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تقرير مراجعى الحسابات
إلىالســـادة المساهمــين المحترمـين
الشـركـة العربيـة لألنابيـب
الريـاض – المملكة العربية السعودية
نطــاق الفحص:
لق ـد راجعن ا قائم ة المرك ز الم الي للش ركة العربي ة لألنابي ب " ش ركة مس اهمة س عودية " كم ا ف ي  31ديس م ر 2115م
وق وائم ال دخل والت دفقات النقدي ة والتغي رات ف ى حق وق المساهمينللس نة المنتهي ة ف ي ال ر الت اري  ،وك كلر اضيض احات
المتممة للقوائــم الماليـة مـن رقم  1إلى رقم  .21إن القوائم المالية المرفقة هي مس ـئولية إدارة الش ركة الت ى عد دتها وفق ا
ألحكام نظام الشركات وقدمتهالنا مع كافة المعلومات وال يانات الت ي لل ناه ا وإن مس ئوليتنا ه ي إب ـداأ ال رعى ح ول ه ك
القوائم المالية إستنادا إلى عدمال المراجعة التي قمنا بها.
لقد تمت مراجعتنا وفقا لمع ايير المراجع ة المتع ار دليه ا ف ي المملك ة العربي ة الس عودية والت ي تتلل أ عن ي تم تطل ي
وتنفي ك عدم ال المراجع ة للو ول إل ى قناد ة مناس ة ت ك د عن الق وائم المالي ة تطل و م ن األخل اأ الجوهري ة .وتتض من
المراجعة فحص األدلة والقرائن  ،بإستطدامالعينات  ،التي تددم حة الم الغ واضيضاحات الم ككورة ف ي الق وائم المالي ة
 .كما تتضمن تقي يم م ادىأ المحاس ة المس تطدمة وتق ديرات اضدارة الهام ة ولريق ة د رم الق وائم المالي ة كك ل  .وف ي
إدتقادنا عن إجراأات المراجعة التي قمنا بها تشكل عساسا معقول ضبداأ رعينا.
رأي مطلق:
وفي رعينا فإن القوائم المالية المككورة عدال ككل -:
تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالى للشركة العربية لألنابيبكما في  31ديسم ر 2115م ونتائجعدمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في الر التاري والر وفقـا للم ادئ
المحاس ية المتعار دليها في المملكة العربية السعودية.
-تتفق مع متلل ات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإدداد ودرم القوائم المالية.

عـن الدكتور محمد العمري وشركاه
جهــــــــــــاد محمـــــــــد العمــــــــــري
محاسأ قانوني  -ترخيص رقم 362
التاري  23 :جمادى األولى1431هـ
الموافق  14 :ف رايــــــــــــــــــر2116م

الشـركـة العربيـة لألنابيـب
(شركـة مساهمـة سعوديـة)

قائمة المركز المالي
الموجودات
الموجودات المتداولة
نقـد ونقد مماثـل
امــم مديــنة ،افي
مطـــــزون  ،افي
دفعات مقدمة وعر دة مدينة عخرى
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآلت ومعدات  ،افي
مشرودات تحت التنفيك
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
قروم قصيرة األجل
بنوك دائنة
عوراق دفع
امــم دائـــنة
مستحقات وعر دة دائنة عخرى
مطصص الزكاة الشردية
عقسال متداولة من قروم لويلة ومتوسلة األجل
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
قروم لويلة ومتوسلة األجل
مطصص مكافأة نهاية الطدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رعس المال
إحتيالى نظامي
إحتيالىعـام
عرباح م قـاة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إيضاح

كمـا في  13ديسمبر
0231م
0235م
ألف ريـال سعـودى
ألف ريـال سعـودى

3
4
5
6

357.11
537..5
1.27055
.27.0.
53.7.21

30515
1150114
5320441
120313
1230353

1
8

1237555
171.2
1337515
372127155

4150116
130161
4210466
101520811

1

0157113
07225
0.7351
37110
57.1.
.725.
1171.5
11170.2

2620231
510851
10611
10131
110131
110312
4320265

.0711.
337511
.171.0

510511
110416
610113

13.7050

4140258

1227222
35.7155
13711.
007311
5307321
372127155

4110111
1580466
310438
680651
6580561
101520811

11
12
11

11
13

1
14
14

إن اضيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تشكل جزأا ل يتجزع من هك القوائم المالية األولية
هشام د دالنور ديسى
الرئيس المالى التنفيكى

وليد حمد ال لحى
الرئيس التنفيكي
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هيثم توفيق الفريح
دضو مجلس الدارة المفوم

الشـركـة العربيـة لألنابيـب
(شركـة مساهمـة سعوديـة)

قائمة الدخـل
للسنة المنتهية في
 13ديسمبر
0231م
0235م
ألف ريـال سعـودى
ألف ريـال سعـودى

الم يعات

1.0,1.2

3850251

تكلفة الم يعات

()1157..5

()3620288

مجمل الدخل

1.7311

220111

مصروفات بيعية وتسويقية

35

()127111

()210611

مصروفات دمومية وإدارية

35

()3175..

()110443

مطصص مواد راكدة وبليئة الحركة

().71.1

()20161

الفاأ مصروفات م جلة

-

()262

الخسارة من األعمال المستمرة الرئيسة

()037135

()210212

تكلفة التمويـل

()317155

()180311

...

10484

()127115

()440115

()57251

()80251

()15715.

()520346

إيرادات عخرى ،

افي

الخسارة قبل الزكاة الشرعية
مطصص الزكاة الشردية

30

صافــي الخسارة
خسـارة السهم األساس من :
األدمال المستمرة الرئيسة

()2751

()1068

األدمال الفردية

()2751

()1063

افـى الطسارة

()3735

()1031

إن اضيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تشكل جزأا ل يتجزع من هك القوائم المالية األولية

3

الشـركـة العربيـة لألنابيـب
(شركـة مساهمـة سعوديـة)

قائمة التدفقات النقدية

للسنةالمنتهية في
 13ديسمبر

التدفقـات النقديـة من األنشطة التشغيلية
افي الطسارة ق ل الزكاة الشردية
تعديالت لتسوية صافيالخسارة قبل الزكاة مع صافى
النقد الناتج من (المستخدم في)األنشطـة التشغيلية :
مطصص مواد راكدة وبليئة الحركة
مطصص ديون مشكوك فى تحصيلها
إستهالكات
مطصص زكاة انتفى الغرم منه
إلفاأ مصروفات م جلة
عرباح بيع ممتلكات ومعدات
مطصص مكافأة نهاية الطدمة
النقص(الزيادة) في الموجودات التشغيلية
امم مدينة
مطـزون
دفعات مقدمة وعر دة مدينة عخرى
(النقص) في المطلوبات التشغيلية
امم دائنة
مستحقات وعر دة دائنة عخرى
فائضالنقد من التشغيل
مكافأة نهاية الطدمة المدفودة
الزكاة الشردية المدفودة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في)األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثماريـة
إضافات ممتلكات وآلت ومعدات ومشرودات
المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقدالمستخدم في األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطـة التمويليـة
عوراق دفع
افىالمسدد من قروم قصيرة األجل
افى المسدد من قروم لويلة ومتوسلة األجل
بنوك دائنة
صافي النقدالمستخدم فياألنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المماثل
النقــد والنقــد المماثل في بدايـة السنة
النقــد والنقــد المماثل في نهايـة السنة

0235م
ألف ريـال سعـودى

0231م
ألف ريـال سعـودى

()127115

()440115

.71.1
17222
0171.1
()37.10
()10
37102

20161
220111
262
()21
20538

52703.
117515
371.5

310281
()10112
()50311

()05.
()17010
157551
().50
().7132
..7120

()313
()40111
20814
()20162
()110111
()110665

()5751.
10
()57525

()110151
544
()110515

()0075.3
()357.15
()137113
07225
()517150

110861
10221
()310581
()110413

307011
17525
357.11

()310613
350118
30515

معاملة غير نقدية :
عراضى محولة من مشرودات إلى ممتلكات ومعدات

575.5

-
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الشـركـة العربيـة لألنابيـب
(شركـة مساهمـة سعوديـة)

قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين
رأس المـال
لاير سـعودي

إحتياطي نظامي
لاير سـعودي

إحتياطي عـام
لاير سـعودي

أربـاح مبقاة
لاير سـعودي

اإلجمالـــي
لاير سـعودي

للسنة المنتهية في  13ديسمبر
0235م
الر يد في  1يناير 2115م

1227222
-

افى خسارة السنة
الر يد في  31ديسم ر 2115م

1227222

35.7155
-

13711.
-

35.7155

13711.

5.755.

55.7553

()15715.

()15715.

007311

5307321

للسنة المنتهيه فى  13ديسمبر
0231م
الر يد في  1يناير 2114م

4110111
-

افى خسارة السنة
الر يد في  31ديسم ر 2114م

4110111

1580466
1580466

310438

1210113

1110111

-

()520346

()520346

680651

6580561

310438

إن اضيضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تشكل جزأا ل يتجزع من هك القوائم المالية األولية
الرئيس المالي التنفيكى

وليد حمد ال لحي
الرئيس التنفيكي
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هيثم توفيق الفريح
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الشركة العربيـة لألنابيـب
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
 - 3التكوين والنشاط
الشركة العربية لألنابيأ (الشركة) هي شركة مساهمة س عودية تأسس ت بموج أ ق رار مع الي وزي ر التج ارة رق م  122وت اري
1411/11/11ه ـ المواف ق  1111/16/11م والش ركة مس جلة بالمملك ة العربي ة الس عودية بموج أ الس جل التج اري رق م
 1111185134وتاري 1412/12/14هـ ومركزها الرئيس مدينة الريام.
تتمثل النشالات الرئيسة المرخص ة للش ركة ف ي إنت ان عنابي أ الص لأ الملحوم ة لولي ا والمللي ة لطل ول األنابي أ ولأل رام
اضنشائية والتجارية وتمارس الشركة نش الها بموج أ الت رخيص الص نادي رق م /434ص وت اري 1415/11/12ه ـ والمع دل
بالترخيص الصنادي رقم /1111ص وتاري 1411/11/12هـ .
تتضمن هك الق وائم المالي ة موج ودات ومللوب ات ونت ائج عدم ال الش ركة وفرده ا بمدين ة الج ي ل بموج أ الس جل التج اري رق م
 2155111148وتاري 1426/14/21هـ الموافق 2115/15/31م ،وفرع مدينة الريام والكي يعمل بموجأ سجل تج اري
رقم  1111188132الصادر في مدينة الريام بتاري  21جمادى األولى 1424هـ (الموافق  21يوليو 2113م .
قامت الشركة بإ ستكمال اضجراأات النظامية المرت ل ة بعملي ة ش راأ ش ركتها التابع ه الش ركة العربي ة ي ادونج المح دودة (ي ادونج
للتغليف) والتي س ق شراأ حصة الشرير اآلخر فيها خالل السنة المنتهية في  31ديسم ر 2112م بلريق ة ي ر م اش رة ،وبه كا
ع حت الشركة تسيلر وتملر يادونج للتغليف بالكامل كما في  31ديسم ر 2112م وقد قامت الش ركة بتوحي د حس ابات ي ادونج
للتغلي ف ض من الق وائم المالي ة الموح دة للش ركات بداي ة م ن الرب ع الراب ع م ن د ام 2112م وحت ى نهاي ة الرب ـع الثال ع م ن د ام
2114م .وت م النته اأ م ن تع ديل السجــ ـل التجــــ ـاري لش ركة ي ادونج للتغلي ف بت اري  4ن وفم ر 2114م وتحويله ا إل ى ف رع
(فرع الريام عدال ) ،ودليه فقد توقفت الشركة دن توحيد القوائم المالية وتم دمج حس ابات ه كا الف رع ض من حس ابات الش ركة
خالل الربع الرابع من دام 2114م.
س عودى مقس م إل ى  41ملي ون س هم القيم ة اضس مية
ي لغ رعس مال الش ركة كم ا ف ى  31ديس م ر 2115م م ل غ  411ملي ون
للسهم  11ري الت س عودية.وافق ت الجمعي ة العام ة ي ر العادي ة ف ي جلس تها المنعق دة ف ي 2112/16/11م دل ى زي ادة رعس مال
سعودي ،والر دن لريق إ دار ددد  805مليون سهم مجانى دلى
سعودي إلى  411مليون
الشركة من  315مليون
عن يتم تمويل تلر الزيادة من حساب األرباح الم قاةوقد حصلت الشركة دلى موافقة هيئة السوق المالية دلى تلر الزيادة.
ت دع السنة المالية للشـركة في عول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسم ر مـن كلسنة ميالدية .
 - 0ملخص السياسات المحاسبية الهامة
يتم إدداد القوائم المالية للش ركة وفق ا لم دع التكلف ـة التاريطي ة دل ى عس اس م دع اضس تحقاق ول ق ا لم ادىأ المحاس ة المتع ار
دليها في المملكة العربية السعودية ،وتعتم د الش ركة دل ى نف س الم ادىأ والسياس ات المحاس ية ضد داد الق وائم المالي ة الس نوية
وفيما يلـي ملطصا ألهم السياسات المحاس ية المت عة في إدداد هك القوائم المالية األولية.
التقديرات المحـاسبيـة
إن إدداد القوائم المالية وفقا للم اديأ المحاس ية المتع ار دليه ا يتلل أ إس تطدام التق ديرات واضفتراض ات الت ي ق د ت ثر دل ى
قيمة الموجودات والمللوبات المقي دة ودل ى اضفص اح د ن الموج ودات والمللوب ات المحتمل ة ف ى ت اري الق وائم المالي ة ،ودل ى
م الغ اضيرادات والمص روفات خ الل فت رة الق وائم المالي ة .وب الر م م ن عن التق ديرات م ني ة دل ى عفض ل المعلوم ات واألح دا
المتوفرة لدى اضدارة فى تاري إ دار القوائم الماليـة إل عن النتائج الفعلية النهائية قد تطتلف دن هك التقديرات .
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الشركة العربيـة لألنابيـب
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
تتم مراجعة هك التقديرات والفتراضات باستمرار .يتم إظهار عثر التعديالت الناتج ة د ن تغي ر التق ديرات المحاس ية ف ى الفت رة
التى تحد فيها إاا كان التعديل يتعلق بالسنة التى حد فيها التغير فق عو دلى الس نة الت ى ح د فيه ا التغي ر والس نوات المق ل ة
إاا ك ان عث ر التع ديل يمت د إل ى تل ر الس نوات .إن عه م المن الق الت ى تطض ع للتق دير والفتراض ات والت ى ت ثر دل ى السياس ات
المحاس ية المل قة وبالتالى قد ت ثر دلى الم الغ المدرجة فى القوائم المالية هى كما يلى:
 تقدير العمر اضنتاجي المقدر والقيمة المت قية للممتلكات واآللت والمعدات . مطصص الديون المشكوك فى تحصيلها. مطصص المواد الراكدة وبليئة الحركة تقدير التكاليف لعقود لويلة األجل .-

المطصصات والمستحقات.

النقـد والنقد المماثل
يتضمن النقـد والنقد المماثل النقديـة بالصناديق واألر ـدة ال نكية واضستثمارات األخرى دالية السيولة القابلة للتحويل إلى م الغ
نقدية محددة والتي تستحق خالل ثالثة عشهر عو عقل من تاري شرائها .
الذمم المدينـة
تظهر الكمم المدينة بالصافي بعد تجنيأ الم الغ الالزمة لألر دة المدينة المشكوك في تحصيلها ،إن وج دت.يتم دم ل مطص ص
للديون المشكوك في تحصيلها دندما يتوافر دليل موضودي دلى ددم تمكن الشركة من تحصيل جميع الم الغ بموج أ الش رول
التي تم إبرامها للكمم المدينة .يتم إث ات هكا المطصص في قائمة ال دخل األولي ة ض من المص روفات العمومي ة والداري ة .دن دما
تكون الكمم المدينة ير قابلة للتحصيل ،يتم شل ها مقابل مطصص الديون المشكوك في تحصيلها.
المخـزون
يتم تقييم المطزون بالتكلفة عو افي القيمة ال يعية عيهما عقل  .ي تم تحدي د تكلف ة المط زن وفق ا للريق ة المتوس الم رجح  .تش تمل
تكلفة ال ضادة تامة الصنع وال ضادة تحت التصنيع دلى قيمة المواد وتكلفة األيدي العاملة ومصروفات التصنيع ير الم اش رة
 .يتم تكوين مطصص للمطزون الراكد وبليأ الحركة والكى يتم تقدير بمعرفة اضدارة .
القروض
يتم إث ات القروم بقيمة المتحصالت المستلمة من ال نوك المانحة ،بعد خصم تكاليف التمويل الم جلة ،إن وجدت .يتم تصنيف
القروم التي تستحق خالل  12شهرا من تاري قائمة المركز المالي األولية كجزأ متداول ضمن المللوبات المتداولة.يتم
إث ات تكاليف التمويل لتلر القروم في قائمة الدخل األولية.
ي تم رس ملة افي تكلف ة التموي ل الطا ة ب القروم المتعلق ة بالمش رودات الرعس مالية ،دل ى المش اريع تح ت التنفي ك الم هل ة
للرسملة والتى يتللأ إنشاؤها فترة زمنية لويلة .وتحسأ تكاليف التمويل التى يتم رسملتها بتل يق معدل الرس ملة دل ى الم الغ
التى عنفقت دلى كل مشروع تحت التنفيك .لم يتم رسملة عى تكاليف تمويل خالل الفترة نظرا لعدم وجود مشرودات قائم ة م هل ة
للرسملة.
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الشركة العربيـة لألنابيـب
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآللت والمعدات بالتكلفة بعد خصم الستهالكات المتراكمة  .تعت ر مصروفات اض الح والص يانة مص روفا
إيراديا  ،عما مصروفات التحسينات فتعت ر مص روفات رعس مالية  .ويج ري اس تهالك الممتلك ات واآللت والمع دات دل ى عس اس
حياتها العملية المق درة وفق ا للريق ة القس الثاب ت .األ ل الم اع عو المس ت عد واس تهالكه المت راكم يت ـم ح كفهما م ن الحس ابات
بتاري ال يع عو الست عاد  ،ويتم إث ات الربح عو الطسارة الناتجة ضمن قائمة الدخل  ،وتقدر األدمار التشغيلية للممتلكات واآللت
والمعدات كما يلـى :
السنــــوات
33033
25– 11
5 – 3033
5
5 –3

م انــــي
آلت ومعدات
عثا ومفروشات
سيارات
عجهزة وبرامج حاسأ آلي

المصروفات المؤجلة
يتم رسملة المصروفات التى يتوقع عن تكون لها منفعة مستق لية كمصروفات م جلة  ,ويتم إلفاؤها دلى فترة خمسة سنوات وفقا
للريقة القس الثابت .
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم تكوين مطصص مكافأة نهاية الطدمة للموظفين في القوائم المالية وفقا لمتلل ات نظ ام العم ل والعم ال الس عودي دل ى عس اس
الفترة التي عمضاها الموظف في الطدمة .
تحقق اإليرادات
يتم تسجيل إيرادات الم يعات دند تسليم ال ضادة وإ دار الفاتورة للعميل .
المصـروفات
تتمثل المصروفات ال يعية والتسويقية في رواتـأ ومزايا موظفى ال يع والتوزيع والحمالت اضدالنية ومصروفات ال ي ع وم ا ف ى
حكمها .يتم تصنيف المصـروفات األخـرى الغير مرت لة باضنتان وال يع والتوزيع ضمن المصروفات العمومي ة واضداري ة .ي تم
توزيع المصروفات المشتركة دلى المصروفات ال يعية والمصروفات العمومية وتكلفة الم يعات دلى عساس ثابت .
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إث ات م الغ المللوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة ،سواأ تم إ دار فواتير بموج ها إلى الشركة
عو ل.
مخصص الزكاة الشرعية
يتم احتساب مطصص الزكاة الشردية فى القوائم المالية وفقا لتعليم ات مص لحة الزك اة وال دخل ف ي المملك ة العربي ة الس عودية .
عيـة تعديالت قد تنتج دند الرب النهائي للزكاة يتم تسجيلها ض من قائم ة ال دخل ف ى الس نة الت ى ي تم إس تالم ال رب النه ائى فيه ا ،
حيع يتم حينئك تسوية المطصص .
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الشركة العربيـة لألنابيـب
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
االحتياطي النظامي
تمشيا مع متلل ات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة يتم تكوين احتي الي نظ امي بنس ة 11
 %م ن افى ال دخل الس نوى  ،ويج وز التوق ف د ن ه كا التك وين حينم ا ي ل غ ر يد ه كا الحتي الي  %51م ن رعس الم ال
المدفوع  .إن هكا الحتيالي ير قابل للتوزيع كأنص ة عرباح .
االحتياطي العام
تمشيـا مـع النظـام األساسي للشركة يتم تكوين احتيالي دام بنس ة  % 31من افى الدخل السنوى ،ويطصص ه كا الحتي الي
لددم المركز المالي للشركة ،دلما عن الجمعية العامة للشركة المنعقدة بت اري 2111/16/12م ادقت دل ى إس تكمال نس ة ال ـ
 %51م ن رعس الم ال الم دفوع المللوب ة لالحتي الي النظ امي م ن الحتي الي الع ام وإيق ا تك وين الحتي الي الع ام بع د ال ر
سعودي .
وتث يت ر يد دند م لغ 3104380218
الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة
يتم بتاري كل قائمة مركز مالي النظر فى القيمة الدفترية لأل ول ير المتداولة للتأكد من د دم وج ود عي دلي ل دل ى وق وع عي
خسارة ناتجة دن ه ول في قيمة تلر األ ول .وفي حالة وجود مثل هكا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لإلس ترداد ل كلر األ ل
لتحديد حجم هك الطسارة .وفي الح الت الت ي ل يمك ن فيه ا تق دير القيم ة القابل ة لإلس ترداد ل كلر األ ل بمف ـرد  ،تق وم الش ركة
بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي إليها الر األ ل.
وفـي الحالت التي يقدر فيها الم لغ القاب ل لإلس ترداد لأل ل عو الوح دة القابلـ ـة لتوليـ ـد النقـ ـد بأق ل م ن قيمت ه الدفتري ة ،دندئ ك
تطفض القيمة الدفترية لكلر األ ل عو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة القابلـة لإلسترداد له ا ،وي تم إث ات خس ائر اضنطف ام
في قيمة األ ل كمصروفات في قائمة الدخل للفترة المالية التى تحد فيها.
وإاا ما تم لحقا دكس قيد خسارة اضنطفام في القيمة ،دندئك تتم زيادة القيمة الدفترية لأل ل عو الوحدة القابلة لتولي د النق د إل ى
القيمة المعدلة القابلة لإل سترداد له ،دلى عل تزيد القيمة الدفترية التي تم ت زيادته ا د ن القيم ة الدفتري ة الت ي ك ان م ن المفت رم
تحديدها فيما لو لم يتم إث ات خسارة اضنطفام في قيمة الر األ ل عو الوحدة القابلة لتوليد النقد في الس نوات الس ابقة .ي تم إث ات
دكس قيد خسارة اضنطفام في القيمة كإيرادات في قائمة الدخل للفترة المالية التى تحد فيها.
العمالت األجنبية
تمسر الشركة حساباتها بالريال السعودي  ،ويتم تحويل المعامالت التى ت تم بالعمل ة األجن ي ة ال ى الري ال الس عودي وفق ا ألس عار
الصر السائدة دند إجراأ المعاملة  .ويتم تحوي ل الموج ودات والمللوب ات المالي ة المس جلة ب العمالت األجن ي ة كم ا ف ي ت اري
قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي وفق ا ألس عار الص ر الس ائدة ف ي ال ر الت اري  .إن المكاس أ والطس ائر الناتج ة د ن
التسديدات عو تحويل العمالت األجن ية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل .
ربح (خسارة) السهم
يتم احتساب ربح (خسارة) السهم باستطدام المتوس الم رجح لع دد األس هم العادي ة القائم ة خ الل الفت رة  ،دلم ا ب أن جمي ع عس هم
رعسمال الشركة عسهم دادية .
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الشركة العربيـة لألنابيـب
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
كمـا فـى  13ديسمبر
0231م
0235م
ألف ريـال سعـودى
ألف ريـال سعـودى

 - 1نقد ونقد مماثل
نقد لدى ال نوك
نقد بالصندوق

357.11
-

30513
2

357.11

30515

 - 1ذمم مدينة  ،صافي
امم مدينة  -دمالأ محليين
امم مدينة  -دمالأ خارجيين
المجمــوع
يطصم :مطصص ديون مشكوك فى تحصيلها

3.7512
1573.5

520618
620416

517..5
()17222

1150114
-

537..5

1150114

 - 5مخــــــزون  ،صافي
إنتـــان تــام
إنتان تحت التشغيل
مواد عولية
قلع يار ومستلزمات عخرى
المجمــوع
يطصم :مطصص مواد راكدة وبليئة الحركة

-5

دفعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى
إدتمادات مستندية
دفعات مقدمة للموردين
مصروفات مدفودة مقدما
عخرى
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351,50.
.72.3

114,185
8,218

0..751.
5.,115

211,284
63,111

531,513

551,281

()11,115

()24,846

1.27055

532,441

15,15.
037151
173.1

420115
160811
811

03.

110661

.27.0.

120313

الشركة العربيـة لألنابيـب
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
 - .ممتلكات وآالت ومعدات  ،صافي
أراضى

لاير سعودي

التكلفة :
الر يد كما في  1يناير 2115م
إضافات
إست عادات
الر يد كما في  31ديسم ر 2115م

575.5
575.5

االستهالك المتراكم :
الر يد كما في  1يناير 2115م
استهالك السنة
است عادات
الر يد كما في  31ديسم ر 2115م

-

صافي القيمة الدفترية :
في  31ديسم ر 2115م
في  31ديسم ر 2114م

-

-

575.5
-

مبانـــــي

لاير سعودي

.17.15
.17.15
()057035
()07111
()0.7511

5.701.
5175.3

أآلتومعدات
لاير سعودي

5537255
17531
()30751.
5507200
()1257...
()0275.0
30751.
()1317101

11.7211
155735.

أثاث ومعدات
مكتبة
لاير سعودي

57553
31.
()35.
57502
()17.11
()150
35.
()5720.

510
.2.

سيارات
لاير سعودي

07202
()31.
37..0
()07202
31.
()37..0

-

أجهزة حاسب
ألي
لاير سعودي

57..1
33.
()37111
57150
()57.01
()335
37112
()57122

50
52

مجموع

لاير سعودي

.527115
17111
()317010
.55751.
()1117512
()0171.1
317010
()1517..0

1237555
1357.25

تم بناأ مرافق الشركة فى مدينتى الريام والج يل دلى عراضي مستأجرةمن هيئة المدن الصنادية والهيئة الملكية للج يل وين ع مقابل إيجار سنوى من بموجأ دقود إيجار
قابلة للتجديد لنفس الفترة والتى تنتهى فى دام  2115ودام  2123دلى التوالى وخالل العام تم تجديد دقد عرم مصنع الريام حتي دام  2134م .
إن ممتلكات ومصنع ومعدات الشركة مرهونة لصالح

ندوق التنمية الصنادية السعودى مقابل القرم المستلم منهم انظر إيضاح رقم ( .)1
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الشركة العربيـة لألنابيـب
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
كمـا فـى  13ديسمبر
0231م
0235م

 - .مشروعات تحت التنفيذ
الت ومعدات
عرم سكن العاملين بالج يل
عخرى

ألف ريـال سعـودى

ألف ريـال سعـودى

171.1
513

10448
60312
-

171.2

130161

 - 1تسهيالت إئتمانية
لدى الشركة إتفاقيات تسهيالت إئتمانية مع ددد من ال نوك المحلية تتضمن تسهيالت حسابات جاري ة وق روم قص يرة
األجل وتمويل دقود مشاركة ومرابحة  ،باضضافة إلى تسهيالت تتعلق باضدتمادات المستندية والضمانات  .ي تم تحمي ل
تلر الحسابات بعمولت معينة متفق دليها فى التفاقيات مع ال نوك وفقا ألسعار السوق .التسهيالت المككورة مض مونة
بسندات ألمر لصالح ال نوك المانحة بلغ ر يد القروم قصيرة األجل كما ف ي  31ديس م ر 2115م م ل غ 2450311
سعودى) .
سعودى (دام 2114م  :م لغ  2620231علف
علف
كمـا فـى  13ديسمبر
0231م
0235م
ألف ريـال سعـودى
ألف ريـال سعـودى
850111
.17222

- 32قروض طويلة ومتوسطة األجل
قرم ندوق التنمية الصنادية السعودي
قروم بنوك تجارية
مجموع القروم فى نهاية الفترة
يخصم :أقساط متداولة
قروض طويلة ومتوسطة األجل

107131

630821

3357131
()1171.5

1480821
()110312

.0711.

510511

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق)
س عودى ت م الحص ول دلي ه للمس اددة ف ى
ل دى الش ركة ق رم م ن الص ندوق بم ل غ اجم الي ق در  11304ملي ون
تمويل مشروع إنشاأ مصنع إنتان األنابيأ في الج يل .القرم مضمون برهن م اني وآلت ومع دات مص انع الش ركة
لصالح الصندوق وتض منت إتفاقي ة الق رم ش رولا فيم ا يط ص إلت زام الش ركة ب عض النس أ والش رول المالي ة  .ي تم
سداد القرم دلى ثالثة دشر قسلا نصف سنوية ،بدع سداد عول قس في 1421/18/15ه ـ المواف ق 2118/18/11م
سعودي .بتاري 1436/15/18هـ الموافق 2115/13/11م وافق الصندوق دل ى إد ادة جدول ة
بم لغ  308مليون
س عودي دل ى دش رة عقس ال نص ف س نوية دل ى عن
سداد القرم ليتم سداد المت قي من القرم وال الغ  85ملي ون
يك ون س داد عول قس ف ي 1436/18/15ه ـ المواف ق 2115/16/12م وآخ ر قس ف ى 1441/12/15ه ـ المواف ق
2111/11/14م.
قروض بنوك تجارية
س عودي ت م الحص ول دليه ا
لدى الشركة قروم لويلة األجل من بنوك تجاري ة محلي ة بإجم الى م ل غ 61ملي ون
ضدادة هيكلة القروم القائمة .القروم مضمونة بسندات ألم ر لص الح ال ن وك المانح ة .ي تم س داد ه ك الق روم دل ى
عقسال نصف سنوية متساوية القيمة .
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الشركة العربيـة لألنابيـب
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
كمـا فـى  13ديسمبر
0231م
0235م
ألف ريـال سعـودى
ألف ريـال سعـودى

- 33مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
دمالأ دفعات مقدمة
مستحقات موظفين
مصروفات مستحقة
مللوب للر او دالقة
عخرى

07.13
37555
..5
555

10615
10441
521
40184
581

57.1.

10131

- 30مخصص الزكاة الشرعية
إن حركة مطصص الزكاة للسنتين المنتهيتين فى  31ديسم ر هى كما يلى.-:
كمـا فـى  13ديسمبر
0231م
0235م

ألف ريـال سعـودى

ألف ريـال سعـودى

الر يد كما فى  1يناير
مطصص للسنة
تسويات دلى مطصص الزكا

33731.
57251
()37.10

130663
80251
-

المسدد

().7132

()110111

.725.

110131

قدمت الشركة اضقرار الزكوي دن السنة المنتهية فى  31ديسم ر  ،2114وحصلت دلى شهادة زكاة مقيدة.
كمـا فـى  13ديسمبر
0231م
0235م
ألف ريـال سعـودى
ألف ريـال سعـودى

 - 31مخصص مكافأة نهاية الخدمة
الر يد كما فى  1يناير
المكون خالل السنة
المسدد خالل السنة

3271.5
37102

110111
20538

().50

()20162

337511

110416

- 31اإلحتياطى النظامي واإلجتياطى العام
لقد وافقت الجمعية العامة للش ركة المنعق دة بت اري 2111/16/12م دل ى اقتراح ات مجل س اضدارة بطص وص تحوي ل
سعودي من اضحتيالي العام إلى اضحتيالي النظامي  ،وككلر تث ي ت اضحتي الى الع ام بع د
م لغ 11101160181
سعودي وإيقا تكوين اضحتيالى العام إدت ارا من عرباح دام 2111م .
التحويل بم لغ 3104380218
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
كمـا فـى  13ديسمبر
0231م
0235م

- 35مصاريف بيع وتوزيع
نقل وتوزيع
رواتأ موظفين ومزايا عخرى
تسويق
مصاريف بنكية
عخرى

- 35المصروفات العمومية واإلدارية
رواتأ وعجور ومافي حكمها
عتعاب مهنية
تأمين
يانة
منافع
استهالك
مطصص ديون مشكوك فى تحصيلها
بدل حضور ومصاريف اجتمادات مجلس الدارة
عخرى

ألف ريـال سعـودى

ألف ريـال سعـودى

017122
07510
0733.
151
110

250114
10165
311
10231
413

127111

210611

317133
.01
.1.
031
115
101
17222

130182
10138
115
315
311
211
-

013
152

151
516

3175..

110443

 - 3.المعلومات القطاعية
القطاعات التشغيلية :يتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولديها قلادين ،قلاع إنتان عنابيأ
الصلأ وقلاع تغليف عنابيأ الصلأ .لم يحقق قلاع تغليف األنابيأ عي من الحدود الكمية المشار إليها في معيار
التقارير القلادية الصادر دن الهيئة السعودية للمحاس ين القانونيين ،وبناأ دليه لم يتم اضفصاح دن المعلومات
القلادية التشغيلية في القوائم المالية األولية المرفقة.
القطاعات الجغرافية :خالل السنة المنتهية في 31ديسم ر2115م كانت  ٪53تقري ا من م يعات الشركة د ارة دن
م يعات تصدير لدول الطليج والشرق األوس و  ٪41تقري ا من م يعات محلية (2114م ٪54 :تقري ا م يعات تصدير
لدول الطليج والشرق األوس و  ٪46تقري ا م يعات محلية) .إن كافة موجودات ومللوبات الشركة موجودة في
المملكة العربية السعودية باستثناأ الكمم المدينة المتعلقة بم يعات التصدير والتي بلغت 36مليون ريـال سعودي كما في
31ديسم ر2115م (2114م 62 :مليون ريـال سعودي).
 - 3.اإللتزامات المحتملة
تتمثل اللتزامات المحتملة في قيمة الدتمادات المستندية وخلابات الضمان القائمة كما في 31ديسم ر2115م بم لغ
 45مليون ريـال سعودي (2114م 31 :مليون ريـال سعودي).
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
- 31القيمة العادلة لألدوات المالية
مخاطر العموالت
تظهر مطالر العمولت من التغيرات والتكب كبات المحتمل ة ف ي مع دلت الفائ دة الت ي ت ثر دل ى ال ربح المس تق لي عو
القيم العادلة لألدوات المالية .
تطض ع الش ركة لمط الر العم ولت د ن مللوباته ا الت ي تتض من عوراق ال دفع والق روم قص يرة األج ل  ،تس عى
الشر كة لتقلي ل مط الر مع دل الفائ دة م ن خ الل مراق ة التكب كبات المحتمل ة ف ي مع دلت الفائ دة وتق وم ب التحول له ك
المطالر دند الحاجة لكلر  ،تعتقد إدارة الشركة عن مطالر سعر الفائدة ير جوهرية .
مخاطر اإلئتمان
إن مطالر اضئتمان تتمثل في اخفاق عحد األلرا
خسارة مالية .

في عداة ماليـــة في الوفـــاأ بالتزامه والتس أ ف ي تك ــ ـد الش ركة

إن األدوات المالية الطا ة بالشركة والتى يمكن عن تتعرم لمطالر اضئتمان تتضمن بشكل عساسي النقدية بال نوك
والكمم المدينة  .تقوم الشركة بإيداع عموالها فى مصار مالية اات موثوقية واات قدرة إئتمانية دالية ول تتوقع
اضدارة وجود مطالر إئتمان هامة تنتج من الر  .كما ل تتوقع اضدارة عن تتعرم لمطالر إئتمان هامة من
حسابات العمالأ نظرا ألن معظم تعامالت الشركة تتم مع جهات ش ه حكومية عو مع دمالأ اوى سمعة لي ة
ومالأة مالية وتحرص الشركة دلى الحصول دلى الضمانات الكافية من دمالئها باضضافة إلى عنها تقوم بمراق ة
الكمم المدينة القائمة بصفة دورية .
مخاطر السيولة
تتمثل مطالر السيولة في ددم قدرة الشركة دلى مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمللوبــات المالي ة ح ال إس تحقاقها  .ت تم
مراق ة إحتياجات السيولة دلى عساس شهري وتعمل اضدارة دل ى التأك د م ن ت وفر عم وال كافي ة لمقابل ة عي إلتزام ات
دند استحقاقها .
تتكون المللوبات الماليــة للشركة من عوراق الدفـع والقروم قصيــرة األجـــل واألقسال المتداولة من القروم
لويلـــة األجــــل والكمــم الدائنـة والمللوبات األخـرى ،من المتوقـــع من الناحية العملية عن يتم ســـداد جميـــع
هك المللوبـــات المالية خالل  12شهرا من تاري قائمة المركز المالي وتتوقع إدارة الشركة عن يكون لديها عموال
كافية للقيام بكلر.
مخاطر العمالت األجنبية
تنتج مطالــر العمــالت من التغيرات والتكبكبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في عسعار العمالت األجن ية.
لم تقم الشركة بأي ة دملي ات اات عهمي ة نس ية ب العمالت د دا الري ال الس عودي وال دولر األمريك ي .وحي ع عن س عر
ر الريال السعودي مث ت مقابل الدولر األمريك ي ،ف إن األر دة بال دولر األمريك ي ل تمث ل مط الر دم الت
هامة .تراقأ إدارة الشركة تقل ات معدلت العمولت وتعتقد ان مطالر العمالت ير جوهرية .
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية (غير المراجعة) للسنة المنتهية في  13ديسمبر 0235م
القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي الم لغ الكي يتم به م ادلة ع ل عو سداد إلتزام ف ي معامل ة ت تم ب ين ل رفين بعلمهم ا وم لأ إرادتهم ا
دل ى عس اس تج اري  .تتك ون الموج ودات المالي ة للش ركة م ن النقـ ـد ل دى ال نـ ـوك والكمـ ـم المدين ـة والموج ودات
األخرى وتتكون مللوباتها المالية من عوراق الدفع والقروم والكمم الدائنة والمللوبات األخرى والمللوب لل ر
او دالقة .
تعتقد اضدارة عن القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة ل تطتلف جوهريا دن قيمتها الدفترية .
- 02أرقام المقارنة
لقد تم إدادة ت ويأ بعض عرقام سنة المقارنة لتتوائم مع ت ويأ السنة الحالية .
-03اعتماد القوائم المالية
ادتمدت هك القوائم المالية من ق ل إدارة مجلس الشركة بتاري 1431 /15/23هـ الموافق 2116/12/14م .
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