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٥ 

 اتالنشاطالتنظیم و - ١
 الشركة السعودیة إلنتاج األنابیب الفخاریة ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة

 ١٦ـ (الموافق ھ١٣٩٨ربیع األول  ٨، الصادر من الریاض بتاریخ ١٠١٠٠١٤٩٩٣السعودیة بالسجل التجاري رقم 
 ).١٩٧٨فبرایر 

یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في إنتاج واستیراد وبیع األنابیب الفخاریة بمختلف األقطار واألنواع والملحقات من 
یب راتنج اإلیبوكسي المقوى باأللیاف األكواع والفروع المستخدمة في نقل السوائل مثل: األنابیب األسمنتیة وأناب

الزجاجیة واألنابیب الفخاریة وأنابیب حدید الزھر واألنابیب الفوالذیة وأنابیب حدید الدكتایل وأنابیب البولیستر المقوى 
 بالزجاج وأنابیب البولیمر وأنابیب الدفع.

لایر سعودي كما في  ١٠یمة كل سھم ملیون سھم، ق ١٥ملیون لایر سعودي من  ١٥٠یتكون رأس مال الشركة البالغ 
 .٢٠١٤ دیسمبر ٣١

طرأ تغیر في ملكیة الشركة حیث أن الشریك المؤسس  ،)٢٠١٤نوفمبر  ٦ھـ (الموافق ١٤٣٦محرم  ١٣بتاریخ 
حصلت  .من عدد األسھم المصدرة والقائمة %٠٫٠٠٣ سھم والتي تمثل ٥٠٠األجنبي قد قام ببیع حصتھ المكونة من 

إلنھاء  )٢٠١٤دیسمبر  ١٨ھـ (الموافق ١٤٣٦صفر  ٢٦الھیئة العامة لالستثمار بتاریخ  الشركة على الموافقة من
المتعلقة  والجھات الحكومیة األخرى ذات العالقة مع وزارة التجارة ال تزال اإلجراءات النظامیةو .أوضاع الشركة

 .بھذا التغییر جاریة
 

 المحاسبیةملخص ألھم السیاسات  - ٢
ً لمعیار التقاریر المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین  أعدت القوائم المالیة األولیة المرفقة وفقا
القانونیین. إن السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالیة األولیة والملخصة أدناه، 

. یجب أن تقرأ القوائم ٢٠١٣دیسمبر  ٣١القوائم المالیة السنویة المراجعة للسنة المنتھیة في تتفق مع تلك المبینة في 
ً إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة  المالیة األولیة واإلیضاحات المرفقة جنبا

 .٢٠١٣دیسمبر  ٣١في 
  

 العرف المحاسبي
 لمالیة األولیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة.أعدت ھذه القوائم ا

 
 استخدام التقدیرات

، وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا، یتطلب استخدام التقدیرات واالفتراضات األولیة إن إعداد القوائم المالیة
المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المحتملة  مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة واالفصاحات التي قد تؤثر على

بتاریخ القوائم المالیة، إضافة إلى مبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا للفترة التي أعدت القوائم المالیة بشأنھا. 
تائج وبالرغم من أن ھذه التقدیرات مبنیة على أفضل المعلومات واألحداث الحالیة المتوفرة لدى اإلدارة، إال أن الن

 الفعلیة النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.
 

 النتائج األولیة
تعتبر كل فترة مالیة أولیة جزءاً ال یتجزأ من السنة المالیة ككل، كما أن نتائج العملیات للفترات األولیة قد ال تكون 

 مؤشرا دقیقا لنتائج العملیات عن كامل السنة.
 

 إثبات اإلیرادات
اإلیرادات عند تسلیم البضاعة إلى العمالء وتظھر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكمیات. تسجل یتم إثبات 

 اإلیرادات األخرى عند تحققھا.
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 تتمة - ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة - ٢
 

 المصاریف
تتكون المصاریف البیعیة والتسویقیة بشكل رئیسي من التكالیف المنفقة لتسویق وبیع منتجات الشركة. ویتم تصنیف 

 المصاریف األخرى كمصاریف عمومیة وإداریة.
ة  ر بكلف كل مباش ق بش ي ال تتعل رة والت ر المباش رة وغی اریف المباش ة المص ة واإلداری اریف العمومی تتضمن المص
ین المصاریف  ذلك، ب ع المصاریف، إذا دعت الحاجة ل تم توزی المبیعات وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا. وی

 .العمومیة واإلداریة وكلفة المبیعات على أساس ثابت
 
 خزونالم

ة  ة أو بطیئ ود متقادم ة بن اء أی الزم لق ع تجنیب المخصص ال ل، م ا أق ة أو السوق، أیھم یظھر المخزون بسعر الكلف
الحركة. تحدد كلفة المواد الخام على أساس الوارد أوالً صادر أوالً.  إن الفروقات بین كلفة المبیعات وكلفة المخزون 

ریقة المتوسط المرجح، كما ھو مطلوب وفقاً لمعاییر المحاسبة الصادرة في نھایة الفترة فیما إذا استخدمت الشركة ط
 ككل. ةھریة على القوائم المالیة االولیعن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، تعتبر غیر جو

 
ة المباشرة ونسبة محددة من  واد والعمال ة الم ذ تتضمن كلف المصاریف إن البضاعة تامة الصنع وأعمال تحت التنفی

ة  اء أی الزم لق غیر المباشرة. یقیم مخزون قطع الغیار بالكلفة على أساس المتوسط المرجح، ویتم تكوین المخصص ال
 بنود متقادمة أو بطیئة الحركة.

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات

ة. ویجري احتساب  ا تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزیل اإلستھالكات المتراكم اإلستھالكات علیھ
أجور  ى الم ینات عل اء التحس تم إطف ة القسط الثابت. وی ك باستعمال طریق درة وذل على أساس أعمارھا اإلنتاجیة المق

 على أساس عمرھا اإلنتاجي المقدر لھذه التحسینات أو المتبقي من مدة عقد اإلیجار أیھما ینتھي أوال.
 

ى یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات واآل ي الظروف إل رات ف دما تشیر األحداث أو التغی الت والمعدات وذلك عن
ة  ة القابل ن القیم ة ع ة الدفتری ادة القیم دلیل وزی ذا ال ل ھ ود مث ة وج ي حال ة. وف ة الدفتری ترداد القیم ة إس دم إمكانی ع

ى ة األعل ل القیم ي تمث ا والت ة لإلسترداد لھ ة القابل ى القیم ة ناقصاً  لإلسترداد، عندئذ تخفض األصول إل ة العادل للقیم
 تكالیف البیع والقیمة الحالیة.

 
ة،  د، بصورة جوھری ي تزی ینات الت تم رسملھ التحس تحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الدخل األولیة. ی

 من قیمة أو عمر األصل المعني.
 

 تحویل العمالت األجنبیة
ل یتم تحویل المعامالت بالعملة األجنبیة إلى اللایر  تم تحوی ة. وی د إجراء المعامل السعودي بأسعار التحویل السائدة عن

ى اللایر السعودي  ة إل الي االولی ة المركز الم اریخ قائم ي ت ا ف الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة كم
ل العم دیدات أو تحوی ة عن التس ائر الناتج اریخ. إن المكاسب والخس ك الت ي ذل ائدة ف تم باألسعار الس ة ی الت األجنبی

 إدراجھا ضمن قائمة الدخل األولیة.
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
ة المركز  اریخ قائم یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة المستحقة للموظفین عن فترات خدماتھم المتراكمة كما في ت

 والعمال السعودي. العمل لنظامالمالي األولیة وفقاً 
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 تتمة - السیاسات المحاسبیةملخص ألھم   - ٢
 

 الزكاة وضریبة الدخل
ً لألنظمة المالیة السعودیة، ویحّمل المخصص على قائمة التغیرات في  یجنب مخصص للزكاة وضریبة الدخل وفقا

 حقوق المساھمین. 
 

 ربح السھم
دخل من  یم ال ك بتقس رة وذل ات الرئیسیة ومن صافي دخل الفت ح السھم من العملی ات الرئیسیة یتم حساب رب العملی

 ملیون سھم. ١٥وصافي دخل الفترة على المتوسط المرجح بعدد األسھم خالل الفترة والبالغ 
 

 االحتیاطي النظامي
ى یساوي ١٠طبقاً لنظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحویل  اطي النظامي حت ى االحتی % من صافي الدخل إل

 % من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع. ٥٠
 

 المعلومات القطاعیة
ع تیراد وبی اج واس ذ  تمثلت أعمال الشركة كما في نھایة الفترة في قطاع تشغیلي واحد یقوم بإنت ة. تنف األنابیب الفخاری

ي  تج الشركة بشكل رئیسي ف تم استخدام من ة السعودیة. ی ة العربی الشركة نشاطاتھا وتسوق معظم إنتاجھا في المملك
 مشاریع البنیة التحتیة الحكومیة.  

 
 اإلنخفاض في قیمة األصول المالیة وعدم إمكانیة تحصیلھا 

قویم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود إنخفاض في قیمة أصل یتم، بتاریخ كل قائمة مركز مالي، إجراء ت 
مالي محدد. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة الدخل األولیة. یحدد اإلنخفاض 

 -في القیمة على النحو التالي:

القیمة الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة ناقصاً یمثل اإلنخفاض في  –بالنسبة لألصول المثبتة بالقیمة العادلة  أ  )
 خسائر اإلنخفاض المثبتة سابقاً في قائمة الدخل األولیة.

یمثل اإلنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  –بالنسبة لألصول المثبتة بالتكلفة  ب )
 العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مشابھ. للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة على أساس معدل

یمثل اإلنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  –بالنسبة لألصول المثبتة بالتكلفة المطفأة  ج  ) 
 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلیة األصلیة.

 
 المدینون 
ذمم المدینة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أیة مبالغ غیر قابلة للتحصیل. یتم إجراء تقدیر تظھر ال

 للدیون المشكوك في تحصیلھا عند عدم إمكانیة تحصیل المبلغ بالكامل. تشطب الدیون المعدومة عند تكبدھا. 
 

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 
لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءاً قدمت أم لم یتم إثبات االلتزامات 

 تقدم بھا فواتیر من قبل الموردین.
 

 اإلیجارات التشغیلیة
یتم إثبات المدفوعات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة كمصروف في قائمة الدخل األولیة بطریقة القسط الثابت 

 اإلیجار.على مدى فترة 
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 تتمة - ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  - ٢
 

  المخصصات
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكالیف 

 قیاسھا بشكل موثوق بھ. ویمكنسداد االلتزام محتملة 
 
 ض وقرال - ٣

 األجل قصیرةقروض 
ال  ات رأس الم ل متطلب ى شكل قروض قصیرة األجل لتموی ك عل لدى الشركة تسھیالت ائتمانیة من بنوك محلیة وذل
اً لألسعار  ة وفق ذه التسھیالت تخضع لعمول تندیة. إن ھ ادات مس والص تحصیل وإصدار اعتم تیراد / ب العامل واالس

 السائدة في السوق.
 

 قروض طویلة األجل
غ ٢٠٠٧خالل عام  ة الصناعیة السعودي بمبل  ١٠٤٫٣، أبرمت الشركة اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق التنمی

غ  ون لایر سعودي  ٧٫٧١ملیون لایر سعودي وذلك لتمویل توسعة مشاریع الشركة. كما وقام الصندوق بخصم مبل ملی
  بند الممتلكات واآلالت والمعدات.مقابل أتعاب إداریة ومصاریف خدمة القرض والتي تمت رسملتھا ضمن 

. إن القرض مضمون ٢٠١٠یستحق سداد القرض على ثالثة عشر قسطاَ نصف سنوي غیر متساویة ابتداًء من یولیو 
  برھن ممتلكات وآالت ومعدات خاصة بالتوسعة الجدیدة للشركة.

ى الشركة تأتتضمن اتفاقیھ القرض طویل االجل  ة عل دات مالی وداً وتعھ یولة عاله قی ة ونسبة الس ق بالنسبة الجاری تعل
 .٢٠١٤ دیسمبر ٣١ونسبة الموجودات الملموسة إلى المطلوبات والتي التزمت الشركة بھا كما في 

 
ام  غ  ،٢٠١١خالل ع ي بمبل ك محل ن بن ل األجل م ى قرض طوی  ،سعودي لایر ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠حصلت الشركة عل

 ھذا القرض بعمولة وفقاً لألسعار السائدة في السوق المحلیة. . حمل ٢٠١٤ینایر  ٦والذي تم سداد آخر قسط منھ في 
 

 توزیعات األرباح - ٤
اریخ   -أ  د بت ذي عق ـ (الموافق ١٤٣٥صفر  ٢٥قرر مجلس اإلدارة خالل اجتماعھ ال ع ٢٠١٣دیسمبر  ٢٨ھ ) توزی

ام  ع لع ع الراب ن الرب ة ع ة مرحلی اح نقدی درھا  ٢٠١٣أرب ع  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ق ك بواق عودي (وذل لایر  ٢لایر س
ع األ ٢٩لمسجلین بنھایة تداول سعودي للسھم)، على أن تكون أحقیتھا للمساھمین ا ـ (الموافق ١٤٣٥ول ربی  ٣٠ھ

 ).٢٠١٤فبرایر  ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٥ الثانيربیع  ١٦). وقد تم توزیعھا بتاریخ ٢٠١٤ینایر 
 

) توزیع ٢٠١٤فبرایر  ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٥ربیع الثاني  ١٣قرر مجلس اإلدارة خالل اجتماعھ الذي عقد بتاریخ  -ب 
ام  ع االول لع ة عن الرب درھا  ٢٠١٤أرباح نقدیة مرحلی ع  ١٨٫٧٥٠٫٠٠٠ق ك بواق لایر  ١٫٢٥لایر سعودي (وذل

داول  ة ت ا للمساھمین المسجلین بنھای ادى االول  ٣٠سعودي للسھم)، على أن تكون أحقیتھ ـ (الموافق ١٤٣٥جم ھ
 ).٢٠١٤ابریل  ٢١ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى االخر  ٢١وقد تم توزیعھا بتاریخ  ).٢٠١٤مارس  ٣١

 
اریخ  -ج  د بت ذي عق ھ ال س اإلدارة خالل اجتماع رر مجل ادى االخرى  ٧ق ق ١٤٣٥جم ـ (المواف ل  ٧ھ ) ٢٠١٤ابری

ع ١٨٫٧٥٠٫٠٠٠قدرھا  ٢٠١٤توزیع أرباح نقدیة مرحلیة عن الربع الثاني لعام  ك بواق  ١٫٢٥ لایر سعودي (وذل
ـ (الموافق ١٤٣٥رمضان  ٣لایر سعودي للسھم)، على أن تكون أحقیتھا للمساھمین المسجلین بنھایة تداول   ٣٠ھ

 ).٢٠١٤یولیو  ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٥رمضان  ١٩). وقد تم توزیعھا بتاریخ ٢٠١٤ یونیو



 الشركة السعودیة إلنتاج األنابیب الفخاریة
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 ( غیر مراجعة ) ( تتمة )  ولیةالمالیة األالقوائم حول  إیضاحات
 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في 

 

٩ 

 تتمة – توزیعات األرباح -٤
 

بتمبر ٢٤ھـ (الموافق ١٤٣٥ ذو القعدة ٢٩قرر مجلس اإلدارة خالل اجتماعھ الذي عقد بتاریخ    -د  ع ٢٠١٤ س ) توزی
ع  ثأرباح نقدیة مرحلیة عن الرب ام  الثال درھا  ٢٠١٤لع ع  ١٨٫٧٥٠٫٠٠٠ق ك بواق لایر  ١٫٢٥لایر سعودي (وذل

داول  ة ت ا للمساھمین المسجلین بنھای ى أن تكون أحقیتھ ـ (الموافق ١٤٣٥ ذو الحجة ٦سعودي للسھم)، عل  ٣٠ھ
 ).٢٠١٤ أكتوبر ٢٢ھـ (الموافق ١٤٣٥ ذو الحجة ٢٨تم توزیعھا بتاریخ  وقد). ٢٠١٤ سبتمبر

 
اریخ    - ـھ د بت ذي عق ـ (الموافق ١٤٣٦ صفر ٢٩قرر مجلس اإلدارة خالل اجتماعھ ال ع ٢٠١٤ دیسمبر ٢١ھ ) توزی

ع  عأرباح نقدیة مرحلیة عن الرب ام  الراب درھا  ٢٠١٤لع ع  ١٨٫٧٥٠٫٠٠٠ق ك بواق لایر  ١٫٢٥لایر سعودي (وذل
داول  ة ت ع األول ٩سعودي للسھم)، على أن تكون أحقیتھا للمساھمین المسجلین بنھای ـ (الموافق ١٤٣٦ ربی  ٣١ھ

 ).٢٠١٥ ینایر ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٦ ربیع األول ٢٣م توزیعھا بتاریخ أن یت على). ٢٠١٤ دیسمبر
 
 والمخاطر ألدوات المالیةا - ٥

 القیمة العادلة
ات  ودات والمطلوب دائنین والموج زون وال دینین والمخ وك والم دى البن دة ل د وأرص ن النق ل م ة لك ة العادل ر القیم تعتب

 األخرى مقاربة للقیمة المسجلة نتیجة لطبیعة فترتھا قصیرة األجل.
 

 مخاطر معدالت العمولة
ة للشركة ھي مخاطر متعددة تتعلق بتأثیر ا الي االولی ة المركز الم ى قائم ي السوق عل ة ف ي معدالت العمول رات ف لتغی

دي  دفق النق دي المحصل والت دفق النق ین الت ة التوقیت ب ق مراقب دي عن طری دفقھا النق وتدفقاتھا النقدیة. تدیر الشركة ت
ا كمرابحة قصیرة المستخدم. ویتم استثمار الفائض النقدي لزیادة دخل الشركة من العمولة من خالل  أرصدة یحتفظ بھ

ة  األجل. إال أن مخاطر معدالت العمولة في ھذا الخصوص ال تعتبر جوھریة. وعلیھ لم تستخدم الشركة أي أدوات مالی
 مشتقة للتخفیف من أثر التعرض لمخاطر تغیرات معدالت العمولة.

 
 مخاطر تغیر أسعار الصرف

اتھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة  ة. تراقب اإلدارة تقلب  بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبی
تثناءأسعار صرف العمالت األجنبیة وتعتقد أن الشركة لیست عرضة لمخاطر تغیر أ رة باس  سعار الصرف بدرجة كبی

 اا الشركة وسعرھالعملة الوظیفیة التي تتعامل بھ يمیة للشركة ھي اللایر السعودي وھالیورو، نظرا ألن العملة الرس
 ثابت حالیا وبھامش بسیط مقابل الدوالر األمریكي.

 
 مخاطر االئتمان

مالیة.  مما یؤدي إلى تكبد الشركة لخسارةھي مخاطر عدم قدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتھا تجاه الشركة 
وحسابات  ي من األرصدة النقدیةرئیستتكون األدوات المالیة التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركز المدیونیة بشكل 
وتباشر  ذات القدرات االئتمانیة العالیة المدینین. تقوم الشركة بإیداع أرصدتھا النقدیة في عدد من المؤسسات المالیة

كبیرة من  قد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءةسیاسة للحد من حجم أرصدتھا المودعة في كل مؤسسة مالیة. وال تعت
نظراً لقاعدة  یة في ما یتعلق بحسابات المدینینالمالیة. وال تعتقد الشركة أنھا عرضة لمخاطر المدیون ھذه المؤسسات

 عمالئھا المرتبطة بشكل مباشر أو غیر مباشرة بعقود حكومیة.
 

 مخاطر السیولة
األد ة االلتزامات المرتبطة ب ة لمقابل وال الالزم ة. ھي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات الحصول على األم وات المالی

ر الشركةتدار السیولة عن طریق التأكد بشكل دوري من توفرھا بمقادیر كافیة لمقابلة أیة التز تقبلیة. وال تعتب  امات مس
 أنھا عرضة لمخاطر جوھریة متعلقة بالسیولة.


