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 التكوين والنشاط -1
 

الشركة السعودية لنتاج األنابيب الفخارية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تم تسجيلها في اململ ة العربية السعودية بموجب السجل 

 )املوافق  1398ربيع األول  8البادر في الرياض بتاريخ  1010014993التجار  رقم 
 
 .(1978فبراير  16هجريا

 

 في امل رخ 1148مل قانها بمختلف األقطار بموجب ترخيص صناعي رقم و تبنيع األنابيب الفخارية  فيالنشاط الرئيس ي للشركة يتمثل 

ية وأنابيب سمنجهك، وكذلك استيراد وتبدير أنواع األنابيب ومل قانها من أكواع وفروع تستخدم في نقل السوائل مثل األنابيب األ 03/05/1436

األنابيب الزجاجية واألنابيب الفخارية وأنابيب حديد الزهر وأنابيب حديد الدكتايل. تم إدراج راتنج اليبوكس املقوى باأللياف الزجاجية و 

كتتاب العل ي من قبل من أسهم الشركة لل %30عن طريق طرح نسبة  2007مايو  26الشركة في السوق املالية السعودية )"تداول"( في 

 . املواطنيين السعوديين
 

  .11442الرياض  ،6415ص.ب  ،جمع الستين التجارى م –شارع الستين مب   العقارية السعودية  –الرياضفي للشركة  املسجل عنوانال
 

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

  اإلعداد أسس -2
 

 أعدت القوائم املالية املرفقة 
 
ات فهي احيضللمعايير الدولية للتقرير املالي، فأينما وردت عبارة "املعايير الدولية للتقرير املالي" في هذه ال  وفقا

دية اململ ة العربية السعودية واملعايير والصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعو في  املعتمدة اليتشير إلى "املعايير الدولية للتقرير امل

  نونيين".للمحاسبين القا

أضافتها الهيئة لبعض التي  بالضافة إلى املتطلبات والفباحات دوليالدولية املعتمدة هى املعايير الدولية كما صدرت من املجلس ال املعايير

 تلك املعايير 
 
لسعودية اما تعتمده الهيئة .  ويقبد باملعايير والصدارات األخرى هو اليملا ورد في وثيقة إعتماد املعايير الدولية للتقرير امل وفقا

 للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية ملواضيع ل تغطيها املعايير الدولية

 إن إعداد القوائم املالية 
 
كة الشر  إدارةبعض التقديرات املحاسبية املهمة، كما يتطلب من  استخدامللمعايير الدولية للتقرير املالي يتطلب  وفقا

التقديرات الهامة املتبعة في إعداد القوائم املالية في و  ح امعن األ الفباح في تطبيق السياسات املحاسبية للشركة، سيتم  ح امممارسة األ 

 (5 إيضاح)

قد تم احجسابها على القيمة م افآت نهاية الخدمة للموظفين و  اتإلتزامتم إعداد هذه القوائم املالية على أساس الت لفة التاريخية، ماعدا 

 ات املستقبلية.لتزامالية للال 

  العملة الوظيفية وعملة العرض -3
سعود ، الالقوائم املالية بالريال السعود  الذ  يمثل عملة النشاط للشركة. وتدرج جميع املبالغ في القوائم املالية بالريال تم عرض هذه 

 ما لم يذكر غير ذلك.

 لسياسات املحاسبية الهامةا -4

 م2018يناير  1والتفسيرات الصادرة سارية التطبيق من املعايير والتعديالت  4-1
 
 "املالية دوات( "األ 9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) -

 ".ات من العقود مع العمالءيراد( "ال 15املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) -

.ا-املاليالبادر عن لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير  22فسير رقم ت -
 
 ملعامالت بعملة أجنبية والعوض املستلم أو املدفوع مقدما

  .بنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهمت -2التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  -

 ويالت من / إلى اسجثمارات عقارية.التح-40رقم  دوليالتعديالت على معيار املحاسبة ال -

"تطبيق املعايير الدولية للتقرير  1ر الدولي للتقرير املالي رقم م املعيا2016-م2014نوية للمعايير الدولية للتقرير املالي دورة التحسينات الس -

  .السجثمارات في املنشآت الزميلة واملشروعات املشتركة 28املالي ألول مرة" التعامل مع األمور، ومعيار املحاسبة الدولي رقم 
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-( 9ات من العقود مع العمالء، واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم )يرادال -( 15الشركة للمرة األولى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) وتطبق

 املالية. دواتأل ا

 يعود بش ل مباشر على مايلي:  املعايير األثر لتطبيق تلك  وكان

 (.27)رقم  إيضاحات عقود مع عمالء إلتزامعرض  -

 (.27رقم ) إيضاحة املتوقعة ئتمانيالخسائر ال  مخبص -

 ولم ي ن هنا  تأثير جوهر  على القوائم املالية للشركة من سريان التفسيرات والتعديالت املذكورة أعاله.  وهذا

 

 املالية دوات( األ 9الدولي رقم ) املعيار 4-1-1 

 دوات( األ 39حل محل معيار املحاسبة الدولي رقم ) الذ م 2018يناير  1( بداية من 9قامت الشركة بتطبيق املعيارالدولي للتقرير املالي رقم )

ية كما تب   املعيار منهج (،9تبناه املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) الذ املالية "العتراف والقياس"، في ضوء مفهوم نموذج أعمال الشركة 

 من منهجية الخسارة املت بدة املتبعة في معيار املحاسبة الدولي رقم ) صول األ الهبوط في  إثباتخسارة الئتمان املتوقعة في 
 
(، 39املالية بدل

  :م2018يناير  1في  املالية كما دوات( األ 9املعيار الدولي رقم ) نتجت من تطبيقالتي  وفيما يلي بيان باآلثار 

 

 

 ساس يالتصنيف األ 

 
 
ملعيار املحاسبة  وفقا

 (39رقم ) دوليال

التصنيف الجديد 

 
 
 دوليللمعيار ال وفقا

رقم  اليللتقرير امل

(9) 

القيمة الدفترية 

 ة ساسياأل 
 
ملعيار  وفقا

رقم  دولياملحاسبة ال

(39 ) 

 

ة القيمة الدفترية الجديد

 
 
للتقرير للمعيار الدولي  وفقا

 (9رقم ) اليامل

     املالية: صول األ 

 9,792,809 9,792,809 التكلفة املستنفدة مدينة وذمم قروض نقد وما في  ح مه

 47.701.011 63,038,441 التكلفة املستنفدة مدينة وذمم قروض مدينون تجاريون 

 4,154,108 4,154,108 التكلفة املستنفدة مدينة وذمم قروض أرصدة مدينة أخرى 
 
 كان يتم القياس بالت لفة املسجنفدة، إل أن املعيار اليتم قياس املدينون  -

 
ي رقم للتقرير املال دوليالتجاريون بالت لفة املسجنفدة، وسابقا

  .يختلف عن املنهجية السابقة في هذا الشأن والذ املالية  صول األ هبوط  إثبات( تب   منهجية خسارة الئتمان املتوقعة في 9)

 

يسمح لها بعدم تعديل املعلومات املقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التبنيف والقياس )بما حبلت الشركة على إعفاء  -

ولي ات املالية الناتجة عن تطبيق املعيار الدلتزاماملالية وال صول الفروقات في القيم الدفترية لل  إثباتوتم  (.في القيمة هبوطفي ذلك ال

م بش ل عام متطلبات 2017م. وعليه، ل تع س املعلومات املعروضة لسنة 2018يناير  1باح املبقاة كما في ( في األر 9للتقرير املالي رقم )

 (.27رقم ) إيضاح( كما هو موض  في 39( بل تعرض معلومات معيار املحاسبة الدولي رقم )9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 

 ات املالية للشركة.لتزام( أثر على السياسات املحاسبية املتعلقة بال9رقم ) اليللتقرير امل دوليلم ي ن لتطبيق املعيار ال -

 

 املالية صول األ 

 بالت لفة امل صول ( تبنيف جميع األ 9رقم ) لتقرير املالير الدولي ليتطلب املعيا
 
نيف أو القيمة العادلة. يعتمد التب طفأةاملالية وقياسها لحقا

املالية كما هو موض  أدناه، والتي يتم تحديدها في  صول املالية وخبائص التدفقات النقدية التعاقدية لل  صول األ  دارةعلى نموذج العمل ل 

 األولي.  ثباتوقت ال
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 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أو  املطفأهاملالية غير املبنفة كمقاسة بالت لفة  صول إن جميع األ 
 
ملا تم بيانه أدناه، يتم  وفقا

صافي امل اسب والخسائر، وتشمل أ  فوائد أو دخل توزيعات أرباح، ضمن  إثباتقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم 

 الربح أو الخسارة.

 

  طفأةاملالية بالتكلفة امل صول األ 

 ن:يتم اسجيفاء كال الشرطين التالي الفعلية، إذاطريقة الفائدة  استخدامب طفأةيتم قياس األصل املالي بالت لفة امل

 عمال هو لتحبيل التدفقات النقدية التعاقدية، واأل أن ي ون هدف الحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج  -

  تدفقات نقدية من املبلغ األصلي والفائدة عن املبلغ األصلي القائم فق . محدده.ينشأ عن الشروط التعاقدية للصل املالي، في تواريخ  -

لجمع التدفقات النقدية التعاقدية،  صول عند إجراء تقييم ما إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذ  يهدف إلى الحتفاظ باأل 

 فإن الشركة تأخذ بعين العتبار:

 وأهداف الشركة وأداء تلك السياسات من الناحية العملية. دارةسياسات ال  -

املالية املحتفظ بها ضمن نموذج العمل(، وعلى وجه الخبوص، الطريقة التي تدار  صول املخاطر التي ت ثر على أداء نموذج األعمال )واأل  -

 بها تلك املخاطر.

 بتقييم أداء املحف ة. دارةكيف تقوم ال  -

 ات العمولت التعاقدية.إيرادتركز على كسب  دارةل ما إذا كانت استراتيجية ا -

 املتوقعة. صول درجة ت رار أ  مبيعات لل  -

 .صول السبب وراء أ  مبيعات لل  -

أ  ربح أو خسارة  إثباتفي القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم  هبوطات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية والإيراد إثباتيتم 

 ضمن الربح أو الخسارة. ثباتناتجة عن التوقف عن ال

 

 أصول إلى  طفأة( والتي تم قياسها بالت لفة امل39املالية املبنفة كقروض وذمم مدينة بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم ) صول تم قياس األ 

دفقات املالية" حيث أنها محتفظ بها في نموذج األعمال لجمع الت دوات( "األ 9قم )بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية ر  طفأةمالية بالت لفة امل

 النقدية التعاقدية وتت ون هذه التدفقات النقدية من دفعات أصل املبلغ والفائدة فق .

 

  الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أدواتاالستثمارات في 

 الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: أدواتيتم قياس السجثمارات في 

 .املالية صول يحتفظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحبيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األ  -

 نقدية تعد من املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي.الشروط التعاقدية للصل املالي تعطي ال ق في تواريخ محددة تدفقات  -

 

جميع التغيرات  إثباتالقيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم  في هبوطوالات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية إيراد إثباتيتم 

في الدخل الشامل اآلخر وتراكمانها تحت احتياطي إعادة تقييم السجثمار. عندما يتم اسجبعاد هذه  دواتاألخرى في القيمة الدفترية لهذه األ 

 في الدخل الشامل دواتاأل 
 
 قائمة الربح أو الخسارة. اآلخر إلى، يتم إعادة تبنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة املعترف بها سابقا

 الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. أدواتالشركة اسجثمارات في   ليس لد
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  ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة أدواتاالستثمارات في 

حقوق املل ية  أدواتعند العتراف األولي، يم ن للمجموعة إجراء اختيار ل رجعة فيه )على أساس كل أداة على حدة( لتحديد أن السجثمار في 

 سي ون بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ول يسمح بذلك إذا كان الحتفاظ بالسجثمار لغرض املتاجرة.

 بأصل مالي لغرض املتاجرة إذا:يتم اعتبار الحتفاظ 

 لغرض بيعها أو إعادة شرائها على املدى القريب. أسا  ييتم اكجسابها بش ل  -

 يعد السجثمار جزء من محف ة لج ي األرباح في املدى القبير. أو -

 إذا كانت مشتقات. -
 

 خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئي حقوق املل ية من أدواتيتم قياس السجثمارات في 
 
بالقيمة العادلة بالضافة إلى ت اليف املعاملة. بعد  ا

يتم  ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع العتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. ل 

 إعادة تبنيفها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر ول يتم 
 
 في قائمة الربح أو الخسارة. فيها هبوطأ   إثباتأبدا

 
 دخل توزيعات األرباح في قائمة األرباح أو الخسائر عندما يتم ثبوت حق الشركة في استالم توزيعات األرباح  إثباتيتم 

 
للمعيار الدولي  وفقا

 من ت لفة السجثمار.15للتقرير املالي رقم )
 
 (، ما لم تمثل توزيعات األرباح بش ل واض  استرداد جزءا

 
ة من يتضمن احتياطي إعادة تقييم السجثمار التغير التراكمي البافي في القيمة العادلة لالسجثمار في حقوق املل ية املقاسة بالقيمة العادل

إلى املالية، فإن املبلغ املتراكم في القيمة العادلة يتم تحويله من الحتياطي  دواتخالل الدخل الشامل اآلخر. عندما يتم اسجبعاد هذه األ 

 األرباح املبقاة.

 

 كاسجثم
 
ارات اختارت الشركة عرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ل افة اسجثمارات حقوق املل ية التي تم تبنيفها سابقا

 أن هذه السجثمارات غير محتفظ بها للمتاجرة. للبيع، حيثمالية متاحة 
 
 املالية صول في قيمة األ  هبوطال

ة ئتماني( بنموذج "الخسائر ال 39( نموذج "الخسائر املت بدة" في معيار املحاسبة الدولي رقم )9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )يسجبدل 

الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من  أدواتوعلى  طفأةاملالية التي تقاس بالت لفة امل صول املتوقعة". ويتم تطبيق النموذج الجديد على األ 

 حقوق املل ية. و  أدواتل الدخل الشامل اآلخر وليس على السجثمارات في خال
 
الخسائر  إثبات( يتم 9للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) وفقا

 (.39ة بش ل مب ر عن معيار املحاسبة الدولي رقم )ئتمانيال 

 

تجربة  استخداماملالية ب صول ة املتوقعة على األ ئتمانيفي القيمة يتم تقدير الخسائر ال  هبوطتطبق الشركة املنهج املبس  في احجساب ال

، مع تعديلها بال روف القتبادية العامة وتقييم كل من التجاه ال الي وكذلك توقعات ال روف في تاريخ للشركةخسارة الئتمان التاريخية 

 ا كان ذلك مناسبنية للنقود حيثمالتقرير، بما في ذلك القيمة الزم
 
 .ا

 
يعد قياس خسائر الئتمان املتوقعة دليل على احتمال التعفر عن السداد، أو الخسارة املعطاة الفتراضية )بمع   حجم الخسارة إذا كان 

معلومات تتنبأ هنا  تعفر عن السداد(. يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد بناء على البيانات التاريخية التي يتم تعديلها بواسطة 

 باملستقبل كما هو موض  أعاله.
 

املالية التي  صول القيمة بش ل منفبل في قائمة الربح أو الخسارة ويتم حسم مخببات الخسائر لل  هبوطتعترف الشركة بأرباح أو خسائر 

 املالية.   صول من القيمة الدفترية الجمالية لل  طفأةتقاس بالت لفة امل
 

 املالية صول استبعاد األ 

ومخاطر األصل املالي فق  عندما تنتهي ال قوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو تقوم بتحويل األصل املالي  إلغاءتقوم الشركة ب

 جهة أخرى. إذا لم تقم الشركة بنقل أو الحتفاظ بش ل جوهر  بجميع مخاطر ومنافع املل ية للصل فجستمر الشركة املل ية إلى ومزايا

 ات املرتبطة باألصل املالي إلى املبالغ التي قد تضطر لدفعها.لتزاموال صول بالعتراف بحبتها املحتفظ بها في األ 
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 ات املاليةلتزاماإل

 أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. طفأةات املالية إما بالت لفة امللتزامتبنف ال

ات إلتزامطريقة العائد الفعلي. ول يوجد لدى الشركة  استخدامب طفأةاملالية لدى الشركة بالت لفة املات لتزامتم تبنيف وقياس جميع ال

 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.

 ية.املال اتلتزامقة بالواملتعل( لم ي ن له أثر جوهر  على السياسات املحاسبية الخاصة بالشركة 9إن تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 
 ات املاليةلتزاماالعتراف باإل إلغاء

 ات.لتزامأو انتهاء هذه ال إلغاءات املالية فق  عندما يتم الوفاء أو لتزامالعتراف بال إلغاءتقوم الشركة ب

 

 ات من العقود مع العمالءيراد( اإل 15رقم ) اليللتقرير امل دولياملعيار ال 4-1-2

 
ات" يراد( "ال 18( "عقود النشاءات" ومعيار املحاسبة الدولي رقم )11محل معيار املحاسبة الدولي رقم )15الدولي للتقرير املالي رقم يحل املعيار 

ات الناشئة من العقود املبَرمة مع العمالء، ما لم تقع تلك العقود في نطاق معايير أخرى. يرادوالتفسيرات ذات العالقة، وينطبق على كافة ال 

 م ونا من خمس خطوات للمحاسبة عن ال و 
 
ات التي تنشأ من العقود املبَرمة مع العمالء. وبموجب املعيار يراديضع املعيار الجديد نموذجا

ات حسب القيمة التي تع س العوض الذ  تتوقع املنشأة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو يراد(، يعترف بال 15الدولي للتقرير املالي رقم )

 ات إلى عميل.الخدم

 ويلزم املعيار املنشآت أن تمارس تقدير 
 
 محاسبي ا

 
، آخذة في العتبار كافة ال قائق وال روف ذات العالقة عند تطبيق كل خطوة من النموذج ا

ُد املعيار طريقة املحاسبة عن الت اليف ال  ِّ
التي تتعلق مباشرة ة لل بول على عقد والت اليف ضافيعلى العقود املبرمة مع عمالئها. كما ُيحد 

  بالوفاء بالعقد.

 اتيراداإل  إثبات

ات على أساس املبلغ املحدد في العقد مع العميل ويسجث ي املبالغ التي تم تحبيلها نيابة عن طرف ثالث. تعترف الشركة يراديتم قياس ال 

 استخدام( ب15في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) ات عندما تنتقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى العمالء. ويتم تطبيق املبادىءيرادبال 

 الخطوات الخمس التالية:

 مع العميل في ال الت التالية: العقدتحجسب الشركة  الخطوة األولى:

 به من قبل جميع األطراف. لتزامإذا تمت املوافقة على العقد وال 

 .إذا تم تحديد حقوق كل طرف 

 .إذا تم تعريف شروط الدفع 

  . إذا كان للعقد مضمون تجار 

 .إذا كان العقد قابل للتحبيل 

تحدد الشركة جميع السلع أو الخدمات املتفق عليها في العقد وتحدد ما إذا كانت ستحسب ل ل سلعة أو خدمة متفق عليها  الخطوة الثانية:

 خرى في العقد إذا كان: ات األ لتزامأداء منفبل. تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فبلها عن ال إلتزام

  .يم ن للعميل الستفادة من السلعة أو الخدمة بش ل منفبل أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعميل 

 .يتم تعريف السلعة أو الخدمة بش ل منفبل عن السلع أو الخدمات األخرى الواردة في العقد 

 املقابل الذ  تتوقعه مقابل نقل السلع أو الخدمات املتفق عليها إلى أحد العمالء.بلغ املالشركة سعر املعاملة، وهو  تحدد الثالثة:الخطوة 
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 أداء مستقل على أساس سعر البيع املستقل للسلع أو الخدمات املقدمة للعميل. إلتزامتخبيص سعر املعاملة ل ل  يتم الرابعة:الخطوة 

ات عندما يتم نقل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل. تقوم الشركة بتحويل سلعة أو يرادالعتراف بال  يتم الخامسة:الخطوة 

خدمة عندما يحبل العميل على السيطرة على تلك السلعة أو الخدمة. يحبل العميل على السيطرة على سلعة أو خدمة إذا كانت لديه 

 ها للستفادة م ها.استخدامالقدرة على 

 الخصومات

ات من مبيعات البضائع على أساس السعر املحدد في العقد أو املتفق عليه مع العميل بعد حسم الخبومات املحددة ل ل يرادال  إثباتيتم 

فق  إلى ال د  يرادطريقة القيمة املتوقعة، ويتم العتراف بال  استخدامالخبرة املتراكمة لتقدير الخبومات وتوفيرها، ب استخدامعميل، ويتم 

ا أل يحدث انع اس كبير، يتم العتراف بالالذ  ي ون في التعاقد  للخبومات املتوقعة في حجم املبالغ املستحقة  لتزامه من املحتمل جد 

 الدفع للعمالء فيما يتعلق باملبيعات التي تتم حت  نهاية الفترة املشمولة بالتقرير.

 سارية بعدغير والتعديالت الصادرة ولكن  الجديدة املعايير  4-2

 ن غير صدرت ولالتي  والتعديالتلم تقم الشركة بتطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة  املالية،كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم 

  :سارية بعد

 "يجار"عقود اإل  (16دولي للتقرير املالي رقم )املعيار ال 4-2-1

 م. 2019يناير  1يسر  على الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 يجار ل ( عقود ا17) دولي، بما في ذلك معيار املحاسبة اليجارلتوجيهات ال الية ملعيار عقود ال ( "محل ا16يحل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

وتفسير لجنة تفسيرات املعايير  إيجار ( " تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوى على عقد 4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم )

ي الش ل القانون تأخذالتي  ( " تقييم جوهر املعامالت27ل وافز" وتفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم )ا – يالجشغيل يجار ( عقود ال 15رقم )

 ."يجارلعقد ال 
 

ق . يقوم املستأجر بالعتراف )باألصل املتعليجارد ال ( للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقو 16يقدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) 
. توجد يجاره بسككداد دفعات ال إلتزامالذ  يمثل  يجار ال  إلتزاماألصككل ذو البككلة بالضككافة إلى  اسككتخدامالذ  يمثل حقه في  سككتخدامبحق ال 

 ذات القيمة املنخفضككككككككككككة. تبقى طريقة املحاسككككككككككككبة املتبعة من امل جر  صككككككككككككول لل  يجار قبككككككككككككيرة األجل وعقود ال  يجار إعفاءات اختيارية لعقود ال 
  .تشغيلي –تمويلي أو  إيجار إلى عقود  يجار ن في تبنيف عقود ال أ  يستمر امل جرو  -مشابهة للمعيار ال الي

سوف تتغير طبيعة ، و من العقودنواع مختلفة يجار الجشغيلية وذلك أل جديدة لعقود ال الات لتزاموال صول سوف تقوم الشركة بالعتراف باأل 

ومبروف فائدة  صول هذه األ  استخداممبروف الستهال  ل قوق  إثباتاملبروفات الخاصة بهذه العقود حيث سوف تقوم الشركة ب

 بيجارعقود ال  إلتزامك
 
ات لتزاموال صول بطريقة القس  الثابت على مدة العقد وتعترف األ  إيجار مبروف  إثبات. كانت تقوم الشركة سابقا

 .الفعلية يجار ومدفوعات ال  يجار فق  إلى ال د حيث توجد فروق توقيت بين العتراف بمبروف ال 
  

طريقة األثر الرجلي لذلك  اسكككككككتخدامم، ب2018يناير  1بداية من  يجار ( عقود ال 16رقم ) اليللتقرير امل دوليتخط  الشكككككككركة لتطبيق املعيار ال
 م.2018يناير  1األثر املتراكم نجيجة التطبيق كجسوية على الرصيد الفتتاحي للرباح املبقاه كما في  إثباتسيتم 

 
املالية.إن أنشطة الشركة كم جر ليست جوهرية لذلك، ل تتوقع الشركة أ  أثر هام على القوائم   
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 أخرى 

املاليككككككككة" تتعلككككككككق بخبككككككككائص الككككككككدفع املسككككككككبق مككككككككع التعككككككككويض السككككككككلبي  دوات( "األ 9تعككككككككديالت علككككككككى معيككككككككار الككككككككدولي للتقريككككككككر املككككككككالي رقككككككككم ) -

 (.2019يناير  1)تاريخ السريان 

( "السككككككككككجثمارات فككككككككككي املنشككككككككككآت الزميلككككككككككة واملشككككككككككروعات املشككككككككككتركة" تتعلككككككككككق بنسككككككككككب 28معيككككككككككار املحاسككككككككككبة الككككككككككدولي رقككككككككككم ) علككككككككككىتعككككككككككديالت  -

 (.2019يناير  1يخ السريان السجثمار طويلة األجل في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة )تار 

تكككككككككككاريخ تسكككككككككككويتها )مزايكككككككككككا العكككككككككككاملين" تتعلكككككككككككق بتعكككككككككككديالت الخطكككككككككككة، تقليبكككككككككككها او ( “19تعكككككككككككديالت علكككككككككككى معيكككككككككككار املحاسكككككككككككبة الكككككككككككدولي رقكككككككككككم ) -

 (.2019يناير  1السريان 

 3تحسككككككككككينات علككككككككككى املعيككككككككككار الككككككككككدولي للتقريككككككككككر املككككككككككالي رقككككككككككم ) -
 
فككككككككككي العمليككككككككككة ( "تجميككككككككككع األعمككككككككككال" تتعلككككككككككق بال بككككككككككة املحككككككككككتفظ بهككككككككككا سككككككككككابقا

 (.2019يناير  1املشتركة )تاريخ السريان 

 فككككككككي العمليككككككككة “الترتيبككككككككات املشككككككككتركة ( “11تحسككككككككينات علككككككككى املعيككككككككار الككككككككدولي للتقريككككككككر املككككككككالي رقككككككككم ) -
 
تتعلككككككككق بال بككككككككة املحككككككككتفظ بهككككككككا سككككككككابقا

 (.2019يناير  1املشتركة )تاريخ السريان 

املاليككككككككككة  دواتدخل" تتعلككككككككككق بأثكككككككككار ضككككككككككريبة الككككككككككدخل ملككككككككككدفوعات األ ( "ضككككككككككريبة الكككككككككك12تحسكككككككككينات علككككككككككى معيككككككككككار املحاسككككككككككبة الكككككككككدولي رقككككككككككم ) -

 (.2019يناير  1املبنفة على أنها حقوق مل ية )تاريخ السريان 

راض امل هلكككككككككككة للرسكككككككككككملة )تكككككككككككاريخ تكككككككككككلفكككككككككككة القتكككككككككككراض" تتعلكككككككككككق بت لفكككككككككككة الق( "ت 23تحسكككككككككككينات علكككككككككككى معيكككككككككككار املحاسكككككككككككبة الكككككككككككدولي رقكككككككككككم ) -

 (.2019يناير  1السريان 

 (.2021يناير  1( "عقود التأمين")تاريخ السريان 17لتقرير املالي رقم )املعيار الدولي ل -

 (.2019يناير  1( "عدم التيقن بشأن معامالت ضريبة الدخل")تاريخ السريان 23التفسير الدولي ) -

 

.املستقبليةللشركة في الفترات على القوائم املالية جوهر  تأثير لتطبيق هذه املعايير أن ي ون الشركة  إدارةتوقع تل   
 

 واآلالت واملعداتات العقار  4-3

 م ها الستهال  املتراكم وأية خسائر هبوط في قيمتها. يتم العتراف بالنفقات املت بدة واآللت العقارات، ت هر 
 
واملعدات بالت لفة مخبوما

املسجبدل وترسمل أية نفقات أخرى فق   للجزءلسجبدال أ  من م ونات األصل كبند منفبل ويتم رسملته مقابل شطب املبالغ الدفترية 

ف واملعدات واملبانع فيعتر  وآلتعند زيادة املنافع القتبادية املستقبلية املتعلقة باألصل، أما ت اليف الصالح والبيانة الدورية للعقارات 

 عند ت بدها. والدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارةبها في قائمة 

 ي سنة،للعقارات واآللت واملعدات في نهاية كل  نتاجييتم مراجعة العمر ال 
 
تم وفي حالة إختالف العمر النتاجي املتوقع عما سبق تقديره سابقا

 من السنة التي 
 
 فيها إعادة التقدير. تماستهال  القيمة الدفترية املتبقية على العمر النتاجي املتبقي بعد إعادة التقدير إعتبارا

 على عمرها النتاجي  ستخدامواآللت واملعدات عندما ت ون جاهزة لال  عقاراتالس  الثابت في استهال  طريقة الق الشركةتستخدم 
 
 وفقا

 للعمار النتاجية التالية:

  سنة 30                     عقارات ومباني 

  سنة 40إلى  5   الت ومعدات وسيارات 

  سنوات 10إلى  5   أثاث ومفروشات 

  سنوات 5  مستأجرةتحسينات على عقارات 

 

ال روف إلى  فيالقيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات  هبوطواملعدات لغرض تحديد  لتاآلو  اتللعقار  تتم مراجعة القيمة املدرجة بالدفاتر 
مثل هذا امل شر وعندما ت ون القيمة املدرجة بالدفاتر مسجلة بأكفر من مبلغها  فإذا ظهر أن القيمة املدرجة بالدفاتر قد ل يم ن استردادها. 

إلى مبلغها املم ن استرداده، الذ  يمثل القيمة العادلة مخبوما م ها الت اليف حت  البيع أو  صول املقدر واملم ن استرداده، يتم تخفيض األ 
 أعلى. ، أيهماستخدامقيمة ال 

ه أو بيعه. يتم استخدامه عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتبادية مستقبلية من إثبات إلغاءواملعدات يتم  لتاآلو  اتإن بند العقار 

 األصل بالفرق بين صافي متحبالت البيع والقيمة املدرجة بالدفاتر للصل. إثبات إلغاءاحجساب أية أرباح أو خسائر ناتجة عن 
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 غير ملموسة أصول  4-4

غير امللموسة املستحوذ عليها في عملية تجميع  صول غير امللموسة املستحوذ عليها بش ل منفبل بالت لفة. إن ت لفة األ  صول يتم العتراف باأل 

 عمال هي القيمة العادلة في تاريخ الستحواذ. األ 
 

 غير امللموسة بالت لفة ناقب صول األولي، تدرج األ  ثباتبعد ال
 
سة و غير امللم صول مة، إن وجدت. إن األ الطفاء املتراكم وخسائر الهبوط في القي ا

 املنتجة داخلي
 
 املباريف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة إثبات، باستثناء ت اليف التطوير، ل تتم رسملتها، ويتم ا

 عند ت بدها.
 

 ة.غير امللموسة لت ون إما محددة أو غير محدد صول يتم تقدير األعمار النتاجية لل 

 نتاجية املحددة ر اإل عماغير امللموسة ذات األ  صول األ 

غير امللموسة ذات األعمار املحددة في نهاية كل فترة مالية. تتم املحاسبة عن التغيرات في العمر  صول يتم مراجعة فترة وطريقة الطفاء لل 

هو  حسب ماالنتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة لستهال  املنافع القتبادية املستقبلية ال امنة في األصل بتغيير فترة الطفاء أو طريقتها، 

غير امللموسة ذات األعمار املحددة في قائمة الربح أو  صول مبروف الطفاء لل  إثباتديرات املحاسبية. يتم مالئم، وتعالج كتغيرات في التق

 غير امللموسة. صول الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ضمن فئة املباريف التي تتفق مع وظيفة األ 

 غير امللموسة ذات االعمار األنتاجية غير املحددة  صول األ 

 من عدم وجود هبوط في قيمتها سنويغير امللموسة ذات األعمار النتاجية غير املحددة، ول ن يتم اختبارها للتأكد  صول إطفاء األ ل يتم 
 
، إما ا

 حددة سنوية للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير املبش ل فرد  أو على مستوى الوحدة املدر  
 
لتحديد ما إذا كانت األعمار غير املحددة ما  ا

 زالت محتملة. وإذا لم ت ن كذلك، يتم تغيير العمر النتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
 

غير ملموسة بالفرق بين صافي متحبالت السجبعاد والقيمة الدفترية  صول األ  إثباتيتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن 

 .صول األ  إثباتاآلخر املوحدة عندما يتم التوقف عن  والدخل الشاملها في قائمة الربح أو الخسارة إثبانللصل، ويتم 
 

طريقكككككككة القسككككككك  الثابكككككككت علكككككككى مكككككككدى أعمارهكككككككا النتاجيكككككككة  اسكككككككتخدامغيكككككككر امللموسكككككككة ذات األعمكككككككار النتاجيكككككككة املحكككككككددة ب صكككككككول األ يكككككككتم إطفكككككككاء 

 املقدرة كما يلي:

 عدد السنوات  

 5 برامج حاسب آلي ●

، وتقيد صول لل غير امللموسة بالفرق بين صافي متحبالت السجبعاد والقيمة الدفترية  صول األ تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن اسجبعاد 

 .صول األ عند اسجبعاد تلك والدخل الشامل الخر في الربح أو الخسارة 

 في حكمهنقد وما  4-5

 يتعرض اليداع والذ  تاريخ من أو أقل شهور  3 فترة خالل يستحقوالذ  ولدى البنو   البندوق  يتضمن النقد وما في ح مه رصيد النقدية في

 القيمة.  لتغيرات فيل ضئيلة ملخاطر

 املدينون التجاريون  4-6

ية الذمم املدينة التجار  إثباتالذمم املدينة التجارية هي املبالغ املستحقة من العمالء ن ير املنتجات املبيعة في سياق العمل العتياد . يتم 

 بالت لفة امل
 
 بالقيمة العادلة وتقاس لحقا

 
 مخبص خسائر ال  استخدامب طفأةمبدئيا

 
 ةالقيم ية املتوقعة فئتمانيطريقة الفائدة الفعلية، ناقبا

 الشامل.قائمة الربح أو الخسارة والدخل في  والت  يتم العتراف بها

 املخزون 4-7

ه موقعه وحالت إلى. ويتم تحديد الت اليف املت بدة في الوصول ب ل منتج أيهما أقليتم تقييم املخزون بالت لفة أو ببافي القيمة القابلة للتحقق 

نتاج التام ومخزون تحت الجشغيل، تتضمن الت لفة ال بة املناسبة من املرج . وفي حالة املخزون من ال  ال الية على أساس املتوس 

 امل
 
 إلى سعة الجشغيل العادية.  بروفات غير املباشرة للنتاج اسجنادا

 
 
 الت اليف املقدرة للتمام ومبروفات البيع. صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع املقدر في سياق نشاط الشركة العتيادى ناقبا
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 املخصصات 4-8

قائم )قانوني أو ضم ي( نجيجة ل دث سابق وأن ي ون من املحتمل أنه سوف يتطلب  إلتزاماملخبص عندما ي ون لدى الشركة  إثباتيجب 

 بطريقة يم ن العتماد عليها. لتزاموأنه يم ن إجراء تقدير ملبلغ ال لتزامتدفقات خارجة ملوارد لها منافع إقتبادية لجسوية هذا ال

ض من أو لجميع النفاق املطلوب لجسوية مخبص )من خالل عقد تأمين من املتوقع أن يتم السترداد )من قبل طرف أخر( لبع ي ون عندما 

 املبلغ املسترد فق  عندما ي ون في ح م امل كد أنه سيتم إستالم املبلغ املسترد إذا قامت املنشأة بجسوية إثباتفإنه يتم  (،سبيل املثال على

بروف املتعلق باملخبص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل هذا املبلغ املسترد كأصل منفبل. يتم عرض امل إثباتويتم  ،لتزاماإل

 اآلخر وذلك بالبافي بعد طرح املبلغ املسترد.
 

 مكافآت املوظفين 4-9

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين إلتزام

طريقة ت لفة الوحدة املتوقعة مع إجراء تقييم اكتوار  ب هاية كل فترة مالية سنوية، ويتم  استخدامتعويضات نهاية الخدمة ب إلتزاميتم قياس 

تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في قائمة املركز املالي في  إلتزامإعادة القياس التي تشمل امل اسب والخسائر الكتوارية على رصيد  إثبات

التي تم ت بدها  للسنةشرة ضمن بند الدخل الشامل اآلخر )والذ  يعتبر جزء من األرباح املبقاة( حين يتم إدراج أثر هذه امل اسب والخسائر مبا

 فيها، ول يتم إعادة إدراجها ضمن الربح أو الخسارة.
 

 
 
ضمن الدخل الشامل في فترة تعديل الخطة، ويتم احجساب القيمة الزمنية من خالل تطبيق  يتم إدراج ت لفة الخدمة التي تم تقديمها سابقا

 أو األصل الخاص باملنفعة املحددة، وتبنف ت اليف املنافع املحددة  لتزاممعدل خبم في بداية الفترة على صافي ال
 
 ملا يلي: وفقا

 

 ت السابقة وامل اسب والخسائر الناتجة عن تقليبها وتسديدها(.ت لفة الخدمة )وتشمل ت لفة الخدمات ال الية وت لفة الخدما 

 مباريف القيمة الزمنية 

   إعادة القياس الكتوار 

 واملبروفات البيعية تدرج الشركة أول عنبرين لت اليف املنفعة املحددة ضمن الربح أو الخسارة في بند  "املباريف العمومية والدارية

 املبيعات"." و "ت لفة ةيوالجسويق

 مزايا املوظفين قبيرة األجل 

يها عن املزايا املستحقة للموظفين بالنسبة للجور والرواتب، والجازة السنوية والجازة املرضية في الفترة التي يتم ف لتزامبال العترافيتم 

 لك الخدمة. تقديم الخدمة املتعلقة بها مقابل املبلغ غير املخبوم للمزايا املتوقع أن يتم دفعها لت

 ات املعترف بها واملتعلقة بمزايا املوظفين قبيرة األجل باملبلغ غير املخبوم واملتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة املقدمة. لتزامتقاس ال
 

  توزيعات األرباح الى املساهمين 4-10

 عند إقرار هذه التوزيعات.  إلتزامتسجل توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة ك
 
لن ام الشركات باململ ة العربية السعودية، يتم إقرار  وفقا

الشركة بش ل نبف ي بتوزيع أرباح مرحليه على مساهم دارةالتوزيعات عند اعتمادها من املساهمين أو التفويض من املساهمين الى مجلس ال 

،   أو ربع سنو    سنو 
 
يجناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقانها النقدية. وذلك بما  بموجب قرار من الجمعية العامة العادية ويجدد سنويا

 املبلغ املقابل مباشرة من حقوق املل ية. ويخبم
 

 مخصص الزكاة 4-11

 يتم احجساب الزكاة وت وين مخبص الزكاة للشركة 
 
لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية ويتم تحميلها على قائمة الربح أو  وفقا

 معدلت الزكاة املطبقة أو التي سيتم تطبيقها ب هاية السنة املالية. استخدامالخسارة والدخل الشامل اآلخر، ويتم احجسابها ب
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  يراداإل  4-12

 ات من بيع البضائعيرادال 

ات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقد  الذ  تم تحبيله أو القابل للتحبيل من بيع البضائع في سياق أنشطة يرادتقاس ال 

ات عندما يتم نقل السيطرة على البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع للعميل، ويتمتع العميل يرادال  إثباتالعادية. تقوم الشركة بالشركة 

غير مستوفى بما ي ثر على قبول العميل البضائع. ويتم الجسليم عندما  إلتزامأو بيع هذه البضائع، وأل ي ون هنا   استخدامبمطلق ال رية في 

 يتم ش ن البضائع إلى املوقع املحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل البضائع 
 
لعقد البيع أو مع  وفقا

 قبول أو أن ي ون لدى الشركة دليل موضوعي على اسجيفاء جميع معايير القبول.ال أح امانقضاء 

 املدينة التجارية عندما يتم تسليم البضائع، حيث أن هذه هي النقطة الزمنية التي ي ون فيها هذا املبلغ غير مشروط، ألنه ل  الذمم إثباتيتم 

ستحق الدفعة.
ُ
 يلزم سوى مرور الوقت قبل أن ت

 

 املبيعات تكلفة   4-13

 ت اليف النتاج ومباريف 
َّ

تثبت كافة املباريف على أساس الستحقاق، وتثبت الت اليف الجشغيلية على أساس الت لفة التاريخية. وتُبنف

ل الت ااملباشرة كت لفة مبيعات. ويتضمن ذلك املواد الخام والعمالة املباشرة والت اليف غير املباشرة األخرى املتعلقة بها. وتُس  التبنيع ليف جَّ

 .األخرى مثل ت اليف البيع كمباريف بيع وتوزيع، فيما ت هر كافة الت اليف األخرى املتبقية كمباريف عمومية وإدارية
 

 مصروفات بيعية وتسويقية 4-14

 املبروفاتتت ون املبروفات البيعية والجسويقية ببورة رئيسية من الت اليف املت بدة في الجسويق ملنتجات الشركة وبيعها. يتم تبنيف كافة 

 األخرى كمبروفات إدارية.
 

 مصروفات عمومية وإدارية 4-15

 ات. يجب أن يتم على أساس ثابت توزيعيراداملتعلقة بت لفة ال ت ون املبروفات العمومية والدارية من الت اليف املباشرة وغير املباشرة غير ت

. تتضمن هذه املبروفات ببورة رئيسية ت اليف  –ات يراداملبروفات بين املبروفات العمومية والدارية وت لفة ال 
 
مت  كان ذلك ضروريا

والسفر والتأمين واألتعاب  يجار تعاب البيانة ومبروفات ال وأ دارةاملوظفين واملزايا األخرى للموظفين وامل افآت والبدلت ألعضاء مجلس ال 

 ا. املهنية وغيره
 

 العمالت األجنبية 4-16
أساس سعر البرف على  تمسك الشركة حسابانها بالريال السعود ، ويتم تحويل املعامالت التي تتم بالعملة األجنبية إلى الريال السعود 

ية. سعر البرف في نهاية )السنة( املال استخدامات النقدية املقومة بالعمالت األجنبية بلتزاموال صول الفور  في تاريخ املعاملة. ويتم ترجمة األ 

الخسارة قائمة الربح أو الت األجنبية ضمن صافي الربح في فروق البرف الناشئة عن تسوية البنود النقدية أو عن تحويل العم إثباتيتم 

 اآلخر. الشامل والدخل

يخ أسعار البرف في تار  استخدامتحويل البنود غير النقدية في نهاية كل سنة، وإنما يتم قياسها بالت لفة التاريخية )يتم تحويلها ب إعادةل يتم 

 يمةأسعار البرف في التاريخ الذ  تم تحديد الق استخداماملعاملة(، باستثناء البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة، والتي يتم تحويلها ب

 العادلة فيه.
 

 التأجير عقود 4-17
 إيجار كان الترتيب التعاقد  تحديد ما إذا 

 
 إيجار . يعتبر الترتيب التعاقد  يجار( يعتمد على جوهر الترتيب في بداية ال إيجار)أو يحتو  على  ا

 
 ا

حت   صول األصل أو األ  استخداممحددة، وينقل الترتيب حق  أصول أصل أو  استخدامكان الوفاء به يتوقف على ( إذا إيجار على)أو يحتو  

 لو لم ينص صراحة على ذلك ال ق في الترتيب.

الذ  ينقل كافة املخاطر واملنافع  يجار تشغيلي. ويبنف عقد ال  إيجار تمويلي أو عقد  إيجار عند تاريخ نشأة العقد كعقد  يجار ال  عقديبنف 

 تمويلي. إيجار الجوهرية على املل ية إلى الشركة كعقد 

 
 



 األنابيب الفخاريةالشركة السعودية إلنتاج 
                                       شركة مساهمة سعودية

 م 2018ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

   )املبالغ بالريال السعود  ما لم يذكر خالف ذلك(

  

-21- 
 

 الشركة كمستأجر 

 جميع املنافع واملخاطر الجوهرية على مل ية العقارات إلى الشركة عند بداية ال  يجار يتم رسملة عقود ال 
 
قيمة بال يجار التمويلية التي تنقل فعليا

ة بين األعباء املالي يجار دفعات ال . يتم توزيع يجاركانت أقل، بالقيمة ال الية لل د األدنى لدفعات ال لة في تاريخ الستحواذ، أو إذا العاد

األعباء املالية ضمن ت اليف  إثباتات. يتم لتزاموذلك لتحقيق معدل عمولة ثابت على الرصيد املتبقي من ال يجار ات عقود ال إلتزاموتخفيض 

 اآلخر.التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

ر النتاجي للصل. ومع ذلك، إذا لم ي ن هنا  قدر معقول من التأكد أن الشركة ستحبل على امل جرة على مدى العم صول األ  استهال يتم 

 ، يتم استهال  األصل خالل العمر النتاجي املقدر للصل أو فترة العقد، أيهما أقل.يجاراملل ية في نهاية مدة ال 

ات الجشغيلية كمبروف يجار الدفعات بموجب عقود ال  إثباتتم التمويلي. ي يجار يختلف عن عقد ال  إيجار الجشغيلي هو عقد  يجار ال عقد 

 . يجارعلى أساس القس  الثابت على مدى فترة عقد ال أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح  تشغيلي في
 

 الشركة كمؤجر

ات تشغيلية. تضاف إيجار الجوهرية كعقود  صول التي ل تقوم الشركة بموجبها بتحويل كافة مخاطر ومنافع مل ية األ  يجار يتم تبنيف عقود ال 

 يجار ها على فترة ال إثبانالجشغيلي إلى القيمة الدفترية للصل امل جر ويتم  يجار املباشرة األولية املت بدة في التفاوض وإعداد عقد ال  الت اليف

 .التي يتم فيها اكجسابهاات في السنة إيرادات املحتملة كيجار ال  إثبات. يتم يجاردخل ال  إثباتبنفس أسس 
 

 حتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباححقوق امللكية واإل  4-18

 القيمة السمية للسهم التي تم إصدارها. املاليمثل رأس 

 املبقاة جميع أرباح الفترة ال الية والسابقة. األرباحتتضمن 
 

 النظامى حتياطياإل  4-19

 سا  يات السنوية وينص ن ام الشركات والن ام األ يرادمن صافي ال  %10عن طريق تخبيص نسبة  ين امي شركة احتياطلليتم ت وين 

من رأس املال. هذا الحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح على  %30تجاوز الحتياطي نسبة  إذاللشركة على أن يجوز التوقف عن التخبيص 

 املساهمين.
 

 التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة -5

  يتطلب إعداد القوائم املالية
 
ات يرادفتراضات ت ثر في قيم ال وتقديرات وإ أح اماستعمال للمبادئ والسياسات املحاسبية املطبقة،  وفقا

فتراضات رئة. إن عدم التيقن بخبوص هذه ال ات الطالتزامعن ال الفباحاملرفقة بجانب  اتيضاحات وال لتزاموال صول واملبروفات واأل 

 على القيم الدفترية لل رات قد ي د  والتقدي
 
 جوهريا

 
 .ات املتأثرة في الفترات املستقبليةلتزاموال صول لنتائج تتطلب تعديال

اطر ة املتعلقة باملستقبل واملبادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ قائمة املركز املالي والتي تش ل مخساسيفيما يلي الفتراضات األ 

ات خالل السنة املالية التالية. هذا وتعتمد الشركة في افتراضانها لتزاموال صول  د  إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية لل عالية قد ت

فتراضات والتقديرات حول التطورات املستقبلية قد تتغير نجيجة تغيرات د إعداد القوائم املالية وهذه ال وتقديرانها على معايير متاحة لها عن

 .ها عند حدوثهاإيضاحعن سيطرة الشركة ومثل هذه التغيرات على الفتراضات يتم  وال روف الخارجة السوق 

 
  واملعدات تاآلال و  العمر املقدر للعقارات-أ

قادم املتوقع والت ستخداموم وناته على مدة الخدمة املتوقعة التي تم تقديرها بناء  على ال  واملعداتلت اآلو يتم إستهال  ت لفة العقارات 

ة الشركة لم تدرج أية قيمة متبقي إدارةعتبارات القيمة املستردة للصل. إن اح بالضافة إلى التقادم التق ي و ، وبرنامج البيانة والصال صللل 

 على اعتبار أنها غير هامة. صول لل 

 راكد وبطىء الحركةالمخصص املخزون  -ب 
يتم هذا و ، القابلة للتحققتقادم املخزون يتم تقدير صافي قيمته يأقل. عندما  أيهما القابلة للتحققصافي القيمة أو املخزون بالت لفة  يثبت

بالنسبة للمبالغ الجوهرية ببورة فردية. يتم تقييم املبالغ غير الجوهرية لبنود املخزون املتقادم وذلك على أساس مجمع ويتم احجساب  التقدير 

ا إلى أسعار البيع املتوقعة.  لنوع املخزون ودرجة التقادم اسجناد 
 
 مخبص لها تبعا
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 نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف لتزامالكتواري الالتقييم ا -جـ
كتوار . يشمل التقييم املحددة التي يتم قياسها باستعمال التقييم ال املزايايتم تحديد ت لفة م افأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج 

العديد من الفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في املستقبل. وتشمل هذه الفتراضات تحديد معدل الخبم،  كتوار  ال

 لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن 
 
امل افأة املحددة شديد  إلتزاموالزيادات املستقبلية في الرواتب، ومعدل دوران العاملين. ون را

 .أكفر في السنة الواحدة عند الضرورةأو في هذه الفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع الفتراضات مرة ال ساسية للتغيرات 

نهاية م افآت  إلتزامالخاص بم افأة نهاية الخدمة ) لتزامكتوارية لقياس الاإفتراضات  ستخداما (19)الدولي رقم  ةاملحاسب معيار يتطلب 

 الشركة ملتغيرات مثل الرواتب ال هائية إدارةات املنفعة املحددة. وتتضمن هذه الفتراضات تقديرات إلتزاموالذ  يعتبر من  ،(للموظفين الخدمة

ستخدم كأساس ل 
ُ
 .فتراضاتكتوار  خارجي في إعداد هذه ال ا بخبير ستعانة ل وقد قامت الشركة با حجساب م افأة نهاية الخدمة. التي سج

 قياس القيمة العادلة  -د
 .بتاريخ القياس السوق  في املشاركين بين ن امية معاملة في ما إلتزام لتحويل أو املدفوع ما أصل بيع ن ير املقبوض السعر العادلة القيمة تمثل

 :إما لتزامال أو تحويل األصل بيع معاملة إجراء افتراض على العادلة القيمة قياس يسجند

 اتلتزامأو ال صول لل  الرئيس ي السوق  في 

 اتلتزامأو ال صول لل  منفعة األسواق أكفر في الرئيسية، السوق  وجود عدم ظل في. 

 .الشركة أمام متاحة فائدة أو األكفر الرئيسة السوق  ت ون  أن ويجب

 اتلتزامأو ال صول األ  تسعير عند سيستخدمونها السوق  في املشاركين أن على افتراضات استخدامب اتلتزامأو ال صول لل  العادلة القيمة وتُقاُس 

 .اقتبادية منافع أفضل لتحقيق يسعون  السوق  في املشاركين أن فرضية وعلى
 

 أفضل وأعلى نحو على األصل استخدامب اقتبادية منافع تحقيق على السوق  في املشاركين قدرة مالي غير ألصل العادلة القيمة قياس ويراعي

 .مم نة فائدة وأعلى أفضل نحو على األصل سيستخدم السوق  في آخر ملشار  بيعه طريق أو عن مم نة فائدة

القابلة  املدخالت من الستفادة لتع يم العادلة القيمة لقياس كافية بيانات توفر والتي لل روف املالئمة الفنية التقييم طرق  الشركة وتستخدم

 .للمالح ة القابلة غير املدخالت استخدام وتقليل العالقة ذات للمالح ة

ات، تستخدم الشركة بيانات السوق الجديرة باملالح ة بأقص   قدر مم ن. يتم تبنيف القيم لتزامأو ال صول لل عند قياس القيمة العادلة 

 العادلة إلى مستويات مختلفة في الجسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:

 ات املماثلة.لتزاموال صول األسعار املدرجة )غير املعدلة( في األسواق النشطة لل  ول:األ املستوى  ●

إما مباشرة )مثل األسعار( أو  لتزاموالتي يم ن مالح تها للصل أو ال 1: مدخالت بخالف األسعار املدرجة في املستوى ياملستوى الثان ●

 بش ل غير مباشر )أ  مشتقة من األسعار(.

 ات التي ل تسجند إلى بيانات سوق يم ن مالح تها )مدخالت غير مل وظة(.إلتزامو  صول مدخالت لل املستوى الثالث:  ●

والدائنون وأرصدة الدائنة  املالية مثل املدينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرى، دواتعن القيمة العادلة لل  لم تقم الشركة بالفباح

 .دواتالقيمة العادلة بش ل كبير بسبب الستحقاق قبير األجل لهذه األ خرى التي قيمتها الدفترية تقارب أل ا

  مالية غير أصول  قيمة في هبوط -هـ
انالعادلة  قيمتها تمثل والتي لالسترداد، القابلة قيمتها للنقد املدرة الوحدةأو  للصل الدفترية القيمة تجاوز  عند القيمة في الهبوط يتحقق  اقب 

 ناقب العادلة القيمة وتحجسب. أعلى أيهما ،ستخدامال  قيد قيمتهاأو  البيع ت اليف
 
 تمن معامال  املتاحة البيانات على بناء   سجبعادل ا ت اليف ا

 اناقب   للمالح ة السوق القابلة أسعارأو  مماثلة صول أل  املباشرة، السوق  تعامالت في للمعاملة الفور  السعر أساس على تتم التي امللزمة، البيع

  .األصل لسجبعاد ةضافيال  الت اليف

 ،الالحقة سنوات للخمس املوازنة من النقدية التدفقات وتتحقق .املخبومة النقدية التدفقات نموذج على بناء ستخدامال  قيد القيمة وتحجسب

 املدرة للوحدة األصل أداء تعزيز شأنها من التي الجوهرية السجثمارات املستقبليةأو  بعد الشركة بها تلتزم لم التي الهي لة إعادة أنشطة تتضمن ول

 النقدية التدفقات طريقة في املستخدم الخبم ملعدل حساسة القابلة لالسترداد القيمة وتعد .القيمة في هبوطال لختبار الخاضعة للنقد

 .التوقعات في املستخدم النمو املتوقعة ومعدل املستقبلية الداخلية النقدية التدفقات وكذلك املخبومة
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 نقد وما في حكمه -6

 

يسمبر د 31كما في  

  م2018

ديسمبر  31كما في 

 م2017

 9,788,413  12.842.970  حسابات جارية لدى البنو  

 4,396  39.435  نقد بالبندوق 

  12.882.405  9,792,809 
 

 صافي تجاريون،مدينون  -7

 

يسمبر د 31كما في  

  م2018

ديسمبر  31في  كما 

 م2017

 64,173,055  70.541.204  مدينون تجاريون 

     يخبم:

 (1.134.614)  (16.472.044)  ة متوقعةائتمانيخسائر مخبص 

  54.069.160  63,038,441 

 :الذمم املدينة التجارية كما يلي بلغت صافي أعمار 

يسمبر د 31كما في   

 م2018
ديسمبر  31كما في  

 م2017

 28,056,023  24.129.171  يوم 90 – 1من 

 12,549,354  14.386.740  يوم 180 – 90من 

 13,715,305  9.706.583  يوم 360 – 180من 

 6,842,051  3.452.671  سنتين –من سنة 

 1,875,708  2.393.995  أكفر من سنتين

  54.069.160  63,038,441 
 

 

 :ة متوقعةائتمانيخسائر مخبص  ملخص بحركةفيما يلي 

 
ديسمبر  31كما في

 م2018

 

 

ديسمبر  31كما في 

 م2017

 1,134,614   1.134.614 قبل التعديل يناير  1كما في  الرصيد
 -  15.337.430 (27 إيضاح)  (9تعديالت نجيجة لتطبيق معياراملحاسبة الدولي رقم )

 1,134,614   16.472.044 يناير بعد التعديل 1الرصيد في 
 -  - السنةامل ون خالل 

 1,134,614   16.472.044 الرصيد في نهاية السنة
 

 وأرصدة مدينة أخرى  -8
 
 دفعات مقدما

 

ر يسمبد 31كما في  

  م2018

ديسمبر  31كما في 

 م2017

 للموردين 
 
 1,789,443  1.415.209  دفعات مقدما

 
 
 2,280,208  1.238.223  مبروفات مدفوعة مقدما

 84.457  68.887  أخرى 
  2.722.319  4,154,108 
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 مخزون، صافي -9

 

ر ديسمب 31كما في  

2018  

ديسمبر  31كما في 

 م2017

 33,918,798  29.719.725  قطع غيار 
 10.680.955  10.505.395  مواد خام 

 5.933.321  2.903.567  مخزون تامة البنع 
 237.527  276.637  مخزون مواد تعبئة وتغليف 

 4,107,600  3.931.728  تراامخزون إكسسو 
 10,589,649  7.423.247  مخزون تحت الجشغيل 

 65.467.850  54.760.299  املجموع
 يخبم:

 مخبص املخزون التالف والراكد وبطىء ال ركة 
 

(5.773.032)  (5.401.876) 
  48.987.267  60.065.974 

 

  ذات العالقة جهات -10

 ذات العالقة جهاتاملعامالت مع  أ(

 ديسمبر 31املنتهية في للسنة   

 م2017  م2018 طبيعة املعامالت جهات  ذات العالقة

     

 2,102,000  1.939.000 أتعاب حضور الجتماعات وامل افآت  دارةمجلس ال 
 7,304,000  6.599.000 رواتب ومزايا أخرى  العليا دارةال 
  8.538.000  9.406.000 

   عالقةجهات ذات ل مستحقات ب(

 طبيعة املعامالت جهات  ذات العالقة
ر ديسمب 31كما في 

  م2018

ديسمبر  31كما في 

 م2017

 2,102,000  1.939.000 أتعاب حضور الجتماعات وامل افآت  دارةمجلس ال 
 1,205,000  500.000 رواتب ومزايا أخرى  العليا دارةال 
  2.439.000  3.307.000 
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 :صافيبالومعدات،  ت، آال عقارات -11

 عقارات ومباني 
ومعدات  آالت 

 وسيارات
 تحسينات على 

 عقارات مستأجرة
 

 أثاث ومفروشات
 

 املجموع
          التكلفة

 527.539.099  2.905.627  1.351.640  423.441.126  99.840.706 م 2018يناير  01الرصيد كما في 
 885.981  -  -  885.981  - إضافات

 (632.000)  -  -  (632.000)  - السجبعادات
          

 527.793.080  2.905.627  1.351.640  423.695.107  99.840.706 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
          

          مخصص االستهالك

 300.766.716  2.810.866  924.483  241.275.514  55.755.853 م2018يناير  01الرصيد كما في 

 14.283.883  52.078  205.613  11.946.304  2.079.888 خالل السنة استهالكات
 (631.995)  -  -  (631.995)  - مجمع استهال  السجبعادات

 314.418.604  2.862.944  1.130.096  252.589.823  57.835.741 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

          صافي القيمة الدفترية

 213.374.476  42.683  221.544  171.105.284  42.004.965 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 226.772.383  94.761  427.157  182.165.612  44.084.853 م2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

 .ريال سعود  150.002.007 استهل ت بال امل ول زالت تعمل بت لفة قدرها أصول  م2018 ديسمبر  31يتضمن بند آلت ومعدات وسيارات كما في  -

  .ريال سعود  8.376.128بت لفة قدرها  بتلك اآللت واملعدات والسيارات معدات وسيارات قطع غيار استراتيجية خاصةيتضمن بند الت و  -
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 افيص ملموسة،غير  أصول  -12
 

 

ر ديسمب 31كما في  

  م2018
ديسمبر  31كما في 

 م2017

     التكلفة

 -  -  يناير  1الرصيد في 

   1.711.060  إضافات خالل السنة

 -  1.711.060  ديسمبر 31الرصيد في 

 اإلطفاء املتراكم
    

     

 -  -  يناير1الرصيد في 

 -  -  الطفاء خالل السنة

 -  -  ديسمبر 31الرصيد في 

     

 -  1.711.060  صافي القيمة الدفترية

 

  .املحاسبي للشركةبرنامج الن امي الغير ملموسة في  صول تتمثل األ         
 

 رأس املال  -13

 

ر ديسمب 31كما في  

  م2018
ديسمبر  31كما في 

 م2017

 
 

 
 

 

 150,000,000  150.000.000  ريال سعود  للسهم 10سهم بقيمة  15,000,000

 

 االحتياطي النظامي -14

 

ر ديسمب 31كما في  

  م2018
ديسمبر  31كما في 

 م2017

     

 75,000,000  75.000.000  يناير 1الرصيد في 

 75,000,000  75.000.000  ديسمبر 31الرصيد في 

 سا  يات السنوية وينص ن ام الشركات والن ام األ يرادمن صافي ال  %10عن طريق تخبيص نسبة  ين امي احتياطبت وين الشركة تقوم 

من رأس املال. هذا الحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح على  %30تجاوز الحتياطي نسبة  إذاللشركة على أن يجوز التوقف عن التخبيص 

 املساهمين. 
 

 وأرصدة دائنة أخرى  دائنون  -15

 

ر ديسمب 31كما في  

  م2018
ديسمبر  31كما في 

 م2017

     

 5,604,547  7.015.352  دائنون تجاريون 

 3.192.498  1.363.949  رواتب وإجازات مستحقة 

 3.307.000  2.439.000  ب(10 إيضاح)مستحقات لجهات ذات عالقة 

 1.846.574  1.941.262  مباريف مستحقة اخرى 

  12.759.563  13.950.619 
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 ةائتمانيوتسهيالت قروض قصيرة األجل  -16

مالها العامل  قروض قبيرة األجل من بنو  محلية، وذلك لغرض تمويل متطلبات رأس ش لة على ائتمانيعلى تسهيالت  الشركةتحبل 

باملعدلت التجارية املعتادة وهي م فولة  عمولتتحمل  البن يةوالواردات وفواتير التحبيل وإصدار خطابات العتماد. إن هذه الجسهيالت 

 بضمانات من الشركة. 
 

 مخصص الزكاة الشرعية -17

 

ر ديسمب 31كما في  

  م2018
ديسمبر  31كما في 

 م2017

 275,498,893  304.784.886  حقوق املساهمين املدورة

 34,593,080  8.945.460  صافي الدخل املعدل

 43,985,747  22.680.315  الضافات  

 (260,691,181)  (244.805.261)  ال سميات 

 93,386,539  91.605.400  االجمالي

 93,386,539  91.605.400  وعاء الزكاة الشرعية

 2,334,664  2.290.135  من الوعاء الزكوي  %2,5الزكاة الشرعية بواقع 
 

 :كما فيإن حركة مخصص الزكاة 
ر ديسمب 31كما في   

  م2018
ديسمبر  31في  كما

 م2017

     
 4.350.402  3.792.610  رصيد أول السنة

 2,334,664  2.290.135  امل ون خالل السنة
 (2,163,448)  (1.763.843)  املدفوع خالل السنة

 (729,008)  -  مخبص انتفى الغرض منه

  4.318.902  3,792,610 

 علىم وقامت الشركة بتقديم إعتراض لد  الهيئة العامة للزكاة والدخل 2017ديسمبر  31إستلمت الشركة الرب  الزكو  للسنة املنتهية في 

 علىالرب  املعدل الذ  يوض  وجود مبلغ مستحق  علىاألخرى من قبل الهيئة وبناء  ضالعتراض، ورفقبول بعض بنود  البنود، تمبعض 

 بال امل.م وقد قامت الشركة بسداد املبلغ 2017ريال سعود  عن عام  197.255الشركة بقيمة 

لهذه السنوات ولم  حسب القرارات الزكوية املبالغ املستحقة كاملم ودفعت 2017قدمت الشركة إقرارانها الزكوية والضريبية حت  عام 

 تستلم الشركة الربوط ال هائية حت  اآلن.

 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت إلتزام -18

 
 
اريخ املركز انها من املزايا املحددة في تلتزاماختبار لتقييم القيمة ال الية ل دارة( منافع املوظفين، أجرت ال 19الدولي رقم ) املحاسبةملعيار  وفقا

 املالي، واملتعلقة بم آفات نهاية الخدمة للموظفين 
 
للقواعد املحلية والترتيبات التعاقدية. فيما يلي الفتراضات الكتوارية الرئيسة  وفقا

 م افآت نهاية الخدمة للموظفين غير املمول:  إلتزاماملستخدمة لحجساب 
 

 
ديسمبر  31ي كما ف

  م 2018
ديسمبر  31كما في 

 م2017
 %3.6  %4 معدل الخبم 

 %2  %2 املعدل املتوقع للزيادة في الرواتب
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 : م افآت نهاية الخدمة للموظفين لتزامفيما يلي ال ركة على القيمة ال الية ل

 

ديسمبر  31ي كما ف

 م 2018

ديسمبر  31كما في  

 م2017

 17.187.000  16.723.000 الرصيد الفتتاحي

 2.677.000  1.896.271 ت لفة الخدمة ال الية وت لفة الفائدة

 (2.809.000)  (2.680.676) م افآت مدفوعة 

 (332.000)  681.946 خسائر )أرباح ( إعادة القياس الكتوارى 

 16.620.541  16.723.000 

 فيما يلي تحليل ال ساسية الجوهرية لالفتراضات الهامة كما في تاريخ املركز املالي:

 

 الزيادة/

 ) النقص(

ديسمبر  31ي كما ف 

 م 2018

ديسمبر  31كما في  

 م2017

 معدل الخبم
1%  15.862.821  16.197.000 

 16.723.000  16.620.541  اساس

 املعدل املتوقع للزيادة في الرواتب
1%  17.567.280  17.256.000 

 16.723.000  16.620.541  اساس

 

   أخرى  (مصروفات)ات إيراد -19

  ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2017  م2018  

 45,201  2.995  وآلت ومعدات عقاراتأرباح بيع 

 772,564  204.777  أرباح تحويل عمالت أجنبية

 906.978  -  مخبص انتفى الغرض منه 

 (52,165)  25.978  أخرى  (مبروفاتات )إيراد

  233.750  1,672,578 

 
   مصروفات بيعية وتسويقية -20

  ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2017  م2018  
 6.222.949  4.522.466  ش ن خارجي

 2.055.036  1.546  عمولة مبيعات الوكيل

 1,679,334  1.247.269  ت اليف ومزايا أخرى ملندوبي املبيعات

 152.635  60.254  أخرى 

  5.831.535  10.109.954 
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 عمومية وإداريةمصروفات  -21

  ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2017  م2018  

 10,831,128  8.669.122  للموظفين ت اليف ومزايا أخرى 

 2,102,000  1.829.000  دارةم افآت وبدلت ألعضاء مجلس ال 

 179.338  203.076  صيانة

   1,081,090  586.745  أتعاب واسجشارات مهنية

 425.178  246.227  اتإيجار 

 97.779  93.418  مبروفات سفر

 81.934  73.708  تأمين

  1,371,593  745.913  أخرى 

  12.447.209  16.170.040 

 

 تكاليف تمويل -22

  ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2017  م2018  

 336,553  369.228  مبروفات بن ية

 950,521  664.065  عمولت قروض قبيرة األجل

  1.033.293  1.287.074 

 

 القطاعية التقارير  -23

 كما يلي:عمالء داخل اململ ة وخارجها  لديها الشركةان ، حيث تقارير قطاعية على أساس التقسيم الجغرافي للمبيعات بعرضتقوم الشركة 

 م2018 ديسمبر  31 
 املجموع  خارج اململكة  داخل اململكة 
      

 117.964.366  902.396  117.061.970 املبيعات 
 (92.208.046)  (737.664)  (91.470.382) ت لفة املبيعات

 25.756.320  164.732  25.591.588 الربح  مجمل

 

 م 2017 ديسمبر  31 
 املجموع  خارج اململكة  داخل اململكة 

      
 164.355.149  52.458.373  111.896.776 املبيعات 

 (107.901.011)  (34.398.841)  (73.502.170) ت لفة املبيعات

 56.454.138  18.059.532  38.394.606 مجمل  الربح
 

مبيعات إجمالي من  %0.08والتي تمثل نسبة  سعود  ريال 89.812مبلغ  م2018 ديسمبر  31في للعمالء بدولة قطر الشركة  مبيعاتبلغت 

 .(مبيعات الشركة إجماليمن  %32 والتي تمثل نسبة سعود  ريال 52.389.457مبلغ  م2017 ديسمبر  31)في  الشركة
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   السهم ربحية -24

الخاص بحملة األسهم العادية  السنةربح صافي سهم العادية بقسمة باأل  املتعلقة الخسارةأو الربح ة مقابل ساسيربحية السهم األ  احجسابتم ي

حيث أن الشركة  ةساسياأل لربحية السهم  ة. إن ربحية األسهم املخففة مماثلالسنةلعدد األسهم العادية القائمة خالل  املرج املتوس   على

 سهم قابلة للتحويل. أ ةليس لديها أي
 

 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في   

 م2017  م2018  

     

 28,953,993  4.387.898  صافي ربح السنة

 15,000,000  15.000.000  ةساسيالعادية لحجساب ربحية السهم األ  املتوس  املرج  لعدد األسهم

 1.93  0.29  واملخفض للسهم من صافي ربح السنة سا  يالربح األ 

 

 

 املخاطر إدارةالقيمة العادلة و  –املالية  دواتاأل  -25

 القيم العادلة -أ

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى وكذلك القروض و واألرصدة املدينة األخرى، للمدينون التجاريون، القيم العادلة  أنالشركة  إدارةتعتبر 

 استحقاقانها. آجالبسبب قبر قيمها الدفترية قبيرة األجل تقارب 

 املخاطر املالية إدارة -ب

 املالية: دواتها لل استخدامتتعرض الشركة للمخاطر التالية نجيجة 

 مخاطر الئتمان 

 مخاطر السيولة 

  مخاطر السوق 

 مخاطر االئتمان  (1

التعاقدية، وتنشأ اته إلتزامرف املقابل في الوفاء بالطأو تتمثل مخاطر الئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل 

املالية تمثل ال د األقص   من التعرض ملخاطر  صول إن القيمة الدفترية لل  .ينة التجارية والنقد وما في ح مهببورة رئيسية من الذمم املد

 لئتمان.ا

 الذمم املدينة التجارية واألخرى 

 تضع باعتبارها  دارةإل أن ال  حده،يتأثر تعرض الشركة ملخاطر الئتمان ببورة رئيسية بالخبائص الفردية ل ل عميل على 
 
العوامل  أيضا

ء ، بما في ذلك مخاطر التعفر في قطاع العميل والدول التي يزاول فيها العمالالشركةالتي قد ي ون لها تأثير على مخاطر الئتمان لقاعدة عمالء 

 أنشطتهم.

م، 2018من مبيعات الشركة وذلك خالل عام  %0.08ريال سعود  مايمثل نسبة  89.812عمالء بدولة قطر مبلغ لت الشركة لبلغت مبيعا

 .سعود  أرصدة غير مغطاة بضمان ريال 6.957.164مبلغ  م2017 ديسمبر  31في الخاص بالعمالء بدولة قطر ديونية املرصيد وقد بلغ 

 النقد وما في حكمه

، عال   ائتمانيذات تبنيف م سسات مالية يتم إيداع النقد وما في ح مه لدى في حسابات جارية حيث وما في ح مه  يتمثل رصيد النقد

اد ها املالية التي تتم تسويتها عن طريق السدانإلتزامانها املرتبطة بإلتزامالوفاء بتتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لبعوبة عند 

 
 
 السيولة ال افية، قدر الم ان،  إدارةمالية أخرى، ويهدف منهج الشركة في  أصول من خالل أو نقدا

 
السيولة إلى ضمان أن ي ون لديها دائما

 .للخطر تعرض سمعة الشركةأو انها عند استحقاقها، في ظل ال روف العادية وال روف ال رجة، دون ت بد خسائر إلتزامللوفاء ب

 



 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية
                                       شركة مساهمة سعودية

      م                                          2018ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

   )املبالغ بالريال السعود  ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 

-31- 
 

 مخاطر السيولة  (2

 التعرض ملخاطر السيولة

 .مخبومةة وغير إجماليإن املبالغ  ،املالي املالية في تاريخ التقرير  اتلتزامفيما يلي بيان بالستحقاقات التعاقدية املتبقية لل

 

 التدفقات النقدية التعاقدية 

 القيمة الدفترية م2018 ديسمبر  31

أو شهور  3خالل 

  12إلى  3خالل  أقل
 
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

     اتلتزاماإل

 - 818.369 11.941.194 12.759.563 دائنون وأرصدة دائنة تجارية وأخرى 

 - 818.369 11.941.194 12.759.563 جمالي اإل 

 

 مخاطر السوق  (3

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

 مقبولة مع تحقيق أعلى عائد مم ن. ورقابة التعرض ملخاطر السوق ضمن حدود إدارةمخاطر السوق هو  إدارةمن 

 األجنبيمخاطر سعر الصرف  أ(

لم تقم  .املالية نجيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية دواتتنتج مخاطر سعر البرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األ 

ي ي واليورو. وحيث أن سعر صرف الريال السعود  مر الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعود ، الدولر األ 

 .م ثرةالشركة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير  إدارةل تمثل مخاطر عمالت هامة، تراقب و ي ي مر مثبت مقابل الدولر األ 

 مخاطر أسعار العموالت ب(

ة املالي دواتالقيم العادلة لل أو ت هر مخاطر العمولت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدلت العمولت التي ت ثر على الربح املستقبلي 

 وتراقب الشركة تقلبات أسعار العمولت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولت 
 
 .غير م ثرا

 ات املحتملة لتزاماإل -26

م بمبلغ 2018 ديسمبر  31  ومية من قبل بنو  تجارية كما فيبن يككككككككككككككككككككة في ش ل خطابككككككككككككككككككككات ضمككككككككككككككككككككان لبال  جهات ح تسهيالتلدى الشركة 

  مليون ريال سعود (. 14,980م: مبلغ 2017ديسمبر  31مليون ريال سعود . ) 14.991

 

 أثر تطبيق املعايير الدولية الجديدة للتقرير املالي  -27

دة يتم إعا ولمطريقة األثر التراكمي بتعديل الرصيد الفتتاحي للرباح املبقاة،  استخدام( ب9طبقت الشركة املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 عرض أرقام املقارنة حيث تم عرضها بموجب املعايير املحاسبية السارية في حي ها. 

 م2018يناير  1األثر على قائمة املركز املالي كما في 

 
بدون تطبيق املعايير 

 األثر الجديدة
مع تطبيق املعايير 

 الجديدة
    

 (64.447.456) 15.337.430 (79.784.886) أرباح مبقاة )أ(
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 م2018 ديسمبر  31األثر على قائمة املركز املالي كما في 

 
بدون تطبيق املعايير 

 األثر الجديدة
مع تطبيق املعايير 

 الجديدة
    

 (1.821.539) (1.821.539) - ات عقود مع العمالء )ب(إلتزام

 (12.759.561) 1.821.539 (14.581.100) دائنون وأرصدة دائنة أخرى )ب(
 

 بيان أثر تطبيق املعايير الدولية الجديدة للتقرير املالي كما يلي:ويم ن 

 أ( 
 
 املش و  في تحبيلها  ( فقد أعادت الشركة قياس مخبص الديون 9ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) وفقا

 
لطريقة الخسائر  وفقا

 ة متوقعة.ائتمانيإلى تخفيض األرباح املبقاة وذلك عند التطبيق األولي. وزيادة مخبص خسائر  ىا أدمة املتوقعة مئتمانيال 

 ب( 
 
أدى الى تخفيض رصيد  االعمالء، ممات عقود مع إلتزاميف بند ( فقد تم إعادة تبن15رقم ) اليملتطلبات املعيار الدولي للتقرير امل وفقا

 .دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

   أرقام املقارنة -28

 :على النحو التالي ال الية السنة املقارنة لتتوافق مع تبويب سنةأرقام بعض تم إعادة تبويب 

 

  قائمة املركز املالي
 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

  )قبل إعادة التبويب(
 إعادة التبويب 
  (15أثر تطبيق معيار )

ديسمبر  31الرصيد في 
 م2017

 )بعد إعادة التبويب(
       

 13,950,619  (1,999,866)  15.950.485  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 1,999,866  1,999,866  -  ات عقود مع عمالءإلتزام

 
 

 أحداث الحقة  -29

 إفباح في القوائم املالية.أو تتطلب تعديالت جد أحداث لحقة بعد نهاية السنة ل تو 

 
 عتماد القوائم املالية ا -30

 م(.2019فبراير  23ه )املوافق 1440جمادى اآلخرة  18 خككتاريالشركة في  إدارةمجلس قبل  منالقوائم املالية هذه  اعتمدت


