
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 

 

 
 

 مراجعة(القوائم المالية األولية الموجزة )غير  

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 عن فحص القوائم المالية األولية الموجزةمراجع المستقل ال مع تقرير

 



 

 إلنتاج األنابيب الفخارية الشركة السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير مراجعة( الموجزة األولية القوائم المالية

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 صفحة فهرس

  

 - الموجزة المالية األولية  القوائم فحص عن المراجع المستقل تقرير

  

 2 )غير مراجعة( الموجزة األولية يقائمة المركز المال

  

 3 )غير مراجعة( الموجزة األولية الدخل الشامل اآلخرو الربح أو الخسارة قائمة

  

 4 )غير مراجعة(األولية الموجزة  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  

 5 )غير مراجعة(قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

  

 18 – 6 )غير مراجعة(الموجزة األولية حول القوائم المالية  إيضاحات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستقلمراجع التقرير 

 الموجزة المالية األولية  فحص القوائمعن 

 

 

 

 المحترمين              إلى السادة / المساهمين

 إلنتاج األنابيب الفخارية الشركة السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 

 مقدمة
 

)شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"(  إلنتاج األنابيب الفخاريةالمرفقة للشركة السعودية  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة

والتدفقات النقدية  الملكيةوالتغيرات في حقوق  الدخل الشامل اآلخرو الخسارة وأربح لل القوائم األولية الموجزةو م2022 مارس 31كما في 

لمعيار  عداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إفي ذلك التاريخ.  أشهر المنتهيةالثالثة  لفترة

حول هذه  استنتاج( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وتقتصر مسؤوليتنا في إبداء 34المحاسبة الدولي رقم )

 حصنا.على ف الموجزة بناء  القوائم المالية األولية 

 

 نطاق الفحص

"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل  2410 الفحص رقم بارتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقا  للمعيار الدولي الخاص 

لألشخاص  سيبشكل أسا استفساراتالمعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص المعلومات المالية األولية من توجيه  "للمنشأة

من  هوتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاق والمحاسبية،المسؤولين عن األمور المالية 

من الحصول على تأكيد  المراجعة التي يتم القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن تمكننا

 بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل عملية المراجعة، عليه لن نبدي رأي مراجعة.

 

 االستنتاج

غير معدة من  م2022مارس  31المرفقة كما في  شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة انتباهناإلى فحصنا، لم يلفت  استنادا  

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. ( "التقرير المالي األولي"34)جميع الجوانب الجوهرية، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 

 

 ستشارات المهنيةلال المحاسبون المتحدونشركة 

 

 

 

___________________ 

 محمد بن فرحان بن نادر

 435ترخيص رقم 

 العربية السعوديةالرياض، المملكة 

 م(2022 -----------------)هـ 1443 ------------
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 التكوين والنشاط - 1

بموجب السجل تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية شركة مساهمة سعودية  )"الشركة"( هي إلنتاج األنابيب الفخارية الشركة السعودية -أ

 .م(1978 فبراير 16الموافق )هـ 1398 ربيع األول 8تاريخ ب الصادر في مدينة الرياض 1010014993التجاري رقم 
 

 .صناعة األنابيبفي يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 
 

 كما حصلت الشركة على السجل التجاري الفرعي التالي:

 النشاط مكان اإلصدار تاريخ اإلصدار رقم السجل اسم السجل
     

صناعة األنابيب وتجارة الفخاريات  الرياض هـ18/10/1438 1010609539 السعودية إلنتاج األنابيب الفخاريةالشركة 

 والمشغوالت اليدوية
 

 إن القوائم المالية األولية الموجزة تمثل موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال السجل التجاري الرئيسي والسجل التجاري الفرعي المشار إليه

 أعاله فقط.
 

 لاير سعودي 10قيمة كل سهم  القيمة، ةمتساوي اسمي سهم 15.000.000لاير سعودي بعدد  150.000.000رأس مال الشركة  حدد -ب

 .وجميعها أسهم عادية نقدية
 

 يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي: -ج

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 182ق رقم يطر – الثانيةالمدينة الصناعية  –الرياض 

 6415ص. ب 

 11442الرمز البريدي 

 المملكة العربية السعودية
 

 أسس إعداد القوائم المالية األولية الموجزة  - 2
 

 المعايير المحاسبية المطبقة

المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية  التقرير( "34األولية الموجزة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )أعدت هذه القوائم المالية 

لى جنب مع إتها جنبا  ءويجب قرا للمراجعين والمحاسبينالمعتمدة من الهيئة السعودية  المكملة للمعايير الدولية والمعايير واإلصدارات األخرى

كافة المعلومات المطلوبة للشركة كاملة من القوائم المالية المعدة والتي ال تتضمن  م2021ديسمبر  31آخر قوائم مالية للشركة للسنة المنتهية في 

التغيرات وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي، ولكن يتم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت هامة لفهم 

 السنوية األخيرة.في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ القوائم المالية 
 

نموذج إعادة تقييم الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير  استخدامقررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أن خيارات 

 لالستثماراتنموذج القيمة العادلة  استخدام( على التوالي وخيار 38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16الملموسة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

م حتى عام 2017من عام  ابتداء  ( لن يكون متاحا  خالل السنوات الثالثة األولى من تاريخ التحول 40العقارية في معيار المحاسبة الدولي رقم )

الشركات  إلزامجلس الهيئة المتضمن م، أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار م2019م وذلك بالنسبة للشركات المدرجة. خالل عام 2019

 م.2022للسنوات المالية التي تبدأ قبل عام  االستثماريةخيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والعقارات  استخدامفي  باالستمرارالمدرجة 
 

 أسس القياس

وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية ومفهوم اإلستمرارية وأساس اإلستحقاق المحاسبي. ويتم إستخدام أساس آخر  األولية الموجزة تم إعداد القوائم المالية

المعتمدة المكملة للمعايير الدولية إذا تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

 .(4ذلك، كما هو مبين في السياسات المحاسبية المطبقة )إيضاح  للمراجعين والمحاسبينة من الهيئة السعودي
 

 السجالت المحاسبية 

 تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة على الحاسب اآللي وباللغة العربية.
 

 عملة العرض واالفصاح 

 رب لاير سعودي.أقلى إويتم تقريبها  تمثل العملة الوظيفيةيتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالرياالت السعودية والتي 
 

 المحاسبية الهامة واألحكام واالفتراضاتالتقديرات 

صععدارات والمعايير واإلفي المملكة العربية السعععودية المعتمدة  للتقرير الماليوفقا  للمعايير الدولية  القوائم المالية األولية الموجزةيتطلب إعداد 

سبينالسعودية  المعتمدة من الهيئة المكملة للمعايير الدولية األخرى ستخدام للمراجعين والمحا الهامة  واألحكام واالفتراضاتبعض التقديرات  ا

 المحتملة بتاريخ إعداد التقارير المالية والمطلوباتجودات التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المعروضععععععة واإلفصععععععاح عن المو

 واالفتراضعععععععات . يتم تقييم التقديراتاألولية الموجزة والقيمة المثبتة لإليرادات والمصععععععروفات خالل فترة التقارير المالية األولية الموجزة

ك توقعات لألحداث المسععتقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل إلى الخبرة السععابقة وعوامل أخرى، بما في ذل باالسععتنادواألحكام بشععكل مسععتمر 

ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع  را  تتعلق بالمستقبل. وناد وأحكام وافتراضاتالظروف الحالية. تقوم الشركة بعمل تقديرات 

 النتائج الفعلية.



 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 سعودية( )شركة مساهمة

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 أسس إعداد القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( - 2
 

 المحاسبية الهامة )تتمة( واألحكام واالفتراضاتالتقديرات 
 

والتقديرات ذات  االفتراضعععععععاتالمجاالت التي تنطوي على درجة أعلى من الحكم أو التقدير أو المجاالت ذات األهمية النسععععععبية حي  تكون 

 هي كما يلي:األولية الموجزة تأثيرات هامة على القوائم المالية 
 

 والموجودات غير الملموسة  واآلالت والمعدات للممتلكات أو طريقة اإلستهالك أو اإلطفاء العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية
. ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بالحسبان والموجودات غير الملموسة واآلالت والمعدات للممتلكاتتقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري 

تقوم اإلدارة بمراجعة العمر اإلنتاجي  أو التلف والتقادم الطبيعي.المعدات والموجودات غير الملموسة للممتلكات واآلالت والمتوقع  االستخدام

 االستهالكسنويا ، حي  يتم تعديل والموجودات غير الملموسة واآلالت والمعدات  للممتلكاتأو طريقة اإلستهالك أو اإلطفاء أو القيمة المتبقية 

 في الفترات السابقة. استخدامهاالمستقبلي حينما تعتقد اإلدارة أن العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية تختلف عن تلك التي تم أو اإلطفاء 
 

 الموجودات غير المالية انخفاض
وجودات قد تحتمل أي تراجع إدارة الشععععععركة دوريا  القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لتحدد إذا ما كان هناك أي مؤشععععععر على أن تلك الم

 االنخفاضللموجودات من أجل تحديد مدى خسععارة  لالسععتردادفي القيمة. وفي حالة وجود أي مؤشععر، يتم تقدير المبلغ القابل  انخفاضخسععارة 

للوحدة  لالسعععتردادبل للموجودات بشعععكل منفرد تقوم الشعععركة بتقدير المبلغ القا لالسعععتردادفي القيمة. وعندما ال يكون ممكنا  تقدير المبلغ القابل 

بحي  يكون أقل من قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة  لالستردادالقابل  الموجوداتالمولدة للنقد التي تنتمي إليها الموجودات. وإذا تم تقدير مبلغ 

 لربح أو الخسارة األولية الموجزة.في القيمة في قائمة ا االنخفاضبخسارة  االعتراف، ويتم لالستردادالدفترية للموجودات إلى قيمتها القابلة 
 

 في قيمة المخزون االنخفاض
القابلة للتحقق. يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل عندما يكون المخزون قديما  أو متقادما ، ويتم تقدير صافي القيمة 

لكل بند من بنود يتم هذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية على أساس معقول. يتم تقييم المبالغ التي ال يعتبر أي منها جوهري 

إلى أسعار  استنادا  المخزون، ولكنه قديم أو متقادم، وذلك بصورة جماعية ويتم تطبيق مخصص لها تبعا  لنوع المخزون ودرجة التقادم أو القدم 

 البيع التاريخية.
 

 منافع الموظفين
التقييمات اإلكتوارية، تتضمن التقييمات  باستخدامهاية الخدمة مكافأة ن اللتزاماتيتم تحديد تكاليف خطط نهاية الخدمة للموظفين والقيمة الحالية 

قد تختلف عن التطورات الفعلية في المسععتقبل. وتتضععمن تحديد معدل الخصععم والزيادة المسععتقبلية في الرواتب، ومعدل  افتراضععاتاإلكتوارية 

الرئيسعععية وطبيعتها طويلة األجل. يتم مراجعة كافة  االفتراضعععاتالوفيات والزيادات المسعععتقبلية في المعاشعععات. نتيجة لتعقد عملية التقييم، ف ن 

 في تاريخ التقرير المالي األولي الموجز. االفتراضات
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة - 3

لمنتهية في إن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة هي نفس تلك السياسات المطبقة على القوائم المالية للسنة ا

 يناير 1، حي  أنه ال يوجد معايير جديدة تم إصععدارها ومع ذلك ف ن عددا  من التعديالت على المعايير سععارية إعتبارا  من م2021ديسععمبر  31

 والتي تم شرحها في القوائم المالية السنوية للشركة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. م2022
 

  هم السياسات المحاسبيةملخص أل - 4

 فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
 

 واآلالت والمعدات الممتلكات

. تشتمل التكلفة على المصاريف المنسوبة متراكمةمتراكم وأي خسائر هبوط  اهالكتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحا  منها أي 

 على الممتلكات واآلالت والمعدات. عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية االستحواذبصورة مباشرة إلى 

 إيراديهكبنود منفصلة )مكونات رئيسية( من الممتلكات واآلالت والمعدات. تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف  احتسابهامختلفة، يتم 

طريقة  باستعمالعلى أساس عمرها اإلنتاجي المقدر وذلك  االستهالكات احتسابأما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية. ويجري 

 .االستبعادالمتراكم يتم حذفهما من الحسابات بتاريخ البيع أو  واستهالكها ةأو المستبعد ةالمباعالممتلكات واآلالت والمعدات ثابت. القسط ال
 

 إن العمر اإلنتاجي المقدر للبنود الرئيسية لهذه الممتلكات واآلالت والمعدات هي على النحو التالي:
 

 

 

المتوقعة من  االقتصاديةتتناسب مع المنافع  االستهالكبشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة  االستهالكيتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة 

 الممتلكات واآلالت والمعدات.

 اإلنتاجيالعمر  البيان  العمر اإلنتاجي البيان

على األراضععععععي  المقعععامعععة المبعععاني

 المستأجرة
 سنوات 10 المعدات الثقيلة  سنة 30 – 16

 سنوات 5 والطابعات ليالحاسب اآلأجهزة   سنة 40 – 4 اآلالت والمعدات 

 التحسينات على المباني المستأجرة  سنوات 5 – 4 السيارات
أو مدة  سنوات 5

 أقل ااإليجار أيهم
 سنوات 5 قطع الغيار  سنوات 6 والمفروشات األثاث
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 4
 

 الموجودات غير الملموسة

بالموجودات غير الملموسة الُمستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية  االعترافيتم 

 . االستحواذتجميع األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ 
 

، إن وجدت. إن الموجودات غير متراكمةخسائر هبوط أي و تراكممأي إطفاء بعد اإلثبات األولي، تدرج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  

 تكبدها. عند األولية الموجزةتكاليف التطوير ال تتم رسملتها، ويتم إثبات المصاريف في قائمة الربح أو الخسارة  باستثناءالملموسة المنتجة داخليا ، 
 

 غير محددة. يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون إما محددة أو
 

 الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة
رات مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل فترة مالية. تتم المحاسبة عن التغي تتم

محاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار في العمر اإلنتاجي المتوقع، وتعالج كتغيرات في التقديرات ال

 ضمن فئة المصاريف التي تتفق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. األولية الموجزةاإلنتاجية المحددة في قائمة الربح أو الخسارة 
 

 الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة 
للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها سنويا ، إما  اختبارهاال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم 

لمحددة ما زالت بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدّرة للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير المحددة سنويا  لتحديد ما إذا كانت األعمار غير ا

 محتملة. وإذا لم تكن كذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
 

والقيمة الدفترية  االستبعاديتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت 

 عندما يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة.األولية الموجزة ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة  للموجودات غير الملموسة،
 

 طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي: باستخداميتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة 
 

 اإلنتاجيالعمر   البيان

 سنوات 5  برامج حاسب آلي
 

 التأجير والتزاماتاألصول  استخدامحق 

بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل أراضي وإيجارات المكاتب. يتم  باالعترافقامت الشركة 

الموجزة على مدى فترة اإليجار  الخسارة األوليةتوزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو 

األصل على مدى العمر اإلنتاجي  استخدامحق  استنفاذلكل فترة. يتم  االلتزامحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من بحي  يتم ت

 لألصل وفترة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.
 

الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ بداية العقد،  يتم مبدئيا  قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة

 اإلضافي للشركة. االقتراضمعدل  استخدامويتم 
 

 نشاءاألعمال الرأسمالية قيد اإل

تصبح جاهزة لالستخدام نشاء عندما تقيد األعمال الرأسمالية قيد االنشاء بالتكلفة وال يتم استهالكها، يتم البدء في استهالك االعمال الرأسمالية قيد اإل

 للغرض التي أنشئت من أجله ويتم تحويلها لبند الممتلكات واآلالت والمعدات.
 

 األدوات المالية
 

 اإلثبات وإلغاء اإلثبات

 يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة المالية.
 

المالي  يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عندما تنقضي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما يتم تحويل األصل

 وجميع المخاطر والمنافع بشكل جوهري. 
 

 .انقضاؤهأو إلغائه أو  استبعادهالمالي عندما يتم إطفاؤه أو  بااللتزام االعترافويلغى 
 

 التصنيف والقياس األولي للموجودات المالية

 يتم قياس جميع الموجودات المالية أوليا  بالقيمة العادلة المعدلة بتكاليف العملية )إن وجد(.

 إلى الفئات التالية: -عدا عن تلك المخصصة والفعالة كأدوات تحوط  -يتم تصنيف الموجودات المالية 

 التكلفة المطفأة  •

 .أو الخسارةخالل الربح  القيمة العادلة من •

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •

 يتم تحديد فئة التصنيف عن طريق كل من:

 نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية. •

 خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية. •

ضععمن تكاليف التمويل أو إيرادات التمويل  أو الخسععارةلية والمثبتة في الربح يتم عرض جميع اإليرادات والمصععاريف المتعلقة بالموجودات الما

 أو بنود مالية أخرى.



 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 سعودية( )شركة مساهمة

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
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 األدوات المالية )تتمة(
 

 القياس الالحق للموجودات المالية

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

أو  الربحيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الموجودات تلبي الشععععروط التالية )وليسععععت مخصععععصععععة كقيمة عادلة من خالل 

 (:الخسارة
 

 بالموجودات المالية وتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية. االحتفاظبها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى  االحتفاظيتم  •

 القائم. الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدينأن ينتج عن  •
 

بعد تشعععمل هذه الفئة الموجودات المالية غير المشعععتقة مثل القروض والذمم المدينة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سعععوق نشعععط. و

طريقة سعععر الفائدة الفعال. ويتم حذف الخصععم عندما يكون تأثير الخصععم غير جوهري.  باسععتخدامالمبدئي يتم قياسععها بالتكلفة المطفأة  فاالعترا

 ويندرج ضمن هذه الفئة من األدوات المالية أرصدة لدى البنوك والمدينون التي تندرج ضمن هذه الفئة من األدوات المالية.
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية 

للتحصعععععيل والبيع" والموجودات  االحتفاظللتحصعععععيل" أو " االحتفاظالموجودات المالية التي يُحتفظ بها ضعععععمن نموذج أعمال مختلف عدا عن "

 .أو الخسارةاسها بالقيمة العادلة من خالل الربح المالية التي تدفقاتها النقدية التعاقدية ال تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة يتم قي
 

 

تقنية تقييم عندما ال يكون هناك سععوق  باسععتخدامويتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية في هذه الفئة بالرجوع إلى تعامالت سععوق نشععط أو 

 نشط.
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت الموجودات تستوفي الشروط التالية: باحتسابركة تقوم الش
 

 .بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الحفظ من أجل تحصيل التدفقات النقدية المرتبطة بها والبيع االحتفاظيتم  •

المالية تدفقات نقدية تقتصععر على دفعات أصععل الدين والفائدة المسععتحقة على مبلغ أصععل الدين غير أن ينتج عن الشععروط التعاقدية للموجودات  •

 القائم.
 

 المكاسب أو الخسائر التي يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة سوف يتم إعادة تدويرها عند إلغاء إثبات األصل.
 

 قيمة الموجودات المالية انخفاض

 االئتمانية( مزيدا  من المعلومات المسععععععتقبلية إلثبات الخسععععععائر 9القيمة الجديدة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) انخفاضخدم متطلبات تسععععععت

 المتوقعة. االئتمانيةنموذج الخسارة  -المتوقعة 

. وبدال  من ذلك تأخذ الشععركة بالحسععبان نطاق أوسععع االئتمانبتحديد حدث خسععارة  يعتمد على قيام الشععركة مبدئيا   االئتمانيةلم يعد إثبات الخسععائر 

المتوقعة، بما في ذلك األحداث الماضععية والظروف الحالية والتنبؤات المعقولة  االئتمانوقياس خسععائر  االئتمانمن المعلومات عند تقييم مخاطر 

 بلية لألداة.والداعمة التي تؤثر على إمكانية التحصيل المتوقع للتدفقات النقدية المستق
 

 عند تطبيق هذا النهج المستقبلي يتم التمييز بين:

منخفضة )المرحلة  ائتمانيةالمبدئي أو التي تحتوي على مخاطر  االعترافبشكل جوهري منذ  االئتمانيةاألدوات المالية التي لم تنخفض جودتها  •

 األولى( و.

 منخفضة )المرحلة الثانية(. االئتمانيةالمبدئي ولم تكن مخاطرها  االعترافبشكل جوهري منذ  االئتمانيةاألدوات المالية التي تنخفض جودتها  •
 

يل موضععععععوعي على  ها دل لدي ية التي  مال ثة" الموجودات ال ثال تاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أي من  االنخفاض فيتغطي "المرحلة ال مة ب القي

 موجودات الشركة في هذه الفئة.
 

 متوقعة مدى الحياة" للفئة الثانية. ائتمانيةالمتوقعة" للفئة األولى بينما يتم إثبات "خسائر  االئتمانيةهرا  من الخسائر ش 12يتم إثبات "
 

 على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. االئتمانيةالمرجح للخسائر  االحتمالالمتوقعة من خالل تقدير  االئتمانيةيتم تحديد مقياس الخسائر 
 

شعععهرا  للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشعععامل األخر. وبما أن معظم هذه  12متوقعة لمدة  ائتمانيةتعترف الشعععركة بخسعععائر 

ك زيادة حيادها يُعد ضععععئيال . إالّ أنه في تاريخ كل تقرير تقوم الشععععركة بتقييم إذا ما كانت هنا احتمالممتاز ف ن  ائتمانياألدوات تتمتع بتصععععنيف 

 لألداة. االئتمانملحوظة في مخاطر 
 

 الموجودات المالية استبعاد
 

للتدفقات النقدية من الموجودات أو تقوم بتحويل الموجودات المالية  التعاقديةمالية فقط عندما تنتهي الحقوق الموجودات التقوم الشركة ب لغاء 

بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع الملكية للموجودات فتستمر  االحتفاظبنقل أو ومخاطر ومزايا الملكية إلى جهة أخرى. إذا لم تقم الشركة 

 بحصتها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بالموجودات المالية إلى المبالغ التي قد تضطر لدفعها. باالعترافالشركة 



 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 سعودية( )شركة مساهمة
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 األدوات المالية )تتمة(
 

 المطلوبات المالية

 تصنف المطلوبات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

مالية  التزاماتطريقة العائد الفعلي. وال يوجد لدى الشركة  باستخدامتم تصنيف وقياس جميع المطلوبات المالية لدى الشركة بالتكلفة المطفأة 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 المخزون

ته الحالية على يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. ويتم تحديد التكاليف المتكبدة في الوصول بكل منتج إلى موقعه وحال

لتام وتحت التشغيل، تتضمن التكلفة الحصة المناسبة من المصاريف غير المباشرة أساس المتوسط المرجح. وفي حالة المخزون من اإلنتاج ا

 لإلنتاج إستنادا  إلى سعة التشغيل العادية.
 

 صافي القيمة القابلة للتحقق هي عبارة عن سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية ناقصا  أي تكلفة إلتمام عملية البيع.
 

 الذمم المدينة

. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيا  االعتياديدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المباعة في سياق العمل الذمم الم

يتم  والتي المتوقعة في القيمة االئتمانيةطريقة الفائدة الفعلية، ناقصا  مخصص الخسائر  باستخدامبالقيمة العادلة وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة 

 بها في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموجزة. االعتراف
 

 النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

رصدة لدى البنوك والذي يستحق خالل ثالثة شهور أو أقل من تاريخ اإليداع والذي يتعرض لمخاطر ضئيلة األيتمثل النقد من النقد في الصندوق و

 للتغيرات في القيمة.
 

 مكافآت الموظفين

 مكافأة نهاية الخدمة -

طريقة تكلفة الوحدة المتوقعة مع إجراء تقييم إكتواري بنهاية كل فترة مالية سنوية، ويتم إدراج إعادة  باستخداميتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة 

ئنة القياس التي تشمل المكاسب والخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة في حين يتم إدراج المصاريف أو المبالغ الدا

ألولية الموجزة للفترة التي تم تكبدها فيها، ويتم إدراج إعادة القياس المعترف في الدخل الشامل اآلخر ضمن ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر ا

 األرباح المبقاه فورا  وال يتم إعادة إدراجه ضمن قائمة الربح أو الخسارة األولية الموجزة.
 

 مزايا التقاعد -

، ويمثل خطة مساهمة محددة، وتعتبر الدفعات االجتماعيةلى مؤسسة التأمينات تقاعد لموظفيها السعوديين إ اشتراكاتتقوم الشركة بسداد 

 كمصاريف عند تكبدها.
 

 مكافآت الموظفين قصيرة األجل -

عن المزايا المستحقة للموظفين بالنسبة لألجور والرواتب، واإلجازة السنوية واإلجازة المرضية في الفترة التي يتم فيها  بااللتزام االعترافيتم 

 ديم الخدمة المتعلقة بها بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع أن يتم دفعها مقابل تلك الخدمة.تق
 

 المخصصات

قائم )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق وأن يكون من المحتمل أنه سوف يتطلب  التزاميجب إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة 

 عليها. االعتمادبطريقة يمكن  االلتزاموأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ  االلتزاملتسوية هذا  اقتصاديةتدفقات خارجة لموارد لها منافع 

)من قبل طرف آخر( لبعض من أو لجميع اإلنفاق المطلوب لتسوية مخصص )من خالل عقد تأمين  االستردادعندما يكون من المتوقع أن يتم 

، االلتزامالمبلغ المسترد إذا قامت المنشأة بتسوية  استالممسترد فقط عندما يكون في حكم المؤكد أنه سيتم على سبيل المثال(، ف نه يتم إثبات المبلغ ال

وذلك  األولية الموجزةويتم إثبات هذا المبلغ المسترد كأصل منفصل. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة 

 بالصافي بعد طرح المبلغ المسترد.
 

 المستحقة الدفع والمبالغالدائنة  ذممال

 ل الموردين.يتم إثبات اإللتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبال  عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قب
 

 عقود مع العمالءالالتزامات 

المبالغ المستلمة مقدما  من العمالء كالتزامات عقود على الشركة، على أن يتم إثبات تلك المبالغ ك يرادات محققة عند تقديم الخدمة  يتم إثبات

 المحددة وفقا  للعقود المبرمة.
 

 األطراف ذات العالقة

ذات عالقة بالشركة، ويكون الشخص ذو عالقة إذا امتلك سيطرة أو تأثير جوهري على الشركة أو كان الطرف ذو العالقة هو شخص أو منشأة 

كشركة أم أو كشركة تابعة أو كشركة زميلة  المجموعةفي نفس  عضوعضو في اإلدارة الرئيسية، وتكون المنشأة ذات عالقة إذا كانت المنشأة 

 أو مرتبطين بمشروع مشترك أو تكون كال المنشأتين مشروعا  مشتركا  لطرف ثال .
 

ل المعاملة مع األطراف ذات العالقة تحويل الموارد او الخدمات او االلتزامات بين الشركة والطرف ذو العالقة بغض النظر عما إذا تم تحمي

د اإلدارة الرئيسين هم األشخاص المفوضين والمسؤولين عن التخطيط واإلدارة ولهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على العمليات السعر. وان افرا

 التشغيلية للشركة بما فيهم المدير.
 



 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 سعودية( )شركة مساهمة

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 4
 

 التوزيعات المستحقة للمساهمين

عات األرباح إلى مساهمي الشركة كالتزام عند إقرار هذه التوزيعات. وفقا  لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يتم إقرار تسجل توزي

التوزيعات عند اعتمادها من المساهمين أو تفويض من المساهمين إلى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف 

وي بموجب قرار من الجمعية العامة العادية ويجدد سنويا . وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية. ويخصم سنوي أو ربع سن

 .الملكيةالمبلغ المقابل مباشرة من حقوق 
 

 مخصص الزكاة 

لخسارة األولية إن الزكاة التقديرية التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة بتحميلها على قائمة الربح أو ا

 فقا  لمبدأ االستحقاق.، حي  يتم احتسابها للسنة تقديريا  وللمراجعين والمحاسبينالموجزة وفقا  لمعيار الزكاة والرأي الصادر من الهيئة السعودية 
 

في  هيئة الزكاة والضريبة والجماركيتم احتساب الزكاة في نهاية السنة على أساس صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة أيهما أكبر طبقا  ألنظمة 

 المملكة العربية السعودية.
 

 ربط فيها.يتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائي بالسنة التي يتم استالم ال
 

 ضرائب االستقطاع

تقوم الشركة ب ستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وعلى توزيعات األرباح المدفوعة 

 في المملكة العربية السعودية. للمساهمين غير المقيمين وفقا  ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
 

 القيمة المضافةضريبة 

هـ(، وهي ضريبة على توريد 1439ربيع الثاني  14م )2018يناير  1تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية بدءا  من 

وزيع كمبدأ عام، السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف ولكن يتم جمعها في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج والت

لذلك؛ يجب أن تعكس معاملة ضريبة القيمة المضافة في حسابات الشركة دورها كمحّصل للضريبة والينبغي إدراج ضريبة القيمة المضافة في 

المضافة،  الدخل أو في النفقات سواء  كانت ذات طبيعة رأسمالية أو إيرادات. ومع ذلك، ستكون هناك ظروف تتحمل فيها الشركة ضريبة القيمة

 وفي مثل هذه الحاالت التي تكون فيها ضريبة القيمة المضافة غير قابلة لإلسترداد، يجب إدراجها في تكلفة المنتج أو الخدمة.
 

 تحقق االيرادات

 باستخدام نموذج الخمس خطوات التالية: 15تعترف الشركة باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

مع العميل: يعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً أو التزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير التي يجب الوفاء  تحديد العقد -1
 بها.

 تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد مع عميل لنقل سلعة أو تقديم خدمة. -2
ل الذي تتوقع الشركة أن يحقق له مقابل تحويل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى العميل تحديد سعر الصفقة: سعر الصفقة هو مبلغ المقاب -3

 باستثناء المبالغ المجمعة نيابة عن أطراف ثالثة.
تخصيص سعر إلى الصفقة: التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الشركة بتخصيص سعر  -4

لة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار االعتبار الذي تقوم به الشركة، يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل المعام
 الوفاء بكل التزام.

 االعتراف باإليراد عندما )كما( يفي الكيان بالتزام األداء. -5
 

تقديم الخدمة للعميل. التزام األداء هو وعد بتقديم الخدمة للعميل. عند الوفاء بالتزامات يتحقق اإليراد عند الوفاء ب لتزامات األداء ويكون ذلك عند 

ات األداء يسجل اإليراد بالقيمة العادلة للمنفعة المقدمة ويستثنى من سعر الخدمة أي مبالغ محصلة بالنيابة عن أي أطراف خارجية وأي خصوم

 على السعر.
 

شمل خدمات مختلفة معينة، يتم توزيع سعر الفاتورة بشكل نسبي، ويتحقق ايراد الخدمات عند الوفاء بالتزامات إذا كانت فاتورة الخدمة للعميل ت

 األداء وتقديم الخدمة للعميل. تقدم الشركة خدماتها بشكل مباشر وال تعتبر وكيال  ألي أطراف أخرى.
 

لذي تم تحصيله أو القابل للتحصيل من بيع البضائع في سياق أنشطة الشركة تقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقدي ا

لق الحرية العادية. تقوم الشركة ب ثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع للعميل، ويتمتع العميل بمط

غير مستوفى بما يؤثر على قبول العميل لتلك البضائع. ويتم التسليم عندما يتم شحن  التزامأو بيع هذه البضائع، وأالّ يكون هناك  استخدامفي 

القبول أو أن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل البضائع وفقا  لعقد البيع أو مع أحكام 

 جميع معايير القبول. استيفاءيكون لدى الشركة دليل موضوعي على 
 

ألنه ال يلزم  مشروط،يتم إثبات الذمم المدينة التجارية عندما يتم تسليم البضائع، حي  أن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير 

 سوى مرور الوقت قبل أن تُستحق الدفعة.
 

 تكلفة المبيعات

، وتثبت التكاليف التشغيلية على أساس التكلفة التاريخية. وتصنف تكاليف اإلنتاج ومصاريف التصنيع االستحقاقتثبت كافة المصاريف على أساس 

األخرى المباشرة كتكلفة مبيعات. ويتضمن ذلك المواد الخام والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة األخرى المتعلقة بها. وتسجل التكاليف 

 ، فيما تظهر كافة التكاليف األخرى المتبقية كمصاريف عمومية وإدارية.سويقيةتو بيعيهمثل تكاليف البيع كمصاريف 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 المصاريف البيعية والتسويقية

الشركة وبيعها. يتم تصنيف كافة المصاريف  تتكون المصاريف البيعية والتسويقية بصورة رئيسية من التكاليف المتكبدة في التسويق لمنتجات

 األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
 

 المصاريف العمومية واإلدارية

توزيع تتكون المصاريف العمومية واإلدارية من التكاليف المباشرة وغير المباشرة غير المتعلقة بتكلفة اإليرادات. يجب أن يتم على أساس ثابت 

متى كان ذلك ضروريا . تتضمن تلك المصاريف بصورة رئيسية تكاليف  –العمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات المصاريف بين المصاريف 

هنية الموظفين والمزايا األخرى للموظفين والمكافآت والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب الصيانة ومصاريف اإليجار والتأمين واألتعاب الم

 وغيرها.
 

 عقود اإليجار

نيف عقود اإليجار ك يجارات تمويلية عندما يتم تحويل المخاطر ومنافع التملك إلى المستأجر بشكل جوهري بموجب شروط عقود اإليجار، يتم تص

 أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية.
 

 الشركة كمستأجر 

المنافع والمخاطر الجوهرية على ملكية الممتلكات إلى الشركة عند بداية اإليجار بالقيمة  يتم رسملة عقود اإليجار التمويلية التي تنقل فعليا  جميع

المالية وتخفيض العادلة في تاريخ االستحواذ، أو إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم توزيع دفعات اإليجار بين األعباء 

ق معدل عمولة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزامات. يتم إثبات األعباء المالية ضمن تكاليف التمويل في التزامات عقود اإليجار وذلك لتحقي

 قائمة الربح أو الخسارة األولية الموجزة.
 

تحصل على على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك قدر معقول من التأكد أن الشركة س المستأجرةيتم استنفاذ األصول 

 الملكية في نهاية مدة اإليجار، يتم استنفاذ األصل خالل العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة العقد، أيهما أقل.
 

لي عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار يختلف عن عقد اإليجار التمويلي. يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف تشغي

 ربح أو الخسارة األولية الموجزة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. في قائمة ال
 

 الشركة كمؤجر
 يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم الشركة بموجبها بتحويل كافة مخاطر ومنافع ملكية األصول الجوهرية كعقود إيجارات تشغيلية. تضاف

في التفاوض وإعداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إثباتها على فترة اإليجار التكاليف المباشرة األولية المتكبدة 

 بنفس أسس إثبات دخل اإليجار. يتم إثبات اإليجارات المحتملة ك يرادات في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.
 

 المعلومات القطاعية

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا  في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 

 الشركة.  المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا  للتقارير التي تم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى
 

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات 

 اقتصادية.
 

 ربحية السهم )خسارة( 

ي نهاية الفترة. كما يتم احتساب يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما ف

الربح من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد األسهم  )الخسارة( ربحية السهم األساسية من العمليات الرئيسية بقسمة صافي)خسارة( 

 القائمة كما في نهاية الفترة.
 

 العمالت األجنبية ب المعامالت

دية المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النق تتم

اسب والخسائر إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في نهاية السنة. إن المك األولية الموجزة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي

 .األولية الموجزة الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الربح أو الخسارة
 

أسعار الصرف في تاريخ  باستخدامإعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية كل سنة، وإنما يتم قياسها بالتكلفة التاريخية )يتم تحويلها  ال يتم

تم تحديد القيمة العادلة  يأسعار الصرف في التاريخ الذ باستخدامالبنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة، والتي يتم تحويلها  باستثناءالمعاملة(، 

 فيه.
 

 للفترة األولية المالية النتائج - 5

ونتائج  م2022مارس  31كما في  الموجزة بعدلقامت إدارة الشركة ب عداد جميع التسويات التي رأت أهميتها لكي تظهر القوائم المالية األولية 

 عن النتائج المالية المنتهية في ذلك التاريخ. إن النتائج المالية األولية الموجزة لتلك الفترة قد ال تمثل مؤشرا  دقيقا   الموجزة للفترةأعمالها األولية 

 لكامل السنة.
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 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 واآلالت والمعدات، بالصافي الممتلكات - 6
 

 هذا البند مما يلي: يتألف -أ

 م2022 مارس 31كما في 

 

المباني المقامة على 

 األراضي المستأجرة

 لاير سعودي

 اآلالت والمعدات

 لاير سعودي

 السيارات

 لاير سعودي

األثاث 

 والمفروشات

 لاير سعودي

 المعدات الثقيلة

 لاير سعودي

أجهزة 

 الحاسب اآللي

 والطابعات

 لاير سعودي

التحسينات على 

 المباني المستأجرة

 لاير سعودي

 قطع الغيار

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

           التكلفـــــــة

 524,468,954 7,907,945 1,351,640 135,075 5,935,825 3,061,300 3,949,207 404,127,809 98,000,153  ، بداية الفترةالرصيد

 450 - - - - 450 - - -  إضافات

 - (1,045,118) - - - - - 1,045,118 -  قطع الغيار أصولالمحول من 

 524,469,404 6,862,827 1,351,640 135,075 5,935,825 3,061,750 3,949,207 405,172,927 98,000,153  الفترة، نهاية الرصيد

           

           ستهالك المتراكماال

 346,545,105 7,907,944 1,297,640 122,086 5,038,134 3,043,805 3,947,427 ج262,893,878 ج62,294,191  ، بداية الفترةالرصيد

 3,181,518 - 13,962 2,196 58,711 4,023 1,750 2,580,904 519,972  المحمل للسنة 

 - (1,045,118) - - - - - 1,045,118 -  قطع الغيار أصولالمحول من 

 349,726,623 6,862,826 1,311,602 124,282 5,096,845 3,047,828 3,949,177 266,519,900 62,814,163  الفترة، نهاية الرصيد

           

 174,742,781 1 40,038 10,793 838,980 13,922 30 138,653,027 35,185,990  صافي القيمة الدفترية 
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 السعودية إلنتاج األنابيب الفخاريةالشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات، بالصافي )تتمة( - 6

 يتألف هذا البند مما يلي )تتمة(: -أ

 م2021ديسمبر  31كما في 

 

المباني المقامة على 

 األراضي المستأجرة

 لاير سعودي

 اآلالت والمعدات 

 لاير سعودي

 السيارات

 لاير سعودي

األثاث 

 والمفروشات

 لاير سعودي

 المعدات الثقيلة

 لاير سعودي

أجهزة 

 الحاسب اآللي

 والطابعات

 لاير سعودي

التحسينات على 

المباني 

 المستأجرة

 لاير سعودي

 الغيارقطع 

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

           التكلفـــــــة

 529,271,207 7,907,945 1,351,640 135,075 5,935,825 3,061,300 3,949,207 407,165,359 99,764,856  ، بداية السنةالرصيد

 99,567 - - - - - - 99,567 -  إضافات

 1,474,978 - - - - - - 1,474,978 -  المحول من مخزون قطع الغيار

 (6,376,798) - - - - - - (4,612,095) (1,764,703)  و –استبعادات 

 524,468,954 7,907,945 1,351,640 135,075 5,935,825 3,061,300 3,949,207 404,127,809 98,000,153  ، نهاية السنةالرصيد

           

           ستهالك المتراكماال

 340,126,131 7,907,944 1,241,792 113,303 4,772,098 3,019,017 3,927,616 257,165,355 61,979,006  بداية السنة، الرصيد

19,811  10,340,616 2,079,888  المحمل للسنة    24,788   266,036 55,848 ج8,783     - 12,795,770   

 (6,376,796) - - - - - - (4,612,093) (1,764,703)  و –استبعادات 

 346,545,105 7,907,944 1,297,640 122,086 5,038,134 3,043,805 3,947,427 ج262,893,878 ج62,294,191  ، نهاية السنةالرصيد

           

141,233,931 ج35,705,962  صافي القيمة الدفترية    1,780  17,495   897,691   12,989   54,000   1 177,923,849 

 

لاير سعودي( مقامة على أراضي مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية  98,003,153: م2021ديسمبر  31) م2022مارس  31لاير سعودي كما في  98,000,153إن المباني البالغ تكلفتها  -ب

 )مدن( بموجب عقود إيجار تشغيلية على ُمدد قابلة للتجديد.

 

 لاير سعودي(. 151,377,501: م2021ديسمبر  31)م 2022مارس  31كما في لاير سعودي  151,377,501المستهلكة بالكامل والتي ال زالت تعمل مبلغ  اآلالت والمعداتو الممتلكاتبلغت تكلفة  -ج

 

قطع غيار إستراتيجية خاصة باآلالت والمعدات والبالغة تكلفتها  في مثلتلاير سعودي( ت 7.907.945: م2021ديسمبر  31) م2022مارس  31لاير سعودي كما في  6.862.827إن بند قطع الغيار والبالغ تكلفته  -د

 لاير سعودي(. 404,127,809: م2021ديسمبر  31) م2021 مارس 31لاير سعودي كما في  405,172,927

 

 دد قابلة للتجديد.لاير سعودي( تمت على مباني مستأجرة بموجب عقود إيجار تشغيلية لمُ  1.351.640: م2021ديسمبر  31) م2022 مارس 31لاير سعودي كما في  1,351,640إن جميع التحسينات البالغ تكلفتها  -هـ



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 الموجودات غير الملموسة، بالصافي - 7

 :ان حركة الموجودات غير الملموسة هي كما يلي -أ

 

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

    التكلفة

 1,711,060  1,711,060 بداية الفترة / السنةفي الرصيد 

 1,711,060  1,711,060 نهاية الفترة / السنةفي الرصيد 

    
    اإلطفاء المتراكم

 684,424  1,026,636 بداية الفترة / السنةفي الرصيد 

 342,212  85,553 المحمل للفترة / للسنة

 1,026,636  1,112,189 نهاية الفترة / السنةفي الرصيد 

    
 684,424  598,871 صافي القيمة الدفترية

 

 لي ويتم إطفاؤها على مدة خمس سنوات.اآلحاسب التتمثل الموجودات غير الملموسة في برامج  -ب

 

 األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء - 8

 م: صععفر لاير سعععودي(2021ديسععمبر  31م )2022مارس  31كما في  لاير سعععودي 967,525الرأسععمالية قيد اإلنشععاء والبالغة تتمثل األعمال 

م 2022خالل عام  هافي تكلفة إعادة إنشعععععاء المبنى الذي تلف نتيجة الحريق الذي تم في المصعععععنع األول لدى الشعععععركة، ومن المتوقع اإلنتهاء من

 لاير سعودي. 1,935,050بلغت ب جمالي تكلفة متوقعة و
 

 الدفعات المقدمة لشراء اآلالت والمعدات - 9

نتيجة تتمثل الدفعات المقدمة في تكلفة شراء آالت ومعدات وذلك الستخدامها في أحد مراحل خطوط اإلنتاج بدال  من اآلالت والمعدات التي تلفت 

الحريق الذي حدث في أحد مراحل خطوط اإلنتاج في المصنع األول للشركة. بلغت تكلفة الدفعات المقدمة لشراء اآلالت والمعدات بمبلغ 

 ب(. – 17)إيضاح  لاير سعودي( 1,208,298م: 2021ديسمبر  31) م2022مارس  31لاير سعودي كما في  1,208,298
 

 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى - 10

 

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 822,575  2,122,994 مصاريف مدفوعة مقدما  

 825,792  761,717 دفعات مقدمة للموردين

 170,272  196,272 تأمين مسترد

 8,671  2,538 سلف موظفين

 3,083,521  1,827,310 

 

 المخزون، بالصافي - 11

 

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 18,576,407  18,856,127 قطع غيار

 10,073,428  8,924,446 مواد خام

 12,197,511  11,432,448 مخزون تحت التشغيل

 2,424,162  2,534,910 مخزون إكسسوارات

 1,680,952  3,868,315 مخزون تام الصنع

 576,461  596,049 مخزون مواد تعبئة وتغليف

 46,212,295  45,528,921 

 (2,002,105)  (2,002,105) مخصص مخزون تالف وراكد وبطيء الحركة

 44,210,190  43,526,816 

 

 



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 المدينة، بالصافيالذمم  - 12

 يتألف هذا البند مما يلي: -أ

 

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 63,941,701  63,503,343 ذمم مدينة تجارية 

 (16,472,044)  (16,472,044) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 47,031,299  47,469,657 
 

 هي كالتالي:التي لم تنخفض قيمتها  المدينةإن أعمار الذمم  -ب

 
 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 29,749,340  28,410,114 شهور 3حتى 

 5,992,251  4,977,532 شهور 6شهور حتى  3من 

 9,819,228  9,712,459 شهور حتى سنة 6من 

 18,380,882  20,403,238 من سنةأكثر 

 63,503,343  63,941,701 
 

 

 المعلومات القطاعية - 13

تقوم الشركة بعرض معلومات قطاعية على أساس التقسيم الجغرافي للمبيعات، حي  أن الشركة لديها عمالء داخل المملكة وخارجها كما  -أ

 يلي:

 )غير مراجعة( م2022مارس  31 

 
 داخل المملكة

 سعوديلاير 
 

 خارج المملكة

 لاير سعودي
 

 المجموع

 لاير سعودي

 18,537,103  66,931  18,470,172 المبيعات، بالصافي

 (15,648,996)  (56,503)  (15,592,493) تكلفة المبيعات

 2,888,107  10,428  2,877,679 مجمل الربح
 

 )غير مراجعة( م2021مارس  31 

 

 داخل المملكة

 لاير سعودي
 

 خارج المملكة

 لاير سعودي
 

 المجموع

 لاير سعودي

 24,754,316  466,939  24,287,377 المبيعات، بالصافي

 (17,620,519)  (332,375)  (17,288,144) تكلفة المبيعات

 7,133,797  134,564  6,999,233 مجمل الربح
 

 م2022مارس  31لاير سعودي للفترة المنتهية في  66,931مبيعات الشركة للعمالء خارج المملكة العربية السعودية مبلغ  صافي بلغت -ب

من  %0.02 لاير سعودي والتي تمثل نسبة 466,939: مبلغ م2021مارس  31من إجمالي مبيعات الشركة ) %0.0036والتي تمثل نسبة 

 .إجمالي مبيعات الشركة(
 

 )المصاريف( األخرىاإليرادات  - 14

  

 م2022مارس  31

 )غير مراجعة(

  لاير سعودي

 م2021 مارس 31

 مراجعة(غير )

 لاير سعودي

 -  4,500,000  تعويضات تأمين * 

 -  178,218  فروقات عملة

 (22,811)  47,092  أخرى

  4,725,310  (22,811) 

تعويض الشعععركة نتيجة الحريق الذي جزء من وذلك  ك التأمينمن شعععركة شعععركة اليتمثل هذا المبلغ في قيمة الدفعة المقدمة التي اسعععتلمتها * 

أ(. – 18حدث في المصنع األول لدى الشركة )إيضاح 



 

 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 م2022مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 
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 ربحية السهم)خسارة(  - 15

 تحتسععب ربحية السععهم األسععاسععي من صععافي ربح الفترة بقسععمة صععافي ربح الفترة على المتوسععط المرجح لعدد األسععهم القائمة كما في نهاية الفترة

الربح من العمليات الرئيسععية )الخسععارة( ربحية السععهم األسععاسععي من العمليات الرئيسععية بقسععمة صععافي )خسععارة( مليون سععهم. تحتسععب  15والبالغ 

ربحية األسععععهم المخفضععععة مماثلة )خسععععارة( مليون سععععهم. إن  15ة على المتوسععععط المرجح لعدد األسععععهم القائمة كما في نهاية الفترة والبالغ للفتر

 ربحية السهم األساسية حي  أن الشركة ليس لديها أية أسهم قابلة للتحول.)لخسارة( 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر والقيمة العادلة - 16
 

 القيمة العادلة 

ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق  التزامتمثل القيمة العادلة السعر الذي يمكن قبضه نتيجة بيع أصل ما أو الذي يمكن دفعه لتحويل 

 تتم إما: التزامإجراء معاملة بين األصل أو تحويل  افتراضبتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على 
 

 وق الرئيسي لألصول أو المطلوبات، أوفي الس •

 في ظل غياب سوق رئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو المطلوبات. •
 

األصل على نحو أفضل  باستخدام اقتصاديةقدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع  االعتبارقياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ بعين 

 ريق بيعه لمشارك آخر في السوق والذي سيستخدم األصل على نحو أفضل وبأعلى فائدة ممكنة.وأعلى فائدة ممكنة أو عن ط
 

 :ستنادا  إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلياتصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة 
 

 النشطة لنفس األدوات المالية.المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق 

 المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق.

 اشر في السوق.المستوى الثال : أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مب
 

 إدارة مخاطر رأس المال 

يون وحقوق تقوم الشركة ب دارة رأسمالها لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خالل الحد األمثل ألرصدة الد

 .م2020المساهمين. لم تتغير إستراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة 
 

النظامي واألرباح المبقاه  واالحتياطيركة تضم حقوق الملكية العائد للمساهمين في الشركة والتي تتكون من رأس المال، إن هيكلة رأس مال الش

 .كما هي مدرجة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 

 إدارة المخاطر المالية 

 يلي: عماإن نشاطات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة 
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية  -
 ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة مرتبطة بتغيير العمالت األجنبية وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.

 

 إدارة مخاطر سعر الفائدة -
 إن األدوات المالية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة غير خاضعة لمخاطر وأسعار الفوائد.

 

 إدارة مخاطر االئتمان  -
سائر مالية، تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخ

 تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة كما يلي:
  

  

 م2022مارس  31

 راجعة()غير م

 لاير سعودي

 

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 63,941,701  63,503,343  ذمم مدينة

 36,223,533  36,034,328  أرصدة لدى البنوك

  99,537,671  100,165,234 
 

 إدارة مخاطر السيولة  -
للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن أن تنتج تتمثل مخاطر السعععععيولة في الصععععععوبات التي تواجهها منشعععععأة ما في توفير األموال 

 مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها.
 

 للشركة. قبليةتتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة للوفاء بااللتزامات المست



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 م2022مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 
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 القائمة والقضايا المحتملة االلتزامات - 17

بمبلغ إجمالي  م2022مارس  31لدى الشركة تسهيالت بنكية على شكل خطابات ضمان لصالح جهات حكومية من قبل بنوك محلية كما في  -أ

  مليون لاير سعودي(. 14.755: مبلغ م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 14.755قدره 
  .م(2022مارس  31لاير سعودي كما في  9,918,666يورو ) 2,390,040لدى الشركة التزامات مقابل شراء آالت ومعدات بقيمة  -ب
 هناك دعاوى قائمة ومطالبات مالية من قبل الشركة على النحو التالي: -ج

دعوى مقامة من قبل الشععععركة )بصععععفتها المدعي( على شععععركة الخدمات التجارية والتوكيالت المحدودة )بصععععفتها المدعى عليه(، يتعلق  -

. السععععودية إلنتاج األنابيب الفخارية برد األموال المسعععتحقة على شعععركة الخدمات التجارية والتوكيالت المحدودة األمر بمطالبة الشعععركة

لاير سعععععودي،  3,305,778ندبت المحكمة خبيرا  حسععععابيا  لفحص الدعوى، وانتهي في ختام تقريره إلى أحقية المدعي في مبالغ قدرها 

لاير سععععودي. وقد أعيدت  8,306,346المدعى عليه من عدم تنفيذ طلبات شعععراء بقيمة قدرها كما وانتهى الخبير إلى أن ضعععررا  حاق ب

 وفي إنتظار منطوق الحكم. الدعوى للخبير وتم تحديد جلسة الحقا  لورود التقرير.

م لصالح الشركة من لاير سعودي، تم الحك 2.858.612قامت الشركة برفع دعوى مطالبة مالية تطالب فيها شركة الديار القطرية بمبلغ  -

 لاير سعودي.  150,000إضافة إلى تعويض عن األضرار بمبلغ  محكمة بكامل المبلغالقبل 

لاير سععودي، تم تقديم المطالبة المالية إلى مكتب العين من  5.327.618لدى الشعركة مطالبات مالية تطالب فيها شعركة بن سعمار بمبلغ  -

اوي( والذي يقوم بمتابعة إعادة التنظيم المالي لشركة بن سمار وعليه تم إعتماد هذه المطالبات قبل هيئة اإلفالس )مكتب بسام محمد البقع

 .من قبل المحكمة المالية بكامل المبلغ

)مكتب  اإلفالس لجنةلاير سعععودي، تم تقديم المطالبة المالية إلى  194.630بمبلغ  أزميللدى الشععركة مطالبات مالية تطالب فيها شععركة  -

 وعليه تم إعتماد هذه المطالبات المالية بكامل المبلغ. أزميلوالذي يقوم بمتابعة إعادة التنظيم المالي لشركة  د الماجد(غسان محم

إلى المحكمة التجارية  قامت الشركة برفع دعوىلاير سعودي،  212.000بمبلغ  النويصرلدى الشركة مطالبات مالية تطالب فيها شركة  -

 .اء ولم يصدر بها أي حكم نهائيومازالت القضية تحت اإلجر

المحكمة  قامت الشركة برفع دعوى إلىلاير سعودي،  993.002بمبلغ  مؤسسة عبدالعزيز الغنيملدى الشركة مطالبات مالية تطالب فيها  -

 .العامة ومازالت القضية تحت اإلجراء ولم يصدر بها أي حكم نهائي

. تم الحكم لصععالح الشععركة من قبل لاير سعععودي 725.000بمبلغ  لرحمن المفوزمؤسععسععة عبدالدى الشععركة مطالبات مالية تطالب فيها  -

وجاري العمل على تحصعععيل باقي لاير سععععودي  300,000تم سعععداد مبلغ  محكمة التنفيذ حي  ألزمت المدعى عليه بسعععداد كامل المبلغ.

 المبلغ.

لاير سعودي، تم تقديم طلب إصدار أمر  833,476لدى الشركة مطالبات مالية تطالب فيها شركة حيدر صالح آل حيدر وشريكه بمبلغ  -

لاير سعععععععودي وإحالته لدائرة الطلبات واألوامر بالمحكمة التجارية بالدمام، وما زال منظور أمام دائرة األوامر  773,727أداء بمبلغ 

 الطلب.   بالمحكمة لتنفيذ ذلك

لاير سعودي، تم تقديم طلب إصدار  581,378لدى الشركة مطالبات مالية تطالب فيها شركة شركة المشارق للتجارة والمقاوالت بمبلغ  -

  أمر أداء بكامل المبلغ وإحالته لدائرة الطلبات واألوامر بالمحكمة، وما زال منظور أمام الدائرة بالمحكمة لتنفيذ ذلك الطلب.  
  شركة بتغطية هذه المبالغ من ضمن مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.قامت ال

الحد األدنى من دفعات اإليجار المسععععتحقة الدفع، الحد األدنى من المبالغ ال يخضععععع لدى الشععععركة التزامات عن عقود ايجار تشععععغيلية تمثل  -د

 لإللغاء مقابل إيجار مرافق سكنية.

 

 م2022مارس  31

  لاير سعودي

 م2021مارس  31

 لاير سعودي

 33,000  33,000 خالل سنة واحدة

  396,000  363,000 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
 األمور الهامة - 18

إلحاقا  لإلجراءات التي قامت الشعععركة باتخاذها بشعععأن الحريق الذي حدث في المصعععنع األول لدى الشعععركة، قامت الشعععركة بتحصعععيل مبلغ  -أ

، وما زالت إجراءات تقييم التعويض كدفعة مقدمة من قيمة المطالبة المقدمة لشععععركة التأمينوالذي يمثل جزء لاير سعععععودي  4,500,000

وتعتقد اإلدارة أن التغطية التأمينية كافية لتغطية ولية الموجزة. النهائي سععععععارية من قبل شععععععركة التأمين حتى تاريخ إعداد القوائم المالية األ

يق. إن العملية اإلنتاجية في المصنع الثاني للشركة مستمرة بشكل طبيعي، وترى اإلدارة بأنها قادرة على توفير الخسائر الناجمة نتيجة الحر

  دون تأخير لحين استئناف العمل بالقسم المتضرر في المصنع األول في الشركة. كافة إحتياجات العمالء
( في مختلف أرجاء العالم والذي يعتبر جائحة 19 –ا المسعععععتجد )كوفيد نظرا  لما يمر به العالم والمنطقة من أحداث تفشعععععي فايروس كورون -ب

ن عالمية قد ينتج عنها اضطرابات في األنشطة التجارية واالقتصادية على المستويين العالمي والداخلي للمملكة، ف ن إدارة الشركة لم تتمك

ة ونتائج أعمالها بخصعععوص تلك األحداث الرتباطها بقرارات الدولة من تحديد األثر المسعععتقبلي على القوائم المالية األولية الموجزة للشعععرك

ولتعذر تحديد مدى انتهاء هذه األزمة، ف ن اإلدارة والمسعععؤولين عن الحوكمة سعععيسعععتمرون في مراقبة الوضعععع وتزويد أصعععحاب المصعععالح 

  بالتطورات وفقا  لما تتطلبه األنظمة واللوائح. 
 األحداث الالحقة  - 19

ها دم وجود أحداث الحقة هامة بعد تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة وقبل إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطلب تعديلتعتقد اإلدارة بع

  أو اإلفصاح عنها. 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة - 20

-دارة بعد األخذ بتوصية أعضاء لجنة المراجعة بالموافقة عليها بتاريخ تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإل
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