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 ألنابيب الفخارية الشركة السعودية إلنتاج ا

 شركة مساهمة سعودية

  فهرس القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م )غير مراجعة(

 

 الصفحة الفهرس

  

 2 املعلومات املالية األولية املختصرةفحص  تقرير 

  

 3 )غير مراجعة( م2019مارس  31املختصرة كما في  األوليةقائمة املركز املالي 

  

 4 )غير مراجعة( م 2019مارس  31املختصرة للفترة املنتهية في  األولية خرل اوالدخل الشامل الربح أو الخسارة قائمة 

  

 5 )غير مراجعة( م 2019مارس  31املختصرة للفترة املنتهية في  قائمة التغيرات في حقوق املساهمين األولية

  

 6 )غير مراجعة(  م 2019مارس  31املختصرة للفترة املنتهية في  النقدية األوليةقائمة التدفقات 
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 التكوين والنشاط -1
 

سجيلها في اململكة العربية السعودية بموجب الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تم ت

 )املوافق  1398ربيع األول  8الصادر في الرياض بتاريخ  1010014993السجل التجاري رقم 
 
 .(1978فبراير  16هجريا

 

املؤرخ  1148ملحقاتها بمختلف األقطار بموجب ترخيص صناعي رقم و النشاط الرئيس ي للشركة هو تصنيع األنابيب الفخارية 

هـ، وكذلك استيراد وتصدير أنواع األنابيب وملحقاتها من أكواع وفروع تستخدم في نقل السوائل مثل األنابيب االسمنتية 03/05/1436

باأللياف الزجاجية واألنابيب الزجاجية واألنابيب الفخارية وأنابيب حديد الزهر وأنابيب حديد الدكتايل. وأنابيب راتنج االيبوكس املقوى 

من أسهم الشركة لالكتتاب العلني  %30عن طريق طرح نسبة  2007مايو  26لشركة في السوق املالية السعودية )"تداول"( في تم إدراج ا

 من قبل املواطنيين السعوديين. 

  . 11442الرياض  ،6415ص.ب  ،مجمع الستين التجارى  –شارع الستين مبنى العقارية السعودية  –للشركة فى الرياض املسجل عنوانال

 فى آخر شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. وتنتهيتبدأ السنة املالية للشركة من بداية شهر يناير 
 

  املحاسبة أسس -2

يحدد  الذي)املعيار الدولى للتقرير املالى  ( "التقرير املالى األولى"34وفقا ملعيار املحاسبة الدولى رقم ) األولية املختصرةأعدت القوائم املالية 

 ملحتويات التقرير املالي األولى(. الحد األدنى

"املعـــايير الدوليـــة للتقريـــر املـــالي" فـــي هـــذه اإليضـــاحات فهـــي تشـــير إلـــى "املعـــايير الدوليـــة للتقريـــر املـــالى املعتمـــدة فـــي اململكـــة  عبـــارة وردتأينمـــا 

واملعـــايير الدوليـــة املعتمـــدة هـــى   ونيين".العربيـــة الســـعودية واملعـــايير واإلصـــدارات األخـــرى املعتمـــدة مـــن الهي ـــة الســـعودية للمحاســـبين القـــان

رد املعايير الدولية كما صدرت من املجلس الدولى باإلضـافة الـى املتطلبـات واإلفصـاحات التـى أضـافتها الهي ـة لـبعع تلـك املعـايير وفقـا ملـا و 

تعتمده الهي ة السـعودية للمحاسـبين القـانونيين  ويقصد باملعايير واإلصدارات األخرى هو ما  في وثيقة إعتماد املعايير الدولية للتقرير املالى.

 من معايير وآراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.

 إن السياسات املحاسبية املطبقة في إعداد القوائم املالية األولية املختصرة املرفقة هي نفس السياسات املحاسبية املذكورة في القوائم

( من القوائم املالية املرفقة.5م باستثناء ما هو مذكور في اإليضاح رقم )2018ديسمبر  31ركة كما في املالية للش  
 

ولـــذلك يجـــب  املاليـــة الســـنويةالتـــى يـــتم فـــي العـــادة إرفاقهـــا مـــع القـــوائم و ال تشـــمل جميـــع اإليضـــاحات  األوليـــة املختصـــرةان القـــوائم املاليـــة 

 م.2018ديسمبر  31لشركة كما في ل املالية السنويةقراءتها مع القوائم 
 

)غيــر املراجعــة( تــم اإلفصــاح عضهــا بااليضــاحات  األوليــة املختصــرةإن بعــع املعلومــات وااليضــاحات والتــى تعتبــر مهمــة لفهــم القــوائم املاليــة 
 (19( الى )3من )

 للشركة.لة العرض العملة الوظيفية وعم وهياملختصرة بالريال السعودى،  عرض هذه القوائم املالية األوليةتم 
 

 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت  -3

 م:2019 يناير 1والتى تسري من  الجديدة، والتفسيرات والتعديالت الصادرة املعايير  يليفيما 

 " .عقود اإليجار " (16الدولي للتقرير املالي رقم )املعيار  -

 عدم التيقن حيال معالجة ضريبة الدخل- 23التفسير رقم  -

 مع التعويع السالب-9الدولي للتقرير املالي  املعيار  علىتعديالت  -
 
 خصائص املدفوعات مقدما

 في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة الحصص طويلة األجل-28تعديالت على معيار املحاسبة الدولي  -

 " تعديالت الخطط او االختصار او التسوية 19تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  -

 محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات املشتركة -الترتيبات املشتركة 11املعيار الدولي للتقرير املالي  -

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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 تبعات ضرائب الدخل الناتجة من مدفوعات األدوات املالية املصنفة كحقوق ملكية -لضرائب الدخ12معيار املحاسبة الدولي  -

 تكاليف االقتراض املؤهلة للرسملة  -تكاليف االقتراض 23معيار املحاسبة الدولي  -

 محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات املشتركة  -تجميع األعمال 3املعيار الدولي للتقرير املالي  -

 12عقـــــــود اإليجـــــــار )إيضـــــــاح  - 16الـــــــدولي للتقريـــــــر املـــــــالي رقـــــــم  املعيـــــــار  بخـــــــالفعـــــــايير والتفســـــــيرات والتعـــــــديالت املـــــــذكورة أعـــــــاله، لـــــــيس للم

 .للشركةأدناه(، أي تأثير جوهري على القوائم املالية املختصرة 
 

 الجديدة، والتفسيرات الصادرة غير سارية بعد: املعايير  يليفيما 

 م.2021يناير 1يسري على الفترة املحاسبية التي تبدأ في عقود التأمين " 17املالي رقم  ر الدولي للتقرير املعيا -

 م.2020يناير 1التعديالت على تعريف االعمال يسري على الفترة املحاسبية التي تبدأ في  – 3 املاليتعديالت على املعيار الدولي للتقرير  -

ر ألي معيار أو  الشركةولم تعتمد  ِّ
 
ه لم يدخل حيالتطبيق املبك  التنفيذ بعد. ز تفسير أو تعديل آخر صدر لكنَّ

 
 واالفتراضات املحاسبية الهامة التقديرات -4

 
 واملوجـــــوداتيتطلـــــب إعـــــداد القـــــوائم املاليـــــة املختصـــــرة، اســـــتخدام أحكـــــام وتقـــــديرات وافتراضـــــات تـــــؤثر فـــــي قـــــيم اإليـــــرادات واملصـــــروفات 

املحتملــة. إن عــدم التــيقن بخصــوص هــذه االفتراضــات والتقــديرات قــد  املطلوبــاتن واإليضــاحات املرفقــة بجانــب اإلفصــاح عــ واملطلوبــات

 على القيم الدفترية 
 
 جوهريا

 
 .املتأثرة في الفترات املستقبلية واملطلوبات للموجوداتيؤدي لنتائج تتطلب تعديال

مماثلـــة للتـــى تـــم تطبيقهـــا عنـــد اعـــداد القـــوائم  عنـــد اعـــداد القـــوائم املاليـــة األوليـــة املختصـــرة تـــم اســـتخدام تقـــديرات وافتراضـــات محاســـبية

 للتقريــر  الــدوليم باســتثناء التقــديرات واالفتراضـات املحاســبية الهامــة عنــد تطبيــق املعيــار 2018ديســمبر  31املاليـة الســنوية للشــركة كمــا فــي 

 ( "عقود اإليجار". 16املالى رقم )
  
 الهامة التغير في السياسات املحاسبية -5

 يجار"اإل ( "عقود 16دولي للتقرير املالي رقم )تطبيق املعيار ال

 لتحديـــد ترتيبــات اإليجـــار ومعاملتهـــا فــي القـــوائم املاليــة لكـــل مـــن 16يــوفر املعيـــار الــدولي للتقريـــر املــالي رقـــم )
 
 شــامال

 
( "عقـــود اإليجــار" نموذجـــا

( "عقــود اإليجــار" والتفســيرات 17اســبة الــدولي رقــم )( "عقــود اإليجــار" محــل معيــار املح16املــؤجرين واملســتأجرين. يحــل املعيــار الــدولي رقــم )

 . 2019يناير  1ذات الصلة، وقد أصبح ساري املفعول للفترات املحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

أرقـام  وفقـا للفقـرات 2019ينـاير  1وهـو  التطبيـق تـاريخ فـي األولـي للتطبيـق التراكمـي األثـر إثبـات مـع رجعـي املعيـار بـأثر الشـركة تطبيـقاختـارت 

 عـــــن 16مــــن املعيــــار الــــدولي للتقريـــــر املــــالي رقــــم ) 7ج  / ب، 5ج
 
( "عقـــــود اإليجــــار" وبالتــــالي لــــم يـــــتم إعــــادة عــــرض معلومـــــات املقارنــــة، وبــــدال

 التراكمي للتطبيق األولي "إذا وجد" على أنه تعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح املبقاة. الشركة األثر  تثبت ذلك

( 17( "عقــود اإليجـار" يطبـق بشــكل كبيـر متطلبـات محاســبة املـؤجر فـي املعيــار املحاسـ ي الـدولي رقــم )16ريــر املـالي رقـم )إن املعيـار الـدولي للتق

 املستأجر. إلىة مختلفة بالنسبة يإال أنه يقدم معالجات محاسب

( بـين عقـود 16ولي للتقريـر املـالي رقـم )يرتبط التغيير بشكل رئيس في تعريف عقد اإليجار حيث يعتمـد علـى مفهـوم السـيطرة. يميـز املعيـار الـد

 الشــركة مــااإليجـار وعقــود الخدمــة وذلـك علــى أســاس مـا إذا كــان اســتخدام األصـل يخضــع للســيطرة. تعتبـر الســيطرة موجــودة إذا كـان لــدى 

 :يلي

 .األصل والحق في توجيه استخدام هذا األصل؛الحق في الحصول على جميع الفوائد االقتصادية بشكل كبير من استخدام 

( "عقــــود 16تعريــــف عقــــد اإليجـــار واإلرشــــادات ذات الصــــلة املنصــــوص عليهــــا فــــي املعيـــار الــــدولي للتقريــــر املــــالي رقــــم ) الشــــركة بتطبيــــققامـــت 

 األيجار" على جميع عقود اإليجار لديها. 
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 الشركة كمستأجرالتأثير على محاسبة 

 عقــود اإليجــار املصــنفة ســابق الشــركة بحســابر" مــن كيفيــة قيــام ( "عقــود األيجــا16غيــر املعيــار الــدولي للتقريــر املــالي رقــم )
 
علــى أنهــا عقــود  ا

  ما يلي:  الشركة بإثباتفقد قامت  (،17إيجار تشغيلية بموجب معيار املحاسبة الدولي )
 بــ:حيث يثبت أوليا  ،االستخدامأصل حق 

 املستقبلية؛اإليجار الذي هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعات اإليجار  عقد اللتزام األولي القياس مبلغ 

 اإليجار عقد بداية تاريخ قبل أو في تمت إيجار عقد أي دفعات  
 
 مستلمة؛ إيجار حوافز أي ناقصا

 ؛الشركة كمستأجر بواسطة متكبدة أولية مباشرة تكاليف أي 

 الحالـة إلـى األصـل فيـه يوجـد الـذي املوقـع وإعـادة العقـد، محـل األصـل وإزالة كتفكيل الشركة كمستأجر تكبدهاتس التي للتكاليف تقدير 

  األصلية.
 قيـاس إعـادة بـأي معـدلالقيمـة  فـي هبـوط خسـائر مجمـع وأي اسـتهال  مجمـع أيمضهـا حـا و يقـاس أصـل حـق االسـتخدام الحقـا بالتكلفـة مطر 

  اإليجار. عقد اللتزام
 .دة املقدرة لعقد االيجار بطريقة القسط املتساوي حق االستخدام على امل الشركة أصلتستهلك 

 

 االقتـراض فـي تـاريخ بدايـة العقـد، ويـتم اسـتخدام معـدل املدفوعـة غيـر اإليجـار لـدفعات الحاليـة يـتم إثباتـه أوليـا بالقيمـة التـزام عقـد اإليجـار 

 للشركة.اإلضافي 

 
 :يقاس التزام عقد االيجار الحقا كما يلي

 اإليجار؛ عقد التزام على الفائدة عكسلي الدفتري  املبلغ زيادة 

 اإليجار؛ دفعات ليعكس الدفتري  املبلغ تخفيع 

 اإليجار. لعقد تعديالت أو تقييم إعادة أي ليعكس الدفتري  املبلغ قياس إعادة  
تشــغيلية( فــي املبــالغ املدفوعــة إلــى الجــزء األصــلي )يعــرض ضــمن أنشــطة التمويــل( والفائــدة )تعــرض ضــمن األنشــطة ال الشــركة بفصــلتقــوم 

  .قائمة التدفق النقدي
 ملعيار املحاسبة الدولي 16للتقرير املالي رقم )الدولي بموجب املعيار 

 
(، يتم اختبار "أصل حق االستخدام" للتحقق من انخفاض قيمته وفقا

 .( "الهبوط في قيمة األصول"36رقم )

 
 

 مدة عقود اإليجار

  اإليجار عقد في لإللغاء القابلة غير الفترة رهاباعتبا اإليجار عقد مدة الشركة بتحديدتقوم 
 
 :من كل مع جنب إلى جنبا

  الخيار؛ هذا ممارسة من معقولة بصورة الشركة متأكدةكانت  إذا اإليجار عقد تمديد بخيار املشمولة الفترات 

 الخيار هذا ارسةمم عدم من معقولة بصورة الشركة متأكدةكانت  إذا اإليجار عقد إنهاء بخيار املشمولة الفترات. 

 

 شهر  12بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار 
 
أو أقل( والعقود منخفضة القيمة )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألثاث  ا

الدولي بمصروفات اإليجار على أساس القسط الثابت على النحو املسموح به في املعيار  الشركة االعترافاملكت ي( "إذا وجدت"، اختارت 

 .( "عقود األيجار"17( وهي نفس الطريقة التي كان يتم املحاسبة عضها وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم )16للتقرير املالي رقم )

 

 

 

 



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
 شركة مساهمة سعودية

 ة( )غير مراجع م2019مارس  31ثة أشهر املنتهية في لفترة الثال املختصرةاملالية األولية  القوائمإيضاحات مختارة حول 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 خزونامل -6

 
مارس  31كما في  

  م2019
ر ديسمب 31كما في 

 م2018

     

 29.719.725  28.847.200  قطع غيار 

 10.505.395  10.452.260  مواد خام 

 2.903.567  2.918.415  مخزون تامة الصنع 

 276.637  253.165  مخزون مواد تعب ة وتغليف 

 3.931.728  3.115.345  راتامخزون إكسسو 

 7.423.247  8.460.285  مخزون تحت التشغيل 

 54.760.299  54.046.670  االجمالي

     يخصم:
 (5.773.032)  (6.672.817)  مخصص املخزون الراكد وبطىء الحركة 

 48.987.267  47.373.853  الصافي

 

 تجاريون مدينون  -7

 

مارس  31كما في  

  م2019
ر ديسمب 31كما في 

 م2018

     

 70.541.204  75.932.210  مدينون تجاريون 

     يخصم:

(16.472.044)  مخصص ديون مشكو  في تحصيلها    (16.472.044) 

 54.069.160  59.460.166  الصافي

 

 فيما يلي ملخص بحركة مخصص الديون املشكوك في تحصيلها:

 للسنة املنتهية في /للفترة   
 م2018 ديسمبر  31  م2019مارس  31  

     
 1.134.614  16.472.044  يناير قبل التعديل 1الرصيد 

 15.337.430  -  (9)  طبيق معيار املحاسبة الدولي رقمتعديالت نتيجة لت
 16.472.044  16.472.044  يناير بعد التعديل 1يد في الرص

 -  -  السنة  /املكون خالل الفترة 
 16.472.044  16.472.044  السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
 شركة مساهمة سعودية

 ة( )غير مراجع م2019مارس  31ثة أشهر املنتهية في لفترة الثال املختصرةاملالية األولية  القوائمإيضاحات مختارة حول 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ذات العالقة  مطلوبات من جهات -8

 

 العالقة.ذات  جهاتاملعامالت مع  -أ

 

 مارس 31في  الثالثة أشهر املنتهية لفترة طبيعة املعامالت جهات  ذات العالقة
 م2018  م2019  

 537.250  513.500 أتعاب حضور االجتماعات واملكافآت  مجلس االدارة
 1.826.000  1.649.750 رواتب ومزايا أخرى  اإلدارة العليا

  2.163.250  2.363.250 

   عالقةجهات ذات ل مستحقات -ب

 

 طبيعة املعامالت جهات  ذات العالقة
مارس  31ما في ك

  م2019
 31كما في 

 م2018ديسمبر 
 1.939.000  2.174.500 أتعاب حضور االجتماعات واملكافآت  مجلس االدارة
 500.000  125.000 رواتب ومزايا أخرى  اإلدارة العليا

  2.299.500  2.439.000 

 



 تاج األنابيب الفخاريةالشركة السعودية إلن
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  م2019مارس  31إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ومعدات عقار، آالت -9

 عقارات ومباني 
االت ومعدات 

 وسيارات
 تحسينات على 

 أثاث ومفروشات  عقارات مستأجرة 
حق استخدام 

 املجموع  األصول 

 التكلفة
    

 
 

م 2019يناير  01الرصيد كما في   99.840.706 423.695.107 1.351.640 2.905.627 - 527.793.080 

 - إضافات خالل الفترة
 

165.355 
 

- 
 
- 

 
6.737.162 

 
6.902.517 

م 2019مارس  31الرصيد كما في   99.840.706 
 

423.860.462 1.351.640 2.905.627 
 

6.737.162 
 

534.695.597 

  االستهالك املتراكم
   

 

 

 (2.862.944) (1.130.096) (252.589.823) (57.835.741) م 2019يناير  01في 
- 

(314.418.604) 

 (3.464.535) (141.939) (11.798) (13.962) (2.776.864) (519.972) استهالكات خالل الفترة

م2019مارس  31الرصيد كما في   (58.355.713) (255.366.687) (1.144.058) (2.874.742) (141.939)  (317.883.139) 

       صافي القيمة الدفترية

م2019مارس  31الرصيد كما في   41.484.993 168.493.775 207.582 30.885 6.595.223 216.812.458 

 213.374.476 - 42.683 221.544 171.105.284 42.004.965 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

ريال سعودي .107.823151 موجودات استهلكت بالكامل وال زالت تعمل بتكلفة قدرها م2019مارس  31آالت ومعدات وسيارات كما في  يتضمن بند -  

  .سعودي ريال 8.376.128قدرها بتكلفة  عدات والسياراتيتضمن بند الالت واملعدات وسيارات قطع غيار استراتيجية خاصة بتلك الالت وامل -



 تاج األنابيب الفخاريةالشركة السعودية إلن
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  م2019مارس  31إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ملموسةأصول غير  -10

 

 مارس 31كما في  
  م2019

ديسمبر  31كما في 
 م2018

     التكلفة
 -  1.711.060  يناير  1الرصيد في 

 1.711.060  -  السنةالفترة / إضافات خالل 

 1.711.060  1.711.060  الرصيد 

     اإلطفاء املتراكم

 -  -  يناير1الرصيد في 
 -  (85.553)  السنةالفترة / اإلطفاء خالل 

 -  (85.553)  الرصيد 

 1.711.060  1.625.507  صافي القيمة الدفترية
 

 قروض قصيرة األجل  -11

 العاملالها تحصل الشركة على تسهيالت ائتمانية على سبيل قروض قصيرة األجل من بنو  محلية، وذلك لغرض تمويل متطلبات رأسم

تحمل فوائد باملعدالت التجارية املعتادة وهي مكفولة  البنكيةوالواردات وفواتير التحصيل وإصدار خطابات االعتماد. إن هذه التسهيالت 

 بضمانات من الشركة. 
 

 مقابل حق إستخدام األصول  –التزام تأجير  -12

 

الثالثة لفترة 
املنتهية في أشهر 
  مارس        31

 هية فيللسنة املنت
 ديسمبر        31 

 م2018  م2019 أصل حق االستخدام

 -  6.737.162 (9إيضاح ) السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

 -  (141.939) خالل الفترة / سنة استهال 

 -  6.595.223 السنة  / الرصيد في نهاية الفترة

 .قارات ومبانيعإن اصول حق االستخدام مدرجة ضمن عقارات وآالت ومعدات ببند 

 

الثالثة لفترة 
املنتهية في أشهر 
  مارس        31

 للسنة املنتهية في
 ديسمبر        31 

 م2018  م2019 التزام عقود اإليجار 

 -  6.251.330 السنة  / الرصيد في بداية الفترة

 -  62.927 فائدة محملة 

 -  6.314.257 / السنة الرصيد في نهاية الفترة

 -   ىيقسم إل

 -  5.656.418 طويلة األجل مقابل حق إستخدام األصول  –التزام تأجير 

 -  657.839 قصيرة األجل مقابل حق إستخدام األصول  –التزام تأجير 

 6.314.257  - 

تتوقــــع  ذيالــــل العائــــد راض اإلضــــافي، وهــــو معــــدـزام عقــــود االيجــــار ومصــــروف الفائــــدة باســــتخدام معــــدل االقتـــــبإثبــــات التــــ الشــــركةقامــــت 

 .الضمانات لعقود االيجار وبنفس مماثلة الالزم ملدة التمويل تقترض لكي استخدامه

 ال تتضمن عقود اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام األصول املؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.



 تاج األنابيب الفخاريةالشركة السعودية إلن
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  م2019مارس  31إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ( "عقود اإليجار"16أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 م2019مارس  31كما في  ة املركز املالياألثر على قائم
 

 م2019يناير  1كما في 

 16رقم  بعد تطبيق معيار  األثر 16معيار رقم بدون تطبيق   16رقم  بعد تطبيق معيار  األثر 16معيار رقم بدون تطبيق  

 219.625.806 6.251.330 213.374.476  216.812.458 6.595.223 210.217.235 وآالت ومعدات عقار 

 وأرصدة مدينة أخرى 
 
 2.236.487 (485.832) 2.722.319  2.671.454 (288.776) 2.960.230 دفعات مقدما

 5.656.418 5.656.418 -  5.656.418 5.656.418 - طويلة األجل قابل حق إستخدام األصول م –التزام تأجير 

 594.912 594.912 -  657.839 657.839 - قصيرة األجل قابل حق إستخدام األصول م –التزام تأجير 

 68.153.408 - 68.153.408  69.756.179 (7.810) 69.763.989 مبقاةأرباح 
 

 

 م2019مارس  31للفترة املنتهية في  

 16رقم  بعد تطبيق معيار  األثر 16رقم  بدون تطبيق معيار  األخرالدخل الشامل الخسارة و  و أالربح األثر على قائمة 

 21.867.501 (50.895) 21.918.396 املبيعاتتكلفة 

 4.242.579 (4.222) 4.246.801 مصروفات عمومية وإدارية

 171.278 62.927 108.351 التمويل تكاليف

 

 م2019مارس  31للفترة املنتهية في  

 16رقم  بعد تطبيق معيار  األثر 16معيار رقم بدون تطبيق  األثر على قائمة التدفقات النقدية

 من األنشطة التشغيليةالناتجة  النقديةالتدفقات  صافي
 

1.620.951 
 

7.810 
 

1.628.761 



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  م2019مارس  31إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف التزام تعويضات -13

لى إ تستندتقوم الشركة بتطبيق برنامج مزايا محددة ما بعد الخدمة، وتخضع هذه املزايا لقانون العمل والعمال السعودي. إن هذه املزايا 

 ألحكام القوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية.الراتب الضهائي وال
 
 بدالت للموظفين وسنوات الخدمة وفقا

في  لةاملسجواملبالغ  املختصر والدخل الشامل االخر األرباح أو الخسائر قائمة يلخص الجدول التالي بنود صافي مصروفات املزايا املدرجة في 

 ة.املختصر  األولية املركز املاليقائمة 

 

  لاللتزامالحركة في القيمة الحالية 

 كما في 

  م2019مارس  31 

 كما في

 م2018ر ديسمب 31 

 16.723.000  16.620.541 الرصيد االفتتاحى 

 1.896.271  413.621 تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

 681.946  - أرباح اكتوارية عن االلتزام مدرجة في بنود الدخل الشامل األخر 

 (2.680.676)  (668.721) مزايا مدفوعة 

 16.620.541  16.365.441 الرصيد 

 

 إيرادات أخرى   -14

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 م2018  م2019 
 (1.002)   (11.810) خسائر تحويل عمالت أجنبية 

 38.470  18.537 أخرى 
 6.727  37.468 

 

 التقارير القطاعية -15

 ان الشركة لديها عمالء داخل اململكة وخارجها كما يلي: ثللمبيعات، حيكة بعرض تقارير قطاعية على أساس التقسيم الجغرافي تقوم الشر 

 م2019مارس  31 
 املجموع  خارج اململكة  داخل اململكة 

      

 30.130.821  48.752  30.082.069 املبيعات 
 (21.867.501)  (35.425)  (21.832.076) تكلفة املبيعات
 8.263.320  13.327  8.249.993 إجمالي الربح

 م2018مارس  31 
 املجموع  خارج اململكة  داخل اململكة 

      

 31.839.970  101.031  31.738.939 املبيعات 
 (23.915.123)  (76.528)  (23.838.595) تكلفة املبيعات

 7.924.847  24.503  7.900.344 إجمالي الربح
      

من إجمالي  %0.16ريال سعودي والتي تمثل نسبة  48.752 م مبلغ2019مارس  31 حتىبلغت مبيعات الشركة للعمالء بدولة قطر 

 .الي مبيعات الشركة(ممن إج %0.12نسبة ريال سعودي والتي تمثل  39.418مبلغ  م2018 مارس 31الشركة ) مبيعات



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  م2019مارس  31إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ربحية السهم   -16

األساسية مقابل الربح أو الخسارة املتعلقة باالسهم العادية بقسمة صافي ربح الفترة الخاص بحملة األسهم  م احتساب ربحية السهميت

يث العادية على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. إن ربحية األسهم املخففة مماثلة لربحية السهم األساسية ح

 لة للتحويل. أن الشركة ليس لديها أية أسهم قاب

 

 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

 مارس  31 

 م2018  م2019 

    

 1.783.422  1.602.771 صافي ربح الفترة

 15.000.000  15.000.000 العادية الحتساب ربحية السهم االساسية املتوسط املرجح لعدد األسهم

 0.12  0.11 الربح األساس ي واملخفع للسهم من صافي ربح الفترة

 

 

 وإدارة املخاطر القيمة العادلة –األدوات املالية  -17

 :القيم العادلة -أ

لقروض أن القيم العادلة للمدينون التجاريون، واألرصدة املدينة األخرى، والدائنون واألرصدة الدائنة األخرى وكذلك ا الشركةتعتبر إدارة 

 ا.قصيرة األجل تقارب قيمها الدفترية بسبب قصر آجال استحقاقاته

 

 إدارة املخاطر املالية -ب

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات املالية:

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

  مخاطر السوق 

 (  مخاطر االئتمان1

ته التعاقدية، تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف املقابل في الوفاء بالتزاما

رئيسية من الذمم املدينة التجارية والنقد وما في حكمه. إن القيمة الدفترية للموجودات املالية تمثل الحد األقص ى من  بصورةوتنشأ 

 االئتمان.التعرض ملخاطر 

 الذمم املدينة التجارية 

  حدة،على  يتأثر تعرض الشركة ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل
 
إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيضا

زاول ي، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول التي الشركةالتي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالء  العوامل

 أنشطتهم.فيها العمالء 

 أشهر  الثالثةمن مبيعات الشركة وذلك خالل  %0.16يمثل نسبةسعودي ما ريال 48.752لعمالء بدولة قطر مبلغ  الشركةبلغت مبيعات 

 .سعوديريال 6.658.042مبلغ  2019 مارس 31م، وقد بلغ رصيد املديونية الخاص بالعمالء بدولة قطر في 2019األولى من عام 

 

 



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  م2019مارس  31إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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  :التجارية كما يلي املدينون التجاريون بلغت صافي أعمار 

 

 م8012  ديسمبر 31  م1920مارس  31  

 24.129.171  28.807.693  يوم 90 – 1من 
 14.386.740  13.876.509  يوم 180 – 90من 
 9.706.583  8.398.029  يوم 360 – 180من 

 3.452.671  4.497.465  سنتين –من سنة 
 2.393.995  3.880.470  أكثر من سنتين

  59.460.166  54.069.160 

 النقد وما في حكمه

د وما في حكمه في حسابات جارية حيث يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عال، يتمثل رصيد النق

ريق التي تتم تسويتها عن ط املاليةتتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها املرتبطة بمطلوباتها 

 أو من خالل موجو 
 
 السيولة الكافالسداد نقدا

 
ية، دات مالية أخرى، ويهدف منهج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائما

 قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر أو تعرض سمعة الشركة

 للخطر.

 (  مخاطر السيولة2

 السيولةالتعرض ملخاطر 

شتمل على إن املبالغ اجمالية وغير مخصومة وت املالي،باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية في تاريخ التقرير  بيانفيما يلي 

 .التصفيةمدفوعات العمولة التعاقدية وال تتضمن تأثير اتفاقيات 

 التدفقات النقدية التعاقدية 

 القيمة الدفترية 9201 مارس 31

شهور أو  3خالل 

  12إلى  3خالل  أقل
 
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

 املطلوبات
    

 648.500 4.268.154 7.906.901 12.823.555 دائنون وأرصدة دائنة تجارية وأخرى 

 - - 5.000.000 5.000.000 قروض قصيرة األجل

 648.500 4.268.154 12.906.901 17.823.555 االجمالي

 

ادة ال علخارجة فى الجدول املبين أعاله، التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة واملتعلقة باملطلوبات املالية، والتى تمثل التدفقات ا

 يتم إقفالها قبل اإلستحقاقات التعاقدية. 

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  م2019مارس  31إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ( مخاطر السوق 3

العمالت األجنبية وأسعار العموالت، إن  في مخاطر التأثير املحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف السوق تتمثل مخاطر 

 .الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض ملخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن

 مخاطر سعر الصرف األجنبي .أ

قم تلم  .ي أسعار صرف العمالت األجنبيةتنتج مخاطر سعر الصرف األجن ي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية نتيجة للتغير ف

الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي، الدوالر األمريكي واليورو. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي 

ت وتعتقد أن مخاطر مثبت مقابل الدوالر األمريكي واليورو وال تمثل مخاطر عمالت هامة، تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العمال 

 العمالت غير جوهرية.

 مخاطر أسعار العموالت .ب

وات العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألد مخاطر تظهر 

. املالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار 
 
 العموالت ليس جوهريا

 

 االلتزامات املحتملة  -18

مليون ريال 14.991م بمبلغ 2019مارس  31ل بنو  تجارية كما في بنكيــة في شكل خطابــات ضمــان من قب تسهيالتلدى الشركة 

  مليون ريال سعودي(.14.980م: مبلغ 2018سعودي. )

 

 املختصرة  األوليةإعتماد القوائم املالية  -19
 

املـالي بموجـب تفـويع مـن مجلـس  املنتـدب واملـدير األوليـة املختصـرة )غيـر مراجعـة( مـن قبـل عضـو مجلـس اإلدارة  املاليـةالقوائم  تم إعتماد

 م.2019مايو  6تاريــخ  ية املراجعـــة باملوافقة عليها فإدارة الشـركة بعد االخذ بتوصية من أعضاء لجنـــ

 

 


