
  
  
  
 
 
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الفخارية ابيباألنالشركة السعودية إلنتاج 
  )شركة مساھمة سعودية(

  )مراجعةغير (األولية القوائم المالية 
  وتقرير الفحص لمراجعي الحسابات

   م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 
  



  الفخارية بالشركة السعودية إلنتاج األنابي
  (شركة مساھمة سعودية)

  )مراجعةالقوائم المالية األولية (غير 
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  المنتھية في أشھر التسعةلفترة 

  
  

  الصفحة                    فھرس

  -              تقرير الفحص لمراجعي الحسابات

  ١              قائمة المركز المالي األولية

  ٢                قائمة الدخل األولية

  ٣              األولية قائمة التدفقات النقدية

١٢-٤            إيضاحات حول القوائم المالية األولية
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  الفخارية األنابيبالشركة السعودية إلنتاج 
 )شركة مساھمة سعودية(

 )مراجعةاألولية (غير  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ في المنتھية أشھر التسعة لفترة

  )سعودي(لایر 

  الرئيسية  األنشطةالتنظيم و .١
  

 تم تسجيلھا بالمملكة العربية السعودية شركة مساھمة سعودية يھ("الشركة")  الفخارية األنابيبالشركة السعودية إلنتاج 
فبراير  ١٦ھـ (الموافق ١٣٩٨ربيع األول  ٨من الرياض بتاريخ لصادر ا ١٠١٠٠١٤٩٩٣رقم  يالسجل التجار بموجب
  م).١٩٧٨

ة العامة لالستثمار وفقاً لترخيص الھيئ المقاساتتصنيع األنابيب الفخارية وملحقاتھا بمختلف يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في 
األنابيب وملحقاتھا من أكواع وفروع مختلفة من استيراد أنواع  ىلإباإلضافة ھـ ١٤٢٧محرم  ١٩تاريخ ب ٩٨/٣رقم 

المستخدمة في نقل السوائل مثل األنابيب االسمنتية وأنابيب راتنج االييبوكس المقوى باأللياف الزجاجية واألنابيب الزجاجية 
  واألنابيب الفخارية وأنابيب حديد الزھر وأنابيب حديد الدكتايل.

  لتالي:ا نيقع مكتب الشركة المسجل في العنوا

  الدور الرابع، مبنى العقارية
  طريق صالح الدين األيوبي

  ٦٤١٥ص.ب 
  ١١٤٤٢الرياض 

  المملكة العربية السعودية

 ٣٠لایر سعودي كما في  ١٠مليون سھم، قيمه كل سھم  ١٥مليون لایر سعودي من  ١٥٠س مال الشركة البالغ يتكون رأ
  .م٢٠١٦ سبتمبر

المؤسس األجنبي  المساھم قام)، طرأ تغير على ملكيه الشركة حيث م٢٠١٤نوفمبر  ٦ھـ (الموافق ١٤٣٦محرم ١٣ بتاريخ
على موافقه  الشركة حصلت. للشركة من عدد األسھم المصدرة والقائمة )٪٠٫٣٠٠(تمثل سھم التي  ٥٠٠ البالغةحصته  ببيع

  .م٢٠١٥خالل عام  لھذا التغيروزاره التجارة والصناعة والھيئة العامة لالستثمار 
 

 أسس اإلعداد .٢
  

  المطبقة المحاسبية المعايير  )أ

المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية الصادرة عن األولية القوائم المالية تم إعداد 
  .األوليةالتقارير المالية ب المتعلقة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

حات المتعلقة واإليضا المدققةيجب قراءة القوائم المالية األولية واإليضاحات المرفقة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية 
  م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بھا للسنة المنتھية في 

  إن نتائج الفترة األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقاً لنتائج األعمال السنوية للشركة.
  

  القياسأسس   )ب

 قياسھا ستثناء األدوات المالية المشتقة التي يتمإب ،مبدأ التكلفة التاريخية المرفقة على أساساألولية القوائم المالية تم إعداد 
   .ومفھوم اإلستمراريةباستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ، وبالقيمة العادلة
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  الفخارية األنابيب إلنتاج السعودية الشركة
 )مساھمة سعوديةشركة (

 )مراجعةاألولية (غير  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  (لایر سعودي)
 أسس اإلعداد (يتبع) .٢

  

 أسس القياس (يتبع)  )ب

ب الحالية والتي تعود بصورة رئيسية إلعادة تبوي للفترةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طريقة العرض 
               لایر سعودي ٨٩٠،٨٤١العمومية واإلدارية بمبلغ  بعض المصروفات من تكلفة المبيعات إلى المصروفات

  .ليالتوام على ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر والتسعة أشھرلایر سعودي لفترة الثالثة  ٣،٥٦٩،٤٥٧  و

 
  عملة العرض والنشاط  )ج

  .للشركة النشاطمثل عملة ي الذيباللایر السعودي  األوليةالقوائم المالية يتم عرض ھذه 
  

  األحكام والتقديرات  استخدام  )د

ياسات التي قد تؤثر في تطبيق الس واالفتراضاتم والتقديرات احكاأل استخداممن اإلدارة  األوليةالقوائم المالية يتطلب إعداد 
  .النتائج الفعلية عن ھذه التقديراتقد تختلف وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 

تقديرات تتم مراجعة ال. للشركةفي تطبيق السياسات المحاسبية  إعداد القوائم المالية من اإلدارة إستخدام األحكامكما يتطلب 
التعديالت التي تترتب عنھا مراجعة التقديرات المحاسبية في  يتم إظھار أثر المتعلقة بھا على أساس مستمر. واالفتراضات

  فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بھذه التعديالت.

  :يةالمحاسب السياسات تطبيق عند مةالھا واألحكام التأكد عدم وحاالت للتقديرات الھامة المجاالت حول معلومات يلي فيما

   الحركة بطيء مخزون مخصص  )١

 على لمخزونل االستردادية القيمة صافي تقديرات وتستند. الحركة وبطيء المتقادم بالمخزون مخصص بتكوين اإلدارة تقوم
 المرتبطة كاليفالت أو األسعار في التقلبات باالعتبار التقديرات ھذه وتأخذ. التقديرات استخدام وقت في موثوقية األدلة أكثر
 يف كما قائمة كانت األحداث ھذه ظروف أن يؤكد الذي بالقدر المالي المركز قائمة تاريخ بعد تقع بأحداث مباشرة بشكل
  .الفترة نھاية

   المدينة الذمم قيمة في االنخفاض  )٢

ن تكون ل الشركةتكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون ھناك دليل موضوعي على أن  يتم
قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، 

و إعادة الھيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعھا مؤشرات على وامكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أ
وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالنسبة للمبالغ الفردية الھامة، يتم إجراء تقييم على أساس 

 ع األخذمييمھا بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الھامة، ولكنھا متأخرة، فيتم تق
  معدالت االسترداد السابقة. وكذلك باالعتبار طول المدة الزمنية 

   الممتلكات والمعدات  )٣

لشركة على أساس الفترة التي يتوقع أن يكون فيھا األصل اتقدير األعمار اإلنتاجية لكل بند من بنود ممتلكات ومعدات  يتم
على أساس ممارسات تقديرات جماعية مختارة ألنشطة مماثلة وتقييم فني ھذه التقديرات  تتم). ٣متاحاً لالستخدام (إيضاح 
  االستھالك.عندما يكون األصل متاحاً لالستخدام وبدء نفقات  مماثلة مع تطبيق األحكام وذلكداخلي وخبرة مع أصول 

تحديثھا إذا إختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة بسبب دورياً حيث يتم يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل أصل 
إن التخفيض في األعمار اإلنتاجية والتجاري والنظامي أو القيود األخرى على استخدام األصل.  والفنيالتقادم الطبيعي 

  والمعدات يؤدي الى زيادة المصروفات التشغيلية المسجلة وتخفيض الموجودات غير المتداولة. المقدرة لبند الممتلكات
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  الفخارية األنابيب إلنتاج السعودية الشركة
 )شركة مساھمة سعودية(

 األولية (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  (لایر سعودي)
 أسس اإلعداد (يتبع) .٢

 
  (يتبع)األحكام والتقديرات  استخدام  )د

  
مع ذلك من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بصورة جوھرية بالتغيرات في المبالغ والتوقيت للمصروفات المسجلة الناتجة 

  عن التغيرات في العوامل المذكورة أعاله. 
  

 السياسات المحاسبية أھم ملخص ب .٣
 

المستخدمة  تتفق مع تلك كما أنھا األولية المحاسبية المطبقة بواسطة الشركة في إعداد ھذه القوائم الماليةفيما يلي ملخص بالسياسات 
  م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  المدققة القوائم المالية السنوية  إعداد في 

  
  حكمه في وما النقد

 عالية األجل قصيرة األخرى واالستثمارات البنوك لدى الجارية الحسابات في والنقد الصندوق في النقد من حكمه في وما النقد يتكون
  والمتاحة للشركة دون أي قيود. ،ن وجدتإ ،أقل أو أشھر ثالثةلمدة  األصلي االستحقاق ذات السيولة

  الذمم المدينة التجارية

تظھر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلھا. ويتم تكوين مخصص 
روط على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للش الشركةبالديون المشكوك في تحصيلھا عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة 

الديون المعدومة عند تحديدھا مقابل المخصصات المتعلقة بھا. ويتم تحميل المخصصات على قائمة  األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب
  الدخل. وأي إستردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبھا سابقاً تضاف إلى اإليرادات.

  المخزون

زون تالف وبطئ مخ ألي بنودتكوين المخصصات الالزمة يتم  وأيھما أقل  صافي القيمة القابلة لالسترداديتم قيد المخزون بالتكلفة أو 
باستخدام طريقة المتوسط المرجح. تتضمن التكاليف األخرى النفقات المتكبدة في إقتناء المخزون وتكاليف تكلفة الالحركة. يتم تحديد 

  .تة الراھنةالمخزون الى الموقع بحال من أجل إحضاراإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة 

غير نتاج اإلمالئمة من تكاليف  باإلضافة الى حصهالمباشرة تتكون تكلفة اإلنتاج التام واألعمال تحت التنفيذ من المواد والعمالة 
قطع الغيار بالتكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يتم تكوين مخصصات مالئمة للمخزون التالف وبطيء  قياسالمباشرة. يتم 

    الحركة.
  
  معدات الوواآلالت ممتلكات ال

ً لفة يتم استھالك التك. في القيمة وأي إنخفاضھالك المتراكم ستيتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإل  ناقصا
  القيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات.

ي بصورة العمر اإلنتاج تؤدي الى زيادةالتحسينات التي يتم رسملة يتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح لقائمة الدخل األولية. 
  جوھرية. 
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  الفخارية األنابيب إلنتاج السعودية الشركة
 )شركة مساھمة سعودية(

 األولية (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھرالتسعة لفترة 

  (لایر سعودي)
  

 ملخص بأھم السياسات المحاسبية (يتبع) .٣

 عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من وجود أي إنخفاضمراجعة  يتم
رة القابلة المقد عن القيمة. وفي حال وجود تلك الظروف وعندما تتجاوز القيم الدفترية ال يمكن استردادھاإلى أن القيمة الدفترية قد 

وقيمتھا أ يعالتكاليف الالزمة إلتمام عملية البيتم تخفيض الموجودات إلى قيمتھا القابلة لالسترداد وھي قيمتھا العادلة ناقصاً  ،لالسترداد
تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار  لتخفيضيتم إحتساب االستھالك  .أيھما أعلى قيد االستخدام

  اإلنتاجية باستخدام المعدالت التالية:

  سنة ٣٠      ومباني مصنع
  سنوات ١٠-٥      أثاث ومفروشات

  سنة ١٥-٥    ماكينات ومعدات وسيارات
  سنوات ٥    تحسينات عقارات مستأجرة

  المالية وعدم القدرة على تحصيل الموجوداتاإلنخفاض 

يتم إجراء تقييم في كل تاريخ قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان ھناك أي دليل موضوعي أن ھناك أصل مالي محدد قد تنخفض 
 . يتم تحديد اإلنخفاض كما يلي:الدخلفي حال وجود تلك المؤشرات يتم اإلعتراف باإلنخفاض في قائمة قيمته، 

بة للموجودات المثبتة   - أ ائر إنخفاض تم بالقيمة العادلة يبالنس اً أي خس مثل اإلنخفاض الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقص
 اإلعتراف بھا سابقاً في قائمة الدخل.

بة  - ب تة للموجودات بالنس فة المثب مة بين الفرق اإلنخفاض يمثل المطفاة بالتكل لدفترية القي مة ا ية والقي حال تدفل ال قدية قاتل  الن
 .العائد الحالي الفعال في السوق ألداة مالية مماثلة معدل أساس على المخصومة المستقبلية

  والمستحقات الدائنة الذمم

  يتم قيد المطلوبات للمبالغ التي سيتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء أصدرت بھا فواتير من قبل المورد أم ال.

  المخصصات

ة نتيجة ألحداث سابقة حيث يكون كالً من اإللتزام والتكاليف الالزمتعاقدية المخصصات إذا كان للشركة إلتزامات قانونية أو  إثباتيتم 
  .قياسھا بصورة موثوق فيھا وكذلك إمكانية محتمل الحدوثلتسويتة 

  الزكاة

مخصص للزكاة وفقاً لألنظمة المالية الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة)، ويحمل مخصص الزكاة على قائمة  يتم تكوين
  الدخل األولية.
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
)سعودية مساھمة شركة(  

 األولية (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية
م٢٠١٦ سبتمبر ٠٣ في المنتھية أشھر التسعة لفترة  

 
 ملخص بأھم السياسات المحاسبية (يتبع) .٣

  

  للموظفين الخدمة نھاية مكافأة

العمل بالمملكة العربية السعودية الذي ينطبق على فترات الخدمة المتراكمة  نظاميتم تكوين مخصص بالمبالغ المستحقة بموجب 
  .األولية للموظفين بتاريخ قائمة المركز المالي

  النظامي اإلحتياطي

 ً االحتياطي النظامي أن يعادل إلى  ربحھا في كل سنةمن صافي  ٪١٠، على الشركة تحويل ما نسبته األساسي للشركةنظام للوفقا
  من رأس المال. ھذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. ٪٥٠

  تحقق اإليرادات 

  الصافي بعد الخصم التجاري وخصم الكميات.يتم اإلعتراف باإليرادات عند تسليم البضائع للعمالء وقيدھا ب

  يتم تسجيل اإليرادات األخرى عند تحققھا.

  المصروفات

ة بھدف تسويق وبيع منتجات الشركة باإلضافمصروفات البيع والتسويق ھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود الشركة التي تقوم 
  كمصروفات عمومية وإدارية.  المصروفات األخرى. ويتم تصنيف جميع الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا

تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر جزًء من تكلفة المبيعات كما تتطلبه المعايير 
ات العمومية تسويق والمصروفويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والالمتعارف عليھا. 

  واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

  التشغيلي التأجير عقود

  يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. 

  السھم ربحية

الرئيسية ومن صافي دخل الفترة وذلك عن طريق تقسيم الدخل من العمليات الرئيسية وصافي يتم إحتساب ربح السھم من العمليات 
  مليون سھم. ١٥دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة والبالغ 

  القطاعية  المعلومات

و بتقديم أو يقوم ببيع منتجات أعمال) أعينه (قطاع او بتقديم خدمات م منتجاتيقوم ببيع حيث  الشركةيعتبر القطاع جزء أساسي من 
ما يكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات  ةخدمات في بيئة اقتصاديه معينه (قطاع جغرافي)، وعاد

  األخرى.

  األجنبية العمالت ترجمة

 ي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت. أمايتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعود
 الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلھا لتعكس ما يعادلھا باللایر السعودي بأسعار التحويل السائدة

ل ن تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت وكذلك عن تحوياألرباح أو الناتجة عن التسويات وكذلك عبتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج 
  .العمالت األجنبية في قائمة الدخل
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  الفخارية األنابيب إلنتاج السعودية الشركة
 )شركة مساھمة سعودية(

 )مراجعةاألولية (غير  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  (لایر سعودي)
 )يتبعالسياسات المحاسبية الھامة ( ملخص  .٣

  

  األجنبية العمالت ترجمة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت. أما 
 الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلھا لتعكس ما يعادلھا باللایر السعودي بأسعار التحويل السائدة

األرباح أو الناتجة عن التسويات وكذلك عن تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت وكذلك عن تحويل قائمة المركز المالي. تدرج بتاريخ 
  .العمالت األجنبية في قائمة الدخل

  األدوات المالية المشتقة

ف العمالت األجنبية. يتم اإلعترا مثل عقود مقايضات العمالت للتحوط لتعرضھا لمخاطرتستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة 
 يمة العادلة. يتمألي تغيرات في القنتيجة المشتقات ويتم إعادة قياسھا الحقاً  باألدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد

ن القيمة مالية عندما تكو لوباتكمطالمشتقات األعتراف بالمشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة بينما تعتبر 
  العادلة سالبة.

حيث أن المشتقات غير مؤھلة لمحاسبة التحوط، يتم المحاسبة عن األدوات المالية المشتقة كأداة تداول وأي أرباح أو خسائر من 
  التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية يتم قيدھا مباشرة في قائمة الدخل األولية. 

   القروض  -٤

  األجل قصيرة القروض

س المال العامل أجل لتمويل متطلبات رقروض قصيرة األك على شكل لئتمانيه من بنوك محليه وذإلدى الشركة تسھيالت 
يوماً  ١٨٥-٩٠بين  التسھيالت قصيرة األجلتستحق صدار اعتمادات مستنديه. إوثائق او مستندات التحصيالت وكذلك ستيراد/االو

  .٪٣٫٤٢إلى  ٪٢٫٩١وتحمل معدل عمولة يترواح بين 

  جل ألا ةطويل القروض

مليون لایر  ١٠٤٫٣الصناعية السعودي بمبلغ  التنميةجل مع صندوق تفاقيه قرض طويل األإ، ابرمت الشركة م٢٠٠٧خالل عام 
داريه مليون لایر سعودي مقابل أتعاب إ ٧٫٧١مبلغ ب بتحميل الشركةقام الصندوق كما  .لتمويل توسعه مشاريع الشركة وذلكسعودي 
  ات.خدم وتكاليف

ً يستحق سداد القرض على ثالثة عشر قسط  ٣٠تم جدولة القسط األخير في  .م٢٠١٠من يوليو  بتداءً إنصف سنوي غير متساوية  ا
م قامت ٢٠١٥مايو  ٢١في  ان القرض مضمون برھن ممتلكات وآالت ومعدات خاصة بالتوسعة الجديدة للشركة.م. ٢٠١٦يونيو 

  مليون لایر سعودي. ٣٧٫٥كامل المبلغ المتبقي ألقساط قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي البالغ لالشركة بالسداد المبكر 

  م.٢٠١٦ سبتمبر ٣٠تم دفع القرض طويل األجل أعاله بالكامل كما في 
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  الفخارية األنابيب إلنتاج السعودية الشركة
 )مساھمة سعوديةشركة (

 )مراجعةاألولية (غير  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  (لایر سعودي)

  

  األرباح توزيعات  -٥

) توزيع أرباح نقدية مرحلية م٢٠١٥ديسمبر  ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٧ ربيع األول ٢بتاريخ  المنعقد جتماعهإخالل  اإلدارةقرر مجلس   )أ
 حيث تستحق التوزيعات لایر سعودي للسھم)،  ١٫٥لایر سعودي (وذلك بواقع  ٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ بمبلغ م٢٠١٥ لسنةعن الربع الرابع 

ربيع  ١١بتاريخ  سدادھا). وقد تم م٢٠١٥ديسمبر  ٣١ھـ (الموافق ١٤٣٧ األولربيع  ٢٠ في تداولالللمساھمين المسجلين بنھاية 
 ).م٢٠١٦ يناير ٢١ھـ (الموافق ١٤٣٧ الثاني

 

م) توزيع أرباح نقدية ٢٠١٦فبراير  ٢٠(الموافق  ھـ١٤٣٧جمادى األولى  ١٢جتماعه الذي عقد بتاريخ إقرر مجلس اإلدارة خالل   )ب
حيث تستحق لایر سعودي للسھم)،  ١٫٥لایر سعودي (وذلك بواقع  ٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ بمبلغ م٢٠١٦ لسنةمرحلية عن الربع األول 

بتاريخ  سدادھاوقد تم  ).م٢٠١٦ سمار ٣١ھـ (الموافق ١٤٣٧جماد الثاني  ٢٢ في تداولالللمساھمين المسجلين بنھاية التوزيعات 
 ).م٢٠١٦ ابريل ٢١ھـ (الموافق ١٤٣٧رجب  ١٤

  
م) توزيع أرباح نقدية مرحلية ٢٠١٦ يونيو  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٧ رمضان ٩قرر مجلس اإلدارة خالل إجتماعه الذي عقد بتاريخ   )ج

 حيث تستحق التوزيعات لایر سعودي للسھم)،  ١٫٥لایر سعودي (وذلك بواقع  ٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠م بمبلغ ٢٠١٦لسنة  الثانيعن الربع 
شوال  ١٥بتاريخ  سدادھا). وقد تم م٢٠١٦يونيو  ٣٠ھـ (الموافق ١٤٣٧رمضان   ٢٥للمساھمين المسجلين بنھاية التداول في 

  م). ٢٠١٦يوليو  ٢٠ھـ (الموافق ١٤٣٧

 
  اإليرادات/(المصاريف) األخرى، صافي .٦

  

  
  
  
  
  
  
  

 سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة   سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في    

         
م٢٠١٦ م٢٠١٥م٢٠١٦    م٢٠١٥    

 (٦،٤٦٤،٦٦٤)  ٨٩٧،٥١٨ (٦٠٢،٩٣٤)  ١٨٥،١٥١ تحويل عمالت أجنبية خسائر /أرباح

 (٨،٣٩٨،٦٢٧)   ١،٣٩١،٠١٦ (٨،٣٩٨،٦٢٧)  ٧٠،٨٧٧  خسائر القيمة العادلة للمشتقات /أرباح

 ٤٦،٥٠٠  ١٢١،٠٠٠ --  ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 ٤٥،٥٣٨  ٤٩،١٤٤-- ٧،٣٨٣  أخرى

  ١٤,٧٧١,٢٥٣  ٢,٤٥٨,٦٧٨ (٩,٠٠١,٥٦١)  ٢٦٣,٤١١)(  
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  الفخارية األنابيب إلنتاج السعودية الشركة
 )شركة مساھمة سعودية(

 األولية (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  (لایر سعودي)
 الزكاة .٧

ً للزكاة  تقديرييتم تحميل قائمه الدخل األولية بمبلغ  غ الزكاة ن يتم تسويه الفروقات عند احتساب مبلألتقديرات اإلدارة على  وفقا
  .النھائي في نھاية السنة 

الزكاة  مصلحةبعد من  الالحقةللسنوات  يوالزك طيتم استالم الربولم  م٢٠٠٧حتى عام  يوالزك طحصلت الشركة على الرب
  وضريبه الدخل.

  
 المعلومات القطاعية .٨

طتھا تشغيلي واحد يقوم بإنتاج واستيراد وبيع األنابيب الفخارية. تنفذ الشركة أنش كما في نھاية الفترة تمثلت أعمال الشركة في قطاع
ي . يتم استخدام منتج الشركة بشكل رئيسباألضافة الى دول الخليج األخرى وتسوق معظم إنتاجھا في المملكة العربية السعودية

  في مشاريع البنية التحتية الحكومية.

ً بالمعلومات المالية المختارة للفترة تتم عمليات الشركة في المملكة  العربية السعودية ودول الخليج األخرى. فيما يلي ملخصا
  م حسب المنطقة الجغرافية:٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في 

 اإلجمالي
الخليج  دول 

   األخرى
المملكة العربية 

   السعودية
 م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ المنتھية في أشھرلفترة الثالثة          

          
 مبيعات  ٢٩،٤٣٨،٤٧٣   ٢٨،٥٦٨،٨٥١    ٥٨،٠٠٧،٣٢٤

           
 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠فيأشھر المنتھية  الثالثةلفترة           
           

 مبيعات  ٦٠,١٣٧,٦٨٢   ٣٠,٤٢١,٩٧١    ٩٠,٥٥٩,٦٥٣

           
م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة      
      

 مبيعات  ١٢٩,٩٢٩,٧٩٧   ١١٠,٣٠٧,٣٣٤   ٢٤٠,٢٣٧,١٣١

            
 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة      

 مبيعات  ٢٠٤,٤٢٩,١٧٠   ٧٤,٣٣٧,٩٧٦   ٢٧٨,٧٦٧,١٤٦

 إتفاقية بيع وشراء الستحواذ محتمل  .٩
  

من أسھم الشركة العربية لصناعة  %١٠٠م لشراء ٢٠١٦أبريل  ١٠خالل ھذه الفترة، وافقت الشركة على إتفاقية شراء في 
مليون لایر سعودي. نصت اإلتفاقية على شروط مسبقة تم اإلتفاق عليھا للتوثيق من قبل كاتب العدل  ١٦٠أنابيب المياه بمبلغ 
م، حيث أن تاريخ نھاية ٢٠١٦أكتوبر  ٦يوم تنتھي في  ٦٠وقيع اإلتفاقية مع تمديد لمدة يوم من تاريخ ت ١٢٠لنقل الملكية خالل 

  ). ١٢م. (اإليضاح ٢٠١٦نوفمبر  ٧م، فقد تم تمديد اإلتفاقية لمدة إضافية تنتھي في ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠الفترة في 

  م لم يتم استيفاء شروط اإلتفاقية.٢٠١٦سبتمبر  ٣٠وكما في 
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  الفخارية األنابيب نتاجإل السعودية الشركة

 )شركة مساھمة سعودية(
 )مراجعةاألولية (غير  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 
  (لایر سعودي)

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .١٠
  

ة والقروض قصير خرىوالموجودات األ والذمم المدينة تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي نقد وما في حكمه
  األجل والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.

  مخاطر االئتمان

ركة الشليس لدى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  إلىلتزاماته مما يؤدي إھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بمخاطر االئتمان 
تركزات مخاطر إئتمان ھامة. النقدية وما في حكمھا مودعة لدى بنوك محلية ودولية ذات تصنيف إئتماني جيد. الذمم المدينة 

  بقيمتھا القابلة للتحقق. قياسھاويتم  من عمالء محليينواألخرى تستحق بصورة رئيسية 

  العمولة معدالت مخاطر

 السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ العمولةوھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار 
أ . تراقب اإلدارة التغيرات التي تطرمتغيرة عمولةقصيرة األجل والتي تكون بأسعار  القروضللشركة من  العمولةمخاطر أسعار 

   أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة غير جوھرية بالنسبة للشركة. وبرأيھا العمولةعلى أسعار 

  السيولة مخاطر

تنتج د قالمالية.  باألدواتالمتعلقة  بالتزاماتھاھي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفير األموال الالزمة للوفاء مخاطر السيولة 
يولة من مخاطر السبإدارة وتقوم الشركة  مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. أصلمخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع 

  المراقبة المنتظمة عن كفاية السيولة المتوفرة للوفاء باإللتزامات المالية للشركة.خالل 

  العمالت مخاطر

تتم . يةاألجنبسعار صرف العمالت أالمالية نتيجة للتغيرات في  األدواتن تذبذب قيمة تمثل المخاطر الناجمة عمخاطر العمالت 
. المعامالت بالعمالت األخرى ليست جوھرية. يتم مراقبة مخاطر ومعامالت الشركة بصورة رئيسية باللایر السعودي واليور

  العمالت بصورة منتظمة.
  

  لألدوات المالية القيمة العادلة .١١

وفي  أطراف راغبةلتزام ما ضمن معاملة منتظمة بين إ تسويةالقيمة التي سيتم استالمھا مقابل بيع أصل ما أو دفعھا مقابل ي ھ
تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة واألخرى وتتكون المطلوبات المالية من . ظروف متكافئة

ات المتداولة األخرى والقروض قصيرة األجل. كما في تاريخ قائمة المركز المالي تعتقد إدارة المصروفات المستحقة والمطلوب
  ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتھا الدفترية. المالية أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركةالشركة 

 
 
 

  حداث الالحقةاأل .١٢

ً  ٣٢مدة لتفاقية إللتمديد ا ومساھمي الشركة العربية لصناعة أنابيب المياةتم االتفاق بين كالً من الشركه بعد نھاية الفترة،   يوما
 .٢٠١٦أكتوبر  ٥سوق األسھم السعودية في عالن عن التمديد في إلھذا وقم تم ا م.٢٠١٦نوفمبر  ٧تنتھي في 

 
 

 
 


