تمتل ة ي شرآة العربي الغ   فى رأسمال ال ال سعودى وهى    ٦للتغليف الب ون ري  ملي
رئيس فى تغليف األنابيب      شاطها ال اريخ  . شرآة ذات مسئولية محدودة يتمثل ن و  ١٥ بت ع   ٢٠١٠ يوني م توقي م ت

ين   اهم ب ذآرة تف شرآة العربي م دودة    ال يونال المح ن انترناش ي آروش ادونج انت رآة ي ب وش شريك (ة لألنابي ال
ة              ي األجنب  يكوذلك لشراء آامل حصة الشر    ) األجنبي بالشرآة الزميلة   د قيم تم تحدي ى أن ي ة عل شرآة الزميل  بال

  . الصفقة الحقًا حال اإلنتهاء من اإلجراءات المحاسبية والقانونية وموافقة الجهات المعنية
  

  

  ب  اإلستثمار فى شرآة التصنيع وخدمات الطاقة ٦      
ة      ١١٫٢٥تمتلك الشرآة عدد     صنيع وخدمات الطاق ة ( مليون سهم من أسهم رأسمال شرآة الت سهم   ) طاق ة ال قيم

   .من إجمالى رأسمال الشرآة المذآورة % ٥٫٦٢٥ رياالت سعودية وهى تمثل نسبة ١٠
  

 
    يونيو٣٠آمـا فـى       

  ذ      ـــــ التنفيتــــات تحـــمشروع - ٧
  م٢٠١٠    

ـال ــري
    وديـــــسع

  م٢٠٠٩
ـال ــري
                وديـــــسع

  ١٢٫٢٤٥٫٧٣٤     ١٢٫٣٠٥٫٢٠١       مشروع تسنين األنابيب بالرياض 
   ١٫٥٩٤٫٧٥٠      ١٫٥٩٤٫٧٥٠       مشروع إنتاج األنابيب الحلزونية وأخرى 

   ٢٫٤٩٣٫٢٨٧      ٨٨٫٢٣٦       دفعات لشراء آالت ومعدات 
       ١٦٫٣٣٣٫٧٧١     ١٣٫٩٨٨٫١٨٧  

  

  

  بنوك ، تسهيالت إئتمانية        - ٨
ة ـــالت حسابات جاريـــة تتضمن تسهيــدد من البنوك المحليـــدى الشرآة إتفاقيات تسهيالت إئتمانية مع عــل

وقروض قصيرة األجل وتمويل عقود مشارآة ، باإلضافة إلى تسهيالت تتعلق باإلعتمادات المستندية 
التسهيالت . م تحميل تلك الحسابات بعموالت معينة متفق عليها فى اإلتفاقيات مع البنوك ـيت. والضمانات 

  . دات ألمر لصالح البنوك المانحة ـــة بسنـــالمذآورة مضمون
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  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  

  )غير مراجعة(م ٢٠١٠  يونيو٣٠ في ةالمنتهيأشهر ة الستة ولية لفتريضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  
   يونيـــو ٣٠آمـا فـى         

   األجل      ومتوسطةقروض طويلة  - ٩
  م٢٠١٠    

  ريـال سعـودي   
  م٢٠٠٩ 

             ريـال سعـودي   
   ٨٥٫٠٦٤٫٠٠٠      ١٠٩٫٦٠٠٫٠٠٠       قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  

   ٣٣٫٣٣٣٫٣٣٣      ٢١١٫١١١٫١١١       قروض بنوك تجارية   
   -              ١١٥٫٠٠٠٫٠٠٠          متوسط األجل قرض 

   ١١٨٫٣٩٧٫٣٣٣      ٤٣٥٫٧١١٫١١١       ةفترالمجموع القروض فى نهاية 
  ) ٤٤٫٨٢٢٫٢٢٢(    ) ٩٦٫١١١٫١١١(      أقساط متداولة
   ٧٣٫٥٧٥٫١١١      ٣٣٩٫٦٠٠٫٠٠٠       األجلومتوسطة قروض طويلة 

   
   )الصندوق( الصناعية السعودي قرض صندوق التنمية

ساعدة فى        ١١٣٫٤حصلت الشرآة على قرض من الصندوق بمبلغ اجمالي قدره           ك للم ال سعودى وذل  مليون ري
دات مصانع             . تمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج األنابيب في الجبيل          اني وآالت ومع رهن مب القرض مضمون ب

شروط          الشرآة لصالح الصندوق ، وتضمنت إتفاقية القرض شر        وطا فيما يخص إلتزام الشرآة ببعض النسب وال
ة  ي            . المالي سط ف داد أول ق دأ س ى أن يب نوي ، عل صف س سط ن شر ق ة ع ى ثالث رض عل داد الق تم س ي

هـ الموافق   ٠٤/٠٦/١٤٣١بتاريخ  .  مليون ريال سعودي     ٣٫٨م بمبلغ   ١٧/٠٨/٢٠٠٨هـ الموافق   ١٥/٠٨/١٤٢٩
الغ          سداد   لة سداد القرض ليتم   إعادة جدو م وافق الصندوق على     ١٨/٠٥/٢٠١٠  ١٠٩٫٦المتبقي من القرض والب

داد أول قسط           ينصف سنو  ر قسط   عشأحد  على  مليون ريال سعودي     ى أن يكون س ـ  ١٥/٠٨/١٤٣٢في    ، عل ه
   .م ٢٢/٠٥/٢٠١٦هـ الموافق ١٥/٠٨/١٤٣٧م وأخر قسط فى ١٦/٠٧/٢٠١١الموافق 

  
  قروض بنوك تجارية 

ل األج  ى قرض طوي شرآة عل غ  حصلت ال ة بمبل وك التجاري د البن ن أح ك  ١٠٠ل م عودي وذل ال س ون ري  ملي
.  القرض مضمون بسند ألمر لصالح البنك. للمساعدة فى تمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج األنابيب في الجبيل           

ا              ٩يتم سداد القرض على عدد       ة آل منه ة قيم ال سعودى     ١١٫١١١٫١١١ أقساط نصف سنوية متساوية القيم  ري
  .م ١٧/٠٧/٢٠١٠م وأخر قسط سيكون بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٠٦ول قسط فى بدأ سداد أ

غ   ك تجاري آخر بمبل ن بن ل األجل م ى قرض طوي شرآة عل ا حصلت ال ك ٢٠٠آم ال سعودي وذل ون ري  ملي
صالح البنك   . للمساعدة فى تمويل توسعات الشرآة الرأسمالية        تم سداد القرض    . القرض مضمون بسند ألمر ل ي

دأ سداد أول قسط فى      ٢٥ف سنوية متساوية القيمة قيمة آل منها  أقساط نص  ٨على عدد     مليون ريال سعودى يب
   .م ٠٢/٠٧/٢٠١٤م وأخر قسط سيكون بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١١
  

   متوسط األجل قرض 
سهيالت ا             ل أرصدة الت ى تحوي ة عل وك التجاري شرآة مع أحد البن ى      إلأتفقت ال شرآة عل ه لل ة الممنوحة من ئتماني

غ        تحويلها إلى قر   ع                    ١٣٥٫٥ض متوسط األجل بمبل ساط شهرية بواق ى أق داده عل تم س ال سعودي ي ون ري  ٥ ملي
   .  مليون ريال سعودي٥٫٥ بمبلغ م٣١/٠٣/٢٠١٠وقد بدأ سداد أول قسط في مليون ريال سعودي لكل منها ، 
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  )غير مراجعة(م ٢٠١٠  يونيو٣٠ في ةالمنتهية الستة أشهر لية لفترويضاحات حول القوائم المالية األإ
  

  
   يونيـــو ٣٠آمـا فـى         

       أرباح مبقــاة - ١٠
  م٢٠١٠    

  ريـال سعـودي   
  م٢٠٠٩ 

             ريـال سعـودي   
   ٢١٧٫٨٥٦٫٥٦٤      ٢٣٢٫٨٨٧٫٣٠٠         رصيد أول الفترة  
   ١٦٫٢٤٢٫١٤٥      ٩٫٤٧٦٫٨٥٨          صافي دخل الفترة  
        ٢٣٤٫٠٩٨٫٧٠٩      ٢٤٢٫٣٦٤٫١٥٨   

  
  
  

    ، صافي مصروفات تشغيلية أخرى - ١١
ذى أصبح            صافي  تتمثـل المصروفات التشغيلية األخرى في       ل ال اج األنابيب بالجبي اليف الخاصة بمصنع إنت التك

ارًا من      للتشغيلجاهزًا   انى        .م  ٠١/٠١/٢٠٠٩ إعتب ع الث شرآة ع    م  ٢٠١٠خالل الرب ذ      حصلت ال دين لتنفي ى عق ل
ة  ذآور فى  أوامر إنتاجي اج التجاري    المصنع الم دأ اإلنت ع أن يب هومن المتوق و   ل ـاًء م ٢٠١٠ في أول يولي ، وبن

غ        ومعدات فقـط مـن إستهالآـات آالت   %  ٥٠ ذلك تـم إحتسـاب     علـى  ٧٫٢٠٧٫٥٦٩ المصنـع خــالل الفترة بمبل
   ) .ي ريال سعود٧٫١٩٥٫٣٨٩مبلغ : م ٢٠٠٩(ريال سعودي 

      
 اإللتزامات العرضية  - ١٢

ة    ٢٠١٠ يونيو ٣٠تتمثـل اإللتزامات العرضية آما في       ضمان القائم م في قيمة اإلعتمادات المستندية وخطابات ال
   ) . مليون ريال سعودي ١١٫٧٣مبلغ : م ٢٠٠٩( مليون ريال سعودي ٦٩٫٢٣بمبلغ 

      
 أرقـام المقارنـة     - ١٣

ادة التبويب     الحاليةالفترة المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام   ترةالفلقد تم إعادة تبويب بعض أرقام        أن إع  ، علمًا ب
   .م٢٠١٠قد شمل أيضًا أرقام القوائم المالية األولية للربع األول 


