
شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 7 وتاريخ 
1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م( مقيدة في 

السجل التجاري بمدينة الدمام بالرقم 2050071522 
وتاريخ 1431/07/22هـ )الموافق 2010/07/04م(

طرح ستة ماليين وثالثمائة ألف )6,300,000( سهمًا عاديًا 
تمثل 30% من رأس مال شركة أنابيب الشرق المتكاملة 

للصناعة لالكتتاب العام بسعر طرح قدره ثمانون )80( ريال 
سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح: يومين )2( تبدأ من يوم االثنين بتاريخ 
1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م( وتنتهي 

في يوم الثالثاء بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 
2022/01/25م( 

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات 
قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى 
الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما 

كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/02/22هـ )الموافق 2021/09/29م( 

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة )ويشار إليها فيما يلي بـ »الشركة«( هي شركة 
مساهمة مختلطة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 7وتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 

2020/09/22م(، مقيدة في السجل التجاري بمدينة الدمام بالرقم 2050071522 وتاريخ 
1431/07/22هـ )الموافق 2010/07/04م( وعنوانها المسجل هو المدينة الصناعية الثانية 
بالدمام ص.ب. 12943، مدينة الدمام، 31483، المملكة العربية السعودية ويشار إليها فيما 

يلي بـ »المملكة«(.

تأسست الشركة ابتداًء بتاريخ 1431/06/16هـ )الموافق 2010/05/30م( باسم »شركة 
تطوير األنابيب إلنتاج األنابيب« كشركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال قدره خمسمائة 
ألف )500.000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف )50.000( حصة نقدية مدفوعة 
بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشر )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة، وتم قيدها في 
السجل التجاري بمدينة الدمام بالرقم 2050071522 وتاريخ 1431/07/22هـ )الموافق 

2010/07/04م(، كما تم ترخيص الشركة من قبل وزارة االستثمار بموجب ترخيص استثمار 
صناعي صادر برقم 121031118992 وتاريخ 1431/07/22هـ )الموافق 2010/07/04م(.

بتاريخ 1431/11/09هـ )الموافق 2010/10/17م(، وافق الشركاء على زيادة رأس مال 
الشركة من خمسمائة ألف )500.000( ريال سعودي إلى ستة وسبعين مليون وستة وأربعين 

ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )76.046.875( ريال سعودي مقسم إلى ستة وسبعين 
مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )76.046.875( حصة، وتم تخفيض 

القيمة االسمية للحصص بحيث أصبحت قيمة كل حصة )1( ريال سعودي واحد وتم استيفاء 
الزيادة البالغ قدرها خمسة وسبعين مليون وخمسمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة 
وسبعين )75,546,875( ريال سعودي عن طريق حصص عينية مقدمة من الشركاء. وبتاريخ 

1431/12/18هـ )الموافق 2010/11/24م(، وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة من 
»شركة تطوير األنابيب إلنتاج األنابيب« إلى »شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب«. 

وبتاريخ 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م(، وافق الشركاء على اندماج شركة 
الشرق األوسط لتبطين وتغليف األنابيب )ويشار إليها فيما يلي بـ »شركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب«( بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات في الشركة 
بموجب اتفاقية اندماج بين شركاء الشركة وشركاء شركة ويلسبون لتغليف األنابيب )وهم 
نفس الشركاء( بتاريخ 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م( حيث اتفقوا الشركاء 
بموجبها على )1( اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بالشركة، و)2( توقف الوجود 

القانوني المنفصل لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب، و)3( بقاء الشركة بوحودها القانوني 
باعتبارها الكيان الباقي من بعد االندماج. وتمت الموافقة على االندماج من قبل وزارة 

التجارة بتاريخ 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م( وأصبحت شركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب فرع من فروع الشركة.

وبتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية 
محدودة إلى شركة مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم 7 القاضي بإعالن تحول الشركة 
إلى شركة مساهمة بتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م( برأس مال وقدره 
ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي 
مدفوع بالكامل مقسم إلى سبعة ماليين وستمائة وأربعة آالف وستمائة وثمانية وثمانين 

)7,604,688( سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. 

وبتاريخ 1442/05/13هـ )الموافق 2020/12/28م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية 
للشركة على تعديل اسم الشركة من »شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب« إلى »شركة 

أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة« كما وافقت على زيادة رأس مال الشركة من ستة 

وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي إلى 
مائتين وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرين مليون 

)21,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، 
وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها مائة وثالثة وثالثن مليون وتسعمائة وثالثة وخمسين ألف 

ومائة وعشرين )133,953,120( ريال سعودي عن طريق رسملة ديون المساهمين في الشركة 
)وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  4-1-2 »تاريخ الشركة 

وتطور رأس المال« من هذه النشرة(. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى واحد وعشرين مليون )21,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد.

تتمثل عملية الطرح العام األولي )ويشار إليها فيما يلي بـ »الطرح«( في طرح ستة ماليين 
وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً عادياً )ويشار إليها فيما يلي مجتمعًة بـ »أسهم الطرح« 

ولكل منها منفرداً بـ »سهم طرح«( بسعر طرح قدره ثمانون )80( ريال سعودي للسهم الواحد 
وبقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إليه فيما يلي بـ »سعر 

الطرح«(. وتمثل أسهم الطرح بمجملها ما نسبته 30% من رأس مال الشركة. 

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين )ويشار إليهم فيما يلي 
بـ »المستثمرين«(:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في 
بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية 

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية )ويشار إليها فيما يلي بـ »الهيئة«( بموجب القرار 
رقم 2 - 94 - 2016 وتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( والمعدلة بقرار 
مجلس الهيئة رقم 3 - 102 - 2019 وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م( 
)ويشار إليها فيما يلي بـ »تعليمات بناء سجل األوامر«( )ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة 

فيما يلي بـ »الفئات المشاركة« ولكل منها بـ »الفئة المشاركة«( )فضاًل راجع القسم رقم   1 
»التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 

مبدئياً للفئات المشاركة ستة ماليين وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً عادياً سهماً من 
أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء 
فترة اكتتاب األفراد. وفي حال قيام المكتتبين األفراد )المعرفون بالشريحة )ب( أدناه( 

باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل االكتتاب تخفيض عدد 
األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة ماليين وستمائة وسبعين ألف )5,670,000( 

سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، 
بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، 

حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو 
أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي 

مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى 
إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري )يشار إليهم فيما يلي مجتمعين 

بـ »المكتتبين األفراد« وإلى كل منهم منفرداً بـ »المكتتب الفرد« ويشار إليهم مع الفئات 
المشاركة بـ »المكتتبين«(. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام 

بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال االكتتاب مرتين، سوف 
يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص 

ستمائة وثالثون ألف )630,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من 
إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح 

المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة 
لهم، فيحق لمدير سجل االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد 

لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم. 

يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وسيتم بيع أسهم 
الطرح من قبل المساهمين الحاليين )ويشار إليهم فيما يلي بـ »المساهمين البائعين«( 

وفقاً للجدول 4-1 »هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة« من هذه النشرة. 
وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعون ما نسبته 70% من 
األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة. وسوف يتم توزيع متحصالت 

ـ »صافي متحصالت الطرح«(  الطرح – بعد خصم مصاريف الطرح – )ويشار إليها فيما يلي ب
على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة 
على أي جزء من صافي متحصالت الطرح )للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح، 
فضاًل راجع القسم  رقم  8 »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(. وقد تم التعهد 

بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية )للمزيد من المعلومات حول التعهد بالتغطية، 
فضاًل راجع القسم   رقم  13 »التعهد بتغطية الطرح« من هذه النشرة(. علماً بأنه يحظر 
على المساهمين الكبار التصرف في أسهمهم لفترة ستة )6( أشهر )ويشار إليها فيما يلي 

ـ »فترة الحظر«( من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية )ويشار إليها فيما  ب
يلي بـ »تداول« أو »السوق المالية«( كما هو موضح في الصفحة )ك( من هذه النشرة. إن 
المساهمين الكبار في الشركة والذين يملكون 5% أو أكثر من أسهمها هم: شركة ويلسبون 

نشرة إصدار شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة

الجهات المستلمةالمستشار المالي ومدير سجل االكتتاب ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

موريشوص القابضة المحدودة )ويشار إليها فيما يلي بـ »شركة ويلسبون القابضة«( وشركة 
عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي )ويشار إليها فيما يلي بـ »شركة عزيز«( وشركة رؤية 
العالمية لالستثمار )ويشار إليها فيما يلي بـ »شركة رؤية لالستثمار«( ويوضح الجدول 2-1 
»كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح« من هذه 

النشرة نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة.

تبدأ فترة الطرح للمكتتبين األفراد من يوم االثنين بتاريخ 1443/06/21هـ )الموافق 
2022/01/24م(، وتستمر لمدة يومين )2( ، شاملة يوم إغالق االكتتاب وهو يوم الثالثاء 

ـ »فترة الطرح«(،  بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م( )ويشار إليها فيما يلي ب
حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد لدى بعض 
فروع الجهات المستلمة المدرجة في الصفحات ) ك( و)ل( من هذه النشرة )ويشار إليها 

فيما يلي بـ »الجهات المستلمة«( خالل فترة الطرح أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف 
المصرفي أو الصراف اآللي )ATM( التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه 

الخدمات أو بعضها لعمالئها )للمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  2-2-17 
»االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد« من هذه النشرة(. ويمكن للفئات المشاركة تسجيل 

طلباتهم في أسهم الطرح من خالل مدير االكتتاب خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم 
قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد، واالكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة الطرح على 

المكتتبين األفراد.

يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب 
بعدد عشرة )10( أسهم كحد أدنى ومائتان وخمسون ألف )250,000( سهماً كحد أقصى. 

علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب هو عشرة )10( أسهم لكل مكتتب فرد. وسيتم 
تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح )إن وجد( على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه 

كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين 
األفراد ثالثة وستون ألف )63,000( مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، 

وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض 
االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات 

المستلمة ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم 
األحد بتاريخ 1443/06/27هـ )الموافق 2022/01/30م(، ورد فائض االكتتاب في موعد 

أقصاه 1443/07/01هـ )الموافق 2022/02/02م( )لمزيد من المعلومات، فضاًل راجع قسم 
»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )م( والقسم  رقم  17 »شروط وأحكام 

االكتتاب« من هذه النشرة(. 

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق 
لكل مساهم في الشركة )ويشار إليه فيما يلي بـ »المساهم«( حضور اجتماعات الجمعية 

العامة للمساهمين )ويشار إليها فيما يلي بـ »الجمعية العامة«( والتصويت فيها، ولن يتمتع 
أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية. وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها 
ـ »النشرة«( والسنوات  الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه )ويشار إليها فيما يلي ب

المالية التي تليها )للمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع األرباح، فضاًل راجع القسم   
رقم  7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة أو خارجها 
قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل األسهم وطرحها، كما تقدمت 

بطلب إلدراج أسهمها إلى السوق المالية. وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات 
ذات العالقة وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة والحصول على جميع الموافقات المتعلقة 

بعملية الطرح، بما في ذلك هذه النشرة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في 
وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية 
ذات العالقة )فضاًل راجع قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )م( 

من هذه النشرة(. وسوف يُسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها إقامة نظامية والشركات 
والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق المالية. كما سيكون بإمكان المستثمر 
األجنبي المؤهل )ويشار إليه فيما يلي بـ »المستثمر األجنبي المؤهل«( التداول في أسهم 

الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم 
المدرجة )المعّرفة في القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. كما 

يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة 
)ويشار إلى هؤالء األفراد وهذه المؤسسات فيما يلي بـ »المستثمرين األجانب«( االستحواذ 
على المنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة )SWAP( من 
خالل أحد مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة )ويشار إليهم فيما يلي بـ 

»مؤسسات السوق المالية«( لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح 
المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، سوف يتم تسجيل 

مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين لتلك األسهم. 

ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة، لذلك يجب على الراغبين 
في االكتتاب في أسهم الشركة قراءة ودراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم 
رقم  2 »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة بدقة قبل اتخاذهم قراراً باالستثمار 

في أسهم الطرح.





إشعار مهم
تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية وافية عن الشركة وأسهم الطرح. وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح، سوف تتم معاملة المستثمرين 
من الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند فقط إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها 
من الجهات المستلمة أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة )www.eastpipes.com( أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.cma.org.sa( أو الموقع 

.)www.alahlicapital.com( اإللكتروني للمستشار المالي

وقد قامت الشركة بتعيين شركة األهلي المالية كمستشار مالي لعملية الطرح )ويشار إليه فيما يلي بـ »المستشار المالي«( ومديراً لالكتتاب )ويشار إليه 
فيما يلي بـ »مدير االكتتاب«( ومدير سجل اكتتاب المؤسسات )ويشار إليه فيما يلي بـ »مدير سجل االكتتاب«( ومتعهداً لتغطية الطرح )ويشار إليه فيما 

يلي بـ »متعهد التغطية«( فيما يتعلق بأسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء 
مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج( من هذه النشرة، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في هذه 
النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم 

تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً 
كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من المساهمين البائعين أو 
أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحات ) ط( و)ي( من هذه النشرة، أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن 
السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو أي من مستشاريها، وبالتالي ال 

يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها. 

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم 
بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق 
سيطرة الشركة )وللمزيد من التفاصيل، فضاًل راجع القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وال يجب اعتبار أو تفسير أو االعتماد بأي شكل 
على هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد أو بيان فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو 

األحداث المستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم لالكتتاب في أسهم الطرح. وتعتبر المعلومات التي 
تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات 
االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح، ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول 
على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص من الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات 
لبعض المستثمرين دون  المدرجة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به. قد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً 
غيرهم، ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما 

يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الخاصة ألولئك المستثمرين.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة )أ( الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر 
)لمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. 

الشريحة )ب( المكتتبين األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من 
زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة 
إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، 
ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 

وفي حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات األجنبية المكتتبة على أن 
يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وتطلب الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي من مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود 

النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. 

معلومات عن السوق والقطاع 
تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في القسم رقم  3 »معلومات عن السوق والقطاع« من هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه 
الشركة من تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/22م( من قبل مستشار دراسة السوق وهو شركة روالند بيرغر الشرق 

األوسط ذ.م.م )ويشار إليه فيما يلي بـ »مستشار دراسة السوق«(.

أ

http://www.cma.org.sa
http://www.welspunmiddleeast.com
http://www.alahlicapital.com


شركة روالند بيرغر الشرق األوسط ذ.م.م هي إحدى الشركات المستقلة المسّجلة في البحرين بصفتها شركة تابعة لشركة روالند بيرغر األلمانية. وقد 
تأسست شركة روالند بيرغر في ميونيخ عام 1967 باعتبارها مقدم خدمات للسوق واالستشارات الدولية، ولها مكاتب في العديد من البلدان حول العالم. 

وهي إحدى الشركات الرائدة التي تقدم خدمات مهنية حول العالم.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها أو استخراجها من مصادر أخرى، بما في ذلك تقرير 
دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق هي معلومات موثوقة بحد ذاتها ويمكن االعتماد عليها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل 
مستقل من قبل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها )باستثناء مستشار دراسة السوق( أو المساهمين البائعين، وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي 

ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.

ال يملك مستشار دراسة السوق أو أي من مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة. وقد أعطى 
مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استخدام بيانات أبحاث السوق بالشكل والطريقة الواردة في هذه النشرة، ولم يسحب تلك الموافقة حتى 

تاريخ هذه النشرة.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و 31 مارس 2021م والقوائم المالية 
المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م و للفترة من 1 أبريل 2020م إلى 20 
يوليو 2020م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين )SOCPA(. وقد تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و 31 مارس 
2021م و القوائم المالية لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م و للفترة من 1 أبريل 2020م 
إلى 20 يوليو 2020م من قبل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون )ويشار إليه فيما يلي بـ »المحاسب القانوني« أو »مراجع الحسابات«( على 
النحو الوارد في تقارير المراجعة الصادرة عنهم. باإلضافة إلى ذلك، أعدت المعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م 
من قبل إدارة الشركة وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة، وتم التأكد منها من قبل مراجع الحسابات )شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون( 
بما يتفق مع المعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم ISAE 3420( 3420(. وفيما يتعلق بالمعلومات المالية التصورية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 
31 مارس 2019م و 2020م فقد تم اإلستناد إلى أرقام المقارنة للمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م. وتم إدراج هذه 
القوائم المالية والمعلومات المالية التصورية في القسم رقم   19 »القوائم المالية والمعلومات المالية التصورية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه 

النشرة. وتنشر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع 
األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق 
المتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال 

أي من هذه التوقعات أو التقديرات. 

تشكل أو يمكن اعتبار بعض التوقعات البيانات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية« ويمكن بشكل عام أن يستدل على تلك اإلفادات المستقبلية 
من خالل استخدامها لبعض الكلمات مثل »يخطط«، »يعتزم«، »ينوي«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من المتوقع«، »يمكن«، »من الممكن«، »يحتمل«، »من 
المحتمل«، »سوف«، »قد«، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة لها أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر الحالية 
للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على 
األداء الفعلي للشركة وإنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل جوهري عما تضمنته هذه اإلفادات صراحًة أو ضمناً. وقد تم استعراض أهم 
المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه النشرة )فضاًل راجع القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« 
من هذه النشرة(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه النشرة، 

فقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة. 

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد نشر هذه النشرة وقبل 
إتمام الطرح ما يلي: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو )ب( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. 
وفيما عدا هاتين الحالتين، فال تعتزم الشركة تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق الواردة في هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجًة لظهور 
معلومات جديدة أو لوقوع أحداث مستقبلية، أو لغير ذلك. ونتيجًة لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن توقعات األحداث 
والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث على اإلطالق. وعليه، يجب على المكتتبين 

دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات 
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة، فضاًل راجع القسم رقم  1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة الشركة(: 1و1الجدول )

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسمم.

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة

تاريخ التعيين
قبل 
الطرح

بعد 
بعد قبل الطرحالطرح

الطرح

عمر محمد نبيل 1
الميداني

رئيس مجلس 
43 عاًماسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي /

غير مستقل
----

1442/05/08هـ 
)الموافق 

2020/12/23م(

بالكرشنان جوبرام 2
جوينكا

نائب رئيس 
54 عاًماهنديمجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي/ 
غير مستقل

--*%22.51%15.76
1442/02/04هـ 

)الموافق 
2020/09/21م(

فيبول شيف ساهاي 3
ماثور

عضو مجلس 
اإلدارة والعضو 

المنتدب
تنفيذي / 50 عاًماهندي

0.001%0.002%**--غير مستقل
1442/02/04هـ 

)الموافق 
2020/09/21م(

محمد صالح محمد 4
الحمادي

عضو مجلس 
49 عاًماسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي / 
غير مستقل

----
1442/02/04هـ 

)الموافق 
2020/09/21م(

أحمد مبارك محمد 5
الدباسي

عضو مجلس 
62 عاًماسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي / 

مستقل
----

1442/02/04هـ 
)الموافق 

2020/09/21م(

عضو مجلس سهيل أمين ناثاني6
55 عاماًأمريكياإلدارة

غير 
تنفيذي / 

مستقل
----

1442/02/04هـ 
)الموافق 

2020/09/21م(

محمد عبدالرحمن 7
عبداهلل العثمان

عضو مجلس 
51 عاماًسعودياإلدارة

غير 
تنفيذي / 
غير مستقل

--***%4.8%3.36
1442/05/13هـ 

)الموافق 
2020/12/28م(

خالد براهيم سعد 8
الربيعة

عضو مجلس 
-59 سعودياإلدارة

عاماً

غير 
تنفيذي / 

مستقل
----

-/02/14
1443هـ )الموافق 
2021/09/21م(

* يمتلك بالكرشنان جوبرام جوينكا ما نسبته 50.02% في شركة ويلسبون كورب ليمتد والتي تملك 89.98% من شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة %50.01 
من أسهم الشركة.

** يمتلك فيبول شيف ساهاي ماثور ما نسبته 0.004% من شركة ويلسبون كورب ليمتد والتي تملك 89.98% في شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة 
50.01% من أسهم الشركة.

*** يمتلك محمد عبدالرحمن عبداهلل العثمان ما نسبته 100% من شركة محمد العثمان القابضة والتي تملك )1( ما نسبته 35% من مجموعة شركات محورين الدولية والتي تملك ما نسبته 
100% من الشركة السعودية للطاقة الدولية والتي تملك ما نسبته 80% من شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية والتي بدورها تملك ما نسبته 10.02% في شركة ويلسبون موريشوص 
القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة 50.01% من أسهم الشركة؛ و)2( ما نسبته 100% من شركة ستار األولى والتي تملك ما نسبته 20% من شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية 
والتي بدورها تملك ما نسبته 10.02% في شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة 50.01% من أسهم الشركة؛ و)3( ما نسبته 35% من مجموعة شركات محورين 
الدولية والتي تملك ما نسبته 100% من الشركة السعودية للطاقة الدولية والتي تملك ما نسبته 80% من شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية والتي بدورها تملك ما نسبته 100% من شركة 
محورين للخدمات الصناعية والتي بدورها تملك 4.99% من أسهم الشركة؛ و)4( ما نسبته 100% من شركة ستار األولى والتي تملك ما نسبته 20% من شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية 

والتي بدورها تملك ما نسبته 100% من شركة محورين للخدمات الصناعية والتي بدورها تملك 4.99% من أسهم الشركة. 
المصدر: الشركة
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
عنوان الشركة

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة 
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

ص.ب. 12934
الدمام 31483

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8121999 )13( 966+

فاكس: 1446 812 )13( 966+
www.eastpipes.com :الموقع اإللكتروني
 info@eastpipes.com :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة

 فيبول شيف ساهاي ماثور
عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ص.ب. 12934
الدمام 31483

المملكة العربية السعودية
هاتف: 66136000 22 91+ )تحويلة رقم: 6494(

فاكس: 2224908020 91+
www.eastpipes.com :الموقع اإللكتروني

vipul_mathur@welspun.com :البريد اإللكتروني

محمد عبدالعزيز محمد الشاهين 
الرئيس التنفيذي

ص.ب. 12934
الدمام 31483

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8121999 )13( 966+
فاكس: 8121666 )13( 966+

www.eastpipes.com :الموقع اإللكتروني
  Mohammed.AlShaheen@eastpipes.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة 

محمد صالح علي درويش
ص.ب. 12934
الدمام 31483

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8121999 )13( 966+
فاكس: 8121666 )13( 966+

www.eastpipes.com :الموقع اإللكتروني
 Mohamed.Darweesh@eastpipes.com :البريد اإللكتروني
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سوق األسهم

تداول السعودية )تداول(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 15
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1919 92000 )11( 966+

فاكس: 9133 218 )11( 966+
www.saudiexchange.com :الموقع اإللكتروني

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

مركز اإليداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 11
الرياض 12211 – 3388

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6000 92002 966+

 www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني
cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

ه
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المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966920000232+

فاكس: 4060052 11 966+
 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

 snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

 

المستشار القانوني للشركة

مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة 
طريق الملك فهد

أبراج التطوير – البرج األول – الدور السابع
ص.ب. 17411 الرياض 11484

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2072500 )11( 966+
فاكس: 2072577 )11( 966+

 www.alsudairilaw.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@alsudairilaw.com.sa :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية المالية

إرنست آند يونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون معتمدون(
برج الفيصلية، الدور 14

طريق الملك فهد
ص. ب 2732

الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2734740 )11( 966+
فاكس: 2734730 )11( 966+

www.ey.com :الموقع اإللكتروني
 riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني
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مراجع الحسابات المستقل

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
طريق الملك عبدالعزيز برج الحقيط

ص.ب. 467 الظهران 31932
هاتف: 6311 849 )13( 966+ 
فاكس: 6281 849 )13( 966+ 

المملكة العربية السعودية
www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني

ali.basri@pwc.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق

شركة روالند بيرغر الشرق األوسط ذ.م.م
برج المؤيد، الدور 12
ص.ب 18259 المنامة

مملكة البحرين
هاتف: 950 567 )17( 973+
فاكس: 703 566 )17( 973+

 www.rolandberger.com :الموقع اإللكتروني
office_bahrain@rolandberger.com :البريد اإللكتروني

تنويه:

قدم كل من المستشارين المذكورين أعاله ومراجع الحسابات موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل 
والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. هذا وال يمتلك أي من المستشارين ومراجع الحسابات 
المذكورين أعاله أو العاملين لديهم – من ضمن فريق العمل – أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة 

بما قد يؤثر على استقالليتهم.

ز
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الجهات المستلمة
 البنك األهلي السعودي

طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي 
ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778

الرياض 13519 – 6676
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1000 92000 966+
فاكس: 7426 643 12 966+

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

ح
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات المتعلقة بالطرح والواردة في هذه النشرة بشكل مفصل، إال أن هذا الملخص ال يتضمن 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح علىذ 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

وتاريخ   7 رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  هي  للصناعة  المتكاملة  الشرق  أنابيب  شركة 
1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(، مقيدة في السجل التجاري بمدينة الدمام بالرقم 2050071522 وتاريخ 
1431/07/22هـ )الموافق 2010/07/04م( وعنوانها المسجل هو المدينة الصناعية الثانية بالدمام ص.ب. 12943، 

مدينة الدمام، 31483، المملكة.
تأسست الشركة ابتداًء في بتاريخ 1431/06/16هـ )الموافق 2010/05/30م( باسم »شركة تطوير األنابيب إلنتاج 
األنابيب«، كشركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )500.000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين 
ألف )50.000( حصة نقدية مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشر )10( رياالت سعودية للحصة الواحدة، وتم 
قيدها في السجل التجاري بمدينة الدمام بالرقم 2050071522 وتاريخ 1431/07/22هـ )الموافق 2010/07/04م(، 
كما تم ترخيص الشركة من وزارة االستثمار بموجب ترخيص استثمار صناعي صادر برقم 121031118992 وتاريخ 

1431/07/22هـ )الموافق 2010/07/04م(.
بتاريخ 1431/11/09هـ )الموافق 2010/10/17م(، وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف 
)500.000( ريال سعودي إلى ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )76.046.875( 
ريال سعودي مقسم إلى ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )76.046.875( حصة، 
وتم تخفيض القيمة االسمية للحصص بحيث أصبحت قيمة كل حصة )1( ريال سعودي واحد وتم استيفاء الزيادة 
البالغ قدرها خمسة وسبعين مليون وخمسمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )75,546,875( ريال 
وافق  )الموافق 2010/11/24م(،  وبتاريخ 1431/12/18هـ  الشركاء.  سعودي عن طريق حصص عينية مقدمة من 
الشركاء على تعديل اسم الشركة من »شركة تطوير األنابيب إلنتاج األنابيب« إلى »شركة ويلسبون الشرق األوسط 

لألنابيب«.
وبتاريخ 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م( وافق الشركاء على اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بكامل 
ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات في الشركة بموجب اتفاقية اندماج بين شركاء الشركة 
الشركاء  اتفقوا  2020/05/14م( حيث  )الموافق  1441/09/21هـ  بتاريخ  األنابيب  لتغليف  ويلسبون  وشركاء شركة 
بموجبها على )1( اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بالشركة، و)2( توقف الوجود القانوني المنفصل لشركة 
وتمت  االندماج.  بعد  الباقي من  الكيان  باعتبارها  القانوني  بوحودها  الشركة  بقاء  و)3(  األنابيب،  لتغليف  ويلسبون 
إجراءات االندماج بتاريخ 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م( وأصبحت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب فرع 

من فروع الشركة.
إلى شركة  ذات مسؤولية محدودة  الشركة من شركة  تحولت  )الموافق 2020/09/22م(،  وبتاريخ 1442/02/05هـ 
مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم 7 القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 1442/02/05هـ 
)الموافق 2020/09/22م( برأس مال وقدره ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وثمانين )76.046.880( 
ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى سبعة ماليين وستمائة وأربعة آالف وستمائة وثمانية وثمانين )7,604,688( 

سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.
تعديل اسم  للشركة على  العادية  العامة غير  الجمعية  وافقت  )الموافق 2020/12/28م(،  وبتاريخ 1442/05/13هـ 
الشركة من »شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب« إلى »شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة« كما وافقت على 
زيادة رأس مال الشركة من ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي 
سهًما  مليون   )21,000,000( وعشرين  واحد  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )210,000,000( ماليين  وعشرة  مائتين  إلى 
عادًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها مائة وثالثة 
وثالثين مليون وتسعمائة وثالثة وخمسين ألف ومائة وعشرين )133,953,120( ريال سعودي عن طريق رسملة ديون 
المساهمين في الشركة )وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  4-1-2 »تاريخ الشركة 

وتطور رأس المال« من هذه النشرة(. 

نشاطات الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفًقا لنظامها األساس وترخيصها االستثماري بما يلي:
صناعة األنابيب.- 1
صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من الحديد والصلب.- 2
صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصالت أنابيب أو مواسير.- 3
معالجة وطلي المعادن بالصقل والتلميع.- 4

تتمثل أنشطة الشركة وفًقا لسجلها التجاري بما يلي: 
صناعة األنابيب.- 1
صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من الحديد والصلب.- 2
صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصالت أنابيب أو مواسير.- 3

ط



كبار المساهمين

إن كبار المساهمين في الشركة، والذين يملك كل منهم ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر، هم شركة 
ويلسبون القابضة وشركة عزيز وشركة رؤية لالستثمار. ويوضح الجدول التالي عدد أسهم كبار المساهمين بشكل 

مباشر ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:

قبل (: 2و1الجدول ) ملكيتهم  ونسب  أسهمهم  وعدد  مباشر  بشكل  المساهمين  كبار 
وبعد الطرح

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة 
القيمة االسمية عدد األسهمالملكية

)ريال سعودي(
نسبة 
الملكية

شركة ويلسبون 
35.01%50.017,351,47173,514,710%10,502,101105,021,010القابضة

19.95%41,895,000 4,189,500 28.50%59,850,000 5,985,000 شركة عزيز
شركة رؤية 
11.55%16.502,425,49924,254,990%3,464,99934,649,990لالستثمار

66.51%139,664,700 13,966,470 95.1%199,521,000 19,952,100 اإلجمالي
المصدر: الشركة

مائتان وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس مال الشركة

واحد وعشرون مليون )21,000,000( سهماً عادياً مدفوع بالكامل.إجمالي عدد أسهم الشركة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

طرح ستة ماليين وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح الطرح
قدره ثمانون )80( ريال سعودي للسهم الواحد.

ستة ماليين وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً عادياً مدفوع بالكامل.إجمالي عدد أسهم الطرح

تمثل أسهم الطرح 30%من أسهم الشركة.نسبة أسهم الطرح من رأس مال الشركة

ثمانون )80( ريال سعودي.سعر الطرح

خمسمائة وأربعة مليون )504,000,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

استخدام متحصالت الطرح

كافة  خصم  وبعد  سعودي،  ريال   )504,000,000( مليون  وأربعة  خمسمائة  الطرح  متحصالت  تبلغ  أن  المتوقع  من 
المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والبالغة ثالثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف )23,500,000( ريال سعودي 
تقريباً، سيتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة أربعمائة وثمانون مليون وخمسمائة ألف )480,500,000( ريال 
سعودي على المساهمين البائعين بناًء على نسبة ملكية كل منهم من أسهم الطرح، ولن تحصل الشركة على أي جزء من 
متحصالت الطرح )للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح، فضاًل راجع القسم  رقم  8 »استخدام متحصالت 

الطرح« من هذه النشرة(.

ستة ماليين وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً عادياً.عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

خمسمائة وأربعة مليون )504,000,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته

فئات المستثمرين المستهدفين

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:
الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً 

لتعليمات بناء سجل األوامر )فضاًل راجع القسم رقم   1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. 
المرأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين،  السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل  األفراد:  المكتتبون  )ب(:  الشريحة 
السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ 
شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي 
غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات 

المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري.

إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد أسهم الطرح للفئات المشاركة

ويكون  الطرح،  أسهم  إجمالي  من   %100 تمثل  الطرح  أسهم  من  سهماً   )6,300,000( ألف  وثالثمائة  ماليين  ستة 
التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد. وفي حال قيام المكتتبين األفراد باالكتتاب بكامل أسهم الطرح 
المخصصة لهم، يحق لمدير سجل االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة ماليين 

وستمائة وسبعين ألف )5,670,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

ي



ستمائة وثالثون ألف )630,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.عدد أسهم الطرح للمكتتبين األفراد

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للفئات المشاركة
المشاركة  للفئات  الطلب  استمارة  االكتتاب  يوفر مدير سجل  االكتتاب وسوف  التقدم بطلب  المشاركة  للفئات  يحق 
أثناء عملية بناء سجل األوامر. وبعد التخصيص المبدئي، سيقوم مدير سجل االكتتاب بتوفير نماذج االكتتاب للفئات 

المشاركة والتي عليها تعبئتها.

طريقة االكتتاب للمكتتبين األفراد

ستتوفر نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى بعض فروع الجهات المستلمة. ويجب تعبئة 
به  والتقدم  النشرة(  »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه  رقم  17  القسم  في  المبينة  للتعليمات  وفقاً  االكتتاب  طلب 
ألحد فروع الجهات المستلمة. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين سبق لهم المشاركة في إحدى االكتتابات السابقة 
االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي )ATM( التابع للجهات المستلمة التي تقدم كل 
هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن )أ( يكون للمكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم هذه 
الخدمة، و)ب( أال يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى 
التعاون حساب لدى أحدى  أو مواطني دول مجلس  السعوديين  األفراد من غير  المكتتبون  لدى  يكون  حديثا، و)ج( 

مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمة..

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب 
مائة ألف )100,000( سهم طرح.فيها للفئات المشاركة

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب 
عشرة )10( أسهم طرح.فيها للمكتتبين األفراد

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن 
ثمان ماليين )8,000,000( ريال سعودي.االكتتاب فيها للفئات المشاركة

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن 
ثمانمائة )800( ريال سعودي.االكتتاب فيها للمكتتبين األفراد

الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب 
فيها للفئات المشاركة

1,049,999 سهم طرح، وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما اليتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك 
والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر.

الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب 
مائتان وخمسون ألف )250,000( سهماً.فيها للمكتتبين األفراد

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن 
ثالثة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وعشرون )83,999,920( ريال سعودي.االكتتاب فيها للفئات المشاركة

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن 
عشرون مليون )20,000,000( ريال سعودي.االكتتاب فيها للمكتتبين األفراد

طريقة التخصيص ورّد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة التخصيص للفئات المشاركة

المستشار  مع  بالتشاور  مناسباً  الشركة  تراه  المشاركة حسبما  للجهات  نهائي  الطرح بشكل  أسهم  سيتم تخصيص 
المالي بعد االنتهاء من تخصيص شريحة المكتتبين األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً 
بأنه في  للجهات المشاركة )6,300,000( سهم عادي تمثل ما نسبته )100%( من إجمالي عدد أسهم الطرح. علماً 
حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح 
اكتتاب  إتمام عملية  بعد  الطرح  تمثل 90% من أسهم  إلى )5,670,000( سهم عادي  المشاركة  للجهات  المخصصة 

األفراد.

طريقة التخصيص للمكتتبين األفراد

)الموافق  1443/06/27هـ  بتاريخ  األحد  يوم  أقصاه  موعد  في  الطرح  أسهم  تخصيص  من  االنتهاء  يتم  أن  يتوقع 
األعلى  الحد  بينما  فرد  مكتتب  لكل  أسهم   )10( عشرة  هو  للتخصيص  األدنى  الحد  بأن  علماً  2022/01/30م(، 
للتخصيص هو مائتان وخمسون ألف )250,000( أسهم لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح 
)إن وجدت( على أساس تناسبي بناًء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم التي طلب االكتتاب فيها. وإذا تجاوز 
عدد المكتتبين األفراد ثالثة وستين ألف )63,000( مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وفي هذه 
الحالة سيتم تخصيص أسهم الطرح بالتساوي على المكتتبين األفراد. وفي هذه الحالة، سيتمتخصيص األسهم وفقاً 
لما تحدده الشركة والمستشار المالي )للمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم   17 »شروط وأحكام االكتتاب« 

من هذه النشرة(.

ك



رد فائض أموال االكتتاب

سيتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( للمكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة كما 
هو محدد في نموذج طلب اكتتاب األفراد. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص في موعد أقصاه يوم األحد بتاريخ 
1443/06/27هـ )الموافق 2022/01/30م(، ورد فائض االكتتاب في موعد أقصاه األربعاء بتاريخ 1443/07/01هـ 

)الموافق 2022/02/02م(. 

تبدأ فترة الطرح في يوم االثنين بتاريخ 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م( وتنتهي في يوم الثالثاء بتاريخ فترة الطرح 
1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م(.

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي األحقية في األرباح
تليها )للمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  7 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تفضيلية، حيث يعطي كل سهم 
حامله صوت واحد. ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر 
من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها 
)للمزيد من المعلومات حول حقوق التصويت، فضاًل راجع القسم رقم  12-3 »ملخص النظام األساس للشركة« من 

هذه النشرة(.

القيود المفروضة على األسهم )فترة الحظر(
يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية، 
بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة. وبعد انقضاء هذه الفترة يجوز لهم التصرف في أسهمهم 

دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

األسهم التي سبق للشركة إدراجها

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل 
بطلب  المالية  السوق  إلى  تقدمت  كما  المستمرة،  وااللتزامات  المالية  األوراق  لقواعد طرح  وفقاً  وطرحها  األسهم 
اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح، وتم 
استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية في وقٍت 
قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم )للمزيد من المعلومات، فضاًل راجع قسم »التواريخ المهمة وإجراءات 

االكتتاب« في الصفحة )م( من هذه النشرة(.

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: 
مخاطر متعلقة بالشركة.- 1
مخاطر متعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.- 2
مخاطر متعلقة بأسهم الطرح.- 3

وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والتي يجب دراستها بعناية 
قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي سيتم خصمها من متحصالت 
الطرح. تقّدر مصاريف الطرح تقريباً بمبلغ ثالثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف )23,500,000( ريال سعودي، وتشمل 
والمستشار  القانوني  والمستشار  االكتتاب  سجل  ومدير  االكتتاب  ومدير  التغطية  ومتعهد  المالي  المستشار  أتعاب 
إضافّة  السوق،  دراسة  ومستشار  القانوني  والمحاسب  الالزمة  المهنية  العناية  ومستشار  التغطية  لمتعهد  القانوني 
إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والترجمة وغيرها من المصاريف ذات العالقة 

بالطرح.

متعهد التغطية

شركة األهلي المالية 
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966920000232+

فاكس: 4060052 11 966+
 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

 snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

مالحظة: يجب الرجوع إلى قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ(، والقسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة ودراستهما بعناية تامة قبل اتخاذ أي 
قرار باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.

ل

http://www.alahlicapital.com
mailto:snbc.cm%40alahlicapital.com?subject=


التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
التواريخ المهمة

الجدول الزمني المتوقع للطرح(: 3و1الجدول )

التاريخالحدث

فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
فترة مدتها سبع )7( أيام تبدأ من يوم الثالثاء بتاريخ 1443/06/08هـ )الموافق 
)الموافق  1443/06/14هـ  بتاريخ  االثنين  يوم  نهاية  وحتى  2022/01/11م(، 

2022/01/17م(.

فترة اكتتاب األفراد
)الموافق  1443/06/21هـ  بتاريخ  االثنين  يوم  من  تبدأ   )2( يومان  مدتها  فترة 
)الموافق  1443/06/22هـ  بتاريخ  الثالثاء  يوم  نهاية  وحتى  2022/01/24م(، 

2022/01/25م(.
آخر موعد لتقديم الطلبات للفئات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم 

يوم االحد بتاريخ 1443/06/20هـ )الموافق 2022/01/23م(.تخصيصها مبدئياً لكل منهم

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بناًء على عدد األسهم التي تم 
يوم الثالثاء بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م(.تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم الثالثاء بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م(.آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

يوم األحد بتاريخ 1443/06/27هـ )الموافق 2022/01/30م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم األربعاء بتاريخ 1443/07/01هـ )الموافق 2022/02/02م(.إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق المالية
يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات 
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول 

.)www.saudiexchange.sa( األسهم على موقع السوق

مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر على موقع السوق 
.)www.eastpipes.com( والموقع اإللكتروني للشركة )www.alahlicapital.com( والموقع اإللكتروني للمستشار المالي )www.saudiexchange.sa(

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

أو الفئات المشاركة:
لتعليمات بناء سجل األوامر )فضاًل راجع القسم رقم   1 »التعريفات  تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً 

والمصطلحات« من هذه النشرة(. 

يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارات الطلب من مدير سجل االكتتاب أثناء مدة بناء سجل األوامر، والحصول على نماذج االكتتاب من مدير سجل 
االكتتاب بعد التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل االكتتاب – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل 
مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات 
المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موقع إلى مدير سجل االكتتاب، بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاقاً ملزماً بين 

المساهمين البائعين والمؤسسة المكتتبة مقدمة الطلب.

م

http://www.saudiexchange.sa
http://www.eastpipes.com
http://www.alahlicapital.com
http://www.saudiexchange.sa


بو المكتتبون األفراد:
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، حيث 
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي 
غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب 

استثماري.

سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى بعض فروع الجهات المستلمة، ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق 
اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي )ATM( التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين 

سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. 	

أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في طرح جرى  	
حديثاً.

أن يكون لدى المكتتبون األفراد من غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون حساب لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه  	
الخدمة.

يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في القسم رقم  17 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة. وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود 
نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط وأحكام 
الطرح. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه، ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين المكتتب 

ذي العالقة والمساهمين البائعين )للمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  17 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة(.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب – إن وجد – لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون أي عموالت أو 
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث. 

وللمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، فضاًل راجع القسم رقم  17 »شروط وأحكام االكتتاب« من هذه النشرة.

ن



ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة بشكل مفّصل، إال أن هذا الملخص ال يتضمن 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

نظرة عامة على الشركة
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة هي شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 7 وتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(، 
المدينة  هو  المسجل  وعنوانها  2010/07/04م(  )الموافق  1431/07/22هـ  وتاريخ   2050071522 بالرقم  الدمام  بمدينة  التجاري  السجل  في  مقيدة 

الصناعية الثانية بالدمام ص.ب. 12943، مدينة الدمام، 31483، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة ابتداًء بتاريخ 1431/06/16هـ )الموافق 2010/05/30م( باسم »شركة تطوير األنابيب إلنتاج األنابيب«، كشركة ذات مسؤولية محدودة 
قدرها  اسمية  بقيمة  بالكامل  مدفوعة  نقدية  )50.000( حصة  ألف  إلى خمسين  مقسم  ريال سعودي   )500.000( ألف  قدره خمسمائة  مال  وبرأس 
)الموافق  وتاريخ 1431/07/22هـ  بالرقم 2050071522  الدمام  بمدينة  التجاري  السجل  قيدها في  وتم  الواحدة،  للحصة  رياالت سعودية   )10( عشر 
2010/07/04م(، كما تم ترخيص الشركة من وزارة االستثمار بموجب ترخيص استثمار صناعي صادر برقم 121031118992 وتاريخ 1431/07/22هـ 

)الموافق 2010/07/04م(.

بتاريخ 1431/11/09هـ )الموافق 2010/10/17م(، وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف )500.000( ريال سعودي إلى ستة 
وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )76.046.875( ريال سعودي مقسم إلى ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة 
وخمسة وسبعين )76.046.875( حصة، وتم تخفيض القيمة االسمية للحصص بحيث أصبحت قيمة كل حصة )1( ريال سعودي واحد وتم استيفاء الزيادة 
البالغ قدرها خمسة وسبعين مليون وخمسمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )75,546,875( ريال سعودي عن طريق حصص عينية مقدمة 
من الشركاء. وبتاريخ 1431/12/18هـ )الموافق 2010/11/24م(، وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة من »شركة تطوير األنابيب إلنتاج األنابيب« إلى 

»شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب«.

وبتاريخ 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م(، وافق الشركاء على اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما 
بتاريخ 1441/09/21هـ  األنابيب  لتغليف  ويلسبون  الشركة وشركاء شركة  بين شركاء  اندماج  اتفاقية  بموجب  الشركة  والتزامات في  عليها من خصوم 
)الموافق 2020/05/14م( حيث اتفقوا الشركاء بموجبها على )1( اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بالشركة، و)2( توقف الوجود القانوني المنفصل 
بتاريخ  االندماج  إجراءات  وتمت  االندماج.  بعد  من  الباقي  الكيان  باعتبارها  القانوني  بوحودها  الشركة  بقاء  و)3(  األنابيب،  لتغليف  ويلسبون  لشركة 

1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م( وأصبحت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب فرع من فروع الشركة.

وبتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم 7 
القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م( برأس مال وقدره ستة وسبعين مليون وستة وأربعين 
ألف وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى سبعة ماليين وستمائة وأربعة آالف وستمائة وثمانية وثمانين )7,604,688( 

سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

وبتاريخ 1442/05/13هـ )الموافق 2020/12/28م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة من »شركة ويلسبون الشرق 
األوسط لألنابيب« إلى »شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة« كما وافقت على زيادة رأس مال الشركة من ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف 
وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي إلى مائتين وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرين )21,000,000( مليون 
سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها مائة وثالثة وثالثين مليون وتسعمائة وثالثة 
وخمسين ألف ومائة وعشرين )133,953,120( ريال سعودي عن طريق رسملة ديون المساهمين في الشركة )وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، 

فضاًل راجع القسم رقم  4-1-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس المال« من هذه النشرة(. 

س



األنشطة الرئيسية للشركة
تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاع الصناعة وتتمثل أنشطة الشركة وفًقا لنظامها األساس وترخيصها االستثماري بما يلي:

صناعة األنابيب.- 1

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من الحديد والصلب.- 2

صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصالت أنابيب أو مواسير.- 3

معالجة وطلي المعادن بالصقل والتلميع.- 4

تتمثل أنشطة الشركة وفًقا لسجلها التجاري بما يلي: 

صناعة األنابيب.- 1

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من الحديد والصلب.- 2

صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصالت أنابيب أو مواسير.- 3

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

رؤية الشركة ورسالتها
إرضاء العمالء من خالل تبني االبتكار وأحدث التقنيات، وتحقيق نمو شامل ومستدام للمحافظة على التفوق في جميع أعمال الشركة. 

االستراتيجية
تعتمد استراتيجية الشركة على الحفاظ على ميزتها التنافسية من خالل االستفادة من قدرتها التصنيعية وجهود تطوير األعمال وتنافسية األسعار لتكون 

المورد المفضل في سوق سريع التطور في المملكة. وتتألف استراتيجية الشركة من مكونات رئيسية، وهي كاآلتي:

الحفاظ على ميزة الشركة التصنيعية من خالل االستثمار في المصانع واإلجراءات والموظفينأ. 

تسعى الشركة إلى تعزيز ثقافة التميز الهندسي وتستثمر بشكل كبير في قدرتها التصنيعية التي تشمل:

وتغليف  	 المزدوج  واللحام  األنابيب  كبيرة ومتكاملة )شاملة تصنيع  قدرات  ولديها حالياً  التصنيعية،  بانتظام في قدرتها  الشركة  المصانع: تستثمر 
األنابيب(، وهو ما يمكنها من توفير حلول األنابيب المتكاملة للعمالء. قامت الشركة بالتوسع في عام 2019م عن طريق زيادة طاقتها اإلنتاجية من 
ثالثمائة ألف )300,000( طن متري إلى ثالثمائة وخمسة وسبعين ألف )375,000( طن متري سنوًيا. تتعامل الشركة مع الشركات المصنعة للمعدات 
األصلية الرائدة وقامت بتركيب أحدث المعدات في منشأتها مثل التصوير الشعاعي الرقمي ونظام اللحام مع التحكم البارز التلقائي. كما حصلت 
 ISO 45001:( و )ISO 9001:2015( و )API Spec Q1( و )API 5L( و )ISO 9001:2015( مصانع الشركة على عدد من شهادات الجودة مثل مثل
2018( و )ISO 14001:2015( و )ISO/IEC 17025:2017( والتي تتطلب درجة عالية جًدا من القدرة على التصنيع ومراقبة اإلجراءات )ولمزيد 

من المعلومات حول شهادات الجودة الخاصة بالشركة، فضاًل راجع القسم رقم  4-3-6 ) ب( »شهادات الجودة« من هذه النشرة(.

اإلجراءات: باإلضافة إلى المصانع واآلالت، لدى الشركة إجراءات إنتاج شاملة تتم مراجعتها والتدقيق فيها بانتظام لتحسين السالمة واإلنتاجية  	
والكفاءة. تم تحديد كل إجراء وتوثيقه وربطه بصورة جيدة بنظام تخطيط موارد المنشأة )SAP ERP( الذي تم تصميمه وتنفيذه استناًدا إلى سنوات 
من الخبرة، حيث تم االستفادة من المعرفة المكتسبة. وفي إطار تخطيط اإلنتاج، يتم تحديد مؤشرات األداء الرئيسية بشكل جيد لكل مشروع ويتم 
مراقبتها بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تطبيق أعلى المعايير في مؤشرات قطاع األنابيب من حيث عائد إنتاج الحديد واستهالك مواد تغليف األنابيب 

وتشغيل المصانع والسالمة.

الموظفين: لدى الشركة قوى عاملة من ذوي التأهيل العالي في مجاالتهم. تولي الشركة موظفيها أهمية كبيرة، حيث تقوم بتدريبهم بانتظام لتعزيز  	
مستويات مهاراتهم وتحديث معارفهم لمواكبة أحدث التطورات الهندسية. وتطلب الشركة من كل موظفيها إكمال دورات تدريبية سنوية كجزء من 
تطوير مهاراتهم. ويتم استكمال البرامج التدريبية داخلياً في الشركة وفي بعض األحيان من خالل مقدمي خدمات خارجيين مثل موردين اآلالت. كما 

يتم متابعة تدريب العمالء من خالل قسم الموارد البشرية في الشركة ويتم تزويد مجلس إدارة الشركة دورياً بتقارير في هذا الشأن.

ع



إيجاد حلول األنابيب األفضل في فئتها للعمالءب. 

تواصل الشركة العمل المستمر مع عمالئها لفهم متطلباتهم، وتوفير أنسب حلول األنابيب عالية الجودة لهم. حصلت الشركة على اعتماد في مجال إنتاج 
أنابيب من عدة درجات حتى درجة )API 5L X-80(، وهي درجة مناسبة لنقل المياه والنفط والغاز في المراحل االنتقالية. كما قّدمت الشركة عرضاً 
ألحد عمالئها حيث تقوم بتحديد الجدوى الفنية الستخدام أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( الستخدامات الغاز الحمضي، والتي تعتبر 
 )HSAW( خدمة جديدة لم يسبق للشركة تقديمها. وفي حال وجود طلب لهذا المنتج، فإنها ستفتح سوًقا جديدة ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور
وستفتح للشركة سوق الغاز الحمضي، والذي يتم حالياً توريده بواسطة موردي أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW(. يجدر بالذكر أن الطلب 
على أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في المملكة يبلغ حوالي 0.56 مليون طن )أي ما يقارب 70% من سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي 
المغمور )LSAW( في الخليج والبالغ حجمه 0.7 مليون طن( )لمزيد من المعلومات حول سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW(، فضاًل 

راجع القسم رقم  3-2 »نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون والمملكة« من هذه النشرة(.

إدارة التكاليف لتحقيق أسعار تنافسية رائدة	. 

تدير الشركة تكاليفها ومصاريفها التشغيلية بشكل دقيق لكي تستطيع الحفاظ على قدرتها التنافسية العالية في تقديم العروض للطلبات الجديدة، خاصًة 
طلبات الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة )ويشار إليها فيما يلي بـ »مؤسسة تحلية المياه«( وشركة 

الزيت العربية السعودية )ويشار إليها فيما يلي بـ »شركة أرامكو السعودية«(. تشمل مجاالت إدارة التكاليف اآلتي:

كفاءة التصنيع: تهدف الشركة إلى الحفاظ على إنتاجية عالية من المواد الخام من خالل شراء مواد خام عالية الجودة وصيانة مصانعها وترقيتها  	
ومراقبة إجراءات التصنيع. وبفضل امتالك الشركة للمعدات الحديثة واتباعها إلجراءات التصنيع الفعالة وتطبيقها ألنظمة المراجعة والمراقبة بشكل 

مستمر، أصبح لدى الشركة عائد مواد خام يفوق معايير السوق، وهو ما يعطي الشركة ميزة تنافسية على غيرها من المنافسين.

المشتريات: تستفيد الشركة من حجم أعمالها في الحصول على أسعار أكثر تنافسية من األسعار التي قد يحصل عليها بعض منافسيها للمواد الخام  	
من خالل حصولها على خصومات بالجملة بناء على كمية الطلبات.

النفقات اإلدارية: تراقب الشركة وتدير عن كثب نفقاتها التشغيلية واإلدارية لضمان الكفاءة التي تؤدي إلى هوامش ربحية أعلى، مما يمنحها المرونة  	
وقدرة على المنافسة في تسعير عروض الطلبات الجديدة. وقد تمكنت الشركة من إدارة تكاليف التصنيع بنجاح على النحو التالي:

بينما ارتفعت إيرادات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 147.7% ما بين السنتين الماليتين - 
المنتهيتين في 31 مارس 2018م و2020م، إال أن تكاليف تحويل مصنع األنابيب ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.1% للفترة ذاتها.

بينما ارتفعت إيرادات تغليف األنابيب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 88.3% ما بين السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 مارس 2018م و2020م، - 
إال أن تكاليف تحويل مصنع تغليف األنابيب ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.2% للفترة ذاتها.

االستفادة من مبادرات المشتريات الوطنية داخل المملكة لدعم السوق المحليةد. 

أطلقت حكومة المملكة والجهات المملوكة للدولة عدًدا من المبادرات الموجهة نحو الشراء من شركات الصناعة المحلية بهدف تعزيز الصناعات المحلية 
مثل برامج المحتوى المحلي وبرنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في المملكة )اكتفاء(. تستفيد شركات الصناعة المحلية مثل الشركة من هذه 
البرامج، حيث يقوم العمالء في المملكة بتخصيص المزيد من مشترياتهم للمصنعين المحليين. وتمكنت الشركة من ترسيخ مركزها باعتبارها شركة 
صناعة محلية رائدة. وزادت حصة الشركة في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة من 15% في عام 2015م إلى حوالي 

50% في عام 2019م.

استكشاف فرص جديدة في السوق المتطورة بالمملكة	. 

يشهد السوق في المملكة تطوًرا سريًعا بسبب تركيز الحكومة على تطبيق إصالحات اقتصادية وتنمية القطاع غير النفطي، حيث تخلق هذه المبادرات 
فرًصا للشركة لتحقيق نمو أكبر. ويتضمن برنامج رؤية المملكة 2030 مبادرات مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجستية وبرنامج اإلسكان وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي سيوفر فرًصا للشركة من خالل مشاريع البنية التحتية الجديدة مثل المدن الجديدة 
واإلسكان وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأنابيب الغاز، وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التمويلية )لمزيد 
من المعلومات حول المبادرات الموضوعة في إطار رؤية 2030 وتأثيرها على الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  3-2-1  ) هـ( »برامج التحول« من هذه 

النشرة(.

كما وافق مجلس الوزراء في المملكة مؤخًرا على تخصيص مؤسسة تحلية المياه. ونتيجًة لذلك، من المتوقع أن يكون جزء من مشاريع خطوط أنابيب المياه 
المستقبلية عبارة عن مشاريع نقل مياه مستقلة )حيث يتم بناء خطوط األنابيب وتشغيلها من جانب شركات خاصة( تقوم بها الشركة السعودية لشراكات 
المياه. ويوفر تخصيص قطاع المياه في المملكة والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في مجال تطوير خطوط األنابيب فرًصا للشركة، بما يشمل المشاريع 

المشتركة والشراكات بهدف تحقيق نمو في مجاالت معينة مثل التنمية والتمويل والهندسة والمشتريات واإلنشاءات والتشغيل والصيانة.

ف



باإلضافة إلى ذلك، ال تُستخدم أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة في تطبيقات الغاز الحمضي بالرغم من أنها تستخدم لذلك 
في عدد من دول العالم بما في ذلك دول الخليج. وقد قّدمت الشركة عرضاً ألحد عمالئها للقيام بدراسة مشتركة لمدى جدوى استخدام أنابيب اللحام 
القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في تطبيقات الغاز الحمضي. وبموجب هذه الدراسة، ستقوم الشركة بشراء الحديد وتصنيع واختبار أنابيب اللحام 
القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( وفقاً لمتطلبات تطبيقات الغاز الحمضي ووضع اإلجراءات التصنيعية لذلك. وعند موافقة العميل على العرض بما 
في ذلك إجراءات التصنيع، ستكون الشركة قادرة على دخول سوق الغاز الحمضي للشركة، والذي يتم حالياً توريده بواسطة موردي أنابيب اللحام القوسي 
الطولي المغمور )LSAW(. يجدر بالذكر أن الطلب على أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في المملكة يبلغ حوالي 0.56 مليون طن )أي 

ما يقارب 70% من سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في الخليج والبالغ حجمه 0.7 مليون طن(.

استكشاف أسواق جديدة حيثما أمكن و. 

تسعى الشركة للحصول على فرص تصدير حيثما أمكن ذلك. خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016م، قامت الشركة بتصدير واحد وتسعين 
ألف وخمسمائة واثنين وأربعين )91,542( طًنا مترًيا من األنابيب إلى مجموعة كارسو )Group Carso( في أمريكا الشمالية. 

نواحي القوة والمزايا التنافسية
منشآت تصنيع متقدمة ومتكاملةأ. 

 )HSAW( تمتلك الشركة منشآت تصنيع متقدمة ومتكاملة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم مصنع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور
)ويشار إليه فيما يلي ب »مصنع األنابيب«( ومصنع اللحام المزدوج ومصنع تغليف األنابيب، والتي تمكن الشركة من تقديم حلول أنابيب متكاملة لعمالئها.

طاقة إنتاجية رائدة في المملكة وقدرة على إنتا	 أنواع مختلفة من األنابيبب. 

تبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلسمية لمصنع األنابيب التابع للشركة ثالثمائة وخمسة وسبعين ألف )375,000( طن متري سنوياً. ويستطيع مصنع األنابيب زيادة 
اإلنتاج الفعلي إلى ما يصل إلى خمسمائة ألف )500,000( طن متري في العام الواحد أذا كانت الطلبات المستلمة من قبل الشركة خالل ذلك العام تتطلب 
انتاج أنابيب بأكبرقطر خارجي وأضخم سمك يستطيع مصنع األنابيب فعاًل إنتاجه، مما يجعل الشركة أحد أكبر الشركات المحلية المصنعة ألنابيب اللحام 
القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة ودول مجلس التعاون. باإلضافة إلى ذلك، تشمل منتجات الشركة أنابيب بقطر خارجي يتراوح بين 20 

بوصة و100 بوصة، وسمك يتراوح بين 6.35 ملم و25.4 ملم وطول يصل إلى 18.2م.

 وبفضل نطاق اإلنتاج والمنتجات المتنوعة التي تصنعها الشركة، لدى الشركة القدرة على تلبية الطلبات الكبيرة بمفردها دون الحاجة إلى التعاقد من 
الباطن، وبالتالي يمنحها ذلك ميزة في عملية تقديم العروض مع كبار العمالء الذين يفضلون الشركات المصنعة القادرة على تلبية الطلب دون التعاقد من 

الباطن، مثل مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية. 

وبفضل حجم اإلنتاج، تتمتع الشركة بميزة من حيث التكلفة حيث تتمكن من إدارة مشترياتها بشروط مواتية تتيح لها إدارة المصاريف التشغيلية.

العالقة مع العمالء الرئيسيين	. 

تركز الشركة على تطوير األعمال ولديها عالقات قوية مع العمالء الرئيسيين بالنسبة ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( مثل مؤسسة 
تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية. تعمل الشركة مع مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية لفهم نشاط مشاريعهم وطلبهم على األنابيب من 
حيث الكميات والمواصفات الفنية. وتخطط الشركة لعملياتها وفًقا لذلك، وبالتالي فهي تتواءم مع متطلبات العمالء الرئيسيين بدقة مما أثمر عن ترسية 
شركة أرامكو السعودية التفاقية إطارية على الشركة )ويشار إليها فيما يلي بـ »اتفاقية أرامكو اإلطارية«(. ونتيجًة لتركيز الشركة على تطوير األعمال 

وعالقات العمالء، زادت الحصة السوقية للشركة من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة إلى حوالي 50% في عام 2019م.

موقع استراتيجي مع إمكانية التوسعد. 

تقع منشآت التصنيع التابعة للشركة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة مائتين وثالثة وعشرين ألف )223,000( متر مربع، مما يوفر مساحة 
واسعة إلجراء المزيد من التوسعات. ويتيح الموقع االستراتيجي للشركة الوصول إلى العمالء الرئيسيين مثل شركة أرامكو السعودية، والتي تقع على بعد 
حوالي ثالثين )30( كم من منشأة التصنيع الخاصة بالشركة. كما يقع مقر الشركة على مقربة من الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(، وهي أحد 
موردي المواد الخام للشركة، باإلضافة إلى قربه من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، الذي يتم من خالله استيراد مواد خام مثل 
لفائف الصلب المدرفلة على الساخن. ويمنح موقع الشركة سهولة الوصول إلى العمالء والموردين المحليين والموانئ مما يعد ميزة من الناحية اللوجستية.

تنافسية األسعار	. 

تمتاز الشركة بالقدرة على االستفادة من حجمها وميزتها اللوجستية والكفاءة التشغيلية للحفاظ على درجة عالية من القدرة التنافسية لألسعار. ويعد ذلك 
مهماً للشركة حيث أنها تحصل على معظم طلبات الشراء من خالل عملية تقديم العروض التنافسية وفق المعايير الفنية والمالية.

ص



نظرة عامة على السوق والقطاع

نظرة عامة على السوق العالمية
يتكون سوق األنابيب الملحومة العالمي من ثالثة )3( منتجات، هي أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW(، وأنابيب اللحام القوسي الطولي 
المغمور )LSAW(، واألنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية )ERW(. انخفض حجم الطلب على األنابيب الملحومة العالمية )باستثناء األنابيب الملحومة 
بالمقاومة الكهربائية( خالل السنوات األخيرة من 14.3 مليون طن متري في عام 2015م إلى 11.6 مليون طن متري في عام 2019م، ويُعزى ذلك إلى 
انخفاض سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW(. وسبب هذا االنخفاض إلى حد كبير هو قلة إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز في العالم 
)انخفاض بنسبة 40% في استثمارات النفط والغاز بين عامي 2014م و 2016م على مستوى العالم(. ومن ناحية أخرى، كان سوق أنابيب اللحام القوسي 
الحلزوني المغمور )HSAW( مستقًرا، إذ كان مدعوًما بشكل أساسي بمشاريع البنية التحتية للمياه. تمثل منطقة الشرق األوسط منطقة رئيسية في سوق 
األنابيب الملحومة نظًرا لالستثمار السعودي الكبير في خطوط األنابيب. علًما بأّن االستثمارات في خطوط األنابيب في المنطقة مدفوعة بمبادرات رؤية 

المملكة 2030 في خطوط أنابيب النفط والغاز والمياه، إضافًة إلى االستهالك سريع النمو للمياه والغاز.

الطلب في دول مجلس التعاون في السنوات الخمس الماضية
يتكون سوق األنابيب الملحومة في دول مجلس التعاون الخليجي كما في عام 2015م من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( )1.00 مليون 
طن متري( وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( )0.87 مليون طن متري(. انخفض الطلب على أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور 
)LSAW( في السنوات األخيرة إلى 0.74 مليون طن متري في عام 2019م )معدل نمو سنوي مركب بنسبة -4%( ويُعزى ذلك في األساس إلى انخفاض 
الطلب من دولة اإلمارات العربية المتحدة )-70% في عام 2019م من ارتفاع يبلغ حوالي 0.3 مليون طن متري في عام 2015م( بعد عدة عمليات تشغيل 
لخطوط األنابيب وغياب المشاريع الجديدة المعلنة. وفي الوقت نفسه، ظل سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( مستقًرا عند حوالي 
1 مليون طن متري، مدعوًما بمشاريع المياه الكبيرة في المملكة )مثل: نظام نقل مياه رأس الخير - الرياض( والميزة التنافسية باألسعار مقارنًة بأنابيب 

اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( )قطاع النفط والغاز(.

الطلب في المملكة 
كان سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في دول مجلس التعاون مدفوًعا في األساس بسوق المياه في المملكة في السنوات الخمس 
الماضية، بنسبة تمثل حوالي 60% من إجمالي الطلب على هذه األنابيب. ويرجع سبب بروز سوق المياه في المملكة في األساس إلى عاملين، أوالً: نظراً 
ألراضي المملكة الشاسعة وعدم وجود أنهار فيها، فيتطلب ذلك وجود خطوط أنابيب لنقل المياه. ثانًيا: حدثت زيادة في إنشاء محطات تحلية المياه 
وخطوط األنابيب المقابلة لها. ويتم معالجة النمو المرتفع في استهالك المياه في الوقت الحالي من خالل إنشاء محطات تحلية مياه وخطوط أنابيب 

لربطها بالمدن.

العرض في الفترات السابقة
تاريخًيا، زادت طاقات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 10% مدفوعًة بالطاقات اإلضافية 
التي تقدمها الشركة التي يُعتقد أّنها الشركة الوحيدة التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقًرا لها وتقدم عروًضا متكاملة بما في ذلك تغليف 
األنابيب واللحام المزدوج. وأصبحت الشركة رائدة في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( بما يقارب 50% من حصة السوق في 
عام 2019م. وتُعزى هذه الريادة إلى عدة عوامل تشمل مجموعة منتجات الشركة الكبيرة )نطاق القطر( والخدمات )تغليف األنابيب واللحام المزدوج( 

والتصور اإليجابي للعمالء.

تطور األسعار
ر الزيادة  ظلت األسعار في دول مجلس التعاون مستقرًة بشكل عام خالل الفترة من عام 2015م إلى عام 2019م وفق استقرار العرض والطلب. وتفسِّ
الطفيفة في األسعار في الفترة من عام 2016م إلى عام 2018م بحدوث زيادة طفيفة في سعر لفائف الصلف المدرفلة على الساخن )من 0.34 ألف دوالر 
أمريكي/ طن متري في عام 2016م إلى 0.50 ألف دوالر أمريكي/ طن متري في عام 2018م(. وقد حدث انخفاض طفيف خالل سنة 2019مفي السعر 

)حوالي 7%(. ويُعزى ذلك إلى زيادة الطاقات اإلنتاجية، التي تأتي بشكل رئيسي من الشركة.

ق



ملخص عوامل المخاطرة
يوضح التالي ملخصاً لعوامل المخاطرة المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح، إال أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين، 
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على 
مراعاة كامل هذه النشرة. وعلى وجه الخصوص، يجب مراجعة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم رقم   2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 

بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

المخاطر المتعلقة بالشركة
المخاطر المتعلقة بالتقلب في أسعار المواد الخام 	

المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وموردي المواد الخام 	

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على إدارة عمليات شراء مخزون مواد الخام وقطع الغيار 	

المخاطر المتعلقة باالعتماد على عميل رئيسي 	

المخاطر المتعلقة بتركز الموردين  	

المخاطر المتعلقة بانتهاء أو إلغاء اإلعفاء من الرسوم الجمركية على لفائف الصلب المدرفلة على الساخن المستوردة 	

المخاطر المتعلقة بالقدرة على االمتثال لمواصفات ومعايير القطاعات التي تخدمها الشركة 	

المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات الشركة على العقارات المؤجرة 	

المخاطر المتعلقة بالتعطل في عمليات التصنيع بالشركة 	

المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة المستحقة 	

المخاطر المتعلقة بالتعرض لقطاع النفط والغاز 	

المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة في المملكة 	

المخاطر المتعلقة باالعتماد على مقدمي خدمات النقل الخارجيين 	

المخاطر المتعلقة بسمعة وجودة المنتجات 	

المخاطر المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات وعيوبها 	

المخاطر المتعلقة بااللتزام بالعقود المبرمة مع الغير 	

المخاطر المتعلقة بالتمويل 	

المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب 	

المخاطر المتعلقة بالقضايا المحتملة 	

المخاطر المتعلقة باالعتماد على سمعة عالمة »ويسلبون« التجارية 	

المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية 	

المخاطر المتعلقة بإنهاء اتفاقية المساهمين 	

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 	

المخاطر المتعلقة باالعتماد على اإلدارة التنفيذية والموظفين الرئيسيين 	

المخاطر المتعلقة بعدم توفر الخبرة في إدارة شركات مدرجة في السوق المالية 	

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطاؤهم 	

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركات ولجان المجلس 	

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 	

المخاطر المتعلقة باالعتماد على نظم المعلومات 	

المخاطر المتعلقة باستراتيجية التوسع والنمو 	

المخاطر المتعلقة بالقدرة التنافسية لألسعار 	

ر



المخاطر المتعلقة بالمتطلبات غير المتوقعة في النفقات الرأسمالية 	

المخاطر المتعلقة بتغيير اسم الشركة التجاري 	

المخاطر المتعلقة بآالت الشركة ومعداتها 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
المخاطر المتعلقة بالمنافسة 	

المخاطر المتعلقة بالتغييرات في السياسات الحكومية للمشتريات الحكومية 	

المخاطر المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة في المملكة 	

المخاطر المتعلقة باألوضاع السياسية واألمنية في منطقة الشرق األوسط 	

المخاطر المتعلقة باقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي 	

المخاطر المتعلقة بطاقة إنتاج األنابيب العالمية 	

المخاطر المتعلقة بتفشي مرض معدي 	

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 	

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات 	

المخاطر المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة 	

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 	

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي 	

المخاطر المتعلقة بتكاليف التمويل وتقلبات أسعار الفائدة 	

المخاطر المتعلقة باالمتثال لمتطلبات السعودة 	

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 	

المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى واألعمال التخريبية 	

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل  	

المخاطر المتعلقة بالموسمية  	

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين بعد الطرح 	

المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق لألسهم 	

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير ومن األسهم في السوق المالية 	

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق المالية 	

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح 	

ش



ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تُقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبّينة أدناه جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية 
في 31 مارس 2019م و2020م و2021م والتي تم إدراجها في القسم رقم  19 »القوائم المالية والمعلومات المالية التصورية وتقرير مراجع الحسابات 

حولها« من هذه النشرة.

2019م (: 4و1الجدول ) مارس   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  الرئيسية  األداء  ومؤشرات  المالية  المعلومات  ملخص 
2020م 2021م

2021م2020م2019مألف ريال سعودي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

707,1901,668,864935,506اإليرادات

)705,309()1,332,512()725,958(تكلفة اإليرادات

336,352230,197)18,768(إجمالي الربح )الخسارة(

)12,857()12,706()14,789(مصاريف عمومية وإدارية

)5,547()7,657()11,516(مصاريف البيع والتسويق

)2,498()3,928(-مخصص الخسارة االئتمانية

)1,616(7392,599إيرادات تشغيلية أخرى – بالصافي

314,660207,679)44,334(ربح )خسارة( التشغيل

)32,011()48,110()28,018(تكاليف مالية

266,550175,668)72,352(الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

)5,596()4,577(117مصروف الزكاة

)21,806()25,039(2,936مصروف ضريبة الدخل

236,934148,266)69,300(ربح )خسارة( السنة

الخسارة الشاملة األخرى

)509()1,273()1,362(إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

235,660147,757)70,662(ربح )خسارة( السنة

قائمة المركز المالي

40,902276,562517,617مجموع حقوق الملكية

256,805261,144304,227مجموع موجودات غير متداولة

571,724887,407514,622مجموع موجودات متداولة

828,5291,148,550818,849مجموع الموجودات

190,972143,76246,340مجموع المطلوبات غير المتداولة

596,655728,226254,892مجموع المطلوبات المتداولة

787,627871,988301,232مجموع المطلوبات

828,5291,148,550818,849مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

ت



2021م2020م2019مألف ريال سعودي

قائمة التدفقات النقدية

357,387)148,324()187,891(صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التشغيلية

)1,459()2,893()23,438(صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية

)382,762(168,374204,104صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التمويلية

59,19216,23769,124نقد وما يماثله في بداية السنة

16,23769,12442,316نقد وما يماثله في نهاية السنة

مؤشرات األداء الرئيسية

24.6%20.2%)2.7( %هامش الربح اإلجمالي )%(

15.8%14.2%)9.8( %هامش صافي الربح )%(

18.1%20.6%)8.4( %العائد على الموجودات )%(

28.6%85.7%)169.4( %العائد على حقوق الملكية )%(

1.01.22.0نسبة التداول

271.8%131.7%105.2%إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و2021م ومعلومات الشركة

ث
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13 ......................................... المخاطر المتعلقة بعدم توفر الخبرة في إدارة شركات مدرجة في السوق المالية  24-1-2
14 ...................................................................... المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطاؤهم  25-1-2
14 ....................................................................... المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركات ولجان المجلس  26-1-2
المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة.................................................................... 14  27-1-2
المخاطر المتعلقة باالعتماد على نظم المعلومات........................................................................... 15  28-1-2
15 ............................................................................. المخاطر المتعلقة باستراتيجية التوسع والنمو   29-1-2
المخاطر المتعلقة بالقدرة التنافسية لألسعار............................................................................... 16  30-1-2
المخاطر المتعلقة بالمتطلبات غير المتوقعة في النفقات الرأسمالية...................................................... 16  31-1-2
16 ............................................................................ المخاطر المتعلقة بتغيير اسم الشركة التجاري   32-1-2
16 .................................................................................. المخاطر المتعلقة بآالت الشركة ومعداتها  33-1-2

خ



16 الــذي تعمــل فيــه الشــركة  المخاطــر المتعلقــة بالســوق والقطــاع    2 2و

16 ................................................................................................ المخاطر المتعلقة بالمنافسة  1-2-2
17 ............................................. المخاطر المتعلقة بالتغييرات في السياسات الحكومية للمشتريات الحكومية  2-2-2
17 ....................................................................... المخاطر المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة في المملكة   3-2-2
17 ............................................... المخاطر المتعلقة باألوضاع السياسية واألمنية في منطقة الشرق األوسط  4-2-2
17 ................................................................... المخاطر المتعلقة باقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي   5-2-2
المخاطر المتعلقة بطاقة إنتاج األنابيب العالمية............................................................................ 18  6-2-2
المخاطر المتعلقة بتفشي مرض معدي...................................................................................... 18  7-2-2
المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية........................................................................... 18  8-2-2
المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات...................................................................... 19  9-2-2
19 ............................................................................... المخاطر المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة  10-2-2
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ................................................................................ 19  11-2-2
المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي................................................................................. 19  12-2-2
20 ................................................................. المخاطر المتعلقة بتكاليف التمويل وتقلبات أسعار الفائدة  13-2-2
20 ............................................................................. المخاطر المتعلقة باالمتثال لمتطلبات السعودة  14-2-2
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين............................................ 20  15-2-2
المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى أو األعمال التخريبية................................ 21  16-2-2
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل.............................................................. 21  17-2-2
المخاطر المتعلقة بالموسمية................................................................................................ 21  18-2-2

21 المخاطــر المتعلقــة بأســهم الطــرح    3 2و

21 ............................................. المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين بعد الطرح  1-3-2
المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق لألسهم.......................................................................... 21  2-3-2
21 ........................................................... المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية  3-3-2
22 ............................................................... المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق المالية  4-3-2
المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح......................................................................... 22  5-3-2

23 معلومــات عــن الســوق والقطــاع  3و  

23 نظــرة عامــة علــى الســوق العالميــة    1 3و

الطلب العالمي في الفترات السابقة......................................................................................... 23  1-1-3
العرض العالمي في الفترات السابقة........................................................................................ 24  2-1-3

25 نظــرة عامــة علــى ســوق دول مجلــس التعــاون والمملكــة     2 3و

25 ........................................................................................................ تقييم االقتصاد الكلي  1-2-3
الطلب في الفترات السابقة ................................................................................................. 27  2-2-3
العرض في الفترات السابقة................................................................................................. 30  3-2-3
تطور األسعار................................................................................................................. 31  4-2-3

32 خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا  4و  

32 نظــرة عامــة علــى الشــركة    1 4و

هيكل الملكية................................................................................................................. 32  1-1-4

ذ



تاريخ الشركة وتطور رأس المال............................................................................................. 33  2-1-4
نظرة عامة على المساهمين البائعين........................................................................................ 36  3-1-4
39 ............................................................................................................. الهيكل التنظيمي  4-1-4

40 نظــرة عامــة علــى أعمــال الشــركة    2 4و

40 .................................................................................................. ملخص األحداث الجوهرية  1-2-4
رؤية الشركة ورسالتها........................................................................................................ 41  2-2-4
المزايا التنافسية............................................................................................................. 41  3-2-4
42 ................................................................................................................. االستراتيجية  4-2-4
43 ............................................................................................................ اآلفاق المستقبلية  5-2-4

44 نظــرة عامــة علــى عمليــات الشــركة    3 4و

44 ................................................................ )HSAW( تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور  1-3-4
اللحام المزدوج لألنابيب..................................................................................................... 47  2-3-4
48 ................................................................... تغليف األنابيب )شركة ويلسبون لتغليف األنابيب سابًقا(  3-3-4
المبيعات والتسويق........................................................................................................... 50  4-3-4
51 ...................................................................................................... إدارة المخزون والتوزيع  5-3-4
مراقبة الجودة................................................................................................................ 51  6-3-4
53 .................................................................................................... الصحة والسالمة والبيئة  7-3-4
البحث والتطوير.............................................................................................................. 53  8-3-4

53 العالقــة مــع ويلســبون كــورب ليمتــد    4 4و

54 أعمــال الشــركة خــارج المملكــة    5 4و

54 تقنيــة المعلومــات    6 4و

54 اســتمرارية األعمــال    7 4و

54 المــوردون     8 4و

55 ــون  الموظف   9 4و

56 الهيــكل التنظيمــي للشــركة  5و  

56 هيــكل الملكيــة فــي الشــركة    1 5و

56 ــكل اإلداري  الهي   2 5و

57 مجلــس اإلدارة    3 5و

57 ........................................................................................................ تشكيل مجلس اإلدارة  1-3-5
58 .................................................................................................... مسؤوليات مجلس اإلدارة  2-3-5
59 ......................................................................................................... رئيس مجلس اإلدارة  3-3-5
أمين سر مجلس اإلدارة...................................................................................................... 59  4-3-5
60 ............................................................................. عقود الخدمة/العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة  5-3-5
ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة.................................................................... 60  6-3-5

ض



68 لجــان مجلــس اإلدارة    4 5و

68 ............................................................................................................... لجنة المراجعة  1-4-5
70 ................................................................................................ لجنة الترشيحات والمكافآت  2-4-5
اللجنة التنفيذية.............................................................................................................. 73  3-4-5

77 التنفيذيــة  اإلدارة    5 5و

أقسام اإلدارة التنفيذية في الشركة.......................................................................................... 77  1-5-5
أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة............................................................................................. 80  2-5-5
عقود العمل الُمبرمة مع الرئيس التنفيذي والرئيس المالي................................................................. 81  3-5-5
ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية............................................................................. 81  4-5-5

83 مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة    6 5و

83 حوكمــة الشــركة    7 5و

84 تضــارب المصالــح    8 5و

84 اإلفــالس و/ أو اإلعســار    9 5و

84 أســهم الموظفيــن    10 5و

85 مناقشــة وتحليــل اإلدارة للوضــع المالــي ونتائــج العمليــات  6و  

85 إقــرار أعضــاء مجلــس اإلدارة حــول القوائــم الماليــة     1 6و

86 الرئيســية التــي تؤثــر علــى أداء الشــركة  العوامــل    2 6و

الظروف االقتصادية العامة.................................................................................................. 86  1-2-6
األعمال المتأخرة والمتراكمة................................................................................................ 86  2-2-6
أسعار المواد الخام........................................................................................................... 86  3-2-6

87 ــب  ــف األنابي ــبون لتغلي ــركة ويلس ــركة وش ــة للش ــبية المهم ــات المحاس ــص السياس ملخ   3 6و

ملخص السياسات المحاسبية المهمة....................................................................................... 87  1-3-6
89 .................................................................................................................... اإليرادات   2-3-6
90 ............................................................................................................ العمالت األجنبية  3-3-6
زكاة وضرائب................................................................................................................. 90  4-3-6
ممتلكات ومصنع ومعدات.................................................................................................... 91  5-3-6
عقود اإليجار................................................................................................................. 91  6-3-6
موجودات غير ملموسة....................................................................................................... 92  7-3-6
األدوات المالية............................................................................................................... 93  8-3-6
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية..................................................................................... 93  9-3-6
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخالف المخزون............................................................. 94  10-3-6
94 ...................................................................................................................... مخزون   11-3-6
ذمم مدينة تجارية............................................................................................................ 94  12-3-6
نقد وما يماثله................................................................................................................ 94  13-3-6
رأس المال.................................................................................................................... 94  14-3-6

غ



ذمم دائنة تجارية............................................................................................................. 94  15-3-6
اقتراضات.................................................................................................................... 94  16-3-6
95 ................................................................................................... التزامات منافع الموظفين  17-3-6
التقارير القطاعية............................................................................................................ 95  18-3-6
ربحية الحصة الواحدة....................................................................................................... 95  19-3-6
95 ........................... تصحيح خطأ جوهري في االعتراف باإليرادات )ينطبق على شركة ويلسبون لتغليف األنابيب(  20-3-6
تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة ........................................................................................... 96  21-3-6
97 .................................................................................................... تقديرات إضافية للشركة  22-3-6

97 ــة ومؤشــرات األداء الرئيســية  ملخــص المعلومــات المالي   4 6و

ملخص المعلومات المالية للشركة........................................................................................... 97  1-4-6
139 ............................................................... ملخص المعلومات المالية لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب  2-4-6

162 ــركة  ــة للش ــة التصوري ــات المالي المعلوم   5 6و

أسس األعداد وملخص السياسات المحاسبية المهمة..................................................................... 162  1-5-6
ملخص للمعلومات المالية التصورية........................................................................................ 164  2-5-6
167 ........... قائمة المركز المالي التصورية كما في 31 مارس و31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و31 مارس 2021م  3-5-6
171 ................................................................................ قائمة التدفقات النقدية التصورية للشركة   4-5-6

174 سياســة توزيــع األربــاح  7و  

175 اســتخدام متحصــالت الطــرح   8و  

176 رســملة رأس مــال الشــركة والمديونيــة  9و  

178 إفــادات الخبــراء  10و  

179 اإلقــرارات  11و  

181 المعلومــات القانونيــة  12و  

181 اإلقــرارات القانونيــة    1 12و

181 الشــركة    2 12و

182 ........................................................................................................... هيكل المساهمين  1-2-12
182 ................................................................................................................ فروع الشركة  2-2-12
التراخيص الجوهرية........................................................................................................ 182  3-2-12

183 ملخــص النظــام األســاس للشــركة    3 12و

أغراض الشركة ومدتها ومركزها الرئيسي................................................................................. 183  1-3-12
الشؤون اإلدارية واإلشرافية للشركة ولجانها الرقابية...................................................................... 183  2-3-12
188 .................................................................................. الحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية  3-3-12
189 .............................................................................................. تعديل حقوق األسهم أو فئاتها  4-3-12

ظ



190 ............................................................................................................ الجمعيات العامة  5-3-12
التصفية وحل الشركة....................................................................................................... 192  6-3-12

193 ــة  ــات الجوهري االتفاقي   4 12و

193 ............................................................................................................ اتفاقيات العمالء  1-4-12
195 .............................................................................................................. اتفاقيات النقل  2-4-12
اتفاقيات التمويل............................................................................................................ 198  3-4-12
201 ......................................................................................................... اتفاقية المساهمين  4-4-12

201 االتفاقيــات الجوهريــة مــع األطــراف ذات العالقــة    5 12و

201 ............................................................................................... اتفاقيات قروض المساهمين  1-5-12
عموالت ضمانات الشركات................................................................................................. 202  2-5-12
202 .................................................................................... اتفاقية تنازل عن أداء خدمات التخزين  3-5-12

203 العقــارات     6 12و

203 ......................................................................................... العقارات المملوكة من قبل الشركة  1-6-12
العقارات المستأجرة من قبل الشركة....................................................................................... 203  2-6-12

204 األصــول غيــر الملموســة    7 12و

204 ــن  التأمي   8 12و

205 ــة  ــات القضائي ــاوى والمطالب الدع   9 12و

205 وصــف لحقــوق حملــة األســهم    10 12و

205 ............................................................................................................. حقوق التصويت  1-10-12
الحقوق في حصص األرباح................................................................................................. 205  2-10-12
حقوق االسترداد أو إعادة الشراء........................................................................................... 205  3-10-12
205 ......................................................................... الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل  4-10-12
الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت................................................................................. 205  5-10-12

206 التعهــد بتغطيــة الطــرح  13و  

206 اســم متعهــد التغطيــة وعنوانــه    1 13و

206 ــة  ــد بالتغطي ــة التعه ــص اتفاقي ملخ   2 13و

206 تكاليــف التعهــد بالتغطيــة    3 13و

207 مصاريــف الطــرح  14و  

208 تعهــدات الشــركة بعــد اإلدراج  15و  

209 اإلعفــاءات  16و  

210 شــروط وأحــكام االكتتــاب  17و  

أ أ



210 فتــرة الطــرح    1 17و

210 طريقــة وشــروط االكتتــاب لــكل فئــة مــن فئــات المكتتبيــن    2 17و

210 ........................................................................................ بناء سجل األوامر للفئات المشاركة  1-2-17
211 ......................................................................................... االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد  2-2-17

213 ــض  ــص ورد الفائ التخصي   3 17و

213 ................................................................................... تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة  1-3-17
213 .................................................................................. تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد  2-3-17

213 الحــاالت التــي يجــوز فيهــا تعليــق اإلدراج أو إلغــاؤه    4 17و

213 ............................................................................................. صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج  1-4-17
214 ................................................................................................... اإللغاء االختياري لإلدراج  2-4-17
214 ..................................................................................................... التعليق المؤقت للتداول  3-4-17
رفع التعليق.................................................................................................................. 215  4-4-17

215 الموافقــات والقــرارات التــي ســيتم بموجبهــا الطــرح    5 17و

215 فتــرة الحظــر    6 17و

215 التعهــدات الخاصــة باالكتتــاب    7 17و

215 ســجل األســهم وترتيبــات التعامــل    8 17و

216 الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(    9 17و

216 تــداول أســهم الشــركة    10 17و

216 أحــكام متفرقــة    11 17و

217 المســتندات المتاحــة للمعاينــة  18و  

218 القوائــم الماليــة والمعلومــات الماليــة التصوريــة وتقريــر مراجــع الحســابات حولهــا   19و  

ب ب



دليل الجداول
................................................................................................................... ج أعضاء مجلس إدارة الشركة الجدول )1-1(: 

............................................................... ي الطرح وبعد  المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل  كبار  الجدول )2-1(: 

................................................................................................................ م للطرح المتوقع  الزمني  الجدول  الجدول )3-1(: 

..................... ت ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م 2020م 2021م الجدول )4-1(: 

23........................................................................................................... الملحومة األنابيب  نظرة عامة على  الجدول )1-3(: 

الكهربائية( ................................................24 بالمقاومة  الملحومة  األنابيب  )باستثناء  الملحومة  األنابيب  على  العالمي  الطلب  الجدول )2-3(: 

24................................................. المنطقة  )HSAW( حسب  المغمور  الحلزوني  القوسي  اللحام  أنابيب  العالمي على  الطلب  الجدول )3-3(: 

24..................................................................................... العالمية حسب المنطقة كما في 2019م التوريد  طاقات  الجدول )4-3(: 

25..................................................................................................... طاقات التوريد العالمية* كما في 2019م الجدول )5-3(: 
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التعريفات والمصطلحات    	
االتفاقية اإلطارية المبرمة فيما بين الشركة وشركة أرامكو السعودية.اتفاقية أرامكو اإلطارية

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية المساهمين المبرمة فيما بين المساهمين البائعين بتاريخ 1431/05/30هـ )الموافق 2010/05/14م( المعدلة بتاريخ اتفاقية المساهمين
1440/05/09هـ )الموافق 2019/01/15م( وبتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م(.

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق وفقاً لقواعد اإلدراج.اإلدراج

اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار كوفيد-19 في المملكة.إجراءات كوفيد-19

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر. ويشمل استمارة الطلب
هذا المصطلح )حسب الحال( استمارة الطلب اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

واحد وعشرون مليون )21,000,000( سهماً عادياً في الشركة والمدفوعة قيمتها بالكامل والتي تبلغ قيمتها االسمية عشرة األسهم 
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

ستة ماليين وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة.أسهم الطرح

أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء المجلس 

األقارب

الزوج والزوجة واألوالد القصر.
وألغراض الئحة حوكمة الشركات:

اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا.- 

األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.- 

اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم.- 

األزواج والزوجات.- 

برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في المملكة )اكتفاء( وهو أحد مبادرات شركة أرامكو السعودية.اكتفاء

أمين سر مجلس إدارة الشركة.أمين سر المجلس

أنابيب اللحام القوسي الحلزوني 
)HSAW( المغمور

أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )helical submerged arc-welding pipes( وهو منتج نهائي تصنعه الشركة 
وتقوم بببيعه لعمالئها ليستخدم في استعماالت األعمال الوسطية للمياه والنفط والغاز.

أنابيب اللحام القوسي الطولي 
)LSAW( المغمور

من  نهائي  منتج  وهو   )longitudinal submerged arc-welding pipes( المغمور  الطولي  القوسي  اللحام  أنابيب 
منتجات سوق األنابيب الملحومة العالمي يتم بيعه ليستخدم في االستعماالت االنتقالية للنفط والغاز.

األنابيب الملحومة بالمقاومة 
)ERW( الكهربائية

منتجات سوق  نهائي من  منتج  وهو   )electric resistance welded pipes( الكهربائية  بالمقاومة  الملحومة  األنابيب 
األنابيب الملحومة العالمي يتم بيعه ليستخدم في خطوط أنابيب التنقيب واإلنتاج.

إنتاج الشركة الفعلي لمنتجاتها والذي قد يكون أعلى أو أقل من الطاقة اإلنتاجية اإلسمية بناء على حجم األنابيب المنتجة. اإلنتاج الفعلي

انترك للشهادات المحدودة هي خدمة اعتماد المنتجات والعمليات واألنظمة الصناعية في المملكة المتحدة.انترك للشهادات المحدودة

تعليمات بناء سجل األوامر
تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناًء على قرار مجلس الهيئة رقم 2-94-2016م 
بتاريخ 1437/10/15هـ الموافق 2016/07/20م وتعديالته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 3-102-2019 وتاريخ 

1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(. 

صحيفة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.الجريدة الرسمية

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية، وتعني »الجمعية العامة« أي جمعية عامة للشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساس.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تعقد وفقاً للنظام األساس.الجمعية العامة غير العادية
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الجمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر.- 1
المساهمين الكبار في المصدر.- 2
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين 5% أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة )ح( من هذه النشرة.الجهات المستلمة

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفقاً لذلك.الحكومة

هي دراسة السوق المعدة من قبل مستشار دراسة السوق.دراسة السوق

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو ريال سعودي

ثمانون )80( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

السوق المالية السعودية )تداول(.السوق المالية أو تداول 

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 إبريل إلى 31 مارس من كل سنة مالية.السنة المالية

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعةالشركة

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة و شركة ويلسبون الشرق األوسط لتبطين وتغليف األنابيب.الشركات 

شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(.شركة أرامكو السعودية

شركة رؤية العالمية لالستثمار.شركة رؤية لالستثمار

شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي.شركة عزيز

شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة.شركة ويلسبون القابضة

شركة ويلسبون الشرق األوسط لتبطين وتغليف األنابيب.شركة ويلسبون لتغليف األنابيب

متحصالت الطرح بعد خصم المصاريف.صافي متحصالت الطرح

ضوابط الشركات المدرجة
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس 
هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2016م-127-8 وتاريخ 1438/01/16هـ )الموافق 2016/10/17م( والمعدلة بقرار 

مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(.

الطاقة اإلنتاجية اإلسمية 

الطاقة اإلنتاجية المقدرة لكل من مصانع الشركة. لمصنع األنابيب الطاقة اإلنتاجية اإلسمية مبنية على االفتراض أّن القطر 
الخارجي لألنابيب الُمَصّنعة يبلغ 48 بوصة وسمكها يبلغ 11 ملم وبالنسبة لمصنع اللحام المزدوج الطاقة اإلنتاجية اإلسمية 
مبنية على االفتراض بأن حجم األنابيب بـ48 بوصة )ODX( 14.28 ميليمتر، أما بالنسبة لمصنع تغليف األنابيب فإن الطاقة 
اإلنتاجية اإلسمية مبنية على االفتراض بأن القطر الخارجي لألنابيب المغلفة يبلغ من 2 إلى 120 بوصة وطولها من10 متر 

إلى 26 متر.

طرح ستة ماليين وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة لالكتتاب العام في السوق المالية الطرح 
السعودية.
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طرف ذو عالقة

المستخدمة في  المصطلحات  قائمة  وبموجب  النشرة  »أطراف ذوي عالقة« في هذه  أو  يشمل مصطلح »طرف ذو عالقة« 
القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/08/20هـ  الهيئة بموجب  المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس  لوائح هيئة السوق 
)الموافق  رقم 1-104-2019وتاريخ 1441/02/01هـ  المالية  السوق  هيئة  بقرار مجلس  والمعدلة  )الموافق 2004/10/4م( 

2019/09/30م( على ما يلي:
تابعي المصدر.أ- 
المساهمين الكبار في المصدر.ب- 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.ج- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.د- 
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.ه- 
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( أعاله.و- 
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( و)و( أعاله.ز- 

وألغراض الفقرة )ز(، يقصد بـ »السيطرة« القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في 

شركة، )ب( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة »المسيطر« وفقاً لذلك.

الفترة التي تبدأ من يوم االثنين بتاريخ 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م(، وتستمر لمدة يومان )2( شاملة آخر يوم فترة الطرح
إغالق في االكتتاب الموافق يوم الثالثاء بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م(.

الفترة التي يخضع المساهمون الكبار خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في فترة الحظر
السوق المالية، بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

القوائم المالية

القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و 31 مارس 2021م 
والقوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتبطين و تغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و 31 
مارس 2020م و للفترة من 1 أبريل 2020م إلى 20 يوليو 2020م المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة 
في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(. وتم إدراج هذه 
القوائم المالية في القسم رقم   19 »القوائم المالية والمعلومات المالية التصورية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه 

النشرة.

قواعد اإلدراج
)الموافق  1439/04/09هـ  بتاريخ  3-123-2017م  رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  الموافق  اإلدراج  قواعد 
)الموافق  1442/07/12هـ  بتاريخ   2021-22-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/12/27م(، 

2021/02/24م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017م 
م/30  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء   ( 2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ 
)الموافق  1442/06/01هـ  وتاريخ   2021-7-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  1424/06/02هـ،  وتاريخ 

2021/01/14م(.

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة  )الموافق 2015/05/04م(  القرار رقم 1-42-2015م وتاريخ 1437/07/15هـ  المالية بموجب 

السوق المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

أي شخص طبيعي يكون مكلفاً – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة الشركة كبار التنفيذيين أو اإلدارة التنفيذية
بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي.

فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.كوفيد-19

الئحة حوكمة الشركات
)الموافق  1438/05/16هـ  وتاريخ  8-16-2017م  رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة 
2017/02/13م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

الئحة صناديق االستثمار
الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 1427/12/03هـ )الموافق 
2006/12/24م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ والمعدلة بقرار 

مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(.

لفائف الصلب المدرفلة على الساخن )hot-rolled steel coils(، وهي مواد خام تستخدم النتاج انابيب اللحام.لفائف الصلب المدرفلة على الساخن

ميالدي.م

شركة األهلي المالية.متعهد التغطية 

مجلس إدارة الشركة.المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مجلس التعاون

المحاسب القانوني أو مراجع 
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون.الحسابات
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شركة األهلي المالية.مدير االكتتاب

شركة األهلي المالية.مدير سجل االكتتاب 

أي مالك ألسهم في الشركة.المساهمون

كل شخص يملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة.المساهمون الكبار

المساهمون البائعون كما تاريخ هذه النشرة وهم شركة ويلسبون القابضة وشركة عزيز وشركة رؤية لالستثمار وشركة محورين.المساهمون البائعون

المستثمر األجنبي المؤهل
المدرجة  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  للقواعد  وفقاً  مؤهل  أجنبي  مستثمر 
لالستثمار في األوراق المالية المدرجة. ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة السوق المالية لنقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً 

للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

شركة روالند بيرغر الشرق األوسط ذ.م.م.مستشار دراسة السوق 

شركة األهلي المالية.المستشار المالي

مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة.المستشار القانوني

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )و( و)ز( من هذه النشرة.المستشارون

مصنع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( التابع للشركة.مصنع األنابيب

مصنع تغليف األنابيب التابع للشركة.مصنع تغليف األنابيب

شركة مصنع عزيز األوروبية لألنابيب.مصنع عزيز

مصنع اللحام المزدوج التابع للشركة.مصنع اللحام المزدوج

المعايير الدولية للتقرير 
)IFRS(المالي

المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 
 .)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

معدل نمو سنوي خالل فترة زمنية محددة تطول عن سنة واحدة.معدل النمو السنوي المركب

المعلومات المالية التصورية

للسياسات  وفقاً  الشركة  إدارة  قبل  من  المعدة  2021م  مارس   31 في  المنتهية  للسنة  للشركة  التصورية  المالية  المعلومات 
المحاسبية للشركة )باإلضافة إلى المعلومات المالية التصورية المقارنة للسنوات المنتهية في 31 مارس 2019م و 31 مارس 
 ،)ISAE 3420( 3420 وتم التأكد منها من قبل مراجع الحسابات بما يتفق مع المعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم ،)2020م
وتم إدراج هذه المعلومات المالية التصورية في القسم رقم  19 »القوائم المالية والمعلومات المالية التصورية وتقرير مراجع 

الحسابات حولها« من هذه النشرة. 

المكتتبون األفراد

األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي 
التي يحق لها أن تكتتب بأسمائهم، شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير 
سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، 

ويحق لهم فتح حساب استثماري.

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.المكتتبون أو المستثمرون

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية.مؤسسة تحلية المياه

مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.مؤسسات السوق المالية

مسجل الجودة لدى معهد البترول 
مسجل جودة أنظمة اإلدارة للمنشآت لدى معهد البترول األمريكي.األمريكي
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الفئات المشاركة

الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر هي:
الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام أ- 

بناء  وتعليمات  المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار  والقيود  باألحكام  االلتزام  بذلك، مع  لها  تتيح  الصندوق 
سجل األوامر.

مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام ب- 
المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب.

عمالء مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص ج- 
عليها في تعليمات بناء سجل األوامر.

باستثناء د-  اإليداع.  مركز  لدى  وحساب  المملكة  في  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  الذين  االعتباريين  األشخاص 
المستثمرين األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
1435/08/11هـ  وتاريخ   05158/6 رقم  الهيئة  لتعميم  وفقاً  المدرجة،  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية 
)الموافق  1435/07/20هـ  وتاريخ   2014-28-9 رقم  الهيئة  قرار مجلس  على  بناء  الصادر  2014/06/09م(  )الموافق 

2014/05/19م(.
الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق المالية، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز ه- 

اإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.و- 
الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.ز- 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.ح- 
مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية وفق شروط وأحكام اتفاقيات ط- 

المبادلة.

الناتج المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجمالي هو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في البالد. وبشكل أكثر تحديًدا، يمثل الناتج 
المحلي اإلجمالي القيمة النقدية لجميع البضائع والخدمات المنتجة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية 

معينة.

هيئة السوق المالية في المملكة.الهيئة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هذه النشرة والتي أعدتها الشركة فيما يتعلق بالطرح.نشرة اإلصدار أو النشرة

النظام األساس للشركة والموافق عليه من قبل الجمعية العامة.النظام األساس 

مؤسسة في المملكة المتحدة تعمل على البحث والتعليم في العلوم والهندسة.سجل لويدز 

جهة حكومية تابعة إلمارة دبي وتعنى باعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها.مركز اإلمارات العالمي لالعتماد

نظام تخطيط موارد المنشأة 
)SAP ERP(

برنامج لتخطيط موارد المنشئات يشتمل على برامج في جميع أقسام العمل األساسية، مثل المشتريات واإلنتاج وإدارة المواد 
والمبيعات والتسويق والتمويل والموارد البشرية تم تطويره من قبل شركة )SAP(األلمانية. 

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( وتعديالته. نظام السوق المالية

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته.نظام الشركات

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وتعديالته.نظام العمل

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة )حسب مقتضى الحال( تعبئته لالكتتاب في أسهم نموذج طلب االكتتاب
الطرح.

هجري.هـ

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(.هيئة المدن الصناعية

وزارة االستثمار في المملكة.وزارة االستثمار

وزارة التجارة في المملكة.وزارة التجارة 

وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكةوزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.وزارة الموارد البشرية

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم عمل

(API)معهد البترول األمريكي

(API 5L)X-80 شهادة صادرة من معهد البترول األمريكي لتصنيع أنابيب الفوالذية. بمواصفات محددة تشمل تصنيع األنابيب بدرجة
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(API Spec Q1).شهادة صادرة من معهد البترول األمريكي لتصنيع أنابيب الفوالذية

(DFBE).اإليبوكسي المتالحم باالنصهار المكون من طبقة ثنائية المستخدم في تغليف األنابيب

(FBE).اإليبوكسي المتالحم باالنصهار المكون من طبقة أحادية المستخدم في تغليف األنابيب

(ODX).)Outside Diameter( القطر الخارجي

(ISO 14001:2015).شهادة صادرة من المنظمة الدولية للمعايير لتحقيق المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة بيئية

 (ISO/IEC 17025:2017)
شهادة صادرة من المنظمة الدولية للمعايير لتحقيق المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات الكفاءة والحياد والتشغيل المتسق 

للمختبرات.

(ISO 9001:2015).شهادة صادرة من المنظمة الدولية للمعايير لتحقيق المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة

(ISO 45001:2018)
والسالمة  الصحة  إدارة  أنظمة  متطلبات  يحدد  الذي  الدولي  المعيار  لتحقيق  للمعايير  الدولية  المنظمة  من  شهادة صادرة 

المهنية.

(SOCPA).الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

(3LPE).ثالث )3( طبقات خارجية من البولي إيثيلين المستخدم في تغليف األنابيب

(3LPP).البولي بروبلين ثالثي الطبقات المستخدم في تغليف األنابيب
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عوامل المخاطرة   	
على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة الواردة أدناه قبل اتخاذ أي قرار االستثمار في 
أسهم الطرح، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه هي التي تعتقد الشركة حالياً أنها قد تؤثر عليها أو على أي استثمار في أسهم الطرح. وال تمثل المخاطر 
المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح. فقد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى غير 
معروفة للشركة في الوقت الحالي، أو يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها غير جوهرية حالياً. إن وقوع أي من تلك المخاطر والشكوك أو تحققها قد يؤثر 
بشكل سلبي وجوهري في أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر األسهم، وإضعاف قدرة 

الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين كامل استثمارهم في األسهم أو جزء منه. 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه حسب علمهم واعتقادهم فال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في هذا 
القسم – من شأنها التأثير في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح.

ال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي خسارة قد تنتج 
عنه. وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي عليهم اتخاذها الحصول على استشارة من مستشار مالي مرخص له 

من قبل الهيئة وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة. 

المخاطر المتعلقة بالشركة  1و2
المخاطر المتعلقة بالتقلب في أسعار المواد الخام 1و1و2

تعد لفائف الصلب المدرفلة على الساخن هي المادة الخام األولية المستخدمة في صناعة منتجات الشركة، حيث تمثل لفائف الصلب المدرفلة على 
الساخن المكون األكبر في تكلفة التصنيع. تقوم الشركة بتسعير العروض التي تقدمها للحصول على المشاريع على أساس األسعار المقدرة للفائف الصلب 
المدرفلة على الساخن. وتبلغ نسبة لفائف الصلب المدرفلة على الساخن 97% و84% و79% من إجمالي تكلفة المبيعات في السنوات المالية المنتهية في 
31 مارس 2019م و2020م 2021م. ويتم استيفاء الطلبات مقابل المشاريع التي تحصل عليها الشركة على مدى فترة زمنية يمكن أن تتجاوز أكثر من اثني 
عشر )12( شهًرا. وخالل هذه الفترة، قد تتقلب أسعار لفائف الصلب المدرفلة على الساخن مما قد يؤثر على ربحية الشركة. بلغ متوسط سعر لفائف 
الصلب المدرفلة على الساخن لكل طن متري ألفين واثنين وسبعين )2,072( ريال سعودي وألف وثمانمائة وسبعة )1,807( ريال سعودي وألفين وأربعين 

)2,040( ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م، على التوالي. 

يرتبط التذبذب في أسعار لفائف الصلب المدرفلة على الساخن ارتباًطا وثيًقا بتقلب أسعار الحديد، علماً بأن أسعار الحديد شديدة التقلب وتخضع 
لتغييرات دورية بطبيعتها. تتأثر دورة صناعة الحديد وأسعار الحديد بعوامل متعددة، معظمها خارج عن سيطرة الشركة. وتشمل هذه العوامل الظروف 
االقتصادية العامة، والطاقة اإلنتاجية في جميع أنحاء العالم، ومعدالت استخدام الطاقة اإلنتاجية، والتراجع في الشراء من قبل المستخدمين النهائيين 
المعتادين للحديد أو عمالئهم، والتباطؤ في الصناعات التحويلية األساسية، ورسوم االستيراد والقيود التجارية األخرى، وأسعار صرف العمالت. قد يرتفع 
سعر الحديد مستقباًل، وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على استيعاب الزيادة في التكلفة، مما سيؤثر سلًبا على هوامشها وأرباحها. كما قد تؤدي زيادة 
أسعار الحديد أيًضا إلى تأجيل العمالء المحتملين للمشاريع الجديدة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وموردي المواد الخام 2و1و2
تعتمد عمليات الشركة على توفر المواد الخام بما في ذلك لفائف الصلب المدرفلة على الساخن ومواد الصهر واألسالك ومسحوق اإليبوكسي وهي مادة 
الصقة وبولي إيثيلين عالي الكثافة و طبقات من مادة البولي بروبيلين والتي تستعمل لتغليف األنابيب. وتقوم الشركة بشراء مواد الخام عن طريق أوامر 
شراء استجابًة لطلبات كل مشروع على حدة وال تقوم بإبرام عقود توريد طويلة المدى. وتقوم الشركة بتوفير مواد الخام محلًيا في المملكة من الشركة 
السعودية للحديد والصلب )حديد( أو استيرادها من مصادر دولية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الموردين في اإلمارات العربية المتحدة وكوريا 
والصين وفًقا للمواصفات المطلوبة. وتلجأ الشركة في توريد موادها الخام عادًة إلى خمسة )5( موردين رئيسيين وموردين آخرين منهم محليين ومنهم من 
يقع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكوريا والصين بلغت نسبة المشتريات من الموردين الرئيسين الخمسة إلى إجمالي المشتريات 98.7% و%96.8 
و94.7% وبلغت نسبة لفائف الصلب المدرفلة على الساخن من مجمل مواد الخام 98.6% و98.8% و90% في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 
2019م و2020م و2021م على التوالي. وسوف تتعطل عمليات الشركة في حال أصبحت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن أو المواد الخام األخرى التي 
تستخدمها الشركة غير متاحة ألي سبب من األسباب، سواًء لفترة مؤقتة أو لفترات طويلة. وقد تصبح لفائف الصلب المدرفلة على الساخن أو المواد 
الخام األخرى التي تستخدمها الشركة غير متاحة ألسباب عديدة منها زيادة الطلب عليها من قبل الشركات الصناعية األخرى وشركات المقاوالت، أو 
القيود التنظيمية، أو الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من أحداث القوة القاهرة. وفي حال أصبحت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن أو المواد 
الخام األخرى التي تستخدمها الشركة غير متوفرة ألي سبب من األسباب، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بشراء المواد الخام من الموردين المحليين والدوليين المعتمدين الذين يخضعون لتقييم شامل قبل الموافقة عليهم 
كموردين. لذا، في حال لم يتمكن موردي الشركة من توفير احتياجاتها من المواد الخام بكميات كافية ألي سبب من األسباب، بما في ذلك أي خلل في 
سلسلة التوريد أو أنشطة التصنيع الخاصة بهم، أو في حال خسارة الشركة ألي من مورديها الرئيسيين، فقد تتأثر قدرتها على الحصول على المواد الخام 
األساسية بأسعار تنافسية بشكل سلبي. وفي هذه الحالة، قد ترتفع تكلفة شراء لفائف الصلب المدرفلة على الساخن وغيرها من المواد الخام من مصادر 
بديلة، كما قد تواجه الشركة تأخير في الحصول على المواد الخام بالمواعيد المحددة، وهو ما سيؤثر على هوامش تشغيل الشركة ونتائج عملياتها، مما 

سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على إدارة عمليات شراء مخزون مواد الخام وقطع الغيار 3و1و2
تقوم الشركة باالحتفاظ بمخزون من المواد الخام يكفي لتلبية احتياجاتها لمدة خمسة وأربعين )45( يوم وفًقا لتوقعات وخطط التصنيع المعدة من قبلها. 
وإنه في حال وجود فائض أو نقص في المخزون في أي وقت خالًفا لخطط الشركة، فإن ذلك سيؤثر سلًبا على أعمال الشركة. إن النقص في مخزون مواد 
الخام وقطع الغيار سيؤثر على إنتاجية الشركة، فقد ترغب الشركة في انتهاز فرصة غير مخطط لها والدخول في عقد توريد مربح إال أنها ال تستطيع 
ذلك بسبب النقص في المخزون. كما قد يؤدي الخطأ في تقدير االحتياجات إلى توفير عدد غير كافي من مواد الخام في مخزون الشركة لتلبية الطلبات 
المقدمة للشركة، وإن النقص في توفر العدد الكافي من قطع الغيار في مخزون الشركة لمعالجة األعطال في التصنيع وأي حالة تحتاج إلي صيانة يضر 
بقدرة الشركة على المحافظة على استمرارية أعمالها والوفاء بعقودها في وقتها. وعليه، سوف تتأخر الشركة في التصنيع ومن ثم التسليم للعمالء بسبب 
النقص في مخزون مواد الخام أو قطع الغيار مما قد يكبد الشركة غرامات تأخير كما قد يضر بنسبة رضا العمالء بالشركة. وحتى في حال استطاعت 
الشركة إيجاد مواد خام وقطع الغيار، فقد ال تستطيع الشركة نقلها بالسرعة الكافية علًما بأن الشركة تعتمد على مقدمي خدمات نقل خارجيين لنقل مواد 
الخام وقطع الغيار إليها، وقد ال يستطعون تلبية طلبات الشركة بالنقل في وقت قصير وبالسرعة الكافية. كما أنه في حال وجدت الشركة المواد الخام 
وقطع الغيار واستطاع أحد مقدمي خدمات النقل بإيصال مواد الخام وقطع الغيار إليها بالسرعة الكافية فقد تتحمل الشركة مصاريف تشغيلية عالية 

الستجابة مقدمي خدمات النقل إليها بوقت قصير. 

وإنه في حال توفر للشركة فائض من مواد الخام في مخزونها، فإن ذلك قد يكبد الشركة خسائر مادية ويفوت عليها توفيرات مادية. إن الشركة قد تقدم 
عروضها المالية والفنية ألي مشروع وتقدم ذلك العرض المالي بناًء على سعر مواد الخام في وقت العرض. تقوم الشركة في وقت تقديم عروضها بتوفير 
مواد الخام المرغوب بها للمشروع الذي قد تحصل عليه. ففي حال ُقبلت عروض الشركة، قد تكون مواد الخام التي قامت الشركة بالحصول عليها قد 
انخفضت أسعارها وتكون الشركة قد فوتت على نفسها أسعار شراء أفضل. باإلضافة، قد ترتفع أسعار مواد الخام في حال بقائها في مخزون الشركة لمدة 
تتراوح ما بين ستة )6( إلى اثنى عشر )12( شهًرا، وقد تُقبل عروض الشركة في تلك المدة وتكون الشركة قد باعت مواد الخام بسعر أقل من أسعارها 

الحالية بناًء على األسعار المقدمة في عروضها كما كانت في وقت تقديم العروض. 

علماً بأن إجمالي المخزون للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و 2020م و 2021م بلغ 196.2 مليون ريال سعودي و 175.8 مليون ريال سعودي 
و 114.5 مليون ريال سعودي على التوالي. في حين خصصت الشركة 2.1 مليون ريال سعودي و 5.8 مليون ريال سعودي و 7.6 مليون ريال سعودي 

كمخصصات للمخزون للفترات المذكورة على التوالي.

وفي حال توقفت أعمال الشركة نتيجًة لتلف مواد الخام وقطع الغيار والمنتجات النهائية أو تضرر المخازن أو تعطل أنظمة التخزين أو التدني في القدرة 
على التخزين سيؤدي ذلك إلى خسائر مادية تتكبدها الشركة. كما أنه عدم قدرة الشركة على الوصول إلى الطاقة التشغيلية االستيعابية لمصانعها لتضرر 

مواد الخام وقطع الغيار سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على عميل رئيسي 4و1و2
تعتمد الشركة بشكل أساسي في بيع منتجاتها على عميل رئيسي واحد، وهو مؤسسة تحلية المياه والتي بلغت ما قيمته 584.2 مليون ريال سعودي و 
1,419.4 مليون ريال سعودي و 813.2 مليون ريال سعودي من إيرادات الشركة في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م 
ُمشكلة ما نسبته 82.5% و 85.1% و91.3% من إيرادات الشركة في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م، على التوالي. وقد 
ال تتمكن الشركة من الحفاظ على عالقتها مع مؤسسة تحلية المياه ألي سبب من األسباب بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، عدم قدرتها على 
االمتثال لشروط اتفاقياتها القائمة حالًيا مع مؤسسة تحلية المياه، أو إنهاء االتفاقيات القائمة حالًيا معها، أو عدم قدرة الشركة على الحصول على مشاريع 
جديدة مع مؤسسة تحلية المياه بسبب المنافسة المرتفعة مع مقدمي العروض اآلخرين )وللمزيد من المعلومات حول االتفاقيات القائمة مع مؤسسة تحلية 
المياه، فضاًل راجع القسم رقم   12-4-1 »اتفاقيات العمالء« من هذه النشرة(. إن عدم قدرة الشركة على الحفاظ على عالقتها مع مؤسسة تحلية المياه 
ألي سبب من األسباب سوف يؤثر سلًبا على نتائج عمليات الشركة والذي بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز الموردين  5و1و2
يتم توفير مشتريات الشركة من موردين خارجيين، وقد وفر أكبر ثالث موردين للشركة مجتمعين ما نسبته 93.5% من إجمالي مشتريات الشركة للسنة المالية 
المنتهية في 31 مارس 2021م والتي بلغت 551.7 مليون ريال سعودي وما نسبته 85.3% من إجمالي مشتريات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 
2020م والتي بلغت 1,173.4 مليون ريال سعودي وما نسبته 96.0% من إجمالي مشتريات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م والتي بلغت 
773.4 مليون ريال سعودي. حيث وفرت الشركة السعودية للحديد والصلب ما نسبته 25.6% و 32.3% و 59.8% من إجمالي مشتريات الشركة كما في 31 
مارس 2021م و2020م و2019م على التوالي. ووفرت شركة قولدن سورس ستيلما نسبته 63.2% و 37.9% و 26.3% من إجمالي مشتريات الشركة كما في 
31 مارس 2021م و2020م و2019م على التوالي. ووفرت شركة بوسكو انترناشونال ما نسبته 4.7% و 15.1% و صفر% من إجمالي مشتريات الشركة كما 
في 31 مارس 2021م و2020م و2019م على التوالي )ولمزيد من المعلومات حول موردي الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  4-8 »الموردون« من هذه النشرة(. 

8



إذا فقدت الشركة هؤالء الموردين أو إذا لم يستطع الموردون توريد منتجاتهم للشركة، فقد التستطيع الشركة العثور على موردين بديلين أو إبرام عقود 
معهم في الوقت المناسب أو بشروط مناسبة وقد تتعطل عمليات الشركة. ونتيجة لذلك، ستتأثر سلباً وبشكل جوهري قدرة الشركة على توفير وتقديم 

المنتجات لعمالئها مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطــر المتعلقــة بانتهــاء أو إلغــاء اإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة علــى لفائــف الصلــب المدرفلــة  6و1و2
علــى الســاخن المســتوردة

تستفيد الشركة من اإلعفاء من الرسوم الجمركية على لفائف الصلب المدرفلة على الساخن المستوردة التي لها مواصفات غير متوفرة لدى الموردين 
المحليين في المملكة. ويعد هذا اإلعفاء من الرسوم الجمركية متاحاً لجميع مستوردي هذا النوع من لفائف الصلب المدرفلة على الساخن من قبل وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية على أساس حاجة كل مشروع. ويجدر بالذكر أن الشركة استوردت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن بقيمة 298.3 مليون 
ريال سعودي و725.7 مليون ريال سعودي و395.1 مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م، على التوالي. 
إذا لم تستطع الشركة الحصول على اإلعفاء من الرسوم الجمركية في المستقبل ألي سبب من األسباب، فقد تزيد تكلفة شراء المواد الخام على الشركة، 
مما سيؤثر على هوامش ربحيتها وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالقدرة على االمتثال لمواصفات ومعايير القطاعات التي تخدمها الشركة 7و1و2
الرئيسيون  الشركة  بها عمالء  التي يعمل  القطاعات  والغاز ذلك ألنها تمثل  والنفط  الماء  المشاريع في قطاعات  الشركة بشكل كبير على  يعتمد عمل 
مثل مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية. وبالتالي، يتعين على الشركة االلتزام بالمعايير والمواصفات التنظيمية والتعاقدية الصارمة في هذه 
القطاعات ويشمل ذلك وجوب الحصول على شهادات الجودة واالعتمادات من هيئات االعتماد المستقلة لكي تصبح مؤهلة للمشاركة في مثل هذه المشاريع 
)لمزيد من المعلومات حول الشهادات واالعتمادات التي حصلت عليها الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  4-3-6  ) ب( »شهادات الجودة« من هذه النشرة(. 
وفي حال عدم االلتزام بهذه المتطلبات أو ما يطرأ عليها من تغييرات، أو عدم االلتزام بها على اإلطالق، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات الشركة على العقارات المؤجرة 8و1و2
تقع مصانع الشركة ومستودعاتها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما أن المباني المقامة عليها مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية )مدن( )ويشار إليها فيما يلي بـ »هيئة المدن الصناعية«( )لمزيد من المعلومات حول مصانع ومستودعات الشركة، فضاًل راجع القسم 
رقم  4-2 »نظرة عامة على أعمال الشركة« من هذه النشرة(. مدة اإليجار لهذه المباني محدودة بطبيعتها، حيث تتراوح ما بين تسعة عشر )19( وأربعة 
وعشرين )24( سنة )وللمزيد من المعلومات حول عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  12-6-2 »العقارات المستأجرة من قبل 
الشركة« من هذه النشرة(. وقد تقوم هيئة المدن الصناعية بإنهاء عقود اإليجار المبرمة مع الشركة دون الرجوع للشركة وبشكل تلقائي في حال لم تقم 
الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها بعد مرور ثالثين )30( يوًما من استحقاقها، أو في حال خالفت الشركة إحدى بنود العقد أو أشهرت الشركة 
إفالسها. وفي حال قررت هيئة المدن الصناعية إنهاء عقود اإليجار قبل انتهاء مدتها أو إذا قررت عدم تجديد عقود اإليجار عند انتهاء مدتها، فقد 
تضطر الشركة إلى نقل مصانعها ومستودعاتها إلى موقع آخر. وقد تتحمل الشركة نفقات رأسمالية كبيرة أو غير متوقعة، أو قد ال تتمكن من العثور على 
عقار مناسب في الوقت المناسب، أو عدم العثور عليه على اإلطالق، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

باإلضافة إلى ذلك، تخضع شروط وأحكام عقود إيجار مصانع الشركة للتغييرات وفًقا لتقدير هيئة المدن الصناعية المطلق خالل مدة سريان تلك العقود 
أو عند تجديدها. وتشمل شروط وأحكام عقود إيجار هيئة المدن الصناعية على وجوب إخطار هيئة المدن الصناعية بأي توقف لإلنتاج، على أال يتجاوز 
هذا التوقف ثالثة )3( أشهر من تاريخ التوقف الفعلي و يجب أن تبدأ الشركة في اإلنتاج بالسعة والكميات التجارية الموضحة في شهادة السجل التجاري 
والرخصة الصناعية خالل العامين )2( األولين من المدة. كما أنه ال يجوز للشركة ممارسة أي أنشطة أخرى غير تلك المذكورة في شهادة السجل التجاري 
والرخصة الصناعية، و يجب عليها إخطار هيئة المدن الصناعية برغبتها في إضافة أو تغيير أي من األنشطة الموضحة في شهادة السجل التجاري 
أو الرخصة الصناعية. باإلضافة، ال يجوز للشركة استخدام أي من المساحات الخالية ألغراض غير موصوفة في خطط اإليجار المعتمدة بين الشركة 
وهيئة المدن الصناعية، كأن تستعمل تلك المساحات الخالية ألغراض التخزين. كما أنه تتعهد الشركة بالتخلص من جميع البقايا خارج المدينة الصناعية 
ومعالجة أي أضرار لحقت بمرافق المدينة الصناعية والتعويض عن هذه األضرار. وتشترط هيئة المدن الصناعية أيًضا أن تقوم الشركة بالتأمين على 

الممتلكات المؤجرة والحصول على موافقة خطية مسبقة من هيئة المدن الصناعية على شراء بوليصة التأمين.

وعليه إذا غيرت هيئة المدن الصناعية مبلغ اإليجار أو أي من شروط وأحكام عقود اإليجار خالل مدتها أو عند تجديدها، فقد تتحمل الشركة تكاليف 
إضافية وغير متوقعة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

وتجدر اإلشارة إلى انه كما في تاريخ هذه النشرة، لدى الشركة عقد إيجار منتهي مع شركة مجد للتنمية العقارية المحدودة ألرض مساحتها ستمائة ألف 
)600,000( متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والذي تعمل الشركة حالياً على تجديده. إال أن عدم قدرة الشركة على تجديد هذا العقد أو 
أي عقد إيجار آخر ألي سبب من األسباب سيضطرها إلى البحث عن مواقع أخرى قد تكون تكلفتها أعلى من تكلفة المواقع الحالية أو تكون شروطها أقل 
مالئمة من الشروط الحالية. كما قد تتحمل الشركة نتيجة ذلك نفقات رأسمالية إضافية وتكاليف تشغيل إضافية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتعطل في عمليات التصنيع بالشركة 9و1و2
تعتمد الشركة على مصانعها في أنشطتها اإلنتاجية. وتخضع مصانع الشركة لمخاطر التشغيل، مثل األعطال غير المتوقعة أو تعطل المعدات أو الحوادث 
الصناعية أو الحرائق أو انقطاع التيار الكهربائي أو المياه. وفي حال وجود أي خلل أو تعطل جوهري في مصانع الشركة، يكون ذلك بسبب انقطاع الكهرباء 
أو المياه جزئًيا أو كلًيا، أو بسبب حريق أو أي عطل ميكانيكي غير متوقع في المعدات، فسيؤدي ذلك إلى تعليق مؤقت أو طويل األمد لعمليات التصنيع 
بالشركة أو انخفاض قدرتها اإلنتاجية مما سيؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع عمالئها. وسيؤدي وقوع أي مما سبق إلى تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة المستحقة  10و1و2
بلغ إجمالي الذمم المدينة المستحقة للشركة 263.8 مليون ريال سعودي و548.8 مليون ريال سعودي و323.9 مليون ريال سعودي، في السنوات المالية 
المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م، على التوالي، منها 244.9 مليون ريال سعودي و531.5 مليون ريال سعودي و238 مليون ريال سعودي 
مستحقة من مؤسسة تحلية المياه تمثل 92.8% و96.8% و 73.5 من إجمالي الذمم المدينة، في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م 
و2021م، على التوالي. كما بلغ رصيد مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في تحصيلها صفر ريال سعودي و 3.9 مليون ريال سعودي 6.7 مليون ريال 
في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م، على التوالي )لمزيد من المعلومات حول الذمم المدينة، والتركز في األعمار بحسب 
العميل، فضاًل راجع القسم رقم  6-4-1 »ملخص المعلومات المالية للشركة« من هذه النشرة(. علماً أن فترة السداد المسموح بها للعمالء الرئيسيين 
تتراوح بين خمس وأربعين )45( يوًما إلى تسعين )90( يوماً. قد يواجه بعض عمالء الشركة، بما في ذلك عمالئها الرئيسيين، مثل مؤسسة تحلية المياه، 
تحديات مالية وتشغيلية بسبب االنكماش االقتصادي أو ظروف السوق أو عوامل أخرى خاصة بأولئك العمالء. وفي حال حدوث انخفاض جوهري في 
الوضع المالي الحالي ألي من عمالء الشركة، بما في ذلك عمالئها الرئيسيين، فقد يؤدي ذلك إلى إخفاق ذلك العميل في الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة، 

أو اإلعسار أو حتى اإلفالس، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على قدرة الشركة على تحصيل جميع الذمم المدينة المستحقة. 

باإلضافة إلى ذلك، واجهت الشركة تأخيراً في تحصيل الذمم المدينة في عام 2021م مقارنة في عام 2020م من عمالئها حيث بلغ متوسط ايام تحصيل 
الذمم المدينة 131 يوم و113 يوم و121 يوم كما في 31 مارس 2019م و2020م و2021م، على التوالي. مما أدى الى ارتفاع متوسط رأس المال العامل 
كنسبة من االيرادات من 29.4% كما في 31 مارس 2020م إلى 36.0% كما في 31 مارس 2021م,وقد تواجه مثل هذا التأخير مستقباًل. كما قد يخل عمالء 
الشركة في الوفاء بالتزاماتهم المستحقة للشركة ألي أسباب أخرى، مثل الخالف مع الشركة أو عدم الرضا عن جودة أو كمية المنتجات التي توفرها 
الشركة. وفي حال عدم قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها من أي من عمالئها في المواعيد المحددة أو على اإلطالق، وذلك ألي سبب من األسباب، 

فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتعرض لقطاع النفط والغاز 11و1و2
والغاز مثل مستوى أنشطة  النفط  المتعلقة بقطاع  للمخاطر  الشركة معرضة  وبالتالي فإن  والغاز  النفط  نقل  للشركة في  الرئيسية  المنتجات  تُستخدم 
االستكشاف ونقل النفط والغاز في المملكة، والذي يعتمد على أسعار النفط والغاز. وتتأثر أسعار النفط والغاز بعدة عوامل، بما في ذلك، من بين أمور 
أخرى، النشاط االقتصادي العالمي، والتغيرات في العرض والطلب، والتطورات والتكاليف االستكشافية، والبيئة السياسية والسياسات الحكومية. وقد 
يؤدي أي انخفاض في الطلب على النفط والغاز إلى انخفاض مبيعات منتجات الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة في المملكة 12و1و2
في السنوات األخيرة، أطلقت المملكة مبادرات لتعزيز بنيتها التحتية بما في ذلك تلك التي أطلقتها من خالل برنامج رؤية 2030. وتشمل هذه المبادرات 
مخططات إسكان جديدة لسكان المملكة وإنشاء مدن جديدة ومشاريع ضخمة. يتم تمويل هذه المبادرات إما من قبل الحكومة مباشرة أو من خالل 
شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتدفع هذه المبادرات الطلب على مشاريع المياه وبالتالي على خطوط نقل المياه. تنتج الشركة أنابيب اللحام 
القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( الالزمة لخطوط نقل المياه. لذا ففي حال وجود أي تباطؤ في تنفيذ مثل هذه البرامج أو المشاريع بسبب التغييرات 
في السياسة أو توافر التمويل، فسيؤثر ذلك على الطلب المستقبلي على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور)HSAW(، مما سيكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما تجدر اإلشارة إلى قيام العمالء الرئيسيين للشركة، وبشكل خاص كل من مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية، بتأخير طرح مشاريع جديدة، 
وتأخير ترسية العقود التي تم طرحها سابقاً حتى تاريخ النشرة، مما أثر سلباً على حجم الطلبات الجديدة خالل عام 2021م، )وللمزيد من المعلومات، 
فضاًل راجع القسم رقم  4-2-5 »اآلفاق المستقبلية« من هذه النشرة(، والذي بدوره سيؤدي إلى تأثر ايرادات الشركة وربحيتها بشكل سلبي للسنة المالية 

المنتهية في 31 مارس 2022م.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على مقدمي خدمات النقل الخارجيين 13و1و2
تعتمد الشركة على مقدمي خدمات النقل الخارجيين لتوريد المواد الخام ولنقل األنابيب داخل مصانعها وإلى مستودعاتها، وفي حاالت معينة، لتوصيل 
المنتجات إلى العمالء )لمزيد من المعلومات حول االتفاقيات المبرمة مع مقدمي خدمات النقل الخارجيين، فضاًل راجع القسم رقم  12-4-2 »اتفاقيات 
النقل« من هذه النشرة(. وقد يتم فقدان أو تلف المواد الخام والمنتجات أثناء النقل ألسباب مختلفة، بما في ذلك وقوع حوادث أو كوارث طبيعية. وعلًما 
بأن الشركة ال تتحمل المخاطر المرتبطة بتلف المنتجات أثناء النقل بواسطة مقدمي خدمات النقل الخارجيين بموجب بنود االتفاقيات التي أٌبرمت معها 
كما أنها ال تتحمل التبعات واألضرار المادية لذلك، إال ذلك قد يتسبب في تأخير الشركة في إنتاجيتها وتأخير استفادة العميل من هذه المنتجات. وال 
يوجد ما يضمن التزام مقدمي خدمات النقل الخارجيين ببنود االتفاقيات فيما يتعلق بتحملهم المسؤولية اتجاه تلف المنتجات أثناء النقل مما قد يُدخل 
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الشركة بنزاعات قضائية تُكّبدها مصاريف مالية ووقت ثمين. وحتى في حال عدم تلف المنتجات، فال يوجد ما يضمن عدم التأخير في تسليم مواد الخام 
والمنتجات، أو عدم الزيادة في تكاليف الشحن أو عدم إتاحة مقدمي خدمات النقل الخارجيين للقيام بنقل المواد الخام أو منتجات الشركة بالسرعة 
المطلوبة أو على اإلطالق. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن الشركة من تجديد االتفاقيات مع مقدمي خدمات النقل الخارجيين أو إيجاد بدالء بتكاليف 
معقولة أو على اإلطالق، مما قد يؤثر على قدرتها على إتمام أعمالها وتوصيل منتجاتها لعمالئها في الوقت المناسب. وسيؤدي وقوع أي مما سبق إلى 

تأثير سلبي وجوهري على أي من أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسمعة وجودة المنتجات 14و1و2
تعتمد الشركة في بيع منتجاتها على سمعتها في السوق. وقد تتعرض سمعة الشركة ألضرار جوهرية نتيجة أحداث معينة مثل النزاعات مع العمالء أو 
القصور في الرقابة الداخلية أو الفشل في التسليم أو اإلخالل باألنظمة ذات العالقة. كما قد تؤثر تصرفات أو تصريحات العمالء الحاليين أو السابقين 
والموظفين والمنافسين والبائعين والخصوم في اإلجراءات القانونية والجهات الحكومية والمجتمع االستثماري ووسائل اإلعالم على سمعة الشركة حيث 
قد تؤثر التصرفات والتصريحات السلبية عن الشركة سلًبا على أعمالها. إضافًة إلى ذلك، تعتمد سمعة الشركة على قدرتها في الحفاظ على جودة 
منتجاتها، وهو أمر ال بد منه بالنسبة للشركة للحفاظ على عمالئها الحاليين وجذب عمالء جدد. فإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على جودة منتجاتها 
بمستوى مقبول، فسيؤثر ذلك على سمعتها بين عمالئها. وقد يكون من الصعب التعويض عن الضرر الذي قد يلحق بسمعة الشركة وقد يكون مكلًفا 
ويستغرق وقًتا طوياًل أو قد يجعل العمالء المحتملين أو الحاليين مترددين في اختيار الشركة للعمل على مشاريع جديدة، مما سيؤدي إلى خسارة في 
األعمال. وقد تؤدي األضرار التي تلحق بسمعة الشركة أيًضا إلى تقليل قيمة وفعالية العالمة التجارية للشركة وقد تقلل من ثقة المستثمرين بها، مما 

سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج العمليات وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات وعيوبها 15و1و2
تخضع الشركة لمخاطر مرتبطة بضمان المنتجات واستدعائها والتكاليف الناتجة عن المسؤولية عن المنتجات بسبب العيوب المصنعية. وقد تتطلب أي 
عيوب في منتجات الشركة استدعاء المنتجات وإنفاق موارد كبيرة لتدارك هذه العيوب، وهو ما قد يؤثر بدوره على الطلب على منتجات الشركة وسمعتها. 
وبلغت نسبة العيوب المصنعية 0.23% و0.17% و0.12% لتصنيع األنابيب و0.33% و0.20% و0.11% لتغليف األنابيب كما في 31 مارس 2019م و2020م 
و2021م على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تشتيت إدارة الشركة عن أعمالها الرئيسية من أجل الدفاع عن أي مطالبات ضمان، وهو ما سيكون له 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزام بالعقود المبرمة مع الغير 16و1و2
أبرمت الشركة عدًدا من االتفاقيات الجوهرية ألعمالها والتي منها كانت اتفاقيات نقل واتفاقيات التوريد للعمالء. واشتملت هذه العقود على بنود تحدد 
التزامات كل من أطراف االتفاقية. وبالنسبة للشركة، فإنها ملتزمة بتنفيذ األعمال للعمالء في فترة زمنية محددة وقد يترتب على عدم االلتزام بتلك المدد 
عواقب تصل إلى اإلنهاء. فإن االتفاقيات المبرمة مع مؤسسة تحلية المياه مثاًل تنص على حق المؤسسة في إنهاء االتفاقية في حال لم تلتزم الشركة 
في بنود االتفاقية او تأخرت في تنفيذ التزاماتها )لمزيد من المعلومات حول االتفاقيات الجوهرية واتفاقيات العمالء، فضاًل راجع القسم رقم  4-12 
»االتفاقيات الجوهرية« والقسم رقم  12-4-1 »اتفاقيات العمالء« من هذه النشرة(. وليس هناك أي ضمان بعدم إخالل الشركة بالبنود التعاقدية بموجب 
االتفاقيات المبرمة والمحافظة على عقودها. إن إخالل الشركة بالبنود التعاقدية لعقودها المبرمة مع الغير سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتمويل 17و1و2
التمويل الحاليأ. 

حصلت الشركة على تمويل من مصرف اإلنماء والبنك األهلي التجاري بمبلغ إجمالي قدره مليار وستمائة وخمسين مليون ومائة وسبعين ألف وأربعمائة 
وثالثة وخمسين وأربعة وسبعين هللة )1,650,170,453.74( ريال سعودي كما في تاريخ هذه النشرة، وذلك بموجب اتفاقيات تمويل انتهت وتعمل الشركة 
حاليا على تجديدها )لمزيد من المعلومات حول ترتيبات التمويل الحالية للشركة، فضاًل راجع القسم رقم  12-4-3 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة(. 
وتمثل نسبة ديون الشركة 48.5% و 53.4% و 16.3% من إجمالي أصول الشركة كما بتاريخ 31 مارس 2019م و2020م و2021 على التوالي. كما بلغ معدل 
سيولة الشركة )1.0( مرة و )1.2( مرة و )2.0( مرة كما بتاريخ 31 مارس 2019م و2020م و 2021م على التوالي. ووفقاً لترتيبات التمويل، يجوز للمقرضين 
ع ذلك  إنهاء أو إلغاء التمويل وفقاً لتقديرهم المطلق وألي سبب وبدون موافقة الشركة. إذا قرر أي مقرض إنهاء أو إلغاء أي تمويل ُمقدم للشركة، فقد يُسِرّ

دفع جميع المبالغ المستحقة بموجبه، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، تتضمن اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة بعض التعهدات والقيود التي تحد من قدرة الشركة على المشاركة في أنواع معينة من 
المعامالت، أو تكبد ديون إضافية أو توزيع أرباح على المساهمين. على سبيل المثال، تتضمن ترتيبات تمويل الشركة مع مصرف اإلنماء والبنك األهلي 
التجاري قيوداً على توزيع األرباح حيث أنه ال يحق للشركة توزيع أرباح قبل الحصول على الموافقة المسبقة منهما. وقد ال تكون الشركة قادرة على االمتثال 
لتلك التعهدات والقيود، وقد يؤدي أي إخالل بها إلى تسريع دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه التمويالت )ما لم تقم الجهات الممولة بالتنازل عن 

ذلك(، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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التمويل المستقبليب. 

قد تحتاج الشركة مستقباًل إلى الحصول على تمويل من البنوك التجارية أو المقرضين الحكوميين أو الممولين اآلخرين لتغطية متطلبات رأس المال العامل 
أو تنفيذ خطط النمو المستقبلية. قد ال تكون الشركة قادرة على الحصول على هذا التمويل على اإلطالق أو بشروط معقولة ألي سبب من األسباب بما 
في ذلك، على سبيل المثال، وجود قيود بموجب أي من عقود التمويل الحالي، أو تصور المقرضين للشركة أو النتائج المستقبلية لعمليات الشركة ووضعها 
المالي وتدفقاتها النقدية. كما قد يؤدي االقتراض بأسعار فائدة متغيرة إلى تعرض الشركة لزيادة في أسعار الفائدة )وللمزيد من المعلومات حول المخاطر 
المرتبطة بأسعار الفائدة، فضاًل راجع القسم رقم  2-2-13 »المخاطر المتعلقة بتكاليف التمويل وتقلبات أسعار الفائدة« من هذه النشرة(، وال تضمن 
الشركة قدرتها على الحصول على مثل هذا التمويل بشروط معقولة أو الحصول عليها على اإلطالق عند الحاجة. ونتيجًة لذلك، قد ال تتمكن الشركة من 
االستفادة من فرص األعمال التجارية، مثل فرص االستحواذ، والتجاوب مع التغييرات في ظروف السوق أو القطاع. وقد يؤدي وقوع أي مما سبق إلى تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ضمانات شخصية على أعضاء مجلس اإلدارة	. 

أبرمت الشركة اتفاقية تمويل مع مصرف اإلنماء بقيمة تمويل تبلغ مليار ومئة وعشرين مليون ومئة ألف )1,120,100,000( ريال سعودي. وقدم كل من 
عضو مجلس إدارة الشركة صالح محمد حمد الحمادي كفالة غرم وأداء بنسبة 28,50% من قيمة التسهيالت، كما قدم عضو مجلس اإلدارة محمد بن 
عبدالرحمن بن عبداهلل العثمان كفالة غرم وأداء بنسبة 4.99% من قيمة التسهيالت. وفي حال عدم موافقة أي من مساهمي الشركة على تقديم ضمانات 
شخصية في المستقبل للحصول على أي تمويل، فقد تطلب البنوك تقديم ضمانات إضافية، وقد ال تتمكن الشركة من تقديمها دون تكبد زيادة في تكلفة 
التمويل أو قد ال تتمكن من تقديمها على اإلطالق، وقد ترفض البنوك تقديم تمويل بشروط مناسبة أو تقديم أي تمويل على اإلطالق، األمر الذي من شأنه 
أن يؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )لمزيد من المعلومات حول هذه الضمانات، 

فضاًل راجع القسم رقم  12-4-3 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب 18و1و2
تخضع الشركة لمتطلبات الزكاة والضرائب في المملكة. وستؤدي أي زيادة في مستحقات الزكاة أو المتطلبات الضريبية المطبقة على الشركة للتأثير 
سلًبا على ربحيتها. باإلضافة إلى ذلك، قدمت الشركة إقرارات الزكاة والضرائب للسنوات المالية حتى عام 2021م ودفعت مستحقات الزكاة والضرائب 
حول  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  قبل  من  استفسارات  الشركة  تلقت  2021/17/03م(  )الموافق  1442/08/03هـ  بتاريخ  استحقاقها.  تاريخ  في 
المدة المحددة. وبتاريخ 1442/09/09هـ )الموافق  بالرد على تلك االستفسارات خالل  2019م، وقد قامت الشركة   – المالية لألعوام 2016م  القوائم 
2021/04/21م( تلقت الشركة خطاب تعديل )بسبب حالة فحص( من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طالبت الهيئة بموجبه الشركة بسداد فروقات 
عن الفترة من 2015/04/01م إلى 2016/03/31م بقيمة 4,645,061 ريال سعودي، وبتاريخ 1442/11/03هـ )الموافق 2021/06/13م( قامت الشركة 
)الموافق  1443/01/10هـ  بتاريخ  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  قبل  من  االعتراض  قبول  وتم  المطلوب.  والمبلغ  التعديل  على خطاب  باالعتراض 

2021/08/18م(. 

كما تلقت الشركة شهادات نهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات المالية حتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م. ولم 
تحصل الشركة على الربط الزكوي والضريبي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات المالية من 2011م إلى 2015م والسنوات المالية من 2017م 
إلى 2021م كما في تاريخ هذه النشرة و قد تعود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أي سنة سابقة وتطعن باإلقرارات المقدمة أو تطلب دفع مبالغ 
إضافية للزكاة أو الضرائب. وقد يؤدي أي اختالف في تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمبالغ الزكاة والضريبة المستحقة على الشركة إلى تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م(، وافق الشركاء في الشركة على اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بكامل 
ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات في الشركة )لمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  4-1-2 ) هـ(  »االندماج مع شركة 
ويلسبون لتغليف األنابيب )ذو القعدة 1441هـ الموافق يوليو 2020م(« من هذه النشرة(. وال تتضمن أنظمة الزكاة والضرائب في المملكة ما يسمح بتأجيل 
أو تفادي دفع الزكاة والضرائب على عمليات اإلندماج. قد تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتفسير عملية االندماج على أنها استحواذ على أصل، 
وبالتالي، تقوم بفرض التزامات زكوية أو ضريبية على عملية االندماج. ونظراً النقضاء شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بعد عملية االندماج، فستكون 
الشركة ملزمة بسداد أي التزامات ضريبية أو زكوية تنشأ عن عملية االندماج في المستقبل، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالقضايا المحتملة 19و1و2
تتعرض الشركة لمخاطر التقاضي في ما يتعلق بأعمالها وعملياتها مع العديد من األطراف، بما في ذلك عمالئها ومورديها وموظفيها ومساهميها والجهات 
التنظيمية. كما أن إجراءات التقاضي غير مؤكدة بطبيعتها وقد ال تصب نتائجها في مصلحة الشركة. وقد يؤدي ذلك أيًضا إلى تشتيت انتباه اإلدارة، مما 
سيؤدي إلى تكبد تكاليف كبيرة وتحويل الموارد. كما في تاريخ هذه النشرة، ليست الشركة طرًفا في أي إجراءات قضائية حالية أو محتملة. وليس هناك 
ما يضمن أن الشركة لن تواجه أي إجراءات تقاضي في المستقبل. كما سيكون ألي نتيجة غير مواتية في أي إجراءات قانونية وتنظيمية مستقبلية أو 
تكاليف تقاضي عالية تتكبدها الشركة للدفاع عن مثل هذه المطالبات تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية 20و1و2
كما في تاريخ هذه النشرة، ال تمتلك الشركة أي حقوق ملكية فكرية في المملكة أو في أي مكان آخر بما في ذلك عالمتها التجارية، وبالتالي قد ال تتمكن 
الشركة من حماية عالمتها التجارية في حالة حدوث أي انتهاك لها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وفي حال لم تتمكن الشركة من تسجيل عالمتها التجارية أو في حال قيام أي شخص باالعتراض على تسجيل تلك العالمة، 

سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بإنهاء اتفاقية المساهمين 21و1و2
أبرم المساهمون البائعون اتفاقية المساهمين بتاريخ 1431/05/30هـ )الموافق 2010/05/14م( المعدلة بتاريخ 1440/05/09هـ )الموافق 2019/01/15م( 
)ويشار إليها فيما يلي بـ »اتفاقية المساهمين«( والتي بموجبها تمارس الشركة األعمال التي تدخل ضمن نطاقها في كل من المملكة والكويت والبحرين 
وقطر وسوريا واليمن واإلمارات والعراق وُعمان حصرًيا من قبل الشركة وأن الشركة لها الحق األول في الرفض ألي عمل داخل هذه الدول قبل أي من 
المساهمون البائعون. وفي حال كانت الشركة غير قادرة على استيعاب أي عمل، ألي سبب من األسباب، مما يؤدي إلى احتمال فقدان مثل هذه األعمال، 
أبرم  2020/09/23م(،  )الموافق  1442/02/06هـ  وبتاريخ  المساهمين.  لموافقة  وفًقا  األخرى  القابضة  ويلسبون  شركات  بواسطة  تنفيذها  يتم  فقد 
المساهمون البائعون تعدياًل التفاقية المساهمين بحيث يتم انتهاؤها تلقائياً بتاريخ اإلدراج. وبعد انتهاء اتفاقية المساهمين عند اإلدراج، لن يكون للشركة 
الحق الحصري بممارسة األعمال التي تدخل ضمن نطاقها في البلدان الوارد ذكرها أعاله. وبالتالي، سيكون بمقدور المساهمين البائعين منافسة أعمال 
الشركة، وفي حال قام أي من المساهمين البائعين بمنافسة أعمال الشركة، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بالمنافسة، فضاًل راجع القسم رقم  2-2-1 »المخاطر المتعلقة 

بالمنافسة« من هذه النشرة(. 

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 22و1و2
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية عملياتها، بما في ذلك التأمين ضد مخاطر الممتلكات، والتأمين ضد خيانة األمانة، والتأمين ضد 
تعطل اآلالت، والتأمين النقدي، والتأمين الصحي للموظفين )لمزيد من المعلومات حول وثائق التأمين الخاصة بالشركة، فضاًل راجع القسم رقم  8-12 
»التأمين« من هذه النشرة(. تخضع عمليات الشركة لمخاطر متأصلة، مثل العيوب واألعطال وأعطال معدات التصنيع، والحرائق، واالنفجارات، وفقدان 
المنتجات خالل النقل، ومسؤولية الطرف الثالث، والمسؤولية العامة، والحوادث والكوارث الطبيعية. وقد ال يكون تأمين الشركة مالئًما لتغطية أي من أو 
جميع التزاماتها أو المخاطر التي قد تتعرض لها بالكامل كما قد تقع خسائر غير مؤمن عليها، أو قد يتجاوز مبلغها التغطية التأمينية المتاحة للشركة. 
باإلضافة إلى ذلك، قد تشتمل وثائق التأمين الخاصة بالشركة على استثناءات أو قيود على التغطية، والتي بموجبها قد ال يغطي التأمين أنواًعا معينة 
من الخسائر واألضرار والمسؤوليات. نتيجًة لذلك، فإن الشركة معرضة لتكبد خسائر قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها. 
باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن أقساط التأمين المستحقة على الشركة ستكون مناسبة تجارًيا أو أن الشركة ستكون قادرة على تجديد وثائق 
التأمين الحالية من األساس، بما في ذلك في حالة عدم توفر التأمين المناسب ألي من مجاالت عملياتها. وقد يؤدي وقوع أي مما سبق إلى تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على اإلدارة التنفيذية والموظفين الرئيسيين 23و1و2
يعتمد نجاح الشركة على االحتفاظ بفريق اإلدارة التنفيذية وفريقها التشغيلي الرئيسي، باإلضافة إلى قدرتها على توظيف وتدريب والحفاظ على الموظفين 
المؤهلين في المستقبل. وعلى وجه الخصوص، تعتمد الشركة على بعض األفراد الرئيسيين ممن يحظون بخبرة ومعرفة واسعة في قطاع صناعة األنابيب 
بشكل عام والذين قدموا إسهامات كبيرة على مستوى تطوير عملياتها. تواجه الشركة منافسة محتدمة في قطاع صناعة األنابيب على المهنيين ذوي المهارات 
العالية. لذلك، قد ال تكون الشركة قادرة على توظيف والحفاظ على المهنيين ذوي المهارات والخبرة المطلوبة. فقد يستقيل أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية 
أو الموظفين الرئيسيين في أي وقت، وقد ال تتمكن الشركة من إيجاد البديل المناسب. فعلى سبيل المثال، قدم الرئيس التنفيذي للشركة استقالته اعتباًرا من 
ديسمبر 2020م، وقام العضو المنتدب للشركة بمهام الرئيس التنفيذي إلى حين تم تعيين الرئيس التنفيذي الحالي للشركة )محمد عبدالعزيز محمد الشاهين( 
بموجب عقد العمل المبرم معه بتاريخ 1442/10/20هـ )الموافق 2021/06/01م( )وللمزيد من المعلومات حول الرئيس التنفيذي، فضاًل راجع القسم رقم 
  5-5-2 »أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة« من هذه النشرة(. وقد يؤدي فقدان خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية أو الموظفين الرئيسيين لدى الشركة 
إلى إعاقة أو تأخير تنفيذ وتحقيق أهدافها االستراتيجية، وتحويل اهتمام اإلدارة إلى البحث عن بدائل معينة مؤهلة أو إلى التأثير سلًبا على قدرتها على إدارة 
أعمالها بفعالية وكفاءة. باإلضافة إلى ذلك، قد تعتمد بعض عالقات العمالء المهمة للشركة على األداء المستمر للمديرين األفراد أو الموظفين التشغيليين، 
وقد يؤدي فقدان هؤالء األفراد إلى تعريض عالقات العمالء الرئيسيين للخطر. وقد تحتاج الشركة إلى استثمار موارد مالية كبيرة الستقطاب موظفين 
جدد واالحتفاظ بهم وقد ال تحقق عوائد على هذه االستثمارات. سيكون لعدم قدرة الشركة على توظيف والحفاظ على أعضاء اإلدارة التنفيذية والموظفين 

الرئيسيين ذوي المهارات والخبرة المطلوبة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم توفر الخبرة في إدارة شركات مدرجة في السوق المالية 24و1و2
تعمل الشركة منذ تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة حتى تم تحويلها إلى شركة مساهمة بتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(. وبناًء 
على ذلك، ال يتمتع جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة بخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في المملكة واالمتثال لألنظمة واللوائح الخاصة بهذه 
الشركات. وعلى وجه الخصوص، يحتاج التدريب الداخلي و/أو الخارجي الذي يحصل عليه أعضاء اإلدارة التنفيذية في إدارة شركة مساهمة مدرجة، 
باإلضافة اللتزامات الرقابة وإعداد التقارير التنظيمية المفروضة على الشركات المدرجة، إلى اهتمام كبير من أعضاء اإلدارة التنفيذية، وهو ما يمكن 
أن يشتت انتباههم عن اإلدارة اليومية ألعمال الشركة. وفي حال عدم االمتثال في الوقت المناسب لألنظمة ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات 
المدرجة، فسيعرض ذلك الشركة لعقوبات وغرامات تنظيمية. وقد يؤدي وقوع أي مما سبق إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطاؤهم 25و1و2
قد يؤدي سوء سلوك الموظفين وأخطائهم إلى إخالل الشركة باألنظمة المعمول بها، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات تنظيمية على الشركة من قبل 
الجهات المختصة. وستختلف هذه العقوبات وفًقا لسوء السلوك أو الخطأ المرتكب وسيكلف ذلك المسؤولية المالية للشركة أو يضر بسمعتها. ويشمل 

سوء السلوك أو األخطاء التي يرتكبها الموظفون اآلتي:

التصرف غير المناسب من الناحية االجتماعية. 	

التورط في أعمال تحريف أو أنشطة احتيالية أو خادعة أو غير الئقة أثناء تسويق منتجات الشركة لعمالء حاليين أو محتملين. 	

عدم االمتثال لألنظمة المعمول بها أو الضوابط واإلجراءات الداخلية. 	

عدم توثيق المعامالت بشكل صحيح وفًقا إلجراءات التوثيق والعمليات الموحدة للشركة، وعدم استخدام المشورة القانونية المناسبة في ما يتعلق  	
بالوثائق غير الموحدة أو عدم الحصول على تفويض داخلي مناسب.

إذا ارتكب موظفو الشركة أي سوء سلوك أو أخطاء تؤدي إلى تكبد التزامات أو عقوبات مالية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركات ولجان المجلس 26و1و2
اعتمدت الشركة الئحة الحوكمة الداخلية بتاريخ 1443/02/15هـ )الموافق 2021/09/22م( )لمزيد من المعلومات في ما يتعلق بالئحة الحوكمة الداخلية، 
فضاًل راجع القسم رقم  5-7 »حوكمة الشركة« من هذه النشرة(. تتضمن هذه الالئحة القواعد المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة. 
وسيعتمد نجاح الشركة في تطبيق قواعد وإجراءات حوكمة الشركات بشكل صحيح على مدى فهم هذه القواعد وإدراكها والتنفيذ السليم لهذه القواعد 
واإلجراءات من قبل مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية، خاصة في ما يتعلق بمتطلبات استقاللية المجلس وإجراءات تضارب المصالح ومتطلبات 
اإلفصاح. وفي حال عدم االمتثال لألحكام اإللزامية الواردة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، فسيؤدي ذلك إلى فرض عقوبات تنظيمية على 

الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م( و 1443/02/14هـ )الموافق 
2021/09/21م( )لمزيد من المعلومات حول لجان مجلس إدارة الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  5-4 »لجان مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(. وقد يؤثر 
عدم أداء أعضاء هذه اللجان لواجباتهم واعتماد إطار يضمن حماية مصالح الشركة ومصالح مساهميها، على امتثال الشركة لحوكمة الشركات ومتطلبات 
اإلفصاح المستمر وقدرة المجلس على مراقبة أنشطة الشركة من خالل هذه اللجان، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 27و1و2
أبرمت الشركة في الماضي تعامالت مع أطراف ذات العالقة تتضمن اتفاقيات قروض بموجبها قدم المساهمون قروًضا للشركة حيث بلغ رصيد القروض 
المقدمة من المساهمون 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م )لمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  6-4-1 »ملخص المعلومات 
المالية للشركة« من هذه النشرة(. باإلضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على ضمانات من المساهمين ألغراض عقود التمويل التي أبرمتها الشركة. وتجدر 
اإلشارة إلى عدم قيام الشركة بتوثيق هذه التعامالت مع األطراف ذات العالقة والمتعلقة بالقروض والضمانات المقدمة من المساهمين. وأبرمت الشركة 
كذلك اتفاقية تنازل مع شركة ويلسبون كورب حيث تنازلت شركة ويلسبون كورب عن أداء بعض الخدمات بموجب أمر شراء كانت طرًفا فيه إلى الشركة 
)لمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  6-4-1 »ملخص المعلومات المالية للشركة« ورقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة« 
من هذه النشرة(. وقد تدخل الشركة أيًضا في تعامالت مع أطراف ذات العالقة في المستقبل. و بلغ إجمالي قيمة التعامالت مع األطراف ذات العالقة 
واحد وثالثين مليون وسبعمائة واثنين وتسعين وستمائة وتسعة وسبعين )31,792,679( ريال سعودي وسبعة وثالثين مليون وثمانية وثالثين ألف وثالثمائة 
وستة وسبعين )37,038,376( ريال سعودي وأربعة وأربعين مليون وستة وأربعين ألف وستمائة وخمسة وستين )44,046,665( ريال سعودي في السنوات 
المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م على التوالي. من ضمن هذه التعامالت، بلغت قيمة المشتريات من األطراف ذات العالقة 14.6 
مليون ريال سعودي و 23.7 مليون ريال سعودي و26.0 مليون ريال سعودي والتي تمثل 1.9% و 2.0% و 4.7% من إجمالي حجم المشتريات للسنوات 
المالية المنتهية في 31 مارس 2019م 2020م و2021م على التوالي، كما بلغت قيمة التكاليف المالية 5.6 مليون ريال سعودي و5.6 مليون ريال سعوي و 
12.1 مليون ريال سعودي والتي تمثل 37.8%، 11.6% و19.9% من إجمالي حجم التكاليف المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م 2020م 

و2021م على التوالي. 

وبلغ رصيد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما في 31 مارس 2019م و 2020م و2021م 27.5 مليون ريال سعودي و 89.8 ريال سعودي و 
6.2 مليون ريال سعودي على التوالي مشكلة ما نسبته 3.3% و 7.8% و 0.8% من إجمالي الموجودات. والجدير بالذكر أن أرصدة المبالغ المستحقة من 
األطراف ذات العالقة كما في 31 مارس 2019م و 2020م قد شملت تعامالت الشركة مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب قبل االندماج والتي بلغت 27.5 

مليون ريال سعودي و 89.8 مليون ريال سعودي على التوالي. 

كما بلغ رصيد مستحقات األطراف ذات العالفة كما في 31 مارس 2019م و 2020م و2021م 5.1 مليون ريال سعودي وصفر و0.4 مليون ريال سعودي 
على التوالي، مشكلة ما نسبته 0.6% و صفر و 0.1% من إجمالي المطلوبات.
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وتنص المادة الحادية والسبعين )71( من نظام الشركات على أنه ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال 
والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية، وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار 
الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. وعليه، حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية على اتفاقيات قروض 
المساهمين بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م(، وعلى موافقة الجمعية العامة العادية على عموالت ضمانات الشركة و اتفاقية التنازل 

بتاريخ 1442/11/04هـ )الموافق 2021/06/14م(.

 وتنص المادة الحادية والسبعين )71( من نظام الشركات على أنه إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته في األعمال والعقود التي تتم 
لحساب الشركة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت 
له من ذلك. كما تقع المسؤولية عن األضرار الناتجة من األعمال والعقود على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وكذلك على أعضاء مجلس 
اإلدارة، إذا تمت تلك األعمال أو العقود بالمخالفة ألحكام المادة الحادية والسبعين )71( من نظام الشركات أو إذا ثبت أنها غير عادلة، أو تنطوي على 
تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين. وعليه، فإن الشركة قد تتعرض لمخاطر لمخلفتها المادة الحادية والسبعية )71( من نظام الشركات فيما 
يخص الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية بخصوص عموالت ضمانات الشركة أو اتفاقية التنازل، وقد تتعرض تلك العقود لإلنهاء. كما أن قد 
يتعرض أعضاء مجلس اإلدارة إلى تحمل السمؤولية عن األضرار الناتجة من تلك األعمال والعقود مما لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما أنه في حالة عدم قيام الشركة بتوثيق االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة أو في حال عدم إبرامها في المستقبل على أساس تجاري، فسيكون لذلك 
تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على نظم المعلومات 28و1و2
تعتمد الشركة بشكل متزايد على أنظمة تقنية المعلومات في عملياتها. طبقت الشركة نظام )SAP ERP( في جميع األقسام كجزء من تخطيط موارد 
المنشأة. وتعتمد قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفعالية إلى حد كبير على موثوقية وقدرة هذه األنظمة كما أن أي إخفاق محتمل من مزودي الخدمات 
الخارجيين في تقديم خدمة عالية الجودة دون انقطاع هو أمر خارج عن سيطرتها. قد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة إلى التلف الناتج 
عن فيروسات الكمبيوتر والكوارث الطبيعية وتوغالت المتسللين أو المخترقين وتعطل األجهزة أو البرامج وتقلبات الطاقة والهجمات اإللكترونية اإلرهابية 
وغيرها من االختالالت المماثلة. وفي حال لم تعمل أنظمة تقنية المعلومات في الشركة بالشكل المتوقع ألي سبب من األسباب، أو إذا كان هناك أي خرق 
كبير لألمن، فسيؤدي ذلك إلى تعطيل أعمالها باإلضافة إلى العديد من العواقب السلبية، بما في ذلك انخفاض فعالية وكفاءة العمليات، والكشف غير 
المالئم عن المعلومات السرية أو الخاصة، وزيادة التكاليف العامة وفقدان المعلومات المهمة، والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي زيادة استخدام الشركة واعتمادها على تطبيقات وأنظمة قائمة على اإلنترنت لتخزين ومعالجة ونقل المعلومات )مثل 
الحوسبة السحابية( إلى تعرض الشركة وموظفيها وعمالئها لخطر فقدان تلك المعلومات أو إساءة استخدامها. وقد تضطر الشركة إلى تكبد تكاليف 
كبيرة لتوفير الحماية من األضرار الناجمة عن هذه االضطرابات أو الخروقات األمنية في المستقبل، وقد تتعطل األنشطة التجارية للشركة بشكل جوهري 
وتتعرض الضوابط الداخلية للخطر في حال تعرض أي عضو من أعضاء أنظمة تقنية المعلومات أو شبكات االتصاالت لدى الشركة للتعطل بشكل كلي أو 

جزئي، وهو ما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

يجدر بالذكر إلى أن أنظمة المعلومات الخاصة بالشركة تعتمد على شركة ويلسبون كورب ليمتد حيث يتم حفظ البيانات الخاصة بالشركة في خوادم 
وقواعد البيانات الخاصة بشركة ويلسبون كورب ليمتد تاريخياً. وكما في تاريخ هذه النشرة، ال تزال الشركة في طور التعاقد مع مزودي خدمات مستقلين 
ونقل البيانات الخاصة بها إلى خوادم وقواعد البيانات المستقلة عن شركة ويلسبون كورب ليمتد والتي ستستغرق عدة أشهر. ونظراً لعدم وجود عالقة 
تعاقدية فيما بين الشركة وشركة ويلسبون كورب ليمتد فيما يخص هذه البيانات، فقد ال تتمكن الشركة من الوصول إلى البيانات الخاصة بها أو استخدامها 
ألي سبب من األسباب مثل عدم تعاون شركة ويلسبون كورب ليمتد أو إخالل مزودي خدمات شركة ويلسبون كورب ليمتد بالتزاماتهم وهو ما قد يؤدي إلى 
تعطل أعمال الشركة بشكل كلي أو جزئي، وقد ال تتمكن الشركة من الرجوع على شركة ويلسبون كورب ليمتد أو مقدمي الخدمات بأي تعويضات بشكل 

مباشر وهو ما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باستراتيجية التوسع والنمو  29و1و2
في  والمشاركة  للمشاريع،  جديدة  مناقصات  ترسية  تشمل  التي  النمو  واستراتيجيات  تنفيذ خطط  في  قدرتها  على  للشركة  المستقبلي  األداء  يعتمد 
التنفيذ  الفرص الجديدة التي قد تنشأ عن مشاريع التخصيص وتطوير حلول جديدة للعمالء. وتعتمد هذه األنشطة على قدرة الشركة في مواصلة 
وتحسين نظم المعلومات التشغيلية واإلدارية بكفاءة في الوقت المناسب، وكذلك الحصول على موافقات الجهات التنظيمية إذا كان هناك حاجة إلى 
زيادة طاقتها اإلنتاجية أو تشغيل أي مصانع جديدة. ليس هناك ما يضمن أن موظفي الشركة أو أنظمتها الحالية ستكون كافية لدعم التوسع والنمو في 
المستقبل، أو أنها ستكون قادرة على الحصول على الموافقات الالزمة ألي خطط نمو مستقبلية في الوقت المناسب أو الحصول عليها على اإلطالق. 
باإلضافة إلى ذلك، تخضع خطط توسع الشركة لجداول زمنية محددة وقد تتطلب تموياًل إضافًيا لتغطية التكاليف اإلضافية. وقد يؤدي عدم االلتزام 
بهذه الجداول الزمنية أو عدم الحصول على تمويل إضافي إلى عدم تحقيق النتائج االقتصادية المرجوة لخطط النمو والتوسع. وسيكون لعدم تنفيذ 
الشركة لخطط أعمالها واستراتيجيات النمو لديها ألي سبب وفي الوقت المناسب تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

المستقبلية. وتوقعاتها  عملياتها 
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المخاطر المتعلقة بالقدرة التنافسية لألسعار 30و1و2
التنافسية  القدرة  وخاصة  والمالية،  الفنية  المعايير  أساس  على  العروض  تقييم  ويتم  المناقصات.  من خالل  لمنتجاتها  الطلبات  معظم  الشركة  تتلقى 
لألسعار. ترتبط القدرة التنافسية لألسعار بكفاءة التصنيع في الشركة بما في ذلك أسعار المواد الخام وتكاليف شراء المواد الخام وتكاليف تحويل 
المصنع والنفقات اإلدارية. ويتطلب ذلك من الشركة أن يكون لديها أنظمة وعمليات للحفاظ على وتحسين كفاءة التصنيع وتكاليف الشراء وتكاليف تحويل 
المصانع والنفقات اإلدارية. فإذا لم تتمكن الشركة من إدارة تلك المجاالت وتحسينها بشكل فعال، فقد ال تحقق التنافسية في األسعار مما قد يؤدي إلى 
فقدان الشركة حصة من الطلبات الجديدة )بما في ذلك أي من الطلبات التي تقوم الشركة بتقديم العروض عليها حالياً( لموردين آخرين وهو ما سيكون 

له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات غير المتوقعة في النفقات الرأسمالية 31و1و2
تعتمد عمليات الشركة على توفر المعدات واآلالت الالزمة لتصنيع منتجاتها. وقد يُطلب من الشركة استبدال معداتها وآالتها الحالية ألي أسباب غير 
متوقعة بما في ذلك أي أعطال في اآلالت أو التقادم التكنولوجي، والتي قد تؤدي إلى تكبد نفقات رأسمالية إلصالح أو استبدال تلك اآلالت. وفي حال 
كانت تلك النفقات الرأسمالية كبيرة، فقد تحتاج الشركة للحصول على تمويل إضافي، والذي قد ال يكون متاًحا بتكلفة معقولة أو غير متاح إطالقاً. وقد 

يؤدي وقوع أي من هذه األحداث إلى تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير اسم الشركة التجاري  32و1و2
مارست الشركة أعمالها منذ 1431/12/18هـ )الموافق 2010/11/24م( باسم »شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب«، حيث ُعرفت الشركة في قطاع 
صناعة األنابيب ومع عمالئها واألطراف األخرين الذي تتعامل معهم بهذا االسم التجاري. وعليه، فإن قيام الشركة بتغيير اسمها إلى »شركة أنابيب الشرق 
المتكاملة للصناعة« بتاريخ 1431/12/18هـ )الموافق 2010/11/24م(، ينطوي على عدد من المخاطر والتحديات، حيث قد ال يكون لالسم الجديد نفس 
األثر القوي لالسم السابق كما قد يؤدي إلى فقدان معرفة القطاع والعاملين فيه للشركة وقد تأخذ الشركة وقًتا طوياًل للتعريف باسمها التجاري الجديد 
واكتساب ثقة السوق باالسم الجديد. ونتيجًة لجهل السوق باسم الشركة التجاري الجديد، فقد ال تحقق الشركة أرباًحا كما كانت تحققه بالسابق وقد 
يؤدي ذلك إلى تكبد نفقات إضافية للتعريف باسمها في السوق وبالتالي سيكون تغيير االسم التجاري للشركة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلة.

المخاطر المتعلقة بآالت الشركة ومعداتها 33و1و2
تتكون عمليات التصنيع في الشركة من مصنع األنابيب الحلزونية ومصنع اللحام المزدوج ومصنع تغليف األنابيب. وبلغت القيمة الدفترية للمصنع واآلالت 
كما في 31 مارس 2021م 554,9 مليون ريال سعودي، كما بلغ رصيد االستهالك المتراكم للمصنع واآلالت 314,6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م. ويتم استهالك اآلالت على مدى فترة تتراوح من سنتين إلى عشرين سنة حسب تحمل اآللة. وتخطط الشركة للصيانة الدورية لمعداتها، كما 
تخصص 5% من ساعات اإلنتاج للصيانة الوقائية، إال أن تشغيل بعض المعدات األساسية التي تعتمد عليها عمليات التصنيع الخاصة بالشركة مثل آلة فك 

اللف والرافعات ومعدات اللحام قد تتعطل ألسباب غير متوقعة أو ألحداث أخرى مثل الحرائق أو األعطال الميكانيكية.

وتوقفت مصانع الشركة عن التشغيل لمدة خمسة وستة وأربعة أيام في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م ,و2021م على التوالي بسبب 
أعمال الصيانة. وفي ظل الصيانات الدورية، ال يوجد ما يضمن عدم تعرض مصانع الشركة في المستقبل إلى انخفاض اإلنتاج نتيجة لفشل المعدات أو 
لحدوث أحداث أخرى غير متوقعة مثل الحرائق. وقد ينتج عن ذلك الفشل، انخفاض في اإلنتاجية إلى الحد الذي ال يمكن معه التعويض عن فقد اإلنتاج 
وقد يضر ذلك بعالقات الشركة مع عمالئها مما سيكون تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلة.

عالوة على ذلك، في حال اكتمل العمر اإلنتاجي ألحد المصانع، تتحمل الشركة تكاليف إيقاف التشغيل والقيام بالتصرف باآلالت والمعدات المملوكة 
للشركة بطريقة قد تكون مكلفة، حيث أن تكاليف التفكيك قد تلكف الشركة مبالغ جوهرية مما سيكون لتلك النفقات تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلة.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  2و2
المخاطر المتعلقة بالمنافسة 1و2و2

تعمل الشركة في بيئة تنافسية شديدة وليس هناك ما يضمن استمرار الشركة في المنافسة الفعالة مع المنافسين اآلخرين في السوق. يعتمد أداء الشركة 
ويعتمد ذلك على قدرة  الربحية.  الحفاظ على  وزيادتها مع  والحفاظ عليها  السوق  والمستقبلي على قدرتها على االستحواذ على حصتها في  الحالي 
الشركة على الحفاظ على ميزتها في الطاقة اإلنتاجية والعمليات المتكاملة وعرض المنتجات من األنابيب ذات القطر الواسع باإلضافة إلى الجودة العالية 
واألسعار التنافسية للمنتجات. وال يوجد ما يضمن أن المنافسين الحاليين أو المستقبليين للشركة لن يقدموا منتجات بجودة تنافسية وأسعار أقل، أو أنهم 
لن يخفضوا أسعار منتجاتهم بشكل استراتيجي ألهداف المنافسة وتوسيع حصتهم في السوق. وعليه، قد ال تتمكن الشركة من مواكبة سياسات أسعار 
منافسيها مع الحفاظ على ربحيتها، مما قد يؤدي إلى فقدان حصتها في السوق. باإلضافة إلى ذلك، يخضع القطاع الذي تعمل فيه الشركة التجاهات 
السوق ومتطلبات السوق المتغيرة مدفوعة بالتقدم في قدرات وتقنيات التصنيع. وقد ال تكون الشركة قادرة على التكيف بسرعة مع اتجاهات السوق 
وتصدر المشهد. سيؤدي حدوث أي من هذه العوامل إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة، مما سيؤدي بدوره إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

16



المخاطر المتعلقة بالتغييرات في السياسات الحكومية للمشتريات الحكومية 2و2و2
تستفيد الشركة من السياسات التي قدمتها حكومة المملكة لتعزيز المشتريات المحلية من خالل برامج المحتوى المحلي. وتفرض مثل هذه البرامج 
على العمالء مثل مؤسسة تحلية المياه الشراء من الشركات الصناعية المحلية مما يمنح الشركة ميزة على الموردين األجانب. كما أطلقت شركة أرامكو 
السعودية برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في المملكة )اكتفاء(، والذي يكون في مقدمة أهدافه توطين ما نسبته 70% من المحتوى المحلي ضمن 
منظومة اإلمداد في شركة أرامكو السعودية.وعليه، فإنه إذا كان هناك تغيير في السياسات الحكومية أو في مبادرات شركة أرامكو السعودية المتعلقة 
بدعم الصناعة المحلية، فقد تفقد الشركة هذه الميزة التنافسية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة في المملكة  3و2و2
تعتمد عمليات التصنيع لدى الشركة بشكل كبير على منتجات الطاقة بما في ذلك الوقود والمياه والكهرباء، والتي تمثل جزًءا كبيًرا من تكاليف إنتاج 
الشركة. في ضوء انخفاض أسعار النفط والعجز الناتج في موازنة المملكة، وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 95 بتاريخ 1437/03/17هـ )الموافق 
2015/12/28م(، على خفض الدعم الحكومي، مما أدى إلى زيادة أسعار الطاقة )بما في ذلك الوقود(، وتعرفة الكهرباء وخدمات المياه والصرف الصحي 
لتعديل أسعار منتجات  )الموافق 2017/12/12م( خطتها  بتاريخ 1439/03/24هـ  الطاقة  وزارة  أعلنت  والصناعية. كما  والتجارية  السكنية  للقطاعات 
الطاقة علًما بأن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل شهري وفًقا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. وقد أدى إعالن وزارة 
الطاقة لتعديل أسعار منتجات الطاقة إلى ارتفاع أسعار البنزين فئة 91 و95 أوكتان والديزل المستخدم للصناعة والمرافق والديزل المستخدم للنقل 
والكيروسين ابتداًء من 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(. وبتاريخ 1442/11/30هـ )الموافق 2021/07/10م(، أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة 
تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة بصدور توجيه ملكي باعتماد تحديد سقف ألسعار البنزين اعتباًرا من تاريخ صدور اإلعالن على أن 
تكون األسعار لفئة أوكتان 91 بريالين وثمانية عشر هللة )2.18( ريال سعودي ولفئة أوكتان 95 بريالين وثالثة وثالثين هللة )2.33( ريال سعودي على أن 
تُراجع األسعار بشكل مستمر بما ال يتجاوز السقف الممقرر. بلغت مصروفات الشركة المتعلقة بالمرافق العامة )بما في ذلك الوقود والماء والكهرباء( 
5.3 مليون ريال سعودي، و8.4 مليون ريال سعودي و4.1 مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و31 
مارس 2021م على التوالي، والتي تمثل ما نسبته 0.7% و0.6% و0.6% من إجمالي المصاريف للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و 2020م 
و 2021م على التوالي.و ستؤدي أي زيادة مستقبلية في أسعار منتجات الطاقة والمياه والكهرباء إلى تكبد الشركة لتكاليف إضافية، والتي قد ال تتمكن 
الشركة من تحميلها على عمالئها، وبالتالي قد تؤثر على ربحية الشركة. وهذا بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألوضاع السياسية واألمنية في منطقة الشرق األوسط 4و2و2
تقع مصانع الشركة وعملياتها وقاعدة عمالئها في المملكة. تخضع المملكة ومنطقة الشرق األوسط لعدد من المخاطر الجيوسياسية واألمنية. قد تساهم 
أي من األحداث الجيوسياسية أو أي تطورات مستقبلية في الوضع الجيوسياسي في عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط والمناطق المحيطة )التي 
قد تشمل أو ال تشمل المملكة بشكل مباشر(، وبالتالي هناك حالة من عدم اليقين بالنسبة لالستثمارات في منطقة الشرق األوسط. وقد يكون ألي تغييرات 
غير متوقعة في الظروف السياسية أو االجتماعية أو غيرها في دول منطقة الشرق األوسط، أو أي هجمات إرهابية أو أعمال تخريب في المستقبل 
تستهدف المملكة، تأثير سلبي على السوق التي تعمل فيها الشركة، وقدرتها على االحتفاظ وجذب العمالء واالستثمارات التي قامت بها الشركة أو قد 

تقوم بها في المستقبل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي  5و2و2
تقع العمليات األساسية للشركة وقاعدة عمالئها في المملكة، وبالتالي يتأثر أداؤها ونتائج عملياتها وآفاق النمو لديها بالحالة االقتصادية العامة في 
المملكة والعالم. لذا فإن أي تراجع اقتصادي في المملكة أو في قطاع النفط والغاز سيؤثر سلًبا على الشركة، إذ قد يقلل ذلك من العمالء أو يؤجل 
المشاريع التي تستخدم منتجات الشركة، مما يؤثر سلًبا على الطلب على هذه المنتجات. وهذا بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، يعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، والتي تلعب دوًرا مهًما في الخطة االقتصادية للمملكة والناتج المحلي اإلجمالي. 
سيؤدي أي انخفاض في أسعار النفط إلى تباطؤ اقتصادي أو تباطؤ في خطط اإلنفاق الحكومية، مما سيؤثر على جميع قطاعات اقتصاد المملكة وبالتالي 
سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. تجدر اإلشارة إلى أن اقتصاد المملكة، كما 
بـ  إليه فيما يلي  البلدان األخرى، يعاني حالًيا من اضطراب كبير نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد )ويشار  هو الحال مع اقتصادات العديد من 
»كوفيد-19«( )لمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بكوفيد-19، فضاًل راجع القسم رقم   2-2-7 »المخاطر المتعلقة بتفشي مرض معدي« من 
هذه النشرة(، ومن هذه االضطرابات االنخفاض الحاد في أسعار النفط خالل الربع األول من عام 2020م. وال يوجد ما يضمن أن األوضاع االقتصادية 
في المملكة لن تزداد سوًءا في المستقبل نتيجة النخفاض أسعار النفط أو غيرها من العوامل، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بطاقة إنتاج األنابيب العالمية 6و2و2
يأتي الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة والعالم مدفوًعا بقطاعات الماء والنفط والغاز. في السنوات األخيرة، 
زادت الطاقة اإلنتاجية لتصنيع األنابيب استجابة لزيادة الطلب من قطاعات الماء والنفط والغاز وزيادة بناء خطوط األنابيب الجديدة وغيرها من مشاريع 
تطوير البنية التحتية. إال أن زيادة الطاقة اإلنتاجية لتصنيع األنابيب المقترنة بضعف الطلب نتيجة لتباطؤ االقتصاد العالمي أو غير ذلك من العوامل قد 
يؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية في قطاع تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( العالمي. وقد تؤثر الطاقة الزائدة في قطاع تصنيع 
أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( العالمية على الطلب على منتجات الشركة في المملكة وقدرتها على التوسع ورفع أسعار البيع وزيادة 
المنافسة مع التأثير على قدرتها على زيادة مستوى إنتاجها بشكل عام. وال يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على المنافسة بنجاح في هذه البيئة أو 
أن التباطؤ في االقتصاد العالمي أو الطاقة اإلنتاجية الزائدة لن يستمر لفترة طويلة، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتفشي مرض معدي 7و2و2
قد يكون لتفشي مرض معدي في المملكة أو في أي مكان آخر، أو أي مخاوف صحية عامة خطيرة أخرى مثل االنتشار العالمي لكوفيد-19، تأثيًرا سلبًيا 
على االقتصادات واألسواق المالية واألنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أعمال الشركة. على سبيل المثال، أدى تفشي كوفيد-19 في 
العالم إلى تقلب في أسواق رأس المال العالمية، وأثر على أسعار السلع األساسية، وأدى إلى ارتفاع مستويات البطالة وأثر سلًبا على الطلب العالمي على 
النفط وأسعاره. واعتمدت المملكة، مثل غيرها من الدول، إجراءات وقائية واحترازية صارمة على السفر والمواصالت العامة، ومتطلبات بقاء الناس في 
المنزل وممارسة التباعد االجتماعي، وإغالق أماكن العمل واألنشطة االقتصادية لفترات طويلة، مما أدى إلى تعطيل شديد القتصاد المملكة. وال يوجد 
ما يضمن طول المدة والطريقة التي ستبقى بها أي إجراءات احترازية، بما في ذلك أي إعادة فرض أي إجراءات احترازية أو تشديدها أو توسيع نطاقها. 
قد يؤدي أي مما سبق أو تفشي أمراض معدية أخرى في جميع أنحاء العالم إلى انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، أو تأثير سلبي طويل على اقتصاد 

المملكة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن أي تفشي ألي مرض معدي في مصانع الشركة قد يؤدي إلى إغالق المصانع لفترات زمنية معينة أو تطبيق إجراءات احترازية معينة 
تهدف إلى تقليل الحضور الشخصي. على سبيل المثال، تم إغالق مصانع الشركة لمدة عشرة )10( أسابيع تقريباً من تاريخ 1441/07/29هـ )الموافق 
2020/03/24م( وحتى تاريخ 1441/10/14هـ )الموافق 2020/06/06م( وذلك نتيجًة لتفشي كوفيد-19 في المدينة الصناعية الثانية في الدمام. وإن هذا 
اإلغالق أّثر على جدول إنتاج الشركة وأّخر تسليم األنابيب لبعض العمالء كما أنه أّثر سلبًيا على قدرة الشركة على الحصول على المواد الخام وشحنها 
للشركة والذي نتج عنه إنخفاض في مبيعات الشركة في تلك الفترة حيث انخفضت المبيعات بنسبة 43.9% خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2021م 
مقارنة مع السنة المنتهية في 31 مارس 2020م كما أّثر على تحصيل الذمم المدينة، حيث حدث تباطؤ في تحصيل الذمم المدينة المتأخرة من عمالء 
الشركة مما أدى إلى ارتفاع متوسط أيام تحصيل الذمم المدينة من 113 يوم كما في 31 مارس 2020م إلى 121 يوم كما في مارس 2021م. باإلضافة، 
إنخفضت إيرادات الشركة المتحصلة من تعامالتها مع مؤسسة تحلية المياه بما يقدر بمبلغ 606.2 مليون ريال سعودي كما في السنة المالية المنتهية 
في 31 مارس 2021م لما سببته الجائحة من إغالق مصانع الشركة وانخفاض الطلبات المقدمة للشركة. وبشكل عام، قد يؤدي إغالق مصانع الشركة 
إلى تعطيل اإلنتاج أو إلى تكبد تكاليف إضافية لاللتزام بأي إجراءات احترازية، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في البيئة التنظيمية 8و2و2
تخضع الشركة وعملياتها لرقابة وتنظيم عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، وزارة التجارة ووزارة االستثمار 
ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية. تتغير البيئة القانونية والتنظيمية في المملكة وتتطور 
بشكل سريع بما يتماشى مع خطط اإلصالح االقتصادي في المملكة، لذلك، من المحتمل أن تعتمد الجهات التنظيمية ذات الصلة تغييرات في األنظمة 
واللوائح والسياسات في المستقبل، بما في ذلك األنظمة والسياسات المتعلقة بالضرائب، والتصفية، والواردات والصادرات، ومعايير حماية البيئة والصحة 
والسالمة، والتي قد تؤثر على أعمال الشركة وعملياتها. وقد يؤدي عدم االمتثال لمتطلبات األنظمة المعمول بها إلى فرض غرامات أو عقوبات على 
الشركة من قبل الجهات التنظيمية ذات الصلة. في حالة قيام المملكة بوضع أنظمة جديدة أو تغيير األنظمة الحالية التي تحكم أعمال الشركة وعملياتها، 
فقد تضطر الشركة إلى تحمل نفقات كبيرة أو تعديل ممارساتها التجارية أو عملياتها أو منتجاتها أو خطوط إنتاجها لالمتثال لألنظمة واللوائح الحالية أو 
المستقبلية. وسيؤدي حدوث أي من هذه العوامل إلى تكبد نفقات غير متوقعة أو إضافية، والتي قد تكون عالية وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج العمليات والتوقعات المستقبلية.

كما تحكم عمليات الشركة فيما يخص استيراد المواد والبضائع أنظمة وتعليمات تشرف على تنفيذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة 
للموانئ، وقد يترتب على أي تعديل أو تحديث على األنظمة ذات الصلة تأثير ذلك على أسعار المنتجات والسلع المستوردة من قبل الشركة، بما فيها 
القرار رقم 39 /ج 5/د 1 بتاريخ 1441/04/19هـ )الموافق 2019/12/16م( الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ بتعديل أجور خدمات الموانئ 
اعتباًرا من 1441/05/06هـ )الموافق 2020/01/01م( بنسبة زيادة تصل إلى 35% للمواد المستوردة األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف 
على الشركة، كما أنه قد يترتب على عدم االلتزام بما جاء في هذه اللوائح عواقب سلبية متمثلة بالغرامات أو بالتأثير على سمعة الشركة، مما من شأنه 

أن يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات 9و2و2
المملكة  المختصة في  الرقابية  الجهات  التراخيص والتصاريح الالزمة من  التي تتطلب منها الحصول على  واللوائح  تخضع الشركة لعدد من األنظمة 
لممارسة أنشطتها التجارية. يشمل ذلك الحصول على التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات من وزارة التجارة ووزارة االستثمار ووزارة الصناعة 
والثروة المعدنية والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة )للمزيد من المعلومات 
حول رخص الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  12-2-3 »التراخيص الجوهرية« من هذه النشرة(. غالًبا ما تستغرق عملية الحصول على هذه التراخيص 
يمتثل  لم  إذا  إلغاؤها  أو  تعليقها  والتصاريح لشروط ومعايير يمكن بموجبها  والشهادات  التراخيص  وقًتا طوياًل، وتخضع معظم  والتصاريح  والشهادات 
التراخيص والشهادات  النشرة، تملك الشركة عدد من  أنه كما في تاريخ هذه  المرخص له لمتطلبات أو شروط أو معايير معينة. وتجدر اإلشارة إلى 
 )ISO 14001( الجوهرية المنتهية والتي تعمل الشركة على تجديدها وهي رخصتين بيئية للعمل صادرة عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وشهادتي
و)OHSAS 1800( لتغليف األنابيب صادرة عن سجل لويز باإلضافة إلى رخصتين تشغيل صادرة من هيئة المدن الصناعية لتشغيل مصانع الشركة )للمزيد 
من المعلومات حول رخص الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  12-2-3 »التراخيص الجوهرية« من هذه النشرة(. وقد تتعرض الشركة إلى عقوبات وغرامات 
في حال استمرت في ممارسة أنشطتها من دون الحصول على الرخص والشهادات أعاله. باإلضافة إلى ذلك، عند تجديد أو تعديل نطاق الترخيص أو 
الشهادة أو التصريح، فقد ال توافق الجهة المختصة على تجديد أو تعديل الترخيص أو الشهادة أو التصريح ذي الصلة، وقد تفرض شروًطا قد تؤثر سلًبا 
على أداء الشركة إذا قامت بتجديد أو تعديل الترخيص أو الشهادة أو التصريح ذي الصلة. وقد يؤدي عدم قدرة الشركة على الحفاظ على التراخيص 
والشهادات والتصاريح ذات الصلة أو الحصول عليها إلى تعليق عمليات الشركة أو فرض غرامات مالية عليها، مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة 10و2و2
تخضع عمليات الشركة ألنظمة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة. ينتج عن عمليات الشركة ملوثات ونفايات، قد يكون بعضها خطيًرا. يخضع تصريف 
هذه النفايات الخطرة وتخزينها والتخلص منها للوائح البيئية، بما في ذلك حدود االنبعاثات أو انسكاب المواد السامة. وقد يؤدي عدم االمتثال لهذه 
اللوائح إلى فرض عقوبات وغرامات على الشركة أو إلغاء تراخيصها التشغيلية. من المحتمل أن يؤدي إدخال متطلبات تنظيمية أكثر صرامة في ما يتعلق 
بالبيئة والصحة والسالمة في المملكة إلى زيادة النفقات الرأسمالية البيئية غير المتوقعة وتكاليف االمتثال. وسيكون ألي عقوبات مفروضة على الشركة 
نتيجة عدم االمتثال للوائح البيئية أو أي زيادة في تكاليف االمتثال ألي لوائح بيئية جديدة، تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

يجدر بالذكر أن لدى الشركة رخصتين بيئية للعمل صادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة قد انتهت مدتها وال يزال طلب التجديد قيد الدراسة 
لدى الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة كما في تاريخ هذه النشرة )وللمزيد من المعلومات حول رخص الشركة البيئية، فضاًل راجع القسم رقم  8-3-4 
»الصحة والسالمة والبيئة« من هذه النشرة(. كما أن الشركة تلقت عقوبة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بتاريخ 1441/04/09هـ )الموافق 
2019/12/06م( بمبلغ عشرة آالف )10,000( ريال سعودي لعدم تقديم سجلها البيئي. حيث أبلغت الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة الشركة أنه إذا 
تكررت هذه المخالفة مرة أخرى، فسيتم إغالق مرافق الشركة لمدة تسعين )90( يوًما. وفي حال فرضت الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة مثل هذه 
العقوبة على الشركة، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل أنشطة اإلنتاج في الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة  11و2و2
أصدرت المملكة نظام ضريبة القيمة المضافة الذي أصبح ساري المفعول بتاريخ 1439/4/14هـ )الموافق 2018/01/01م(. يفرض هذا النظام ضريبة 
قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من المنتجات والخدمات، من بينها منتجات الشركة. بتاريخ 1441/09/17هـ )الموافق 2020/05/10م(، واستجابًة 
لألثر االقتصادي لكوفيد-19، أعلنت المملكة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، والتي أصبحت سارية المفعول بتاريخ 1441/11/10هـ )الموافق 
2020/07/01م(. وفي حين أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة جديدة ولم يتحدد تأثيرها بعد، إال أن ضريبة القيمة المضافة، بحكم طبيعتها، يتحملها 
المستهلك النهائي، وبالتالي، تتوقع الشركة زيادة في سعر بيع المنتجات. وقد تؤثر هذه الزيادة أو أي زيادة مستقبلية على إنفاق العمالء والمنافسة في 

السوق، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمًرا جديًدا نسبًيا وقد ترتكب الشركة أخطاء أثناء تنفيذ المتطلبات التنظيمية، مما قد يؤدي 
إلى عقوبات تفرضها الهيئة وفًقا لنظام ضريبة القيمة المضافة، والذي بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة والوضع المالي ونتائج 

العمليات واآلفاق المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي 12و2و2
بانتظام  المثال، تتعامل الشركة  الريال السعودي. على سبيل  تخضع الشركة لمخاطر صرف العمالت عند الدخول في معامالت تجارية بعمالت غير 
بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى لشراء المواد الخام والمعدات الصناعية وقطع الغيار. في إطار سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، وكما في تاريخ 
هذه النشرة، مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف قدره 3.75 ريال سعودي للدوالر األمريكي. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن بقاء الريال السعودي مربوًطا 
بالدوالر األمريكي. وسيكون ألي تقلبات غير متوقعة في أسعار الصرف أو قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية التي تستخدمها الشركة، تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتكاليف التمويل وتقلبات أسعار الفائدة 13و2و2
تعتمد خطط الشركة للتوسع والتطوير على الحصول على تمويل من المقرضين الخارجيين، مثل البنوك وجهات اإلقراض الحكومية وغيرهم من الممولين. 
ويخضع هذا التمويل ألسعار الفائدة والعمولة المطبقة من قبل البنوك والتي قد تتأثر بشكل كبير بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة مثل السياسات النقدية 
والضريبية والظروف االقتصادية والسياسية العالمية. وستؤدي أي زيادة في أسعار الفائدة والعمولة التي تطبقها البنوك إلى ارتفاع تكاليف التمويل التي 
تتكبدها الشركة، مما سيؤثر سلًبا على ربحيتها المستقبلية وقدرتها على الدفع والوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين. كما سيكون للتقلبات في أسعار الفائدة 

وأسعار العمولة المرتفعة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالمتثال لمتطلبات السعودة 14و2و2
وفًقا لمتطلبات السعودة، يجب على جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، توظيف والحفاظ على نسبة معينة من الموظفين السعوديين. 
تختلف هذه النسبة المئوية حسب نشاط كل كيان على النحو المبين في برنامج »نطاقات«. وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )ويشار إليها 
فيما يلي بـ »وزارة الموارد البشرية«( على تعديل برنامج »نطاقات« تحت اسم »نطاقات الموزون« من أجل تحسين أداء السوق وتحديد السعودة غير المنتجة 
والقضاء عليها. وكان من المفترض أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ بتاريخ 1438/03/12هـ )الموافق 2016/12/11 م(. إال إنه واستجابًة لمطالب القطاع 
الخاص بمنح وقت إضافي لتحقيق معدل السعودة، أجلت وزارة الموارد البشرية تنفيذ هذا البرنامج حتى إشعار آخر، وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم 
تحديد تاريخ تنفيذ جديد. وبموجب برنامج »نطاقات الموزون«، يتم احتساب النقاط على أساس خمسة عوامل هي: )1( معدل السعودة؛ )2( متوسط أجر 
الموظفين السعوديين؛ )3( نسبة اإلناث؛ )4( االستدامة الوظيفية للموظفين السعوديين؛ )5( النسبة المئوية للموظفين السعوديين الذين يتقاضون أجور 
عالية. كما في تاريخ هذه النشرة، يسري اإلطار الحالي بموجب برنامج »نطاقات«، ويستمر تصنيف الكيانات على أساس نظام المتوسطات المتغيرة التي 

تحسب متوسط »السعودة« األسبوعي على مدى ستة وعشرين )26( أسبوًعا. 

تمتثل الشركة حالًيا لمتطلبات السعودة حيث حصلت كما في تاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م( على تصنيف »األخضر المتوسط« وفقاً 
لبرنامج »نطاقات«، بحيث بلغت نسبة السعودة في الشركة وفقاً لبرنامج »نطاقات« 23.46% من إجمالي القوى العاملة في الشركة )لمزيد من المعلومات 
حول وضع السعودة في الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  4-9 »الموظفون« من هذه النشرة(. ومع ذلك، قد ال تتمكن الشركة من االستمرار في االمتثال 
لمتطلبات السعودة وبرنامج »نطاقات«. في مثل هذه الحالة، ستفرض الجهات الحكومية عقوبات على الشركة، مثل تعليق طلبات تأشيرة العمل، وتعليق 
طلبات نقل الكفالة للموظفين غير السعوديين واالستبعاد من المناقصات الحكومية والقروض الحكومية. وقد ال تكون الشركة قادرة على توظيف موظفين 
سعوديين بشروط مواتية، أو توظيفهم من األساس، أو الحفاظ على موظفيها السعوديين الحاليين، مما بدوره سيؤثر على قدرتها على تلبية نسبة السعودة 
المطلوبة. كما قد تكون هناك زيادة كبيرة في تكاليف الرواتب في حالة قيام الشركة بتعيين عدد أكبر من الموظفين السعوديين. وقد يؤدي وقوع أي مما 

سبق إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 15و2و2
نفذت المملكة عدًدا من اإلصالحات التي تهدف إلى زيادة مشاركة الموظفين السعوديين في سوق العمل، بما في ذلك فرض رسوم على الموظفين غير 
السعوديين العاملين في الشركات السعودية، فضاًل عن رسوم على تصاريح اإلقامة ألفراد أسرة الموظفين غير السعوديين. ُطبقت رسوم الموظفين غير 
السعوديين بتاريخ 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م( بينما ُطبقت رسوم تصريح اإلقامة بتاريخ 438/10/07هـ )الموافق 2017/07/01 م(، مع 
مالحظة أن هذه الرسوم زادت تدريجًيا من أربعة آالف ثمانمائة )4,800( لتصل إلى تسعة آالف وستمائة )9,600( ريال سعودي سنوياً لكل موظف في 
عام 2020م. كما في 31 مارس 2020م، شكل الموظفون غير السعوديون ما نسبته 62.49% من إجمالي موظفي الشركة. وقد أدى تطبيق هذه الرسوم 
والزيادات األخرى إلى زيادة الرسوم الحكومية التي تدفعها الشركة لموظفيها من غير السعوديين والتي بلغت 0.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
المنتهية في 31 مارس 2020م. باإلضافة إلى ذلك، أدت الزيادة في الرسوم المستحقة على الموظفين غير السعوديين ألفراد أسرهم إلى ارتفاع تكاليف 
المعيشة، مما قد يؤثر على استقطاب المملكة لهؤالء الموظفين الذين قد يتطلعون إلى االنتقال إلى بلدان أخرى تنخفض بها تكاليف المعيشة. وعليه 
سيكون للرسوم الحكومية المرتفعة وصعوبة الحفاظ على الموظفين غير السعوديين تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة قد أعلنت رسمًيا إطالق »مبادرة تحسين العالقة التعاقدية« والتي تتضمن عدد 
من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م(. وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي المملكة لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق 
العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ولتفعيل المرجعية التعاقدية في العالقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد 
العمل الموثق بينهما من خالل برنامج توثيق العقود. كما تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمٍل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة 
لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج 
والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد 
من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونًيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع 
ما يترتب من تبعات فسخ العقد، وستتاح جميع هذه الخدمات عبر منصة »أبشر » ومنصة »قوى« التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. وقد 
تتأثر الشركة سلباً نتيجة لذلك في حال قرر عدد كبير من الموظفين االنتقال إلى شركات أخرى حيث لن تستطيع الشركة منعهم إال بموجب عقود العمل 
المبرمة معهم، وبالتالي قد تواجه الشركة صعوبات في التعاقد مع موظفين جدد لتعويضهم. وفي حال فقدان المجموعة لعدد كبير من موظفيها نتيجة 
انتقالهم للعمل في شركات أخرى وعدم قدرة المجموعة في التعاقد مع موظفين جدد لتعويضهم، فسيكون لذلك تأثيًرا سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى أو األعمال التخريبية 16و2و2
قد يؤثر حدوث الكوارث الطبيعية أو األعمال التخريبية التي تقع خارج سيطرة الشركة بشكل سلبي على مصانع أو الموظفين في الشركة. وستؤدي أي 
أضرار تلحق بمصانع الشركة نتيجة للفيضانات أو الزالزل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو نتيجة ألعمال التخريب، مثل الهجمات اإلرهابية 
إلى تكبد تكاليف كبيرة و/أو تعليق عمليات الشركة، والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة في تكاليف اإلنتاج وانخفاض اإليرادات. وقد يؤدي وقوع أي من هذه 

األحداث إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 17و2و2
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم 1438/16/6768 بتاريخ 1438/03/05هـ )الموافق 2016/03/05م( الذي يُلزم الشركات السعودية 
المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على 
النحو الوارد في »نظام تداوالتي« في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة 
أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقاً لنظامها األساس، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر 
تطبيق هذا التعميم في السنة المالية المنتهية في 31 /2016/12م والسنوات الالحقة لذلك. ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم 
12097/ 1438/16هـ بتاريخ 1438/04/19هـ )الموافق2017/01/17م( والذي يقتضي تأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م 
والسنوات المقبلة. وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم 
بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين 
المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيمين بغض النظر عن 
جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال 
تطبيقه كبيًرا أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالموسمية 18و2و2
تتأثر عمليات الشركة التشغيلية خالل شهر رمضان بسبب انخفاض ساعات العمل لموظفي الشركة. وإن انخفاض ساعات العمل خالل شهر رمضان يؤدي 
إلى انخفاض اإلنتاجية خالل اليوم الواحد مقارنًة بانتاجية الشركة في أي شهر آخر. وعليه، فإنه في حالة استمرار نتائج إنتاجية الشركة في رمضان 

لمواسم أخرى، فإن ذلك سيؤثر سلًبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح  3و2
المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين بعد الطرح 1و3و2

بعد الطرح، سيستمر المساهمون البائعون في امتالك حصة مسيطرة في الشركة، حيث سيمتلك كل من شركة ويلسبون القابضة وشركة عزيز وشركة 
رؤية لالستثمار وشركة محورين مجتمعين لنسبة 70% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك، يتمتع المساهمون البائعون بالقدرة على التأثير بشكل كبير 
على أعمال الشركة من خالل قدرتهم على التحكم في القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة المساهمين بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعامالت الشركة المهمة وتوزيع األرباح وتعديالت رأس المال. في حال تعارضت مصالح المساهمين البائعين مع مساهمي 
األقلية في الشركة )بما في ذلك المستثمرون(، فسيضع ذلك مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم وقد يمارس المساهمون البائعون سيطرتهم على 
الشركة بطريقة تؤثر سلًبا على الشركة. وسيكون لذلك تأثير سلبي على العوائد المتوقعة للمستثمرين أو سيؤدي إلى خسارة كل أو جزء من استثماراتهم 

في الشركة.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق لألسهم 2و3و2
ال توجد حالياً سوق لتداول أسهم الشركة، وقد ال يوجد سوق نشط ومستدام لتداول أسهم الشركة بعد الطرح. وقد ال يستمر ذلك السوق في حال وجوده. 
وفي حال لم يتوفر سوق نشط ومستمر وذو سيولة، فقد يؤثر ذلك سلباً على سعر تداول األسهم أو قد يؤدي إلى خسارة كامل أو جزء من استثمارات 

المكتتبين في الشركة 

تم تحديد سعر الطرح استناداً إلى عوامل متعددة، منها أداء الشركة في الفترة السابقة والتوقعات المستقبلية ألعمالها والقطاع الذي تعمل به واألسواق 
التي تتواجد بها وتقييم الشركة إلدارتها وعملياتها ونتائجها المالية. وهناك عوامل مختلفة منها، على سبيل المثال ال الحصر، النتائج المالية للشركة 
وأوضاعها في قطاع الصناعة بشكل عام وبيئة القطاع االقتصادية والتنظيمية والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في سعر أسهم الشركة والسيولة المتوفرة 

لتداولها.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية 3و3و2
قد يؤثر بيع أعداد كبيرة من األسهم في السوق المالية بعد إتمام الطرح أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع، بشكل سلبي على السعر السوقي لألسهم. 
وسيخضع كبار المساهمون بعد إتمام الطرح بنجاح، لفترة حظر تبلغ ستة )6( أشهر ال يجوز لهم طوال هذه الفترة التصرف في أي من األسهم المملوكة 
لهم. ومع ذلك، فبعد انقضاء فترة الحظر، يمكن أن يؤثر بيع أي من كبار المساهمين ألعداد كبيرة من األسهم أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع، بشكٍل 

سلبي على سوق األسهم وقد ينجم عنه انخفاض سعر األسهم في السوق المالية.
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باإلضافة إلى ذلك، إذا قررت الشركة جمع رأس مال إضافي عن طريق إصدار أسهم جديدة، فقد يؤثر إصدار تلك األسهم بشكل سلبي على سعر األسهم 
في السوق المالية وتضعف نسبة ملكية المساهمين في الشركة إذا لم يكتتبوا في أسهم جديدة في ذلك الوقت. وسيكون لحدوث أي من العوامل السابقة 

تأثير سلبي على العوائد المتوقعة للمستثمرين أو يؤدي إلى خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق المالية 4و3و2
قد ال يكون سعر الطرح مؤشًرا على السعر الذي سيتم تداول األسهم به بعد االنتهاء من الطرح، وقد ال يتمكن المستثمرون من إعادة بيع أسهم الطرح 

بسعر الطرح أو بسعر أعلى منه، أو قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق. 

وقد يكون سعر تداول األسهم متقلًبا بشكل ملحوظ بسبب عدد من العوامل، والتي يعد معظمها خارًجا عن سيطرة الشركة، بما في ذلك:

التقلبات السلبية في أداء الشركة التشغيلي وتحسن أداء منافسيها. 	

التقلبات الفعلية أو المتوقعة في نتائج عمليات الشركة الربع سنوية أو السنوية. 	

خفض التصنيف أو التغييرات في التقارير البحثية من قبل محللي أبحاث األوراق المالية في ما يتعلق بالشركة أو منافسيها أو القطاع الذي تعمل  	
فيها الشركة.

ردة فعل الجمهور على إعالنات الشركة والبيانات الصحفية المتعلقة بها. 	

عدم تلبية الشركة أو منافسيها لتوقعات المحللين. 	

تعيين أو استقالة موظفين رئيسيين. 	

التغييرات في استراتيجية أعمال الشركة. 	

التغييرات في البيئة التنظيمية. 	

التغييرات في القواعد والسياسات المحاسبية المطبقة. 	

التطورات السياسية أو العسكرية أو الهجمات اإلرهابية في الشرق األوسط أو في أي مكان آخر. 	

التطورات السياسية أو االقتصادية أو غيرها من التطورات التي تجري في المملكة أو تؤثر عليها. 	

إنهاء أو انتهاء فترة الحظر أو قيود النقل األخرى المفروضة على األسهم. 	

الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث. 	

التغيرات في السوق العامة والظروف االقتصادية. 	

قد يؤدي أي من هذه العوامل إلى تغييرات كبيرة ومفاجئة في حجم التداول والسعر السوقي لألسهم، األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تأثير سلبي على 
العوائد المتوقعة للمستثمرين أو يؤدي إلى خسارة كل أو جزء من استثمارهم في الشركة.

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح 5و3و2
قد ال تتمكن الشركة من دفع أرباح األسهم، وقد ال يوصي مجلس اإلدارة وال يوافق المساهمون على دفع أرباح األسهم ألي أسباب. سيعتمد التوزيع 
المستقبلي لألرباح على عدة عوامل، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، األرباح المستقبلية، والوضع المالي، والتدفق النقدي، ومتطلبات رأس المال العامل، 
للتوزيع للشركة )لمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع األرباح لدى الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  7  القابلة  والنفقات الرأسمالية واالحتياطيات 
»سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(. باإلضافة إلى ذلك، قد تخضع الشركة لشروط اتفاقيات التمويل المستقبلية، والتي قد تفرض قيوًدا على إجراء 
أي توزيعات أرباح. على سبيل المثال، تتضمن ترتيبات تمويل الشركة مع مصرف اإلنماء والبنك األهلي التجاري قيوداً على توزيع األرباح. قد تتكبد الشركة 
مصاريف أو التزامات من شأنها أن تقلل من النقد المتاح لتوزيع األرباح أو تؤدي إلى انعدامه. وفي حال عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين، 
فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في األسهم إال ببيع األسهم بسعر أعلى من السعر المحدد وقت الشراء. وال يوجد ما يضمن أن 
الشركة ستكون قادرة على توزيع أرباح األسهم على المساهمين، أو أن المجلس سيوصي بتوزيع األرباح أو يوافق عليها المساهمون، مما قد يكون له تأثير 

سلبي على العوائد المتوقعة على االستثمار بالنسبة للمستثمرين في أسهم الطرح.
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معلومات عن السوق والقطاع   	
إن مصدر المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة والواردة في هذا القسم هو التقرير الذي أعده مستشار دراسة السوق )شركة روالند 
بيرغر الشرق األوسط ذ.م.م( لصالح الشركة بتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/22م(. إن مستشار دراسة السوق هو شركة استشارية مستقلة 
مسّجلة في البحرين بصفتها شركة تابعة لشركة روالند بيرغر األلمانية. وقد تأسست شركة روالند بيرغر في ميونيخ عام 1967م باعتبارها مقدم خدمات 
للسوق واالستشارات الدولية، ولها مكاتب في العديد من البلدان حول العالم. وهي إحدى الشركات الرائدة التي تقدم خدمات مهنية حول العالم )لمزيد 

.))www.rolandberger.com( من المعلومات عن مستشار دراسة السوق، يُرجى زيارة موقع مستشار دراسة السوق اإللكتروني

ال يمتلك مستشار دراسة السوق أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو شركاه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أي من أقاربهم أي أسهم 
أو مصلحة من أي نوع في الشركة. وقد قّدم مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استخدام اسمه ومعلومات السوق والبيانات التي قدمها إلى 

الشركة بالصيغة الواردة في هذه النشرة ولم يسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

يرى أعضاء مجلس اإلدارة أّن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والمشتقة من مصادر أخرى، بما فيها المعلومات والبيانات المقدمة من مستشار 
دراسة السوق، هي معلومات وبيانات ذات مصداقية. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات والبيانات على نحٍو مستقل من ِقبل الشركة أو أعضاء 
مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء اإلدارة العليا فيها أو المساهمين البائعين أو المستشارين اآلخرين، وعليه فال يتحمل أي منهم المسؤولية عن دقة هذه 

المعلومات أو اكتمالها.

نظرة عامة على السوق العالمية  1و3
يتكون سوق األنابيب الملحومة العالمي من ثالثة )3( منتجات، هي أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW(، وأنابيب اللحام القوسي الطولي 
ثم استخدامات  الملحومة بخصائص مختلفة ومن  األنابيب  نوع من  كل  ويتميز   .)ERW( الكهربائية  بالمقاومة  الملحومة  واألنابيب   ،)LSAW( المغمور 

مختلفة. ويوضح الجدول التالي نظرة عامة على األنابيب الملحومة.

نظرة عامة على األنابيب الملحومة(: 1و3الجدول )

أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور 
)HSAW(

أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور 
)LSAW(

األنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية 
)ERW(

يتم لف لفائف الصلب بشكل حلزوني ويتم عملية اإلنتاج
لحامها

يتم ثني األلواح الفوالذية لتشكيل أنبوب ويتم 
لحامها طولًيا 

يتم تشكيل الصفيحة الملفوفة لتشكيل أنبوب 
ويتم لحامها بالتردد العالي بواسطة لحام 

كهربائي 

الخصائص
يتراوح مقاس أنابيب اللحام القوسي 

الحلزوني المغمور )HSAW( بشكل عام من 
50 بوصة إلى 120 بوصة 

األقطار محددة بحوالي 60 بوصة 
تكون األسعار عادًة أعلى من أسعار 

أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور 
)HSAW(

يمنح اللحام مقاومة قوية، لكن يقل نطاق 
القطر )حتى 20 بوصة(

االستعمال

تعد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني 
المغمور )HSAW( أكثر تنوًعا، وتُستخدم 

في استعماالت األعمال الوسطية للمياه 
والنفط والغاز

تُستخدم عادة في استعماالت االنتقالية 
للنفط والغاز

تُستخدم عادة في خطوط أنابيب التنقيب 
واإلنتاج نظًرا لنطاق قطرها الصغير

المصدر: مستشار دراسة السوق

يقترن إنتاج أنواع األنابيب المكشوفة المختلفة في معظم الحاالت بخدمات تغليف األنابيب )إضافة مواد كيميائية على سطح األنبوب لتحسين أدائه( 
واللحام المزدوج )لحام األنابيب المكشوفة لتشكيل أنابيب أطول(.

الطلب العالمي في الفترات السابقة 1و1و3
انخفض حجم الطلب على األنابيب الملحومة العالمية )باستثناء األنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية( خالل السنوات األخيرة من 14.3 مليون طن 
متري في عام 2015م إلى 11.6 مليون طن متري في عام 2019م، ويُعزى ذلك إلى انخفاض سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW(. وسبب 
هذا االنخفاض إلى حد كبير هو قلة إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز في العالم )انخفاض بنسبة 40% في استثمارات النفط والغاز بين عامي 2014م 
و2016م على مستوى العالم(. ومن ناحية أخرى، كان سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( مستقًرا، إذ كان مدعوًما بشكل أساسي 

بمشاريع البنية التحتية للمياه.
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الطلب العالمي على األنابيب الملحومة )باستثناء األنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية( (: 2و3الجدول )

معدل النمو 2019م2018م2017م2016م2015مبالمليون طن متري
السنوي المركب

)HSAW( 1%4.84.64.84.84.7أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور-

)LSAW( 7%9.57.37.56.66.9أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور-

-5٪14.311.912.311.411.6إجمالي األنابيب الملحومة

المصدر: مستشار دراسة السوق

تعد الصين أهم جهة فاعلة في سوق األنابيب الملحومة نظًرا الرتفاع طلبها على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في خطوط أنابيب 
النفط والغاز والمياه نظًرا لمستوى االستهالك العالي )بسبب ارتفاع عدد السكان( واستخدام أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في 
قطاع النفط والغاز. وقد شهدت الهند ومناطق أخرى نمًوا ملحوًظا )3-5%( في األعوام من 2015م إلى 2019م، إال أن حجم سوقها محدود )ما يقارب 

20%( كما في العام 2019م.

تمثل منطقة الشرق األوسط منطقة رئيسية في سوق األنابيب الملحومة نظًرا لالستثمار السعودي الكبير في خطوط األنابيب. علًما بأّن االستثمارات في 
خطوط األنابيب في المنطقة مدفوعة بمبادرات رؤية المملكة 2030 في خطوط أنابيب النفط والغاز والمياه، إضافة إلى االستهالك سريع النمو للمياه 

والغاز.

من ناحية أخرى، كانت سوق أمريكا الشمالية هي السوق الوحيدة التي شهد الطلب فيها انخفاًضا في استهالك األنابيب الملحومة بدرجة كبيرة )ما يقارب 
30% بين عامي 2015م و2019م(. ولم يعّوض النمو الطفيف الذي شهدته سوق الواليات المتحدة األمريكية االنخفاض الحاد في خطوط أنابيب النفط 

والغاز في المكسيك وكندا )بسبب خفض استثمارات البنية التحتية للنفط في كال البلدين(.

الطلب العالمي على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( حسب المنطقة (: 3و3الجدول )

معدل النمو 2019م2018م2017م2016م2015مبالمليون طن متري
السنوي المركب

2%1.61.71.81.81.7الصين
0%1.31.31.21.31.3الشرق األوسط
-9%1.30.90.90.90.9أمريكا الشمالية

3%0.30.40.40.40.4الهند
5%0.30.30.50.40.4أخرى

إجمالي الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني 
)HSAW( 1٪4.84.64.84.84.7المغمور-

المصدر: مستشار دراسة السوق

العرض العالمي في الفترات السابقة 2و1و3
كما في عام 2019م، تتركز معظم الطاقة اإلنتاجية )ما يقارب 90%( في خمسة )5( مناطق رئيسية تشمل الهند وأوروبا ودول مجلس التعاون وأمريكا 
الشمالية والصين. وتستأثر الهند بما يقرب من 30% من اإلنتاج العالمي، مدفوعة بشكل أساسي من قبل جيندال سو ليمتد )والتي تملك تسع )9( مصانع( 
وويلبسون كورب ليمتد )مواقع إنتاج في أربع )4( مدن مختلفة(. وتمّثل دول مجلس التعاون منطقة رئيسية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.9 مليون طن متري، موزعة 

على ما يقارب عشر )10( العبين رئسيين من الشركات.

طاقات التوريد العالمية حسب المنطقة كما في 2019م(: 4و3الجدول )

طاقة أنابيب اللحام القوسي الحلزوني البلد
المغمور )HSAW( )بالمليون طن متري(

)LSAW( طاقة أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور
)بالمليون طن متري(

الطاقة اإلجمالية

2.32.44.7الهند
1.22.43.6أوروبا

1.31.62.9دول مجلس التعاون 
1.41.32.7أمريكا الشمالية

0.51.52.0الصين
0.90.81.7أخرى

المصدر: مستشار دراسة السوق
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تتركز المنافسة العالمية في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في أكبر سبع )7( 
شركات، حيث تمثل 65% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية. ويقوم معظم كبار الموردين بإنتاج كال نوعي األنابيب، بينما تتخصص الشركات األصغر حجًما في 
تصنيع نوع واحد من أنواع األنابيب. وتعد ويلسبون كورب ليمتد الشركة الرائدة في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( بطاقة إنتاج 
تبلغ 1.5 مليون طن متري، تتبعها جيندال سو ليمتد وشركة إفراز نورث أمريكا )بطاقة إنتاج ـ1.3 مليون طن متري و1.1 مليون طن متري، على التوالي(.

طاقات التوريد العالمية* كما في 2019م(: 5و3الجدول )

طاقة أنابيب اللحام القوسي 
)HSAW( الحلزوني المغمور

)بالمليون طن متري(

طاقة أنابيب اللحام القوسي الطولي 
)LSAW( المغمور

)بالمليون طن متري(

الطاقة 
البلد )المقر الرئيسي(اإلجمالية

الهند1.31.73جيندال سو ليمتد

الهند1.50.72.2ويلسبون

ألمانيا0.71.42.1يوروبايب

الصين1.51.5-شركة شنغلي ألنابيب النفط والغاز

اليابان0.60.71.3جي إف إي ستيل

الواليات المتحدة األمريكية1.1-1.1شركة إفراز نورث أمريكا

الصين0.5-0.5شركة لياوينغ ستيل تيوب كومباني ليمتد

بلدان متنوعة3.12.95.9أخرى

* تم بناء معلومات الطاقة على أفضل المعلومات المتوفرة والمقابالت مع الخبراء، وقد تختلف هذه البيانات بشكل طفيف بناًء على افتراضات اإلنتاج المعينة.
المصدر: مستشار دراسة السوق

نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون والمملكة   2و3
 )HSAW( على نحو مماثل للسوق العالمية، يتكون سوق األنابيب الملحومة في دول مجلس التعاون والمملكة من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور
وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW(. ويوضح هذا القسم عوامل االقتصاد الكلي للمملكة وتاريخ سوق األنابيب الملحومة في دول مجلس 

التعاون والمملكة.

تقييم االقتصاد الكلي 1و2و3
شهدت المملكة في السنوات األخيرة نمًوا اقتصادًيا ُمطرًدا. وشهد إجمالي الناتج المحلي نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5% في الفترة ما بين 2015م 
التحول،  لمبادرات  الحكومي. عالوًة على ذلك، كان  العجز  الحكومة وتقليل  زيادة نفقات  المالية في ظل  البيئة  إيجابي في  و2019م. وقد حدث تطور 
المرتبطة ارتباًطا وثيًقا ببرنامج رؤية المملكة 2030، تأثيًرا كبيًرا على النمو االقتصادي. وفيما يلي توضيح للعوامل الرئيسية التي تدعم تطوير سوق 

األنابيب في المملكة.

التطور االقتصادي

الناتج المحلي اإلجمالي االسميأ. 

شهد إجمالي الناتج المحلي االسمي للمملكة نمًوا كبيًرا في الفترة من عام 2015م إلى عام 2019م )بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5% تقريًبا(، مدعوًما 
في ذلك بارتفاع أسعار النفط )بزيادة قدرها 70% تقريًبا من واحد وأربعين )41( دوالًرا أمريكًيا للبرميل الواحد إلى سبعين )70( دوالًرا أمريكًيا للبرميل 

الواحد(.

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة مقّسًما حسب القطاع )باألسعار الحالية( (: 6و3الجدول )

معدل النمو 2019م2018م2017م2016م2015مبالميار ريال سعودي
السنوي المركب

5%2,4542,4192,5822,9492,974مجموع الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

التطور الماليب. 

د البيئة المالية من خالل ثالثة )3( عوامل، هي: نفقات الحكومة، وعجز/فائض الميزانية، والضرائب. وقد تركت هذه العوامل أثًرا إيجابًيا على سوق  تُحَدّ
األنابيب في السنوات الماضية.
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اإلنفاق الحكومي وخفض الميزانية	. 

يعتمد اإلنفاق الحكومي في األساس على سعر النفط. وقد أدى انتعاش أسعار النفط في الفترة ما بين عام 2016م وعام 2018م إلى زيادة اإلنفاق الحكومي 
بنسبة 25% في الفترة ما بين عام 2016م وعام 2019م، مما كان له أثر إيجابي على االستثمارات في البُنى التحتية للغاز والمياه.

نفقات حكومة المملكة (: 7و3الجدول )

معدل النمو السنوي 2019م2018م2017م2016م2015مالوحدة
المركب

+1%1,0018309301,0311,048مليار ريال سعوديالحكومة السعودية

أسعار نفط أوبك
)المتوسط السنوي(

+7%4941537064دوالر أمريكي/ برميل

المصدر: وزارة المالية السعودية، أوبك، الوكالة الدولية للطاقة

وبهذا الصدد، بلغ عجز الميزانية -16% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015م، إال أن انتعاش أسعار النفط مّكن من تقليص نسبة العجز إلى -5% في 
عام 2019م، مما شّكل أثًرا إيجابًيا في سوق األنابيب )توفر مزيد من التمويل لمشاريع خطوط األنابيب(.

في اآلونة األخيرة، أّثر كوفيد-19 سلًبا على ميزانية عام 2020م بسبب انخفاض إيرادات الحكومة. فقد تقلّصت إيرادات الحكومة في الربع األول من عام 
2020م )مقارنًة بالربع األول من عام 2019م( )بنسبة -22%( وزادت النفقات الحكومية )بنسبة +4%(، ويرجع كالهما إلى انخفاض أسعار النفط )بنسبة 

-24%( واضطراب االستهالك )انخفاض الضرائب(.

نظرة عامة على ميزانية حكومة المملكة (: 8و3الجدول )

2019م2018م2017م2016م2015مالوحدة

النسبة المئوية من إجمالي ميزانية الحكومة السعودية/الناتج المحلي
-5%-6%-9%-17%-16%متوسط الفائض/العجز

4941537064دوالر أمريكي/ برميلأسعار نفط أوبك )المتوسط السنوي(

المصدر: وزارة المالية السعودية، أوبك، الوكالة الدولية للطاقة

زيادة ضريبة القيمة المضافة والرسومد. 

نظًرا لغياب التوازن المالي، زادت ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% من خالل إصدار األمر الملكي رقم أ/638. بتاريخ 10/15 /1441هـ الموافق 
)2020/06/07م( كما أنه من المحتمل أن يتوجب على جميع الشركات دفع رسوم جمركية عند التصدير إلى المملكة. وقد زادت الرسوم الجمركية من %5 
إلى 15%، والتي تنطبق على مواد البناء )بما في ذلك األنابيب والمواسير( والصلب المدرفل على الساخن. ومع ذلك، توجد استثناءات في حالة عدم توفر 
المنتج في البلد، وهذا هو الحال بالنسبة للفائف الصلب المدرفلة على الساخن عالية الكثافة بدرجة معينة )المستخدمة لألنابيب كبيرة السمك(. ويترتب 
على ذلك حدوث زيادة في الرسوم الجمركية والتي قد تؤدي إلى خلق ميزة تنافسية أفضل للشركات المحلية في المملكة مقارنًة بالشركات الدولية في ما 

يتعلق باألنابيب كبيرة السمك )المستخدمة عادًة في قطاع المياه(.

برامج التحول	. 

أطلقت المملكة منذ عام 2016م رؤية 2030 لتصبح »العمق العربي واإلسالمي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات الثالث«. وتعد رؤية 2030 
أحدث وأكبر مخطط اقتصادي واجتماعي للمملكة، وتستهدف تعزيز االقتصاد المحلي.

هذا وتنطوي خطة رؤية 2030 على تأثير كبير محتمل في صناعة األنابيب وتعزيز االستثمارات وتوطين اإلنتاج والقدرات. ومن بين برامج رؤية 2030، 
توجد خمسة )5( برامج لها تأثير إيجابي محتمل في صناعة األنابيب:

مشاريع رئيسية ذات تأثير كبير في الطلب على األنابيب: برنامج التحول الوطني )مثل برنامج تحسين موارد المياه المحالة(، وبرنامج تطوير الصناعة  	
الوطنية والخدمات اللوجستية )تحسين البنية التحتية والصناعات في المملكة( وبرنامج اإلسكان.

)الصندوق  	 العامة  االستثمارات  برنامج صندوق  األنابيب:  المصلحة في صناعة  التمويلية ألصحاب  القدرات  كبير في  تأثير  ذات  رئيسية  مشاريع 
السيادي الذي يستثمر في جميع المجاالت في المملكة بما في ذلك خطوط أنابيب المياه والنفط والغاز( وبرنامج تطوير القطاع المالي )تحسين 

القطاع المالي في المملكة وتحديث المؤسسات المالية(.

باإلضافة إلى ذلك، تتطلب التطويرات الحضرية واسعة النطاق، مثل مشاريع نيوم والبحر األحمر والتطويرات األخرى في إطار برنامج اإلسكان، توصيالت 
بإمدادات المياه والغاز.
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بسوق (: 9و3الجدول ) الصلة  ذات  اللوجستية  والخدمات  الوطنية  الصناعة  تطوير  وبرنامج  الوطني  التحول  برنامج  مشاريع  قائمة 
األنابيب

أمثلةالوصفالمشاريع

برنامج تحسين موارد المياه 
المحالة )برنامج التحول الوطني(

زيادة القدرة اإلنتاجية لمؤسسة تحلية المياه من 
خالل إنشاء واستبدال محطات التحلية وكذلك 

خطوط النقل بين المدن

إنشاء محطة تحلية مياه مستقلة في مدينة الشقيق تلبيًة لحاجة المنطقة 
الجنوبية للمياه – محطة بسعة أربعمائة وخمسين ألف )450.000( متر 

مكعب في اليوم بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار ريال سعودي
شبكة إمدادات الغاز والتوزيع 

)برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجستية(

زيادة حجم إمدادات الغاز وتوسيع شبكات 
التوزيع عبر المملكة

مشاريع زيادة الطاقة التشغيلية لخطوط األنابيب وإنشاء خطوط أنابيب 
جديدة لتلبية الطلب من المدن الصناعية الجديدة

توطين صناعة التحلية )برنامج 
تطوير الصناعة الوطنية 

والخدمات اللوجستية(

االستفادة من الحاجة إلى تحلية المياه لتوطين 
سلسلة قيمة الصناعة في المملكة

فرصة تُقّدر بقيمة 8 مليارات ريال سعودي لتوطين تصنيع منتجات تحلية 
المياه

المصدر: رؤية 2030

الطلب في الفترات السابقة  2و2و3
االتجاهات الرئيسيةأ. 

تم ربط الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة بتطور العديد من االتجاهات التي تتطلب إنشاء خطوط أنابيب المياه 
والنفط والغاز.

اتجاهات الطلب على األنابيب في المملكة (: 10و3الجدول )

النفط والغازالمياه

زيادة في سعة المدن الجديدةإنشاء محطة تحلية
حقول النفط والغاز مدن صناعية جديدةمحطات طاقة جديدةخطوط األنابيب

جديدة
زيادة في سعة 

خطوط األنابيب
تحتاج محطات 
التحلية خطوط 
أنابيب للتوصيل 
إلى المستخدم 

النهائي. كما أنها 
تدفع استثمارات 

الغاز )االستهالك 
المرتفع للطاقة(

تحتاج المدن 
الجديدة إلى 

توصيلها بمرافق 
المياه لتلبية 

احتياجاتها المائية

تتطلب الزيادة في 
استهالك المياه إلى 
قدرة إضافية لخط 

األنابيب )مقارنًة 
بالحالية(

تتطلب محطات طاقة 
الغاز الجديدة خطوط 

أنابيب لنقل المادة 
الخام

يُتطلب وجود أنابيب 
لتوريد المواد الخام 
)مثل الغاز( لتنمية 

صناعات جديدة

تتطلب حقول النفط 
والغاز الطبيعي 

الجديدة خطوط 
أنابيب إضافية 

لتوصيلها بالشبكة

توسعت قدرات 
النقل لألغراض 
االستراتيجية او 

لمواجهة زيادة 
استهالك الغاز

المصدر: مستشار دراسة السوق

فيما يتعلق بتوسع سوق األنابيب، يمكن استخدام أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( لنقل كميات كبيرة جًدا من المياه كما في محطات 
مياه الصرف الصحي بالرياض. عالوًة على ذلك، كانت هناك تطورات في التقنيات الجديدة التي قد تتطلب أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور 
)HSAW(. على سبيل المثال، وّقعت كل من شركة أيربرودكتس وشركة أكواباور ونيوم اتفاقيًة في يوليو 2020م إلنتاج الهيدروجين األخضر وتصديره. 
ويمكن نقل الهيدروجين األخضر من خالل أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في حالة تعديل الخصائص التقنية لألنابيب المنتَجة وفًقا 

لهذا العنصر.

تأتي االتجاهات المذكورة أعاله نتيجًة للتزايد الكبير في استهالك المياه والغاز على مدى السنوات الماضية والذي نتج عن:

الزيادة السكانية: معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 2% في الفترة ما بين عام 2015م وعام 2019م. 	

التنمية الحضارية: معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 1.5% في الفترة ما بين عام 2015م وعام 2019م )النسبة المئوية لألشخاص الذين يعيشون في  	
المدن(.

زيادة نصيب الفرد من استهالك الغاز: معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 2% في الفترة ما بين عام 2015م وعام 2019م. 	

تغويز االستهالك: بذل جهد لتحويل استخدامات النفط إلى غاز )مثل: تقليل استخدام محطات توليد الطاقة النفطية وتطوير محطات غاز جديدة(. 	
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عوامل النجاح الرئيسيةب. 

واجه منتجو األنابيب في دول مجلس التعاون تحديات متعددة في السنوات األخيرة )مثل: الضغوطات التنافسية العالية بشأن المشاريع الرئيسية وتغيير 
المطابقة من األقطار الصغيرة إلى األقطار الطويلة وما إلى ذلك(. وتوجد أربعة )4( عوامل نجاح رئيسية في هذا المجال، كاآلتي:

التميز في تطوير األعمال: 	

توطيد عالقة طويلة األمد مع العمالء النهائيين وشركات المقاوالت والمشتريات الهندسية، باالعتماد على منتجات عالية الجودة وخدمة ما - 
بعد البيع.

فريق فّعال لتحسين العروض طوال عملية تقديم العروض.- 

مجموعة واسعة من المنتجات وعروض متكاملة: 	

تقديم مجموعة كبيرة من األقطار، خاصة األقطار الكبيرة )+80 بوصة( لمعالجة قطاع المياه ذا القيمة العالية.- 

تقديم عرض متكامل، بإضافة خدمات تغليف األنابيب واللحام المزدوج إلى األنابيب المكشوفة.- 

القدرة التنافسية في ما يتعلق باألسعار: 	

التميز في المشتريات: تحسين تكاليف الشراء )مثل القدرة على التفاوض(.- 

التميز في التشغيل: تنسيق اإلنتاج وإطالة ساعات تشغيل المحطات للوصول إلى قدرتها الكاملة وتقليل التكاليف.- 

تحسين النفقات العامة: تأسيس منظمة سلسة بأقل مصاريف ممكنة.- 

الحجم: تطوير طاقة إنتاجية كبيرة للفوز بمشاريع خطوط أنابيب كبيرة )مثل: المياه( عن طريق تجنب التعاقد من الباطن وخفض التكاليف )وفورات  	
الحجم(.

الطلب في دول مجلس التعاون في السنوات الخمس الماضية	. 

يتكون سوق األنابيب الملحومة في دول مجلس التعاون كما في عام 2015م من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( )1.00 مليون طن 
 )LSAW( انخفض الطلب على أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور .)0.87 مليون طن متري( )LSAW( وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )متري
في السنوات األخيرة إلى 0.74 مليون طن متري في عام 2019م )معدل نمو سنوي مركب بنسبة -4%( ويُعزى ذلك في األساس إلى انخفاض الطلب من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة )-70% في عام 2019م من ارتفاع يبلغ حوالي 0.3 مليون طن متري في عام 2015م( بعد عدة عمليات تشغيل لخطوط 
األنابيب وغياب المشاريع الجديدة المعلنة. وفي الوقت نفسه، ظل سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( مستقًرا عند حوالي 1 مليون 
طن متري، مدعوًما بمشاريع المياه الكبيرة في المملكة )مثل: نظام نقل مياه رأس الخير - الرياض( والميزة التنافسية باألسعار مقارنًة بأنابيب اللحام 

القوسي الطولي المغمور )LSAW( )قطاع النفط والغاز(.

الطلب على األنابيب الملحومة في دول مجلس التعاون حسب النوع (: 11و3الجدول )

معدل النمو 2019م2018م2017م2016م2015مبالمليون طن متري
السنوي المركب

أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور 
)HSAW(1.000.970.950.960.99%0

)LSAW( 4%0.871.191.060.780.74أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور-

-2٪1.872.162.011.741.73اإلجمالي

المصدر: مستشار دراسة السوق

ما زال سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( محافًظا على استقراره في جميع دول مجلس التعاون، ما عدا الكويت. ويمثل سوق المملكة 
 )HSAW( ولم يرتفع استهالك أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور .)%البالغ 0.86 مليون طن متري في عام 2019م( معظم إجمالي الطلب )85-90(
في بعض الدول، نظًرا لمجموعة من العوامل مثل استخدام أنابيب البالستيك المقوى باأللياف الزجاجية )مشاريع المياه في اإلمارات العربية المتحدة( 
والتطابق العالي ألقطار أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( الصغيرة والذي أدى إلى تفضيلها على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور 

)HSAW( )مشاريع النفط والغاز في الكويت(.
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الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور حسب البلد (: 12و3الجدول )

معدل النمو السنوي 2019م2018م2017م2016م2015مبالمليون طن متري
المركب

0%0.860.850.840.840.86المملكة 

-9%0.090.060.060.060.06الكويت

-0%0.050.040.030.040.05اإلمارات العربية المتحدة

0%0.020.020.020.02-سلطنة عمان

0٪1.000.970.950.960.99اإلجمالي

المصدر: مستشار دراسة السوق

كان سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في دول مجلس التعاون مدفوًعا في األساس بسوق المياه في المملكة في السنوات الخمس 
الماضية، بنسبة تمثل حوالي 60% من إجمالي الطلب على هذه األنابيب. ويرجع سبب بروز سوق المياه في المملكة في األساس إلى عاملين، أوالً: نظراً 
ألراضي المملكة الشاسعة وعدم وجود أنهار فيها، فيتطلب ذلك خطوط أنابيب لنقل المياه. ثانًيا: حدثت زيادة في إنشاء محطات تحلية المياه وخطوط 
األنابيب المقابلة لها. ويتم معالجة النمو المرتفع في استهالك المياه في الوقت الحالي من خالل إنشاء محطات تحلية مياه وخطوط أنابيب لربطها 

بالمدن.

يمثل سوق النفط والغاز في المملكة نحو 25% من الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( على مدى السنوات الخمس الماضية 
بالطن. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( الخاصة بالنفط والغاز لها قطر أصغر ومن ثم يكون وزنها أقل من 
 )LSAW( وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )HSAW( أنابيب المياه. عالوًة على ذلك، يتم استخدام كل من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور

لخطوط أنابيب النفط والغاز اعتماًدا على مستوى محتوى الكبريت في المنتج الذي سيتم نقله ومن ثم مواصفات المشروع.

إجمالي الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في دول مجلس التعاون حسب االستعمال (: 13و3الجدول )
في الفترة ما بين 2015م و2019م

اإلجماليأخرىالكويتالمملكةبالمليون طن متري

0.063.02-2.96المياه

1.290.330.231.85النفط والغاز

4.250.330.294.87اإلجمالي

المصدر: مستشار دراسة السوق

يعتمد سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( اعتماًدا كبيًرا على مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية، بما يمثل 80-90% من 
إجمالي الطلب على هذه األنابيب في الفترة بين عامي 2015م و2019م. وتُعد مؤسسة تحلية المياه عمياًل رئيسًيا مقرها المملكة والتي تتولى مسؤولية 

تطوير وإدارة إنتاج المياه ونقلها في المملكة. ومن ناحية أخرى، تدير شركة أرامكو السعودية أنشطة النفط والغاز في المملكة.

وتطلب كل من شركة أرامكو السعودية ومؤسسة تحلية المياه من المقاولين توليد القيمة محلًيا )برنامج التوطين( وفق أهداف المحتويات المحلية.

المشاريع التي أعلن عنها العميل في الفترة ما بين 2015م و2019م(: 14و3الجدول )

النسبة المئوية إلجمالي الطلب 2015م – 2019م

56 - 66%مؤسسة تحلية المياه

23 - 31%شركة أرامكو السعودية 

11 - 17%أخرى

المصدر: مستشار دراسة السوق

يتركز الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( بدرجة كبيرة في عدد قليل من المشاريع الرئيسية )تمثل أعلى خمس )5( مشاريع 
ما يقارب 50% من إجمالي الطلب( مّما يجعل قدرات تقديم العروض لدى الشركات الرئيسية ذات أهمية قصوى. ويأتي تركز المشاريع من مناطق المملكة 
الشاسعة التي تتطلب خطوط أنابيب طويلة وإلضفاء جاذبية اقتصادية أعلى للمشاريع الكبيرة )في قطاعي الغاز والمياه(. وقد تم تطوير مشاريع المياه 
في األساس لربط المدن الحالية بقدرات تحلية جديدة )مثل محطة تحلية ينبع المرتبطة بالمدينة المنورة(. وقد تم اإلعالن عن مشاريع أخرى مؤخًرا مثل 
نظام نقل مياه الرياض – القصيم، ونظام نقل مياه ينبع - الرويس - رابغ، ونظام نقل مياه جازان، ومشروع خط الغاز الرئيسي )المرحلة 3(، وذلك من بين 

مشاريع أخرى )يتجاوز إجمالها 1 مليون طن متري(.

29



الطلب حسب المشاريع في الفترة ما بين 2015م و2019م(: 15و3الجدول )

2015م – 2019مالقطاعالعميلالنسبة المئوية إلجمالي الطلب بالطن المتري
13 - 17%المياهمؤسسة تحلية المياهنظام نقل مياه الشعيبة

8 - 12%النفط والغازشركة أرامكو السعوديةنظام الغاز الرئيسي )المرحلة 2(
8 - 12%المياهمؤسسة تحلية المياهنظام نقل مياه رأس الخير - الرياض

7 - 11%المياهمؤسسة تحلية المياهنظام نقل مياه ينبع - المدينة المنورة )المرحلة 3(
5 - 7%المياهمؤسسة تحلية المياهنظام نقل مياه الطائف - الباحة
2 - 3%المياهمؤسسة تحلية المياهنظام نقل مياه الجبيل - الرياض

2 - 3%المياهمؤسسة تحلية المياهنظام نقل مياه رابغ
1 - 2%المياهمؤسسة تحلية المياهنظام نقل مياه الخبر

1 - 2%المياهمؤسسة تحلية المياهخزان مكة اإلستراتيجي

40 - 50%جهات متنوعةجهات متنوعةمشاريع أخرى*

* تتضمن حوالي خمسة وثالثين )35( مشروعاً آخر.
المصدر: مستشار دراسة السوق

العرض في الفترات السابقة 3و2و3
يكشف تحليل المشهد التنافسي في دول مجلس التعاون ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور عن تمركز الشركات الرئيسية عبر فئتين رئيسيتين، 

هما:

طاقة تصنيع قطر صغير إلى كبير بقدرة كبيرة )أكثر من 0.3 مليون طن متري(: الشركة وجروب فايف. 	

طاقة تصنيع قطر صغير إلى متوسط بقدرة صغيرة )أقل من 0.3 مليون طن متري(: شركة األنابيب الوطنية والشركة الكويتية لصناعات األنابيب  	
والخدمات النفطية. وباإلضافة إلى ذلك، يتنافس خمس )5( شركات رئيسية في أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( أيًضا في هذا 
القطاع )الشركة العربية لألنابيب، شركة القحطاني بي سي كي لألنابيب، وشركة صحة ألنابيب الصلب، وشركة األنابيب العالمية، وشركة الجزيرة 

لصناعة األنابيب والخدمات النفطية(.

هذا ويُعتبر قطاع األقطار الصغيرة إلى المتوسطة قطاًعا تنافسياً للغاية نظًرا لوجود عدد أكبر من الشركات المتنافسة )سبع )7( جهات تتنافس في 
قطاع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( وأنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW((. وتمثل الشركة جزًءا من عدد قليل جًدا من 
الشركات التي تجمع ما بين القدرة على تصنيع القطر الكبير في المملكة والطاقة اإلنتاجية العالية. ويمنح هذا الوضع جنًبا إلى جنب مع التصور الفني 

اإليجابي للعمالء الشركة ميزًة في العروض المقّدمة على مشاريع المياه في المملكة.

لقد كانت الطاقة اإلنتاجية ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في دول مجلس التعاون أعلى من الطلب، مما أدى إلى استخدام تاريخي 
يقارب 75% من الطاقة اإلنتاجية للمصانع. من ناحية أخرى، تبلغ طاقة أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( متوسط معدل استخدام تبلغ 

نسبته %40.

ر الفرق في معدل االستخدام بشكل أساسي من خالل انخفاض الطلب على أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في السنوات الخمس  يفسَّ
الماضية من مستوى مرتفع يبلغ 1.2 مليون طن متري في عام 2016م إلى 0.7 مليون طن متري في عام 2019م. وتولد الطاقة الزائدة في القطاع الصغير 

إلى المتوسط ضغًطا تنافسًيا على أقطار األنابيب الصغيرة والصغيرة إلى المتوسطة، التي تُستخدم بشكل أساسي في النفط والغاز.

الطلب على األنابيب الملحومة في دول مجلس التعاون والطاقة اإلنتاجية كما في 2019م(: 16و3الجدول )

الطاقة اإلنتاجيةالطلببالمليون طن متري

)HSAW( 0.991.35أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور

)LSAW( 0.741.55أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور

1.732.90اإلجمالي

المصدر: مستشار دراسة السوق

تاريخًيا، زادت طاقات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في دول مجلس التعاون بحوالي 10% مدفوعًة بالطاقات اإلضافية التي تقدمها 
الشركة التي يُعتقد أّنها الشركة الوحيدة التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقًرا لها وتقدم عروًضا متكاملة بما في ذلك تغليف األنابيب واللحام 

المزدوج.
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الطاقة اإلنتاجية االسمية ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW(*(: 17و3الجدول )

النسبة المئوية للزيادة 2019م2015مبالمليون طن متري
)2015م-2019م(

27%0.300.38الشركة )المملكة(

0%0.400.40جروب فايف )المملكة(

0%0.240.24شركة األنابيب الوطنية )المملكة(

14%0.290.33أخرى

* تم بناًء معلومات الطاقة على أفضل المعلومات المتوفرة والمقابالت مع الخبراء، وقد تختلف مستويات اإلنتاج بشكل طفيف عن الطاقة االستيعابية االسمية بناًء على افتراضات اإلنتاج 
المعينة.

المصدر: مستشار دراسة السوق

أصبحت الشركة رائدة في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( بما يقارب 50% من حصة السوق في دول مجلس التعاون في عام 
2019م. وتُعزى هذه الريادة إلى عدة عوامل تشمل مجموعة منتجات الشركة الكبيرة )نطاق القطر( والخدمات )تغليف األنابيب واللحام المزدوج( والتصور 

اإليجابي للعمالء.

فيما يتعلق بنطاق القطر، فإن سوق دول مجلس التعاون مدفوع بشكل خاص بالقطر المتوسط إلى الكبير )من 60 إلى 90 بوصة، بما يقرب من 60% من 
السوق( والقطر الصغير إلى المتوسط )من 30 إلى 60 بوصة، بما يقرب من 30% من السوق(. عالوًة على ذلك، فإن القطر الصغير إلى المتوسط مدفوع 

بشكل أساسي بمشاريع النفط والغاز، بينما يُعزى القطر المتوسط إلى الكبير بشكل أساسي إلى مشاريع المياه.

تطور األسعار 4و2و3
ر الزيادة  ظلت األسعار في دول مجلس التعاون مستقرًة بشكل عام خالل الفترة من عام 2015م إلى عام 2019م وفق استقرار العرض والطلب. وتفسِّ
الطفيفة في األسعار في الفترة من عام 2016م إلى عام 2018م بحدوث زيادة طفيفة في سعر لفائف الصلب المدرفلة على الساخن )من 0.34 ألف دوالر 
أمريكي/ طن متري في عام 2016م إلى 0.50 ألف دوالر أمريكي/ طن متري في عام 2018م(. وقد حدث انخفاض طفيف خالل العام الماضي في السعر 

)حوالي 7%(. ويُعزى ذلك إلى زيادة الطاقات اإلنتاجية، التي تأتي بشكل رئيسي من الشركة.

أسعار أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( وأسعار لفائف الصلب المدرفلة على الساخن )متوسط (: 18و3الجدول )
األسعار السنوية( وفائض القدرة )السعة ناقص الطلب(

2019م2018م2017م2016م2015مالوحدة

)HSAW( 1.050.930.971.020.95ألف دوالر أمريكي/ طن متريأسعار أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور

0.350.340.410.500.49ألف دوالر أمريكي/ طن متريأسعار لفائف الصلب المدرفلة على الساخن

فائض القدرة من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور 
)HSAW(0.270.310.310.310.36مليون طن متري

المصدر: مستشار دراسة السوق 
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   	

نظرة عامة على الشركة  1و4
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 7وتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(، 
المدينة  هو  المسجل  وعنوانها  2010/07/04م(.  )الموافق  1431/07/22هـ  وتاريخ   2050071522 بالرقم  الدمام  بمدينة  التجاري  السجل  في  مقيدة 

الصناعية الثانية، الدمام، ص.ب. 12943، الدمام 31483، المملكة.

تتمثل أهداف الشركة، وفًقا لما هو منصوص عليه في سجلها التجاري، في صناعة األنابيب، وصناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من الحديد 
والصلب وصنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصالت أنابيب أو مواسير، وتتمثل أهدافها وفًقا لما هو منصوص عليه في نظامها األساس في صناعة 
األنابيب وصناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من الحديد والصلب، وصنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصالت أنابيب أو مواسير و معالجة 

وطلي المعادن بالصقل والتلميع.

كما تحمل الشركة ترخيص صناعي رقم 161 وتاريخ 1440/01/21هـ )الموافق 2018/10/01م( والذي يسمح لها بصناعة أنابيب صلب ملحومة حلزونًيا 
بأقطار تتراوح ما بين 18 و120 بوصة، باإلضافة إلى ترخيص صناعي رقم 1587 وتاريخ 1440/06/20هـ )الموافق 2019/02/25م( والذي يسمح لها 

بتغليف األنابيب ووصالت األنابيب باإلسمنت.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

هيكل الملكية 1و1و4
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرين مليون )21,000,000( سهماً عادياً بقيمة 

اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة الحالي.

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة(: 1و4الجدول )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
إجمالي القيمة 
االسمية )ريال 

سعودي(
عدد األسهمنسبة الملكية

إجمالي القيمة 
االسمية )ريال 

سعودي(
نسبة الملكية

35.01%50.017,351,47173,514,710%10,502,101105,021,010شركة ويلسبون القابضة

19.95%28.504,189,50041,895,000%5,985,00059,850,000شركة عزيز 

11.55%16.502,425,49924,254,990%3,464,99934,649,990شركة رؤية لالستثمار 

3.49%4.99733,5307,335,300%1,047,9001,047,900شركة محورين 

30%6,300,00063,000,000---الجمهور

100%10021,000,000210,000,000%21,000,000210,000,000المجموع

المصدر: الشركة

يوضح الجدول اآلتي كبار المساهمين في الشركة بشكل مباشر كما في تاريخ هذه النشرة.

المساهمون الكبار في الشركة بشكل مباشر كما في تاريخ هذه النشرة(: 2و4الجدول )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
إجمالي القيمة 
االسمية )ريال 

سعودي(
عدد األسهمنسبة الملكية

إجمالي القيمة 
االسمية )ريال 

سعودي(
نسبة الملكية

35.01%50.017,351,47173,514,710%10,502,101105,021,010شركة ويلسبون القابضة

19.95%28.504,189,50041,895,000%5,985,00059,850,000شركة عزيز

11.55%16.502,425,49924,254,990%3,464,99934,649,990شركة رؤية لالستثمار

66.51%95.113,966,470139,664,700%19,952,100199,521,000المجموع

المصدر: الشركة
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يوضح الجدول اآلتي كبار المساهمين في الشركة بشكل غير مباشر كما في تاريخ هذه النشرة )لمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  3-1-4 
»نظرة عامة على المساهمين البائعين« من هذه النشرة(.

المساهمون الكبار في الشركة بشكل غير مباشر كما في تاريخ هذه النشرة(: 3و4الجدول )

المساهم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
إجمالي القيمة 
االسمية )ريال 

سعودي(
عدد األسهمنسبة الملكية

إجمالي القيمة 
االسمية )ريال 

سعودي(
نسبة الملكية

15.76%22.513,309,03333,090,330%4,726,78547,267,850بالكرشنان جوبرام جوينكا

9.98%14.252,094,75020,947,500%2,992,50029,925,000صالح محمد حمد الحمادي

3.64%5.20764,4767,644,760%1,092,10910,921,090محمد عبداهلل محمد المنصور

29.38%41.966,168,25961,672,590%8,811,39488,113,940المجموع

* يملك بالكرشنان جوبرام جوينكا ما نسبته 50.02% في شركة ويلسبون كورب ليمتد والتي تملك 89.98% من شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة %50.01 
من أسهم الشركة.

** يملك صالح محمد الحمادي ما نسبته 50.0% في شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار العقاري والتي بدورها تملك ما نسبته 28.5% من أسهم الشركة.
*** يملك محمد عبداهلل محمد المنصور ما نسبته 65% في مجموعة شركات محورين الدولية والتي تملك ما نسيته 100% من الشركة السعودية للطاقة الدولية والتي بدورها تملك ما نسبته 
80% في شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية والتي بدورها تملك ما يلي: )1( ما نسبته 10.02% في شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة 50.01% من 

أسهم الشركة؛ )2( ما نسبته 100% من شركة محورين للخدمات الصناعية والتي بدورها تملك 4.99% من أسهم الشركة .
المصدر: الشركة

تاريخ الشركة وتطور رأس المال 2و1و4
التأسيس )جمادى الثاني 				هـ الموافق مايو 0	0	م(أ. 

تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1431/06/16هـ )الموافق 2010/05/30م( باسم »شركة تطوير األنابيب إلنتاج األنابيب«. بلغ رأس 
مال الشركة المدفوع عند تأسيسها خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف )50,000( حصة نقدية بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( 

رياالت سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة عند التأسيس. 

هيكل ملكية الشركة عند التأسيس(: 4و4الجدول )

عدد الحصصالشركاء
القيمة االسمية 
للحصة )بالريال 

السعودي(

إجمالي القيمة 
االسمية للحصص 

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

66.5%10332,500 33,250شركة عزيز

33.5%16,75010137,500الشركة العربية لتنمية المياه والكهرباء )أكوا باور(

100%50,00010500,000المجموع

المصدر: الشركة

تغيير الملكية )شعبان 				هـ الموافق أغسطس 0	0	م( ب. 

البالغة ستة عشر  باور( ملكية جمع حصصها  )أكوا  والكهرباء  المياه  لتنمية  العربية  الشركة  نقلت  )الموافق 2010/08/19م(،  بتاريخ 1431/08/06هـ 
ألف وسبعمائة وخمسين )16,750( حصة في الشركة إلى شركة مصنع عزيز لألنابيب األوربية )ويشار إليها فيما يلي بـ »مصنع عزيز«(، وقامت شركة 
عزيز بنقل ملكية جميع حصصها البالغة ثالثة وثالثين ألف ومئتين وخمسين )33,250( إلى كل من مصنع عزيز بواقع ثالثين ألف وسبعمائة وخمسة 
وخمسين )30,755( حصة وشركة محورين بواقع ألفين وأربعمائة وخمسة وتسعين )2,495( حصة، وذلك وفقاً لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس بتاريخ 

1431/08/06هـ )الموافق 2010/08/19م(. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذا التغيير.
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هيكل ملكية الشركة عند التأسيس(: 5و4الجدول )

عدد الحصصالشركاء
القيمة االسمية 
للحصة )بالريال 

السعودي(

إجمالي القيمة 
االسمية للحصص 

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

95,01%0 10475,05 47,505مصنع عزيز
4.99%2,4951024,950شركة محورين

100%50,00010500,000المجموع

المصدر: الشركة

زيادة رأس مال الشركة )ذو القعدة 				هـ الموافق أكتوبر 0	0	م(	. 

بتاريخ 1431/11/09هـ )الموافق 2010/10/17م(، تم زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف )500.000( ريال سعودي إلى ستة وسبعين مليون وستة 
وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )76.046.875( ريال سعودي مقسم إلى ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين 
)76.046.875( حصة، وتم تخفيض القيمة االسمية للحصص بحيث أصبحت قيمة كل حصة )1( ريال سعودي واحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها 
خمسة وسبعين مليون وخمسمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )75,546,875( ريال سعودي عن طريق حصص عينية مقدمة من الشركاء. 

ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذه الزيادة في رأس المال.

هيكل ملكية الشركة كما في 1431/11/09هـ )الموافق 2010/10/17م((: 6و4الجدول )

عدد الحصصالشركاء
القيمة االسمية 
للحصة )بالريال 

السعودي(

إجمالي القيمة 
االسمية للحصص 

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

95,01%72,252,136172,252,136مصنع عزيز
4.99%3,794,73913,794,739شركة محورين

100%76,046,875176,046,875المجموع

المصدر: الشركة

تغيير اسم الشركة وهيكل الملكية )ذو الحجة 				هـ الموافق نوفمبر 0	0	م(د. 

في ذو الحجة 1431هـ )الموافق نوفمبر 2010م(، قام مصنع عزيز بنقل ملكية ثمانية وثالثين مليون وواحد وثالثين ألف واثنين وأربعين )38,031,042( من 
حصصها في الشركة إلى شركة ويلسبون القابضة التي دخلت كشريك جديد في الشركة. باإلضافة إلى ذلك، تم تغيير اسم الشركة إلى »شركة ويلسبون 

الشرق األوسط لألنابيب«. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد نقل الملكية.

 هيكل ملكية الشركة كما في 1431/12/18هـ )الموافق 2010/11/24م((: 7و4الجدول )

عدد الحصصالشركاء
القيمة االسمية 
للحصة )بالريال 

السعودي(

إجمالي القيمة 
االسمية للحصص 

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

50.01%38,031,042138,031,042شركة ويلسبون القابضة
45%34,221,094134,221,094مصنع عزيز

4.99%3,794,739*3,794,7391*شركة محورين

100%76,046,875176,046,875المجموع

* عدد الحصص المدرج في عقد التأسيس المعدل الموثق بالرقم 6 صفحة 6 من المجلد 16 بتاريخ 1431/12/18هـ )الموافق 2010/11/24م( هو ثالثمائة وتسعة وسبعين ألف وأربعمائة وتسعة 
وثالثين )379,439( حصة، إال أن ذلك خطأ مطبعي والعدد الصحيح للحصص هو ثالثة ماليين وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة وثالثين )3,794,739( حصة وتكون إجمالي 

القيمة االسمية ثالثة ماليين وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة وثالثين )3,794,739( ريال سعودي. 
المصدر: الشركة

تغيير الملكية )ربيع األول 				هـ الموافق نوفمبر 9	0	م(	. 

في ربيع األول 1441هـ )الموافق نوفمبر 2019م(، نقل مصنع عزيز ملكية واحد وعشرين مليون وستمائة وثالثة وسبعين ألف وثالثمائة وستين )21,673,360( 
من حصصه في الشركة إلى شركة عزيز واثني عشر مليون وخمسمائة وسبعة وأربعين ألف وسبعمائة وأربعة وثالثين )12,547,734( من حصصه في 
الشركة إلى شركة رؤية لالستثمار بموجب اتفاقية نقل ملكية الحصص بتاريخ 1440/05/09 هـ )الموافق 2019/01/15م(. ويوضح الجدول اآلتي هيكل 

ملكية الشركة بعد هذا التغيير.
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هيكل ملكية الشركة كما في 1441/03/06هـ )الموافق 2019/11/03م((: 8و4الجدول )

عدد الحصصالشركاء
القيمة االسمية 
للحصة )بالريال 

السعودي(

إجمالي القيمة 
االسمية للحصص 

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

50.01%38,031,042138,031,042شركة ويلسبون القابضة

28.50%21,673,360121,673,360شركة عزيز

16.50%12,547,734112,547,734شركة رؤية لالستثمار

4.99%3,794,7391379,439شركة محورين

100%76,046,875 76,046,8751المجموع

المصدر: الشركة

االندما	 مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب )ذو القعدة 				هـ الموافق يوليو 0	0	م(و. 

لتغليف األنابيب بكامل ما لها من  اندماج شركة ويلسبون  بالموافقة على  بتاريخ 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م(  قرر الشركاء في الشركة 
موجودات وحقوق وما عليهم من خصوم والتزامات في الشركة مقابل حصول الشركة على أصول بقيمة مائة وثالثة ماليين ومائتين واثنين وسبعين ألف 
وأربعمائة وتسعة عشر )103,272,419( ريال سعودي باإلضافة إلى حصولها على أعمال وعمالء شركة ويلسبون لتغليف األنابيب. تمت إجراءات االندماج 

بتاريخ 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م(. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد االندماج.

هيكل ملكية الشركة كما في 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م( (: 9و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد الحصصالشركاء
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة 
االسمية للحصص 

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

50.01%38,031,042138,031,042شركة ويلسبون القابضة

28.50%21,673,360121,673,360شركة عزيز

16.50%12,547,734112,547,734شركة رؤية لالستثمار

4.99%3,794,7391379,439شركة محورين

100%76,046,875 76,046,8751المجموع

المصدر: الشركة

التحول إلى شركة مساهمة وهيكل ملكية الشركة بعد إتمام عملية التحول )صفر 				هـ الموافق سبتمبر 0	0	م(ز. 

بتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم 7 
القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م( برأس مال وقدره ستة وسبعين مليون وستة وأربعين 
ألف وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى سبعة ماليين وستمائة وأربعة آالف وستمائة وثمانية وثمانين )7,604,688( 
سهًما عادًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة، 

ويوضح الجدول اآلتي هيكل المساهمين بعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة.

هيكل ملكية الشركة كما في 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م((: 10و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم )ريال 

سعودي(
نسبة الملكية

50.01%3,803,1051038,031,050شركة ويلسبون القابضة 

28.50%2,167,3361021,673,360شركة عزيز 

16.50%1,254,7731012,547,730شركة رؤية لالستثمار 

4.99%379,474103,794,740شركة محورين 

100%7,604,6881076,046,880المجموع

المصدر: الشركة
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تغيير اسم الشركة وزيادة رأس مال الشركة )جمادى األولى 				هـ الموافق ديسمبر 0	0	م(ح. 

بتاريخ 1442/05/13هـ )الموافق 2020/12/28م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة إلى » أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة«، 
كما تم زيادة رأس مال الشركة من ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي إلى مائتين وعشرة ماليين 
)210,000,000( ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرين مليون )21.000.000( سهًما عادًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها مائة وثالثة وثالثين مليون وتسعمائة وثالثة وخمسين ألف ومائة وعشرين )133,953,120( ريال سعودي عن 

طريق رسملة ديون المساهمين في الشركة. ويوضح الجدول اآلتي هيكل المساهمين في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

هيكل الملكية في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة(: 11و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم )ريال 

سعودي(
نسبة الملكية

50.01%10,502,10110105,021,010شركة ويلسبون القابضة 

28.50%5,985,0001059,850,000شركة عزيز 

16.50%3,464,9991034,649,990شركة رؤية لالستثمار 

4.99%1,047,900101,047,900شركة محورين 

100%21,000,00010210,000,000المجموع

المصدر: الشركة

نظرة عامة على المساهمين البائعين 3و1و4
شركة ويلسبون القابضةأ. 

شركة ويلسبون القابضة هي شركة توصية باألسهم مرخصة كشركة تجارية عالمية من الفئة 1 في جمهورية موريشيوس بموجب ترخيص رقم سي-
C108006159( 108006159( وتاريخ 1429/06/06هـ )الموافق 2008/06/10م(. يوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة ويلسبون القابضة كما في 

تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة ويلسبون القابضة كما في تاريخ هذه النشرة(: 12و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

89.98%102,0891102,089شركة ويلسبون كورب ليمتد

شركة الهيتم للتصنيع والتنمية 
10.02%11,366111,366االقتصادية

100%113,4551113,455المجموع

المصدر: الشركة

شركة ويلسبون كورب ليمتد هي شركة مساهمة عامة هندية، كما ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية كما في 
تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية كما في تاريخ هذه النشرة(: 13و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

80%8001,000800,000الشركة السعودية للطاقة الدولية

20%2001,000200,000شركة ستار األولى

100%1,0001,0001,000,000المجموع

المصدر: الشركة

36



الشركة السعودية العالمية للطاقة هي شركة مملوكة بشكل كامل لشركة مجموعة شركات محورين الدولية، ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة 
مجموعة محورين الدولية كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة مجموعة شركات محورين الدولية كما في تاريخ هذه النشرة(: 14و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

65%6,5001,0006,500,000محمد عبداهلل محمد المنصور
35%3,5001,0003,500,000شركة محمد العثمان القابضة

100%10,0001,00010,000,000المجموع

المصدر: الشركة

باإلضافة إلى ذلك، فإن شركة ستار األولى مملوكة بشكل كامل لشركة محمد العثمان القابضة، ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة محمد العثمان 
القابضة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة محمد العثمان القابضة كما في تاريخ هذه النشرة(: 15و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

100%1,0001,0001,000,000محمد عبدالرحمن عبداهلل العثمان
100%1,0001,0001,000,000المجموع

المصدر: الشركة

شركة عزيزب. 

شركة عزيز هي شركة مساهمة مسجلة في السجل التجاري بالرياض بالرقم 1010004249 وتاريخ 1387/09/23هـ )الموافق 1967/12/25م(. يوضح 
الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة عزيز كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة عزيز كما في تاريخ هذه النشرة(: 16و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

50%250,000102,500,000 صالح محمد الحمادي
12.5% 10625,000 62,500عبدالعزيز محمد علي الشميسي

12.5%10625,000 62,500 سعد محمد علي الشميسي
12.5%625,000 10 62,500 عبداهلل محمد علي الشميسي
1.5626%7,8131078,130محمد علي محمد الشميسي

1.5626%7,8131078,130عبدالرحمن علي محمد الشميسي
1.5626%7,8131078,130عبدالعزيز علي محمد الشميسي

1.5626%7,8131078,130سعد علي محمد الشميسي
0.7812%3,9061039,060سارة عبدالعزيز عثمان العثمان 
0.7812%3,9061039,060هند عبدالرحمن حمد الحمادي

0.7812%3,9061039,060نورة علي محمد الشميسي
0.7812%3,9061039,060ندى علي محمد الشميسي
0.7812%3,9061039,060نوف علي محمد الشميسي
0.7812%3,9061039,060ريم علي محمد الشميسي
0.7812%3,9061039,060رشا علي محمد الشميسي
0.7812%3,9061039,060الما علي محمد الشميسي

100٪105,000,000 500,000المجموع

المصدر: الشركة
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شركة رؤية لالستثمار	. 

شركة رؤية لالستثمار هي شركة مساهمة مسجلة في السجل التجاري بالرياض بالرقم 1010178941 وتاريخ 1423/05/07هـ )الموافق 2002/07/17م(. 
يوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة رؤية لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة رؤية لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة(: 17و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

50%20,000,00010200,000,000شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

50%20,000,00010200,000,000شركة عبداهلل أبونيان التجارية

100%40,000,00010400,000,000المجموع

المصدر: الشركة

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده هي شركة مملوكة بشكل كامل لشركة أموال األجيال القابضة، يوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة أموال األجيال 
القابضة كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة أموال األجيال القابضة كما في تاريخ هذه النشرة(: 18و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم )ريال عدد األسهمالمساهم
السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

27%135,000101,350,000سليمان عبدالقادر المهيدب

27%135,000101,350,000عصام عبدالقادر المهيدب

27%135,000101,350,000عماد عبدالقادر المهيدب

5%25,00010250,000لولوة سليمان المديهيم

3.5%17,50010175,000تماضر عبدالقادر المهيدب

3.5%17,50010175,000عواطف عبدالقادر المهيدب

3.5%17,50010175,000مريم عبدالقادر المهيدب

3.5%17,50010175,000هيفاء عبدالقادر المهيدب

100%500,000105,000,000المجموع

المصدر: الشركة

إضافة إلى ذلك، يوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة عبداهلل أبونيان التجارية كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة عبداهلل أبونيان التجارية كما في تاريخ هذه النشرة(: 19و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم )ريال عدد األسهمالمساهم
السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

7.95%1,9501,0001,590,000سعد عبداهلل أبونيان

7.95%1,9501,0001,590,000عبدالعزيز عبداهلل أبونيان

7.95%1,9501,0001,590,000إبراهيم عبداهلل أبونيان

7.95%1,9501,0001,590,000خالد عبداهلل أبونيان

7.95%1,9501,0001,590,000محمد عبداهلل أبونيان

7.95%1,9501,0001,590,000عبدا لإلله عبداهلل أبونيان

7.95%1,9501,0001,590,000رياض عبداهلل أبونيان

7.95%1,9501,0001,590,000راكان عبداهلل أبونيان

6.26%1,2521,0001,252,000منيرة إبراهيم أبونيان
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القيمة االسمية للسهم )ريال عدد األسهمالمساهم
السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

6.26%1,2521,0001,252,000نورة الماضي 

3.98%7961,000796,000سلوى عبداهلل أبونيان

3.98%7961,000796,000سارة عبداهلل أبونيان

3.98%7961,000796,000نوال عبداهلل أبونيان

3.98%7961,000796,000مها عبداهلل أبونيان

3.98%7961,000796,000رائدة عبداهلل أبونيان

3.98%7961,000796,000ربى عبداهلل أبونيان

100%20,0001,00020,000,000المجموع

المصدر: الشركة

شركة محوريند. 

شركة محورين هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مسجلة في السجل التجاري بالخبر بالرقم 2051042589 وتاريخ 1431/05/03هـ )الموافق 
2020/04/17م(. يوضح الجدول اآلتي هيكل الملكية في شركة محورين كما في تاريخ هذه النشرة:

هيكل ملكية شركة محورين كما في تاريخ هذه النشرة(: 20و4الجدول )

القيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهم
)بالريال السعودي(

إجمالي القيمة االسمية 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

شركة الهيتم للتصنيع والتنمية 
100%5001,000500,000االقتصادية*

100%5001,000500,000المجموع

* وللمزيد من المعلومات حول هيكل ملكية شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية، فضاًل راجع القسم رقم  4-1-3 ) أ( »شركة ويلسبون القابضة« من هذه النشرة.
المصدر: الشركة

الهيكل التنظيمي 4و1و4
يوضح الشكل البياني اآلتي الهيكل التنظيمي للشركة وموقع الشركة داخل المجموعة، كما في تاريخ هذه النشرة.

الهيكل التنظيمي للشركة كما في تاريخ هذه النشرة(: 1و4الشكل )

الشركة

شركة محورين

٪١٦,٥٠ ٪٢٨,٥٠ ٪٤,٩٩٪٥٠,٠١

شركة رؤية لالستثمار شركة عزيز شركة ويلسبون القابضة

المصدر: الشركة
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نظرة عامة على أعمال الشركة  2و4
تقوم الشركة بتصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( التي يتم استخدامها في قطاعات المياه والنفط والغاز. تتمثل الميزة الرئيسية 
ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في قطرها الواسع، مما يجعلها مناسبة لالستخدام في خطوط النقل في قطاعات المياه والنفط 

والغاز. بعد االندماج مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب، تدير الشركة اآلن ثالثة )3( مصانع، مما يوفر حلول أنابيب متكاملة لعمالئها، وهي كاآلتي:

مصنع األنابيب: يعد مصنع األنابيب أحد أكبر مصانع األنابيب الحلزونية في الخليج. تم إنشاء مصنع األنابيب في عام 2006م بثالثة )3( خطوط  	
تصنيع، وتمت توسعته في عام 2019م عندما تم تشغيل المطحنة الرابعة، مما رفع من الطاقة اإلنتاجية اإلسمية لمصنع األنابيب من ثالثمائة ألف 
)300,000( طن متري سنوًيا إلى ثالثمائة وخمسة وسبعين ألف )375,000( طن متري سنوًيا. ويمتاز مصنع األنابيب بأنه واحد من أصل مصنعين 
في الخليج الذي يمتلك القدرة على تصنيع أنابيب بقطر خارجي يتراوح ما بين 20 إلى 100 بوصة بطاقة إنتاجية عالية )أعلى من 0.3 طن متري(.

مصنع اللحام المزدوج: تم إنشاء مصنع اللحام المزدوج في عام 2014م لربط وصالت األنابيب الفردية ولحامها لتصبح أنابيب بطول يصل إلى 26  	
متر. ويمكن لمصنع اللحام المزدوج التعامل مع األقطار الخارجية التي يبلغ طولها ما بين 20 إلى 60 بوصة وهو ما يناسب سمك الجدار النموذجي 

الذي يتراوح من 6 ملم إلى 50.8 ملم. تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية لمصنع اللحام المزدوج حوالي ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( طن متري.

مصنع تغليف األنابيب: تم إنشاء مصنع تغليف األنابيب في عام 2011م كمصنع مستقل ومن ثم تم ضمه إلى مصنع األنابيب لتقديم تغليف خارجي  	
لألنابيب ضد التآكل من خالل طبقة ثالثية من البولي إيثلين أو البولي بروبلين أو البرايمر إيبوكسي عالي األداء. الطاقة اإلنتاجية اإلسمية لمصنع 
تغليف األنابيب هي 4 ماليين متر مربع سنوياً. ويمتاز مصنع تغليف األنابيب بالقدرة على معالجة األنابيب البالغ طولها 26 متًرا وتتراوح أقطارها 

ما بين 2 إلى 120 بوصة.

تتمتع الشركة بتواجد قوي في السوق السعودية بمصانع متكاملة لألنابيب الحلزونية حيث تجمع بين تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور 
)HSAW( باإلضافة إلى تقديم خدمات اللحام المزدوج وتغليف األنابيب. وتمتلك الشركة معدات تصنيع متطورة وحديثة حيث تتضمن مرافق االختبار 
المعملي ذات المعايير العالمية والمعتمدة من قبل المنظمة الدولية للمعايير )ISO( والمجهزة بأحدث تقنيات الفحص واالختبار. ولذلك، تتمتع الشركة 
بالقدرة على توفير حلول منتجات أنابيب متكاملة للعمالء. كما أن الطاقة اإلنتاجية الكبيرة للشركة تمكنها من تقديم حلول لخطوط األنابيب الطويلة دون 

الحاجة إلى التعاقد من الباطن، مما يمنحها ميزة تنافسية إضافية مقارنة بالشركات الصناعية األخرى.

قامت الشركة بزيادة حصتها السوقية بشكل كبير خالل العامين الماضيين من خالل ترسية مشاريع مياه كبيرة عليها من قبل مؤسسة تحلية المياه )لمزيد 
من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  4-3-4 ) أ( »كبار العمالء« من هذه النشرة(، مما عزز من مكانتها كشركة رائدة في السوق. باإلضافة إلى ذلك، تعد 
الشركة أحد كبار الموردين لقطاع النفط والغاز بعد أن نفذت مشاريع رئيسية في الماضي مثل خط أنابيب القطيف إلى رأس تنورة، وخط أنابيب ينبع إلى 

شمال جدة وخط نقل النفط الخام من شمال الكويت.

ملخص األحداث الجوهرية 1و2و4
يوضح الجدول اآلتي ملخصاً لألحداث الجوهرية في أعمال الشركة:

ملخص األحداث الجوهرية للشركة(: 21و4الجدول )

المرحلة الرئيسيةالتاريخ

تم تأسيس الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب حيث بدأت الشركتين عملياتهما2010م

تم إنشاء مصنع األنابيب بطاقة إنتاجية إسمية تبلغ ثالثمائة ألف )300.000( طن متري سنويا2011ًم

تم إنشاء مصنع تغليف األنابيب بطاقة إنتاجية إسمية تبلغ 4 ماليين متر مربع سنويا2011ًم

تم إنشاء مصنع اللحام المزدوج بطاقة إنتاجية إسمية تبلغ حوالي ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( طن متري بناًء على حجم 2014م
األنابيب بـ48 بوصة )ODX( 14.28 ميليمتر 

حصلت الشركة على مشروع نقل المياه رابغ – جدة مع مؤسسة تحلية المياه ومشروع نقل المياه الشعيبة – منى )الخط ب( مع 2018م
شركة الراشد للتجارة والمقاوالت ومشروع خط أنابيب الغاز لحقل حرض مع شركة أرامكو السعودية 

2019م
نفذت الشركة مشروع نقل المياه الجبيل – الرياض ومشروع نقل المياه ينبع – المدينة )المرحلة الرابعة( مع مؤسسة تحلية 
المياه، ومشروع نقل المياه الجبيل 3 مع شركة الراشد للتجارة والمقاوالت وخط أنابيب مدينة نيوم مع شركة مطلق الغويري 

للمقاوالت 

استكمال تركيب آلة إنتاج األنابيب الرابعة لزيادة الطاقة اإلنتاجية اإلسمية إلى ثالثمائة وخمسة وسبعين ألف )375,000( طن 2019م
متري سنوًيا

توقيع اتفاقية أرامكو اإلطارية لتوريد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( لشركة أرامكو السعودية2020م

بدء تعاون مشترك مع أحد عمالء الشركة لتصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( لخدمة استخدامات 2020م
النفط والغاز الحمضي
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المرحلة الرئيسيةالتاريخ

حصلت الشركة على مشروعين جديدين لخطوط األنابيب مع شركة أرامكو السعودية2020م

استكمال اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مع الشركة2020م

تعديل اسم الشركة من »شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب« إلى »شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة«2020م

زيادة رأسمال الشركة إلى مائتين وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي2020م

المصدر: الشركة

رؤية الشركة ورسالتها 2و2و4
إرضاء العمالء من خالل تبني االبتكار وأحدث التقنيات، وتحقيق نمو شامل ومستدام للمحافظة على التفوق في جميع أعمال الشركة.

المزايا التنافسية 3و2و4
منشآت تصنيع متقدمة ومتكاملةأ. 

تمتلك الشركة منشآت تصنيع متقدمة ومتكاملة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم مصنع األنابيب ومصنع اللحام المزدوج ومصنع تغليف األنابيب، 
والتي تمكن الشركة من تقديم حلول أنابيب متكاملة لعمالئها.

طاقة إنتاجية رائدة في المملكة وقدرة على إنتا	 أنواع مختلفة من األنابيبب. 

تبلغ الطاقة اإلنتاجيةاإلسمية لمصنع األنابيب التابع للشركة ثالثمائة وخمسة وسبعين ألف )375,000( طن متري سنوياً. يستطيع مصنع األنابيب زيادة 
اإلنتاج الفعلي إلى ما يصل إلى خمسمائة ألف )500,000( طن متري في حال كانت الطلبات المستلمة خالل العام ألكبر قطر خارجي وسمك يستطيع 
مصنع األنابيب إنتاجه، مما يجعل الشركة أحد أكبر الشركات المحلية المصنعة ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة ودول 
مجلس التعاون. باإلضافة إلى ذلك، تشمل منتجات الشركة أنابيب بقطر خارجي يتراوح بين 20 بوصة و100 بوصة، وسمك يتراوح بين 6.35 ملم و25.4 

ملم وطول يصل إلى 18.2م.

 وبفضل نطاق اإلنتاج والمنتجات المتنوعة التي تصنعها الشركة، لدى الشركة القدرة على تلبية الطلبات الكبيرة بمفردها دون الحاجة إلى التعاقد من 
الباطن، وبالتالي يمنحها ذلك ميزة في عملية تقديم العروض مع كبار العمالء الذين يفضلون الشركات المصنعة القادرة على تلبية الطلب دون التعاقد من 

الباطن، مثل مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية. 

وبفضل حجم اإلنتاج، تتمتع الشركة بميزة من حيث التكلفة حيث تتمكن من إدارة مشترياتها بشروط مواتية تتيح لها إدارة المصاريف التشغيلية.

العالقة مع العمالء الرئيسيين	. 

تركز الشركة على تطوير األعمال ولديها عالقات قوية مع العمالء الرئيسيين بالنسبة ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( مثل مؤسسة 
تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية. تعمل الشركة مع مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية لفهم نشاط مشاريعهم وطلبهم على األنابيب من 
حيث الكميات والمواصفات الفنية )ولمزيد من المعلومات حول كبار عمالء الشركة فيما يخص األنابيب، فضاًل راجع القسم رقم  4-3-4 ) أ( »كبار العمالء« 
من هذه النشرة(.. وتخطط الشركة لعملياتها وفًقا لذلك، وبالتالي فهي تتواءم مع متطلبات العمالء الرئيسيين بدقة مما أثمر عن ترسية شركة أرامكو 
السعودية التفاقية أرامكو اإلطارية على الشركة. ونتيجًة لتركيز الشركة على تطوير األعمال وعالقات العمالء، زادت الحصة السوقية للشركة من أنابيب 

اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة إلى حوالي 50% في عام 2019م.

موقع استراتيجي مع إمكانية التوسعد. 

تقع منشآت التصنيع التابعة للشركة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة مائتين وثالثة وعشرين ألف )223,000( متر مربع، مما يوفر مساحة 
واسعة إلجراء المزيد من التوسعات. ويتيح الموقع االستراتيجي للشركة الوصول إلى العمالء الرئيسيين مثل شركة أرامكو السعودية، والتي تقع على بعد 
حوالي ثالثين )30( كم من منشأة التصنيع الخاصة بالشركة. كما يقع مقر الشركة على مقربة من الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(، وهي أحد 
موردي المواد الخام للشركة، باإلضافة إلى قربه من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، الذي يتم من خالله استيراد مواد خام مثل 
لفائف الصلب المدرفلة على الساخن. ويمنح موقع الشركة سهولة الوصول إلى العمالء والموردين المحليين والموانئ مما يعد ميزة من الناحية اللوجستية.

تنافسية األسعار	. 

تمتاز الشركة بالقدرة على االستفادة من حجمها وميزتها اللوجستية والكفاءة التشغيلية للحفاظ على درجة عالية من القدرة التنافسية لألسعار. ويعد ذلك 
مهماً للشركة حيث أنها تحصل على معظم طلبات الشراء من خالل عملية تقديم العروض التنافسية وفق المعايير الفنية والمالية.
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االستراتيجية 4و2و4
 تعتمد استراتيجية الشركة على الحفاظ على ميزتها التنافسية من خالل االستفادة من قدرتها التصنيعية وجهود تطوير األعمال وتنافسية األسعار لتكون 

المورد المفضل في سوق سريع التطور في المملكة. وتتألف استراتيجية الشركة من مكونات رئيسية، وهي كاآلتي:

الحفاظ على ميزة الشركة التصنيعية من خالل االستثمار في المصانع واإلجراءات والموظفينأ. 

تسعى الشركة إلى تعزيز ثقافة التميز الهندسي وتستثمر بشكل كبير في قدرتها التصنيعية التي تشمل:

المصانع: تستثمر الشركة بانتظام في قدرتها التصنيعية، ولديها حالًيا قدرات كبيرة ومتكاملة )شاملة تصنيع األنابيب واللحام المزدوج وتغليف  	
األنابيب(، وهو ما يمكنها من توفير حلول األنابيب المتكاملة للعمالء. قامت الشركة بالتوسع في عام 2019م عن طريق زيادة طاقتها اإلنتاجية 
االسمية من ثالثمائة ألف )300,000( طن متري إلى ثالثمائة وخمسة وسبعين ألف )375,000( طن متري سنوًيا. تتعامل الشركة مع الشركات 
المصنعة للمعدات األصلية الرائدة وقامت بتركيب أحدث المعدات في منشأتها مثل التصوير الشعاعي الرقمي ونظام اللحام مع التحكم البارز 
 )ISO 9001:2015( و )API Spec Q1( و )API 5L(و )ISO 9001:2015( التلقائي. كما حصلت مصانع الشركة على عدد من شهادات الجودة مثل
و )ISO 45001: 2018( و )ISO 14001:2015( و )ISO/IEC 17025:2017( والتي تتطلب درجة عالية جًدا من القدرة على التصنيع ومراقبة 
اإلجراءات )ولمزيد من المعلومات حول شهادات الجودة الخاصة بالشركة، فضاًل راجع القسم رقم  4-3-6 ) ب( »شهادات الجودة« من هذه النشرة(.

اإلجراءات: باإلضافة إلى المصانع واآلالت، لدى الشركة إجراءات إنتاج شاملة تتم مراجعتها والتدقيق فيها بانتظام لتحسين السالمة واإلنتاجية  	
والكفاءة. تم تحديد كل إجراء وتوثيقه وربطه بصورة جيدة بنظام تخطيط موارد المنشأة )SAP ERP( الذي تم تصميمه وتنفيذه استناًدا إلى سنوات 
من الخبرة، حيث تم االستفادة من المعرفة المكتسبة. وفي إطار تخطيط اإلنتاج، يتم تحديد مؤشرات األداء الرئيسية بشكل جيد لكل مشروع ويتم 
مراقبتها بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تطبيق أعلى المعايير في مؤشرات قطاع األنابيب من حيث عائد إنتاج الحديد واستهالك مواد تغليف األنابيب 

وتشغيل المصانع والسالمة.

الموظفين: لدى الشركة قوى عاملة من ذوي التأهيل العالي في مجاالتهم. تولي الشركة موظفيها أهمية كبيرة، حيث تقوم بتدريبهم بانتظام لتعزيز  	
مستويات مهاراتهم وتحديث معارفهم لمواكبة أحدث التطورات الهندسية. وتطلب الشركة من كل موظفيها إكمال دورات تدريبية سنوية كجزء من 
تطوير مواهبهم. ويتم استكمال البرامج التدريبية داخلياً في الشركة وفي بعض األحيان من خالل مقدمي خدمات خارجيين مثل موردين اآلالت. كما 

يتم متابعة تدريب العمالء من خالل قسم الموارد البشرية في الشركة ويتم تزويد مجلس إدارة الشركة دورياً بتقارير في هذا الشأن.

إيجاد حلول األنابيب األفضل في فئتها للعمالءب. 

تواصل الشركة العمل المستمر مع عمالئها لفهم متطلباتهم، وتوفير أنسب حلول األنابيب عالية الجودة لهم. حصلت الشركة على اعتماد في مجال إنتاج 
أنابيب من عدة درجات حتى درجة )API 5L X-80(، وهي درجة مناسبة لنقل المياه والنفط والغاز في المراحل االنتقالية. كما قّدمت الشركة عرًضا ألحد 
عمالئها حيث تقوم بتحديد الجدوى الفنية الستخدام أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( الستخدامات الغاز الحمضي، والتي تعتبر خدمة 
جديدة لم يسبق للشركة تقديمها. وفي حالة نجاح هذه المبادرة، فإنها ستفتح سوًقا جديد ألنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( وستفتح 
للشركة سوق الغاز الحمضي، والذي يتم حالياً توريده بواسطة موردي أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW(. يجدر بالذكر أن الطلب على 
أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في المملكة يبلغ حوالي 0.56 مليون طن )أي ما يقارب 70% من سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي 
المغمور )LSAW( في الخليج والبالغ حجمه 0.7 مليون طن( )لمزيد من المعلومات حول سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW(، فضاًل 

راجع القسم رقم  3-2 »نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون والمملكة« من هذه النشرة(.

إدارة التكاليف لتحقيق أسعار تنافسية رائدة	. 

تدير الشركة تكاليفها ومصاريفها التشغيلية بشكل دقيق لكي تستطيع الحفاظ على قدرتها التنافسية العالية في تقديم العروض للطلبات الجديدة، خاصًة 
طلبات الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة مثل مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية. تشمل مجاالت إدارة التكاليف اآلتي:

كفاءة التصنيع: تهدف الشركة إلى الحفاظ على إنتاجية عالية من المواد الخام من خالل شراء مواد خام عالية الجودة وصيانة مصانعها وترقيتها  	
ومراقبة إجراءات التصنيع. وبفضل امتالك الشركة للمعدات الحديثة واتباعهالإلجراءات التصنيع الفعالة وتطبيقها ألنظمة المراجعة والمراقبة بشكل 

مستمر، أصبح لدى الشركة عائد مواد خام يفوق معايير السوق، وهو ما يعطي الشركة ميزة تنافسية على غيرها من المنافسين.

المشتريات: تستفيد الشركة من حجم أعمالها في الحصول على أسعار أكثر تنافسية للمواد الخام من خالل حصولها على خصومات بالجملة. 	

النفقات اإلدارية: تراقب الشركة وتدير عن كثب نفقاتها التشغيلية واإلدارية لضمان الكفاءة التي تؤدي إلى هوامش ربحية أعلى، مما يمنحها المرونة  	
وقدرة على المنافسة في تسعير عروض الطلبات الجديدة. وقد تمكنت الشركة من إدارة تكاليف التصنيع بنجاح على النحو التالي:

بينما ارتفعت إيرادات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 147.7% ما بين السنتين الماليتين - 
المنتهيتين في 31 مارس 2018م و2020م، إال أن تكاليف تحويل مصنع األنابيب ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.1% للفترة ذاتها.

بينما ارتفعت إيرادات تغليف األنابيب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 88.3% ما بين السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 مارس 2018م و2020م، - 
إال أن تكاليف تحويل مصنع تغليف األنابيب ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.2% للفترة ذاتها.
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االستفادة من مبادرات المشتريات الوطنية داخل المملكة لدعم السوق المحليةد. 

أطلقت حكومة المملكة والجهات المملوكة للدولة عدًدا من المبادرات الموجهة نحو الشراء من شركات الصناعة المحلية بهدف تعزيز الصناعات المحلية 
مثل برامج المحتوى المحلي وبرنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في المملكة )اكتفاء(. تستفيد شركات الصناعة المحلية مثل الشركة من هذه 
البرامج، حيث يقوم العمالء في المملكة بتخصيص المزيد من مشترياتهم للمصنعين المحليين. وتمكنت الشركة من ترسيخ مركزها باعتبارها شركة 
صناعة محلية رائدة. وزادت حصة الشركة في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة من 15% في عام 2015م إلى حوالي 

50% في عام 2019م.

استكشاف فرص جديدة في السوق المتطورة بالمملكة	. 

يشهد السوق في المملكة تطوًرا سريًعا بسبب تركيز الحكومة على تطبيق إصالحات اقتصادية وتنمية القطاع غير النفطي، حيث تخلق هذه المبادرات فرًصا 
للشركة لتحقيق نمو أكبر. ويتضمن برنامج رؤية المملكة 2030 مبادرات مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 
وبرنامج اإلسكان وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي سيوفر فرًصا للشركة من خالل مشاريع البنية التحتية الجديدة مثل المدن الجديدة واإلسكان وتوليد 
الطاقة وتحلية المياه وأنابيب الغاز، وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التمويلية )لمزيد من المعلومات 

حول المبادرات الموضوعة في إطار رؤية 2030 وتأثيرها على الشركة، فضاًل راجع القسم رقم  3-2-1  ) ه( »برامج التحول« من هذه النشرة(.

كما وافق مجلس الوزراء في المملكة مؤخًرا على تخصيص مؤسسة تحلية المياه. ونتيجًة لذلك، من المتوقع أن يكون جزء من مشاريع خطوط أنابيب المياه 
المستقبلية عبارة عن مشاريع نقل مياه مستقلة )حيث يتم بناء خطوط األنابيب وتشغيلها من جانب شركات خاصة( تقوم بها الشركة السعودية لشراكات 
المياه. ويوفر تخصيص قطاع المياه في المملكة والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في مجال تطوير خطوط األنابيب فرًصا للشركة، بما يشمل المشاريع 

المشتركة والشراكات بهدف تحقيق نمو في مجاالت معينة مثل التنمية والتمويل والهندسة والمشتريات واإلنشاءات والتشغيل والصيانة.

باإلضافة إلى ذلك، ال تُستخدم أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في المملكة في تطبيقات الغاز الحمضي بالرغم من أنها تستخدم لذلك 
في عدد من دول العالم بما في ذلك دول الخليج. وقد قّدمت الشركة عرضاً ألحد عمالئها للقيام بدراسة مشتركة لمدى جدوى استخدام أنابيب اللحام 
القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في تطبيقات الغاز الحمضي. وبموجب هذه الدراسة، ستقوم الشركة بشراء الحديد وتصنيع واختبار أنابيب اللحام 
القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( وفًقا لمتطلبات تطبيقات الغاز الحمضي ووضع اإلجراءات التصنيعية لذلك. وعند موافقة العميل على العرض بما 
في ذلك إجراءات التصنيع، ستكون الشركة قادرة على دخول سوق الغاز الحمضي للشركة، والذي يتم حالياً توريده بواسطة موردي أنابيب اللحام القوسي 
الطولي المغمور )LSAW(. يجدر بالذكر أن الطلب على أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في المملكة يبلغ حوالي 0.56 مليون طن )أي 

ما يقارب 70% من سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في الخليج والبالغ حجمه 0.7 مليون طن(.

استكشاف أسواق جديدة حيثما أمكن و. 

تسعى الشركة للحصول على فرص تصدير حيثما أمكن ذلك. خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016م، قامت الشركة بتصدير واحد وتسعين 
ألف وخمسمائة واثنين وأربعين )91,542( طًنا مترًيا من األنابيب إلى مجموعة كارسو )Group Carso( في أمريكا الشمالية. 

اآلفاق المستقبلية 5و2و4
أنهت الشركة السنة المالية 2021م بجدول أعمال قوي، كاآلتي:

بلغ حجم طلبات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( حوالي مائتين ألف )200,000( طًنا مترًيا بقيمة تتجاوز 700 مليون ريال سعودي. 	

حصلت الشركة على طلبات تغليف األنابيب يزيد حجمها عن 1.7 مليون متر مربع بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال سعودي. 	

وتتوقع إنجاز معظم أعمالها الحالية في السنة المالية 2022م، ما يعني أن جزًءا كبيًرا من طاقتها اإلنتاجية للسنة المالية 2022م تم تخصيصه بالفعل 
ألداء تلك األعمال. باإلضافة إلى ذلك، تستمر الشركة في تقديم العروض للحصول على الطلبات الجديدة والتي تضيف إلى جدول أعمالها. باإلضافة إلى 
ذلك، تتجاوز الطلبات المستقبلية الحالية للشركة ثالثمائة وثمانين )380,000( طن متري بقيمة تزيد عن 750 مليون ريال سعودي وتغطي هذه الطلبات 
المحتملة كاًل من قطاعي المياه والنفط والغاز. وتخضع هذه الطلبات المحتملة إلى التسعير النهائي واالعتماد من قبل العمالء المعنيين حلى تصبح عقود 

أو أوامر شراء نهائية. 

باإلضافة إلى ذلك، تشارك الشركة في عملية تقديم العروض لعدد من المشاريع الجديدة حيث ال تزال الشركة في طور التنافس مع مقدمي العروض 
اآلخرين عليها. وستؤدي هذه الطلبات المستقبلية والعروض التنافسية )في حال نجاحها( الستمرار تطوير جدول األعمال لدى الشركة واالستفادة من 
القدرة التصنيعية للشركة في المستقبل المنظور. وتتوقع الشركة أيًضا أن يتم دعم جدول األعمال بشكل أكبر من خالل مشاريع المياه الجديدة القادمة 
والمعلنة في المملكة، والتي سيتم اإلعالن عن فتح باب تقديم العروض لها الحًقا باإلضافة إلى الطلبات المستلمة من شركة أرامكو السعودية بموجب 

اتفاقية أرامكو اإلطارية والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1441/08/08هـ )الموافق 2020/04/01م( والتي بدأت الشركة باستقبال الطلبات بموجبها. 

كما تجدر اإلشارة إلى قيام العمالء الرئيسيين للشركة، وبشكل خاص، كل من مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية، بتأخير طرح مشاريع جديدة 
وتأخير ترسية العقود التي تم طرحها سابقاً حتى تاريخ النشرة، مما أدى إلى عدم استالم طلبات جديدة خالل عام 2021م، إن تأخير طرح تلك المشاريع 

سيؤدي إلى تأثر ايرادات الشركة وربحيتها بشكل سلبي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.
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والتشغيل   )EPC( واإلنشاءات  والمشتريات  الهندسة  المياه في مجاالت عقود  تحلية  التي ستنشأ عن تخصيص مؤسسة  الفرص  أيًضا  الشركة  تدرس 
التعاون مع الجهات األخرى  والصيانة والتطوير والتمويل. كما قد تشارك الشركة في فرص مستقبلية في تلك المجاالت بشكل مستقل أو من خالل 
 )HSAW( المغمور  الحلزوني  القوسي  اللحام  أنابيب  استخدام  جدوى  مدى  حالياً  الشركة  تقّيم  ذلك،  إلى  باإلضافة  المجاالت.  تلك  في  المتخصصة 
الستخدام الغاز الحمضي. حالياً، تُستخدم أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في تطبيقات الغاز الحمضي. وقد بلغ حجم سوق أنابيب 

اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في المملكة حوالي 0.56 مليون طن متري في عام 2019م.

نظرة عامة على عمليات الشركة  3و4
تتألف عمليات الشركة من ثالثة أنشطة رئيسية، هي: )1( تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW(، )2( اللحام المزدوج لألنابيب، )3( 

تغليف األنابيب.

تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( 1و3و4
تُعرف أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( باسم األنابيب الحلزونية. ويتم استخدام هذا النوع من األنابيب على نطاق واسع في جميع أنحاء 
العالم لنقل الغاز والنفط والمياه وإنشاء ركائز التدعيم بفضل مقاومتها ومتانتها. وفي المملكة، تعد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( هي 
األنابيب المفضل استخدامها بسبب جودتها وقدرتها التنافسية السعرية مقارنة باألنواع األخرى من األنابيب. يتم تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني 
المغمور )HSAW( من خالل تقنية اللحام القوسي المغمور وهي عملية اللحام التي ينجم عنها اندماج المعادن عن طريق تسخينها أثناء العمل بقوس أو 
أقواس بين قطب أو أقطاب كهربائية قابلة لالنصهار مصنوعة من المعدن المبطن. ويتم حماية القوس والمعدن المنصهر بواسطة غطاء من مادة حبيبية 
قابلة لالنصهار )الصهارة( توضع على األنبوب. وال يتم استخدام الضغط، ويتم الحصول على كامل معدن الحشو أو جزء منه من خالل القطب الكهربائي.

المنتجات والطاقة اإلنتاجيةأ. 

اإلنتاج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  سنوًيا.  مترًيا  طًنا   )375,000( وسبعين  وخمسة  ثالثمائة  الشركة  لدى  األنابيب  لمصنع  اإلسمية  اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ 
الفعلي لمصنع األنابيب ليست ثابتة وترتبط ارتباًطا وثيًقا بقطر األنابيب المنتَجة. ويمكن أن تزداد الطاقة اإلنتاجية لمصنع األنابيب إلى خمسمائة ألف 
)500,000( طن متري في العام الواحد في حال كانت الطلبات المستلمة خالل ذلك العام تتطلب انتاج أنابيب بأكبر قطر خارجي وأضخم سمك يستطيع 
مصنع األنابيب فعاًل إنتاجه، حيث أنه كلما زاد السمك والقطر ارتفع مقياس اإلنتاجية الفعلية. وبناًء على ذلك، قامت الشركة في السنة المالية 2020م 
بشكل رئيسي بتصنيع األنابيب التي يتراوح قطرها الخارجي بين 80 إلى 88 بوصة وتمكنت من إنتاج أربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائة وثالثة وتسعين 

)484,193( طًنا مترًيا.

ويمكن لمصنع األنابيب إنتاج أنابيب بطول يصل إلى 18.2 متًرا، وسمك جدار يتراوح بين 6.0 ملم إلى 25.4 ملم، وقطر خارجي يتراوح بين 20 إلى 100 
 :)HSAW( يوضح الجدول اآلتي تفاصيل منتجات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور .)API X80( بوصة، كما يمكنه إنتاج األنابيب بدرجات تصل إلى

منتجات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW((: 22و4الجدول )

الطولالدرجةالسمكالقطر الخارجيالمنتج

أنابيب اللحام القوسي 
 )HSAW( من 6.35 ملمتر إلى 25.4 من 20 إلى 100 بوصةالحلزوني المغمور

حتى 18.20 متر)API 5L B( إلى )X-80(ملمتر

المصدر: الشركة

قامت الشركة بتزويد العمالء بأنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( التي تم استخدامها بشكل رئيسي في المراحل االنتقالية لنقل النفط 
والغاز والمياه. أدت التزامات الشركة وجهودها إلى إنتاج أنابيب عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية. تعمل الشركة منذ تأسيسها على 
تطوير عالقتها مع العمالء الرئيسيين مثل مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية من خالل تصدير منتجات عالية الجودة وبفضل خبرتها السابقة 

في تنفيذ المشاريع الكبرى في الوقت المحدد.

مصنع األنابيبب. 

يقع مصنع األنابيب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. ويحتوي مصنع األنابيب على خطي إنتاج رئيسيين وهما خط اإلنتاج األول المنفصل والذي 
يتكون من مطحنة تعمل بخطوتين والتي تتضمن خط تشكيل وثالثة )3( خطوط لحام منفصلة متكاملة مع خط إنهاء، باإلضافة إلى خط اإلنتاج الثاني 
والذي يتكون من ثالثة )3( خطوط تشكيل ولحام متصلة مع خط إنهاء مشترك. ويتضمن كال خطي اإلنتاج معدات تصنيع حديثة ومتطورة ومجهزة بأحدث 

التقنيات منها ما يلي:

جميع خطوط تشكيل مصنع األنابيب مجهزة بنظام تتبع الوصالت المتحكم فيه آلًيا بالليزر والذي تم توريده من قبل شركة يو آند إس )U&S( األلمانية. 	

مطحنة تعمل بخطوتين بسرعة تصل إلى 8 متر / دقيقة والتي تم توريدها من قبل شركة سكولر )Schuler( األلمانية مزودة بآلة رش تلقائي يمكن  	
التحكم فيها أوتوماتيكياً بدون نظام اللحام القوسي بالمعدن والغاز وذلك للخطوط المنفصلة.

اختبار اللفائف بالموجات فوق الصوتية منفصل مع تغطية 100% من عرض اللفة والذي تم توريده من قبل شركة سوفراتست )Sofratest( الفرنسية. 	
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	  )Jaewon( النمساوية للمطحنة األولى وشركة جايون )Linsinger( آلة سريعة لطحن الحواف الشريطية والتي تم توريدها من قبل شركة لينسنجر
الكورية للمطحنة الثانية والثالثة والرابعة.

معدات متطورة للحام القوسي المغمور من الجيل الخامس مع عصا تحكم أوتوماتيكي والتي تم تورديها من شركة يو آند إس )U&S( األلمانية. 	

اآلالت فوق الصوتية المتطورة إلجراء اختبار اللحام النهائي والتي تم توريدها من شركة جي إي )GE( األلمانية للمطحنة األولى وشركة سوفراتست  	
)Sofratest( الفرنسية للمطحنة الثانية والثالثة والرابعة.

إمكانية تتبع األنابيب بالكامل بواسطة برنامج تخطيط موارد المنشأة )SAP ERP: ECC 6( والباركود بدءاً من تشكيل األنبوب وحتى إرساله. 	

مختبر حاصل على شهادة الجودة )ISO 17025( مجهز بالكامل بآالت حديثة تم توريدها من قبل شركة إنسترون )Instron( األمريكية وشركة زويك  	
)Zuick( األلمانية.

نظام إطار عمل مصنع ذكي مخصص الختبار اللفائف بالموجات فوق الصوتية، واختبار الطاقة المائية، واختبار الموجات فوق الصوتية األوتوماتيكية  	
ومعدات المختبر لتجنب التدخل البشري لتفسير االختبارات وإصدار تقارير االختبارات.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل المنتجات والطاقة اإلنتاجية اإلسمية واإلنتاج الفعلي السنوية لمصنع األنابيب.

مصنع األنابيب(: 23و4الجدول )

الموقعالمنتج
الطاقة اإلنتاجية 
االسمية في السنة 

)طن متري(

اإلنتاج الفعلي السنوي 
 2019م

)طن متري(

اإلنتاج الفعلي السنوي 
 2020م

)طن متري(

اإلنتاج الفعلي 
 السنوي2021م
)طن متري(

أنابيب اللحام القوسي الحلزوني 
)HSAW( المغمور

المدينة الصناعية 
375,000271,003484,193250,877*الثانية بالدمام

* اإلنتاجية الفعلية لمصنع األنابيب ليست ثابتة وترتبط ارتباًطا وثيًقا بقطر األنابيب المنتجة. في حال كانت الطلبات المستلمة خالل العام تتطلب انتاج أنابيب بأكبر قطر خارجي وأضخم سمك 
يستطيع مصنع األنابيب فعاًل إنتاجهألكبر، فيمكن لمصنع األنابيب زيادة إنتاجيته الفعلية السنوية إلى خمسمائة ألف )500,000( طن متري سنوًيا. قامت الشركة في السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2020م، بتصنيع األنابيب بأقطار 80 بوصة بشكل أساسي وتمكنت من إنتاج أربعمائة وأربعة وثمانين ألف ومائة وثالثة وتسعين )484,193( طًنا مترًيا.
المصدر: الشركة

يشتمل مصنع األنابيب على أربعة )4( مطاحن. تم االنتهاء من التوسع األخير في عام 2019م حيث تم تركيب المطحنة الرابعة، وهو ما رفع الطاقة اإلنتاجية 
اإلسمية من ثالثمائة ألف )300,000( طناً مترياً سنوًيا إلى ثالثمائة وخمسة وسبعين )375,000( طًنا مترًيا.

مطاحن تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW((: 24و4الجدول )

 الطاقة اإلنتاجية االسميةالخط
)طن متري(

اإلنتاج الفعلي السنوي 2019م 
)طن متري(

اإلنتاج الفعلي السنوي 2020م 
)طن متري(

 اإلنتاج الفعلي السنوي 2021م
)طن متري(

150,000139.593203,63684,092المطحنة األولى

75,00055,86793,53155,526المطحنة الثانية

75,00060,73592,11955,263المطحنة الثالثة

75,00014,80894,90755,996المطحنة الرابعة

المصدر: الشركة

وقد تكون اإلنتاجية الفعلية أعلى من الطاقة اإلنتاجية االسمية لكون الطاقة اإلنتاجية االسمية تقيس إنتاجية المصنع بمعطيات ثابتة ومعينة في حين 
أن االنتاج الفعلي هو ما يقوم المصنع فعاًل بانتجاه استجابًة لمعطيات متغيرة تشمل أقطار وسماكة مختلفة لألنابيب حسب الطلبات المستقلة من قبل 
الشركة. وإن عالقة اإلنتاجية الفعلية وقطر وسمك األنابيب عالقة طردية، فكلما زاد السمك والقطر ارتفع مقياس اإلنتاجية الفعلية. ويوضح الجدول 
التالي الطاقة اإلنتاجية الفعلية اليومية )بالطن المتري( للمطاحن بناًء على مقاسات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( بطول 17.3متراً: 

الطاقة اإلنتاجية الفعلية اليومية )بالطن المتري( للمطاحن(: 25و4الجدول )

101216171825السمك )ملمتر(

القطر الخارجي )بوصه(

20414-----
30607703810---
48728853961968996726
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101216171825السمك )ملمتر(

القطر الخارجي )بوصه(

56705823951948971716
727228379659461001693
8075186999110091021771
88-8549559661022707
100--9829881046724

المصدر: الشركة

تحتفظ الشركة بعالقات قوية مع الشركات المصنعة للمعدات األصلية المحلية والدولية الرائدة وهي قادرة على االعتماد على هذه العالقات لتعزيز 
قدرتها التصنيعية.

المواد الخام	. 

الصلب  لفائف  الحصول على  ويتم  واألسالك.  الصهر  ومواد  الساخن  المدرفلة على  الصلب  لفائف  التصنيع هي  المستخدمة في عملية  الخام  المواد 
المدرفلة على الساخن محلًيا من الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد( أو استيرادها من مصادر دولية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 

الموردين في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكوريا والصين وفًقا للمواصفات المطلوبة. 

يمكن  التي ال  المملكة  المتوفرة في  للمواصفات غير  الجمركية  الرسوم  المستوردة معفاة من  الساخن  المدرفلة على  الصلب  لفائف  أن  بالذكر  ويجدر 
الحصول عليها محلًيا. ويتم منح هذا اإلعفاء من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجميع المستهلكين للفائف الصلب المدرفلة على الساخن على أساس 

حاجة المشروع. 

تخضع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن للفحص البصري وقياس وفقاً لإلجراءات المتبعة لدى الشركة والتي تهدف إلى التأكد من جودة المواد الخام 
التي يتم شراؤها. يتم بعد ذلك تخزين لفائف الصلب المدرفلة على الساخن في مستودع الشركة ويتم صرفها لإلنتاج عند الطلب.

عمليات التصنيعد. 

يمكن تقسيم عملية تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( على نطاق واسع إلى أربع )4( مراحل رئيسية كاآلتي:

مرحلة التشكيل واللحام: يتم تشكيل األنابيب من لفائف الصلب المدرفلة على الساخن. وقبل بدء عملية التشكيل، يتم ضبط المطحنة الحلزونية - 1
على الزاوية الحلزونية المطلوبة. ويتم تحديد الزاوية الحلزونية من عرض لفائف اإلدخال وقطر األنبوب المراد تشكيله. المكونات الرئيسية لآللة 
هي: )1( خط اإلدخال الذي يتكون من الكسارة وأداة التسوية وآلة طحن الحواف، و)2( طاولة التشكيل، و)3( طاولة خروج األنبوب مع حامل قطع 
األنبوب. بعد التسوية السليمة وطحن الحواف، يتم تشكيل اللفائف على شكل أنبوب. وتتم عملية التشكيل بواسطة ثالث )3( مجموعات من بكرات 
التشكيل: مجموعة واحدة من اللفات في الجانب الداخلي لألنبوب ومجموعتين من اللفات في الجانب الخارجي لألنبوب كما هو الحال في تشكيل 
األنابيب بثالث )3( بكرات قياسية. وأثناء عملية التشكيل، يتم لحام الحواف مًعا لالحتفاظ بشكل األنبوب. يتم قطع األنبوب المتشكل باستمرار وفًقا 

للطول المطلوب باستخدام آلة قطع البالزما المثبتة على طاولة فرد األنبوب.

يمر األنبوب من مرحلة التشكيل إلى مرحلة اللحام حيث تتم عملية اللحام القوسي المغمور بشكل أوتوماتيكي كامل لضمان الحصول على أفضل جودة.   
ويتم إجراء اللحام على حافتي األنبوب. جميع اآلالت مجهزة بنظام لحام األسالك الترادفية لسلكين أو ثالثة )3( أسالك مع أنظمة مناولة تلقائية 
للتدفق. واعتماًدا على سمك جدار األنبوب واألبعاد المشطوفة، يتم استخدام اللحام القوسي المغمور لسلك واحد أو أسالك متعددة. ويتم تجهيز 

جميع أنظمة اللحام مع نظام تسجيل البيانات في الوقت الحقيقي ونظام التتبع التلقائي بالليزر.

مرحلة التشطيب: بمجرد أن يتم لحام األنابيب كلًيا وفحصها بصرًيا، فإنها تخضع الختبار الضغط الهيدروستاتيكي عند الضغط المطلوب وشطف - 2
النهايات لعملية اللحام. مرحلة التشطيب شائعة في المطحنة الثانية والثالثة والرابعة. 

مرحلة االختبار والفحص: يتم اختبار األنابيب النهائية وفحصها وفًقا لمتطلبات المواصفات باستخدام األشعة السينية )التصوير الشعاعي الرقمي - 3
لألفالم(، واختبار الموجات فوق الصوتية، واالختبارات الميكانيكية أو الكيميائية، والفحص البصري وقياس األبعاد.

مرحلة التخزين: في هذه المرحلة، يتم منح كل أنبوب رمًزا شريطًيا فريًدا لتمكين التتبع الكامل لألنابيب باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسة - 4
للشركة. يتم ترتيب األنابيب بعد ذلك وتخزينها في الساحة المخصصة لألنابيب.

تراقب الشركة عن كثب كفاءتها التصنيعية في كل مرحلة وتقيس ذلك بشكل أساسي من خالل إنتاج المواد الخام لكل مشروع. وبشكل عام، تسعى الشركة 
للحفاظ على عائد المواد الخام بنسبة 95.0% على األقل على الرغم من أن ذلك قد يختلف من مشروع إلى آخر اعتماًدا على نوع األنابيب التي يتم إنتاجها. 

وبفضل المعدات الحديثة لديها، وإجراءات التصنيع القوية وأنظمة المراجعة والمراقبة المستمرة، لدى الشركة عائد مواد خام أعلى من معايير السوق.
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النقل والتسليم	. 

معظم عمالء الشركة مسؤولون عن استالم األنابيب التي تصنعها الشركة من مصانعها، وفي بعض الحاالت تقوم الشركة بتسليم منتجاتها للعمالء في جميع 
أنحاء المملكة من خالل التعاقد مع مقدمي خدمات النقل العاملين في المملكة. باإلضافة إلى ذلك، تتعاقد الشركة مع مقدمي خدمات النقل لتوصيل 
المواد الخام )لمزيد من المعلومات حول االتفاقيات المبرمة مع مقدمي خدمات النقل الخارجيين، فضاًل راجع القسم رقم  12-4-2 »اتفاقيات النقل« 
من هذه النشرة(. ينسق قسم الشحن مع مقدمي الخدمات المذكورة ويطلب الشاحنات على أساس وجهة الشحن اليومية المطلوبة، حيث يتابع الشحنات 

حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

المشاريعو. 

قامت الشركة بزيادة حصتها السوقية بشكل كبير في المملكة )لمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم  3-2 »نظرة عامة على سوق دول مجلس 
أرامكو  المياه وشركة  العالية من عمالء مهمين مثل مؤسسة تحلية  القيمة  النشرة( وحصلت على عدد من المشاريع ذات  التعاون والمملكة« من هذه 
السعودية وكذلك مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاءات الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية الرئيسية للمياه والنفط والغاز. يوضح الجدول 
المنتهية في 31 مارس  المالية  السنوات  )HSAW( في  المغمور  الحلزوني  القوسي  اللحام  الشركة ألنابيب  التي حصلت عليها  الطلبات  اآلتي تفاصيل 

و2019م و2020م ,و2021م.

مشاريع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( للشركة كما في 2019م و2020م و2021م(: 26و4الجدول )

السنة

الطلبات المتراكمةالتسليم في 2021مالتسليم في 2020مالتسليم في 2019مالطلبات الجديدةالطلبات المفتوحة )قبل 2019م(
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2019م

--560,1472,00949,560187.1301,6191,089.6209,516734--المياه
النفط 
6,484.821-0.723,4388810.1-29,933110--والغاز

المجموع 
590,0802,11949,560187.8325,0571,178209,5267346,48521--الفرعي

2020م

----7,58014--7,58014--المياه
النفط 
----------والغاز

المجموع 
----7,58014--7,58014--الفرعي

2021م

120,791402------120,791402--المياه
النفط 
17.9258.171,551290----88,643348--والغاز

المجموع 
17,091.858.1192,342692----209,434750--الفرعي

392,1321,024807,0942,883506,517685505,5171,640260,793871.5199,266713اإلجمالي
المصدر: الشركة

اللحام المزدوج لألنابيب 2و3و4
المنتجات والطاقة اإلنتاجيةأ. 

يوفر مصنع اللحام المزدوج خدمات اللحام المزدوج، حيث يتم ربط وصالت األنابيب الفردية ولحامها لتصبح أنابيب بطول يصل إلى 26 متراً. 

يتمتع مصنع اللحام المزدوج بالقدرة على التعامل مع األنابيب التي يتراوح قطرها ما بين 20 إلى 60 بوصة لمعظم الجدران التي يتراوح سمكها النموذجي 
من 6.35 مم إلى 50.80 مم. تبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلسمية السنوية لمصنع اللحام المزدوج حوالي ثالثمائة وخمسين ألف )350,000( طن متري. يوضح 

الجدول اآلتي تفاصيل منتجات وخدمات اللحام المزدوج: 

اللحام المزدوج(: 27و4الجدول )

الطولالفئةالسمكالقطر الخارجيالطاقة اإلنتاجية اإلسميةالمنتجات/الخدمات

اللحام المزدوج
45,000 )وصلة في السنة( مع 
قطر خارجي X 56 بسمك 

جدار 16 ملمتر
من 6.35 ملمتر إلى من 20 إلى 60 بوصة

50.8 ملمتر
)API 5L B( إلى 

)X-80(
من 10 متر إلى 26 متر 

المصدر: الشركة
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مصنع اللحام المزدو	ب. 

يقع مصنع اللحام المزدوج في مجمع الشركة الصناعي في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. يوضح الجدول اآلتي تفاصيل المنتجات والخدمات واإلنتاج 
الفعلي لمصنع اللحام المزدوج.

مصنع اللحام المزدوج(: 28و4الجدول )

 اإلنتاج الفعلي السنوي 2019مالموقعالمنتج
)وصلة في السنة(

 اإلنتاج الفعلي السنوي 2020م
)وصلة في السنة(

اإلنتاج الفعلي النسوي 2021
)وصلة في السنة(

المدينة الصناعية الثانية اللحام المزدوج
5,0887,0922,787بالدمام

المصدر: الشركة

عمليات التصنيع	. 

تتضمن عملية اللحام المزدوج ثالث )3( مراحل رئيسية، كاآلتي:

تكون األنابيب عند استالمها مشطوفة ثم يتم تلحيم أنبوبين مًعا بشكل أولي. 	

في المرحلة الثانية، يتم لحام األنابيب بالكامل من الداخل وكذلك من الخارج باستخدام عملية لحام القوس المغمور. 	

المرحلة األخيرة هي الفحص واالختبار، حيث يتم فحص األنابيب الملحومة بصرًيا وإشعاعًيا للتأكد من مطابقتها للمواصفات. 	

يوفر مصنع اللحام المزدوج الخدمات داخلًيا بشكل أساسي لمصنع األنابيب وليس لديه عمالء مباشرون.

المواد الخامد. 

تشمل المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن ومواد الصهر واألسالك. ويتم الحصول على لفائف الصلب 
المدرفلة على الساخن من مصادر محلية من الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد( أو يتم استيرادها من مصادر دولية، بما في ذلك، على سبيل 

المثال ال الحصر، الموردين في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكوريا والصين حسب لمواصفات المطلوبة.

تغليف األنابيب )شركة ويلسبون لتغليف األنابيب سابًقا( 3و3و4
 قبل اندماجها في الشركة، كانت تتم عمليات تغليف األنابيب بواسطة شركة ويلسبون لتغليف األنابيب )لمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم 
 4-1-2 ) و( »االندماج مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب )ذو القعدة 1441هـ الموافق يوليو 2020م(« من هذه النشرة(. بعد إتمام اندماج شركة ويلسبون 

لتغليف األنابيب في الشركة، أصبحت عمليات تغليف األنابيب جزًءا من أعمال الشركة.

ويعد تغليف األنابيب حاًل عملياً وفعاالً من حيث التكلفة للحفاظ على سالمة خطوط األنابيب. يعمل تغليف األنابيب على إضافة طبقة واقية دائمة تساعد 
في حماية خطوط األنابيب من اآلثار الضارة الناجمة عن الكشط الميكانيكي والتآكل التي من شأنها تعطيل وظيفتها وتقليل سعتها وزيادة تكاليفها. يعتبر 

تغليف األنابيب واحًدا من أكثر الطرق الموثوقة لمنع التآكل والتي تستخدمها الصناعات اليوم في جميع أنحاء العالم نظًرا للمزايا التالية:

خفض تكلفة الطاقة حيث إن خطوط األنابيب المطلية تخلق فرًقا جوهرًيا عن طريق تقليل تكلفة الضغط والضخ على مدار عمر األنبوب. 	

تقليل الحاجة إلى استخدام الموانع وتسهيل تعزيز التسليم النظيف للمنتج )الماء أو الغاز( وهو ما يمكن أن يصبح خياًرا منخفض التكلفة ويتطلب  	
صيانة أقل للتحكم في التآكل.

المنتجات والطاقة اإلنتاجيةأ. 

تقدم عمليات تغليف األنابيب لدى الشركة األنواع اآلتية من خدمات تغليف األنابيب:

ثالث )3( طبقات خارجية من البولي إيثيلين )3LPE(: يتكون تغليف البولي إيثيلين من بطانات ثالثية الطبقات مضادة للتآكل لألنابيب الفوالذية.  	
م.  تتكون الطبقة األولى من اإليبوكسي المتالحم باالنصهار والذي يوفر حماية من التآكل ألنه يتسم بالقدرة على االلتحام الجيد بسطح الفوالذ المحَمّ
الطبقة الثانية هي مادة الصقة من البوليمر المشترك وهي عبارة عن مركب بولي إيثيلين مطعم بأنهيدريد وتتكون الطبقة الثالثة من بولي إيثيلين 

يستخدم كحماية ضد أي ضرر مادي.

أنظمة البولي بروبلين ثالثي الطبقات )3LPP(: البولي بروبيلين ثالثي الطبقات )3LPP( هو تغليف متعدد الطبقات يتكون من ثالثة )3( مكونات  	
وظيفية هي؛ برايمر إيبوكسي عالي األداء )FBE(، يتبعه مادة الصقة من البوليمر المشترك، وطبقة خارجية من البولي بروبيلين توفر أحد أقوى حلول 
تغليف األنابيب وأكثرها متانة. توفر أنظمة البولي بروبلين ثالثي الطبقات )3LPP( حماية ممتازة لخطوط األنابيب ذات القطر الصغير والكبير في 

درجات حرارة تشغيل عالية.
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اإليبوكسي المتالحم باالنصهار المكون من طبقة أحادية وطبقة ثنائية )FBE / DFBE(: يعمل تغليف األنابيب براتنج اإليبوكسي على حماية المعدن  	
من التآكل اإلضافي، مما يجعله مانًعا دائًما. كما يمنع الرصاص والمواد األخرى من دخول المياه المنقولة في األنبوب. ونظًرا ألن المعدن مطلي، فإنه 

ال يمكن ألي من هذه الملوثات دخول المياه المنقولة عبر األنبوب.

يوضح الجدول اآلتي تفاصيل منتجات وخدمات تغليف األنابيب: 

تغليف األنابيب(: 29و4الجدول )

الطاقة اإلنتاجية المنتجات/الخدمات
الطولالفئةالسمكالقطر الخارجياإلسمية

4.5 مليون متر مربع تغليف األنابيب الخارجي
سنويا

2 إلى 120 بوصة )تغليف 
من 10 متر إلى 26 متر ال ينطبقال ينطبقاألنابيب خارجي(

المصدر: الشركة

مصنع تغليف األنابيبب. 

يقع مصنع تغليف األنابيب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وهو على مقربة من مصنع األنابيب. يعتبر مصنع تغليف األنابيب مناسًبا تماًما للتعامل 
مع جميع أحجام األنابيب حيث تصل طاقته اإلنتاجية اإلسمية إلى 4.5 مليون متر مربع سنوًيا. يوضح الجدول اآلتي تفاصيل المنتجات والطاقة اإلنتاجية 

اإلسمية واإلنتاج الفعلي سنوياً لمصنع تغليف األنابيب.

مصنع تغليف األنابيب (: 30و4الجدول )

الموقعالمنتج
الطاقة اإلنتاجية 
 اإلسمية في السنة

)متر مربع(

اإلنتاج الفعلي السنوي 
 2019م

)متر مربع(

اإلنتاج الفعلي السنوي 
 2020م

)متر مربع(

اإلنتاج الفعلي السنوي 
2021م )متر مربع(

المدينة الصناعية الثانية تغليف األنابيب الخارجي
4,500,000824,208.02,521,229.01,289,945بالدمام

المصدر: الشركة

المواد الخام	. 

المواد الخام المستخدمة في عمليات التطبين هي مسحوق اإليبوكسي، والمواد الالصقة والبولي إيثيلين عالي الكثافة )فقط لتغليف األنابيب باستخدام 
البولي ايثيلين ثالثي الطبقات( والبولي بروبيلين ثالثي الطبقات، والتي يتم شراؤها محلًيا أو استيرادها من مصادر دولية مختلفة بما في ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر الموردين في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكوريا والصين بناًء على المواصفات والسعر المطلوب.

عمليات تغليف األنابيبد. 

بعد أن يتم تحويل األنابيب لعملية تغليف األنابيب، يتم أوالً تنظيفها من الداخل والخارج من خالل ضغط الماء العالي إلزالة أي أوساخ أو زيوت أو شحوم 
من أسطحها. بعد ذلك، يتم صقلها باستخدام المعدات الخاصة للحصول على السطح المطلوب لتغليف األنابيب. ويتم فحص األنابيب بصرياً للتأكد من 
درجة النظافة والصقل. ويتم نقل األنابيب المفحوصة لخط تغليف األنابيب حيث يتم أوالً غسل السطح باألسيد، ومن ثم يتم تسخين سطح األنبوب في 
فرن تسخين للحصول على الدرجة المناسبة لوضع اإليبوكسي. وحسب متطلبات العميل )أي إما باستخدام اإليبوكسي المتالحم باالنصهار أو البولي 
ايثيلين ثالثي الطبقات أو البولي بروبيلين ثالثي الطبقات(، حيث تتم هذه العملية بوضع طبقة من المادة الالصقة على الطبقة األولى )اإليبوكسي( ومن 

ثم طبقة من البولي ايثيلين أو البولي بروبيلين )حسب مواصفات العمالء(.

المشاريع	. 

أنجزت الشركة مشاريع لعدد من العمالء المهمين مثل شركة أرامكو السعودية وجوتن باودر كوتنغز العربية السعودية والعديد من المقاولين الذين يعملون 
في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. كانت الشركة أيًضا عميل رئيسًيا يستخدم خدمات تغليف األنابيب قبل اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 
الشركة. وبعد إتمام االندماج، تعتبر هذه خدمات داخلية وهي جزء من حلول األنابيب المتكاملة المقدمة من الشركة إلى عمالئها. يوضح الجدول اآلتي 
تفاصيل الطلبات التي حصلت عليها الشركة لتغليف األنابيب في السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م )سابًقا من خالل شركة 

ويلسبون لتغليف األنابيب(.
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مشاريع تغليف األنابيب للشركة فو2019م و2020م و2021م(: 31و4الجدول )

السنة

الطلبات المتراكمةالتسليم في 2021مالتسليم في 2020التسليم في 2019مالطلبات الجديدةالطلبات المفتوحة )قبل 2018م(
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2019م

-2,390,36013964,2744.61,939,094113386,99222.21--المياه

النفط 
-349-71,5193411--72,2783--والغاز

المجموع 
-2,462,63914364,2744.62,010,613116387,40322.2350--الفرعي

2020م

74,6134235,975141,3240.1--311,91218--المياه

النفط 
351,23313.2326,42810----677,66124--والغاز

المجموع 
74,6134587,20827.2327,75210--989,57342--الفرعي

2021م

687,09535657,12524----1,344,22059--المياه

النفط 
7810.1722,05512----722,83612--والغاز

المجموع 
687,87635.11,379,18035----2,067,05670--الفرعي

501,120,5975,519,268255955,18846.82,108,7781221,667,09484.61201,707,28146اإلجمالي

المصدر: الشركة

المبيعات والتسويق 4و3و4
كبار العمالءأ. 

يتحمل قسم المبيعات والتسويق بالشركة مسؤولية تطوير العالقات مع كافة العمالء وتلبية متطلباتهم. حيث تُعد مؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو 
السعودية من عمالء الشركة الرئيسيين. كما تقوم الشركة بتزويدهم بخدماتها مباشرًة أو تبيع خدماتها للمقاولين الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية 

لمؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية.

كبار عمالء األنابيب كما في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 32و4الجدول )

 نسبة إيرادات األنابيبالعميل#
)2019م(

 نسبة إيرادات األنابيب
)2020م(

 نسبة إيرادات األنابيب 
)2021م(

91.4%85.14%82.47%مؤسسة تحلية المياه1.

1.6%1.48%2.20%مجموعة القريان2.

-7.30%2.50%مطلق الغويري للمقاوالت المحدودة3.

6.5%5.10%1.47%شركة أرامكو السعودية4.

-0.35%0.03%شركة جروب فايف لألنابيب5.

المصدر: الشركة

بالنسبة لتغليف األنابيب، فإن عمالء الشركة الرئيسيين هم مستهلكي األنابيب ومصنعي األنابيب الخارجيون ومقاولي البناء. وقبل اندماج شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب بها، كانت الشركة أيًضا أحد العمالء الرئيسيين لدى شركة ويلسبون لتغليف األنابيب على الرغم من أنه بعد إتمام االندماج، أصبح تغليف 

األنابيب اآلن خدمة تقدمها الشركة.
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كبار العمالء في تغليف األنابيب كما في 31 مارس و2019م و2020م و2021م(: 33و4الجدول )

 نسبة اإليرادات السنوية للشركةالعميل#
)2019م(

 نسبة اإليرادات السنوية للشركة
)2020م(

نسبة اإليرادات للشركة 
 )2021م(

65.8%77.1%-شركة الراشد للتجارة والمقاوالت1.

17.2%3.63%66.83%شركة أرامكو السعودية2.

16.2%2.20%-شركة مطلق الغويري للمقاوالت3.

0.7%0.31%0.23%مجموعة القريان4.

الشركة )قبل اندماج شركة ويلسبون لتغليف 5.
0.04%16.73%30.23%األنابيب(

المصدر: الشركة

يرتبط مثل هذا الطلب من العمالء بشكل رئيسي بمشاريع المياه والنفط والغاز. تعمل معدالت زيادة السكان والتحضر على تحفيز الطلب على أنابيب 
المياه في حين أن النفط والغاز صناعة استراتيجية للمملكة. وتتحمل شركة أرامكو السعودية مسؤولية تطوير وصيانة البنية التحتية للنفط والغاز في 
المملكة، حيث يتم وضع خطط اإلنفاق على المدى الطويل مع مراعاة التقلبات في أسعار النفط. وبشكل عام، من المتوقع أن تكون رؤية المملكة 2030 

أحد المحفزات الرئيسية للطلب في السوق المحلية.

 يعمل قسم المبيعات والتسويق في الشركة بشكل وثيق مع العمالء لفهم متطلباتهم المستقبلية والمشاريع المقبلة والمعايير الفنية والمالية لكل مشروع. 
ويعد هذا التركيز على العمالء أحد أسباب الزيادة الكبيرة في حصة الشركة السوقية من أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW(. ومن بين 
المشاريع األخيرة المنجزة التي تم اعتماد الشركة لها بعد ما أن قدمت عروضها نظام نقل المياه رابغ - جدة - مكة المكرمة بطول 720 كم، ونظام 
نقل المياه الجبيل - الرياض بطول 412 كم، ونظام نقل المياه في الشعيبة بطول 238 كم. كما تعد الشركة ُموَرداً لمشروع الغاز الرئيسي لشركة أرامكو 
السعودية وقد وقعت مؤخراً اتفاقية أرامكو اإلطارية. تحدد اتفاقية أرامكو اإلطارية الشروط واألحكام الرئيسية بما في ذلك صيغة التسعير لتوريد أنابيب 

اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( وخدمات تغليف األنابيب إلى أرامكو السعودية.

تقديم العروض والطلبات المباشرةب. 

يتم استالم معظم الطلبات من العمالء من خالل عملية المناقصات. وتعد الشركة ُموّرد معتمد لمؤسسة تحلية المياه وشركة أرامكو السعودية كما تتلقى 
طلبات عروض أسعار من أصحاب المشاريع المعنيين، وقد يكون من بينهم مؤسسة تحلية المياه أو شركة أرامكو السعودية مباشرة أو مقاولي الهندسة 
والمشتريات واإلنشاءات المحددين من قبلهما. يتم النظر في العروض المقدمة من الشركة في المقام األول على أساس المعايير الفنية والمالية. وتشمل 

المعايير الفنية الطاقة االستيعابية ووقت التسليم والجودة والحل الكامل ومتطلبات التعاقد من الباطن وخدمة ما بعد البيع.

تتلقى الشركة في حاالت معينة أيًضا طلبات مباشرة من العمالء. وتوجه هذه الطلبات عادًة إلى الموردين الذين لديهم القدرة على تلبية متطلبات العمالء 
من حيث المواصفات والكمية خالل فترة زمنية قصيرة نسبًيا. توفر الطاقة اإلنتاجية الكبيرة للشركة ميزة تنافسية فيما يتعلق بهذه الطلبات المباشرة.

إدارة المخزون والتوزيع 5و3و4
تدير الشركة مخزون المواد الخام بين مصانع الشركة وفًقا لجداول العرض والطلب للمشاريع المتعاقد عليها. وتحتفظ الشركة بشكل عام بمخزون من 
المواد الخام يكفي عمليات التشغيل لمدة خمسة وأربعين )45( يوًما. وتقوم الشركة بشراء المواد الخام من الموردين المحليين والدوليين المعتمدين الذين 
يخضعون لتقييم فني شامل قبل أن يتم اعتمادهم كموردين للشركة. وبمجرد استالم الشركة لطلب العميل، فإنها توجه طلب شراء المواد الخام للموردين 
على أساس الجودة وتوافر الكمية والسعر ووقت التسليم. ويتم تسليم المواد الخام المستوردة عادة في غضون شهرين إلى ثالثة )3( أشهر حيث يتم 
شحنها عن طريق البحر. ويتم تغطية المواد الخام من خالل وثيقة تأمين الشركة أثناء النقل. وعند الوصول، تخضع عمليات تسليم المواد الخام لفحص 
شامل للجودة قبل تخزينها في مستودعات الشركة التي تبلغ طاقتها االستيعابية مائة ألف )100.000( طن متري. يتم بعد ذلك توجيه المواد الخام إلى 
قسم العمليات بناًء على الطلبات المتعلقة بطلبات العمالء. ويتم تسجيل جميع المواد الخام المستلمة وتتبعها من خالل وحدة إدارة المخزون في نظام 

تخطيط موارد المؤسسة. 

المدينة  في  مربع  متر   )600,000( ألف  البالغ حجمها ستمائة  التخزين  وكذلك في ساحة  الصناعي  الشركة  النهائية في مجمع  المنتجات  تخزين  يتم 
الصناعية الثانية بالدمام. 

مراقبة الجودة 6و3و4
تلتزم الشركة بالجودة وقد وضعت سياسات مكتوبة مفصلة تهدف إلى الحفاظ على مكانتها القيادية من خالل ضمان أعلى معايير نظام إدارة الجودة في 
كل مرحلة من مراحل تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( مع وصالت أو بدونها، بما في ذلك استخدام تغليف مضاد للتآكل على 

األنابيب باستخدام نهج قائم على اإلجراءات والمخاطر.

 وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى عمليات ضمان الجودة الخاصة بالشركة، يتم مراقبة عمليات التصنيع التي تقوم بها الشركة أيًضا من خالل مفتشين 
خارجيين يعينهم العمالء. ويتواجد هؤالء المفتشون في الموقع طوال الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتصنيع طلب العميل.
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مؤشرات األداء الرئيسيةأ. 

 لدى الشركة مجموعة محددة من مؤشرات األداء التي تراقبها بانتظام. ويوضح الجدول اآلتي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة.

مؤشرات األداء الرئيسية لمراقبة الجودة(: 34و4الجدول )

مالحظاتالتكرارالوحدةمؤشر األداء الرئيسي#

لتحسين سالمة ظروف العملشهرياًاألرقامالسالمة1.

لتصنيع أو تطبين األنابيب وفقاً لجدول اإلرسالشهرياًفترة زمنيةخطة اإلنتاج2.

لتصنيع أو تطبين األنابيب وفقاً لخطة اإلنتاجحسب المشروعاألرقامتوفر المواد الخام3.

للوفاء بمتطلبات اإلرسالشهرياًاألرقاماإلنتاج/ تغليف األنابيب حسب الخطة4.

لتحسين عمليات اإلنتاج وتغليف األنابيب بصورة فعالةشهرياًاألرقاماألداء بطريقة صحيحة من المرة األولى5.

التركيز على المرفوضات وإعادة العمل وما إلى ذلك لتحقيق العائد األقصىحسب المشروعاألرقامالعائد6.

للحد من تلف المواد المستخدمة في تغليف األنابيبحسب المشروعاألرقامتغليف األنابيب واستهالك المواد الخام7.

لزيادة إنتاجية المصنعشهرياًاألرقامفترة تشغيل المصنع8.

لتحسين استخدام المعداتشهرياًاألرقاماللوجستيات بما في ذلك التخزين9.

للوفاء بجدول التوصيلشهرياًاألرقاماإلرسال10.

لتوليد التدفق النقديشهرياًفترة زمنيةالفوترة11.

المصدر: الشركة

شهادات الجودةب. 

تتوافق عمليات اإلنتاج والتصنيع مع معايير الجودة العالمية التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير )ISO(. حصلت الشركة على شهادات من المنظمة 
الدولية للمعايير )ISO( وغيرها من هيئات اعتماد الجودة والمعايير. ويوضح الجدول اآلتي تفاصيل هذه الشهادات.

شهادات الجودة الخاصة بالشركة(: 35و4الجدول )

 تاريخ االنتهاءتاريخ االصدارالوصفجهة اإلصدارالشهادة#

صالحية استخدام معيار معهد البترول األمريكي(API 5L) لألنابيب1.
مونوغرام API الرسمي

1438/10/27هـ )الموافق 
2017/07/21م(

1445/01/03هـ )الموافق 
2023/07/21م(

مواصفات API Q1معهد البترول األمريكي(API Spec Q1) لألنابيب 2.
1441/09/05هـ )الموافق 

2020/04/28م(
1445/01/03هـ )الموافق 

2023/07/21م(

.3(ISO 9001:2015)
مسجل الجودة لدى معهد 

1441/09/05هـ )الموافق نظام ادارة الجودةالبترول األمريكي
2020/04/28م(

1445/01/03هـ )الموافق 
2023/07/21م(

.4(ISO 14001:2015)1439/09/22هـ )الموافق النظام اإلداريانترك للشهادات المحدودة
2018/06/06م(

1445/08/18هـ )الموافق 
2024/02/18م(

.5(ISO 45001:2018))1432/09/09هـ )الموافق اعتماد نظام اإلدارةانترك للشهادات المحدودة
2011/08/09م(

1445/08/18هـ )الموافق 
2024/02/18م(

نظام إدارة / تطبيق مضاد انترك للشهادات المحدودة(ISO 9001) لتغليف األنابيب6.
للتآكل وتغليف األنابيب

1441/03/11هـ )الموافق 
2019/11/08م(

1444/05/13هـ )الموافق 
2022/12/07م(

.7 OHSAS) و (ISO 14001)
1800) لتغليف األنابيب

نظام إدارة / مصنع تغليف سجل لويدز
أنابيب

1439/06/11هـ )الموافق 
2018/02/27م(

1441/11/17هـ )الموافق 
2020/07/08م(*

.8 (ISO/IEC 17025:2017)
لتغليف األنابيب

مركز اإلمارات العالمي 
1441/07/29هـ )الموافق اختبار منتجات البناءلالعتماد

2020/03/24م(
1444/09/01هـ )الموافق 

2023/03/23م(

.9 (ISO/IEC 17025:2017)
لألنابيب

مركز اإلمارات العالمي 
1441/07/29هـ )الموافق اختبار المعادنلالعتماد

2020/03/24م(
1444/09/01هـ )الموافق 

2023/03/23م(

* ال تزال الشركة في طور تجديد هذه الشهادة كما في تاريخ هذه النشرة.
المصدر: الشركة
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الصحة والسالمة والبيئة 7و3و4
تركز الشركة بشكل كبير على حماية البيئة والصحة والسالمة. ولديها إجراءات داخلية لرصد وقياس وإعداد التقارير عن عدد من المؤشرات الرئيسية 

في هذا الشأن.

الصحة والسالمةأ. 

والحوادث  الفعلية،  الحوادث  المؤشرات من خالل عدد  تلك  قياس  ويتم  بشأنها،  تقارير  وترفع  بانتظام  بها  الخاصة  السالمة  الشركة مؤشرات  تراقب 
الوشيكة، وحوادث الحريق، والوقت الضائع بسبب اإلصابة، والعالج الطبي األساسي واألضرار الناجمة. ويتم التحقيق بدقة في جميع الحوادث والحوادث 

الوشيكة لتحديد السبب وتحسين اإلجراءات لمنع حدوثها في المستقبل.

البيئةب. 

تسعى الشركة دائًما لالمتثال للمعايير المعمول بها وفًقا لألنظمة واللوائح من خالل الحصول على جميع التصاريح والتراخيص الصادرة من الجهات 
التنظيمية الحكومية. وتقوم الشركة بشكل دوري بتجديد جميع تصاريح البيئة والسالمة لمصانعها بناًء على اللوائح الداخلية المحددة لهذا الغرض. ويوضح 

الجدول التالي التراخيص البيئية التي حصلت عليها الشركة:

التراخيص البيئية للشركة(: 36و4الجدول )

تاريخ االنتهاءتاريخ االصدارالوصفجهة اإلصدارالشهادة#

الهيئة العامة لألرصاد رخصة بيئية للعمل1.
وحماية البيئة

إنتاج األنابيب الحلزونية 
الملحومة بأقطار تتراوح 
من 28 إلى 120 بوصة

1440/02/12هـ )الموافق 
2018/10/21م(

 1442/02/23هـ )الموافق 
2020/10/10م(*

الهيئة العامة لألرصاد رخصة بيئية للعمل2.
 1440/02/12هـ )الموافق تبطين وتغليف األنابيب وحماية البيئة

2018/10/21م(.
 1442/02/23هـ )الموافق 

2020/10/10م(*
* ال تزال الشركة في طور تجديد هذه الرخص حيث ال يزال طلب التجديد قيد الدراسة لدى الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة كما في تاريخ هذه النشرة.

المصدر: الشركة

البحث والتطوير 8و3و4
 )HSAW( تقوم الشركة بإجراء أبحاث في عدة مجاالت مثل استخدام المواد المحلية في اإلنتاج، واستخدام أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور
للتطبيقات الجديدة وتطوير خصائص األنابيب لتناسب المتطلبات المحددة للعمالء. قدمت الشركة عرضاً تقنياً ألحد عمالئها إلجراء دراسة مشتركة 
الدراسة، تقوم الشركة بشراء  الغاز الحمضي. بموجب هذه  المغمور )HSAW( في تطبيقات  الحلزوني  القوسي  اللحام  أنابيب  لمدى جدوى استخدام 

الحديد وتصنيع واختبار أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( في استخدامات الغاز الحمضي لتحديد عملية التصنيع. ويتضمن العرض:

دراسة جدوى فنية تفصيلية لفهم سلوك أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( باستخدام لفائف مدرفلة على الساخن يتم إنتاجها من  	
الفوالذ النظيف الذي يوفره الموردون المعتمدون.

تقييم معلمات تصنيع األنابيب وتلبية متطلبات اختبار التآكل المطلوبة بما في ذلك تقييم الضغط المتبقي الكلي والجزئي لألنابيب. 	

االختبار الميكانيكي والكيميائي واختبار التآكل. 	

الغاز الحمضي للشركة، والذي يتم حالياً  وعند موافقة العميل على العرض )بما في ذلك إجراءات التصنيع(، ستكون الشركة قادرة على دخول سوق 
 )LSAW( يجدر بالذكر أن الطلب على أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور .)LSAW( توريده بواسطة موردي أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور
في المملكة يبلغ حوالي 0.56 مليون طن )أي ما يقارب 70% من سوق أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور )LSAW( في الخليج والبالغ حجمه 0.7 

مليون طن(.

العالقة مع ويلسبون كورب ليمتد  4و4
تمتلك شركة ويلسبون كورب ليمتد نسبة تبلغ 44.99% في الشركة بشكل غير مباشر من خالل شركتها التابعة شركة ويلسبون القابضة وذلك قبل الطرح. 
وباستثناء بعض الخدمات التقنية واستضافة البيانات )التي كما في تاريخ هذه النشرة، تعمل الشركة على نقلها من شركة ويلسبون كورب ليمتد حيث يتم 
التعاقد مع الجهات الخارجية لنقل الخدمات التقنية والبيانات(، ال تعتمد الشركة أو تتعاون مع شركة ويلسبون كورب ليمتد في أي من النواحي الفنية أو 
التشغيلية ألعمالها، حيث يتم إدارة عمليات الشركة بشكل مستقل عن شركة ويلسبون كورب ليمتد. لذلك فال تعد شركة ويلسبون كورب ليمتد )من خالل 

شركة ويلسبون القابضة( مستثمراً استراتيجياً في الشركة.
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أعمال الشركة خارج المملكة  5و4
على الرغم من أن الشركة قامت بتصدير األنابيب إلى دول أخرى في الماضي من خالل منشأتها في المملكة، إال أنه ال يوجد لدى الشركة نشاط تجاري 

خارج المملكة وليس لديها أصول أو مكاتب خارجية.

تقنية المعلومات  6و4
استثمرت الشركة بشكل كبير في أنظمة تقنية قوية في مجاالت التخطيط والتنفيذ والرقابة، وتم تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسة في جميع العمليات 
عبر المواقع. كما وتؤمن الشركة أيًضا بمواكبة المستجدات، وبالتالي تستخدم أحدث إصدار من برنامج تخطيط موارد المؤسسة مع جميع الوحدات 
ذات الصلة. يدمج برنامج تخطيط موارد المؤسسة جميع طبقات األعمال مثل إدارة سلسلة التوريد وتخطيط اإلنتاج والعمليات والبيع والصيانة والجودة 
والتمويل والتكاليف والمشاريع. ويجدر بالذكر إلى أن في طور نقل البيانات الخاصة بها من خوادم وقواعد البيانات الخاصة بشركة ويلسبون كورب ليمتد 

إلى خوادم وقواعد بيانات مستقلة للشركة حيث يتوقع أن يستغرق ذلك عدة أشهر.

نفذت الشركة استراتيجية للتعافي من الكوارث، بحيث تتصدى للعديد من التهديدات المحتملة لبيئة برنامج تخطيط موارد المؤسسة )وبشكل غير مباشر 
ألعمال الشركة(. تمتلك الشركة مستوى تعافي من الكوارث في منطقة زلزالية منفصلة، ويمكن تنشيطه في فترة زمنية قصيرة في حالة وقوع كارثة تؤثر 

على الموقع األساسي، وبالتالي تحمي الشركة من الخسائر المحتملة واألضرار التي ال يمكن إصالحها.

تقوم الشركة أيًضا بتحديث وتحسين نموذج أعمالها باستمرار من خالل تحديد المخاطر المحتملة والمخاطر التشغيلية التي يمكن أن تعوق اإلنتاج، وتوفير 
التدريب المطلوب لموظفيها مع تحسين أنظمة تقنية المعلومات الحالية من حيث خيارات السالمة والتعافي.

استمرارية األعمال  7و4
في مارس 2020م، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي عالمي لكوفيد-19 بوصفه جائحة عالمية. وأعلنت حكومة المملكة عن عدد من اإلجراءات 
االحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار كوفيد-19 في المملكة، والتي شملت فرض منع السفر ومنع التجول المؤقت في جميع مدن المملكة، بما في 
ذلك منع التجول لمدة أربعة وعشرين )24( ساعة في عدد من المدن شملت الدمام باإلضافة إلى العزل المؤقت للمدينة الصناعية الثانية في الدمام حيث 

تقع مصانع الشركة )ويشار إليها فيما يلي بـ »إجراءات كوفيد-19«(.

تأثرت الشركة بإجراءات كوفيد-19، حيث تم إغالق مصانع الشركة لحوالي عشرة )10( أسابيع من 1441/07/29هـ )الموافق 2020/03/24م( وحتى 
احترازية  إجراءات  لفرض  ونتيجًة  الدمام  في  الثانية  الصناعية  المدينة  وعزل  التجول  منع  بسبب  وذلك  2020/06/06م(  )الموافق  1441/10/14هـ 
ومتطلبات التباعد الجسدي. وعند إعادة فتح مصانع الشركة، فرضت الشركة خطط عمل عن بعد وقللت عدد موارد القوى العاملة في منشآتها لتتماشى 
الموظفين، والحد من  التباعد الجسدي داخل مرافق الشركة وسكن  من اإلجراءات مثل فرض  مع توجيهات وزارة الصحة. كما وضعت الشركة عدداً 
الزيارات لمرافق الشركة وسكن الموظفين، ومراقبة درجة حرارة الموظفين ووضع خطط للتعامل مع الحاالت اإليجابية. لم تتسبب إجراءات كوفيد-19 

بأي أثر مالي جوهري على الشركة.

الموردون   8و4
تعتمد الشركة على المنتجات التي يقدمها الموردون من الجهات الخارجية. وقد شكل إجمالي المشتريات من الموردين مبلغ 773.4 مليون ريال سعودي 

و 1,173.4 مليون ريال سعودي و551.7 مليون ريال سعودي كما في 2019م و2020م و31 مارس 2021م، على التوالي.

يوضح الجدول التالي المعلومات األساسية ألكبر موردين لدى الشركة ومبالغ المشتريات المقدمة لهم للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و31 
مارس 2021م:

كبار الموردين ومبالغ المشتريات المقدمة لهم كما في 2019م و2020م و31 مارس 2021م(: 37و4الجدول )

العميل#
 كما في )31 مارس 2021م( كما في )2020م( كما في )2019م(

المبلغ بالريال 
السعودي

% من إجمالي 
المشتريات

المبلغ بالريال 
السعودي

% من إجمالي 
المشتريات

المبلغ بالريال 
السعودي

% من إجمالي 
المشتريات

الشركة السعودية للحديد 1.
25.6%32.3141,319,354%59.8379,127,879%462,207,466والصلب )حديد(

63.2%37.9348,671,302%26.3444,137,551%203,545,782شركة قولدن سورس ستيل2.

0.0%0.0%11.0%10.0128,673,996%76,964,135دايو انترناشونال3.

1.2%0.66,515,167%0.97,305,387%7,170,617بوتيكا تريد أند سرفيسس4.

4.7%15.126,050,853%0.0177,097,157%0.0%بوسكو انترناشونال5.
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العميل#
 كما في )31 مارس 2021م( كما في )2020م( كما في )2019م(

المبلغ بالريال 
السعودي

% من إجمالي 
المشتريات

المبلغ بالريال 
السعودي

% من إجمالي 
المشتريات

المبلغ بالريال 
السعودي

% من إجمالي 
المشتريات

4.3%0.023,574,830%0.0%0.0%0.0%بروج المحدودة6.

100.0٪551,676,569 100.0٪1,173,363,174 100.0٪773,405,879اإلجمالي7.

المصدر: الشركة

الموظفون  9و4
حصلت الشركة على شهادة من وزارة الموارد البشرية برقم 20002107000271 وتاريخ 1442/11/25هـ )الموافق 2021/07/05م(، تثبت أن الشركة 
تمتثل لمتطلبات السعودة المطلوبة. عالوة على ذلك، ووفًقا لبرنامج نطاقات الذي نفذته وزارة الموارد البشرية، فإن الشركة تمتثل لمتطلبات التوطين 
السارية على الشركة وفًقا لتصنيفها في برنامج نطاقات بتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م( بالنطاق األخضر المتوسط. ويوضح الجدول 
اآلتي مدى التزام الشركة بمتطلبات السعودة المطبقة على الشركة حسب تصنيفها في برنامج نطاقات بتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م(.

تصنيف الشركة في برنامج نطاقات بتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م(.(: 38و4الجدول )

تصنيف نطاقاتمتوسط النسبة حسب برنامج نطاقات متوسط عدد السعوديين

األخضر المتوسط 109%22.38

المصدر: الشركة

كما يوضح الجدول اآلتي عدد موظفي الشركة على مدار الثالث سنوات الماضية مع تقسيم الموظفين حسب اإلدارات الرئيسية للشركة.

موظفو الشركة في السنوات المالية المنتهية م و2020م و2021م(: 39و4الجدول )

اإلدارة#
31 مارس 2021م31 مارس 2020م31 مارس 2019م

غير سعودي
غير سعوديالمجموعسعودي

غير سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

311651963015718733153186اإلنتاج1.

97685107585167591إدارة الجودة2.

8465410495953439الصيانة3.

927369273651924الكهربائية4.

رأس المال البشري 5.
362157411960482472واإلدارة العامة

236382363823537اللوجستية6.

13375013334653338األقسام األخرى7.

108408516115396511114373487المجموع

المصدر: الشركة 
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الهيكل التنظيمي للشركة   	

هيكل الملكية في الشركة  1و5
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:

هيكل ملكية أسهم الشركة قبل الطرح وبعده(: 1و5الجدول )

المساهمون
بعد الطرحقبل الطرح

 القيمة االسمية عدد األسهم
 القيمة االسمية عدد األسهمالنسبة)ريال سعودي(

النسبة)ريال سعودي(

35.01%50.017,351,47173,514,710%10,502,101105,021,010شركة ويلسبون القابضة 
19.95%28.504,189,50041,895,000%5,985,00059,850,000شركة عزيز 

11.55%16.502,425,49924,254,990%3,464,99934,649,990شركة رؤية لالستثمار
3.49%4.99733,5307,335,300%1,047,9001,047,900شركة محورين 

30%6,300,00063,000,000---الجمهور
100%10021,000,000210,000,000%21,000,000210,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

الهيكل اإلداري  2و5
يوضح الشكل التالي الهيكل اإلداري للشركة بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها أعضاء اإلدارة التنفيذية:

الهيكل اإلداري للشركة(: 1و5الشكل )

مجلس ا�دارة

لجنة المراجعة

 لجنة الترشيحات
والمكافآت

اللجنة التنفيذية

إدارة مراقبة الجودة
 إدارة المبيعات والتسويق

والتخطيط المركزي
وإدارة العقود

إدارة العمليات إدارة رأس المال البشري
وا�دارة العامة

 إدارة المالية
والمحاسبة

الرئيس التنفيذي

المصدر: الشركة
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مجلس اإلدارة  3و5
تشكيل مجلس اإلدارة 1و3و5

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ثمانية )8( أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية على أن يكون من بينهم ثالثة )3( أعضاء مستقلين على األقل. ويحدد 
نظام الشركة األساس والئحة حوكمة الشركات والئحة الحوكمة الداخلية مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. تكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة، بما 
في ذلك رئيس المجلس، ثالث )3( سنوات كحد أقصى، ويجوز إعادة انتخابهم مالم ينص نظام الشركة األساس على خالف ذلك. بدأت المدة الحالية 
للمجلس في 1442/02/04هـ )الموافق 2020/09/21م( لمدة خمسة )5( سنوات وذلك نظراً ألنه المجلس األول للشركة بعد تحولها وذلك بناًء على نظام 

الشركات والنظام األساس للشركة.

يتضمن الجدول التالي تفاصيل مجلس اإلدارة الحالي للشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

مجلس إدارة الشركة(: 2و5الجدول )

صفة العضويةالعمرالجنسيةالمنصباالسم#
نسبة الملكية غير نسبة الملكية المباشرة

المباشرة
تاريخ التعيين

بعد قبل الطرح
بعد قبل الطرحالطرح

الطرح

عمر محمد نبيل 1.
الميداني

رئيس مجلس 
غير تنفيذي / 43 عاًماسعودياإلدارة

----غير مستقل
1442/05/08هـ 

)الموافق 
2020/12/23م(

بالكرشنان 2.
جوبرام جوينكا

نائب رئيس 
غير تنفيذي / 54 عاًماهنديمجلس اإلدارة

15.76%22.51%*--غير مستقل
1442/02/04هـ 

)الموافق 
2020/09/21م(

فيبول شيف 3.
ساهاي ماثور

عضو مجلس 
اإلدارة والعضو 

المنتدب
تنفيذي / غير 50 عاًماهندي

0.001%0.002%**--مستقل
1442/02/04هـ 

)الموافق 
2020/09/21م(

محمد صالح 4.
محمد الحمادي

عضو مجلس 
غير تنفيذي / 49 عاًماسعودياإلدارة

----غير مستقل
1442/02/04هـ 

)الموافق 
2020/09/21م(

أحمد مبارك 5.
محمد الدباسي

عضو مجلس 
غير تنفيذي / 62 عاًماسعودياإلدارة

----مستقل
1442/02/04هـ 

)الموافق 
2020/09/21م(

عضو مجلس سهيل أمين ناثاني6.
غير تنفيذي / 55 عاماًأمريكياإلدارة

----مستقل
1442/02/04هـ 

)الموافق 
2020/09/21م(

.7
محمد 

عبدالرحمن 
عبداهلل العثمان

عضو مجلس 
غير تنفيذي / 51 عاماًسعودياإلدارة

3.36%4.8%***--غير مستقل
1442/05/13هـ 

)الموافق 
2020/12/28م(

خالد براهيم 8.
سعد الربيعة

عضو مجلس 
غير تنفيذي / -59 عاماًسعودياإلدارة

----مستقل
-/02/14

1443هـ )الموافق 
2021/09/21م(

* يمتلك بالكرشنان جوبرام جوينكا ما نسبته 50.02% في شركة ويلسبون كورب ليمتد والتي تملك 89.98% من شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة %50.01 
من أسهم الشركة.

** يمتلك فيبول شيف ساهاي ماثور ما نسبته 0.004% من شركة ويلسبون كورب ليمتد والتي تملك 89.98% في شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة 
50.01% من أسهم الشركة.

*** يمتلك محمد عبدالرحمن عبداهلل العثمان ما نسبته 100% من شركة محمد العثمان القابضة والتي تملك )1( ما نسبته 35% من مجموعة شركات محورين الدولية والتي تملك ما نسبته 
100% من الشركة السعودية للطاقة الدولية والتي تملك ما نسبته 80% من شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية والتي بدورها تملك ما نسبته 10.02% في شركة ويلسبون موريشوص 
القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة 50.01% من أسهم الشركة؛ و)2( ما نسبته 100% من شركة ستار األولى والتي تملك ما نسبته 20% من شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية 
والتي بدورها تملك ما نسبته 10.02% في شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة والتي بدورها تملك نسبة 50.01% من أسهم الشركة؛ و)3( ما نسبته 35% من مجموعة شركات محورين 
الدولية والتي تملك ما نسبته 100% من الشركة السعودية للطاقة الدولية والتي تملك ما نسبته 80% من شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية والتي بدورها تملك ما نسبته 100% من شركة 
محورين للخدمات الصناعية والتي بدورها تملك 4.99% من أسهم الشركة؛ و)4( ما نسبته 100% من شركة ستار األولى والتي تملك ما نسبته 20% من شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية 

والتي بدورها تملك ما نسبته 100% من شركة محورين للخدمات الصناعية والتي بدورها تملك 4.99% من أسهم الشركة. 
المصدر: الشركة
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يتولى منصب أمين سر مجلس اإلدارة محمد صالح علي درويش وقد تم تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( 
)ولالطالع على ملخص سيرته الذاتية، فضاًل راجع القسم رقم  5-3-6 »ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة 2و3و5
يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها. وتقع 
على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية المطلقة عن أعمالها وإن شكل لجاًنا أو فوض أطراف أخرى في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي جميع األحوال، 

ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.

تشمل مسؤوليات واختصاصات مجلس اإلدارة ما يلي:

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توفر الموارد  	
البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك: 

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسيايات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.- 

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.- 

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.- 

وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.- 

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.- 

التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.- 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:  	

وضع سياسة مكتوبة لحاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك - 
إساءة استخدام أصول الشركة ومرفقاتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.- 

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة - 
بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة. - 

إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. 	

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح. 	

الجوهرية  	 المعلومات  عن  باإلفصاح  والتزامها  واللوائح  باألنظمة  بها  التنفيذية  واإلدارة  الشركة  تقيد  تضمن  التي  واإلجراءات  السياسات  وضع 
للمساهمين وأصحاب المصالح.

اإلشراف على اإلدارة المالية للشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير. 	

التوصية للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: 	

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.- 

حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.- 

التوصية للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: 	

استخدام االحتياطات اإلضافية للشركة، في حال تكوينها من قبل الجمعية العامة غير العادية، وعدم تخصيصها لغرض معين.- 

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.- 

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة.- 

إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها. 	
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إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. 	

التأكد من دقة البيانات والمعلومات المطلوب اإلفصاح عنها. ويتم ذلك وفًقا للسياسات واإلجراءات المطبقة فيما يخص اإلفصاح والشفافية. 	

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية. 	

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها. على أن يتضمن قرار  	
التشكيل تسمية األعضاء وتحديد حقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها، باستثناء لجنة المراجعة التي يتم تشكيلها بموجب 

قرار من الجمعية العامة.

تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما ال يتعارض  	
مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركة األساس الخاص بشركات المساهمة المدرجة.

وضع المبادئ والمعايير التي تحكم عمل الشركة. 	

رئيس مجلس اإلدارة 3و3و5
تشمل مسؤوليات واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

ضمان اطالع أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة. 	

التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 	

تمثيل الشركة أمام الغير وفقاً لما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس. 	

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصالح الشركة. 	

إرساء قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وايصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. 	

تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد  	
ثقافة تشجع على النقد البناء.

إعداد جدول أعمال الجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع للحسابات،  	
والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين. 	

إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن  	
يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وفقاً للفقرة )14( من المادة الثالثين من الئحة حوكمة الشركات، وأن يرافق هذا 

التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

أمين سر مجلس اإلدارة 4و3و5
تشمل مسؤوليات واختصاصات أمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق  	
قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – وتوقيع 

هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.

حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس اإلدارة وكذا التقارير األخرى التي يعدها المجلس. 	

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من  	
أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.

التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس. 	

تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. 	

عرض مسودات محاضر االجتماعات على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. 	

التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة. 	
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التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة. 	

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه الئحة حوكمة الشركات. 	

تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة. 	

عقود الخدمة/العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة 5و3و5
كما في تاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي عقود خدمة أو عمل مبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة. 

ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة 6و3و5
تتضمن الجداول التالية ملخًصا للسير الذاتية الخاصة بأعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة الحالي:

ملخص السيرة الذاتية لـ عمر محمد نبيل الميداني(: 3و5الجدول )

عمر محمد نبيل الميدانياالسم
41 عاًماالعمر

سعوديالجنسية
رئيس مجلس اإلدارةالمسمى الوظيفي
بكالوريوس في التجارة تخصص مالية، كلية جون مولسون لألعمال، كندا، عام 2002م. 	المؤهالت العلمية

المناصب الحالية

رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	
رئيس مجلس المديرين في شركة مشروع الموجة األولى، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال مشروعات مرافق التعليم، منذ  	

عام 2020م وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة تغطية الشبكة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال االتصاالت، منذ عام 2020م  	

وحتى تاريخه.
رئيس مجلس المديرين في شركة البرج المتكامل لالتصاالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال االتصاالت، منذ  	

عام 2020م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الطاقة والمياه، منذ  	

عام 2019م وحتى تاريخه.
عضو اللجنة التنفيذية في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الطاقة والمياه،  	

منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 
عضو مجلس المديرين في شركة بيئتنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال معالجة المخلفات الصلبة، منذ عام  	

2019م وحتى تاريخه. 
عضو مجلس المديرين في شركة االتحاد العالمية للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام  	

2019م وحتى تاريخه.
الرئيس التنفيذي في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2018م وحتى  	

تاريخه.
عضو اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2018م  	

وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة استدامة لتطوير المشاريع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	

2018م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس المديرين في شركة خدمات مياه جدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ عام 2018م  	

وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة تبريد المناطق السعودية )تبريد السعودية(، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال تبريد المناطق  	

وتوفير الطاقة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تبريد المناطق السعودية )تبريد السعودية(، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال  	

تبريد المناطق وتوفير الطاقة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة قدرة العربية للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الغازات الصناعية، منذ  	

عام 2018م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة مشاريع غاز جازان، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الغازات الصناعية، منذ عام 2018م وحتى  	

تاريخه.
رئيس مجلس المديرين في شركة أجياد المعرفة للتعليم والتدريب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال مشاريع مرافق  	

التعليم، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة صحارى لأللمنيوم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاوالت، منذ عام 2018م  	

وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة مياهنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ عام 2016م وحتى تاريخه. 	
عضو مجلس المديرين في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال معالجة  	

المخلفات الصلبة، منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
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الخبرات السابقة 
الرئيسية

رئيس مجلس المديرين في شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ  	
عام 2019م وحتى عام 2020م.

عضو مجلس المديرين في شركة مالتي فورمز السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية، تعمل في مجال مواد البناء، منذ عام  	
2019م وحتى عام 2020م.

رئيس مجلس المديرين في شركة بيئة الجزيرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ عام 2018م وحتى  	
عام 2020م.

رئيس مجلس المديرين في شركة انتاج مياه الرياض، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ عام 2018م  	
وحتى عام 2020م.

عضو مجلس المديرين في شركة حلول الصحة الطبية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الصحة، منذ عام 2018م  	
وحتى عام 2019م.

عضو مجلس المديرين في الشركة السعودية لشراء الطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام  	
2014م وحتى عام 2019م.

عضو مجلس المديرين في الشركة العربية اليابانية لألغشية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ عام  	
2017م وحتى عام 2018م.

الرئيس التنفيذي في شركة بيئتنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال معالجة المخلفات الصلبة، منذ عام 2011م  	
وحتى عام 2017م. 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ بالكرشنان جوبرام جوينكا (: 4و5الجدول )

بالكرشنان جوبرام جوينكااالسم
54 عاًماالعمر

هنديالجنسية
نائب رئيس مجلس اإلدارةالمسمى الوظيفي
بكالوريوس في التجارة، جامعة هيسار، الهند، عام 1986م. 	المؤهالت العلمية

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة شركة دي بي جي استيتس برايفت ليمتد، وهي شركة غير مدرجة خاصة هندية، تعمل في مجال العقارات، منذ عام 2020م  	
وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون ون لوجيستكس باركس برايفت ليمتد، وهي شركة غير مدرجة خاصة هندية، تعمل في مجال الخدمات  	
اللوجستية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون ادفانسد ماتيريالز )إنديا( ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال النسيج، منذ عام 2019م  	
وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون سبيشالتي سوليوشنز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة الفوالذ، منذ عام  	
2018م وحتى تاريخه.

شريك معّين في شركة ويلبسون مالتيفينشرز ال بي، وهي شركة تضامنية ذات مسؤولية محدودة هندية، تعمل في مجال العقارات، منذ عام  	
2017م وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وهي جمعية صناعية هندية، تعمل في مجال تمثيل مصالح التجارة والتبادل التجاري  	
في الهند، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

شريك معّين في شركة رانك ماركتنج ال بي، وهي شركة تضامنية ذات مسؤولية محدودة هندية، تعمل في مجال االستثمارات، منذ عام 2016م  	
وحتى تاريخه.

رئيس مجلس إدارة شركة ويلسبون انتربريسز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال البنية التحتية، منذ عام 2015م وحتى  	
تاريخه.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون جلوبال براندز ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال التجارة، منذ عام 2012م وحتى  	
تاريخه.

عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2010م وحتى تاريخه. 	
عضو مجلس إدارة شركة عادني ويلسبون اكسبلوريشن ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال الغاز، منذ عام 2007م  	

وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون لوجستكس ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، منذ عام  	

2006م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون ستيل ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة الفوالذ، منذ عام 2004م وحتى  	

تاريخه.
رئيس مجلس إدارة شركة ويلسبون كوربوريشن ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب وتغليف األنابيب، منذ  	

عام 1995م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس إدارة شركة ويلسبون انديان ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال النسيج، منذ عام 1985م وحتى تاريخه.  	
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عضو مجلس إدارة شركة ناشونال سكيل ديفيلوبمينت كوربوريشن، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال تطوير المهارات، منذ  	
عام 2019م وحتى عام 2020م.

عضو مجلس إدارة شركة ويلبسون واسكو كوتينج برايفت ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال تبطين الخرسانة، منذ  	
عام 2015م وحتى عام 2020م..

عضو مجلس المديرين في شركة ويلسبون لتغليف األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تغليف األنابيب، منذ  	
عام 2010م وحتى عام 2020م.

شريك معّين في شركة ويلسبون ريال استيت فينتشرز ال بي، وهي شركة تضامنية ذات مسؤولية محدودة هندية، تعمل في مجال اإلنشاءات،  	
في عام 2019م.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون إنوفيتف بروداكتس ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال النسيج، منذ عام 2018م  	
وحتى عام 2019م.

عضو مجلس إدارة شركة إم جي إن أكرو بروبارتز برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال العقارات، منذ عام  	
2007م وحتى عام 2018م.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون إنيرجي ثيرمال برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام  	
2016م وحتى عام 2017م.

عضو مجلس إدارة شركة والوهان رينيوابل إنيرجي ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام 2014م  	
وحتى عام 2016م.

عضو مجلس إدارة شركة كاتني ثيرمال إنيرجي )إم بي( برايفت ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام  	
2011 وحتى عام 2015م.

عضو مجلس إدارة شركة جاينت رياليتي برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال العقارات، منذ عام 2007م  	
وحتى عام 2015م.

عضو مجلس إدارة شركة أنوبور ثيرمال إنيرجي )إم بي( برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال الطاقة، منذ  	
عام 2007م وحتى عام 2015م.

عضو مجلس إدارة شركة والوهان أورجا إنديا ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام 2006م وحتى  	
عام 2015م.

عضو مجلس إدارة شركة أيه واي إم سينتيكس ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال النسيج، منذ عام 1991م وحتى عام  	
2015م.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسون إنفراتيتك ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال البنية التحتية، منذ عام 2011م  	
وحتى عام 2014م.

عضو مجلس إدارة شركة جه اس دبليو ستييل )ساالف( ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة الفوالذ، منذ عام  	
2009م و حتى عام 2014م.

عضو مجلس إدارة شركة ليجتون إنديار كونتراكترز برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال البنية التحتية،، منذ  	
عام 2011م وحتى عام 2013م.

عضو مجلس إدارة شركة رفايند سالتس برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2009م  	
وحتى عام 2013م.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون جلوبال براندز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة تعمل في مجال النسيج، منذ عام 2008م وحتى عام 2012م. 	
عضو مجلس إدارة شركة ويسبون إنفستمنتس أند كوميرشال ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	

2008م وحتى عام 2011م.
عضو مجلس إدارة شركة السبون إنفاستراكتشر ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال البنية التحتية، منذ عام 2007م  	

وحتى عام 2011م.
عضو مجلس إدارة شركة جولدنارتش استيتس برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال العقارات، منذ عام  	

2005م وحتى عام 2011م.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون فنتريد برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2002م  	

وحتى عام 2011م.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون ميركنتيل ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2002م وحتى  	

عام 2011م.
عضو مجلس إدارة ويبسون ستييل ريسورسز برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة الفوالذ، منذ عام  	

2009م وحتى عام 2010م.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون بايبس ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة األنابيب، منذ عام 2007م  	

وحتى عام 2010م.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون وينتكس ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2002م وحتى  	

عام 2010م. 
عضو مجلس إدارة كريشيراج تريدينج ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2002م وحتى عام  	

2010م.
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عضو مجلس إدارة دامرا إنفاستراكتشر برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة الفوالذ، منذ عام 2008م  	
وحتى عام 2009م.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون إنجار اس إي زد ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال األوراق ومنتجات األوراق،  	
والنشر، وطباعة واستنساخ الوسائط المسجلة، منذ عام 2006م وحتى عام 2009م.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون ناتشورال ريسورسز برايفت ليمتد، وهي تعتبر شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال النفط والغاز،  	
منذ عام 2006م وحتى عام 2008م.

عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون رياليتي برايفت ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال العقارات، في عام 2007م. 	
عضو مجلس إدارة شركة ميرتز استيتس ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال العقارات، منذ عام 2004م وحتى عام  	

2007م.
عضو مجلس إدارة شركة جودفاليو بوليبالست ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال العقارات، منذ عام 2003م وحتى  	

عام 2007م.
عضو مجلس إدارة شركة فيبونا تريدنج ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال العقارات، منذ عامة 2003م وحتى عام  	

2007م.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون زيكي تيكستايلز ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال النسيج، منذ عام 1997م  	

وحتى عام 2007م.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون تريدويل ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 1992م وحتى  	

عام 2007م.
عضو مجلس إدارة ويلسبون ديفيلوبرز آند إنفاستراكتشر ليمتد، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال العقارات، في عام  	

2006م. 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ فيبول شيف ساهاي ماثور(: 5و5الجدول )

فيبول شيف ساهاي ماثوراالسم
50 عاًماالعمر

هنديالجنسية
عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وعضو اللجنة التنفيذيةالمسمى الوظيفي

ماجستير في إدارة أعمال تخصص تسويق، جامعة كالكوتا، الهند، عام 1990م. 	المؤهالت العلمية
بكالوريوس في العلوم، جامعة كانبور، الهند، عام 1988م. 	

المناصب الحالية

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون بايبس انكوربوريشن، وهي شركة عامة غير مدرجة أمريكية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2019م  	

وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون توبالر ال سي، وهي شركة عامة غير مدرجة أمريكية، تعمل في مجال األنابيب والمواسير الفوالذية، منذ  	

عام 2019م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون جلوبال تريد ال سي، وهي شركة عامة غير مدرجة أمريكية، تعمل في مجال تسويق األنابيب والمواسير  	

الفوالذية، منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 
عضو مجلس إدارة شركة ويلبسون واسكو كوتينجز برايفت ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال تبطين الخرسانة، منذ  	

عام 2018م وحتى تاريخه.
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ويلبسون كوربوريشن ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال األنابيب الفوالذية  	

وتغليف األنابيب، من عام 2017م وحتى تاريخه.
عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2013م وحتى تاريخه. 	

الخبرات السابقة 
الرئيسية

عضو مجلس المديرين في شركة ويلسبون لتغليف األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تغليف األنابيب، منذ  	
عام 2013م وحتى عام 2020م.

نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة مان إندستريز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال األنابيب والمواسير الفوالذية،  	
منذ عام 1999م وحتى عام 2000م.

مدير المبيعات والتسويق في شركة تريفيني أويلفيلد سيرفسز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال األنابيب والمواسير  	
الفوالذية، من عام 1995م إلى عام 1999م.

المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة ماهاراشترا سيمليس ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال األنابيب والمواسير  	
الفوالذية، منذ عام 1992م وحتى عام 1995م.

مسؤول التسويق في إدارة المبيعات والتسويق في شركة كيرلوسكار الكتريك كومباني ليمتد، وهي شركة عامة هندية، تعمل في مجال الهندسة،  	
منذ عام 1990م وحتى عام 1992م.

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـ محمد صالح محمد الحمادي(: 6و5الجدول )

محمد صالح محمد الحمادياالسم
49 عاًماالعمر

سعوديالجنسية
عضو مجلس اإلدارةالمسمى الوظيفي

بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة ويبر، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1996م. 	المؤهالت العلمية
بكالوريوس في التسويق، جامعة ويبر، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1996م. 	

المناصب الحالية

عضو مجلس إدارة شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال المقاوالت العامة، منذ  	
عام 2019م وحتى تاريخه.

مدير عام شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات  	
والمختبرات، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

مدير عام شركة الخدمات الصيدالنية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تجارة األجهزة والمنتجات الطبية  	
واألدوية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

مدير عام شركة التعليم الطبي المستمر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال معاهد ومراكز التدريب التأهيلية، منذ  	
عام 2018م وحتى تاريخه.

مدير عام شركة مجمع الصناعات الحيوية والدوائية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال صناعة األدوية، منذ عام  	
2017م وحتى تاريخه.

عضو مجلس المديرين في شركة الصناعات الطبية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال األدوية والمستلزمات  	
الطبية، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

مدير عام شركة الرعاية الطبية المنزلية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الخدمات الطبية المنزلية،  	
منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2013م وحتى  	
تاريخه.

مدير عام شركة اإلنشاءات والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الصيانة والمقاوالت، منذ عام 2012م وحتى  	
تاريخه.

رئيس مجلس المديرين في شركة الحمادي إلدارة وتشغيل المستشفيات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الخدمات  	
الطبية، منذ عام 2012م وحتى تاريخه.

عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2010م وحتى تاريخه. 	
مدير عام شركة الحمادي لتقنية المعلومات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تقنية المعلومات، منذ عام 2009م  	

وحتى تاريخه.
مدير عام شركة الحمادي للمقاوالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاوالت، منذ عام 2005م وحتى تاريخه. 	
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الحمادي للتنمية واالستثمار، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الرعاية  	

الصحية، منذ عام 1996م وحتى تاريخه.

الخبرات السابقة 
الرئيسية

عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال الرعاية الطبية، منذ عام 2007م وحتى عام  	
2009م.

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات »ساسكو«، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال خدمات السيارات،  	
منذ عام 2006م وحتى عام 2009م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ أحمد مبارك محمد الدباسي(: 7و5الجدول )

أحمد مبارك محمد الدباسياالسم
62 عاًماالعمر

سعوديالجنسية
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآتالمسمى الوظيفي
بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة تيمبل، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1982م. 	المؤهالت العلمية

المناصب الحالية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	
عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة السعودية ألنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ  	

عام 2019م وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال صناعات  	

التيتانيوم والفوالذ، منذ عام 2019م وحتى عام تاريخه.
عضو مجلس إدارة في شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال إنتاج الورق، منذ  	

عام 2016م وحتى تاريخه.
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الخبرات السابقة 
الرئيسية

العضو المنتدب في الشركة السعودية ألنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ عام  	
2016م وحتى عام 2019م.

الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية ألنابيب الصلب، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال إنتاج أنابيب الصلب، منذ عام  	
2005م وحتى عام 2016م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ سهيل أمين ناثاني(: 8و5الجدول )

سهيل أمين ناثانياالسم
55 عاًماالعمر

أمريكيالجنسية
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآتالمسمى الوظيفي

المؤهالت العلمية
ماجستير في القانون، جامعة دوك، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1991م. 	
ماجستير في القانون، جامعة كامبردج، انكلترا، عام 1990م. 	
بكالوريوس في التجارة، جامعة بومباي، الهند، 1987م. 	

المناصب الحالية

عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	
عضو مجلس إدارة في شركة بريمال انتربرايز ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال صناعة األدوية، منذ عام 2020م وحتى  	

تاريخه.
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	
عضو مجلس إدارة في شركة بروجريسيف إليكتورال ترست، وهي شركة غير ربحية محدودة بالضمان هندية، تعمل في مجال تمويل األحزاب  	

السياسية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في شركة بيرامال كابيتال آند هاوسينج فاينانس ليمتد، وهي شركة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال القروض العقارية  	

والخدمات المالية، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في شركة يو تي إي تراستي كومباني برايفت ليمتد، وهي شركة محدودة بالحصص هندية، تعمل في مجال الوساطة المالية،  	

منذ عام 2015م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في شركة ماهيندرا سي آي إي أوتوموتيف ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال السيارات، منذ عام  	

2014م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في مؤسسة آغا خان أجينسي فور ذا هابيتات إنديا، وهي مؤسسة غير ربحية هندية، تعمل في مجال دعم المجتمعات  	

المحلية، منذ عام 2012م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في شركة سيدهيش كابيتال ماركت سيرفيسز برايفت ليمتد، وهي شركة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال الخدمات  	

المالية، منذ عام 2008م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في مؤسسة سالم بومباي فاونديشن، وهي مؤسسة غير ربحية هندية، تعمل في مجال صحة وتعليم وحماية األطفال، منذ  	

عام 2008م وحتى تاريخه.
الشريك المؤسس والشريك المدير في شركة إيكونوميك الو براكتس، وهي مكتب محاماة هندي، تعمل في مجال المحاماة واالستشارات  	

القانونية، منذ عام 2001م وحتى تاريخه. 
الخبرات السابقة 

ال يوجدالرئيسية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ محمد عبدالرحمن عبداهلل العثمان(: 9و5الجدول )

محمد عبدالرحمن عبداهلل العثماناالسم
51 عاماًالعمر

سعوديالجنسية
عضو مجلس اإلدارةالمسمى الوظيفي
بكالوريوس في علوم الطيران، كلية الملك فيصل الجوية، المملكة، عام 1991م. 	المؤهالت العلمية
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المناصب الحالية

رئيس مجلس المديرين في شركة كارير فرست، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال التعليم والتدريب، منذ عام 2013م  	
وحتى تاريخه.

رئيس مجلس المديرين في شركة حسن عالم للمقاوالت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاوالت، منذ عام  	
2012م وحتى تاريخه.

رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية للطاقة الدولية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام  	
2012م وحتى تاريخه.

رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية للطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطيران، منذ عام 2012م  	
وحتى تاريخه.

نائب رئيس مجلس المديرين في شركة ساب السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطيران، منذ عام 2012م  	
وحتى تاريخه.

رئيس مجلس المديرين في شركة النخلة العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال العقارات، منذ عام 2012م  	
وحتى تاريخه.

رئيس مجلس المديرين في شركة محمد العثمان القابضة، وهي شركة قابضة سعودية، تعمل في مجال األعمال الدولية والخدمات الصناعية،  	
منذ عام 2011م وحتى تاريخه.

تعمل في مجال االتصاالت  	 المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية،  السعودية  أنيكستر  المديرين في  نائب رئيس مجلس 
والشبكات واألجهزة األمنية، منذ عام 2011م وحتى تاريخه.

رئيس مجلس المديرين في شركة يابي مركزي السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المقاوالت، منذ عام 2011م  	
وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة في الشركة منذ عام 2010م وحتى تاريخه. 	
رئيس مجلس المديرين في شركة ستار األولى، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاوالت، منذ عام 2010م وحتى  	

تاريخه.
رئيس مجلس المديرين في الشركة العربية القطارات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال القطارات، منذ عام 2010م  	

وحتى تاريخه.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الهدف لإلنشاءات الهندسية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاوالت، منذ عام  	

2010م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لمجموعة محورين الدولية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المقاوالت  	

واإلنشاءات، والتعليم والتطوير العقاري، منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة تنمية لالستثمار الصناعي والتجاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	

2007م وحتى تاريخه.

الخبرات السابقة 
الرئيسية

عضو مجلس المديرين في شركة إمكور السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال إدارة المرافق، منذ عام 2008م  	
وحتى عام 2018م.

عضو مجلس المديرين في شركة كي دبليو إي السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الخدمات اللوجستية،  	
منذ عام 2010م وحتى عام 2013م.

رئيس مجلس المديرين في شركة الشرق األوسط لمحركات الطائرات المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال  	
صيانة وإصالح محركات الطائرات، منذ عام 2011م وحتى عام 2012م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ خالد براهيم سعد الربيعة(: 10و5الجدول )

خالد براهيم سعد الربيعةاالسم
60 سنةالعمر

سعوديالجنسية
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعةالمسمى الوظيفي
بكالوريوس في المحاسبة، جامعة توليدو، الواليات المتحدة األمريكية، عام 1991م. 	المؤهالت العلمية
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المناصب الحالية

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	
 رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	
رئيس لجنة المراجعة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال إنتاج الطاقة  	

والمياه المحالة، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 
رئيس لجنة المراجعة لدى شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة سعوديه مقفلة تعمل في مجال تبريد المناطق منذ عام 2019م  	

وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في شركة عبداهلل العثيم لإلستثمار، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تعمل في تطوير وتشغيل المجمعات التجارية،  	

منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 
عضو مجلس إدارة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة المواد البتروكيماوية،  	

منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
عضو لجنة االستثمار في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة المواد البتروكيماوية، منذ  	

عام 2020م وحتى تاريخه.
رئيس لجنة المخاطر في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة المواد البتروكيماوية، منذ  	

عام 2020م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وهي شركة شركة عربية مشتركه ممثال عن حصة المملكة  	

العربية السعودية، تعمل في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في البنك التونسي السعودي، وهو بنك مملوك مناصفة بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة المملكة العربية السعودية،  	

تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية، منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
مستشار لدى الشركة السعودية لخدمات التعدين، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تعمل في مجال خدمات التعدين، من عام 2020م وحتى  	

تاريخه.
،،عضو مجلس إدارة في شركة الضويان القابضة، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تعمل في مجال التطوير العقاري منذ عام 2017م  	

وحتى تاريخه .
عضو اللجنة التنفيذية في شركة الضويان القابضة، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تعمل في مجال التطوير العقاري ، منذ عام 2017م  	

وحتى تاريخه.
مؤسس ورئيس مكتب خالد الربيعة لالستشارات المالية، تعمل في مجال تقديم الخدمات االستشارية المالية واالستراتيجية، منذ عام 2016م  	

وحتى تاريخه. 

الخبرات السابقة 
الرئيسية

رئيس لجنة المراجعة في شركة الجزيرة للخدمات المساندة )مهن(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال االستقدام والخدمات  	
العمالية، منذ عام 2017م وحتى عام 2020م.

رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية )تداول(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل كسوق رئيس في تداول األسهم في المملكة العربية  	
السعودية، منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.

رئيس اللجنة التنفيذية للسوق المالية السعودية )تداول(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل كسوق رئيس في تداول األسهم في المملكة العربية  	
السعودية، منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.

رئيس لجنة الترشيحات للسوق المالية السعودية )تداول(، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل كسوق رئيس في تداول األسهم في المملكة  	
العربية السعودية، منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.

الرئيس التنفيذي في شركة كيمائيات الميثانول )كيمانول(، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال إنتاج مادة الفورمالدهيد  	
ومشتقاتا ومحسنات الخرسانة، منذ عام 2008م وحتى عام 2016م.

نائب الرئيس للشئون المالية في شركة أميانتيت العربية السعودية، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تعمل في مجال إنشاء المصانع  	
وامتالك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها وباألخص المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج األنابيب، منذ عام 1993م وحتى 

عام 2008م. 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـمحمد صالح علي درويش (: 11و5الجدول )

محمد صالح علي درويشاالسم
53 عاًماالعمر

مصريالجنسية
أمين سر مجلس اإلدارة والرئيس المالي المسمى الوظيفي
دكتوراه في اإلدارة المالية، جامعة فولجن، الواليات المتحدو األمريكية، عام 2015م. 	المؤهالت العلمية
الرئيس المالي للشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	المناصب الحالية

الخبرات السابقة 
الرئيسية

الرئيس المالي وعضو مجلس إدارة المعهد المالي للتقنيات الورقية والصناعية، وهو معهد تقني غير هادف للربح، يعمل في مجال تقديم  	
الدورات التقنية وبرامج الدبلوم، منذ عام 2016 وحتى عام 2021م.

الرئيس المالي لشركة أسمنت القصيم، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال األسمنت، منذ عام 2009م وحتى عام 2016م. 	
الرئيس المالي لمجموعة إشراقة للتطوير، وهي شركة إمارتية، تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2007م وحتى عام 2009م. 	

المصدر: الشركة
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لجان مجلس اإلدارة  4و5
قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد من اللجان بناًء على احتياجات الشركة لتمكينها من تنفيذ عملياتها بشكل فعال باإلضافة إلى تلبية المتطلبات التنظيمية 

ذات الصلة. وهذه اللجان هي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.

وفيما يلي ملخص لتشكيل كل لجنة ومسؤولياتها وأعضائها:

لجنة المراجعة 1و4و5
تشكيل لجنة المراجعةأ. 

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء تم تعينهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة العادية بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م( 
والقرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م(.

يتضمن الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء اللجنة المراجعة(: 12و5الجدول )

صفة العضويةالمنصباالسمم
غير تنفيذي / مستقلرئيس لجنة المراجعةخالد براهيم سعد الربيعة1.
عضو من خارج المجلسعضوروباك رانجان غوش2.
عضو من خارج المجلسعضوعمرو حسني عمر شاولي3.

المصدر: الشركة

مسؤوليات لجنة المراجعةب. 

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

رفع التقارير المالية- 1

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها - 
وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني – بناء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن - 
المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.- 

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها الرئيس المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.- 

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.- 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.- 

المراجعة الداخلية- 2

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.- 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.- 

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد الالزمة - 
وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فيجب على لجنة المراجعة أن توصي المجلس بضرورة 

تعيينه.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو مراجع الحسابات المستقل واقتراح مكافآته.- 
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مراجع الحسابات- 3

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم - 
وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقالل مراجعي الحسابات وموضوعيتهم وعدالتهم، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات - 
الصلة.

مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله والتأكد من عدم قيامه بأنشطة فنية أو إدارية تقع خارج نطاق المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك.- 

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.- 

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.- 

ضمان االلتزام- 4

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.- 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.- 

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع االطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.- 

رفع آراء لجنة المراجعة بشأن ضرورة اتخاذ اإلجراءات من قبل المجلس وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.- 

صالحيات أخرى- 5

للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.- 

أن تجتمع وتطلب أي إيضاح أو بيان من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.- 

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو في حال تعرض الشركة ألضرار أو خسائر - 
جسيمة.

ملخص السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة	. 

تتضمن الجداول التالية ملخًصا للسير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

ملخص السيرة الذاتية لـ خالد براهيم سعد الربيعة(: 13و5الجدول )

خالد براهيم سعد الربيعةاالسم
59 عاماًالعمر

سعوديالجنسية
فضاًل راجع القسم  5-3-6 »ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ روباك رانجان غوش(: 14و5الجدول )

روباك رانجان غوشاالسم
51 عاًماالعمر

هنديالجنسية
عضو لجنة المراجعةالمسمى الوظيفي

المؤهالت العلمية
محاسب قانوني، معهد المحاسبين القانونيين، الهند، عام 1995م. 	
محاسب تكاليف، معهد حسابات التكلفة واألشغال، الهند، عام 1994م. 	
بكالوريوس في التجارة، جامعة كالكوتا، الهند، عام 1991م. 	

المناصب الحالية
عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ 2020م وحتى تاريخه. 	
نائب أول للرئيس في شركة ويلسبون ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب وتغليف األنابيب، منذ عام 2014م  	

وحتى تاريخه.
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الخبرات السابقة 
الرئيسية

نائب الرئيس في شركة ويلسبون ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب وتغليف األنابيب، منذ عام 2011م  	
وحتى عام 2014م.

مساعد نائب الرئيس في شركة ويلسبون ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب وتغليف األنابيب، منذ عام  	
2009م وحتى عام 2011م.

مدير عام في شركة ويلسبون ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب لتغليف األنابيب، منذ عام 2007م وحتى  	
عام 2009م.

مدير أول للحسابات ونظم المعلومات اإلدارية في شركة بلو ستار ليمتد، وهي شركة محدودة هندية، تعمل في مجال مكيفات الهواء، منذ  	
عام 2006م وحتى عام 2007م.

مدير أول للمراجعة الداخلية في شركة بلو ستار ليمتد، وهي شركة محدودة هندية، تعمل في مجال مكيفات الهواء، منذ عام 2003م وحتى  	
عام 2006م.

رئيس تمويل الشركات في فيني سيمنتس ليمتد، وهي شركة عامة هندية، تعمل في مجال مواد البناء، من عام 2002م إلى عام 2003م. 	
مدير تمويل الشركات في تكنا جروب، وهي شركة هندية، تعمل في مجال التكنولوجيا، منذ عام 2000م وحتى عام 2002م. 	
مدير مالي في وكهاردت ليمتد، وهي شركة محدودة هندية، تعمل في مجال األدوية والتكنولوجيا الحيوية، في عام 2000م. 	
مدير مالي في تكنا جروب، وهي مجموعة هندية، تعمل في مجال التكنولوجيا، منذ عام 1996م وحتى عام 1999م. 	
مستشار في شركة ايه أكار اسوشيتس، وهي شركة هندية تعمل في مجال المحاماة واالستشارات القانونية، منذ عام 1995م وحتى عام  	

1996م. 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ عمرو شاولي(: 15و5الجدول )

عمرو حسني عمر شاولياالسم
40 عاًماالعمر

سعوديالجنسية
عضو لجنة المراجعة الداخليةالمسمى الوظيفي

المؤهالت العلمية

محاسب إداري معتمد، معهد المحاسبين اإلداريين، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2016م. 	
ماجستير في إدارة األعمال تخصص محاسبة ومالية، جامعة ساوثرن ميثودست، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2012م. 	
مراجع داخلي معتمد، معهد المراجعين الداخليين،الواليات المتحدة األمريكية، عام 2008م. 	
بكالوريوس في العلوم تخصص محاسبة ومالية، جامعة ساوثرن إلينويز، الواليات المتحدة األمريكية، 2005م. 	

عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ 2020م وحتى تاريخه. 	المناصب الحالية
رئيس المراجعين في شركة أرامكو سيرفسز كومباني، وهي شركة أمريكية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. 	

الخبرات السابقة 
الرئيسية

مدير مراجعة في قسم دعم المراجعة في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، في عام  	
2017م.

مراجع أول في قسم مراجعة المشاريع في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام  	
2012م وحتى عام 2016م.

مساعد مراجع في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام 2005م وحتى عام 2010م. 	

المصدر: الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت 2و4و5
تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآتأ. 

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة )4( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م( و 
1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م(.

يتضمن الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(: 16و5الجدول )

صفة العضويةالمنصباالسمم
غير تنفيذي / مستقلرئيس لجنة الترشيحات والمكافآتأحمد مبارك محمد الدباسي1.
غير تنفيذي / مستقلعضوسهيل أمين ناثاني2.
عضو من خارج المجلسعضوبيرسي بيردي3.
عضو من خارج المجلسعضوأحمد عبداهلل أبوالخير النعمان4.

المصدر: الشركة
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مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآتب. 

تشمل مسؤوليات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً  	
العتمادها من قبل الجمعية العامة، على أن تراعي تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري في تطبيق هذه السياسة. 	

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. 	

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة. 	

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 	

رفع التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت  	
إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 	

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألداء أعمال مجلس اإلدارة. 	

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 	

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 	

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 	

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. 	

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين. 	

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول التي تخدم مصلحة الشركة. 	

ملخص السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	. 

تتضمن الجداول التالية ملخًصا للسير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

ملخص السيرة الذاتية لـ أحمد مبارك محمد الدباسي(: 17و5الجدول )

أحمد مبارك محمد الدباسياالسم
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتالمنصب

فضاًل راجع القسم  5-3-6 »ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ سهيل أمين ناثاني(: 18و5الجدول )

سهيل أمين ناثانياالسم
عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالمنصب

فضاًل راجع القسم  5-3-6 »ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـ بيرسي بيردي(: 19و5الجدول )

بيرسي بيردياالسم
52 عاًماالعمر

هنديالجنسية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالمسمى الوظيفي
محاسب قانوني متخصص في المحاسبة والضرائب والشؤون المالية والقانون العام، معهد المحاسبين القانونيين في الهند، الهند، عام 1992م. 	المؤهالت العلمية

المناصب الحالية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة، منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	
المدير والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بدوام كامل في شركة ويلسبون تريدنجز ليمتد، وهي شركة عامة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال  	

تجارة منتجات الصلب، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون موريشوص القابضة المحدودة، وهي شركة عامة غير مدرجة محدودة موريشيوسية، تعمل في مجال  	

االستثمار، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة ويلسبون ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب وتغليف األنابيب،  	

منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

الخبرات السابقة 
الرئيسية

عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.. 	
عضو مجلس المديرين في شركة ويلسبون لتغليف األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تغليف األنابيب، منذ  	

عام 2019م وحتى عام 2020م.
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة أالناسونس، وهي شركة خاصة غير مدرجة هندية، تعمل في مجال األغذية، منذ عام 2016م  	

وحتى عام 2018م.
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة جلين مارك فارماسيوتيكالس ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال األدوية،  	

منذ عام 2007م وحتى عام 2015م.
مراقب مالي للتمويل العالمي في شركة إيسيل بروباك ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال التعبئة والتغليف، منذ عام  	

2002م وحتى عام 2007م.
مدير مساعد - الحسابات العامة وخدمات الخزانة في شركة بارك ديفيس انديان ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال  	

المستحضرات الصيدالنية، منذ عام 1992م وحتى عام 2002م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ أحمد عبداهلل أبوالخير النعمان(: 20و5الجدول )

أحمد عبداهلل أبوالخير النعماناالسم
37 عاًماالعمر

سعوديالجنسية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآتالمسمى الوظيفي

المؤهالت العلمية

طالب ماجستير إدارة أعمال بدوام جزئي، كلية األمير محمد بن سلمان، المملكة العربية السعودية، التخرج في أبريل 2021م. 	
بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة جنوب إفريقيا، جنوب إفريقيا، عام 2009م. 	
شهادة بالممارسات المتبعة في إدارة الموارد البشرية، معهد تشارترد لألفراد والتنمية، المملكة المتحدة، عام 2011م. 	
معتمد كـمهني في الموارد البشرية، معهد ممارسين الموارد البشرية، الواليات المتحدة األمريكية، عام 2008م. 	

المناصب الحالية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه. 	
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال تبريد المناطق  	

وتوفير الطاقة، منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
مدير تطوير رأس المال البشري في شركة رؤية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام 2019م  	

وحتى تاريخه.

الخبرات السابقة 
الرئيسية

مدير الموارد البشرية في مسك الخيرية، وهي مؤسسة غير ربحية سعودية، تعمل في مجال الثقافة والتعليم والتكنولوجيا، في عام 2018م. 	
مدير الموارد البشرية في شركة بي أيه إي سيستمز السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال التكنولوجيا  	

والخدمات الهندسية، منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
مدير المكافآت في شركة بي أيه إي سيستمز السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال التكنولوجيا والخدمات  	

الهندسية، منذ عام 2013م وحتى عام 2014م.
شريك أعمال في شركة بي أيه إي سيستمز السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال التكنولوجيا والخدمات  	

الهندسية، منذ عام 2010م وحتى عام 2012م.
مسؤول التوظيف في شركة كابالت جدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الكابالت، منذ عام 2006م وحتى عام  	

2010م.
مالك أكاديمية التعلم الكندية، وهو مركز تدريب سعودي، يعمل في مجال التدريب، منذ عام 2004م وحتى عام 2006م. 	

المصدر: الشركة
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اللجنة التنفيذية 3و4و5
تشكيل اللجنة التنفيذيةأ. 

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة )5( أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/07/06هـ )الموافق 2021/02/18م( و 1443/02/13هـ 
)الموافق 2021/09/20م(.

يتضمن الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية(: 21و5الجدول )

المنصباالسمم

رئيس اللجنة التنفيذيةسلطان سمير سعيد جودية1.

عضوإبراهيم عبداهلل علي النصار2.

عضوبسام عبدالسالم محمد باماقوس3.

عضومحمد عبدالعزيز محمد الشاهين4.

عضوجون قودفري

المصدر: الشركة

مسؤوليات اللجنة التنفيذيةب. 

تشمل مسؤوليات ومهام اللجنة التنفيذية ما يلي:

اإلشراف على تنفيذ سياسات وتوجيهات مجلس اإلدارة وتسهيل اتخاذ القرار بين اجتماعات المجلس. 	

تحمل المسؤولية في مساعدة مجلس اإلدارة في األمور التالية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 	

إحالة أي مسائل إلى مجلس اإلدارة تتطلب نظر المجلس فيها واتخاذ قرار بشأنها وتقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بتلك األمور- 

المراجعة السنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وخطة عملها وميزانيتها، بما في ذلك تقييم فعالية تلك - 
االستراتيجية.

المراجعة السنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمقاييس أداء االستراتيجية واألهداف خطة العمل و/أو الميزانية وأهداف - 
مؤشرات األداء الرئيسية، في ضوء ظروف الشركة وظروف السوق.

مراجعة فرص تطوير أعمال الشركة لمتابعة النمو والحفاظ على العمليات بطريقة تتفق مع استراتيجية الشركة وأهدافها.- 

تقديم توصيات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بما يلي:- 

التغييرات في الهيكل التنظيمي للشركة. 	

التغييرات في الهيكل العام للرتب الوظيفية. 	

يجب أن يحضر رئيس اللجنة التنفيذية أو مندوبها اجتماعات الجمعية العامة واالجابة على أي أسئلة يطرحها المساهمون.- 

أي مسؤوليات أو واجبات أخرى يقوم المجلس بتفويضها للجنة.- 
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ملخص السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية	. 

تتضمن الجداول التالية ملخًصا للسير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية:

ملخص السيرة الذاتية لـ سلطان سمير سعيد جودية(: 22و5الجدول )

سلطان سمير سعيد جوديةاالسم

36 عاماًالعمر

لبنانيالجنسية

رئيس اللجنة التنفيذيةالمسمى الوظيفي

ماجستير في إدارة األعمال، جامعة ليفربول، المملكة المتحدة، 2016م. 	المؤهالت العلمية
بكالوريوس في إدارة األعمال تخصص مالية، الجامعة األمريكية ببيروت، الجمهورية اللبنانية، عام 2004م. 	

المناصب الحالية

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	
نائب الرئيس إلدارة األصول في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	

2020م وحتى تاريخه.
عضو اللجنة المالية في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال التبريد، منذ عام 2020م وحتى  	

تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة مياهنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توفير الحلول المتكاملة للمياه، منذ  	

عام 2019م وحتى تاريخه.
عضو اللجنة التنفيذية في شركة مياهنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توفير الحلول المتكاملة للمياه، منذ عام  	

2019م وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة حلول األنابيب المتطورة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال األنابيب، منذ عام  	

2018م وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة طليطلة العربية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة والبنية  	

التحتية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
عضو مجلس المديرين في شركة كيماويات الدار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال صناعة الكيماويات، منذ عام  	

2018م وحتى تاريخه.

الخبرات السابقة 
الرئيسية

مساعد نائب الرئيس إلدارة األصول في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ  	
عام 2018م وحتى عام 2019م.

مدير المالية واالستثمارات في شركة بيئتنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال معالجة المخلفات الصلبة، منذ عام  	
2012م وحتى عام 2017م. 

 مستشار أول في شركة المستثمر الوطني، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال تقديم االستشارات المالية واالستثمار وإدارة  	
األصول، منذ عام 2007م وحتى عام 2011م.

مستشار في شركة بيت إدارة المال، وهي شركة مساهمة مقفلة بحرينية، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 2006م وحتى عام  	
2007م.

مستشار في شركة بيت االستشارات المالية، وهي شركة تضامنية سعودية، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ عام 2005م وحتى عام  	
2006م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ إبراهيم عبداهلل علي النصار(: 23و5الجدول )

إبراهيم عبداهلل علي النصاراالسم

50 عاماًالعمر

سعوديالجنسية

عضو اللجنة التنفيذيةالمسمى الوظيفي

بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 1994م. 	المؤهالت العلمية
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المناصب الحالية

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	
الرئيس التنفيذي في شركة االتحاد العالمية للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة، منذ عام 2019م  	

وحتى تاريخه.
مستشار الرئيس التنفيذي في شركة رؤية العالمية لالستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال االستثمار، منذ عام  	

2018م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس المديرين في شركة طليطلة العربية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة والبنية  	

التحتية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس المديرين في شركة حلول األنابيب المتطورة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال األنابيب، منذ عام  	

2018م وحتى تاريخه.
رئيس مجلس المديرين في شركة طليطلة العربية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة والبنية  	

التحتية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 
رئيس لجنة المشاريع في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال تبريد المناطق وتوفير الطاقة،  	

منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

الخبرات السابقة 
الرئيسية

عضو مجلس مديرين في شركة مياهنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ عام 2018م وحتى عام 2020م. 	
عضو مجلس المديرين والعضو المنتدب في شركة انتاج مياه الرياض، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه،  	

منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.
عضو مجلس المديرين والعضو المنتدب في شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في  	

مجال المياه، منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.
عضو مجلس المديرين والعضو المنتدب في شركة بيئة الجزيرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ  	

عام 2016م وحتى عام 2018م.
رئيس مجلس المديرين في شركة خدمات مياه جدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ عام 2016م  	

وحتى عام 2018م. 
الرئيس التنفيذي في شركة مياهنا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال المياه، منذ عام 2016م وحتى عام 2018م. 	
الرئيس التنفيذي في شركة طليطلة العربية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية،  	

منذ عام 2010م وحتى عام 2018م. 
مدير إدارة ومراقبة المشاريع في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، تعمل في مجال الطاقة  	

والمياه، منذ عام 2008م وحتى عام 2010م.
مدير البرامج السعودية البريطانية في شركة السالم لصناعة الطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال صيانة  	

الطائرات العسكرية والتجارية، منذ عام 2007م وحتى عام 2008م.
مدير برنامج في شركة السالم لصناعة الطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال صيانة الطائرات العسكرية  	

والتجارية، منذ عام 2001م وحتى عام 2007م.
نائب مدير برنامج في شركة السالم لصناعة الطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال صيانة الطائرات العسكرية  	

والتجارية، منذ عام 2000م وحتى عام 2001م.
مهندس مشروع في شركة السالم لصناعة الطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال صيانة الطائرات العسكرية  	

والتجارية، منذ عام 1998م وحتى عام 2000م. 
مهندس تحليل في قسم الخدمات االستشارية في شركة أرامكو السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية، تعمل في مجال الطاقة،  	

منذ عام 1994م وحتى عام 1998م. 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ بسام عبدالسالم محمد باماقوس(: 24و5الجدول )

بسام عبدالسالم محمد باماقوساالسم

47 عاماًالعمر

سعوديالجنسية

عضو اللجنة التنفيذيةالمسمى الوظيفي

ماجستير إدارة األعمال التنفيذي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2016م.  	المؤهالت العلمية
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية التطبيقية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، عام 2000م. 	

المناصب الحالية

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	
عضو مجلس المديرين و عضو اللجنة التنفيذية في شركة أنيكستر السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل  	

في مجال السلع الكهربائية والكيابل وأنظمة االتصاالت واألمن، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة في شركة التنمية لالستثمار الصناعي والتجاري، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية،تعمل في مجال االستثمار الصناعي  	

والتجاري، منذ عام 2017م وحتى تاريخه. 
عضو مجلس المديرين في شركة الهدف لإلنشاءات السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال البناء ومشاريع  	

النفط والغاز والمشاريع البحرية، منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للطاقة الدولية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال الطاقة والصناعة  	

والتوريدات والصيانة والتشغيل واالستثمار، منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
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الخبرات السابقة 
الرئيسية

رئيس شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال أعمال التوريد لسوق النفط  	
والغاز والطاقة والكيماويات والمياه، منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

نائب الرئيس األول للمبيعات والتسويق في شركة الهيتم للتصنيع والتنمية االقتصادية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في  	
مجال أعمال التوريد لسوق النفط والغاز والطاقة والكيماويات والمياه، منذ عام 2013م وحتى عام 2014م.

مدير قسم الكهرباء في شركة العبدالكريم القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريدات الطاقة والتوريدات  	
الصناعية، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

مدير منتج أنظمة تتبع الحرارة الكهربائية في شركة العبدالكريم القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال  	
توريدات الطاقة والتوريدات الصناعية، منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

 مهندس مبيعات في شركة العبدالكريم القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محودة سعودية، تعمل في مجال توريدات الطاقة والتوريدات  	
الصناعية، منذ عام 2003م وحتى عام 2005م.

 مهندس كهرباء في شركة العبدالكريم القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال توريدات الطاقة والتوريدات  	
الصناعية، منذ عام 2002م وحتى عام 2003م. 

مهندس تصميم كهربائي في شركة دار الرياض لالستشارات الهندسية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال تقديم  	
االستشارات الهندسية، منذ عام 2000م وحتى عام 2002م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ محمد عبدالعزيز محمد الشاهين(: 25و5الجدول )

محمد عبدالعزيز محمد الشاهيناالسم

44 عاًماالعمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية المسمى الوظيفي

بكالوريوس في العلوم - تخصص الهندسة الميكانيكية التطبيقية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة، عام 2002م. 	المؤهالت العلمية

الرئيس التنفبذي للشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	المناصب الحالية
عضو اللجنة التنفيذية للشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	

الخبرات السابقة 
الرئيسية

الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبونيان التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجاالت الطاقة والمياه والصرف  	
الصحي، والعدادات الكهربائية والذكية والخدمات اللوجستية في المملكة ودول مجلس التعاون، منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.

الرئيس التنفيذي المكلف في شركة األنابيب السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة أنابيب فوالذية كربونية ملحومة  	
وتقديم خدمات التغليف الخارجي في المملكة والشرق األوسط. 

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ جون قودفري(: 26و5الجدول )

جون قودفرياالسم

56 عاماًالعمر

هنديالجنسية

عضو اللجنة التنفيذيةالمسمى الوظيفي

ماجستير في إدارة األعمال، جامعة عليكرة مسلم، الهند، عام 1989م. 	المؤهالت العلمية
بكالوريوس العلوم، جامعة عليكرة مسلم، الهند، عام 1985م. 	

المناصب الحالية

الرئيس التنفيذي في شركة ويلسبون كورب ليمتد، وهي شركة مساهمة عامة هندية، تعمل في مجال تصنيع األنابيب، منذ عام 2021م وحتى  	
تاريخه. 

عضو اللجنة التنفيذية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.  	
عضو مجلس اإلدارة في شركة ويلسبون واسكو الهند لتغليف األنابيب المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة هندية، تعمل في مجال  	

تصنيع منتجات معدنية وأنشطة خدمة األشغال المعدنية منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
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الخبرات السابقة 
الرئيسية

رئيس قسم األعمال في شركة ويلسبون كورب ليمتد، وهي شركة مساهمة عامة هندية، تعمل في مجال تصنيع األنابيب، منذ عام 2017م  	
وحتى عام 2021م.

رئيس سلسلة التوريد العالمية في شركة ويلسبون كورب ليمتد، وهي شركة مساهمة عامة هندية، تعمل في مجال تصنيع األنابيب، منذ عام  	
2014م وحتى عام 2021م.

رئيس قسم مطحنة اللوح واللف في شركة ويلسبون كورب ليمتد، وهي شركة مساهمة عامة هندية، تعمل في مجال تصنيع األنابيب، منذ عام  	
2012م وحتى عام 2014م.

رئيس قسم التسويق في شركة ويلسبون كورب ليمتد، وهي شركة مساهمة عامة هندية، تعمل في مجال تصنيع األنابيب، منذ عام 2008م  	
وحتى عام 2014م

مدير عام التسويق في شركة ويلسبون كورب ليمتد، وهي شركة مساهمة عامة هندية، تعمل في مجال تصنيع األنابيب، منذ عام 2010م  	
وحتى عام2008م

رئيس قسم المبيعات والتسويق في شركة ماهراتا سيملس المحدودة نيو ديلهي، وهي شركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة هندية، تعمل  	
في مجالتصنيع األنابيب واألنابيب غير الملحومةمنذ عام 1995م وحتى تاريخ 1997م. 

مدير في قسم تسويق النفط والغاز في شركة ماهراتا سيملس المحدودة نيو ديلهي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة هندية، تعمل في مجال  	
تصنيع األنابيب واألنابيب غير الملحومة، منذ عام 1993م وحتى عام 1995م.

مساعد تنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة ماهراتا سيملس المحدودة نيو ديلهي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودةهندية، تعمل في مجال  	
تصنيع األنابيب واألنابيب غير الملحومة،منذ عام 1990م وحتى عام 1993م.

المصدر: الشركة

اإلدارة التنفيذية  5و5
بتسيير  التنفيذي  الرئيس  ويقوم  اإلدارة.  بإشراف مجلس  الشركة  الالزمة إلدارة  والمهارات  بالخبرات  يتمتع  للشركة من فريق  التنفيذية  اإلدارة  تتألف 

األعمال اليومية للشركة وفقاً للتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس اإلدارة لضمان تحقيق الشركة ألهدافها المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

أقسام اإلدارة التنفيذية في الشركة 1و5و5
إدارة المالية والمحاسبةأ. 

تتولى إدارة المالية والمحاسبة العديد من المسؤوليات، منها مسك دفاتر الحسابات مروراً بتقديم المساعدة للقرارات االستراتيجية لإلدارة العليا. كما 
تتولى إدارة المالية والحسابات مهمة ضمان سالمة ودقة المعلومات المالية.

تشمل مسؤوليات ووظائف إدارة المالية والحسابات ما يلي:

إعداد المدفوعات وإدارة متطلبات رأس المال العامل للشركة. 	

إدارة ائتمان العمالء وسياسة التحصيل، وإدارة سياسة الدفع للبائعين، وتقديم المشورة المالية والتمويل طويل األجل. 	

إعداد الميزانية العمومية الدورية والتقارير المالية والتأكد من سالمة ودقة جميع المعلومات المالية. 	

تنسيق عملية إعداد القوائم المالية السنوية للشركة مع المراجعين الخارجيين. 	

تقديم معلومات إدارية ومالية محدثة لإلدارة العليا. 	

إعداد الميزانيات والتوقعات السنوية والتأكد من توافقها. 	

مراقبة أداء الشركة مقابل الميزانيات المحددة وإعداد تقارير شهرية. 	

المشاركة في إعداد الخطط الطويلة األجل والخطط القصيرة األجل للشؤون المالية واإلدارية. 	

إدارة رأس المال البشري واإلدارة العامةب. 

إدارة رأس المال البشري واإلدارة العامة مسؤولة عن الموارد البشرية والمهام اإلدارية بما في ذلك تأمين الموظفين المؤهلين للشركة وخلق بيئة عمل 
جذابة تساعد الموظفين على االستقرار واالستمرار في خدمة الشركة أثناء إدارة أدائهم لضمان استمرارية األعمال وتحقيق النمو.

تشمل مسؤوليات ووظائف إدارة رأس المال البشري واإلدارة العامة ما يلي: 	

تخطيط موارد القوى العاملة البشرية باإلضافة إلى تحديد احتياجات الشركة السنوية من الموارد البشرية. 	

تعيين الموظفين الجدد وإجراء مقابالت معهم، وتدريب العاملين، وتوفير السكن المناسب. 	

إدارة الرواتب والحوافز والمكافآت. 	
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الحفاظ على العالقات بين األقسام الداخلية. 	

تطوير وتنسيق وتنفيذ سياسات الموارد البشرية، وتقديم المشورة والمبادئ التوجيهية لإلدارة والموظفين في مسائل الموظفين. 	

تتبع وتطبيق التغييرات على أنظمة العمل والعمل لصالح كل من الموظفين والشركة. 	

إدارة المبيعات والتسويق والتخطيط المركزي وإدارة العقود	. 

يؤدي إدارة المبيعات والتسويق والتخطيط المركزي وإدارة العقود دوًرا حيوًيا في تعزيز أعمال الشركة ورسالتها.

تشمل مسؤوليات ووظائف إدارة المبيعات والتسويق والتخطيط المركزي وإدارة العقود ما يلي:

وضع استراتيجيات التسويق التي تحقق أهداف الشركة وخططها. 	

مراقبة السوق، وتلقي طلبات العمالء، والحفاظ على العالقات مع العمالء والوكالء لضمان استدامة األعمال. 	

الترويج لمنتجات الشركة وخدماتها للعمالء الحاليين والمحتملين. 	

ضمان رضا العمالء في ما يتعلق بالتكلفة وتقديم الخدمة. 	

إدارة العملياتد. 

تتولى إدارة العمليات المسؤولية عن إدارة عملية تصنيع سلع وخدمات الشركة مع موازنة اإليرادات والتكاليف لتحقيق أعلى ربح تشغيلي ممكن. وتعمل 
خمس )5( وحدات رئيسية تحت إدارة المشتريات، وهي: وحدة األنابيب واللحام المزدوج، ووحدة تغليف األنابيب، ووحدة المشتريات، ووحدة الصحة 

والسالمة والبيئة، ووحدة الخدمات اللوجستية.

وحدة األنابيب واللحام المزدوج

لدى الشركة فريق فني متخصص يتمتع بخبرة كبيرة في مجال األنابيب واللحام المزدوج. ويتميز الفريق الفني باكتفائه الذاتي من حيث تشغيل المصانع 
التابعة للشركة.

تشمل المسؤوليات والوظائف الرئيسية لوحدة عمليات األنابيب واللحام المزدوج ما يلي:

إعداد خطة اإلنتاج بالتنسيق مع إدارات المبيعات والتسويق والتمويل. 	

طلب المواد الخام أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور. 	

إجراء فحص المواد الخام للتأكد من االلتزام بالجودة. 	

إطالق عمليات اإلنتاج لتسليم أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور عالية الجودة التي تستوفي معايير الجودة. 	

تخطيط الترقيات ومتطلبات الصيانة واإلشراف عليها. 	

ضمان توافر القوى العاملة. 	

تدريب القوى العاملة. 	

وحدة تغليف األنابيب

تمتلك الشركة فريق عمل فني متخصص يتمتع بخبرة كبيرة في مجال تغليف األنابيب. ويتميز الفريق الفني باكتفائه الذاتي من حيث تشغيل المصانع 
التابعة للشركة.

تشمل المسؤوليات والوظائف الرئيسية لوحدة تغليف األنابيب ما يلي:

إعداد خطة اإلنتاج بالتنسيق مع إدارات المبيعات والتسويق والتمويل. 	

طلب المواد الخام لخدمات تغليف األنابيب. 	

إجراء فحص المواد الخام للتأكد من االلتزام بالجودة. 	

إطالق عمليات اإلنتاج لتقديم خدمات تغليف عالية الجودة تستوفي معايير الجودة. 	

تخطيط الترقيات ومتطلبات الصيانة واإلشراف عليها. 	
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ضمان توافر القوى العاملة. 	

تدريب القوى العاملة. 	

وحدة المشتريات

التفاوض مع  الغيار ومتطلبات اإلنتاج األخرى. ويشمل ذلك  تؤدي وحدة المشتريات دوًرا داعًما من خالل توفير وشراء المواد الخام والمعدات وقطع 
الموردين المحليين واألجانب والشراء منهم، والتخليص، والنقل، والتخزين، والمناولة، ومراقبة الجودة. عالوًة على ذلك، تعمل وحدة المشتريات على نحٍو 

وثيق مع الموردين لضمان اإلمداد المستمر وتبحث عن موردين جدد ووسائل جديدة يمكن أن تخفض التكلفة، مع الحفاظ على الجودة.

تشمل المسؤوليات والوظائف الرئيسية لوحدة المشتريات ما يلي:

تطبيق سياسة الجودة ونظام إدارة الجودة في وحدة المشتريات. 	

اعتماد الموردين وتوفير المنتجات و/ أو المكونات و/ أو األنشطة بالسعر والجودة والكمية المناسبة وفي الوقت المحدد. 	

إدارة وتفويض أوامر الشراء للمنتجات أو المكونات أو األنشطة المهمة وغير المهمة بعد موافقة السلطة المختصة. 	

تقييم البائعين وإجراء إعادة التقييم عند الضرورة. 	

اإلشراف على األنظمة والعمليات والبنية التحتية التشغيلية مع البحث عن فرص التحسين أو المراجعة. 	

تخطيط جميع الموارد الالزمة إلدارة عملية اإلنتاج وتنظيمها وتنسيقها ومراقبتها. 	

مراقبة المخزون فيما يتعلق بالمخزون بطيء الحركة بما في ذلك تسويق ومبيعات السلع الراكدة مثل البالط واأللواح وما إلى ذلك. 	

إسداء المشورة لفريق التسويق في ما يتعلق بأسعار المواد الخام والسلع االستهالكية وكذلك العمل مع فرق المبيعات للمساعدة في تحديد وتحقيق  	
أهداف الشركة ومقاصدها وإقامة عالقات مهنية موثوقة مع العمالء والموردين الخارجيين والحفاظ عليها.

وحدة الصحة والسالمة والبيئة

تُعنى وحدة الصحة والسالمة والبيئة بمراقبة الصحة والسالمة، وتقييم المخاطر، ووضع استراتيجيات تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة داخل مكان 
العمل أو المنطقة الجغرافية.

تشمل المسؤوليات والوظائف الرئيسية لوحدة الصحة والسالمة والبيئة ما يلي:

مراقبة مخاطر الصحة والسالمة والمخاطر في المصانع وإسداء المشورة للموظفين بشأن كيفية تقليل األخطار والمخاطر في مكان العمل أو تجنبها  	
من األساس.

التأكد من التزام الشركة من الناحية القانونية بجميع تشريعات الصحة والسالمة والبيئة. 	

العمل مع جميع الموظفين وتدريبهم على إدارة معايير الصحة والسالمة في مكان العمل ومراقبتها وتحسينها. 	

التحلي بروح المسؤولية عن جميع فحوصات السالمة في مكان العمل. 	

المساعدة في إنشاء أنظمة وسياسات مراقبة الصحة والسالمة في مكان العمل وإدارتها. 	

إدارة إجراءات الطوارئ وتنظيم فرق الطوارئ مثل رجال اإلطفاء واإلسعافات األولية. 	

وحدة الخدمات اللوجستية

تضمن وحدة الخدمات اللوجستية الحفاظ على عملية الخدمات اللوجستية بالكامل وتطويرها وفًقا ألهداف الشركة بتكلفة مقبولة. ويشمل ذلك تخزين 
البضائع وتوزيعها ووضعها في مستودعات ونقلها من مكان إلى آخر )داخلًيا أو خارجًيا(، وتتبع البضائع وتسليمها.

تشمل المسؤوليات والوظائف الرئيسية لوحدة الخدمات اللوجستية ما يلي:

التخطيط واإلدارة والتحكم والتنسيق للتأكد من وصول البضائع إلى المكان الصحيح وفي الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة وفي حالة سليمة. 	

ضمان تلبية جميع متطلبات العمالء في الوقت المحدد بطريقة فعالة وآمنة. 	

صياغة الخطط والسياسات واالجراءات الالزمة لنجاح تنفيذ نظام الخدمات اللوجستية. 	
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الحفاظ على التنسيق مع البائعين ومقدمي الخدمات وشركات النقل. 	

إدارة مراقبة الجودة	. 

تضع إدارة مراقبة الجودة اإلجراءات التي تهدف إلى ضمان التزام المنتج المصّنع بمعايير ومواصفات الجودة الوطنية والدولية المحددة وكذلك متطلبات 
العمالء.

تشمل المسؤوليات والوظائف الرئيسية إلدارة مراقبة الجودة ما يلي:

مراقبة عمليات األنشطة للتأكد من استيفائها معايير اإلنتاج. 	

التوصية بإجراء تعديالت على عملية اإلنتاج. 	

تعزيز استخدام العملية والنهج القائم على المخاطر. 	

	 .)API spec Q1(الحفاظ على نظام إدارة الجودة في المؤسسة وفًقا للمعيارين آيزو 9001:2015 و

توفير التواصل في ما يتعلق بتطبيق نظام فّعال إلدارة الجودة. 	

ضمان دمج متطلبات نظام إدارة الجودة في عملية األعمال في المؤسسة.  	

ضمان توافق جودة المنتجات المقدمة للعمالء مع المعايير المعمول بها والمواصفات المعتمدة ووفًقا لمتطلبات العمالء. 	

فحص أو اختبار أو قياس المواد أو المنتجات التي يتم إنتاجها. 	

ضمان معايرة معدات االختبار والقياس والمراقبة واالحتفاظ بالسجالت. 	

تقديم التدريب الالزم لتطوير موظفي اإلدارة. 	

أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة 2و5و5
يتضمن الجدول التالي تفاصيل أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة كما في تاريخ إصدار هذه النشرة:

اإلدارة التنفيذية للشركة(: 27و5الجدول )

تاريخ االلتحاقالعمرالجنسيةالمنصباالسم
نسبة الملكية المباشرة وغير 

المباشرة

بعد الطرحقبل الطرح

--2013م50 عاماًهنديالعضو المنتدبفيبول شيف ساهاي ماثور

1442/10/20هـ )الموافق 44 عاماًسعوديالرئيس التنفيذيمحمد عبدالعزيز محمد الشاهين
--2021/06/01م(

1443/01/10هـ )الموافق 43 عاًمامصريالرئيس الماليمحمد صالح علي درويش
--2021/08/18م(

مدير إدارة رأس المال عبداهلل محمد أبوشريفة
1442/01/10هـ )الموافق 51 عاماًسعوديالبشري واإلدارة العامة

--2021/08/18م(

عيضة محمد عطيه الزهراني
مدير عام إدارة المبيعات 

والتسويق والتخطيط 
المركزي وإدارة العقود

1434/09/24هـ )الموافق 52 عاًماسعودي
--2013/01/08م(

1440/03/23هـ )الموافق 56 عاًما هندينائب الرئيس للعملياتسنجاي كانت شرفستفة
--2018/12/01م(

مدير أول إلدارة مراقبة دافالكومار فورا
1437/03/21هـ )الموافق 43 عاًما هنديالجودة

--2016/01/01م(

المصدر: الشركة
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عقود العمل الُمبرمة مع الرئيس التنفيذي والرئيس المالي 3و5و5
يوضح الجدول التالي ملخًصا لعقد العمل الُمبرم بين الشركة والرئيس التنفيذي والرئيس المالي. 

ملخص عقد عمل الرئيس المالي والرئيس التنفيذي(: 28و5الجدول )

مدة العقدتاريخ العقدالمسمى الوظيفياالسم

1443/01/10هـ )الموافق الرئيس الماليمحمد صالح علي درويش
2021/08/18م(

 سنة ميالدية واحدة، 
د باتفاق كال الطرفين تُجدَّ

1442/10/20هـ )الموافق الرئيس التنفيذيمحمد عبدالعزيز محمد الشاهين 
2021/06/01م(

 سنة ميالدية واحدة، 
د باتفاق كال الطرفين تُجدَّ

المصدر: الشركة

ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية 4و5و5
تتضمن الجداول التالية ملخًصا للسير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:

ملخص السيرة الذاتية لـ فيبول شيف ساهاي ماثور (: 29و5الجدول )

فيبول شيف ساهاي ماثوراالسم

العضو المنتدبالمنصب

فضاًل راجع القسم  5-3-6 »ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ محمد صالح علي درويش(: 30و5الجدول )

محمد صالح علي درويشاالسم

أمين سر مجلس اإلدارة والرئيس المالي المنصب

فضاًل راجع القسم  5-3-6 »ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ محمد عبدالعزيز محمد الشاهين(: 31و5الجدول )

محمد عبدالعزيز محمد الشاهيناالسم

الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذيةالمنصب

فضاًل راجع القسم  5-3-6 »ملخص السير الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة« من هذه النشرة.السيرة الذاتية

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ عيضة محمد عطيه الزهراني(: 32و5الجدول )

عيضة محمد عطيه الزهرانياالسم

52 عاًماالعمر

سعوديالجنسية

مدير عام إدارة المبيعات والتسويق والتخطيط المركزي وإدارة العقودالمسمى الوظيفي

بكالوريوس في العلوم - تخصص هندسة مدنية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة، عام 1993م. 	المؤهالت العلمية

مدير عام إدارة المبيعات والتسويق والتخطيط المركزي وإدارة العقود في الشركة منذ عام 2013م وحتى تاريخه. 	المناصب الحالية

الخبرات السابقة 
الرئيسية

مدير فرع في مجموعة أميانتيت، وهي شركة مساهمة سعودية، تعمل في مجال صناعة أنابيب األلياف الزجاجية المقّواة بالحرارة من راتنجات  	
اإليبوكسي، منذ عام 1993م وحتى عام 2010م.

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لـ سنجاي كانت شرفستفة(: 33و5الجدول )

سنجاي كانت شرفستفةاالسم

56 عاًماالعمر

هنديالجنسية

نائب الرئيس للعملياتالمسمى الوظيفي

ماجستير في التكنولوجيا - تخصص علم المعادن الصناعية، جامعة آي. تي. تي. مدراس تشيناي، الهند، عام 1989م. 	المؤهالت العلمية

نائب الرئيس للعمليات في الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه. 	المناصب الحالية

الخبرات السابقة 
الرئيسية

نائب أول للرئيس في شركة ويلسبون كوربريشن ليمتد، وهي شركة مدرجة محدودة عامة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب وتغليف  	
األنابيب، منذ عام 2012م وحتى عام 2018م.

نائب أول للرئيس في شركة مان إندستريز ليمتد، وهي شركة مدرجة محدودة عامة هندية، تعمل في مجال الصناعات التحويلية، منذ عام  	
2010م وحتى عام 2011م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لدافالكومار فورا(: 34و5الجدول )

دافالكومار فورااالسم

43 عاًماالعمر

هنديالجنسية

مدير أول إلدارة مراقبة الجودةالمسمى الوظيفي

دبلوم في التصنيع )الميكانيكي(، جامعة اس آي آق بيه بي تي آي )SIR BPTI(، الهند، عام 1997م. 	المؤهالت العلمية

مدير أول إلدارة مراقبة الجودة في الشركة منذ عام 2015م وحتى تاريخه. 	المناصب الحالية

الخبرات السابقة 
الرئيسية

مدير عام مراقبة الجودة في شركة ويلسبون كوربوريشن ليمتد، وهي شركة عامة مدرجة هندية، تعمل في مجال أنابيب الصلب وتغليف  	
األنابيب، منذ عام 2007م وحتى عام 2015م.

مدير إدارة ضمان الجودة/ مراقبة الجودة في شركة مان إندستريز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية، تعمل في مجال األنابيب، منذ  	
عام 2006م وحتى عام 2007م.

كبير مهندسي إدارة ضمان الجودة/ مراقبة الجودة في شركة ويلسبون غوجارات ستاهل روهرين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة هندية،  	
تعمل في مجال األنابيب، منذ عام 2000م وحتى عام 2005م.

مهندس ضمان الجودة/ مراقبة الجودة في شركة إنوكس إنديا، وهي شركة محدودة هندية، تعمل في مجال الصناعات التحويلية، منذ عام  	
1997م وحتى عام 2000م.

مهندس متدرب في شركة كيلبورن إنجنيرينج ليمتد، وهي شركة محدودة هندية، تعمل في مجال تصميم وتصنيع المجففات الدوارة والمبردات  	
ومحطات التكليس، منذ عام 1996م وحتى عام 1997م.

مهندس متدرب في شركة الرسن آند توبرو، وهي شركة محدودة هندية، تعمل في مجال التكنولوجيا والهندسة واإلنشاءات والتصنيع والخدمات  	
المالية، منذ يونيو 1996م وحتى عام 19996م.

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لـ عبداهلل محمد أبوشريفة(: 35و5الجدول )

عبداهلل محمد أبوشريفةاالسم

51 عاًماالعمر

سعوديالجنسية

مدير إدارة رأس المال البشري واإلدارة العامةالمسمى الوظيفي

بكالوريوس في العالقات العامة، جامعة الملك سعود، السعودية، عام 1993م. 	المؤهالت العلمية

مدير إدارة رأس المال البشري واإلدارة العامة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه. 	المناصب الحالية

الخبرات السابقة 
الرئيسية

مدير أول للموارد البشرية والشؤون اإلدارية في شركة األنابيب السعودية، وهي شركة مساهة سعودية، تعمل في مجال صناعة أنابيب فوالذية  	
كربونية ملحومة وتقديم خدمات التغليف الخارجي في المملكة والشرق األوسط، منذ عام 2000م وحتى عام 2020م.

المصدر: الشركة
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  6و5
 يوضح الجدول التالي تفاصيل مكافآت مجلس اإلدارة وخمسة أعضاء في اإلدارة التنفيذية مّمن حصلوا على أعلى مكافأة وتعويض من الشركة )بما في 

ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م(:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة أعضاء في اإلدارة التنفيذية(: 36و5الجدول )

2021م2020م2019م)بالريال السعودي(

---مجلس اإلدارة

95,00098,004220,000أعضاء اللجان
أعلى خمسة أعضاء في اإلدارة التنفيذية )بما في ذلك الرئيس 

397,765421,6951,035,358التنفيذي والرئيس المالي(

492,765519,6991,225,358اإلجمالي

المصدر: الشركة

حوكمة الشركة  7و5
اعتمدت الشركة الئحة الحوكمة الداخلية والتي تشمل الئحة عمل لجنة المراجعة والئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة 
غير العادية بتاريخ 1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م( بناًء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/02/14هـ )الموافق 2021/09/21م( وفًقا 
للمادة الرابعة والتسعين والمادتين الستين والرابعة والستين من الئحة حوكمة الشركات. كما اعتمد مجلس اإلدارة الئحة عمل اللجنة التنفيذية بتاريخ 

1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م(.

تلتزم الشركة بجميع متطلبات الحوكمة اإللزامية المطّبقة على الشركات المساهمة، باستثناء بعض األحكام التي تنطبق على الشركات المدرجة فقط، 
نظًرا ألن أسهم الشركة غير مدرجة بعد في تداول، وهي:

الفقرة )أ( من المادة الثامنة المتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو  	
توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.

الفقرة )ج( من المادة الثامنة المتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على مرشحي مجلس اإلدارة الذين تم اإلعالن عن معلوماتهم وفًقا للفقرة  	
)أ( من المادة الثامنة.

الفقرة )د( من المادة الثالثة عشرة المتعلقة بنشر الدعوة الموّجهة إلى الجمعية العامة على الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني  	
للشركة.

الفقرة )ج( من المادة الرابعة عشرة المتعلقة بتوفر المعلومات المرتبطة ببنود الجمعية العامة من خالل الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع  	
اإللكتروني للشركة.

الموقع  	 من خالل  المالية  والسوق  والهيئة  للجمهور  العامة  الجمعية  اجتماع  نتائج  عن  باإلفصاح  المتعلقة  الخامسة عشرة  المادة  من  )هـ(  الفقرة 
اإللكتروني للسوق المالية اإللكتروني االلكتروني للشركة.

الفقرة )د( من المادة السابعة عشرة المتعلقة بإخطار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وحالة عضويتهم وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم. 	

الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشرة المتعلقة بإخطار هيئة السوق المالية وتداول فور انتهاء صالحية عضوية أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب من  	
األسباب.

المادة الثامنة والستون المتعلقة باإلعالن عن مرشحي مجلس اإلدارة على الموقع االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني الموقع اإللكتروني للسوق  	
المالية لدعوة األشخاص الراغبين في الترّشح لمجلس اإلدارة.

المتعلقة  	 والتسعون  الثالثة  والمادة  والتسعون  الثانية  والمادة  والتسعين  الحادية  المادة  والفقرة )ب( من  التسعون  والمادة  والثمانون  التاسعة  المادة 
بسياسات وإجراءات اإلفصاح.
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تضارب المصالح  8و5
ال يمنح النظام األساس للشركة وال أٌي من سياساتها الداخلية أي صالحيات تمّكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد تكون له فيه مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة، وفًقا ألحكام المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، التي تنص على أنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن تكون له أي مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة في تعامالت الشركة وعقودها ما لم تأذن بها الجمعية العامة.

وفًقا للمادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، يتعين على عضو مجلس اإلدارة إبالغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية في التعامالت أو العقود 
التي تتم لحساب الشركة. ويجب على رئيس مجلس اإلدارة اإلفصاح للجمعية العامة العادية، عند انعقادها، عن المعامالت والعقود التي يكون ألي عضو 
مجلس إدارة مصلحة فيها. ويجب أن يكون هذا اإلفصاح مصحوًبا بتقرير خاص من مراجع الحسابات، ويجب تسجيله في محضر اجتماع مجلس اإلدارة. 
وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة المعنّي المشاركة في التصويت على القرار الذي سيتم تبّنيه في هذا الشأن. وبناًء على ما سبق، يعلن أعضاء مجلس اإلدارة 

قيامهم بما يلي:

االمتثال للمادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادتين الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات. 	

االمتناع عن التصويت على العقود الُمبرمة مع األطراف ذات العالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. 	

االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس تجاري  	
بحت وفًقا ألحكام المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.

كما في تاريخ هذه النشرة، ليس ألٍي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أٍي من أقاربهم أي مصلحة مباشرة 
أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  5-3 »مجلس 

اإلدارة«، والقسم رقم  5-5 »اإلدارة التنفيذية«، والقسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة« في هذه النشرة.

باإلضافة إلى ذلك، كما في تاريخ هذه النشرة، ليس ألٍي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة وال أٍي من 
أقاربهم أي مصلحة في أي عقد أو ترتيب حالي أو مزمع إبرامه مع الشركة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية مع 

األطراف ذات العالقة« في هذه النشرة.

اإلفالس و/ أو اإلعسار  9و5
تقر الشركة أنه وكما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم إعالن إفالس أٍي من أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة 
لديها. كما تقر أنه كما في تاريخ هذه النشرة، لم يتم اإلعالن عن إعسار أي شركة من الشركات التي شغل فيها أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 

التنفيذية وأمين سر مجلس اإلدارة لديها منصًبا إدارًيا أو إشرافًيا خالل السنوات الخمس الماضية.

أسهم الموظفين  10و5
ال توجد لدى الشركة في الوقت الحالي أي برامج ألسهم الموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة. وال 
يمتلك أٌي من موظفي الشركة أي أسهم فيها، وال توجد ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة )لمزيٍد من المعلومات عن الموظفين لدى 

الشركة وااللتزام بالسعودة، فضاًل راجع القسم رقم  4-9 »الموظفون« في هذه النشرة(.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات   	
يستعرض هذا القسم مراجعة تحليلية ألداء الشركة التشغيلي ومركزها المالي خالل السنوات المنتهية 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و31 مارس 
2021م. يستند هذا القسم إلى القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م وكذلك القوائم المالية 
المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 أبريل 2020م إلى 20 يوليو 2020م 
)تاريخ اإلندماج( و المعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م )باإلضافة إلى المعلومات المالية التصورية المقارنة للسنوات 

المنتهية في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م(. 

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و 31 مارس 2021م والقوائم المالية 
المراجعة لشركة ويلسبون لتبطين و لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م و للفترة من 1 أبريل 2020م 
إلى 20 يوليو 2020م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(. وقد تم مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و 31 
مارس 2021م و القوائم المالية لشركة ويلسبون لتبطين و لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م و للفترة من 
1 أبريل 2020م إلى 20 يوليو 2020م من قبل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون )ويشار إليه فيما يلي بـ »المحاسب القانوني« أو »مراجع 
الحسابات«( على النحو الوارد في تقارير المراجعة الصادرة عنهم. باإلضافة إلى ذلك، أعدت المعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 
31 مارس 2021م من قبل إدارة الشركة وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة، وتم التأكد منها من قبل مراجع الحسابات )شركة برايس وترهاوس كوبرز 
محاسبون قانونيون( بما يتفق مع المعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم 3420 )ISAE 3420(. وفيما يتعلق بالمعلومات المالية التصورية للشركة للسنوات 
المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م فقد تم اإلستناد إلى أرقام المقارنة للمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 
31 مارس 2021م. خالل عام 2019م، أوصى مجلس إدارة الشركة بدمج الشركة مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

مسجلة في المملكة يملكها مساهمو الشركة بنفس نسبة المساهمة )تحت سيطرة مشتركة(.

وقع مساهمو الشركة اتفاقية في 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م(، حيث تم االتفاق على دمج عمليات شركة ويلسبون لتغليف األنابيب وجميع 
أصولها وحقوقها ومسؤولياتها والتزاماتها مع الشركة اعتباًرا من 1441/12/10هـ )الموافق 2020/07/21م(. بموجب شروط االتفاقية المذكورة أعاله 
وبما أن كل من الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب يخضعان لسيطرة مشتركة، فال يوجد أي مقابل يتم دفعه وسيتم نقل القيم الدفترية لألصول 

والخصوم الخاصة بـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب إلى الشركة في التاريخ الفعلي لالندماج.

يتضمن هذا القسم:

مناقشة وتحليل الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب التي أصبحت جزًءا من الشركة من تاريخ نفاذ االندماج. 	

المعلومات المالية التصورية والتي تعكس المركز الموحد للشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م  	
و 2021م. الغرض من إعداد المعلومات المالية التصورية المدرجة في نشرة اإلصدار هو إيضاح أثر حدث أو معاملة مهمة على المعلومات المالية 

غير المعدلة للشركة كما لو كان هذا الحدث قد وقع أو تم إجراء المعاملة في تاريخ سابق محدد.

تم عرض جميع األرقام الواردة في هذا القسم بالريال السعودي وتم تقريبها إلى أقرب ألف. على هذا النحو، إذا تم جمعها، فقد تختلف األرقام عن تلك 
الواردة في الجداول. وتستند جميع النسب المئوية السنوية والهوامش ومعدالت النمو السنوية المركبة إلى األرقام المقربة.

قد يحتوي هذا القسم على إفادات مستقبلية محددة فيما يتعلق باإلمكانيات المستقبلية بالشركة، بناًء على خطط إدارتها الحالية والتوقعات المتعلقة بنمو 
الشركة، ونتائج العمليات والظروف المالية، ولذلك فقد تتضمن مخاطر وتوقعات غير مؤكدة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن 
تلك الواردة صراحة أو ضمناً في تلك التوقعات نتيجة عدة عوامل متنوعة وأحداث مستقبلية، من ضمنها تلك الواردة في هذا القسم وفي مواضع أخرى 

من هذه النشرة، خاصة التي في القسم رقم  2  »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية   1و6
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتسق مع القوائم المالية 
المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م وكذلك القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب 
للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 أبريل 2020م إلى 20 يوليو 2020م المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 
)IFRS(. وكذلك المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م باإلضافة إلى المعلومات المالية التصورية المقارنة للسنوات المنتهية 

في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م المعدة من قبل إدارة الشركة وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة.

يقر أعضاء مجلس األدارة بأن الشركات تملك رأس مال عامل يكفي لفترة االثني عشر )12( شهراً التي تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل األعوام المالية الثالث السابقة مباشرة 
لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة، باستثناء ما ورد في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم رقم  6 

»مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات 
أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو 
مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث )3( 
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية أو أي التزامات ضمان )بما 
في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري للشركة، باستثناء 
ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-4-3 »اتفاقيات التمويل« والقسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة، باستثناء ما تم 
اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-4-3 »اتفاقيات التمويل« والقسم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة غير مشمول بحق خيار.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بمناسبة سياسة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المتبعة والمطبقة وفق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – نموذج 
خسائر االئتمان المتوقعة – والمعيار الدولي للتقرير المالي )15( – والذي بموجبه يتم االعتراف باإليرادات والذمم المدينة بناء على النموذج المكون من 
خمس خطوات – وذلك كما هو موضح في السياسات المحاسبية في هذه النشرة، وبأن المخصص الحالي للديون المشكوك في تحصيلها على حد علمهم 

كافي.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء الشركة  2و6
فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على المركز المالي للشركة ونتائج العمليات. تستند هذه العوامل إلى المعلومات المتاحة 

حالًيا للشركة وقد ال تمثل جميع العوامل التي قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة. يرجى مراجعة القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

الظروف االقتصادية العامة 1و2و6
وثيًقا  ارتباًطا  القطاعات  هذه  في  المشاريع  ترتبط  والغاز.  والنفط  المياه  قطاعات  في  الكبيرة  التحتية  البنية  مشاريع  في  الشركة  منتجات  تستخدم 
بمستوى اإلنفاق الحكومي. أدى انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في عام 2014م إلى تباطؤ االقتصاد السعودي الذي سجل أول عجز في الميزانية منذ 
عام 2009م. على هذا النحو، انخفض الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات التالية مما أدى إلى انخفاض اإلنفاق الحكومي، بما في ذلك مشاريع البنية 
التحتية. واستجابة لذلك، أدخلت حكومة المملكة عدًدا من اإلصالحات الحكومية بما في ذلك برنامج رؤية 2030 الذي يركز على التنويع االقتصادي 
وزيادة اإليرادات غير النفطية وتنمية القطاع الخاص. يتضمن برنامج رؤية 2030 عدًدا من المبادرات بما في ذلك بناء مدن جديدة، واإلسكان، وإصالح 

.)HSAW( القطاع المالي والتخصيص والتي من المتوقع أن تفيد الطلب على أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور

األعمال المتأخرة والمتراكمة 2و2و6
غالًبا ما يمتد العمل في مشاريع البنية التحتية الكبيرة ألكثر من عام واحد، وبالتالي قد يستغرق تسليم المشاريع إلى العمالء أكثر من عام واحد. الطلبات 
التي لم يتم تسليمها هي جزء من دفتر طلبات الشركة المتراكمة. يرتبط أداء الشركة ارتباًطا وثيًقا بقوة سجل الطلبات والطلبات المتراكمة ولذلك تركز 
الشركة بشدة على تطوير ميزاتها التنافسية لتكون قادرة على االستمرار في الفوز بمشاريع جديدة. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في الطاقة اإلنتاجية 
واإلنتاج المتكامل والكفاءة التشغيلية وعالقات العمالء لتكون قادرة على الفوز بطلبات جديدة للمشاريع القائمة وكذلك االستفادة من الفرص الجديدة التي 

قد تكون مصاحبة لبرنامج التخصيص المتوقع لمؤسسة تحلية المياه.

أسعار المواد الخام 3و2و6
تتلقى الشركة معظم الطلبات لمنتجاتها من خالل المناقصات. تقوم الشركة بتسعير عروضها على أساس أسعار المواد الخام السائدة والمتوقعة، وبشكل 
رئيسي أسعار اللفائف الصلب المدرفلة على الساخن التي تعد مكون المواد الخام الرئيسي. ترتبط أسعار لفائف الصلب المدرفلة على الساخن ارتباًطا 
وثيًقا بأسعار الحديد التي تختلف وفًقا لعدد من عوامل العرض والطلب. تسعى الشركة إلى تسعير عروضها مع األخذ في االعتبار الحركة المتوقعة في 

أسعار الصلب والحفاظ على رقابة صارمة على تكاليف المصنع للحد من آثار التغيرات في أسعار لفائف الصلب المدرفلة على الساخن.
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ملخص السياسات المحاسبية المهمة للشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب  3و6
أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية المهمة المذكورة أدناه مطبقة على الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب، ما لم يذكر خالف ذلك.

ملخص السياسات المحاسبية المهمة 1و3و6
بيان االلتزام أ. 

أعدت هذه القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة والمعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين. 

مبدأ التكلفة التاريخية ب. 

أعدت القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م وكذلك القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما تتطلبه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
أساس قياس آخر كما هو مفصح عنه في السياسات المحاسبية ذات الصلة. أعدت القوائم المالية لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب عن الفترة من 1 أبريل 

2020 حتى 20 يوليو 2020م طبقا لمبدأ عدم االستمرارية.

المعايير الجديدة والمعدلة التي تتبناها الشركة	. 

طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترات تقاريرها التي تبدأ في أو بعد 1 أبريل 2019م. 

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 »األدوات المالية« على تعديل المطلوبات المالية 

يتم تطبيق هذا التعديل عند تعديل االلتزام المالي المقاس بالتكلفة المطفأة دون أن ينتج عن ذلك إلغاء االثبات، يجب إثبات الربح أو الخسارة فوراً 
ضمن الربح أو الخسارة. يتم احتساب الربح أو الخسارة على أنه الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األصلية والتدفقات النقدية المعدلة المخصومة 
باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. هذا يعني أنه ال يمكن توزيع الفرق على العمر المتبقي لألداة والذي قد يكون تغييًرا في الممارسة من معيار 

المحاسبة الدولي 39. ولم يتم تحديد أثر جوهري لذلك.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2015م-2017م – تنطبق على الشركة فقط

تتضمن هذه التعديالت تغييرات طفيفة على معيار المحاسبة الدولي رقم 23 – »تكاليف االقتراض« – تعامل الشركة أي اقتراض طويل األجل يتم في األصل 
لتطوير أصل مؤهل عندما يكون األصل جاهًزا لالستخدام المقصود أو البيع. لم يتم تحديد أثر جوهري لذلك.

تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم 19 »منافع الموظفين« على تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها

تتطلب هذه التعديالت من المنشأة:

استخدام افتراضات محدثة لتحديد تكلفة الخدمة الحالية وصافي الفائدة لباقي الفترة التالية لتعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها. 	

إثبات أي انخفاض في الفائض ضمن الربح أو الخسارة كجزء من تكلفة الخدمة السابقة، أو ضمن الربح أو الخسارة الناتجة عن التسوية، حتى لو لم  	
يكن هذا الفائض مثبتاً سابًقا بسبب تأثير الحد األعلى للموجودات.

لم يتم تحديد أي أثر جوهري لذلك.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23 – »عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل«

يوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كيفية تطبيق متطلبات اإلثبات والقياس لمعيار المحاسبة الدولي رقم 12 »ضرائب 
الدخل« عندما يكون هناك عدم يقين بشأن معالجات ضريبة الدخل. أوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية سابًقا أن معيار 
المحاسبة الدولي رقم 12، وليس »معيار المحاسبة الدولي رقم 37 – المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة«، ينطبق على محاسبة 

أوجه عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل. 

ويشرح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23 كيفية إثبات وقياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة 
عندما يكون هناك عدم تأكد بشأن معالجة الضريبة. كما أن المعالجة الضريبية غير المؤكدة هي أي معالجة ضريبية يتم تطبيقها من ِقبل منشأة حيث 

يوجد حالة عدم تأكد بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه المعالجة من قبل الهيئة الضريبية.

ينطبق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 23 على جميع جوانب المحاسبة عن ضريبة الدخل عند وجود حالة من عدم 
اليقين فيما يتعلق بمعالجة بند ما، بما في ذلك الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة واألوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات والخسائر الضريبية 
ومعدالت االئتمان ومعدالت الضريبة. كما قامت الشركة بتقييم أثر تطبيق التفسير المتعلق بعدم اليقين في معالجات ضريبة الدخل وأدرجت التعديالت 

ذات الصلة في القوائم المالية. لم يتم تحديد أثر جوهري لذلك.
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تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

أ و نهج وأثر التحول

طبقت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 من 1 أبريل 2019م، باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي، ولم تقم بتعديل األرقام المقارنة 
لفترة التقرير 31 مارس 2019م وفًقا لما هو مسموح به بموجب أحكام التحول المحددة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16. وبذلك يتم 

إثبات إعادة التصنيفات والتعديالت الواقعة نتيجة قواعد اإليجار الجديدة في قائمة المركز المالي في 1 أبريل 2019م.

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16، قامت الشركة بإثبات المطلوبات اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار، والتي سبق تصنيفها على 
أنها »عقود إيجار تشغيلية« بموجب مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 17 »عقود اإليجار«. تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار 
المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة كما في 1 أبريل 2019م. ويعتبر الجانب المتساوي والمقابل للمطلوبات اإليجارية التي 
يتم احتسابها موجودات حق االستخدام. وبناًء على ذلك، ال يوجد أي تعديل مقابل العجز المتراكم االفتتاحي كما في تاريخ التحول، أي 1 أبريل 2019م. 

بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على المطلوبات اإليجارية 4.50% في 1 أبريل 2019م.

نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية بمبلغ 38.6 مليون ريال سعودي كما في 
1 أبريل 2019م. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ألول مرة، لم تستخدم الشركة أي وسيلة عملية يسمح بها المعيار.

ب و يتم بيان تسويات ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية كما في 31 مارس 2019م كما يتم إثبات المطلوبات اإليجارية كما في 1 أبريل 2019م كما يلي:

بيان تسويات ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية للشركة(: 1و6الجدول )

العملة: ألف ريال سعودي

17,198 ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 31 مارس 2019م

27,306 التعديل الناتج عن تقييم عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

)5,920( ناقصاً: أثر الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة في تاريخ التطبيق المبدئي

38,584 مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 1 أبريل 2019م

وتتمثل في:

6,506 الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية

32,078 الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية

38,584

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م

بيان تسويات ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب(: 2و6الجدول )

العملة: ألف ريال سعودي

3,163 ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 31 مارس 2019م

)823( ناقصاً: أثر الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة في تاريخ التطبيق المبدئي

437 التعديل الناتج عن تقييم عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

2,777 مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 1 أبريل 2019م

وتتمثل في:

178 الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية

2,599 الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية

2,777

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م

88



بيان تسويات ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية للشركة التصورية(: 3و6الجدول )

العملة: ألف ريال سعودي

20,361 ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 31 مارس 2019م

27,743 إضافة: تعديالت نتيجة لتقييم عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

)6,743( تأثير الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة في تاريخ التطبيق المبدئي

41,361 مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 1 أبريل 2019م

وتتمثل في: 

6,684 الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية

34,677 الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية

41,361

المصدر: المعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م

قامت الشركة كذلك بتطبيق المعايير والتعديالت التالية ألول مرة لفترات التقرير في 31 مارس 2021م:

تعريف المواد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 »عرض البيانات المالية« ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 	

»السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء«؛

تعريف األعمال - تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 »تجميع األعمال«؛ 	

تعديل معيار سعر الفائدة - تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 »األدوات المالية«، معيار المحاسبة الدولي 39 »األدوات  	
المالية: االعتراف والقياس« والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 7 »األدوات المالية واإلفصاحات؛ 

التعديل الخاص بإطار مفهوم التقارير المالية. 	

لم يستدل على تأثيرات جوهرية نتيجة تطبيق هذه المعايير والتعديالت.

المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعولد. 

لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 31 مارس 2021م ولم تقم الشركة بتطبيقها بشكل 
مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها تأثيراً جوهرياً في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى المعامالت المستقبلية المنظورة.

اإليرادات  2و3و6
تثبت الشركة اإليرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15. 

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات على النحو التالي: 

تحديد العقود مع العمالء.  	

تحديد التزامات األداء في العقد.  	

تحديد سعر المعامالت .  	

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.  	

إثبات اإليرادات عند وفاء الشركة بالتزام األداء. 	

إيرادات من بيع البضائع 

تقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقدي المقبوض أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات والمخصصات، إن وجدت، في 
سياق العمل االعتيادي ألنشطة الشركة. تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع للعميل، ويتمتع 
العميل بمطلق الحرية في استخدام أو بيع هذه البضائع، وأال يكون هناك التزام غير مستوفى بما يؤثر على قبول العميل للبضائع. ويتم التسليم عندما 
يتم قبول هذه البضائع من قبل العميل من خالل مستندات فحص تابعة لطرف خارجي وإشعارات إلصدار المواد، وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى 
العميل، قام العميل بقبول البضائع وفقاً لعقد البيع أو مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى الشركة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول. 
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يتم إثبات الذمم المدينة عندما يتم تسليم البضائع أو إقرارها من قبل العميل ألن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط ألنه ال 
يلزم سوى مرور الوقت قبل أن يتم السداد. عند تحديد سعر المعاملة لبيع البضائع، تأخذ الشركة في االعتبار آثار وجود مكونات تمويلية جوهرية. تتلقى 
الشركة دفعات مقدمة طويلة األجل من العمالء لبيع البضائع. يتم خصم سعر المعاملة لهذه العقود، باستخدام السعر الذي سينعكس في معاملة تمويل 

منفصلة بين الشركة وعمالئها عند بداية العقد، وذلك لألخذ في االعتبار عنصر التمويل الهام.

إيرادات من خدمات تبطين وتغليف 

يتم قياس اإليرادات من تقديم الخدمات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات والمخصصات، إن وجدت، في 
سياق العمل االعتيادي ألنشطة الشركة. 

تقدم الشركة خدمات تبطين األنابيب المقدمة من قبل العمالء. يتم تسجيل اإليرادات من خدمات التبطين بمرور الوقت باستخدام طريقة المخرجات 
حيث يقوم أداء الشركة بإنشاء أو تحسين أحد الموجودات التي يتحكم بها العميل أثناء إنشاء األصل أو تحسينه. يتلقى العميل المنفعة ويستهلكها خالل 
فترة الخدمات، وللشركة حق نافذ في إصدار فاتورة عند فحص الطرف الثالث. يتم إصدار فواتير بالخدمات إلى العميل بناًء على إقرار من العميل من 

خالل فحص الطرف الثالث. 

ليس لدى الشركة أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل البضائع المصرح بها إلى العميل والمسددة من قبل العميل أكثر من سنة واحدة. ونتيجة لذلك، ال 
تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود.

العمالت األجنبية 3و3و6
العملة الوظيفية وعملة العرضأ. 

إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة. يتم عرض القوائم المالية 
بالريال السعودي وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة.

معامالت وأرصدة ب. 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يتم إثبات أرباح 
وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية عدا 

عن الريال السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة. 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية.

زكاة وضرائب 4و3و6
طبقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تخضع الشركة للزكاة عن الملكية العائدة للشريك السعودي ولضريبة الدخل عن الملكية العائدة للشريك 
األجنبي في الشركة. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، عندما تتم 
المطالبة بالسداد. إضافة إلى ذلك، يتم عرض مبالغ مصاريف الزكاة وضريبة الدخل للسنة في قائمة حقوق الملكية طبقاً للتوجيهات الصادرة عن الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونين للشركات ذات الملكية المشتركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بين شركاء الشركة.

يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة 
وخسائر الضريبة غير المستخدمة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األوعية الضريبية 
للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير 
معامالت تجميع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. 
يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب )واألنظمة( التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع سريانها 

في حالة إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها يمكن 
االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة المتداولة 
وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة المتداولة عند وجود حق 

نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. 

كما تقوم الشركة باستقطاع ضريبة الدخل على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمين في المملكة، بما في ذلك توزيعات األرباح المستحقة للشريك 
األجنبي، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.
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ممتلكات ومصنع ومعدات 5و3و6
القيمة، إن وجدت. وتتضمن  المتراكمة لالنخفاض في  المتراكم والخسائر  االستهالك  التاريخية ناقصاً  بالتكلفة  الممتلكات والمصنع والمعدات  تظهر 

التكلفة التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.

ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو إثباتها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المّرجح أن تتدفق إلى 
الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكل موثوق به.يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب كأصل 
منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل السنة التي يتم تكبدها فيها. يتم احتساب استهالك 
الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. 

يتم تحميل مصاريف االستهالك في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الممتلكات والمصنع والمعدات. 

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية 
لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية، وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إلثباتها ضمن 
الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما 

تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.

الفئة  إلى  التطوير  أو  اإلنشاء  الموجودات قيد  نقل  ويتم  التنفيذ.  الرأسمالية قيد  التطوير في حساب األعمال  أو  اإلنشاء  الموجودات قيد  يتم رسملة 
المناسبة للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها من 
قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة 
إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك على 

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 

عقود اإليجار 6و3و6
السياسة المحاسبية المطبقة من 	 أبريل 9	0	مأ. 

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزام اإليجار المقابل 
فة على أنها عقود إيجار مدتها  فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعَرّ
اثني )12( شهراً أو أقل( وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيلية 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع 

االقتصادية من األصل المؤجر.

مطلوبات إيجارية

يتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام 
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامًة مع عقود إيجار الشركة، عندها يتم استخدام 
معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات 

ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة. 

لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، على الشركة:

استخدام – حيثما أمكن – تموياًل حديًثا من طرف ثالث حصل عليه المستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس التغيرات في شروط التمويل  	
منذ استالم تمويل الطرف الخارجي.

استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي يحتفظ بها المستأجر الفردي،  	
والتي ال تملك تموياًل حديًثا من طرف خارجي.

إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال مدة اإليجار والبلد والعملة والضمان. 	

تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:

مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.  	

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئًيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بداية العقد.  	

المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.  	

سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات. 	
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مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد. 	

يتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.

يعرض التزام اإليجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي. 

يقاس التزام اإليجار الحًقا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار )باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي( وخفض القيمة الدفترية 
لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة.

تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار )وتقوم بتعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة( عندما:

تتغير مدة عقد اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات  	
اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 

تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحاالت يتم  	
إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار المستحقة(.

يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق  	
خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

موجودات حق االستخدام

تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء وأي تكاليف مباشرة أولية. 
يتم قياسها الحًقا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحالة المطلوبة 
بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إثبات المخصص وقياسه وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 37 »المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات 

المحتملة«. يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون. 

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية 
األصل األساسي أو تكلفة موجودات حق االستخدام تعكس توقع الشركة ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك موجودات حق االستخدام ذات الصلة على 

مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.

تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي. 

تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 36 »انخفاض قيمة الموجودات« لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وتقوم بتسجيل 
أي خسائر انخفاض في القيمة.

ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قياس المطلوبات اإليجارية وموجودات حق االستخدام. يتم إثبات المدفوعات 
ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة.

تم تطبيق السياسة المحاسبية التالية لعقود اإليجار حتى 		 مارس 		0	مب. 

تصنف عقود اإليجار التي احتفظ فيها المؤجر فعلياً بكامل مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجارات تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات المقدمة بموجب عقود 
اإليجار التشغيلية )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( إلى الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد.

موجودات غير ملموسة 7و3و6
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات األولي للتكلفة. بعد اإلثبات األولي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً 

إطفاء متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة باعتبارها محددة.

تطفأ الموجودات غير الملموسة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي المحدد ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى 
احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة على األقل في نهاية كل فترة 
تقرير. تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل 
فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة 

في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات، وتُثبت 
في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات.
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األدوات المالية 8و3و6
الموجودات المالية أ. 

التصنيف 

تصنف الشركة موجوداتها المالية وفًقا لقياسها بالتكلفة المطفأة. انظر اإليضاح رقم 26 لتفاصيل كل نوع من أنواع الموجودات المالية. يعتمد التصنيف 
على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

اإلثبات وإلغاء اإلثبات 

عند اإلثبات المبدئي، تقيس الشركة الموجودات المالية بقيمتها العادلة، وفي حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة، تضاف تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. 

تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما تقوم بتحويل 
الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة فعلية. 

يتم إثبات أي حصة أنشأتها الشركة أو احتفظت بها في موجودات مالية محولة كأصل أو التزام منفصل. 

القياس

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. تصنف الشركة 
موجوداتها المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة. الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التدفقات 
النقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالية التي يتم قياسها 
الحقاً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم احتساب 

إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

حالياً، ال تحمل الشركة أي أدوات لحقوق الملكية، لذلك ال يتم عرض السياسات المحاسبية ذات الصلة. 

المطلوبات الماليةب. 

يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة 
العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة إلى المعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 

الفعلية.

بتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس 
الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال 

أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية	. 

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق قانوني في إجراء المقاصة للمبالغ 
المثبتة والنية للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 9و3و6
تقوم الشركة بتقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل. راجع اإليضاح 

رقم 25، والذي يوضح كيف تقوم الشركة بتحديد فيما إذا كان هناك تغير في مخاطر االئتمان.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والذي 
يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي بها. يتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو الخسارة.

التاريخية المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة. يتم تعديل  التعثر عن السداد بناًء على االتجاهات  تعتمد معدالت الخسارة على احتمال 
معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة. 

يتم شطب الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة لالسترداد، 
من بين أمور أخرى، انخفاضاً كبيراً في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع الشركة والفشل في أداء دفعات تعاقدية 

متأخرة السداد لفترة أكبر من سبعمائة وعشرين )720( يوماً.

إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة االنخفاض في 
القيمة، يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً في الربح أو الخسارة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخالف المخزون 10و3و6
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل 
هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنوًيا، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة األصل القابلة 
لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقًصا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها لكل أصل على حدة، إال 
إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تتجاوز 
القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. ولتقدير 
قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق 
الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، تستخدم طريق تقييم مناسبة. ويتم التحقق 

من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المدرجة للمنشآت المتداولة علًنا أو أي مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل الذي انخفضت 
قيمته.

مخزون  11و3و6
يتم إظهار المواد الخام وقطع الغيار واألعمال قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على 
االستيعابية  الطاقة  أساس  على  األخيرة  هذه  وتدرج  والمتغيرة،  الثابتة  المباشرة  غير  النفقات  من  مالئمة  ونسبة  المباشرة  والعمالة  المباشرة  المواد 
التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة 
التكاليف المقدرة  بعد حسم الخصومات وخصومات الكمية. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً 

الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.

تم تكوين مخصص لتقادم المخزون مع األخذ في االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام التاريخي واالستخدام المتوقع في 
المستقبل.

ذمم مدينة تجارية 12و3و6
الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المباعة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصيل هذه الذمم 
في غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفاً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية 

مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة.

نقد وما يماثله 13و3و6
لغرض عرض قائمة المركز المالي وعرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك واالستثمارات 
األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة 

والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية بسبب التغيرات في القيمة.

رأس المال 14و3و6
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.

ذمم دائنة تجارية 15و3و6
إن الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من الموردين. يتم 
تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وخالفاً لذلك يتم عرضها كمطلوبات 

غير متداولة. يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

اقتراضات 16و3و6
اإلثبات  إن وجدت. وعقب  المتكبدة،  المعاملة  تكاليف  تم استالمها( صافية من  )باعتبارها متحصالت  العادلة  بالقيمة  االقتراضات مبدئياً  إثبات  يتم 
المبدئي، تقاس االقتراضات طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف 

المعاملة( والقيمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام 
المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في قائمة الربح أو 

الخسارة »كإيرادات تشغيلية أخرى – بالصافي« أو »تكاليف مالية«.

يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر )12( شهراً بعد 
فترة التقرير.

94



التزامات منافع الموظفين 17و3و6
لدى الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع نظام العمل في المملكة بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.

ال يتم تمويل خطة منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة 
وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل سنة من 

سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة. 

يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت 
الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في 

قائمة الدخل الشامل اآلخر.

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في 
الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة 
سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل 

في المملكة.

التقارير القطاعية 18و3و6
قطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة الذي يشارك في أنشطة أعمال قد يتحقق منها إيرادات ويتكبد عنها مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف 

المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى، والتي يتم مراجعتها من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى الشركة.

وقد قام مجلس إدارة الشركة بتقييم األداء المالي والمركز المالي للشركة، واتخاذ القرارات االستراتيجية. وتم تحديد مجلس اإلدارة باعتباره المسؤول 
الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.

يتم إعداد القوائم المالية على أساس قطاع تقرير بما يتفق مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية في 
الشركة. تتركز األنشطة التجارية للشركة في المملكة. وتوجد جميع الموجودات التشغيلية للشركة في المملكة.

ربحية الحصة الواحدة 19و3و6
يتم احتساب ربحية الحصة األساسية من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى شركاء الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمات حقوق الملكية بخالف الحصص 

العادية، على المتوسط المرجح لعدد الحصص القائمة خالل السنة المالية.

تقوم ربحية الحصة المخفضة بتعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية الحصة األساسية لمراعاة أثر ضريبة الدخل بعد الفوائد المترتبة على الفوائد 
وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة بالحصص العادية المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد الحصص العادية اإلضافية التي من شأنها أن تكون 

قائمة على افتراض تحويل جميع الحصص العادية المحتملة المخفضة.

تصحيح خطأ جوهري في االعتراف باإليرادات )ينطبق على شركة ويلسبون لتغليف األنابيب( 20و3و6
خالل السنوات المنتهية في 31 مارس 2019 و 2020، سجلت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب إيراداتها على أساس االعتراف في وقت معين باإليراد. 
خالل الفترة من 1 أبريل 2020 إلى 20 يوليو 2020، قامت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بإعادة تقييم عقودها مع العمالء وقررت االعتراف بإيراداتهم 
على أساس فترة زمنية لتعكس بشكل مناسب االتفاقيات التعاقدية األساسية بين شركة ويلسبون لتغليف األنابيب وعمالئها. نتج عن هذا الخطأ انخفاض 
جوهري في اإليرادات وتكلفة اإليرادات المعترف بها للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 وعرض خطأ في تصنيف »موجودات معترف بها كتكاليف لتنفيذ 
العقد« مندرجة تحت بند ذمم مدينة تجارية وأخرى كما في 31 مارس 2020، والتي تم تصنيفها اآلن على أنها »موجودات عقد »مندرجة تحت ذمم مدينة 

تجارية وأخرى«.
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قامت إدارة الشركة بتصحيح هذا الخطأ من خالل إعادة عرض البيانات المالية المقارنة المعلومات على النحو التالي:

قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 مارس 2020:(: 4و6الجدول )

األرقام المعدلة  أثر التعديل )التصحيح( األرقام السابقة  العملة: ألف ريال سعودي

قائمة الربح و الخسارة والدخل الشامل اآلخر

137,380 15,280 122,118 إيرادات

114,683 15,280 99,403 تكلفة اإليرادات

قائمة المركز المالي

ذمم مدينة تجارية وأخرى العملة: ألف ريال سعودي

23,777 الرصيد السابق )قبل التعديل( 

)15,280( الغاء اإلعتراف بحساب »موجودات معترف بها كتكاليف لتنفيذ العقد«

15,280 اإلعتراف بحساب »موجودات عقد«

 23,777 ذمم مدينة تجارية وأخرى )بعد التصحيح(

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للفترة من 1 ابريل 2020م إلى 20 يوليو 2020م.

لم تكن هوامش الربح المحققة من هذه اإليرادات ذات قيمة جوهرية وبالتالي لم يتم االعتراف بها في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة 
المنتهية في 31 مارس 2020. و بناءا على ذلك، فانه لم يكن هناك تأثير مادي جوهرى لعدم االعتراف بتلك الهوامش على الرصيد اإلفتتاحى للخسائر 
المتراكمة اعتباًرا من 1 أبريل 2019، أو قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2020 أو قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر، أو قائمة التدفقات 

النقدية أو قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 مارس 2020.

تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  21و3و6
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وأحكام معينة تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، 
تقييم  يتم  التقرير.  فترة  والمصاريف خالل  لإليرادات  المعروضة  المبالغ  وكذلك  التقرير،  تاريخ  في  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  واإلفصاح عن 
التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. 
تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. ومع 
ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح 1، قامت اإلدارة، من خالل فريق إدارة األزمات، بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب وباء كوفيد-19 في فرض قيود 
تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها الشركة والتي يمكن أن تؤثر سلًبا على سلسلة التوريد الخاصة بها وقدراتها 
أحكامها  أن  إلى  اإلدارة  المالي. وخلصت  أدائها  على  تؤثر سلًبا  أن  يمكن  التي  المبيعات  توزيع  إلى شبكة  باإلضافة  منتجاتها،  على  والطلب  اإلنتاجية 

وتقديراتها وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية.

أحكام إضافية لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب: في إطار االستجابة النتشار وباء كوفيد-19 في دول مجلس التعاون والمناطق األخرى التي تعمل فيها 
الشركة وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم آثاره على عملياتها 

واتخذت حزمة من التدابير االستباقية والوقائية بما يتضمن تشغيل فريق إدارة األزمات والعمليات المرتبطة به من أجل: 

ضمان صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها وكذلك المجتمع المحلي الذي تعمل فيه. 	

التخفيف من آثار الوباء على عملياتها وتوريد المنتجات للسوق. 	

وعلى الرغم من هذه التحديات، نجحت الشركة في الحفاظ على عمليات مستقرة أثناء فترات انقطاع الطلب المحدودة للحفاظ على تدفق المنتج إلى 
السوق. تعتقد إدارة الشركة أن وباء كوفيد-19، بحد ذاته، له آثار جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير الشركة للسنة المنتهية في 

31 مارس 2020م. 

للموجودات والمطلوبات خالل فترة األشهر االثني عشر  الدفترية  القيم  ينتج عنها تعديالت جوهرية في  التي  المخاطر  التقديرات ذات  تمت مناقشة 
الالحقة كما يلي:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعّداتأ. 

باالعتبار  األخذ  بعد  التقدير  هذا  د  ويُحدَّ االستهالك.  لغرض حساب  والمعدات  والمصنع  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  اإلدارة  تقوم 
االستهالك  مصاريف  تعديل  ويتم  سنوياً  اإلنتاجية  واألعمار  المتبقية  القيمة  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  المادي.  التلف  أو  للموجودات  المتوقع  االستخدام 
المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. في نهاية السنة، إذا زادت / انخفضت األعمار اإلنتاجية بنسبة %10 

مقابل األعمار اإلنتاجية الحالية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح السنة سيكون بالمبالغ التالية للشركات:
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الشركة: أقل أو أعلى بمبلغ 3,4 مليون ريال سعودي لسنة 2021م.

شركة ويلسبون لتغليف األنابيب: أقل بمبلغ 0.8 مليون ريال سعودي أو أعلى بمبلغ 0.9 مليون ريال سعودي.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةب. 

تقوم اإلدارة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير 
قابلة لالسترداد. تشتمل العوامل التي قد تحفز عملية تقييم لخسائر االنخفاض على أدلة داخلية وخارجية متعلقة بالتغيرات في التقنية والسوق واألوضاع 

النظامية أو االقتصادية حيث تعمل المنشأة والتغيرات في أسعار الفائدة السوقية واألداء االقتصادي للموجودات. 

موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية	. 

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال عموًما 
بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على الشركة سداده القتراض 

المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

تقديرات إضافية للشركة 22و3و6
عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار 

اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤكداً بشكل معقول.

بالنسبة لعقود تأجير قطع األراضي والمباني، تعتبر العوامل التالية عادة األكثر صلة: 

إذا كانت هناك عقوبات جوهرية لإلنهاء )أو عدم التمديد(، فعادًة ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنهاء(.  	

إذا كان من المتوقع أن يكون ألي تحسينات على عقار مستأجر قيمة جوهرية متبقية، فعادًة ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو  	
عدم اإلنهاء(.

وما لم يرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجير السابقة والتكاليف وتوقف العمل الستبدال األصل المؤجر.

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال عموماً 
بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على الشركة سداده القتراض 

المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية  4و6
تتوّجب قراءة المعلومات المالية المحّددة ومؤشرات األداء الرئيسية للشركات المبّينة أدناه جنباً إلى جنب مع المعلومات المالية المراجعة للسنوات المالية 
المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م ضمناً، بكّل حالة مع المالحظات التابعة لها، وهي موجودة في القسم رقم  19 »القوائم المالية والمعلومات 

المالية التصورية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة. 

ملخص المعلومات المالية للشركة 1و4و6
ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للشركة(: 5و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 935,506 1,668,864 707,190 إيرادات

)705,309( )1,332,512( )725,958( تكلفة اإليرادات

 230,197 336,352 )18,768( إجمالي الربح )الخسارة(

 )12,857( )12,706( )14,789( مصاريف عمومية وإدارية

 )5,547( )7,657( )11,516( مصاريف البيع والتسويق

 )2,498( )3,928( - مخصص الخسارة االئتمانية

)1,616( 2,599 739 إيرادات تشغيلية أخرى – بالصافي

207,679 314,660 )44,334( ربح )خسارة( التشغيل
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2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)32,011( )48,110( )28,018( تكاليف مالية

 175,668 266,550 )72,352( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

 )5,596( )4,577( 117 مصروف الزكاة

)21,806( )25,039( 2,936 مصروف ضريبة الدخل

148,266 236,934 )69,300( ربح )خسارة( السنة

الخسارة الشاملة األخرى

)509(  1,273 )1,362( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

147,757  235,660  )70,662( مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للسنة

قائمة المركز المالي

 304,227  261,144  256,805 مجموع موجودات غير متداولة

 514,622  887,407  571,724 مجموع موجودات متداولة

 818,849  1,148,550  828,529 مجموع الموجودات

 517,617  276,562  40,902 مجموع حقوق الملكية

 46,340  143,762  190,972 مجموع المطلوبات غير المتداولة

 254,892  728,226  596,655 مجموع المطلوبات المتداولة

 301,232  871,988  787,627 مجموع المطلوبات

 818,849  1,148,550  828,529 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة التدفقات المالية

357,387  )148,324( )187,891( صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التشغيلية

)1,459( )2,893( )23,438( صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية

)382,762( 204,104  168,374 صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التمويلية

69,124 16,237 59,192 نقد وما يماثله في بداية السنة

 42,316  69,124 16,237 نقد وما يماثله في نهاية السنة

الكمية المباعة

273,3 514.1 313.4 الكمية المباعة )آالف طن متري(

3,249 3,246 2,257 اإليرادات لكل طن متري ُمباع )ريال سعودي(

2,418 2,347 2,010 تكلفة المواد لكل طن متري مباع )ريال سعودي(

مؤشرات األداء الرئيسية

%24.3 %20.2 % )2.7( هامش الربح اإلجمالي )%(

%15.6 %14.2 % )9.8( هامش صافي الربح )%(

%18.1 %20.6 % )8.4( العائد على األصول )%(

%28.6 %85.7 % )169.4( العائد على حقوق الملكية )%(

 2.0 1.2 1.0 نسبة التداول

%271.8 %131.7 %105.2 إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م.
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نتائج عمليات الشركة 

قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخرأ. 

يظهر الجدول التالي قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و31 مارس 
2021م: 

قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 6و6الجدول )

معدل نمو 
سنوي مركب

نسبة التغيير 
2020م - 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

%15,0 )%43.9( %136.0  935,506 1,668,864 707,190 إيرادات

)%1,4( )%47.1( %83.6 )705,309( )1,332,512( )725,958( تكلفة اإليرادات

غير منطبق )٪31.6( ٪ )1,892.2(  230,197 336,352 )18,768( إجمالي الربح )الخسارة(

)%6,8( %1.2 % )14.1(  )12,857( )12,706( )14,789( مصاريف عمومية وإدارية

)%30,6( )%27.6( % )33.5(  )5,547( )7,657( )11,516( مصاريف البيع والتسويق

غير منطبق )%36.4( % )100.0(  )2,498( )3,928( - مخصص الخسارة االئتمانية

غير منطبق )%162.2( %251.7 )1,616( 2,599 739 إيرادات تشغيلية أخرى – بالصافي

غير منطبق )٪34.0( ٪809.7 207,679 314,660 )44,334( ربح )خسارة( التشغيل

%6,9 )%33,5( %71.7 )32,011( )48,110( )28,018( تكاليف مالية

غير منطبق )٪34.1( ٪ )468.4(  175,668 266,550 )72,352( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

غير منطبق %22.3 % )4,012.0(  )5,596( )4,577( 117 مصروف الزكاة

غير منطبق )%12.9( % )952.8( )21,806( )25,039( 2,936 مصروف ضريبة الدخل

غير منطبق )٪37.4( ٪ )441.9( 148,266 236,934 )69,300( ربح )خسارة( السنة

 )%38,8( )%60,0(  % )6.5(  )509( )1,273( )1,362( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

غير منطبق )٪37.3( ٪ )433.5( 147,757 235,660 )70,662( مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للسنة

- - %25.0 375 375 300 القدرة االستيعابية )بآالف األطنان المترية في السنة(

- )%46.9( %64.0 273,3 514.1 313.4 الكمية المباعة )بآالف األطنان المترية(

- %0.1 %43.8 3,249 3,246 2,257 متوسط اإليرادات لكل طن متري ُمباع )ريال سعودي(

- %3.0 %16.8 2,418 2,347 2,010 متوسط تكلفة المواد لكل طن متري ُمباع )ريال 
سعودي(

نقاط مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

-  4,4 22.8 %24.6 %20.2 % )2.7( إجمالي الربح

- )0,6(  1,3 )%1.4( % )0.8( % )2.1( مصاريف إدارية وعمومية

- )0,1( 1,2 )%0.6( % )0.5( % )1.6( مصاريف البيع والتوزيع

- 3,3 25.1 %22.2 %18.9 % )6.3( ربح )خسارة( التشغيل

- 1,6 24.0 %15.8 %14.2 % )9.8( ربح )خسارة( السنة

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

اإليرادات

تحقق الشركة إيراداتها بصفة أساسية من خالل مبيعات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW(. وتدير الشركة حالياً مصنع األنابيب ومصنع 
اللحام المزدوج، وكالهما يقع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام في المنطقة الشرقية من المملكة.
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وتبلغ القدرة االستيعابية لمصنع األنابيب 375 ألف طن متري سنوياً )بافتراض أّن القطر الخارجي لألنابيب الُمَصّنعة يبلغ 48 بوصة وسمكها يبلغ 11 
ملم(. وقد ترتفع القدرة االستيعابية للمصنع حتى 500 ألف طن متري سنوياً في حال أنتجت الشركة أنابيب تتصف بقطر أكبر وسمٍك أكثر )بإمكان مصنع 

األنابيب أن يُصّنع أنابيب يتراوح قطرها الخارجي من 20 بوصة إلى 100 بوصة(. 

وتقوم الشركة أيضاً بتغليف أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW(. قبل إتمام الدمج مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب كما هو موضح في 
القسم رقم  4-1-2  ) و( »االندماج مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب )ذو القعدة 1441هـ الموافق يوليو 2020م(« من هذه النشرة، كانت شركة ويلسبون 

لتغليف األنابيب تقوم بخدمات تغليف األنابيب بموجب اتفاقية تعاقد من الباطن مع الشركة. 

يتّم تحقيق اإليرادات من خالل المبيعات المتعلّقة بالمشاريع فيِ قطاَعات المياه والنفط والغاز. 

ازدادت اإليرادات بمعدل نمو سنوي مرّكب قدره 15,1% من عام 2019م إلى عام 2021م. 

ارتفعت اإليرادات بنسبة 136.0% من 707,2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1,668,9مليون ريال سعودي في عام 2020م، مدفوعة ببدء الشركة 
بالعمل على عقَدين إضافيين متعلَّقين بقطاع المياه في المملكة خالل السنة )ازدادت كمية المبيعات من 313.4 ألف طن متري إلى 514.1 ألف طن 
متري في خالل الفترة نفسها(. وارتفع متوسط اإليرادات لكل طن متري من 3,246 ريال سعودي إلى 3,249 ريال سعودي في خالل الفترة نفسها بسبب 
زيادة متوسط سعر البيع لمشاريع جديدة إضافية مثل مشروع خط أنابيب مدينة نيوم ومشروع مرافق مع مؤسسة تحلية المياه ومشروع نظام نقل المياه 

بين ينبع والمدينة.

انخفضت اإليرادات بنسبة 43,9% من 1,668,9مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 935,6 مليون ريال سعودي في عام 2021م، مدفوعة بتسليم الشركة 
جزء كبير من مشاريع المرافق مع مؤسسة تحلية المياه و نظام نقل المياه بين ينبع والمدينة خالل عام 2020 باإلضافة إلى توقف عمل الشركة خالل 

الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا.

تكلفة اإليرادات

تضمن تكلفة اإليرادات بشكل أساسي تكلفة المواد والرواتب والمنافع واالستهالك وتكاليف المقاولين من الباطن. ارتفعت تكلفة اإليرادات بمعدل نمو 
سنوي مركب قدره 0,5% من 2019م إلى 2021م. 

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 83.6% من 726.0 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1,332.5 مليون ريال سعودي في 2020م ويرجع ذلك بالدرجة األولى 
إلى الزيادة في تكلفة المواد من 630.0 مليون ريال سعودي إلى 1,206.4 مليون ريال سعودي خالل الفترة نفسها، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في 
الكمية المباعة من 313.4 ألف طن متري إلى 514,1 ألف طن متري، باإلضافة إلى ارتفاع متوسط   تكلفة المواد للطن المتري بنسبة 16.8% من 2,010 

ريال سعودي إلى 2,347 ريال سعودي.

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة )46.1%( من 1,332.5 مليون ريال سعودي في 2020م إلى )705,3( مليون ريال سعودي في 2021م ويرجع ذلك بالدرجة 
األولى إلى انخفاض الكمية المباعة خالل الفترة نفسها لألسباب المذكورة أعاله من 514.1 ألف طن متري إلى 273,3 ألف طن متري، رغم اإلرتفاع 

الطفيف في متوسط   تكلفة المواد للطن المتري بنسبة 3.0% من 2,347 ريال سعودي إلى 2,418 ريال سعودي.

إجمالي الربح )الخسارة(

ارتفع إجمالي الربح من )18.8( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 336.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويعود ذلك إلى الزيادة في الكمية 
المباعة من 313.4 ألف طن متري إلى 514.1 ألف طن متري خالل الفترة نفسها مما أدى إلى تغطية التكاليف الثابته للمصنع. أما العامل اآلخر الذي 
ساهم في زيادة إجمالي الربح فهو انخفاض تكلفة المواد كنسبة مئوية من اإليرادات من 89.1% إلى 72.3% خالل الفترة نفسها نتيجة مدفوعة بانخفاض 
تكاليف المواد الخام خالل عام 2020م بما يتماشى مع انخفاض أسعار الصلب العالمية، باإلضافة إلى زيادة كميات اإلنتاج مما أدى إلى تحسين تكلفة اإلنتاج.

انخفض إجمالي الربح من 336.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 230,2مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى 
انخفاض الكمية المباعة خالل الفترة نفسها لألسباب المذكورة أعاله من 514.1 ألف طن متري إلى 273,3 ألف طن متري، رغم اإلرتفاع الطفيف في 

متوسط   تكلفة المواد للطن المتري بنسبة 3.0% من 2,347 ريال سعودي إلى 2,418 ريال سعودي.

مصاريف بيع وتوزيع

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من مصاريف اإليجار ورواتب ومنافع الموظفين. انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بمعدل نمو سنوي مركب 
قدره 30.6% من 2019م إلى 2021م. 

انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 33.5% من )11.5( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى )7.7( مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب 
انخفاض التكاليف الخاصة بعقود العمل التي تتعلق بالتعاقد مع عمالة مؤقته للدعم اللوجستي للشركة بقيمة 2.7 مليون ريال سعودي.

انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة)27.6%( من )7.7( مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى )5,5( مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة 
توقف اإلنتاج خالل نفس الفترة وترتب عليه عدم تأجير بعض المعدات اللوجيستية مما أدى إلى انخفاض مصاريف اإليجار بقيمة 2.4 مليون ريال سعودي 
وكذلك فقد قامت الشركة بتخفيض رواتب العاملين بنسبة تتراوح بين 5% و 30% خالل الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة 

كورونا ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بإلغاء هذا التخفيض ابتداءا من يوليو 2020.
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مصاريف عمومية وإدارية

تتأّلف المصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئيسي من رواتب ومنافع الموظفين واألتعاب المهنية. 

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 14.1% من )14.8( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى )12.7( مليون ريال سعودي في عام 2020م 
ويرجع ذلك أساًسا إلى االنخفاض في الرواتب والمنافع من 10.8 مليون ريال سعودي إلى 9.2 مليون ريال سعودي وكان ذلك بشكل أساسى نتيجة انخفاض 
تكليف الرواتب الخاصة بالعمالة المؤقته خالل عام 2020م بقيمة 0,6 مليون ريال سعودي وكذلك انخفاض مصروفات اإلقامة والتأشيرات بقيمة 0,5 
مليون ريال سعودى ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد العمالة التي تم توظيفها في 2019م من أجل بدأ بعض المشروعات الرئيسية )كمشروعى الجبيل و رابغ(.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 1.2%من )12.7( مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى )12,9( مليون ريال سعودي في عام 2021م رغم 
تخفيض الشركة لرواتب العاملين بنسبة تتراوح بين 5% و 30% خالل الفترة من شهر ابرأيل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا ويرجع 
ذلك اإلرتفاع أساًسا إلى إضافة المرتبات المندرجة بالمصاريف العمومية واإلدارية الخاصة بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب نتيجة اإلندماج عن الفترة 

من 21 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021.

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

قبل عام 2019م، كانت سياسة تكوين المخصصات لمقابلة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها تتم من خالل سياسة المخصصات العامة بناًء على 
التقادم والتحصيل المتوقع للذمم المدينة )تم تصنيف هذا المخصص ضمن المصاريف العمومية واإلدارية(.

في عام 2019م، غيرت الشركة سياستها في تسجيل مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة واعتمدت طريقة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
بالتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. في 31 مارس 2021م، كان لدى الشركة مخصص قدره )2,5( مليون ريال سعودي للذمم المدينة 

المشكوك في تحصيلها )يتضمن ذلك مخصًصا عاًما باإلضافة إلى مخصص محدد(.

إيرادات تشغيلية أخرى

تتألف اإليرادات التشغيلية األخرى من مبيعات الخردة التابعة للشركة والعوائد على الودائع المصرفية واألرباح الناتجة من بيع األصول باإلضافة إلى 
الخسائر / األرباح الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية وكذلك أية تعويضات من الموردين.

ارتفعت اإليرادات التشغيلية األخرى من 0.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعًة بشكل أساسي 
بإيراٍد قدره 2.4 مليون ريال سعودي يعزى إلى التعويض المستلم من مورد واحد بسبب المواد التي تّم تخفيض تصنيفها والتي قدمتها شركة جولدن 

سورس للتجارة.

انخفضت اإليرادات التشغيلية األخرى من 2,6 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى )1,6( مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعًة بشكل أساسي 
بدمج شركة ويلسون لتغليف االنابيب. ويشكل مبلغ )1,6(مليون ريال سعودي في عام 2021م الخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية والتي تم إعادة 

تبويبها تحت هذا البند حيث كانت تبَوب سابقا تحت بند التكاليف المالية.

تكاليف مالية

تحصل الشركة على التمويل من خالل المؤسسات المالية في المملكة، باإلضافة إلى قرض تم الحصول عليه من صندوق التنمية الصناعية السعودي ومن 
القروض األخرى من المساهمين. تتعلق التكاليف المالية بشكل رئيسي بتكلفة هامش الربح على التسهيالت المختلفة التي تم الحصول عليها من البنوك 
المحلية ورسوم الضمان البنكي والعوائد على قروض المساهمين. ارتفعت التكاليف المالية للشركة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6,9%من )28,0( مليون 

ريال سعودي في عام 2019م إلى )32.1( مليون ريال سعودي في عام 2021م.

ارتفعت التكاليف المالية بنسبة 71.7% من )28.0( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى )48.1( مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعة بشكل 
أساسي بزيادة نفقات التمويل المدفوعة على قروض الشركة قصيرة األجل بمقدار 14,8 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة االقتراضات قصيرة األجل بقيمة 
249.3 ريال سعودي باإلضافة إلى زيادة رسوم تسهيالت خطابات االعتماد المدفوعة بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي. وقد قابل ذلك جزئًيا انخفاض 

في التكاليف المالية على القروض طويلة األجل خالل العام من 5.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 

انخفضت التكاليف المالية بنسبة )33,5%( من )48,1( مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى )32,0 ( مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بشكل 
أساسي بانخفاض نفقات التمويل المدفوعة على قروض الشركة قصيرة األجل التي انخفضت بقيمة 305,8 مليون ريال سعودي خالل عام 2021و كذلك 

اإلنخفاض في القروض طويلة األجل بقيمة 70.1 مليون ريال سعودي خالل عام 2021.

مصاريف الزكاة

ارتفعت مصاريف الزكاة من 117 الف ريال سعودي في 2019 م إلى )5,6( مليون ريال سعودي في عام 2021م. وقد تم استرداد للزكاة بقيمة 0.1 مليون 
ريال سعودي خالل عام 2019م والتي تمثل تعديالت مقابل الضريبة المسددة مقدماً. ارتفعت مصاريف الزكاة إلى )4.6 (مليون ريال سعودي في عام 
2020م ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى زيادة صافي الدخل المعدل المتولد للعام باإلضافة إلى زيادة في االقتراضات، يقابلها انخفاض في الموجودات 
غير المتداولة، وخاصة الممتلكات والمصنع والمعدات في خالل العام. واستناداً إلى البيانات المالية المراجعة، فإن الزكاة مستحقة الدفع بنسبة %2.578 
من الوعاء الزكوي، باستثناء الربح )الخسارة( المعدلة للسنة العائدة إلى المساهم السعودي. الزكاة على الربح المعدل للسنة مستحقة الدفع بنسبة %2.5. 
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مصاريف ضريبة الدخل

بلغت ضريبة الدخل العكسية خالل عام 2019م )2.9( مليون ريال سعودي نتيجة لتحقيق خسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل خالل 2019م بمبلغ 72,3 
مليون ريال سعودي. وقد ارتفع مصروف ضريبة الدخل خالل عام 2020م إلى 25.0 مليون ريال سعودي نتيجة تحقيق ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

بمبلغ 266,5 مليون ريال سعودي.

وقد ارتفع مصروف ضريبة الدخل خالل عام 2021م إلى 21,8 مليون ريال سعودي نتيجة تحقيق ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 175,7 مليون ريال 
سعودي.

ربح )خسارة( السنة

تحسن صافي ربح السنة من خسارة )69.3( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019 إلى ربح 236.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020 حيث 
زادت إيرادات الشركة بنسبة 136.0% أو 961.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م مقارنة بعام 2019م. باإلضافة إلى ذلك، حققت الشركة كفاءة تشغيلية 

حيث انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية من 14.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 12.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

انخفض صافي ربح السنة من ربح 236.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020 إلى ربح 148,3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021 مدفوعا 
بشكل أساسى بانخفاض إيرادات الشركة بنسبة )43.2%( أو 733,4 مليون ريال سعودي في عام 2021م مقارنة بعام 2020م لألسباب السابق ذكرها. 

اإليرادات حسب الُمنَتج

اإليرادات حسب الُمنَتج للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م(: 7و6الجدول )

نسبة التغيير 
2020م - 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)%46.6( %140.0 871,458 1,632,757 680,456 أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( غير المبطنة

%77.4 %35,1 64,048 36,107 26,734 مبيعات الخردة وغيرها

)٪43.2( ٪136.0  935,506 1,668,864 707,190 مجموع اإليرادات

 )%46,8( %64.0 273,3 514.1 313.4 الكمية المباعة من اللحام القوسي الحلزوني المغمور غير المبطنة 
)بآالف األطنان المترية(

%0.1 %43.8 3,249 3,246 2,257 متوسط اإليرادات لكل طن متري ُمباع )ريال سعودي(

نقاط مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

)4,6( 1.6 %93,2 %97.8 %96.2 أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( غير المبطنة

5,2 )1.6( %6,8 %2.2 %3.8 مبيعات الخردة وغيرها

المصدر: الشركة

اإليرادات حسب الُمنَتج والفئة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م(: 8و6الجدول )

نسبة التغيير 
2020م - 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)%46.6( %140.0 871,458 1,632,757 680,456  أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( غير المبطنة 

%100,0 - 46,713 - - أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( المبطنة 

)%38,4( %62,1 16,080 26,092 16,135 مبيعات الخردة وغيرها 

)%100,0( %100,0 - 5,690 - االنابيب غير المبطنة – مهمات تشغيل لصالح شركات أخرى

- - - 2,843 6,220 منتجات غير مطابقة *

)%73,9( - 292 1,111 4,147 األنابيب المزدوجة المبطنة 

%160,9 %25,5 963 371 232 أخرى

)٪43.9( ٪136.0 935,506 1,668,864 707,190 مجموع اإليرادات

المصدر: الشركة
* يقصد بـ »منتجات غير مطابقة« المنتجات أو المواد التي تم تخفيض تصنيفها لعدم مطابقتها للمواصفات أو عدم اجتيازها الختبارات الجودة وتباع تلك المنتجات أو المواد للعمالء بأسعار 

أقل من أسعار األنابيب العادية وأعلى من أسعار الخردة.
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 )HSAW( أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور

بيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( المبطنة وغير المبطنة هو النشاط الرئيسي للشركة. وقد شكلت تلك المبيعات 96.2% و%97.8 
و93,2% من إجمالي اإليرادات في السنوات المالية 2019م و2020م و2021م، على التوالي. يتم تصنيع األنابيب وبيعها للعمالء بناًء على أوامر تعاقدية وقد 

يصل زمن تسليم المنتج إلى عامين.

ارتفعت إيرادات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور بنسبة 140.0% من 680.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1،632.8 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م مدفوعة بزيادة قدرها 46.6% في كمية المبيعات من 313.4 ألف طن متري إلى 514.1 ألف طن متري في عام 2020م نتيجة 
بدأ األعمال في مشروعين جديدين لمؤسسة تحلية المياه وهما مشروع نظام نقل المياه بالجبيل – الرياض ومشروع المياه ينبع - المدينة. نتجت الزيادة 
في اإليرادات من مشروع نظام نقل المياه بالجبيل – الرياض بقيمة 554,5 مليون ريال سعودى ومشروع نظام نقل المياه رابغ - جدة - مكة المكرمة بقيمة 
65,4 مليون ريال سعودى ومشروع خط أنابيب مدينة نيوم والذى ارتفع من 17,7 مليون ريال سعودى خالل عام 2019م الى 121,7 مليون ريال سعودى 
خالل عام 2020م نتيجة لتسليم 26,6 الف طن مترى أنابيب خالل عام 2020م مقارنة ب 3,9 ألف طن مترى خالل عام 2019م، بدأت الشركة أيًضا في 
تسليم شحنات مشروع المياه ينبع - المدينة - المرحلة الرابعة والذى ساهم بقيمة 252,6 مليون ريال سعودى من إجمالي إيرادات عام 2020م، وزودت 
شركة أرامكو السعودية بشحنات مشروع مرجان. ارتفع متوسط سعر البيع من 2.3 ألف ريال سعودي للطن المتري في عام 2019م إلى 3.2 ألف ريال 

سعودي للطن المتري في عام 2020م.

انخفضت إيرادات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور)المبطنة وغير المبطنة( بنسبة 43,8% من 1،632.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 
918,2 مليون ريال سعودي في عام 2021 م مدفوعة بانخفاض قدره 46.8% في كمية المبيعات من 514.1 ألف طن متري إلى 273,3 ألف طن متري 
في عام 2021م. ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى انخفاض المبيعات من مؤسسة تحلية المياه بقيمة 606,0 مليون ريال سعودى. وكذلك انخفاض المبيعات 

الخاصة بمشروع أنابيب مدينة نيوم بقيمة 121,7 مليون ريال سعودى.

شكلت المبيعات إلى مؤسسة تحلية المياه 82.6% من إجمالي اإليرادات للشركة في 2019م و 85.1% من إجمالي اإليرادات في عام 2020م و %91.3 
من إجمالي اإليرادات في عام 2021م.

مبيعات الخردة وغيرها

تشتمل اإليرادات األخرى على بيع الخردة والمنتجات التي تم تخفيض تصنيفها / المرفوضة وكذلك المبيعات الخاصة بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب 
نتيجة اإلندماج عن الفترة من 21 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021 . ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 35,1% إلى 36.1 مليون ريال سعودي في 2020م 
مدفوعة ببدء الشركة بالعمل على عقَدين إضافيين متعلَّقين بقطاع المياه في المملكة خالل السنة ا كما هو موضح أعاله. ارتفعت اإليرادات األخرى من 
36,1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 64,1 مليون ريال سعودي في 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى إضافة المبيعات الخاصة بشركة 

ويلسبون لتغليف األنابيب نتيجة اإلندماج عن الفترة من 21 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021 والتي بلغت قيمتها 47,5 مليون ريال سعودي.

اإليرادات حسب القطاع

اإليرادات بحسب القطاع للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس و2019م و2020م و 2021م(: 9و6الجدول )

نسبة التغيير 2020م 
– 2021م

نسبة التغيير 2019م 
– 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

 )%44,7( %130.1 858,236 1,551,533 674,165 قطاع المياه
 )%33,6( %743.1 58,480 88,022 10,440 قطاع النفط والغاز
)%35,9( %29.8 18,790 29,309 22,585 مبيعات الخردة وغيرها
)٪43,9( ٪136.0 935,506 1,668,864 707,190 مجموع اإليرادات

نقاط مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات
)1,3( )2,3( %91,7 %93,0 %95.3 قطاع المياه
1.0 3,8 %6,3 %5,3 %1.5 قطاع النفط والغاز
0,2 )1,4( %2,0 %1,8 %3.2 مبيعات الخردة وغيرها

نسبة التغيير 2020م 
– 2021م

نسبة التغيير 2019م 
– 2020م

)%49,6( )%28.3( 243,7 483.1 674.2 كمية المباعة في قطاع المياه )األطنان المترية باأللف(
%9,6 %221.2 3,521,8 3,211,6 999.9 متوسط سعر البيع لقطاع المياه لكل طن متري

)%27,2( %840.0 17,1 23,5 2,5 كمية المباعة في قطاع النفط والغاز )األطنان المترية باأللف(
)%8,8( )%10.3( 3,419 3,745,6 4,176,0 متوسط سعر البيع لقطاع النفط والغاز لكل طن متري

المصدر: الشركة
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قطاع المياه

كما ارتفعت إيرادات قطاع المياه بنسبة 130.1% من 674.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1,551.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى استمرار تسليم الطلبات الواردة خالل عام 2019م. باإلضافة إلى ذلك، بدأت الشركة بتسليم شحنات مشروع المياه في ينبع والمدينة 
)المرحلة الرابعة(. وقد زاد متوسط سعر البيع لكل طن متري من 999.9ريال سعودي إلى 3,211.6 ريال سعودي في الفترة نفسها األمر الذى عوض 

االنخفاض في كمية البيعات لنفس الفترة.

كما انخفضت إيرادات قطاع المياه بنسبة 44,7% من 1,551.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 858,2 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع 
ذلك أساًسا إلى تسليم معظم الطلبات الواردة الخاصة بمؤسسة تحلية المياه خالل عام 2020م. ارتفع متوسط سعر البيع لكل طن متري من 3,211.6 

ريال سعودي إلى 3,521,8 ريال سعودي في الفترة نفسها ولكنه لم يكن كافًيا لتغطية تأثير االنخفاض في كمية المبيعات لنفس الفترة.

بلغت األعمال المتراكمة والتي لم تنفذ بعد في قطاع المياه 402.0 مليون ريال سعودي )120,8 ألف طن متري( كما في 31 مارس 2021م ومن المتوقع 
أن يتم تنفذ أغلبية تلك األعمال خالل السنة المالية 2022م.

قطاع النفط والغاز

حصلت الشركة خالل عام 2019م على عقد مرجان ألنابيب التكرير والبتروكيماويات من شركة أرامكو السعودية. يتضمن هذا المشروع توريد أنابيب 
مكشوفة لمد خط األنابيب لحقل المرجان.

ارتفعت إيرادات قطاع النفط والغاز بنسبة 746,2% من 10,4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 88,0 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث قامت 
الشركة بتوريد أنابيب مكشوفة لحقل المرجان. وقد زاد إجمالي الكمية المباعة لقطاع النفط والغاز من 2,5 ألف طن متري إلى 23.5 ألف طن متري 

وانخفض متوسط اإليرادات لكل طن متري من 4,176 ريال سعودي إلى 3,745.6 ريال سعودي في الفترة نفسها.

انخفضت إيرادات قطاع النفط والغاز بنسبة 33,5% من 88,0 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 58,5 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة 
توقف أعمال الشركة خالل الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م بسبب جائحة كورونا. وقد انخفض إجمالي الكمية المباعة لقطاع النفط 
والغاز من 23.5 ألف طن متري إلى 17,1 ألف طن متري وانخفض متوسط اإليرادات لكل طن متري من 3,746 ريال سعودي إلى 3,419 ريال سعودي في 

الفترة نفسها.

بلغت األعمال المتراكمة في قطاع النفط والغاز 290.0 مليون ريال سعودي )71.6 ألف طن متري( كما في 31 مارس 2021م ومن المتوقع أن يتم تسليم 
كامل األعمال المتراكمة خالل السنة المالية 2022م.

مبيعات الخردة وغيرها

تتألف مبيعات الخردة وغيرها بشكل رئيسي من مبيعات الخردة المعدنية وأنابيب منخفضة الجودة وكذلك المبيعات الخاصة بشركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب نتيجة اإلندماج عن الفترة من 21 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021.

ارتفعت مبيعات الخردة خالل عام 2020م بنسبة 29,7% لتصل إلى 29.3 مليون ريال سعودي.

ارتفعت مبيعات الخردة وغيرها من 22.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 29,3مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث زادت كميات الخردة 
المباعة تماشياً مع الزيادة في أحجام األنابيب المنتجة خالل العام.

انخفضت مبيعات الخردة وغيرها من 29,3مليون ريال سعودي في عام 2020م الى 18,8 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى حيث انخفضت كميات 
الخردة المباعة تماشياً مع اإلنخفاض في أحجام األنابيب المنتجة خالل العام.
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اإليرادات – الطلبات المتراكمة 

الطلبات المتراكمة لمشاريع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( للشركة كما في 31 مارس 2021م (: 10و6الجدول )

القطاعالسنة

الطلبات المتراكمة كما التسليم في 2021مالتسليم في 2020مالتسليم في 2019مالطلبات الجديدة
في 31 مارس 2021م

الكمية 
)بالطن 
المتري(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالطن 
المتري(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالطن 
المتري(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالطن 
المتري(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالطن 
المتري(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

2019م

-560,1472,00949,560187301,6191,090209,5167342المياه

6,48521-123,4388810-29,933110النفط والغاز

------2323أخرى

المجموع 
590,0802,14249,560211325,0571,178209,5267346,48521الفرعي

2020م

----7,58014--7,58014المياه

----------النفط والغاز

----29--29أخرى

المجموع 
----7,58043--7,58043الفرعي

2021م

120,791402------120,791402المياه

17,0925871,551290----88,643348النفط والغاز

--19-----19-أخرى

المجموع 
17,09277192,342692----209,434769الفرعي

807,0942,95449,560211332,6371,221226,618811198,829713اإلجمالي

المصدر: الشركة

الطلبات المتراكمة لمشاريع تغليف األنابيب في 31 مارس 2021م(: 11و6الجدول )

القطاعالسنة

الطلبات المتراكمة كما التسليم في 2021مالتسليم في 2020مالتسليم في 2019مالطلبات الجديدة
في 31 مارس 2021م

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

2019م

-2,390,36013964,27451,939,094113386,992221المياه

-417-71,5193411--72,2783النفط والغاز

------1-1-أخرى

المجموع 
-2,462,63814364,27462,010,613116387,40322417الفرعي

2020م

-74,6134235,975141,324--311,91218المياه

351,23313326,42811----677,66124النفط والغاز

----1--1أخرى

المجموع 
74,6135587,20827327,75211--989,57343الفرعي
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القطاعالسنة

الطلبات المتراكمة كما التسليم في 2021مالتسليم في 2020مالتسليم في 2019مالطلبات الجديدة
في 31 مارس 2021م

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

الكمية 
)بالمتر 
المربع(

القيمة 
)بالمليون 

ريال 
سعودي(

2021م

687,09535657,12524----1,344,22059المياه

7810722,05512----722,83612النفط والغاز

--32,1772----32,1772أخرى

المجموع 
720,053371,379,18035----2,099,23373الفرعي

5,551,44425964,27462,085,2261211,694,664871,707,34946اإلجمالي

المصدر: الشركة

اإليرادات و الطلبات المتراكمة 

يتكون إجمالى الطلبات المتراكمة كما في 31 مارس 2021م بصورة أساسية من المشاريع التالية وهى جبيل الرياض بقيمة 109,9 مليون ريال سعودي، 
ومشروع رابغ جدة بقيمة 185,5 مليون ريال سعودي وكذلك مشروع تخزين الغاز بقيمة 289,9 مليون ريال سعودى.

اإليرادات - بحسب كبار العمالء

اإليرادات بحسب كبار العمالء في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م و 31 مارس 2021م(: 12و6الجدول )

2021م 2020م 2019م
العملة: ألف ريال سعودي

إسم العميل إسم المشروع
593,731 718,882 164,418 مؤسسة تحلية المياه الجبيل الرياض 
140,506 252,590 - مؤسسة تحلية المياه ينبع المدينة 
79,106 447,904 382,516 مؤسسة تحلية المياه رابغ جدة 
58,080 - - أرامكو مبيعات تخزين الغاز المرحلة 1

- 85,800 - أرامكو خط أنابيب المرجان
- 4,825 - شركة سندان الدولية المحدودة مرافق
- 3,508 - شركة مطلق الغويرى للمقاوالت خط أنابيب مدينة نيوم
- - 5,812 أنابيب العربية خط أنابيب ينبع شمال جدة

- - - أرامكو إعادة توجيه خط أنابيب 
القطيف ورأس تنورة

- 1,085 10,569 عمالء متعددون اخرى
871,424 1,514,594 563,405 إجمالي إيرادات األنابيب غير المبطنة

- 118,060 17,685 شركة مطلق الغويرى للمقاوالت خط أنابيب مدينة نيوم
- - 98,700 شركة الراشد للتجارة والمقاوالت خط مينا شويباه 

24,206 0 0 مؤسسة تحلية المياه الجبيل الرياض 
11,168 0 0 أرامكو خط أنابيب المرجان
9,790 0 0 مدينة الملك خالد العسكرية خط التغذية

- - 665 عمالء متعددون أخرى
45,164 118,060 117,050 إجمالي إيرادات األنابيب المبطنة

- 5,670 - المجموعة الخامسة األنابيب  خط أنابيب حرض المصب

- 5,670 - إجمالي األنابيب غير المبطنة – مهمات تشغيل لصالح شركات أخرى 

916,588 1,638,324 680,456 مجموع األنابيب غير المبطنة ومهمات تشغيل لصالح شركات أخرى

المصدر: الشركة
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تكلفة اإليرادات

تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 13و6الجدول )

نسبة التغيير 
2020م - 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)%48.5( %91.5 608,242 1,206,407 629,968 تكلفة المواد

)%10.9( %40.4 42,772 48,007 34,198 رواتب ومنافع

%14.7 %30.8 38,172 33,289 25,447 استهالك

)%100.0( %43.0 - 20,431 14,290 تكاليف مقاولين من الباطن

)%53,0( %66,2 1,651 3,512 2,113 مواد تغليف 

)%82,6( غير منطبق 649 3,731 )332( مخصص مخزون متقادم 

)%46,8( )%16,0( 92 173 206 إطفاء

)%19,0( )%15,5( 13,731 16,961 20,068 أخرى

)٪47.1( ٪83.6 705,309 1,332,512 725,958 مجموع تكلفة االيرادات

نقطة مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

)7,3( )16.8( %65.5 %72.3 %89.1 تكلفة المواد

1,6 )2.0( %4.5 %2.9 %4.8 رواتب ومنافع

2,1 )1.6( %4.0 %2.0 %3.6 استهالك

)1,2( )0.8( %0.0 %1.2 %2.0 تكاليف مقاولين من الباطن

- )0,1( %0,2 %0,2 %0,3 مواد تغليف 

)0,1( 0,2 %0,1 %0,2 %0,0 مخصص مخزون متقادم 

- - %0,0 %0,0 %0,0 إطفاء

0,5 )1.8( %1.5 %1.0 %2,8 أخرى

)4,4( )22.9( ٪75.4 ٪79.8 ٪102.7 مجموع تكلفة االيرادات

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

تكلفة المواد

ترتبط تكلفة المواد بشكل أساسي بتكاليف استهالك لفائف الصلب المدرفلة على الساخن. وتؤّمن الشركة لفائف الصلب المدرفلة على الساخن من 
موردين محليين وأجانب. في عام 2021م تم استيراد 70,1% من الملفات المستهلكة مقارنة بـ 29.9% من الملفات المستهلكة من خالل الموردين المحليين 

داخل المملكة. 

إلى جانب زيادة متوسط سعر اللفائف الصلب المدرفلة على الساخن بسبب مزيج من ارتفاع أسعار الحديد في األسواق الدولية وشراء لفائف الصلب 
المدرفلة على الساخن ذات جودة أعلى. وزادت تكلفة المواد بنسبة 91.5% في السنة المالية 2020م من 630.0 مليون ريال سعودي إلى 1,206.4 مليون 

ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة كمية المبيعات بنسبة %64.0. 

 انخفضت تكلفة المواد بنسبة )48.5%( في السنة المالية 2021م من 1,206.4 مليون ريال سعودي إلى 608,2مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساًسا 
إلى انخفاض كمية المبيعات بنسبة )%46.8(

وارتفعت تكلفة المواد كنسبة مئوية من مجموع تكلفة اإليرادات من 89.1% في 2019م إلى90.5% في 2020م تماشياً مع الزيادة في المواد الخام التي يتّم 
شراؤها على أساس سنوي لتسليم مشاريع الشركة. 

أما تكلفة المواد كنسبة مئوية من اإليرادات فقد انخفضت من 89.1% في 2019م إلى 72.3% في 2020م،ثم انخفضت إلى 65.5% في 2021م )هذا 
التقلب ناتج عن أسعار بيع المواد الخام التي تختلف حسب العقد(. 
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رواتب ومنافع

تتضمن الرواتب والمنافع تكاليف الرواتب والعمل اإلضافي ومنافع أخرى مثل السكن وبدالت األخرى للعمال في مجال اإلنتاج. وانخفضت الرواتب والمنافع 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11,8% من العام 2019م إلى 2021م. فيما يتعلق بارتفاع الرواتب والمنافع من 34.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م 
إلى 48.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث ارتفعت الرواتب األساسية المدفوعة في خالل السنة بمقدار 4.6 مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة 
الرواتب بأثر رجعي. إضافًة إلى ذلك، تّم دفع مكافآت للموظفين في العام 2020م وقدرها 3.0 مليون ريال سعودي، علماً أنه لم يتم دفعها من قبل في 

العاَمين 2018م و2019م. 

فيما يتعلق بانخفاض الرواتب والمنافع من48.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 42,8 مليون ريال سعودي في عام 2021م فيرجع ذلك الى تخفيض 
رواتب العاملين بنسبة تتراوح بين 5% و 30% خالل الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا ومن الجدير بالذكر أن 

الشركة قامت بإلغاء هذا التخفيض ابتداءا من يوليو 2020.

استهالك

ترتبط تكاليف االستهالك بمصانع اإلنتاج واآلالت التابعة للشركة والمصنع، إضافًة إلى التركيبات الكهربائية األخرى والسيارات والتجهيزات المكتبية. 
ارتفعت تكاليف االستهالك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22,5% من عام 2019م إلى عام 2021م. ارتفعت تكاليف االستهالك من 25.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م إلى 33.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م، مدفوعة بشكٍل أساسي برسملة الموجودات المؤّجرة بعد تطبيق المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 16 مما أّدى إلى إثبات موجودات حق االستخدام بقيمة 6.9 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى االنتهاء من وتشغيل خط اإلنتاج رقم 

4 خالل الربع الرابع من عام 2019م. 

ارتفعت تكاليف االستهالك من 33,3 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 38,3 مليون ريال سعودي في عام 2021م، مدفوعة بشكٍل أساسي بإضافة 
اإلستهالكات الخاصة بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب نتيجة اإلندماج عن الفترة من 21 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021 . 

تكاليف مقاولين من الباطن

تُمّثل تكاليف المقاولين من الباطن التكاليف التي تتكبدها الشركة في االستعانة بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للقيام بأعمال تغليف األنابيب. تتلقى 
الشركة من عمالئها طلبات تشمل تغليف األنابيب. قبل الدمج مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب لم تكن هذه الخدمة متاحة ضمن منشأة الشركة وتم 
التعاقد وفًقا لذلك مع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب. انخفضت تكاليف المقاولين بمعدل سنوي قدره )100%( بين العاَمين 2020م و2021م. وتعتمد 
تكاليف المقاولين المتكّبدة على طلبات تغليف األنابيب من العمالء، وبالتالي فإّن االنخفاض في تكاليف المقاولين من الباطن من 14.3 مليون ريال 
سعودي في 2019م إلى 20.4مليون ريال سعودي في 2020م كان بسبب التقلبات في الطلب على منتجات األنابيب المبطنة من العمالء. أما فيما يتعلق 
بإنخفاض تكاليف المقاولين من الباطن من 20.4مليون ريال سعودي في 2020م الى صفر ريال سعودي في 2021م فيرجع ذلك إلى عدم وجود طلبات 

خاصة بالتغليف عن طريق الشركة. 

مواد تغليف 

تشمل تكاليف مواد التغليف تكلفة الصناديق الخشبية والحزم المصنوعة من القماش وكذلك الحزم البالستيكية والسداسية كما تشمل أيضا األغطية 
المطاطية.

ارتفعت تكاليف مواد التغليف من 2,1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 3,5 مليون ريال سعودي في عام 2020م، مدفوعة بشكٍل أساسي بارتفاع 
إيرادات أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور بنسبة 141.7% من 679.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1،642.2 مليون ريال سعودي في 

عام 2020م.

التغليف من 3,5 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 1,7 مليون ريال سعودي في عام 2021م، تماشيا مع اإلنخفاض في  انخفضت تكاليف مواد 
اإليرادات حيث ظلت نسبة تكلفة مواد التغليف كنسبة مئوية من إجمالى اإليراد ثابتة عند 0,2% خالل عامي 2020م و2021م .

مخصص مخزون متقادم 

يمثل مخصص المخزون المتقادم في عام 2019م بقيمة )0,3( مليون ريال سعودى ردآ لمخصص المخزون الذى قامت الشركة بتكوينه بأكثر مما ينبغي 
خالل عام 2018م .

إرتفع مصروف مخصص المخزون المتقادم من )0,3( مليون ريال سعودى في عام 2019م إلى 3,7 مليون ريال سعودى في عام 2020م ويرجع ذلك إلى 
مخزون قطع الغيار.

أخرى 

تتألف تكاليف اإليرادات األخرى بشكل أساسي من قطع الغيار المستهلكة ورسوم إيجار المعدات ومصاريف الكهرباء واألتعاب المهنية والمصاريف األخرى 
المتعلقة بالتنظيف والصيانة على مستوى المصنع. 
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وانخفضت التكاليف األخرى من 20.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 17,0مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعود ذلك بشكٍل رئيسي إلى 
انخفاض مصروفات اإليجار بمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 وتأثيره على زيادة مصروفات 

االستهالك وخفض مصروفات اإليجار. 

وانخفضت التكاليف األخرى من 17.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 13,7 مليون ريال سعودي في عام 2021م ويعود ذلك بشكٍل رئيسي الى 
توقف أعمال الشركة خالل الفترة من شهر ابريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م بسبب جائحة كورونا. 

مصاريف عمومية وإدارية

المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 14و6الجدول )

نسبة التغيير 
2020م - 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

 % )14.1( % )15.3( 7,864 9,150 10,798 رواتب ومنافع

%131,0 % )37.0( 1,792 776 1,232 أتعاب مهنية

%100,6 % )13.7( 1,013 505 585 مرافق

%12,6 %13,8 250 222 195 استهالك

)%10,9( %107.7 263 295 142 إصالحات

%6,7 )%32,5( 111 104 154 سفر

)%73( %10,0 72 270 243 إيجار

)%46,5( )%72,1( 23 43 6 إطفاء

%6,6 )%6,0( 1٬469 1٬340 1,432 أخرى

٪1,2 ٪ )14.1( 12,857 12,706 14,789 مجموع مصاريف عمومية وإدارية

نقطة مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

0,3 )1.0( %0,8 %0.5 %1.5 رواتب ومنافع

0,2 )0.1( %0,2 %0.0 %0.2 أتعاب مهنية

0,1 )0.1( %0,1 %0.0 %0.1 مرافق

- - %0,0 %0,0 %0,0 استهالك

- - %0,0 %0,0 %0,0 إصالحات

- - %0,0 %0,0 %0,0 سفر

- - %0,0 %0,0 %0,0 إيجار

- - %0,0 %0,0 %0,0 إطفاء

0,1 )0,1( %0,2 %0,1 %0,2 أخرى

0,6 )1.3( ٪1,4 ٪0.8 ٪2.1 مجموع مصاريف عمومية وإدارية

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

رواتب ومنافع

الرواتب والمنافع المتعلقة برواتب الموظفين اإلداريين والمصاريف المرتبطة بها، والتي انخفضت بمعدل نمو سنوي مركب قدره )14,7( % بين عامي 
2019م و2021م. 

وانخفضت تكاليف الرواتب والمنافع بنسبة 15.3% من 10.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 9.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجًة إلى 
تأثير تكلفة دوران الموظفين.

وانخفضت تكاليف الرواتب والمنافع بنسبة)14.1( % من 9,2 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 7,9 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجًة 
تخفيض رواتب العاملين بنسبة تتراوح بين 5% و 30% خالل الفترة من شهر أابريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا ومن الجدير بالذكر 

أن الشركة قامت بإلغاء هذا التخفيض ابتداءا من يوليو 2020.
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أتعاب مهنية

تضمن األتعاب المهنية المتعلقة بشكل رئيسي بتكاليف خدمات االستشارات ضريبة القيمة الُمضافة وتكاليف تقديم إقرارات ضريبة القيمة الُمضافة. 
وازدادت األتعاب المهنية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20,6% من عام 2019م إلى عام 2021م. تراجعت األتعاب المهنية من 1.2 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م إلى 0.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م نظًرا لعدم وجود مدفوعات لالستشاريين في المنازعات القانونية واكتمال تحويل القوائم المالية 

للشركة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

ازدادت األتعاب المهنية من 0.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 1,8 مليون ريال سعودي في عام 2021م نظًرا للخدمات المهنية المقدمة للشركة 
خاصة فيما يتعلق بالمصروفات المتعلقة بالطرح العام وكذلك اكتمال تحويل القوائم المالية للشركة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

مرافق

تحتوي تكاليف المرافق على مصاريف استهالك الكهرباء واالتصاالت والبنزين والديزل التي تتكّبدها إدارة الشركة. ارتفعت مصاريف الَمرافق بمعدل 
نمو سنوي مركب قدره 31,6%.انخفضت مصاريف الَمرافق من 0.6 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 0.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م كنتيجة 

النخفاض تكاليف االتصاالت والبنزين والديزل الناتجة والتي قوبلت بزيادة في تكاليف استهالك الكهرباء. 

ارتفعت مصاريف الَمرافق من 0.5 مليون ريال سعودي في 2020م إلى 1,0 مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بشكل أساسى بإضافة مصاريف 
المرافق الخاصة بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب نتيجة اإلندماج عن الفترة من 21 يوليو 2020 حتى 31 مارس 2021م.

أخرى

المصاريف األخرى متعلّقة بمصاريف السفر، ومصاريف التنظيف ورسوم الترخيص وأتعاب التدقيق والمصاريف القانونية والتأمينية. خالل العام 2020م.

انخفضت المصاريف األخرى بشكل طفيف من 1,4 مليون ريال سعودي فى عام 2019م إلى 1,3 مليون ريال سعودى في عام 2020م . كما انخفضت 
المصاريف األخرى كنسبة مئوية من مجموع اإليرادات من 0.2% في عام 2019م إلى 0.1% فى عام 2020م نتيجة ارتفاع اإليرادات خالل عام 2020م.

ارتفعت المصاريف األخرى من 1,3 مليون ريال سعودي فى عام 2020م إلى 1,5 مليون ريال سعودى في عام 2021م . كما ارتفعت المصاريف األخرى كنسبة 
مئوية من مجموع اإليرادات من 0.1% في عام 2020م إلى 0.2% في عام 2021م نتيجة انخفاض اإليرادات خالل عام 2021م.

مصاريف البيع والتسويق

مصاريف البيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 15و6الجدول )

نسبة التغيير 2020م 
- 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

% )24,0( % )15.8( 3,802 5,000 5,940 إيجار

% )23,5( % )62.2( 1,259 1,646 4,350 رواتب ومنافع

%16,9 )%73.0( 97 83 307 استهالك

)%58,1( %1,0 389 929 920 أخرى

٪ )27,6( ٪ )33.5( 5,547 7,657 11,516 مجموع مصاريف البيع والتسويق

نقطة مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

0,1 )0.5( %0.4 %0.3 %0.8 إيجار

0.0 )0.5( %0.1 %0.1 %0.6 رواتب ومنافع

0,0 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 استهالك

0,0 0,0 %0,0 %0,1 %0,1 أخرى

0,1 )1.2( ٪0.6 ٪0.5 ٪1.6 مجموع مصاريف البيع والتسويق

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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اإليجار

مصاريف اإليجار المتعلّقة برسوم اإليجار للرافعات والمقطورات التي يتّم استئجارها لنقل األنابيب الُمَصّنعة من المصنع إلى مستودع التخزين. انخفضت 
مصاريف اإليجار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20,0% بين عام 2019م وعام2021م. انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة 15.8% من 5.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2019م إلى 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض المتطلبات اللوجستية للشركة لنقل البضائع 

الجاهزة إلى ساحة التخزين مدفوًعا بالتغير في اإلنتاج.

انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة 24,0% من 5.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 3,8 مليون ريال سعودي في عام 2021م ويعود ذلك بشكل 
رئيسي الى نتيجة توقف اإلنتاج خالل الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا وترتب عليه عدم تأجير بعض المعدات 

اللوجيستية.

رواتب ومنافع

انخفضت الرواتب والمنافع بمعدل نمو سنوي مركب قدره )46,2%( بين العام 2019م و2021م. انخفضت تكاليف الرواتب والمنافع بنسبة )62.2( % من 
4.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1.6 مليون ريال سعودي في العام 2020م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض في عقود العمل التي تتعلق 

بالعمالة المؤقتة المتعاقد عليها لتقديم الدعم اللوجستي للشركة بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي. 

انخفضت تكاليف الرواتب والمنافع بنسبة )23,5( % من 1,6مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 1.3 مليون ريال سعودي في العام 2021م نتيجًة 
تخفيض رواتب العاملين بنسبة تتراوح بين 5% و 30% خالل الفترة من شهر ابريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا ومن الجدير بالذكر 
أن الشركة قامت بإلغاء هذا التخفيض ابتداءا من يوليو 2020 كما أنه كان هناك انخفاض في أعداد عقود العمل التي تتعلق بالعمالة المؤقتة نتيجة 

الجائحة.

أخرى

تشمل المصاريف األخرى رسوم اإلصالح والصيانة ورسوم تقديم العطاءات واألتعاب المهنية ومصاريف السفر ورسوم المرافق المتكّبدة والمتعلّقة بعمليات 
البيع والتسويق. كان هناك ثبات نسبى للمصاريف األخرى عند 0,9 مليون ريال سعودي في عامي 2019م و2020م. ثم انخفضت المصاريف األخرى الى 

0,5 مليون ريال سعودي خالل عام 2021م نتيجة اكتمال تنفيذ تطوير ساحة التشغيل بتكلفة 0,4 مليون سعودي خالل عام 2020م.

اإلستهالك

تتعلق مصاريف اإلستهالك بالموجودات الخاصة بإدارة البيع والتسويق خالل السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م، وقد 
شكلت مصاريف اإلستهالك الخاص بالبيع والتسويق أقل من 0,1% من اإليرادات.

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في 31 مارس 2019م و2020م و2021م(: 16و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

3٬927 - - في 1 أبريل 

243 - - تحويل 

2٬498 3٬927 - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 6٬669  3٬927 - في 31 مارس 

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

5٬669 2٬927 - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة العام 

1٬000 1٬000 - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المحدد 

6٬669 3٬927 - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م
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تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على مدى عمر الذمم المدينة التجارية 
والموجودات المالية األخرى. من أجل قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة، تم حساب الذمم المدينة التجارية بناًء على خصائص مخاطر االئتمان 

المشتركة وأيام التخلف عن السداد. 

لم تقم الشركة بتكوين أي مخصصات كما في 31 مارس 2019 م وكان ذلك نتيجة عدم تجاوز أي من األرصدة فترات االستحقاق الخاصة بها.

تستند معدالت الخسارة المتوقعة على جدول المدفوعات للمبيعات على مدى فترة 48 شهراً قبل 31 مارس 2021 و31 مارس 2020 على التوالي، وعلى ما 
يقابلها من خسائر ائتمانية سابقة وقعت في هذه السنة. يتم تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على عوامل االقتصاد 
الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. حددت الشركة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم للدولة التي تبيع منتجاتها فيها لكي 

تكون العوامل األكثر مالءمة، وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة السابقة بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

يرجى مراجعة بند الذمم المدينة لمزيد من التفاصيل.

)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية أخرى

)مصاريف( /إيرادات تشغيلية أخرى و بالصافي في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 17و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)1,627( 2,508 739 )خسارة(/ ربح تحويل عمالت أجنبية 

11 91 - أخرى 

)1,616( 2,599 739 مجموع )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية أخرى

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

تتألف اإليرادات التشغيلية األخرى من مبيعات الخردة التابعة للشركة والعوائد على الودائع المصرفية واألرباح الناتجة من بيع األصول باإلضافة إلى 
الخسائر / األرباح الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية وكذلك أية تعويضات من الموردين.

ارتفعت اإليرادات التشغيلية األخرى من 0.7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعًة بشكل أساسي 
بإيراٍد قدره 2.4 مليون ريال سعودي يعزى إلى التعويض المستلم من مورد واحد بسبب المواد التي تّم تخفيض تصنيفها والتي قدمتها شركة جولدن 

سورس للتجارة.

انخفضت اإليرادات التشغيلية األخرى من 2,6 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى )1,6( مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعًة بشكل أساسي 
بدمج شركة ويلسون لتغليف األنابيب ويشكل مبلغ )1,6( مليون ريال سعودي في عام 2021م الخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية والتي تم إعادة 

تبويبها تحت هذا البند حيث كانت تبَوب سابقا تحت بند التكاليف المالية.

تكاليف مالية

تكاليف مالية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 18و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

15,599 25,822 7,970 تكاليف مالية على اقتراضات قصيرة األجل 

9,037 10,352 8,222 نفقات تسهيالت خطابات االعتماد 

5,238 5,574 5,559 تكاليف مالية على قروض من مساهمين 

1,211 1,482 - تكاليف مالية على مطلوبات إيجارية 

496 382 322 تراكم التزامات منافع الموظفين 

432 2,331 5,189 تكاليف مالية على اقتراضات طويلة األجل 

- 441 756 عكس رسوم ارتباطات صندوق التنمية الصناعية 
السعودي )»الصندوق«(

- 1,727 - أخرى

320,011 48,110 28,018 مجموع تكاليف مالية

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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تحصل الشركة على التمويل من خالل المؤسسات المالية في المملكة، باإلضافة إلى قرض تم الحصول عليه من صندوق التنمية الصناعية السعودي ومن 
القروض األخرى من المساهمين. تتعلق التكاليف المالية بشكل رئيسي بتكلفة هامش الربح على التسهيالت المختلفة التي تم الحصول عليها من البنوك 
المحلية ورسوم الضمان البنكي والعوائد على قروض المساهمين. ارتفعت التكاليف المالية للشركة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6,9%من )28,0( مليون 

ريال سعودي في عام 2019م إلى )32.1( مليون ريال سعودي في عام 2021م.

ارتفعت التكاليف المالية بنسبة 71.7% من )28.0( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى )48.1( مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعة بشكل 
أساسي بزيادة نفقات التمويل المدفوعة على قروض الشركة قصيرة األجل بمقدار 14,8 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة االقتراضات قصيرة األجل بقيمة 
249.3 ريال سعودي باإلضافة إلى زيادة رسوم تسهيالت خطابات االعتماد المدفوعة بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي. وقد قابل ذلك جزئًيا انخفاض 

في التكاليف المالية على القروض طويلة األجل خالل العام من 5.2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 

انخفضت التكاليف المالية بنسبة )33,5%( من )48,1( مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى )32,0 ( مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بشكل 
أساسي بانخفاض نفقات التمويل المدفوعة على قروض الشركة قصيرة األجل التي انخفضت بقيمة 305,8 مليون ريال سعودي خالل عام 2021و كذلك 

اإلنخفاض في القروض طويلة األجل بقيمة 70.1 مليون ريال سعودي خالل عام 2021.

زكاة وضريبة دخل مستحقة

مصروف ضريبة الدخل في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 19و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

14,541 21,364 - ضريبة جارية 

7,265 3,674 )2,936( ضريبة مؤجلة محملة 

21,806 25,039 )2,936( مجموع مصروف ضريبة الدخل

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 20و6الجدول )

المجموع ضريبة الدخل الزكاة العملة: ألف ريال سعودي

22٬614 17٬986 في 1 أبريل 2020  4٬627 

490 253  تحويل  237 

20٬137 14٬541 مخصصات للسنة  5٬596 

)25٬511( )20٬868(  مدفوعات  )4٬642(

)16٬029( )16٬029( - ضريبة مدفوعة مقدماً خالل السنة

1٬701 )4٬116( 5٬817 في 31 مارس 2021

)3٬168( )3٬219(  في 1 أبريل 2019  50 

25٬942 21٬365 مخصصات للسنة  4٬577 

)160( )160( ضريبة مدفوعة مقدماً خالل السنة  - 

22٬614 17٬986 في 31 مارس 2020  4٬627 

)3,051( )4,246(  في 1 أبريل 2018  1,195

50 - 50 مخصصات للسنة 

)167( - )167( تعديالت تتعلق بفترات سابقة

- 1,028 )1,028( تعديالت على ضريبة مدفوعة مقدماً 

)3,168( )3٬219( 50 في 31 مارس 2019 

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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مصاريف الزكاة

ارتفعت مصاريف الزكاة من 0,1 مليون ريال سعودي في 2019 م إلى )5,6( مليون ريال سعودي في عام 2021م. وقد تم استرداد للزكاة بقيمة 0.1 مليون 
ريال سعودي خالل عام 2019م والتي تمثل تعديالت مقابل الضريبة المسددة مقدماً. ارتفعت مصاريف الزكاة إلى )4.6( مليون ريال سعودي في عام 
2020م ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى زيادة صافي الدخل المعدل المتولد للعام باإلضافة إلى زيادة في االقتراضات، يقابلها انخفاض في الموجودات 
غير المتداولة، وخاصة الممتلكات والمصنع والمعدات في خالل العام. واستناداً إلى البيانات المالية المراجعة، فإن الزكاة مستحقة الدفع بنسبة %2.578 
من الوعاء الزكوي، باستثناء الربح )الخسارة( المعدلة للسنة العائدة إلى المساهم السعودي. الزكاة على الربح المعدل للسنة مستحقة الدفع بنسبة %2.5. 

مصاريف ضريبة الدخل

بلغت ضريبة الدخل العكسية خالل عام 2019م )2.9( مليون ريال سعودي نتيجة لتحقيق خسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل خالل 2019م بمبلغ 72,3 
مليون ريال سعودي. وقد ارتفع مصروف ضريبة الدخل خالل عام 2020م إلى 25.0 مليون ريال سعودي نتيجة تحقيق ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

بمبلغ 266,5 مليون ريال سعودي.

وقد ارتفع مصروف ضريبة الدخل خالل عام 2021م إلى 21,8 مليون ريال سعودي نتيجة تحقيق ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 175,7 مليون ريال 
سعودي.

ربح )خسارة( السنة 

صافي ربح )خسارة( السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 21و6الجدول )

معدل نمو سنوي 
مركب

نسبة التغيير 
2020م - 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

غير منطبق  ٪ )34,0( ٪809.7 207,679 314,660 )44,334( ربح )خسارة( التشغيل

%6,9  % )33,5( %71.7  )32,011( )48,110( )28,018( تكاليف مالية

غير منطبق  ٪ )34,1( ٪ )468.4( 175,668 266,550 )72,352( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

غير منطبق %22,3 % )4,012.0(  )5,596( )4,577( 117 مصروف الزكاة

غير منطبق % )12,9( % )952.8(  )21,806( )25,039( 2,936 مصروف ضريبة الدخل

غير منطبق ٪ )37,4( ٪ )441.9( 148,266 236,934 )69,300( ربح )خسارة( السنة

 % )38,8( % )60,0( % )6.5(  )509( )1,273( )1,362( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

غير منطبق  ٪ )37,3( ٪ )433.5( 147,757 235,660 )70,662( مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للسنة

نقطة مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

- 1,6 24.0 %15,8 %14.2 % )9.8( ربح )خسارة( السنة

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

تحسن ربح السنة من خسارة قدرها )69.3( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى ربح قدره 236.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث ازدادت 
إيرادات الشركة بنسبة 136.0% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م. باإلضافة إلى ذلك، فقد حققت الشركة كفاءة تشغيلية حيث انخفضت مصاريف 
البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية من 26.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 20.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م، مما مّكن 
الشركة من تحقيق هامش ربح تشغيلي بنسبة 18.9% خالل عام 2020م مقارنة بـهامش خسارة قدره )6.3( % في عام 2019م.وتُعزى الزيادة في اإليرادات 

المحققة خالل عامي2020م إلى منح الشركة مشاريع جديدة من ِقبَل مؤسسة تحلية المياه.

انخفض ربح السنة بنسبة 37,4% في عام 2021م من 236,9 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 148,3مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعا 
بانخفاض اإليرادات المحققة بنسبة 43,9% خالل عام 2021م مقارنة بعام 2020م لألسباب السالفة الذكر مع تحسن هامش الربح اإلجمالي من %20,2 
بقيمة 336,3 مليون ريال سعودى في عام 2020م إلى 24,6%. بقيمة 230,2مليون ريال سعودى في عام 2021م إلى 24,6% بقيمة 230,2مليون ريال سعودى 
في عام 2021م. إضافًة إلى ذلك، فقد انخفضت مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ 2,0 مليون ريال سعودي مجتمعة، والتي 

انخفضت كنسبة مئوية من اإليرادات مجتمعة بنسبة %2.1.
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الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشامل اآلخر في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 22و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

 12٬033  9٬218 6,532 في 1 أبريل 

3٬476  - - تحويل 

1٬460  1٬631 1,169 تكلفة الخدمة الحالية

 496  382 322 مصروف فائدة 

 )1٬344(  )471( )168( مدفوعات 

 509  1٬273 1,362 إعادة القياس 

16٬630  12٬033 9,218 في 31 مارس 

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

مبالغ مثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 23و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

1٬460  1٬631 1,169 تكلفة الخدمة الحالية 

496 382 322 مصروف فائدة 

1٬956  2٬013 1,492 مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة 

إعادة القياس 

)214(  1٬124 878 )الربح( الخسارة من التغير في االفتراضات المالية

724  150 484 خسائر 

510 1٬273 1,362 مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر 

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

قائمة المركز المالي للشركةب. 

قائمة المركز المالي للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 24و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

277,381 229,733 253,537 ممتلكات ومصنع ومعدات

26,829 31,285 - موجودات حق االستخدام

18 126 332 موجودات غير ملموسة

- - 2,936 أصل ضريبة مؤجلة

304,227 261,144 256,805 مجموع الموجودات غير المتداولة

114,495 175,784 196,181 مخزون

357,811 642,499 356,138 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

- - 3,168 زكاة وضريبة دخل قابلة لالسترداد

 42,316 69,124 16,237 نقد وما يماثله

514,622 887,407 571,724 مجموع الموجودات المتداولة

818,849 1,148,550 828,529 مجموع الموجودات

210,000 76,047 76,047 رأس المال

35,005 20,179 - احتياطي نظامي
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31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

272,612 180,337 )35,145( أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

517,617 276,562 40,902 مجموع حقوق الملكية

- - 37,500 اقتراضات طويلة األجل

- 105,882 105,882 قروض طويلة األجل من المساهمين

 21,706 25,108 - مطلوبات إيجارية

8,003 739 - التزام ضريبة مؤجلة

16,630 12,033 9,218 التزامات منافع الموظفين

- - 38,372 دفعة مقدمة من عميل

46,340 143,762 190,972 مجموع المطلوبات غير المتداولة

109,569 191,829 337,929 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

- 70,739 71,603 الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل

5,932 6,617 - الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية

130,409 436,428 187,124 اقتراضات قصيرة األجل

5,817 22,614 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

3,164 - - قروض قصيرة األجل من المساهمين

254,892 728,226 596,655 مجموع المطلوبات المتداولة

301,232 871,988 787,627 مجموع المطلوبات

818,849 1,148,550 828,529 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

مؤشرات األداء الرئيسية

%18.1 %20.6 % )8.4( العائد على األصول

%28.6 %85.7 % )169.4( العائد على حقوق الملكية

%271.8 %131.7 %105.2 إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

الموجودات غير المتداولة

الموجودات غير المتداولة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 25و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

277,381 229,733 253,537 ممتلكات ومصنع ومعدات

26,829 31,285 - موجودات حق االستخدام

18 126 332 موجودات غير ملموسة

- - 2,936 موجودات ضريبة مؤجلة

304,227 261,144 256,805 مجموع الموجودات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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ممتلكات ومصنع ومعدات

رصيد الممتلكات والمصنع والمعدات للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 26و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

73,203 46,328 46,328 مبان وتحسينات على عقار مستأجر

554,947 424,166 424,030 مصنع وآالت

3,875 3,205 2,977 أثاث وتركيبات ومعدات

1,348 1,349 1,504 سيارات

- 3,029 565 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

633,374 478,078 475,405 التكلفة اإلجمالية للممتلكات ومصنع ومعدات

 )36,542( )21,933( )19,365( مبان وتحسينات على عقار مستأجر

 )314,579( )222,316( )198,411( مصنع وآالت

 )3,595( )2,884( )2,728( أثاث وتركيبات ومعدات

)1,277( )1,211( )1,363( سيارات

)355,993( )248,344( )221,868( االستهالك المتراكم للممتلكات ومصنع ومعدات في 31 مارس

 277,381 229,733 253,537 صافي القيمة الدفترية للممتلكات ومصنع ومعدات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

ر للموجودات التالية: يتم احتساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمَقدَّ

العمر اإلنتاجي الُمَقّدر للممتلكات والمصنع والمعّدات

العمر اإلنتاجي الُمَقّدر للممتلكات والمصانع والمعّدات حسب الموجودات للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس (: 27و6الجدول )
2019م و2020م و 2021م

عدد السنوات العملة: ألف ريال سعودي

 20 - 10 مباني وتحسينات على عقار مستأجر

20 – 2 مصنع وآالت

5 – 2 أثاث وتركيبات ومعدات

5 – 3 سيارات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

الممتلكات والمعّدات وصافي اإلضافات/ )استبعادات(

الممتلكات والمعّدات كما في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 28و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

73,203 46,328 46,328 مباني وتحسينات على عقار مستأجر

554,947 424,166 424,030 مصنع وآالت

3,875 3,205 2,977 أثاث وتركيبات ومعدات

1,348 1,349 1,504 سيارات

- 3,029 565 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

633,374 478,078 475,405 القيمة الدفترية اإلجمالية للممتلكات والمصنع والمعدات

صافي اإلضافات / )االستبعادات(
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31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

26,876 - 1,292 مباني وتحسينات على عقار مستأجر

130,781 136 21,654 مصنع وآالت

669 229 43 أثاث وتركيبات ومعدات

- )157( )232( سيارات

)3,209( 2,464 348 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

155,296 2,671 23,105 صافي اإلضافات / )االستبعادات(

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

ممتلكات ومصنع ومعدات

يتأّلف بند الممتلكات والمصنع والمعّدات بشكل أساسي من المصنع والمعدات والمباني واألثاث والتركيبات والسيارات واألعمال الرأسمالية األخرى قيد 
التنفيذ. وتُعتَبَر مصاريف صيانة الممتلكات والمصانع والمعّدات كمصاريف تشغيلية ويتم إثباتها في بيان اإليرادات للشركة.

انخفض صافي القيمة الدفترية إلجمالي ممتلكات ومصنع ومعدات على أساس سنوي بسبب اإلنفاق المحدود خالل عامى 2019م و2020م ثم ارتفع صافي 
القيمة الدفترية إلجمالي ممتلكات ومصنع ومعدات خالل عام 2021م نتيجة تحويل األصول الخاصة بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب كما هو موضح أدناه.

الموجودات المندرجة تحت بند الممتلكات والمصنع والمعّدات وهى تشتمل في المقام األول على اآلالت والمعدات

وتعد اآلالت والمعدات فى حالة عمل جيدة بسبب الصيانة الدورية والصيانة المجدولة التى يتم أجراؤها..

وفيما يلى تحليل لكل من الموجودات المندرجة تحت هذا البند :

مباني وتحسينات على عقار مستأجر

تتكون المباني والتحسينات على العقار المستأجر بشكل أساسي من المصانع واإلدارة ومختبر مراقبة الجودة والمباني األخرى باإلضافة إلى إنشاءات 
قواعد اآلالت لكل من المصانع الحلزونية ومصانع ازدواج وصل األنابيب مثل آالت الشطف األنابيب والتطورات والتحسينات األخرى التي أُجِريَت على 

المصانع والمباني.

تتمثل اإلضافات بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي في عام 2019م بأعمال البناء في مصنع األنابيب.

خالل عام 2020م لم تقم الشركة بإجراء أية إضافات لبند مبانى وتحسينات على عقار مستأجر.

تتمثل اإلضافات بمبلغ 26,9مليون ريال سعودي في عام 2021م بشكل رئيسى في إضافة المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة الخاصة بشركة 
ويلسبون لتغليف األنابيب نتيجة اإلندماج في 21 يوليو 2020 بقيمة 24,3 مليون ريال سعودى.

مصنع وآالت

بلغت تكلفة المصنع واآلالت 424.1 مليون ريال سعودي كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م، وهي تتكون بشكل أساسي من: آالت بقيمة 
76.0 مليون ريال سعودي، مصنع األنابيب بقيمة 58.4 مليون ريال سعودي، آالت شطف الحافة بقيمة 20.6 مليون ريال سعودي، وآالت اختبار الضغط 
المائي بقيمة 18.3 مليون ريال سعودي لآللة الواحدة، وآالت اللحام بقيمة 16.9 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى عدٍد من األدوات والمعدات والتركيبات 
الكهربائية المستخدمة في عمليات اإلنتاج في مصنع األنابيب وفي مصنع اللحام المزدوج. ويُذَكر أّن مصانع الشركة وآالتها في حالة عمل جيدة بسبب 

الصيانة والرعاية المنتظمة.

بلغت قيمة صافي اإلضافات إلى المصنع واآلالت بقيمة 21.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م، فهي تتألف من 3.2 مليون ريال سعودي تتعلق ببناء 
البنية التحتية وأعمال البناء داخل مصنع األنابيب والتحويالت من ميزانية العمل الرأسمالي قيد التنفيذ البالغة 18.5 مليون ريال سعودي والمتعلقة بآالت 
اللحام ونظام نقل المواد، وآالت اللفائف، باإلضافة إلى أدوات ومعدات أخرى لمصنع األنابيب كجزء من خطة الشركة لتوسيع طاقتها اإلنتاجية لألنابيب.

بلغت قيمة صافى اإلضافات إلى المصنع واآلالت136 الف ريال سعودي في عام 2020م. 

بلغت تكلفة المصنع واآلالت 554,9 مليون ريال سعودي كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م وترجع الزيادة كما في 31 مارس 2021 بشكل 
أساسى إلى إضافة تكلفة المصنع واآلالت الخاصة بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب نتيجة اإلندماج في 21 يوليو 2020 بقيمة دفترية قدرها 128,2 مليون 

ريال سعودى.

118



أثاث وتركيبات ومعّدات مكتبية

يتأّلف األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية من شبكة الكمبيوتر واألمن وبرامج االتصال الالسلكي )النظير للنظير( وإعدادات اإلنترنت في أماكن العمل، 
باإلضافة إلى الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وتجهيزات تكييف الهواء و األثاث والتجهيزات الموجودة داخل المباني ومرافق اإلنتاج.

يتعلق صافي إضافات الشركة على األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية والبالغة 0.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م بشكل أساسي ببرامج 
قواعد البيانات وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها.

ويتعلّق صافي إضافات الشركة البالغ 0.2 مليون ريال سعودي كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م بشكل أساسي بمولد الديزل وبرج 
اإلضاءة والمعدات األخرى المرتبطة بالخادم وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ذات الصلة.

ويتعلّق صافي إضافات الشركة البالغ 669 ألف ريال سعودي كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بشكل أساسي إلى إضافة تكلفة األثاث 
والتركيبات والمعّدات المكتبية الخاصة بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب نتيجة اإلندماج 21 يوليو 2020 بقيمة 0,6 مليون ريال سعودى.

سيارات

تتضّمن سيارات الشركة باإلضافة إلى الباصات والحافالت التي تملكها الشركة. انخفض إجمالي رصيد السيارات من 1.5 مليون ريال سعودي كما في 
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 1.3 مليون ريال سعودي كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 1,3 مليون ريال سعودي 

كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، وذلك نتيجة استبعاد سيارة واحدة للشركة بقيمة 247.0 ألف ريال سعودي خالل عام 2020م.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019م بشكل أساسي بشراء آلة صنع األنابيب الحلزونية ومعدات 
إضافية تابعة لها، فضاًل عن إنشاءات المباني والبنى التحتية. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن اإلضافات األخرى إلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ أجهزة 
األشعة السينية الرقمية وغيرها من التركيبات داخل المبنى. تمت رسملة جميع موجودات اآلالت وأعمال اإلنشاء ضمن رصيد األعمال الرأسمالية قيد 

التنفيذ كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م.

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في 31 مارس 2020م بشكل رئيسي بأعمال البناء قيد التنفيذ في مصنع األنابيب والمرتبط بالمعدات اإلضافية 
المشتراة بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي التي تتعلق ببناء أسس ماكينات مصنع األنابيب وتكاليف تركيب المعدات ذات الصلة. 

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في 31 مارس 2021م بشكل رئيسي إلى رسملة أصول قدرها 2,3 مليون ريال سعودى في صورة مباني وتحسينات 
على عقار مستأجر . 

موجودات حق االستخدام )صافي االستهالك(

موجودات حّق االستخدام للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م(: 29و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م العملة: ألف ريال سعودي

25,911 29,475 أرض

918 1,810 بناء

26,829 31,285 صافي القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م.

موجودات حّق االستخدام للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م(: 30و6الجدول )

المجموع مبنى  أرض  العملة: ألف ريال سعودي

التكلفة

38,584 2,942 35,252
تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16: 

اإلثبات المبدئي لموجودات حق االستخدام عند تطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 في 1 أبريل 2019

)528( )528( - إنهاء عقود خالل السنة

38,056 2,414 35,252 في 31 مارس 2020

االستهالك المتراكم

- - - في 1 أبريل 2019

119



المجموع مبنى  أرض  العملة: ألف ريال سعودي

99 99 - إنهاء عقود خالل السنة

)6,870( )702( )6,167( استهالك

)6,771( )603( )6,167( في 31 مارس 2020

صافي القيمة الدفترية 

31,258 1,810 29,476 في 31 مارس 2020 

التكلفة

38,056 2,414 35,642 في 1 أبريل 2020 

2,777 - 2,777  تحويل 

40,833 2,414 38,419  في 31 مارس 2021 

 االستهالك المتراكم 

)6,770( )603( )6,167( في 1 أبريل 2020 

)309( - )309( تحويل

)6,925( )893( )6,032( استهالك 

)14,004( )1,496( )12,508( في 31 مارس 2021 

صافي القيمة الدفترية 

26,829 918 25,911 في 31 مارس 2021

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م.

لدى الشركة عقود إيجار متعلّقة بأجزاء مختلفة من األراضي والمباني الواقعة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. وتمتّد عقود اإليجار على فترات 
محددة من ثالث )3( إلى ستة عشر )16( سنة وإلدارة الشركة الحق في خيار تمديد اإليجار. وأثبتت الشركة عقود اإليجار طويلة األجل كموجودات حق 

االستخدام وااللتزامات المتعلقة بها بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم IFRS16( 16( اعتباًرا من 1 أبريل 2019م.

يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي للموجودات األساسية، أيهما أقّل.

يتم التفاوض على شروط اإليجار كاًل على حدة وهو تتكّون من مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، 
وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، ليس لدى الشركة أي عقود إيجار قصيرة األجل أو منخفضة القيمة. 

كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2021م، ليس لدى الشركة أي عقود إيجار قصيرة األجل أو منخفضة القيمة ذات قيمة جوهرية. 

الموجودات غير الملموسة

الموجودات غير الملموسة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 31و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

2,131 2,125 2,115 التكلفة في 31 مارس

)2,114( )1,999( )1,784( اإلطفاء المتراكم في 31 مارس

18 126 332 صافي القيمة الدفترية في 31 مارس

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

تتعلق الموجودات غير الملموسة للشركة بالبرنامج الُمستَخَدم إلدارة الوظائف اإلدارية والتشغيلية لألعمال. 

ويتّم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي الُمَقّدر بثالث )3( سنوات. 

ال تتوقع الشركة استبدال أي من البرامج الحالية.
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انخفضت صافى القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 332 ألف ريال سعودى كما في 31 مارس 2019م إلى 126 ألف ريال سعودى كما في 31 
مارس 2020م بشكل أساسى نتيجة اإلطفاء خالل العام 2020م .

انخفضت صافى القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من 126 ألف ريال سعودى كما في 31 مارس 2020م إلى 18 ألف ريال سعودى كما في 31 
مارس 2021م بشكل أساسى نتيجة اإلطفاء خالل العام 2021م.

موجودات )مطلوبات( ضريبية مؤّجلة 

الحركة الحركة في الموجودات /)المطلوبات( الضريبية المؤّجلة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م (: 32و6الجدول )
و2020م و 2021م

المجموع أخرى ممتلكات ومصنع 
ومعّدات

مخصص مخزون 
متقادم

التزامات منافع 
الموظفين خسائر مرحلة العملة: ألف ريال سعودي

)2,936( - 16,661 )207( )922( )18,468( في 1 أبريل 2019م

3,674 238 )2,743( )373( )282( 6,835 محملة / )دائنة( على قائمة الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر

739 238 13,918 )580( )1,204( )11,634( 31 مارس 2020م

739 238 13,918 )580( )1,204( )11,634( في 1 أبريل 2020م 

7,265 )984( 4,137 )182( )460( )4,753( محملة / )دائنة( على قائمة الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر

8,003 )746( 18,055 )762( )1,663(  )6,880( 31 مارس 2021م

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة الناشئة بين األسس 
الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية.

كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م، أثبتت الشركة موجودات ضريبية مؤجلة بقيمة 2.9 مليون ريال سعودي. وكما في السنة المنتهية في 31 
مارس 2020م، أثبتت الشركة مطلوبات ضريبية مؤجلة بقيمة )0,8( مليون ريال سعودي. 

وكما في السنة المنتهية في 31 مارس 2021م، أثبتت الشركة مطلوبات ضريبية مؤجلة بقيمة )8( مليون ريال سعودي. 

الموجودات المتداولة

توزيع الموجودات المتداولة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 33و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

114,495 175,784 196,181 مخزون

357,811 642,499 356,138 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

- - 3,168 زكاة وضريبة دخل قابلة لالسترداد

42,316 69,124 16,237 نقد وما يماثله

514,622 887,407 571,724 مجموع الموجودات المتداولة

مؤشرات األداء الرئيسية

178 139 150 متوسط فترة التحصيل باأليام

 51 48 99 متوسط عمر المخزون باأليام

37 30 135 متوسط أيام الدفع المستحقة باأليام

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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المخزون

توزيع المخزون للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 34و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

32,160 81,127 76,546 مواد أولية

1,059 3,730 4,512 أعمال قيد التنفيذ

55,732 54,391 105,366 منتجات جاهزة الصنع

33,164 15,151 11,824 قطع غيار ولوازم غير متحفظ بها للبيع

- 27,183 - بضائع بالطريق

)7,619( )5,799( )2,068( ناقصا: مخصص مخزون متقادم

114,495 175,784 196,181 صافي المخزون

مؤشر األداء الرئيسي

58 48 99 متوسط عمر المخزون باأليام

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

يتكون رصيد المخزون مما يلي:

المواد الخام التي تتكون من اللفائف الصلب المدرفلة على الساخن ومعدن التدفق واألسالك. 	

العمل قيد التنفيذ المتعلق بأنابيب الشركة قيد اإلنتاج. 	

المنتجات الُمَصنََّعة التي تتكون أساًسا من األنابيب العارية الحلزونية باإلضافة إلى األنابيب األخرى المصنعة وفًقا للمواصفات التي يطلبها العميل. 	

قطع الغيار والتجهيزات المتعلقة بقطع غيار اآلالت والمواد االستهالكية األخرى. 	

البضائع قيد النقل المتعلقة بالمواد الخام قيد النقل في نهاية العام. 	

مخصص تقادم المخزون على قطع الغيار. 	

انخفض صافي المخزون من 196.2 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 175.8 مليون ريال سعودي كما في السنة 
المنتهية في 31 مارس 2020م، حيث قامت الشركة بالتسليم التعاقدي المجدول للمنتجات النهائية خالل نفس الفترة.

انخفض صافي المخزون من 175.8 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 114,5 مليون ريال سعودي كما في السنة 
المنتهية في 31 مارس 2021م، نتيجة انخفاض مخزون المواد الخام من اللفائف الصلب المدرفلة على الساخن المستوردة بقيمة 26,3 مليون ريال سعودى. 

باإلضافة إلى انخفاض مخزون المواد الخام من اللفائف الصلب المدرفلة على الساخن المشتراة محليا بقيمة 24,9 مليون ريال سعودى. 

تتفاوت متوسط فترة االحتفاظ بالمخزون بين سبعة وأربعين )48( وسبعة وتسعين )99( يوم بسبب اختالف مستويات المخزون المرتبطة بجداول اإلنتاج 
والتسليم التعاقدية.

مخصص مخزون متقادم

حركة المخصص مخزون متقادم للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 35و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

5,799 2,068 2,399 1 أبريل

1,171 - - تحويالت

649 3,731 )332( أضافات )رد قيمة مخصص(

7,619 5,799 2,068 31 مارس

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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تحتفظ الشركة بمخصص لتقادم المخزون بنسبة 100% من تكلفة المخزون المتقادم )غير قابل لالستخدام( لقطع الغيار ومخصص اخر نسبة 50% على 
تكلفة قطع الغيار التي تزيد أعمارها عن ثالثمائة وستين )360( يوًما.

كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م، قامت الشركة برد مخصص قد تم تكوينه بأكثر مما ينبغي في السنة المنتهية في 31 مارس 2018م بقيمة 
0,3 مليون ريال سعودى.

كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، قامت الشركة بتكوين مخصص إضافى قيمته 3,7 مليون ريال سعودى ليغطى تكلفة قطع الغيار التي تزيد 
أعمارها عن ثالثمائة وستين )360( يوًما كما في 31 مارس 2020م.

كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2021م، ارتفع المخصص من 5,8 مليون ريال سعودي إلى 7,6 مليون ريال سعودي بشكل أساسى نتيجة تحويل أرصدة 
المخصص الخاص بشركة ويلسبون للتغليف عند اإلندماج بقيمة 1,2 مليون ريال سعودى.

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

و (: 36و6الجدول ) و2020م  2019م  مارس   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  األخرى  المدينة  والذمم  التجارية  المدينة  الذمم 
2021م

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

323,927 548,759 263,811 ذمم مدينة تجارية

)6,669( )3,928( - ناقصا: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

317,257 544,831 263,811 صافي ذمم مدينة تجارية

18,935 4,953 1,886 دفعات مقدمة الى موردين

6,195 89,829 27,492 أطراف ذات عالقة

4,382 عقود تحت التنفيذ - -

4,116 دفعات مقدمة لضريبة الدخل  - -

2,746 2,409 58,069 مصاريف مدفوعة مقدما

403 ذمم مدينة لضريبة القيمة المضافة  - -

3,774 477 4,879 أخرى

357,811 642,499 356,138 مجموع ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

مؤشرات األداء الرئيسية

200 139 150 متوسط فترة التحصيل )بما في ذلك األطراف ذات العالقة(

137 119 137 متوسط فترة التحصيل )بدون األطراف ذات العالقة(

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

أعمار الذمم المدينة التجارية

أعمار الذمم المدينة التجارية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 37و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

129,803 347,406 263,482 حتى 90 يوماً

188,198 111,887 - 91 إلى 180 يوماً

5,796 89,141 328 181 إلى 365 يوماً

129 326 - أكثر من 365 يوماً

323,927 548,759 263,811 مجموع الذمم المدينة التجارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 31 مارس 2021م(: 38و6الجدول )

31 مارس 2021 اكثر من 365 يوم 181-365 يوم 91-180 يوم 31-90 يوم 0 - 30 يوم العملة: ألف ريال سعودي

237,994 )4,918( )2,385( 187,208 58,089 - مؤسسة تحلية المياه

 76,965 - 5,175 990 17,226 53,573 شركة الزيت العربية السعودية

6,069 4,811 1,258 - - - شركة الراشد للتجارة والمقاوالت 

1,857 110 1,747 - - - شركة مطلق الغويرى للمقاوالت 

1,043 126 2 - - 915 أخرى

323,927 129 5,797 188,198 75,315 54,488 إجمالي الذمم المدينة 

المصدر: الشركة

مخصص الخسارة االئتمانية المتوّقعة 

و (: 39و6الجدول ) و2020م  2019م  مارس   31 في  المنتهية  السنوات  طوال  المتوّقعة  االئتمانية  الخسارة  مخصص  في  الحركة 
2021م

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

- - - في 1 أبريل

 6,669 3,928 - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

- - - شطب الذمم المدينة

6,669 3,928 - في 31 مارس

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للعام و مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المحدد للسنوات (: 40و6الجدول )
المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

 5,669 2,928 - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للعام 

1,000 1,000 - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المحدد 

6,669 3,928 - إجمالي مخصص الخسارة االئتمانية المتوّقعة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

و (: 41و6الجدول ) و2020م  2019م  مارس   31 في  المنتهية  السنوات  طوال  المتوّقعة  االئتمانية  الخسارة  مخصص  في  الحركة 
2021م

المجموع أكثر من 
730 يوما

متأخرة السداد 
من 181 - 365 يومًا 

متأخرة السداد من 
91 - 180 يومًا

متداولة حتى 90 
يومًا  العملة: ألف ريال سعودي

31 مارس 2021

%100 %7.66 %1.35 - %0.02 %0,18 -%0,01 معدل الخسارة المتوقعة

323.927 129 5,796 188,198 129,803 إجمالي القيمة الدفترية - ذمم مدينة تجارية

5,669 129 444 4,903 193 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

31 مارس 2020

%100 %0,063-%0,12 %0,25-%0,02 %0,16-%0,01 معدل الخسارة المتوقعة

538,759 326 89,141 11,887 347,406 إجمالي القيمة الدفترية - ذمم مدينة تجارية

2,928 326 1,187 703 712 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
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المجموع أكثر من 
730 يوما

متأخرة السداد 
من 181 - 365 يومًا 

متأخرة السداد من 
91 - 180 يومًا

متداولة حتى 90 
يومًا  العملة: ألف ريال سعودي

31 مارس 2019

%100 %1,88 - %0,14 معدل الخسارة المتوقعة

263,811 - 328 - 263,482 إجمالي القيمة الدفترية - ذمم مدينة تجارية

- - - - - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

الذمم المدينة التجارية

ارتفعت الذمم المدينة التجارية بنسبة 108.0% من 263.8 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 548.8 مليون ريال 
سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م بسبب الزيادة في أرصدة الذمم المدينة التجارية من مؤسسة تحلية المياه من 288,8 مليون ريال 
سعودى كما في 31 مارس 2019م الى 531,5 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2020م والتي تشّكل 96.8% من مجموع أرصدة الذمم المدينة التجارية 

كما في 31 مارس 2020م. 

انخفضت الذمم المدينة من 548,8 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 323,9 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية 
في 31 مارس 2021م بسبب تحصيل جزء من الذمم المدينة المتأخرة من مؤسسة تحلية المياه خالل الفتر ة مما أدى انخفاض أرصدة الذمم المدينة 
التجارية من مؤسسة تحلية المياه من 531,5 مليون رياال سعودى كما في 31 مارس 2020م الى 238.0 مليون رياال سعودى كما في 31 مارس 2021م. 
لم تكن هناك تغييرات ملحوظة في شروط االئتمان مع مؤسسة تحلية المياه.ارتفع مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة إلى 3.9 مليون ريال سعودي كما 
في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، و6,7 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2021م، تماشياً مع نموذج الخسارة االئتمانية 
المتوّقعة. ومنذ تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم IFRS9(9(، قامت الشركة بتطبيق المنهج المبسط لقياس الخسارة االئتمانية المتوّقعة 
عبر استخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدى عمر الذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى. ولقياس مخصص الخسارة االئتمانية 
المتوقعة، تم احتساب الذمم المدينة التجارية بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام تجاوز االستحقاق. وتم احتساب المخصصات البالغة 
3.9 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م و6,7 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2021م بناًء على 
ملفات مدفوعات الجهات الَمدينة على مدى 48 شهًرا قبيل السنَتَين المنتهيتين في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م على التوالي، باإلضافة 

إلى خسائر االئتمان التاريخية التي حدثت خالل هذه الفترة.

خفضت متوسط فترة التحصيل من مائة وخمسين )150( يوًما في 31 مارس 2019م إلى مائة وتسعة وثالثين )139( يوًما في 31 مارس 2020م حيث 
تم االنتهاء من المشاريع الرئيسية وإحراز تقدم جيد مقارنة بعام 2019م، وتم رفع كفاءة تحصيل الفواتير من قبل اإلدارة. تبلغ فترة االئتمان الممنوحة 
لمؤسسة تحلية المياه خمسة وأربعون ) 45( يوما , بينما تراوحت فترة االئتمان الممنوحة لبقية عمالء الشركة بين ستين )60( إلى تسعين )90( يوم. 
ارتفعت متوسط فترة التحصيل من مائة وتسعة وثالثون )139( يوًما في 31 مارس 2020م إلى مائتى )200( يوًما في 31 مارس 2021م حيث كان هناك 

تباطؤ نسبى في تحصيل الذمم المدينة المتأخرة من مؤسسة تحلية المياه خالل عام 2021م نتيجة جائحة كورونا . 

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة

أرصدة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة طوال السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م (: 42و6الجدول )
و 2021م

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي
 2,996 شركة ويلسبون موريشوص القابضة - -
شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي - - 1,791 
شركة رؤية العالمية لالستثمار - - 978 
محورين للخدمات الصناعية - - 296 
شركة ويلسبون كورب ليمتد -  3 111
مصنع عزيز لألنابيب األوروبية - - 53
-  89,825 27,492 شركة ويلسبون لتغليف األنابيب

6,195 89,829 27,492 إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

تتألف المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م من المدفوعات الُمسددة نيابًة عن شركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب. تم إجراء المعامالت التالية بين الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب:

المعامالت مع موردين شركة ويلسبون لتغليف األنابيب )بسبب كون التسهيالت البنكية تحت اسم الشركة(. 	
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سداد مصاريف التأمين نيابة عن شركة ويلسبون لتغليف األنابيب. 	

دفع رواتب الموظفين وغيرها من النفقات نيابة عن شركة ويلسبون لتغليف األنابيب. 	

دفع الشركة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب مقابل خدمات تغليف األنابيب المتعاقد عليها من الباطن. 	

التحصيالت المستلمة نيابة عن شركة ويلسبون لتغليف األنابيب. 	

األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ 89.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م تتعلق بـالمدفوعات التي تم سدادها نيابة عن شركة 
ويلسبون لتغليف األنابيب مثل مدفوعات التأمين والمصاريف المتعلقة بالموظفين والتسهيالت المصرفية.

دفعات مقدمة إلى الموردين 

تتأّلف الدفعات المقدمة إلى الموردين كما في 31 مارس 2019م و2020م بشكل أساسي من الدفعات المقدمة المدفوعة نيابة عن شركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب لقاء مواد تغليف األنابيب التي تّم شراؤها مثل استيراد مواد لحام قابلة لالنصهار التي تستخدم في عملية اللحام على أنابيب الشركة والخدمات 
األخرى. على هذا النحو، فإن التقدم إلى حركة الموردين مدفوع إلى حد كبير بشراء المواد لتلبية متطلبات اإلنتاج )والتي قد تختلف من شهر آلخر(.
ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين من 1.9 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 5.0 مليون ريال سعودي كما في السنة 

المنتهية في 31 مارس 2020م نتيجة زيادة مبيعات شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في عام 2020م.

كما ارتفعت إلى 19.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م ويرجع ذلك إلى تسلم الشركة المواد الخام الالزمة لتنفيذ غالبية المشاريع القائمة.

مصاريف مدفوعة مقدمًا

تتألف المصاريف المدفوعة مقدًما بالدرجة األولى من الدفعات المقدمة على رسوم االلتزام للمقرضين ونفقات التأمين الطبي والتأمين على الممتلكات. 
حصلت الشركة على تسهيالت بنكية إضافية خالل عام 2020م لدعم متطلبات رأس المال العامل مما أدى إلى انخفاض هامش المدفوعات النقدي إلى 
الموردين. انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما من 58.1 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 2.4 مليون ريال سعودي 

كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م.

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدًما من 2.4 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 2.7 مليون ريال سعودي كما في السنة 
المنتهية في 31 مارس 2021م. نتيجة ارتفاع رصيد مصروفات التأمين الطبي المدفوع مقدما بقيمة 0,3مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2021م 

مقارنة بذات الرصيد كما في 31 مارس 2020م.

أخرى

تتألف الذمم المدينة األخرى بشكل أساسي من الدفعات المسبقة إلى الموظفين والضريبة على القيمة المضافة. انخفضت الذمم المدينة األخرى من 
4.9 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 0.5 مليون ريال سعودي. كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م. وذلك 

بسبب تسوية رصيد ضريبة القيمة المضافة المدينة كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م.

 ارتفعت الذمم المدينة األخرى من 0,5 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 3,8 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية 
في 31 مارس 2021م ويرجع ذلك أساًسا إلى دمج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب.

الزكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد

توزيع الزكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 43و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي
22,614 )3,168( )3,051( كما في 1 أبريل

490 - - تحويالت
 20,137 25,942 50 مخصصات السنة
)25,511( - - مدفوعات

- - )167( التسويات المتعلّقة بالفترات السابقة
)16,029( )160( - الضريبة الُمَقّدمة المسّددة في خالل السنة
 1,701 22,614 )3,168( كما في 31 مارس

المصدر: القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م تكّون صافي رصيد الزكاة وضريبة الدخل المستردة )3.2( مليون ريال سعودي بشكل أساسي من ضريبة 
الدخل المستحقة. كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، تكّون صافي رصيد الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع 22.6 مليون ريال سعودي 
يتكون من 4.6 مليون ريال سعودي من الزكاة مستحقة الدفع و18.0 مليون ريال سعودي من ضريبة الدخل المستحقة الدفع المندرجة تحت بند المطلوبات 

كما في 31 مارس 2019م إلى مطلوبات متداولة في 31 مارس 2020م نتيجة لألرباح المحققة في 2020م. 

النقد وما يماثله

توزيع النقد وما يماثله للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 44و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020 31 مارس 2019 العملة: ألف ريال سعودي
12 33 8 النقد في الصندوق

42,304 69,091 16,229 النقد لدى البنوك
 42,316 69,124 16,237 إجمالي النقد وما يماثله

المصدر: القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

ارتفع رصيد النقد وما يماثله من 16.2 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 69.1 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 
31 مارس 2020م، مدفوًعا بزيادة في صافي النقد الوارد من األنشطة التمويلية حيث حصلت الشركة على قروض إضافية قصيرة األجل بقيمة 247.9 
مليون ريال سعودي خالل العام، يقابلها سداد قروض طويلة األجل ومطلوبات إيجار بقيمة 43.8 مليون ريال سعودي مجتمعًة. باإلضافة إلى ذلك، قابلت 
الزيادة في صافي النقد الوارد من األنشطة التمويلية جزئًيا صافي التدفقات النقدية الصادرة والبالغة 148.3 مليون ريال سعودي من األنشطة التشغيلية 

مدفوعة بزيادة في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى.

انخفض رصيد النقد وما يماثله من 69,1مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 42,3 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 
31 مارس 2021م، مدفوًعا بسداد القرض الممنوح من مؤسسة تحلية المياه.

مطلوبات غير متداولة

توزيع المطلوبات غير المتداولة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 45و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019 العملة: ألف ريال سعودي
- - 37,500 اقتراضات طويلة األجل
- 105,882 105,882 قروض طويلة األجل من الشركاء

21,706 25,108 - المطلوبات اإليجارية
8,003 739 - المطلوبات الضريبية المؤجلة
16,630 12,033 9,218 التزامات منافع الموّظفين

- - 38,372 دفعة مسبقة من عميل
46,340 143,762 190,972 مجموع المطلوبات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

قروض طويلة األجل

القروض طويلة األجل للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 46و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020 31 مارس 2019 العملة: ألف ريال سعودي 
- 32,698 32,698 صندوق التنمية الصناعية السعودي
- 37,500 75,000 قرض من بنك تجاري
- - )441( ناقصاً: تكاليف العمليات غير المستهلكة
- 541 1,846 إضافة: التكاليف المالية المستحقة
- 70,739 109,103 مجموع القروض
- 70,739 71,603 ناقصاً: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
- - 37,500 مجموع القروض طويلة األجل

المصدر: القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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البنوك. وقد  اللجان الشرعية داخل  التي حصلت عليها الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومعتمدة من قبل  البنكية  إن جميع التسهيالت 
استغلت المجموعة تسهيالت بنكية منوعة إلى جانب االستفادة من تدفقاتها النقدية من األنشطة التشغيلية وذلك للوفاء بمتطلبات النفقات الرأسمالية. 

أما القروض طويلة األجل التي تّم الحصول عليها فهي: 

صندوق التنمية الصناعية السعودي

أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 1435/05/11هـ )الموافق 2014/03/12م( وتم تعديله في 1441/08/15هـ 
)الموافق 2020/04/08م( بقيمة 125.2 مليون ريال سعودي لغرض تمويل توسيع مصنع األنابيب. 

الدفعة النهائية من القرض تم سدادها خالل عام 2021م. 

قرض من بنك تجاري

حصلت الشركة على تسهيل قرض متوسط األجل بقيمة 150.0 مليون ريال سعودي من البنك األول )البنك السعودي البريطاني حالياً(. ويحمل القرض 
نفقات مالية بأسعار السوق السائدة والتي تستند إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية »سايبور«. كما في 31 مارس 2020م، لم تلتزم 
الشركة بتعهدات القرض بموجب االتفاقية المبرمة مع البنك األول )البنك السعودي البريطاني حالياً(. ومع ذلك، لم يكن هناك أي أثر على الشركة 
لمخالفة التعهدات، وقامت الشركة بسداد القرض بالكامل من بنك تجاري )البنك السعودي البريطاني حالياً(. إّن القرض التجاري كان مضمونا من خالل 
ضمانات شركات مقدمة من المساهمين, يرجى الرجوع الى قسم »االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة« رقم  12-5 في هذه النشرة لمزيد من 

المعلومات حول طبيعة تلك الضمانات.

اتفاقيات شروط القروض

اتفاقيات شروط القروض كما في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 47و6الجدول )

تعّهدات وشروط أخرى هدف التمويل تاريخ اإلتفاقية
الرصيد القائم 

كما في 31 
مارس 2021م

المبلغ الُمتاح 
)مليون ريال 

سعودي(

العملة: ألف 
ريال سعودي

األصول المتداولة / الخصوم المتداولة < 1: 1. 	
إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق الملكية < 3: 1. 	
الحد األقصى للنفقات الرأسمالية السنوية < 7.0 مليون ريال سعودي. 	
الحد األقصى للنفقات اإليجارية السنوية < 2.1 مليون ريال سعودي. 	
يجب أن يكون الحد األقصى لتوزيعات األرباح السنوية أقل من 25% من  	

رأس المال المدفوع أو إجمالي السداد خالل العام

لتمويل إنشاء 
مرافق المصنع

12 مارس 
2014 وتم 

تعديلها في 8 
إبريل 2020 

- 125.2
صندوق التنمية 

الصناعية 
السعودي

القيمة الصافية الملموسة البالغة 110.0 مليون. 	
االنتاجية  	 األعمار  خالل   1,0x دون  تنخفض  أال  التداول  نسبة  على 

للتسهيالت.
االنتاجية  	 األعمار  خالل   1,8x تتخطى  أال  المالية  الرافعة  نسبة  على 

للتسهيالت.
األعمار  	 1,5x خالل  دون  تنخفض  أال  الدين  تغطية خدمة  نسبة  على 

االنتاجية للتسهيالت.

قروض 
لألعمال 
الرأسمالية

13 يونيو 2014 - 150.0

قرض من بنك 
تجاري

)البنك السعودي 
البريطاني 

حالياً(

األصول المتداولة / الخصوم المتداولة < 1.25: 1. 	
إجمالي المطلوبات / صافي القيمة الملموسة <3: 1, 	
الحد األقصى للقيمة الصافية الملموسة: 105.9 مليون ريال سعودي, 	
الحد األقصى لتوسعات رأس المال أو االستثمارات <10.0 مليون ريال  	

سعودي.

التسهيالت 
الخاصة 
بمشروع 

تصنيع وتوريد 
مواسير 
لمشروع 
الجبيل 

ونظام نقل 
مياه المدينة 

المنورة.

30 مايو 2018 
وتم تعديلها 
في 19 إبريل 

2020

90,4 1,120.0
مصرف اإلنماء

)قرض متوسط   
األجل(

األصول المتداولة / الخصوم المتداولة< 1: 1. 	
إجمالي المطلوبات / صافي القيمة الملموسة <2.5: 1. 	

تمويل شراء 
المواد الخام

7 أكتوبر 2018
وتم تعديلها في 
4 يونيو 2020

38,8 530.0

البنك األهلي 
التجاري

)قرض متوسط   
األجل(

129,2 1,925.2 مجموع 
التسهيالت

المصدر: الشركة 
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وقد قامت الشركة بتسديد القرض وفك الرهن المقدم كضمان لصندوق التنمية الصناعية السعودية الواقع على مصانع الشركة وكافة ما يتبع لها من 
معدات ومنقوالت وملحقات المنشأة على األرض المستأجرة من هيئة المدن الصناعية والتي تبلغ مساحتها مائة وأربعين ألف )140,000( متر مربع.

ال يوجد أي رهونات أخرى على ممتلكات الشركة كما في 31 مارس 2021م.

كما قامت الشركة بتسديد قرض مصرف اإلنماء في شهر ابريل 2021م.

إن القروض المذكورة أعاله مشمولة بضمانات شركات مقدمة من المساهمين وكذلك كفاالت غرم وأداء من قبل صالح بن محمد بن حمد الحمادي و 
محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل العثمان، )يرجى مراجعة قسم »إتفاقيات التمويل« رقم  12-4-3 و كذلك قسم »االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات 

العالقة« رقم  12-5 من هذه النشرة لمزيد من التفاصيل.(

قروض طويلة األجل من المساهمين1

القروض طويلة األجل من المساهمين للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 48و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

483 52,816 52,816 شركة ويلسبون موريشوص القابضة

275 35,289 - شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

159 17,777 - شركة رؤية العالمية لالستثمار

- - 53,066 مصنع عزيز لألنابيب األوروبية

48 - - محورين للخدمات الصناعية

965 105,882 105,882 إجمالي قروض المساهمين األساسية

2,199 - - التكاليف المالية المستحقة

3,164 105,882 105,882 مجموع األرصدة

المصدر: القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

الحركة في العنصر الرئيسي من القروض من المساهمين )إجمالي قروض المساهمين األساسية( للسنوات المالية (: 49و6الجدول )
المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م العملة: ألف ريال سعودي 

105,882 105,882 في 1 إبريل

تحويل من شركة ويلسبون لتبطين وتغليف األنابيب

14,023 - شركة ويلسبون موريشوص القابضة

6,756 - شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

8,257 - شركة رؤية العالمية لالستثمار

29,036 المجموع الفرعى 

6,732 - محورين للخدمات الصناعية

633 - شركة ويلسبون موريشوص القابضة

7,366 - المجموع الفرعى 

تسديدات

)3,773( شركة رؤية العالمية لالستثمار

)3,593( شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

)7,366( المجموع الفرعى 

134,919 105,882 المجموع 

تحويل إلى رأس المال:

  1
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31 مارس 2021م 31 مارس 2020م العملة: ألف ريال سعودي 

)66,990( شركة ويلسبون موريشوص القابضة

)38,177( شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

)22,102( شركة رؤية العالمية لالستثمار

)6,684( محورين للخدمات الصناعية

)133,953( المجموع الفرعى

965 105,882 إجمالي قروض المساهمين األساسية في 31 مارس 

المصدر: القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م

بلغت قروض الشركة من المساهمين 105.9 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م. وظل رصيد إجمالي القروض القائم ثابًتا 
كما في 31 مارس 2019م و2020م. قدم مساهمين الشركة قروضاً في عام 2010م بمقدار 105.9 مليون ريال سعودي بنسبة 5.25% سنوياً.

تمت إعادة تخصيص الرصيد القائم لقرض المساهمين الذي تم الحصول عليه من مصنع عزيز لألنابيب األوروبية في السنة المنتهية في 31 مارس 
2019م إلى شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي وشركة رؤية العالمية لالستثمار في 31 مارس 2020م بأرصدة قائمة تبلغ 35.3 مليون ريال 
البالغة 45.0% إلى  التوالي، حيث تم تحويل نسبة المساهمين السابقة في مصنع عزيز لألنابيب األوروبية  سعودي و 17.8 مليون ريال سعودي على 

المساهمين المذكورين بتقسيم نسبة المساهمة بنسبة 28.5% و 16.5%، على التوالي. 

تم تحويل قروض من رصيد المساهمين بقيمة 140.5 مليون ريال سعودي في 30 سبتمبر 2020م من المطلوبات غير المتداولة إلى المطلوبات المتداولة 
ثم قامت الشركة بزيادة رأسمالها من خالل رسملة 134.0 مليون ريال سعودى من رصيد قروض المساهمين بعد موافقتهم كما هو مسجل في محضر 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في يوم 1442/5/13 هـ. . ومن ثم فقد انخفض رصيد قروض طويلة األجل من الساهمين من 105,8 مليون 

ريال سعودى كما في 31 مارس 2020م الى 3,2 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2021م.

تم سداد الرصيد القائم للقروض طويلة األجل من المساهمين كما فى 31 مارس 2021 بقيمة 3,2 مليون ريال سعودى بالكامل خالل شهر سبتمبر 2021م.

مطلوبات إيجارية

مطلوبات إيجارية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 50و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

47,533 43,933 - الحّد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية

)16,030( )7,796( - ناقصاً: سداد الحّد األدنى من مدفوعات اإليجار

)3,865( )4,413( - ناقصاً: التكاليف المالية المستقبلية غير المستحقة بعد

27,639 31,724 - القيمة الحالية الصافية للحّد األدنى لمدفوعات اإليجار

)5,932( )6,617( - ناقصًا: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة

21,706 25,108 - الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

أبرمت إدارة الشركة بعض االتفاقيات التي منحتها موجودات حق االستخدام وااللتزامات المتعلقة باألراضي والمباني. وتقوم الشركة بإثبات المطلوبات 
اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار طبقاً للمعيار الدولى رقم 16.

لم يكن للشركة أية أرصدة للمطلوبات اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار كما في 31 مارس 2019م وكان ذلك نتيجة عدم سريان المعيار الدولى رقم 16 
حينئذ.

قامت الشركة خالل عام 2020م بدفع إيجارات قيمتها 7,8 مليون ريال سعودى متعلقة بالفيالت الخاصة بالموظفين كما قامت بإنهاء ايجارات قيمتها 0,5 
مليون ريال سعودى متعلقة أيضا بالفيالت الخاصة بالموظفين مما نتج مطلوبات إيجارية متداولة بقيمة 6,6 مليون ريال سعودى و مطلوبات إيجارية طويلة 

األجل بقيمة 25,1 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2020م . 

كما في 31 مارس 2021م قامت الشركة بسداد الحّد األدنى من المدفوعات اإليجارية بقيمة 16,0 مليون ريال سعودى مما نتج عنه مطلوبات إيجارية 
متداولة بقيمة 5,9 مليون ريال سعودى و مطلوبات إيجارية طويلة األجل بقيمة 21,7 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2021م.

130



موجودات / )مطلوبات( الضريبة المؤجلة

لمزيد من التفاصيل حول حركة مطلوبات الضريبة المؤجلة للشركة وإثباتها، فضاًل راجع جدول  6-14 »المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية 
المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م« من هذه النشرة(. . 

التزامات منافع الموظفين

التزامات منافع الموظفين للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 51و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

12,033 9,218 6,532 1 أبريل
3,476 - - تحويالت
1,460 1,631 1,169 تكلفة الخدمة الحالية
496 382 322 مصروف الفائدة

)1,344( )471( )168( مدفوعات
509 1,273 1,362 إعادة قياس

16,630 12,033 9,218 31 مارس

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

التقييمات  التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين مخصًصا لمنافع نهاية الخدمة للموظفين في نهاية كل سنة مالية ويتم احتسابها باستخدام  تمثل 
االكتوارية المستقلة. ارتفع رصيد منافع نهاية الخدمة للموظفين بنسبة 30.5% من 9.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م إلى 12.0 مليون 
ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م. ثم ارتفع بنسبة 38,2% إلى 16,6 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 

2021م نتيجة لدمج الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب مدفوًعا أيًضا بتراكم االلتزامات التي يتعين دفعها للموظفين.

تتماشى الزيادات في التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين مع التغيير في التزامات المنافع المحددة للشركة على أساس سنوي وكذلك التغيير في معدل 
الخصم المفتََرض من 4.3% في 2019م ليصل إلى 3.5% في 2020م ثم 3,6% في 2021م. بعد تطبيق الشركة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

19، أصبح من الضروري استخدام التقييمات االكتوارية لمخصصات التزامات منافع الموظفين المستحقة. 

دفعات مقدمة من عميل 

تتعلق الدفعات المقدمة من عميل البالغة 38.4 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م بالدرجة األولى بالجزء غير المتداول من 
الدفعات المقدمة من مؤسسة تحلية المياه، بناًء على الفواتير المستقبلية المتوقعة وتسليم العقود. وقد تم تصنيف الرصيد القائم ضمن المطلوبات غير 

المتداولة بناًء على سير الفواتير المتوقع في عام 2020م .

المطلوبات المتداولة

المطلوبات المتداولة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 52و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 
109,569 191,829 337,929 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

- 70,739 71,603 الجزء المتداول ضمن قروض طويلة األجل*
5,932 6,617 - الجزء المتداول ضمن المطلوبات اإليجارية*

130,409 436,428 187,124 قروض قصيرة األجل
5,817 22,614 - زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع
3,164 - - الجزء المتداول من قروض طويلة األجل من المساهمين

254,892 728,226 596,655 مجموع المطلوبات المتداولة

مؤشرات األداء الرئيسية
131 30 135 متوسط فترة السداد باأليام )مع األطراف ذات العالقة( 
131 30 135 متوسط فترة السداد باأليام )دون األطراف ذات العالقة(

* التفاصيل حول الجزء المتداول ضمن لقروض طويلة األجل وضمن المطلوبات اإليجارية موجودة في القسم الذي يناقش القروض طويلة األجل والمطلوبات اإليجارية. 
المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م
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ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 53و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

76,529 108,299 263,419 ذمم دائنة تجارية 

17,325 38,740 58,282 دفعات مقدمة من عميل

8,242 13,921 6,006 المصاريف المستحقة

7,026 7,909 3,720 رواتب ومنافع مستحقة

402 - 5,131 األطراف ذات العالقة

ضريبة القيمة المضافة المستحقة -  22,960 -

 3  - 1,371 التكاليف المالية المستحقة

109,569  191,829 مجموع الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى 337,929

مؤشرات األداء الرئيسية

56 30 135 متوسط فترة السداد باأليام )مع األطراف ذات العالقة(

56 30 135 متوسط فترة السداد باأليام )دون األطراف ذات العالقة(
المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

ذمم دائنة تجارية 

ذمم دائنة تجارية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 54و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

76,529 2,839 253,668 ذمم دائنة تجارية 

- )10,132( - دفعات مقدمة للشركة السعودية للحديد والصلب

- )22,223( - دفعات مقدمة لشركة سلطان للنقل 

- 137,815 9,751 ذمم دائنة تجارية أخرى 

76,529 108,299 263,419 مجموع الذمم الدائنة التجارية 

المصدر: الشركة 

أعمار الديون للذمم الدائنة التجارية مخصوًما منها الدفعات المقدمة و الذمم التجارية الدائنة األخرى للسنوات المالية (: 55و6الجدول )
المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

33,665 2,127 185,608 0 – 30 يوم

1,083 285 66,864 31-60 يوم

1,472 )6,966( 917 61-90 يوم 

11 )58( 83 91- 180 يوم

1,249 7,318 )2( 181- 360 يوم 

)1,445( 133 198 < 360 يوم

40,494 - - فواتير تحت التسوية

76,529 2,839 253,668 الذمم الدائنة التجارية مخصوًما منها الدفعات المقدمة و الذمم 
التجارية الدائنة األخرى

المصدر: الشركة 
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تتكون الذمم التجارية بشكل رئيسي من مستحقات لموردي المواد الخام وقطع الغيار ومقدمي خدمات النقل والخدمات األخرى. انخفضت الذمم الدائنة 
التجارية بنسبة 58.9% من 263.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م لتصل إلى 108.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م حيث 
قامت إدارة الشركة بتسوية الرصيد القائم للشركة السعودية للحديد والصلب من 247,6 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2019م الى 0,2 مليون ريال 
سعودى كما في 31 مارس 2020م. كان هناك رصيد تحت التسوية للشركة السعودية للحديد والصلب بقيمة 97,3 مليون ريال سعودى مندرجا تحت بند 

الذمم الدائنة األخرى كما في 31 مارس 2020م.

كما انخفضت الذمم الدائنة التجارية لتصل إلى 76.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة دفع جزء كبير من الذمم الدائنة لموردي المواد 
الخام بعد توافر النقدية الالزمة خالل الفترة حيث قامت الشركة بدفع 313,9 مليون ريال سعودى إلى شركةقولدن سورس للصلب و كذلك قامت الشركة 

بدفع 194,9 مليون ريال سعودى خالل عام 2021م.

ارتفع متوسط فترة السداد من مائة وخمسة وثالثون )135( يوًما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى ثالثين )30( يوًما في السنة المنتهية في 
31 مارس 2020م بسبب زيادة شراء المواد الخام خالل العام من زيادة كميات األنابيب التي سيتم تصنيعها وتسليمها إلى عقود المشروع الممنوحة من 
مؤسسة تحلية المياه. بينما ارتفع متوسط فترة السداد باأليام إلى ستة وخمسون 56 يوًما في السنة المنتهية في 30 مارس 2021م نتيجة ارتفاع رصيد 

الذمم الدائنة المستحقة من مشتريات المواد الخام إلى الشركة السعودية للحديد والصلب الى 56,2 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2021م.

دفعات مقدمة من عميل 

تمثل الدفعات المقدمة من العمالء الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء المحليين للشركة، والتي يتم إطفاؤها وتسويتها عند بيع وتسليم األنابيب. 
وانخفض رصيد الدفعات المقدمة من العمالء إلى 38.7 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى 
انخفاض المبيعات المتراكمة من مؤسسة تحلية المياه من 2,163,6 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 736.0 مليون ريال 

سعودي في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م.

شكلت الدفعات المقدمة من مؤسسة تحلية المياة نسبة 96,0% و 98,5% كما في 31 مارس 2019م و2020م على التوالي من إجمالي الدفعات المقدمة من 
العمالء ولم تكن هناك أيه دفعات مقدمة لمؤسسة تحلية المياه كما في 31 مارس 2021م.

وانخفض رصيد الدفعات المقدمة من العمالء مجددا إلى 17.3 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2021م مدفوعة بشكل رئيسي 
بانخفاض الدفعات المقدمة من مؤسسة تحلية المياه العميل الرئيسي للشركة. 

ضريبة القيمة المضافة المستحقة

بلغ رصيد ضريبة القيمة المضافة المستحقة الصافي 23.0 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م. 

المصاريف المستحقة

تتعلّق المصاريف المستحقة بالدرجة األولى برسوم التأشيرات والمستحقات األخرى للعمال المتعاقدين. ارتفعت المصاريف المستحقة بنسبة %131,8 
من6,0 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 13,9 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م 
مدفوعة بالزيادة في حجم عمليات الشركة. وتكبدت الشركة مصاريف إضافية مستحقة كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، مما أدى إلى زيادة 
الرصيد بنسبة 131.8% إلى 13.9 مليون ريال سعودي في نهاية العام بسبب الزيادة في مصاريف التمويل المستحقة ومخصصات عمولة ضمان رأس 

المال لمساهمي الشركة بشكل أساسي لتسهيالت قروض البنك األهلي التجاري واإلنماء.

 انخفض هذا الرصيد كما في 31 مارس 2021م إلى 8,2 مليون ريال سعودى نتيجة نتيجة لسداد القروض في 2021م بعد توافر النقدية الالزمة خالل 
الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.

رواتب ومنافع مستحقة

تتكون الرواتب والمنافع المستحقة الدفع بشكل أساسي من رواتب اإلجازات المستحقة ومصاريف تذاكر السفر جواً والمكافآت المستحقة الدفع التي 
تتكبدها الشركة لموظفيها. ارتفعت الرواتب والمنافع المستحقة من 3.7 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م زيادةإلى 7.9 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م حيث تضمن الرصيد كما في 31 مارس 2020م على مكافآت مستحقة بقيمة 3,8 مليون ريال سعودى وكذلك 

إجازات مستحقة بقيمة 2,7 مليون ريال سعودى 

انخفضت الرواتب والمنافع المستحقة إلى 7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بقيمة 0,9 مليون ريال سعودى نتيجة انخفاض رصيد 
المكافات المستحقة من 4,1 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2020م الى 0,1 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2021م . قابل ذلك االنخفاض 
زيادة في مصروفات األجازات المستحقة لموظفى الشركة من 2,7 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2020م الى 4,2 مليون ريال سعودى كما في 31 

مارس 2021م نتيجة تحويل رصيد االجازات المستحقة الخاص بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب بعد اإلندماج.

تكاليف مالية مستحقة

تتكون التكاليف المالية المستحقة بشكل أساسي من الرسوم المالية المتعلقة بقروض المساهمين 
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يمثل الرصيد 0,1 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2019م الجزء المتداول من هذه التكاليف. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إعادة تصنيف التكاليف 
المالية المستحقة وقدرها 1.4 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م ضمن رصيد القروض قصيرة األجل. فضاًل راجع جدول 
  6-58 »االقتراضات قصيرة األجل للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م« للحصول على تفاصيل حول القروض قصيرة األجل 

والتكاليف المالية المستحقة للسنة المنتهية في 31 مارس 2020م و 2021م.

مستحقات األطراف ذات العالقة

أرصدة المعامالت مع األطراف ذات العالقة طوال السنوات المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 56و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

-  - 3,174 شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

-  - 1,195 شركة ويلسبون كورب ليمتد

232  - 107 محورين للخدمات الصناعية

138  - 655 شركة رؤية العالمية لالستثمار

32 - شركة مشروع األنابيب العربية

402 - 5,131 مجموع مستحقات الطرف ذي عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

مستحقات األطراف ذات العالقة

تتعلّق المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م بشكل رئيسي بشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي 
تتكون  للشركة.  المقرضة  للبنوك  توفير ضمانات  نتيجة  الصناعي  للمقاوالت واالستثمار  الدفع لشركة عزيز  ريال سعودي مستحقة  بقيمة 3.2 مليون 

األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة 

منشآت األعمال التي يمتلك المساهمون حصة فيها )»أطراف ذات عالقة أخرى«(. 

تتطلب اتفاقية المساهمين تصويًتا متحًفظا باألغلبية لجميع القرارات األساسية. وعليه، تخضع الشركة للسيطرة المشتركة من قبل المساهمين الرئيسيين، 
أي شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة )50.01%( وشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي )28.5%( وشركة رؤية العالمية لالستثمار 

)16.5%(. وتخضع شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة بشكل رئيسي لسيطرة شركة ويلسبون كورب المحدودة.

فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها الشركة:

طبيعة المعامالت والعالقة خالل السنوات المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 57و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

طبيعة المعامالت والعالقة 

25,289 20,433 14,571 مشتريات وخدمات أخرى ذات عالقة من شركات زميلة

6,850 - - رسوم ضمان الشركات للشركة

5,930 - - مصاريف االكتتاب المحملة على المساهمين

5,238 5,574 5,558 نفقات مالية محملة من قبل المساهمين

742 3,264 3,267 مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من مساهم

- 2,919 4,416 مبيعات لشركة زميلة

- 3,412 114 تكلفة محملة من قبل المساهمين

- 1,434 2,075 تكلفة محملة على شركات زميلة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م

كما اشتملت تعامالت األطراف ذات العالقة على تعويضات موظفي اإلدارة العليا وقروض من المساهمين كما تم توضيحه سالفا.
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الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل

أثبتت الشركة الجزء المتداول للمطلوبات على قروضها طويلة األجل بقيمة 26.3 مليون ريال سعودي، 71.6 مليون ريال سعودي و70.7 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس من السنوات المنتهية في 2019م و2020م على التوالي، المتعلقة بالقروض طويلة األجل التي حصلت عليها من صندوق التنمية 
الصناعية السعودي والبنك األول )البنك السعودي البريطاني حالياً(. فضاًل راجع جدول6-46 »القروض طويلة األجل للسنوات المالية المنتهية في 31 

مارس 2019م و2020م و 2021م« لمزيد من التفاصيل حول هذه القروض .

الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية

 قامت الشركة خالل عام 2020م بدفع إيجارات قيمتها 7,8 مليون ريال سعودى متعلقة بالفيالت الخاصة بالموظفين كما قامت بإنهاء ايجارات قيمتها 0,5 
مليون ريال سعودى متعلقة أيضا بالفيالت الخاصة بالموظفين مما نتج مطلوبات إيجارية متداولة بقيمة 6,6 مليون ريال سعودى و مطلوبات إيجارية طويلة 

األجل بقيمة 25,1 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2020م . 

قامت الشركة خالل عام 2021م بدفع إيجارات قيمتها 7,8 مليون ريال سعودى والتى قابلها فائدة قيمتها 1,2 مليون ريال سعودى مما نتج عنه مطلوبات 
إيجارية متداولة بقيمة 5,7 مليون ريال سعودى و مطلوبات إيجارية طويلة األجل بقيمة 19,5 مليون ريال سعودى كما في 31 مارس 2021م. 

المطلوبات  التفاصيل حول  فضاًل راجع جدول 6-50 »مطلوبات إيجارية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م« لمزيد من 
اإليجارية للشركة.

اقتراضات قصيرة األجل

االقتراضات قصيرة األجل للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 58و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 
129,201 435,042 173,690 االقتراضات قصيرة األجل
1,208 1,386 - التكاليف المالية المستحقة

- - 13,433 السحوبات البنكية على المكشوف 
 130,409 436,428 187,124 مجموع القروض قصيرة األجل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م، و2021م.

تتعلّق باالقتراضات البنكية قصيرة األجل وتسهيالت السحوبات البنكية على المكشوف التي تّم الحصول عليها من بنوك عديدة مثل البنك األهلي التجاري 
وبنك اإلنماء، وتحّمل النفقات المالية بأسعار السوق السائدة التي تعتمد على معدالت سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(. وتّم الحصول على 
هذه التسهيالت من أجل شراء المواد الخام. إن هذه التسهيالت مضمونة مقابل ضمانات شركات مقدمة من قبل المساهمين في الشركة )ولمزيج من 
التفاصيل حول االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة، فضاًل راجع القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة.( 

ارتفعت االقتراضات قصيرة األجل بنسبة 150.5% من 173.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م إلى 435.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2020 حيث حصلت الشركة على قروض إضافية لألعمال الرأسمالية من بنوك محلية، ال سيما بنك اإلنماء، لدعمها في شراء العمليات وتصنيعها.

تكّبدت الشركة تكلفة تسهيالت السحوبات البنكية على المكشوف بقيمة 0,4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م. ولم يتّم تسجيل أي سحوبات 
بنكية على المكشوف للشركة كما في 31 مارس 2020م أو 2021. 

مارس (: 59و6الجدول )  31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  المستحقة(  المالية  التكاليف  متضمنة  )غير  األجل  قصيرة  االقتراضات 
2019م و2020م و 2021م

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

38,804 320,329 38,440 البنك األهلي التجاري

90,396 114,713 148,684 بنك اإلنماء 

129,201 435,042 187,124 إجمالي االقتراضات قصيرة األجل )غير متضمنة التكاليف 
المالية المستحقة(

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م، و2021م. 

كان القرض الذي تم الحصول عليه من البنك األهلي التجاري بمثابة تسهيل تم استخدامه لتمويل متطلبات رأس المال العامل لعمليات الشركة. في خالل 
عام 2020م، استفادت الشركة أيًضا من مبلغ 281.9 مليون ريال سعودي من التسهيالت االئتمانية المتجددة، مما أدى إلى زيادة رصيد االقتراض على 
أساس سنوي. في خالل عام 2020م، تم تخفيض الحد المسموح به للتسهيالت من 550.0 مليون ريال سعودي إلى 530.0 مليون ريال سعودي. وتنتهي 

صالحية تسهيالت البنك األهلي التجاري في 1441/12/10هـ )الموافق 2020/07/31م(.
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أما تسهيالت مصرف اإلنماء فقد تّم الحصول عليها واستخدامها لتمويل شراء المواد الخام للشركة. في خالل عام 2020م، قامت الشركة بسداد مبلغ 
34.0 مليون ريال سعودي للتسهيالت مما أدى إلى انخفاض الرصيد إلى 114.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

انخفض رصيد االقتراضات قصيرة األجل من 435.0 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى 129.2 مليون ريال سعودي كما في الفترة المنتهية 
في 31 مارس 2021م بسبب انخفاض مسحوبات تمويل متطلبات راس المال العامل نتيجة توافر التقد لدى الشركة. 

زكاة وضريبة دخل مستحقة

رصيد الشركة من صافي الزكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد بلغ قدره 3,2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م، وهو يتكون من 50 الف 
ريال سعودي من الزكاة المستحقة و)3,2( مليون ريال سعودي من وضريبة الدخل القابلة لالسترداد.

تكبدت الشركة رصيد صافي الزكاة وضريبة الدخل المستحقة البالغ قدرها 22,6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، وهو يتكون من 4.6 مليون 
ريال سعودي من الزكاة المستحقة و18.0 مليون ريال سعودي من ضريبة الدخل المستحقة.

 رصيد الشركة من صافي الزكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد بلغ قدره 1,7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، وهو يتكون من 5,8 مليون 
ريال سعودي من الزكاة المستحقة و )4,1( مليون ريال سعودي من وضريبة الدخل القابلة لالسترداد.

 فضاًل راجع جدول 6-43 »توزيع الزكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م« للحصول على 
نظرة عامة حول الزكاة وضريبة الدخل المستحقة والموجودات.

حقوق الملكية 

حقوق الملكية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 60و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

210,000 76,047 76,047 رأس المال

35,005 20,179 - احتياطي نظامي

272,612 180,337 )35,145( أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

517,617 276,562 40,902 المجموع

مؤشر األداء الرئيسي

%28.6 %85.7 % )169.4( عائد على حقوق الملكية

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م، و2021م.

رأس المال

المساهمين خالل السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م(: 61و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م بلد التأسيس  العملة: ألف ريال سعودي 

%50.01 %50.01 %50.01 موريشيوس شركة ويلسبون موريشوص القابضة

%28.50 %28.50 - المملكة  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار 
الصناعي

%16.50 %16.50 - المملكة  شركة رؤية العالمية لالستثمار

%4.99 %4.99 %4.99 المملكة  محورين للخدمات الصناعية

- - %45.00 المملكة  مصنع عزيز لألنابيب األوروبية

%100.0 %100.0 %100.0 المجموع

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م، و2021م.

يتكون رأس المال الصادر عن الشركة من رأس المال المصرح به والمدفوع وقدره 210.0 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 10 رياالت سعودية لكل سهم.

 قرر مساهمو الشركة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10 سبتمبر 2020م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد خالل شهر سبتمبر 
2020م زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5 رياالت سعودية كجزء من تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة. لشركة مساهمة مقفلة. تم االنتهاء من 

اإلجراءات القانونية المتعلقة بهذه الزيادة في رأس المال..
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باإلضافة إلى ذلك، وكجزء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، تم تحويل إجمالي عدد 76،046،875 سهم مدرج بسعر 1 ريال سعودي للسهم 
إلى 7،604،688 سهم مدرج بسعر 10 رياالت سعودية للسهم..

كذلك قرر مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 ديسمبر 2020م زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 133.9 مليون ريال سعودي 
وتم الوفاء بها من خالل قروض المساهمين البالغ مقداره 133.9 مليون ريال سعودى لصالح المساهمين بموجب شهادة المحاسب المالى.

احتياطي نظامي 

وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في المملكة، يتوّجب على الشركة تحويل نسبة 10% من الربح للسنة بعد تعديل الخسائر المتراكمة إلى احتياطي 
نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30% من رأس المال الشركة. 

هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حالياً على المساهمين في الشركة.

أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

ارتفعت )الخسائر المتراكمة( من )35.1( مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م إلى 180,3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م ثم الى 
272,6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة أرباح الشركة في السنتين المنتهيتين 31 مارس 2020م و 31 مارس 2021م على التوالى.

مطلوبات محتملة وارتباطات

تقدم الشركة خطابات اعتماد وضمانات في سياق اعمالها االعتيادية، وقد بلغ رصيد المطلوبات المحتملة لخطابات اعتماد وضمانات التي تقدمها الشركة 
كما في 31 مارس 2019م مبلغ 876,0 مليون ريال سعودي، انخفضت المطلوبات المحتملة إلى 517.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، وكما 

في 31 مارس 2021م، انخفضت المطلوبات المحتملة لتصل إلى 479.9 مليون ريال سعودي.

التدفقات النقدية للشركة	. 

قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م(: 62و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

 175,668 266,550 )72,352( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت لـ:

38,519 33,594 25,955  استهالك

115 216 212  إطفاء 

- )36( )64( ربح من بيع ممتلكات ومعدات

- )117( - ربح من اإلنهاء المبكر لمطلوبات إيجارية

649 3,731 )332( مخصص )عكس( مخزون متقادم

2,498 3,928 - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

32,011 48,110 28,018 تكاليف مالية

1,460 1,631 1,169 مخصص التزامات منافع الموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

74,570 16,666 )139,058( نقص )زيادة( في المخزون

306,303 )290,289( )272,156( نقص )زيادة( في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

)204,450( )184,827( 262,008 زيادة )نقص( في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

427,342 )100,843( )166,599( النقد الناتج من )الُمسَتخدم في( العمليات

 )27,070( )46,851( )21,124( تكاليف مالية مدفوعة

)1,344( )471( )168( التزامات منافع موظفين مدفوعة 

)41,540( )160( - زكاة وضريبة دخل مدفوعة

357,387 )148,324( )187,891( صافي النقد الوارد )الصادر( من األنشطة التشغيلية
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2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

)1,453( )2,919( )23,468( مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات 

 )6( )10( )40( مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة

- 36 70 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

)1,459( )2,893( )23,438( صافي النقد الوارد )الصادر( من األنشطة االستثمارية

)305,841( 247,918 187,124 تغيرات في اقتراضات قصيرة األجل

)70,198( )37,500( )18,750( تسديدات اقتراضات طويلة األجل

)6,724( )6,314( - تسديدات المطلوبات اإليجارية

7,366 - - عائدات القروض من المساهمين

)7,366( - - سداد القروض من المساهمين

)382,762( 204,104 168,374 صافي النقد الوارد )الصادر( من األنشطة التمويلية

)26,834( 52,887 )42,955( صافي التغير في النقد وما يماثله

27 تحويالت مالية

69,124 16,237 59,192 نقد وما يماثله في بداية السنة

42,316 69,124 16,237 نقد وما يماثله في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م، و2021م. 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية بنسبة )21,1(% من )187.9( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى )148,3( مليون ريال 
سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك أساًسا إلى:

نقص في المخزون بقيمة 16,7 مليون ريال سعودي خالل العام نتيجة زيادة استهالك المواد الخام لتلبية متطلبات اإلنتاج. 	

ارتفاع الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بقيمة 29,3 مليون ريال سعودي. 	

انخفاض الذمم الدائنة بقيمة 184,8 مليون ريال سعودي نتيجة لتسديد المدفوعات لموردي المواد الخام. 	

وتحسنت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة 21.1% من )148.3( مليون ريال سعودي في عام 2020م الى 357,4مليون ريال سعودي في عام 
2021م، مدفوعة بتحصيل جزء كبير من أرصدة الذمم التجارية المدينة الخاصة بمؤسسة تحلية المياه .

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

تضمنت األنشطة االستثمارية للشركة مدفوعات لشراء وبيع الممتلكات والمصنع والمعدات باإلضافة إلى مدفوعات لشراء الموجودات غير الملموسة. 
وانخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من 23.4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2,9 مليون ريال سعودي خالل 
عام 2020م حيث بلغت المصاريف الرأسمالية المتكبدة للشركة على شراء اآلالت للمطحنة الرابعة بقيمة 18.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م )تمثل 
بشكل أساسي تكاليف المعدات وتكاليف إنشاء المباني والبنية التحتية(.انخفض صافي التدفقات النقدية في األنشطة االستثمارية من 2.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م إلى 1,5مليون ريال سعودي في عام 2021م حيث تشكلت النفقات الرأسمالية للشركة خالل العام من شراء سيارة إسعاف وأجهزة 

تكييف الهواء، والمولدات، وبرج اإلضاءة وغيرها من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المتعلقة بإنشاء مصنع األنابيب.

كان هناك تغيرا طفيفا في التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية خالل 2021م قيمته 1,4 مليون ريال سعودى يخص الشركة وال يتعلق 
بشركة ويلسبون لتغليف األنابيب.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

ارتفع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من 168,4مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 204,1 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث 
حصلت الشركة على قروض إضافية قصيرة األجل بقيمة 247,9 مليون ريال سعودي، وقابل ذلك أيضاً سداد أجزاء مستحقة من القروض طويلة األجل 
بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي نتيجة سداد مطلوبات إيجارية بقيمة 6.3 مليون ريال سعودي. انخفض صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
بنسبة 287,5% إلى )386,8( مليون ريال سعودي في عام 2021م حيث قامت الشركة بسداد جزء كبير من القروض المستحقة خالل 2021م بعد توافر 

النقدية نتيجة تحصيل المستحقات من مؤسسة تحلية المياه.

لم يتّم دفع أي أرباح للشركاء خالل السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م. 
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ملخص المعلومات المالية لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب 2و4و6
ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب(: 63و6الجدول )

الفترة من 1 ابريل 
الى 20 يوليو 2020م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر

 39,449  137,398 47,031 إيرادات

)33,121( )114,683( )56,198( تكلفة اإليرادات

 6,328  22,714 )9,167( اجمالي الربح )الخسارة(

)1,014( )4,161( )4,506( مصاريف عمومية وإدارية

- - )243( مخصص الخسارة االئتمانية

 426  116 550 إيرادات تشغيلية أخرى – بالصافي

 5,739  18,670 )13,366( ربح )خسارة( التشغيل

)625( )4,705( )4,774( تكاليف مالية

 5,114  13,965 )18,140( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

)57( )180( - مصروف الزكاة

)433( )1,388( - مصروف ضريبة الدخل

 4,624  12,397 )18,140( ربح )خسارة( السنة

الخسارة الشاملة األخرى

)507( )316( )264( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

 4,117  12,081 )18,404( ربح )خسارة( السنة

قائمة المركز المالي 

)40,655( )44,772( )56,854( مجموع حقوق الملكية

- - 87,639 مجموع الموجودات غير المتداولة

 118,328  124,752 15,633 مجموع الموجودات المتداولة

118,328 124,752 103,272 مجموع الموجودات

- - 81,251 مجموع المطلوبات غير المتداولة

 158,983  169,524 78,875 مجموع المطلوبات المتداولة

 158,983  169,524 160,126 مجموع المطلوبات

 118,328  124,752 103,272 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة التدفقات المالية

 18,946  35,241 6,681 صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التشغيلية

)580( )387( )53( صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية

)20,000( )33,442( )8,223( صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التمويلية

 1,661  249 1,843 نقد وما يماثله في بداية السنة

 27  1,661 249 نقد وما يماثله في نهاية السنة

مؤشرات األداء الرئيسية

4,000 4,000 4,000 الطاقة اإلنتاجية )بآالف المتر المربع(

85,932 2,310 362,7 الكمية المباعة )بآالف المتر المربع(
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الفترة من 1 ابريل 
الى 20 يوليو 2020م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

53,8 5,37 49.5 العائد لكل متر مربع يتم تسليمه للعميل )ريال سعودي(

385 50 28.6 تكلفة المواد لكل متر مربع يتم تسليمه للعميل )ريال سعودي(

كنسبة مئوية من الدخل

%16.0 %16.5 % )19.5( هامش الربح اإلجمالي )%(

%11.7 %9.0 % )38.6( هامش صافي الربح )%(

%3.9 %9.9 % )17.6( العائد على األصول )%(

)%11.4( )%27.7( %31.9 العائد على حقوق الملكية )%(

 0.7  0.7 0.2 نسبة التداول

%74.4 %73.6 %64.5 إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

مالحظة: األرقام المتعلقة بعام 2020م بالجدول أعاله تم استخراجها من القوائم المالية للفترة المنتهية في 20يوليو 2020م،يرجى الرجوع إلى القسم  6-3-20 »تصحيح خطأ جوهري في 
االعتراف باإليرادات )ينطبق على شركة ويلسبون لتغليف األنابيب(« لمزيد من المعلومات.

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م. 

نتائج عمليات شركة ويلسبون لتغليف األنابيبأ. 

فيما يلي ملخص المعلومات المالية لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب طوال السنوات المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل الى 20 
يوليو 2020م . 

قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر

يظهر الجدول التالي قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 
2019م و2020م والفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م : 

المالية 2019م (: 64و6الجدول ) األنابيب للسنوات  المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف  الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر  قائمة 
و2020م و الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م . 

معدل نمو 
سنوي مركب

نسبة التغيير 
مارس 2020م – 

يوليو 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م

الفترة من 1 
ابريل الى 20 
يوليو 2020م

2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

بيان الدخل الشامل

)%8.4( )%71.3( %192.1  39,449  137,398 47,031 اإليراد 

)%23.2( )%71.1( %104.1 )33,121( )114,683( )56,198( تكلفة اإليرادات

غير منطبق )%72.1( )%347.8(  6,328  22,714 )9,167( إجمالي الربح

)%52.6( )%75.6( )%7.7( )1,014( )4,161( )4,506( مصاريف عمومية وإدارية

)%100.0( %0.0 )%100.0( - - )243( مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

)%12.0( %267.1 )%78.9(  426  116 550 إيرادات أخرى

غير منطبق )%69.3( )%239.7(  5,739  18,670 )13,366( ربح )خسارة( التشغيل

)%63.8( )%86.7( )%1.4( )625( )4,705( )4,774( تكاليف مالية

غير منطبق )%63.4( )%177.0(  5,114  13,965 )18,140( الربح )الخسارة( قبل الزكاة

غير منطبق )%68.2( غير منطبق )57( )180( - الزكاة

غير منطبق )%68.8( غير منطبق )433( )1,388( - تكاليف ضريبة الدخل

غير منطبق )%62.7( )%168.3(  4,624  12,397 )18,140( ربح )خسارة( السنة

مؤشرات األداء الرئيسية

%70 )%96( %140,5 85,9 2,311 961.6 الكمية المباعة )بآالف المتر المربع(
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معدل نمو 
سنوي مركب

نسبة التغيير 
مارس 2020م – 

يوليو 2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2020م

الفترة من 1 
ابريل الى 20 
يوليو 2020م

2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

غير منطبق )%9,6( %20,0 53,8 59,5 49.5 العائد لكل متر مربع يتم تسليمه للعميل )ريال 
سعودي(

%16 )%23( %74 38,5 50 28.6 تكلفة المواد لكل متر مربع يتم تسليمه للعميل )ريال 
سعودي(

كنسبة من اإليرادات

- )0.5(  36.0 %16.0 %16.5 % )19.5( إجمالي الربح

-  0.5 )12.6( )%2.6( )%3.0( %9.6 تكاليف عمومية وإدارية

-  1.0  42.0 %14.5 %13.6 % )28.4( ربح )خسارة( التشغيل

-  2.7  47.6 %11.7 %9.0 % )38.6( صافي اإليرادات

مالحظة: األرقام المتعلقة بعام 2020م بالجدول أعاله تم استخراجها من القوائم المالية للفترة المنتهية في 20يوليو 2020م،يرجى الرجوع إلى القسم  6-3-20 »تصحيح خطأ جوهري في 
االعتراف باإليرادات )ينطبق على شركة ويلسبون لتغليف األنابيب(« لمزيد من المعلومات.

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م.

اإليرادات

تحقق شركة ويلسبون لتغليف األنابيب إيراداتها بشكل أساسي من خالل توفير الخدمات التالية في مجال تغليف األنابيب:

البوليمر  	 من  ومادة الصقة  باالنصهار  المتالحم  اإليبوكسي  من  والثالثة  والثانية  األولى  الطبقات  تتكون  الثالثة:  الخارجية  إيثيلين  البولي  طبقات 
المشترك وبولي إيثيلين. 

أنظمة البولي بروبلين: طبقة أساس من اإليبوكسي المتالحم باالنصهار، تتبعه مادة الصقة من البوليمر المشترك، وطبقة خارجية من البولي بروبيلين. 	

طبقة واحدة وطبقة مزدوجة من إيبوكسي المتالحم باالنصهار: تغليف األنابيب باستخدام اإليبوكسي. 	

وقد شملت إيرادات خدمات تغليف األنابيب الفوالذية الحلزونية عمالء محليين في قطاعي المياه والنفط والغاز.

وتشّغل شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مصنع تغليف األنابيب الواقع في المنطقة الشرقية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بجوار مصنع األنابيب 
للشركة. بعض عمالء شركة ويلسبون لتغليف األنابيب البارزين هم شركة الراشد للتجارة والمقاوالت والشركة وشركة أرامكو السعودية.

شكلت إيرادات األنابيب العارية والمزدوجة 98.4% من مجموع إيرادات شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 2019م و 99,5% في 2020م. وثم ارتفع الى 
99,8% فى الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م، قامت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بإثبات اإليرادات من مبيعات الخردة المتعلقة باإلصالحات التي 

تتّم لمرة واحدة لصالح شركة ويلسبون كورب ليمتد، وهي إحدى شركات مجموعة ويلسبون. 

ارتفعت اإليرادات بنسبة 192,1% من 47.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 137,4 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعود ذلك إلى اإليرادات 
المحّققة من مشروع نقل المياه الجبيل 3 الذي تّم منحه حديثاً من قبل شركة الراشد للتجارة والمقاوالت. ارتفعت الكمية الُمباعة من 961.6 ألف متر 
مربع إلى 2.3 مليون متر مربع خالل الفترة نفسها مدفوعًة بارتفاع بالكمية المنتجة لمشروع نقل المياه الجبيل )الثالث(. ارتفع متوسط اإليرادات للمتر 

المرّبع من 49.5 ريال سعودي إلى 59.5 ريال سعودي خالل الفترة نفسها.

انخفضت اإليرادات بنسبة من )71.3%( خالل الفترة من 1 ابريل إلى 20 يوليو 2020م مقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م حيث بلغت 
اإليرادات للفترة 39,4 مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى قصر فترة المقارنة إضافة إلى توقف المصنع خالل الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر 
يونيو 2020م بسبب جائحة كورونا. انخفضت الكمية الُمباعة من 2.3 مليون متر مربع إلى 85.9 ألف متر مربع خالل الفترة نفسها. انخفض متوسط 

اإليرادات للمتر المرّبع من 59.5 ريال سعودي إلى 53.8 ريال سعودي خالل الفترة نفسها. 

تكلفة اإليرادات

تشمل تكلفة اإليرادات بشكل أساسي تكلفة مواد تغليف األنابيب، ورواتب ومنافع الموظفين وتأجير المعدات. انخفضت تكلفة اإليرادات بمعدل نمو سنوي 
مركب قدره 23,2% من 2019م إلى الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م . ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 104.1%من 56.2 مليون ريال سعودي في 
عام 2019م إلى 114,7 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك إلى انخفاض تكلفة المواد نتيجة انخفااض الكميات المباعة في الفترة من 1 ابريل 
الى 20 يوليو 2020م باإلضافة إلى اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود قائمة الربح والخسارة 
والدخل الشامل اآلخر تعبر عن مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ( وعالوة على 

ذلك تخلل الفترة من 1 أبريل الى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م بسبب جائحة كورونا.
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إجمالي الربح

ارتفع هامش الربح اإلجمالي من )9.2( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 22.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، وكان ذلك مدفوعاً بشكل 
أساسي بانخفاض تكلفة المواد المتكبدة كنسبة مئوية من اإليرادات من 58.4% في عام 2019م إلى 51.8% في عام 2020م، نتيجًة للربحية العالية على 
المشاريع الممنوحة خالل السنة وكذلك الزيادة في الكميات المنتجة مما أّدى إلى تغطية أكبر لتكاليف تحويل المصنع التي تكبدتها شركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب.

انخفض هامش الربح اإلجمالي من 22.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 6,3 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م، 
وكان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي باندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود قائمة الربح والخسارة 
والدخل الشامل اآلخر تعبر عن مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ( وباإلضافة الى 

ذلك فقد تخلل الفترة من 1 أبريل الى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل الفترة من شهر ابريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م..

مصاريف عمومية وإدارية

تتأّلف المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أساسي من رواتب ومنافع الموظفين ورسوم اإليجار والمرافق. انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 
7.7% من 4.5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض مصاريف الشحن 
الخارجية بمقدار 0.3 مليون ريال سعودي المتعلقة بسبب الطبيعة الثابتة للتكاليف الرئيسية مثل رواتب ومصاريف الموظفين واالستهالك المدرجة تحت 

تكاليف التحويل لتغليف األنابيب.

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 77,5% من 4,2مليون ريال سعودي كما في عام 2020م إلى 1,0 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل 
الى 20 يوليو 2020م، وكان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي باندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود 
قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر تعبر عن مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 
2020م ( وباإلضافة الى ذلك فقد تخلل الفترة من 1 أبريل الى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل الفترة من شهر ابريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م.

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

تكبدت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي في 2019م والتي تم تسجيلها ضمن 
المصاريف العمومية واإلدارية ثم تّمت إعادة تصنيفها ضمن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في البيانات المالية للشركة بعد تطبيق المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 9. 

إيرادات تشغيلية أخرى

بيع  من  األخرى  واألرباح  األجنبية  العمالت  صرف  معامالت  من  والخسارة  الربح  المواد،  بمبيعات  رئيسي  بشكل  األخرى  التشغيلية  اإليرادات  تتعلق 
الموجودات.

انخفضت اإليرادات التشغيلية األخرى من 0.6 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث تكبدت شركة 
ويلسبون لتغليف األنابيب مبيعات مواد أقل خالل العام.

ارتفعت اإليرادات التشغيلية األخرى من 0,1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 0,4 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م 
حيث قامت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بعكس أثر اإلطفاءات التي تم اإلعتراف بها بقيم أكبر مما ينبغي )381 الف ريال سعودى( خالل عام 2020 

بعد تطبيق المعيار الدولى رقم 16الخاص بالتأجير ألول مرة بصورة خاطئة.

تكاليف مالية

تتكون التكاليف المالية لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب بشكل أساسي من مصاريف الفوائد على قروض المساهمين. انخفضت التكاليف المالية للشركة 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره )63,8%( من 4.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0,6 مليون ريال سعودي في يوليو 2020م.

انخفضت التكاليف المالية بنسبة 1.4% من 4.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا 
إلى انخفاض الفائدة على قرض المساهمين، الذي انخفض من 79.0 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2019م إلى 49.0 مليون ريال سعودي في 31 
مارس 2020م. وقد قابل ذلك جزئًيا زيادة في التكاليف المالية على إطفاء المصاريف المؤجلة خالل العام من 0.صفر في عام 2019م إلى 0.5 مليون 

ريال سعودي في عام 2020م.

انخفضت التكاليف المالية بنسبة 86,7% من 4.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 0,6 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 
2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى سداد مبلغ قيمته 20 مليون ريال سعودي في ابريل 2020م من مبالغ القروض.
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مصاريف الزكاة

تكبدت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مصاريف زكاة بقيمة 0,6 مليون ريال سعودي خالل الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م بما يتماشى مع صافي 
ق خالل الفترة.  الدخل البالغ 14.0 مليون ريال سعودي الُمَحقَّ

مصاريف ضريبة الدخل

تكبدت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مصاريف ضريبة دخل بقيمة 0,4 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م تماشياً مع األرباح 
الُمَحّققة في خالل العام والناتجة عن زيادة اإليرادات المحققة. تخضع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب حالًيا لضريبة الدخل بنسبة 20.0% المطبقة مع 

نسبة مساهمة فعالة تبلغ 50.01% تخضع لضريبة الدخل.

صافي الدخل

تحسن صافي الدخل من )18.1( مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 12.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 
192,1% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م. إضافًة إلى ذلك، حققت الشركة الكفاءة التشغيلية حيث انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية من 4.5 

مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 

انخفض صافي الدخل من 12,4 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 4,6 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ويرجع ذلك 
بشكل أساسي الى اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل 
اآلخر تعبر عن مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ( وباإلضافة الى ذلك فقد تخلل 

الفترة من 1 أبريل الى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل الفترة من شهر ابريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا.

اإليرادات حسب القطاع

اإليرادات حسب القطاع للسنوات المالية 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل إلى 20 يوليو 2020(: 65و6الجدول )

نسبة التغيير 2020م 
- الفترة من 1 ابريل 
الى 20 يوليو 2020م 

نسبة التغيير 2019م 
- 2020م

الفترة من 1 
ابريل الى 20 
يوليو 2020م

2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)%76,7( %625,7 26,274 112,774 14,982 قطاع المياه

%193,9 )%86,0( 13,081 4,451 31,789 قطاع النفط والغاز

)%99,5( %7658,1 95 20,171 260 مبيعات الخردة وغيرها

)%71( %192 39,449 137,398 47,031 مجموع اإليرادات

نقاط مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

)15,5( 50,2 %66.6 %82,1 %31,9 قطاع المياه

30,0 )64,3( %33,2 %3,2 %67,5 قطاع النفط والغاز

)14,5( 14,1 %0,2 %14,7 %0,6 مبيعات الخردة وغيرها

مؤشرات األداء الرئيسية

)%96,4( %557,3  70 1,939 295 كمية المبيعات لقطاع المياه المباعة )بآالف المتر 
المربع(

%543,1 %13,7 373 58 51 متوسط سعر البيع لقطاع المياه لكل متر مربع )ريال 
سعودي(

)%84,2( )%85,6( 15 95 660 كمية المبيعات لقطاع النفط والغاز المباعة )بآالف المتر 
المربع(

)%1695,8( )%2,0( 844 47 48 متوسط سعر البيع لقطاع النفط والغاز لكل متر مربع 
)ريال سعودي(
المصدر: الشركة.

143



اإليرادات حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م(: 66و6الجدول )

نسبة التغيير 2020م 
- الفترة من 1 ابريل 
الى 20 يوليو 2020م 

نسبة التغيير 2019م 
- 2020م 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)%80,4( %551,6 26,024 132,708 20,365 األنابيب المبطنة 

%763,2 )%94,2( 13,077 1,515 25,903 األنابيب المزدوجة المبطنة 

)%26,7( %313,0 348 475 115 مبيعات الخردة وغيرها

- )%100,0( - - 506 األنابيب غير المبطنة 

)%100,0( %1801,4 - 2,700 142 أخرى

)%71,3( %192,1 39,449 137,398 47,031 مجموع اإليرادات

المصدر: الشركة

اإليرادات – بحسب كبار العمالء

اإليرادات بحسب كبار العمالء في 31 مارس 2019م و 31 مارس 2020م و 31 مارس 2021م(: 67و6الجدول )

2021م 2020م 2019م  إسم العميل إسم المشروع

20,219 92,343 - شركة الراشد للتجارة والمقاوالت الجبيل 3 

5,782 2,582 - شركة مطلق الغويرى للمقاوالت مدينة الملك خالد العسكرية

- 1,869 - أرامكو خط أنابيب حرض 

- 20,431 3,897 الشركة خط أنابيب مدينة نيوم

- 1,775 - شركة الراشد للتجارة والمقاوالت الجبيل الرياض

- 896 - أرامكو خط انابيب مرجان

2 140 197 أرامكو خط ضغط الغاز - حرض

2 4 - الشركة خط النقل الرئيسى - رابغ

9 - 10,388 الشركة  خط مينا شويباه

352 124 5,861 عمالء متعددون أخرى

26,366 120,164 20,365 إجمالي إيرادات المبطنة

12,962 178 - أرامكو حقل مرجان 

116 143 2,012 أرامكو أعادة تشغيل خط 2009

- 667 23,891 أرامكو خط النقل الرئيسى - رابغ

- 725 - أرامكو طلبية أرامكو العامة

13,078 1,515 25,903 إجمالي األنابيب المبطنة المزدوجة 

39,444 121,679 46,268 مجموع األنابيب غير المبطنة / المبطنة ومهمات تشغيل لصالح شركات أخرى

مالحظة: اإليرادات الخاصة بالسنة المنتهية في 31 مارس 2021م الموضحة أعاله ال تتضمن اإليرادات الخاصة بكافة المنتجات. 
المصدر: الشركة 

تقدم شركة ويلسبون لتغليف األنابيب خدمات تغليف األنابيب للعمالء في قطاعي المياه والنفط والغاز. يتم قياس أحجام الطلبات بالمتر مربع.

قطاع المياه

ارتفعت إيرادات قطاع المياه من 14.9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 117.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث قامت شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب بتسليم طلبات المشاريع خط أنابيب نيوم )تم التعاقد مع الشركة وبدأت في عام 2019م( باإلضافة إلى بدء العمل في مشروع نقل مياه 
الجبيل 3. زادت كمية تغليف األنابيب المباعة من 295 ألف متر مربع إلى 2.0 مليون متر مربع خالل نفس الفترة وزاد متوسط اإليرادات لكل متر مربع 

من 51 ريااًل سعودًيا إلى 58 ريااًل سعودًيا.
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بلغت األعمال المتراكمة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب المتعلقة بمشاريع قطاع المياه 24,0 مليون ريال سعودي )658 ألف متر مربع( كما في 31 مارس 
2021م، ومن المتوقع أن يتم تسليمها بحلول 2022م.

قطاع النفط والغاز

في عام 2020م، انخفضت إيرادات من قطاع النفط والغاز إلى 4.4 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 32.0 مليون ريال سعودي في عام 2019م )مع انخفاض 
كمية المبيعات إلى 75 ألف متر مربع( حيث ركزت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب جهودها على تحقيق مشاريع كبيرة في قطاع المياه.

بلغت األعمال المتراكمة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب المتعلقة بمشاريع قطاع النفط والغاز 22.0 مليون ريال سعودي )1,048 ألف متر مربع( كما في 
31 مارس 2021م، ومن المتوقع تسليمها بحلول 2022م.

مبيعات الخردة وغيرها

تتألف مبيعات الخردة وغيرها بشكل رئيسي من مبيعات الخردة وأنابيب للتغليف منخفضة الجودة. ارتفعت مبيعات الخردة خالل عام 2020م بنسبة 
7658,1% لتصل إلى 20,1 مليون ريال سعودي.

تكلفة اإليرادات

تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في المنتهية في 2019م و2020م و 1 ابريل – الفترة من 1 ابريل الى 20 (: 68و6الجدول )
يوليو 2020م .

نسبة التغيير 2020م 
- الفترة من 1 ابريل 
الى 20 يوليو 2020م 

نسبة التغيير 2019م 
- 2020م

الفترة من 1 
ابريل الى 20 
يوليو 2020م 

2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)%66.9( %185.8  25,977  78,515  27,473 تكلفة المواد

)%69.5( %1.0  2,541  8,331  8,252 رواتب ومنافع

)%78.3( %17.7  2,169  10,016  8,511 استهالك

)%82.2( %110.2  1,098  6,180  2,940 إيجار معدات

)%84.5( %146.8  709  4,580  1,856 مرافق

غير منطبق )%153.1( -  2,902  4,081 تكاليف مقاولين من الباطن

%235.9 )%28.9(  92 )39(  74 )عكس( مخصص مخزون متقادم 

)%87.2( %39.4  536  4,198  3,012 أخرى

)%71.1( %104.1  33,121  114,683  56,198 مجموع تكلفة اإليرادات

نقاط مئوية كنسبة مئوية من اإليرادات

 8.7 )1.3( %65.8 %57.1 %58.4 تكلفة المواد

 0.4 )11.5( %6.4 %6.1 %17.5 رواتب ومنافع

)1.8( )10.8( %5.5 %7.3 %18.1 استهالك

)1.7( )1.8( %2.8 %4.5 %6.3 إيجار معدات

)1.5( )0.6( %1.8 %3.3 %3.9 مرافق

 0.3 )0.2( %0.2 )%0.0( %0.2 تكاليف مقاولين من الباطن

)2.1( )6.6( %0.0 %2.1 %8.7 )عكس( مخصص مخزون متقادم 

)1.7( )3.3( %1.4 %3.1 %6.4 أخرى

 0.5 )36.0( %84.0 %83.5 %119.5 مجموع تكلفة اإليرادات

مالحظة: األرقام المتعلقة بعام 2020م بالجدول أعاله تم استخراجها من القوائم المالية للفترة المنتهية في 20يوليو 2020م،يرجى الرجوع إلى القسم  6-3-20 »تصحيح خطأ جوهري في 
االعتراف باإليرادات )ينطبق على شركة ويلسبون لتغليف األنابيب(« لمزيد من المعلومات.

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المالية في 2019م و2020م و 1 ابريل – 20 يوليو 2020م.
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تكلفة المواد

ترتبط تكلفة المواد بشكل أساسي بتكاليف شراء مواد تغليف األنابيب مثل بودرة اإليبوكسي والمواد الالصقة والبولي إيثيلين عالي الكثافة. وتقوم شركة 
ويلسبون لتغليف األنابيب بشراء موادها الخام محلًيا أو من خالل االستيراد من مصادر دولية مختلفة. واعتباًرا من عام 2020م، تم استيراد 87.6% من 
مواد تغليف األنابيب المستهلكة من شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مقابل 12.4% تم شراؤها محلًيا. أما المورد الرئيسي لمواد تغليف األنابيب فهو من 
شركة »بروج« الذي يؤّمن البولي إيثيلين. وتشتري شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مادة اإليبوكسي لتغليف األنابيب محلًيا من شركة »جوتون« السعودية 

لمسحوق تغليف األنابيب.

انخفضت تكلفة المواد بمعدل نمو سنوي مركب قدره )2,8%( من 2019م إلى الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م . وارتفعت تكلفة المواد من 27,5 
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 78,5 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث زادت مبيعات شركة ويلسبون لتغليف األنابيب من خدمات تغليف 

األنابيب اإلضافية التي تصدرها الشركة باإلضافة إلى عمالء أساسيين آخرين بما فيهم شركة أرامكو السعودية. 

استمرت تكلفة المواد باالرتفاع بنسب 185,8% لتصل إلى 87.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م مع زيادة اإليرادات بنسبة 192.1% ويرجع ذلك أساًسا 
إلى المشاريع الجديدة بما في ذلك نظام نقل المياه بالجبيل 3 ومشروع خط أنابيب مدينة نيوم.

انخفضت تكلفة المواد، كنسبة مئوية من اإليرادات، من 58,4% في 2019م إلى 57,1% في 2020م وارتفعت إلى 65,8% في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 
2020م حيث اختلفت التكلفة لكل متر مربع متري بناًء على تنفيذ مشاريع مختلفة بهوامش ربح مختلفة وأسعار شراء مواد خام متفاوتة.

رواتب ومنافع

ارتفعت الرواتب والمنافع بمعدل نمو سنوي مركب قدره44,5% من 2019م إلى يوليو 2020م. وانخفضت الرواتب والمنافع بنسبة 69,5% لتصل إلى 2,5 
مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م حيث واصلت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بالدفع مقابل األعمال اإلضافية لموظفيها 
واألعمال التعاقدية التي زادت بمقدار 0.5 مليون ريال سعودي و 0.6 مليون ريال سعودي على التوالي. كان هذا نتيجة لزيادة حجم الطالء من 961.6 
ألف متر مربع إلى 2.1 مليون متر مربع خالل 2020. أما عن االنخفاض في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م فقد كان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي 
باندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر تعبر عن 
مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ( وباإلضافة الى ذلك فقد تخلل الفترة من 1 
أبريل الى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا. باإلضافة الى قيام الشركة 

بتخفيض الرواتب خالل فترة توقف المصنع.

استهالك

الكهربائية  التركيبات  إلى  األنابيب باإلضافة  لتغليف  لـشركة ويلسبون  التابعة  األنابيب  تغليف  تتعلق مصاريف االستهالك بشكل أساسي بمصنع وآالت 
األخرى التي تم القيام بها داخل مباني المصنع. ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة 17,7% من 2019م إلى 2020م. . وترتب على ذلك أرتفاع مصاريف 

االستهالك نسبًيا من 8.5 مليون ريال سعودي خالل 2019م الى 10,0 مليون ريال سعودى خالل 2020م.

ثم انخفضت مصاريف االستهالك الى 2,2 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م لألسباب السالفة الذكر. لم تكن هناك إضافات 
جوهرية على الممتلكات والمصنع والمعدات في 31 مارس 2019م و2020م و الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م .

إيجار معدات

تكاليف إيجار المعدات المتعلقة بمعدات النقل التي تستخدمها شركة ويلسبون لتغليف األنابيب لنقل األنابيب المبطنة من المصنع إلى مستودع التخزين. 
ارتفعت مصاريف إيجار المعدات بنسبة 110,2% من 2019م إلى 2020م. ارتفعت مصاريف إيجار المعدات من 2,9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 
6,2 مليون ريال سعودي في عام 2020م وانخفضت الى 1,1 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م تماشًيا مع الزيادة في أعمال 

تغليف األنابيب وبالتالي الزيادة في المعدات المستأجرة المستخدمة في نقل األنابيب في عام 2020م. 

أما عن االنخفاض في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م فقد كان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي باندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 
2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر تعبر عن مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة 
مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ( وباإلضافة الى ذلك فقد تخلل تخلل الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل 

الفترة من شهر ابريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا.

مرافق

ارتفعت مصاريف المرافق، وهي تتكون أساًسا من مصاريف الكهرباء في المصنع، بنسبة 146,8% من 2019م إلى 2020م لتصل إلى 4.6 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م نتيجة زيادة منتجات تغليف األنابيب لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب بشكل كبير وبالتالي زيادة المرافق المستهلكة اما في الفترة من 1 ابريل 
الى 20 يوليو 2020م فقد بلغت مصاريف المرافق الى 0,7 مليون ريال سعودي فان هذا االنخفاض في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م فقد كان ذلك 
مدفوعاً بشكل أساسي باندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل 
اآلخر تعبر عن مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ( وباإلضافة الى ذلك فقد تخلل الفترة 

من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل الفترة من شهر ابريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا.
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تكاليف مقاولين من الباطن

تستلم شركة ويلسبون لتغليف األنابيب العقود التي تشمل خدمات تصنيع األنابيب وتغليفها، باإلضافة إلى خدمات تغليف األنابيب من أطرف خارجية ومن 
الشركة. وبما أّن شركة ويلسبون لتغليف األنابيب ال تملك منشأة لتصنيع األنابيب، يتم التعاقد على العمل مع الشركة ويتم تسجيل الرسوم ذات العالقة 
ضمن هذا الحساب. انخفضت تكاليف المقاولين من الباطن بنسبة )153,1%( بين عاَمي 2019م و2020م. انخفضت تكاليف المقاولين من الباطن من 4,1 

مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2,9 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

وانخفضت التكاليف بنسبة 334,1% لتصل إلى 0,0مليون ريال سعودي فيي الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م نتيجة النخفاض كمية الطلبات المقدمة 
إلى شركة ويلسبون لتغليف األنابيب لخدمات تغليف األنابيب من قبل الشركة.رد )مخصص( مخزون متقادم 

قامت اإلدارة برد مخصصات المخزون المتقادم بقيمة 0.1 مليون ريال سعودي و 0.0 مليون ريال سعودي في 2019م و2020م، نتيجة إللغاء المخصص 
الفائض الذي تم تكوينه خالل العام السابق. وسجلت اإلدارة مخصصات بقيمة 0.1 مليون ريال سعودي في يوليو 2020م. وتتعلق المخصصات المسجلة 

خالل السنوات بصافي القيمة الممكن تحقيقها لمخزون مواد قطع الغيار. 

أخرى 

تتألف التكاليف األخرى لإليرادات بشكل أساسي من تكاليف استهالك قطع الغيار ومواد التغليف والمواد االستهالكية األخرى المتعلقة باإلنتاج. ارتفعت 
التكاليف األخرى لإليرادات من 3,0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4,2 مليون ريال سعودي في عام 2020م و انخفضت الى 0,5 مليون ريال 
سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ، مدفوعة بالزيادة في التكاليف المتكبدة للمواد االستهالكية وقطع الغيار المستخدمة خالل العام. 
واستمرت التكاليف األخرى لإليرادات باالزدياد بنسبة 39.4% لتصل إلى 4.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث تطلبت الزيادة في إنتاج مواد 
التغليف استهالًكا إضافًيا للمواد االستهالكية وقطع الغيار، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف إصالح المصنع المتكبدة بقيمة 0.6 مليون ريال سعودي بسبب 

صيانة قطع غيار اآلالت بما يتماشى مع الزيادة في عمليات اإلنتاج خالل عام 2020م. 

أما عن االنخفاض في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م فقد كان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي باندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 
2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر تعبر عن مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة 
مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ( وباإلضافة الى ذلك فقد ت تخلل الفترة من 1 أبريل إلى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل 

الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا.

المصاريف العمومية واإلدارية

توزيع المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و الفترة من 1 ابريل الى 20 (: 69و6الجدول )
يوليو 2020م 

نسبة التغيير 2020م - الفترة من 
1 ابريل الى 20 يوليو 2020م 

نسبة التغيير 
2019م - 2020م

الفترة من 1 ابريل الى 
20 يوليو 2020م  2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)%76.3( %12.0  649  2,732  2,439 رواتب ومنافع 
)%6.6( %0.0  80  86 - رسوم الرخصة
)%66.7( %0.0  64  191 - استهالك
)%81.4( %12.0  52  278  248 أتعاب مهنية
)%78.5( %64.9  48  223  135 إصالحات
)%96.5( )%9.5(  16  470  519 إيجار ومرافق
)%41.5( )%84.4(  106  181  1,165 أخرى
)%75.6( )%7.7(  1,014  4,161  4,506 مجموع المصاريف العمومية واإلدارية

نقاط مئوية كنسبة من اإليرادات
)0.3( )3.2( %1.6 %2.0 %5.2 رواتب ومنافع 
 0.1  0.1 %0.2 %0.1 %0.0 رسوم الرخصة
 0.0  0.1 %0.2 %0.1 %0.0 استهالك
)0.1( )0.3( %0.1 %0.2 %0.5 أتعاب مهنية
)0.0( )0.1( %0.1 %0.2 %0.3 إصالحات
)0.3( )0.8( %0.0 %0.3 %1.1 إيجار ومرافق
 0.1 )2.3( %0.3 %0.1 %2.5 أخرى
)0.5( )6.6( %2.6 %3.0 %9.6 مجموع المصاريف العمومية واإلدارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م.
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رواتب ومنافع

الرواتب والمنافع المتعلقة بمصاريف رواتب ومنافع الموظفين اإلداريين في شركة ويلسبون لتغليف األنابيب، والتي زادت بنسبة 12,0% بين عاَمي 2019م 
و2020م. إذ إّن تكاليف العمل اإلضافي المدفوعة استمرت في االزدياد خالل العام. وانخفضت بنسبة )76.3%( في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 
2020م انخفضت الرواتب والمنافع العمومية واإلدارية كنسبة مئوية من مجموع اإليرادات على أساس سنوي من 5.2% في 2019م إلى2,0% في 2020م 
و1,6% في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م. أما عن االنخفاض في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م فقد كان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي 
باندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في 21 يوليو 2020 وبالتالي فان كافة التغيرات في بنود قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر تعبر عن 
مقارنة سنة كاملة منتهية في 31 مارس 2020 بفترة مقارنة أقل ) الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ( وباإلضافة الى ذلك فقد تخلل الفترة من 1 
أبريل الى 20 يوليو 2020م توقف للمصنع خالل الفترة من شهر أبريل 2020م حتى شهر يونيو 2020م نتيجة جائحة كورونا. باإلضافة الى قيام الشركة 

بتخفيض الرواتب خالل فترة توقف المصنع.

إيجار ومرافق

يتألف اإليجار والمرافق بشكل أساسي من مصاريف إيجار المكاتب ورسوم االتصاالت التي تكبدها الفريق اإلداري لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب. 
وثبتت تكاليف اإليجار والمرافق المتكبدة بشكل أساسي عند 0.5 مليون ريال سعودي طوال أعوام 2019م و2020م و 0,0 مليون ريال سعودي في الفترة 

من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م .

أتعاب مهنية

تتكون األتعاب المهنية من الخدمات االستشارية للزكاة واإلقرارات الضريبية المقتطعة ومراجعات التدقيق الداخلي. ارتفعت األتعاب المهنية من 0,2 مليون 
ريال سعودي في عام 2019 م إلى 0,3 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة زيادة رسوم التوظيف باإلضافة إلى زيادة رسوم التدقيق الداخلي ورسوم 
تحويل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة 12.1% لتصل إلى 0,3 مليون ريال سعودي في عام 2020 م و 0,1 مليون 
ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م ، ويرجع ذلك أيًضا إلى زيادة الرسوم المهنية المدفوعة مقابل الخدمات االستشارية المقدمة 

للزكاة وعوائد االستقطاع. 

إصالحات

تتعلق مصاريف اإلصالحات بشكل أساسي بتطوير الموقع ورسوم الصيانة األخرى التي تتكبدها الشركة. زادت مصاريف اإلصالحات بنسبة 64,9% لتصل 
إلى 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م و 0,0 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م نتيجة إلصالح الصفوف الرملية التي 

تستخدم لتخزين األنابيب تطلبت إصالًحا نتيجة تآكل التربة.

أخرى 

تتعلّق المصاريف األخرى لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب باالستهالك ورسوم الترخيص وأقساط التأمين المدفوعة والرسوم القانونية وأتعاب التدقيق. 
انخفضت المصاريف األخرى إلى 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م و 0,1 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م حيث 

انخفضت مصاريف الشحن وتكاليف التنظيف.

تكاليف مالية 

تكاليف مالية للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م (: 70و6الجدول )

نسبة التغيير 
2020م - الفترة 
من 1 ابريل الى 
20 يوليو 2020م 

نسبة التغيير 
2019م - 2020م

الفترة من 1 
ابريل الى 20 
يوليو 2020م 

2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

)%86.5( )%9,2( 510 3,768 4,149 تكاليف مالية على قرض من المساهمين 

)%68.0( %100,0  39 122  - التكاليف المالية على المطلوبات اإليجارية

)%100,0( %100,0  -  514  - إطفاء نفقات مؤجلة

- )%100,0(  - - 468 تكاليف مالية على إقتراضات طويلة األجل 

)%74.8( %92,4  76 302 157 أخرى

)%86.7( )%1.5( 625 4,704 4,774 مجموع التكاليف المالية

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م.

تتكون التكاليف المالية لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب بشكل أساسي من مصاريف الفوائد على قروض المساهمين. انخفضت التكاليف المالية للشركة 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره )63,8%( من 4.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 0,6 مليون ريال سعودي في يوليو 2020م.
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انخفضت التكاليف المالية بنسبة 1.5% من 4.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م، ويرجع ذلك أساًسا 
إلى انخفاض الفائدة على قرض المساهمين، الذي انخفض من 79.0 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2019م إلى 49.0 مليون ريال سعودي في 31 
مارس 2020م. وقد قابل ذلك جزئًيا زيادة في التكاليف المالية على إطفاء النفقات المؤجلة خالل العام من صفر في عام 2019م إلى 0.5 مليون ريال 

سعودي في عام 2020م.

انخفضت التكاليف المالية بنسبة 86,7% من 4.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 0,6 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 
2020م، ويرجع ذلك أساًسا إلى سداد مبلغ قيمته 20 مليون ريال سعودي في ابريل 2020م من مبالغ القروض.

مصاريف الزكاة وضريبة الدخل 

مصاريف الزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع في 31 مارس 2020م و 20 يوليو 2020م (: 71و6الجدول )

المجموع ضريبة الدخل الزكاة العملة: ألف ريال سعودي
1,567 1,388 180 في 1 أبريل 2020 
490 433 57 مخصصات للفترة 

)1,567( )1,387( )180(  مدفوعات 
490 433 57 في 31 مارس 2021
- -  في 1 أبريل 2019  - 

1,567 1,388 180 مخصصات للسنة 
1,567 1,388 180 في 31 مارس 2020 

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

مصاريف الزكاة

لم تتحمل الشركة أية مصاريف للزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 م حيث حققت الشركة صافى خسارة قدرها 18,1 مليون ريال 
سعودى.

تكبدت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مصاريف زكاة بقيمة 0,6 مليون ريال سعودي خالل الفترة من 1 ابريل الى 20 يوليو 2020م بما يتماشى مع صافي 
ق خالل الفترة.  الدخل البالغ 14.0 مليون ريال سعودي الُمَحقَّ

مصاريف ضريبة الدخل

لم تتحمل الشركة أية مصاريف لضريبة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 م حيث حققت الشركة صافى خسارة قدرها 18,1 مليون 
ريال سعودى.

تكبدت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مصاريف ضريبة دخل بقيمة 0,4 مليون ريال سعودي في الفترة من 1 أبريل الى 20 يوليو 2020م تماشياً مع األرباح 
الُمَحّققة في خالل العام والناتجة عن زيادة اإليرادات المحققة. تخضع شركة ويلسبون لتغليف األنابيب حالًيا لضريبة الدخل بنسبة 20.0% المطبقة مع 

نسبة الملكية الفعلية الخاضعة لضريبة الدخل والتي تبلغ %50.01 .

قائمة المركز المالي لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيبب. 

المركز المالي كما في31 مارس 2019م و2020م و20 يوليو 2020م.(: 72و6الجدول )

20 يوليو 202م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

- - 87,639 ممتلكات، مصنع ومعدات

- - - ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى )مصاريف مدفوعة مقدماً(

- 87,639 مجموع الموجودات غير المتداولة 

27 1,660 249 نقد وما يماثله

24,113 23,777 4,536 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

13,931 17.034 10,848 مخزونات

77,788 79,735 - ممتلكات، مصنع ومعدات

2,469 2,546 - موجودات حق االستخدام
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20 يوليو 202م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

118,328 124,752 15,633 مجموع الموجودات المتداولة

118,328 124,752 103,272 مجموع الموجودات

33,766 33,766 33,766 رأس المال

)74,421( )78,538( )90,619( أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

)40,655( )44,772( )56,854( مجموع حقوق الملكية

- - قروض طويلة األجل

- 79,036 قروض طويلة األجل من المساهمين

- 2,215 التزامات منافع الموظفين

- 81,251 مجموع المطلوبات غير المتداولة

- - 3,263 قروض طويلة األجل

30,188 49,678 - قروض طويلة األجل من المساهمين

122,191 112,878 75,612 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

3,476 2,804 - التزامات منافع الموظفين

490,358 1,567 - زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

2,638 2,599 - مطلوبات إيجارية

158,983 169,524 78,875 مجموع المطلوبات المتداولة

158,983 169,524 160,126 مجموع المطلوبات

118,328 124,752 103,272 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

مؤشرات األداء الرئيسية

%3,9 %9,9 % )17.6( عائد على الموجودات

%74,4 %73,6 %64.5 إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و 1 ابريل – 20 يوليو 2020م.

موجودات غير متداولة 

توزيع الموجودات غير المتداولة كما في31 مارس 2019م و2020م و20 يوليو 2020م.(: 73و6الجدول )

20 يوليو 202م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

- - 87,639 ممتلكات، مصنع ومعدات

- - - ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى )مصاريف مدفوعة مقدماً(*

- - 87,639 مجموع الموجودات غير المتداولة 

*فضاًل راجع جدول 6-79 »رصيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م.« لمزيد من التفاصيل حول 
مصاريف مدفوعة مقدماً طويلة األجل. 

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م.
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الممتلكات والمعّدات 

رصيد الممتلكات ومصنع ومعّدات كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م.(: 74و6الجدول )

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

24,291 24,291 24,291 مباني وتحسينات على عقار مستأجر

128,243 128,243 128,044 مصنع وآالت

559 549 541 أثاث وتجهيزات ومعّدات مكتبية

- - - سيارات

750 180 - أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

153,843 153,263 152,875 مجموع الممتلكات والمصنع والمعّدات

 )11,144( )10,738( )9,524( مباني وتحسينات على عقار مستأجر

)64,376( )62,261( )55,203( مصنع وآالت

)535( )529( )510( أثاث وتجهيزات ومعّدات مكتبية

- - - سيارات

)76,055( )73,528( )65,236( االستهالك المتراكم للممتلكات والمصنع والمعّدات كما في 31 
مارس

77,789 *79,735 87,639 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعّدات

* كما في 31 مارس 2020م و 20 يوليو 2020م، تّمت إعادة تبويب رصيد الممتلكات ومصنع ومعّدات ضمن الموجودات المتداولة. 
المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

تشتمل الممتلكات والمصنع والمعّدات بشكٍل أساسي مصنع التغليف وآالته، مبنى المكاتب، األثاث والتجهيزات واألعمال الرأسمالية األخرى قيد التنفيذ. 
لتغليف  ويلسبون  لشركة  اإليرادات  بيانات  في  إثباتها  ويتّم  تشغيلّية  والمعّدات كمصروفات  والمصنع  الممتلكات  على  الصيانة  أعمال  تُعتَبَر مصروفات 

األنابيب. يتم احتساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة للموجودات: 

األعمار اإلنتاجّية للممتلكات والمصنع والمعّدات حسب الموجودات

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعّدات كما في 31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 75و6الجدول )

عدد السنوات العملة: ألف ريال سعودي

20 – 10 مباني وتحسينات على عقار مستأجر

 20 – 2 مصنع وآالت

 5 – 2 أثاث وتجهيزات ومعّدات مكتبية

 5 – 3 سيارات

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م 

المملكة، قرب مصنع األنابيب للشركة. وتشتمل اآلالت  الدمام في  الثانية في  المدينة الصناعية  الموجود في  التغليف  المصنع واآلالت مصنع  يشتمل 
والمعدات األساسية المعدات المستخدمة في عملية المعالجة السطحية، وآالت تغليف المواد وهي مراحل من عملية تغليف األنابيب التي تتبعها شركة 

ويلسبون لتغليف األنابيب. 

كما السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، أجرت إدارة شركة ويلسبون لتغليف األنابيب تقييًما لالنخفاض قيمة ممتلكات ومصنع ومعّدات ولم ينتج عن 
هذا التقييم أي انخفاض في القيمة. تستند قيمة االستخدام للموجودات إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة والذي اعتمد على أحدث خطة أعمال 

لخمس سنوات أعّدتها إدارة شركة ويلسبون لتغليف األنابيب. 

وتمت إعادة تصنيف رصيد الممتلكات والمصنع والمعّدات التابعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب والبالغة 79.7 مليون ريال سعودي كما في السنة 
المنتهية في 31 مارس 2020م و 77,8 مليون ريال سعودي في 20 يوليو 2020م ضمن الموجودات المتداولة نتيجة لالندماج بين كل من الشركة وعمليات 
شركة ويلسبون لتغليف األنابيب وبناء على أن القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للفترة من 1 ابريل 2020م حتى 20 يوليو 2020م 

قد أعدت على أساس عدم االستمرارية .
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الممتلكات والمعّدات 

الممتلكات والمصنع والمعّدات كما في 31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م(: 76و6الجدول )

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

128,243 128,243 128,044 مصنع وآالت 

24,291 24,291 24,291 مباني وتحسينات على عقار مستأجر

599 549 541 أثاث وتجهيزات ومعّدات مكتبية

- - - سيارات

750 180 - أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

153,843 153,263 152,875 إجمالي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعّدات

صافي اإلضافات/ )االستبعادات(

- 199 59 مصنع وآالت 

- - - مباني وتحسينات على عقار مستأجر

8 8 32 أثاث وتجهيزات ومعّدات مكتبية

- - )125( سيارات

570 180 - أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

580 387 )35( صافي اإلضافات/ )االستبعادات( على الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و الفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م 

مصنع وآالت

المصنع واآلالت تتضمن بشكل أساسي نظام تطبيق اإليبوكسي المتالحم باالنصهار بقيمة 9.8 مليون ريال سعودي، ونظام تطبيق البولي إيثيلين/ البولي 
بروبلين بقيمة 9.3 مليون ريال سعودي، واآلالت الخارجية للمعالجة السطحية لألنابيب بقيمة 7.6 مليون ريال سعودي، ومدخل/ مخرج التغليف وناقالت 
التبريد، واللوحات الكهربائية، وضاغط الهواء، ومعدات الكهرباء المشتراة من الشركة السعودية للكهرباء، وآالت التنظيف النهائي، وأحد عشر مولًدا، 
ونظام تطبيق المواد الالصقة، باإلضافة إلى أحزمة النقل األخرى والرافعات وأنظمة المعالجة والمضخات وغيرها من األدوات المتنوعة وقطع الغيار 

المتعلقة بعملية إنتاج التغليف.

وتتعلق اإلضافات بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م فتتعلق بالدرجة األولى بمقياس دوران الغاز األوتوماتيكي، ووحدة غربلة الهواء النفاث، 
وآلة اللحام. 

مباني وتحسينات على عقار مستأجر

تتألف المباني والتحسينات على العقار المستأجر من مبنى مصنع تغليف األنابيب، مبنى المستودع والمبنى اإلداري، باإلضافة إلى البنية الحديدية للمبنى 
والتحسينات األخرى على األراضي والموجودات المتنوعة مثل غرفة كهرباء لشركة السعودية للكهرباء ونظام أنابيب المصنع وخزان المياه. 

أثاث وتجهيزات ومعّدات مكتبية

يتألف األثاث والتجهيزات والمعّدات المكتبية بالدرجة األولى من أثاث المكاتب وشاشات العرض والكاميرات والحواسيب وملحقات الحواسيب ووحدات 
التكييف والبنود المتنوعة. 

بلغت االستبعادات في األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب قيمة 41.8 ألف ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 
مارس 2019م وهي تتعلق باستبعاد كراسي المكاتب والخزائن الصناعية باإلضافة إلى وحدات التكييف مقابل إضافة طابعة مكتبية )ملحقات الكمبيوتر( 
بقيمة 9.4 ألف ريال سعودي، مما يؤدي الى صافي االستبعادات بمبلغ 32 ألف ريال سعودي. تشتمل اإلضافات في 2019م بَرادات المياه وتركيب كاميرات 

المراقبة. تشمل اإلضافات في عام 2020م ماكينات التثقيب اليدوية ووحدة تكييف الهواء.

سيارات

بلغت االستبعادات قيمة 0.1 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م وهي تتعلق باستبعاد سيارتين تملكهما شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب. 
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أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والبالغة 0.2 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م بإصالحات سقيفة مصنع تغليف 
األنابيب التابع لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب وتركيب نظام لتجميع الغبار. 

الموجودات المتداولة

الموجودات المتداولة للسنوات المالية المنتهية في المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و 1 ابريل – 20 يوليو (: 77و6الجدول )
2020م.

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

27 1,660 249 نقد وما يماثله

24,113 23,777 4,536 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

13,931 17.034 10,848 مخزونات

77,788 79,735 - ممتلكات ومصنع ومعّدات 

2,469 2,546 - موجودات حق االستخدام

118,328 124,752 15,633 مجموع الموجودات المتداولة

مؤشرات األداء الرئيسية

72 13 7 متوسط فترة التحصيل باأليام - )مع األطراف ذات 
العالقة(

72 15 10 متوسط فترة التحصيل باأليام )دون األطراف ذات 
العالقة(

642 395 242 متوسط فترة السداد باأليام - )مع األطراف ذات العالقة(

42 67 53 متوسط فترة السداد باأليام )دون األطراف ذات العالقة(

70 63 70 متوسط عمر المخزون باأليام

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م 

نقد وما يماثله

أرصدة النقد وما يماثله للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م.(: 78و6الجدول )

31 مارس 2020م 20 يوليو 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

27 27 50 نقد في الصندوق

- 1,634 199 نقد لدى البنك

27 1,661 249 مجموع النقد وما يماثله

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

ارتفع النقد وما يماثله بنسبة 567.1% من 0.2 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 1.8 مليون ريال سعودي كما في 
السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، تماشياً مع الزيادة في التدفقات النقدية التشغيلية من 6.7 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 35.2 مليون ريال 
سعودي في 2020م، مدفوعًة باالرتفاع في مبيعات شركة ويلسبون لتغليف األنابيب خالل السنة. ويقابل ذلك جزئيا زيادة في النقد الصادر من األنشطة 
التمويلية بسبب سداد مبلغ 30.0 مليون ريال سعودي من القروض طويلة األجل من المساهمين. وانخفض النقد لدى البنك من 1,6 مليون ريال سعودي 
في 31 مارس 2020م الى 0 مليون ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020م بسبب الدمج لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب وكذلك قيام الشركة بالدفع و 

التحصيل نيابة عن شركة ويلسبون لتغليف األنابيب .
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ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

رصيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و (: 79و6الجدول )
20 يوليو 2020م.

20 يوليو 2020م  31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

10,298 4,487 1,091 ذمم مدينة تجارية

)243( )243( )243( ناقصًا: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

12,747 15,280 1,510 الموجودات المثبتة من التكاليف إلنجاز عقد

658 3,484 1,000 دفعات مقدمة إلى موردين

224 524 622 مصاريف مدفوعة مقدماً

- - - ناقصًا: الجزء غير المتداول للمصاريف المدفوعة مقدمًا

376 192 156 دفعات مقدمة للموظفين

53 53 53 طرف ذو عالقة

- - 347 أخرى

24,113 23,777 4,536 مجموع الذمم المدينة التجارية الذمم المدينة األخرى

مؤشر األداء األساسي

67 11 7 متوسط فترة التحصيل باأليام )مع األطراف ذات العالقة(

67 11 10 متوسط فترة التحصيل باأليام )دون األطراف ذات العالقة( 

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م.

أعمار الذمم المدينة التجارية

أعمار الذمم المدينة التجارية للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و20 يوليو 2020م.(: 80و6الجدول )

20 يوليو 2020م  31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

6,996 3,005 125 حتى 90 يوماً

1,933 152 722 91 إلى 180 يوماً

- 1,052 - 181 إلى 365 يوماً

1,369 277 - 366 إلى 730 يوماً

- - 243 أكثر من 730 يوماً

10,298 4,487 1,091 مجموع الذمم المدينة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م.

الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

و (: 81و6الجدول ) المنتهية في31 مارس 2019م و2020م  المالية  للسنوات  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  الحركة في مخصص 
الفترة من 1 ابريل – 20 يوليو 2020م.

20 يوليو 2020م  31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

243 243 - كما في 1 أبريل

- - 243 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

243 243 243 كما في 31 مارس/20 يوليو 

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م.
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الذمم المدينة التجارية

ارتفعت الذمم المدينة التجارية بنسبة 311.3%من 1.1 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 4.5 مليون ريال سعودي كما 
في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، نتيجة زيادة الذمم المدينة من المشاريع الممنوحة خالل العام من عمالئها مثل شركة أرامكو السعودية وشركة 

الراشد للتجارة والمقاوالت. 

تطبق شركة ويلسبون لتغليف األنابيب سياسة ائتمانية غير محددة لتحصيل اإليرادات من عمالئها حيث تختلف فترات االئتمان بين كل عميل. 

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

تم تخصيص مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة البالغ قدرها 0.2 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م للمبلغ القائم ألكثر 
من 360 يوًما والمستحق من شركة أرامكو السعودية وتم تحديث المخصص بناءا على نفس السياسة في الفترات الالحقة.

الموجودات المثبتة من التكاليف إلنجاز عقد

تمثل تكلفة تنفيذ األعمال. وارتفعت الموجودات المثبتة من رصيد التكاليف بنسبة 911.9% من 1.5 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 
مارس 2019م إلى 15.3 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م بسبب رصيد المخزون الختامي الذي يتم احتسابه في نهاية كل 
سنة والذي يختلف وفًقا لعمليات تسليم الطلبات التي تم إجراؤها في نهاية كل عام – ال يوجد تأثير مباشر على الرصيد من كمية وكمية المبيعات الناتجة.

دفعات مقدمة إلى موردين

ارتفعت الدفعات المقدمة إلى الموردين بنسبة 248.4% من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م إلى 3.5 مليون ريال سعودي كما في السنة 
المنتهية في 31 مارس 2020م. بسبب زيادة المدفوعات المقدمة إلى شركة بروج من ِقبل شركة ويلسبون لتغليف األنابيب حيث لم يتم تسجيل الفواتير 

لشركة البروج في وقت سابق بسبب خلل في نظام محاسبة الشركة. 

مصاريف مدفوعة مقدمًا

تتألف المصاريف المدفوعة مقدماً من رسوم التأمين الطبي والتأمين على الممتلكات والمبالغ المودعة األخرى التي قامت بها شركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب. انخفضت المصروفات المدفوعة مقدًما بنسبة 15.8% لتصل إلى 0.5 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020 م حيث 
تم إطفاء الوديعة إلى الشركة السعودية للكهرباء بالكامل في أكتوبر 2019م. و انخفضت المصروفات المدفوعة مقدًما بنسبة 57,0% لتصل إلى 0,2 مليون 

ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020 م.

دفعات مقدمة للموظفين

تتألف الدفعات المقدمة للموظفين بالدرجة األولى من قروض الموظفين ومصاريف إيجار السكن نيابًة عن الموظفين. وزادت الدفعات المقدمة للموظفين 
بنسبة23,1% من 0,2مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 0.2 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 

2020م، 0,4مليون ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020م. 

طرف ذو عالقة

رصيد الذمم المدينة لطرف ذو العالقة والمتعلق بذمم مدينة من مصنع عزيز والتي ظلت ثابتة عند 0.1 مليون ريال سعودي على أساس سنوي كما في 
السنوات المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م. 

مخزون

رصيد المخزونات كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م.(: 82و6الجدول )

20 يوليو 2020م  31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي
10,332 13,489 7,841 مواد استهالكية
4,770 4,624 4,126 قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع

)1,171( )1,079( )1,119( ناقصاً: مخصص مخزون متقادم
13,931 17,034 10,848 مجموع المخزون

مؤشر األداء األساسي
70 63 70 متوسط عمر المخزون باأليام

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م 
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يتألف رصيد المخزون من مخزون مواد تغليف األنابيب المستهلكة ومن قطع الغيار واللوازم. 

ارتفع صافي المخزون بنسبة 57.0% ليصل إلى 17.0 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م حيث قامت إدارة شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب بشراء المزيد من مواد تغليف األنابيب المستهلكة تماشًيا مع الزيادة في إنتاج تغليف األنابيب للعقود الجديدة خالل العام.

وسجلت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مبلغ 1.1 مليون ريال سعودي و 1.1 مليون ريال سعودي و 1.2 مليون ريال سعودي كمخصصات لتقادم المخزون 
كما في السنوات المنتهية في 31 مارس2019م و2020م و 20 يوليو 2020م على التوالي، وقد اشتملت بالدرجة األولى على مخزون قطع غيار.

ويتم احتساب مخصص المخزون على أساس 100.0% على مخزون متقادم من قطع الغيار و 50.0% مخصص لقطع الغيار التي يزيد عمرها عن 360 يوم. 

الممتلكات/ مصنع ومعّدات )المتداول( 

فضاًل راجع جدول 6-74 »رصيد الممتلكات ومصنع ومعّدات كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م.« لمزيد من التفاصيل حول الممتلكات 
والمصنع والمعّدات التابعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب. 

موجودات حق االستخدام )بما في ذلك االستهالك(

موجودات حق االستخدام كما في 20يوليو 2020م(: 83و6الجدول )

20 يوليو 2020م العملة: ألف ريال سعودي

2,469 أراضي 

2,469 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

مصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

تمتلك شركة ويلسبون لتغليف األنابيب موجودات مستأجرة تتكون من أرض تبلغ قيمتها 2.5 مليون ريال سعودي، يقع عليها مصنع تغليف األنابيب ضمن 
المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

عادًة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة ولكن يتم النظر في إتاحة خيار التمديد حيث تبدي إدارة شركة ويلسبون لتغليف األنابيب الرغبة بالتمديد. 
يتم التفاوض على شروط اإليجار كاًل على حدة وهي تتألف من مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض شروط اإليجار أي تعهدات. 

اعتباًرا من 20 يوليو 2020م، ليس لدى شركة ويلسبون لتغليف األنابيب أي عقود إيجار قصيرة األجل .

المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات غير متداولة كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م.(: 84و6الجدول )

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

- - - قروض طويلة األجل

- - 79,036 قروض طويلة األجل من المساهمين

- - 2,215 التزامات منافع الموظفين

- - 81,251 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

قروض طويلة األجل

تتألف القروض طويلة األجل لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب من قرٍض واحد تم الحصول عليه من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 40.0 
مليون ريال سعودي لتمويل إنشاء تسهيالت مصنع تغليف األنابيب التابع لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب. تم سداد االقتراضات طويلة األجل بالكامل في 

خالل 2020م. 
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قروض طويلة األجل من المساهمين

توزيع القروض طويلة األجل من المساهمين للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و 1 ابريل – (: 85و6الجدول )
20 يوليو 2020م 

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

14,023 24,023 39,023 شركة ويلسبون القابضة 

6,756 13,757 - شركة عزيز 

8,257 11,256 - شركة رؤية لالستثمار

- - 40,013 شركة العربية لمشاريع األنابيب

29,036 49,036 79,036 مجموع القروض طويلة األجل من المساهمين

*مالحظة: تم تصنيف مجموع القروض طويلة األجل من المساهمين ضمن المطلوبات المتداولة كما في 31 مارس 2020م نتيجة اندماج الشركتين

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

حصلت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب على قروض من المساهمين بلغت 79.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م لتمويل متطلبات رأس المال العامل، 
وسددت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مبلغ 30.0 مليون ريال سعودي على قروض المساهمين خالل العام. القروض مستحقة السداد للمساهمين في 

عام 2022م.

تمت إعادة تخصيص الرصيد القائم للقرض من المساهمين الذي تم الحصول عليه من شركة العربية لمشاريع األنابيب في السنة المنتهية في 31 مارس 
2019م عبر شركة عزيز وشركة رؤية لالستثمار في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، باإلضافة إلى انخفاض أرصدة القرض القائمة بسبب تسديدات 
بقيمة 30.0 مليون ريال سعودي خالل العام. وتم تقسيم األرصدة القائمة البالغة 13.8 مليون ريال سعودي و 11.3 مليون ريال سعودي بين شركة عزيز 
وشركة رؤية لالستثمار، على التوالي، حيث تم تحويل نسبة المشاركة السابقة لشركة العربية لمشاريع األنابيب والبالغة 45.0% إلى المساهمين المذكورين 

أعاله، مع تقسيم نسبة المساهمة بنسبة 28.5% و 16.5% على التوالي. 

التزامات منافع الموظفين

التزامات منافع الموظفين كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 86و6الجدول )

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

2,804 2,215 1,642 ا أبريل

132 351 301 تكلفة الخدمة الحالية

33 91 80 مصروف الفائدة

- )168( )72( مدفوعات

507 316 264 إعادة القياس

3,478 2,804 2,215 31 مارس

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل -20 يوليو 2020م 

للخطة  تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل بالمملكة. ويتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية خدمة الموظفين وفقاً 
على أساس رواتبهم وبدالتهم وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشروط المنصوص عليها في نظام العمل في 
المملكة. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافع عند استحقاقها عند إنهاء العمل. نظراً 
لتطبيق الشركة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 19، أصبح من الضروري استخدام التقييم االكتواري لمخصصات المنافع المستحقة للموظفين. 

قام خبير اكتواري مستقل بإجراء أخر تقييم إللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة كما في 20 يوليو 2020م.

ارتفع رصيد التزامات منافع الموظفين بنسبة 26.6% إلى 2.8 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في31 مارس 2020م و ارتفعت االلتزامات بنسبة 
2,0% الى 3,4 مليون ريال سعودي في 20 يوليو 2020م. 

تتماشى الزيادات في التزامات منافع الموظفين مع التغيير في افتراض معدل الخصم من 4.3% في 2019م إلى 3,5% في 2020م و 2,3% في الفترة من 
1 ابريل -20 يوليو 2020م.
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المطلوبات المتداولة

توزيع المطلوبات المتداولة في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 87و6الجدول )

20 يوليو 2020م  31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

- - 3,263 القروض طويلة األجل

30,188 49,036 - قروض طويلة األجل من المساهمين

122,191 112,876 75,612 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

3,476 2,804 - التزامات منافع الموظفين

490 1,567 - زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

2,627 2,599 - مطلوبات إيجارية

158,983 169,524 78,875 مجموع مطلوبات متداولة

405 395 242 متوسط فترة السداد باأليام )مع أرصدة أطراف ذات العالقة( 

41 67 53 متوسط فترة السداد باأليام )دون أرصدة أطراف ذات العالقة(

المصدر: الشركة القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

قروض طويلة األجل )متداولة(

يمثل رصيد القروض طويلة األجل البالغ 3.3 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى الجزء المتداول من االقتراض طويل 
األجل لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب الذي تم الحصول عليه من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

قروض طويلة األجل من المساهمين

تمثل القروض طويلة األجل من المساهمين البالغة 49.0 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى الجزء المتداول المستحق من 
قروض المساهمين طويلة األجل الممنوح لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب. فضاًل راجع جدول رقم 6-85 »توزيع القروض طويلة األجل من المساهمين 

للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و 1 ابريل – 20 يوليو 2020م« لمزيد من التفاصيل حول قروض طويلة األجل من المساهمين.

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

توزيع ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 88و6الجدول )

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

109,860 89,857 29,881 أطراف ذات عالقة

7,113 17,827 7,415 ذمم دائنة تجارية

1,328 2,231 1,116 مصاريف مستحقة

1,335 2,073 - ضريبة القيمة المضافة

933 818 647 رواتب ومنافع

- - 36,507 تكاليف مالية مستحقة متعلق بقرض الشريك

1,626 70 46 دفعات مقدمة من عمالء – شراء خردة

122,191 112,876 75,612 مجموع الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

مؤشرات األداء الرئيسية

405 395 242 متوسط فترة السداد باأليام )مع أطراف ذات العالقة( 

41 67 53 متوسط فترة السداد باأليام )دون أطراف ذات العالقة(

المصدر: الشركة والقوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م
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معامالت أرصدة أطراف ذات عالقة

األرصدة القائمة مع أطراف ذات عالقة في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 89و6الجدول )

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

- 89,825 27,492 الشركة

- 32 532 شركة العربية لمشاريع األنابيب

- - 1,036 شركة ويلسبون كورب ليمتد

- - 279 شركة عزيز 

- - 279 شركة رؤية لالستثمار

- - 250 شركة ويلسبون القابضة 

- - 13 شركة محورين 

- 89,857 29,881 المستحق لألطراف ذات عالقة

- 53 53 مصنع عزيز 

- 53 53 المستحق من األطراف ذات عالقة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م 

األطراف ذات العالقة

ارتفعت الذمم الدائنة لألطراف ذات العالقة بنسبة 200.7% من 29.9 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 89.9 مليون 
ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م بسبب الذمم التجارية الدائنة اإلضافية للشركة كنتيجة ألعمال التعهيد اإلضافية والمدفوعات 
التي قامت بها الشركة نيابة عن شركة ويلسبون لتغليف األنابيب. تراجعت مستحقات األطراف ذات العالقة، شركة ويلسبون كورب ليمتد وشركة عزيز 
وشركة رؤية لالستثمار وشركة ويلسبون المحدودة وشركة محورين للخدمات الصناعية، من 1.9 مليون ريال سعودي مجتمعة إلى 0.0 مليون ريال سعودي 
حيث تم دفع جميع عموالت ضمان الشركة من قبل المساهمين من قبل شركة ويلسبون لتغليف األنابيب. ارتفعت الذمم الدائنة لألطراف ذات العالقة 
بنسبة 22,3% من 89,9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 109,9 مليون ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020م نتيجة قيام الشركة بالدفع 

نيابة عن ـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب باإلضافة الى تراكم المصروفات المستحقة عن القروض الممنوح من المساهمين.

الذمم الدائنة التجارية 

تتكون الذمم التجارية الدائنة بشكل أساسي من مستحقات لموردي المواد المستهلكة، على الصعيدين المحلي والخارجى، باإلضافة إلى مصاريف الرسوم 
الجمركية. ارتفعت الذمم التجارية الدائنة بنسبة 140,4% من 7.4 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م إلى 17.8مليون 
ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020م حيث اشترت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مواد استهالكية إضافية من الموردين المحليين 

والدوليين، تماشياً مع التحسن في اإلنتاج والمبيعات لهذا العام. ومن ثم انخفضت الى 7,1مليون ريال سعودي في 20 يوليو 2020م.

مصاريف مستحّقة

انخفضت المصاريف المستحقة، المتعلقة بشكل رئيسي مستحقات استئجار المعدات وأجور عمال العقد وإيجار اإليجار ومصاريف الكهرباء. ارتفعت 
المصاريف المستحقة بنسبة 99.9% لتصل إلى 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م مع زيادة النشاط التجاري لشركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب ومن ثم انخفضت 1,3مليون ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020م نتيجة توقف المصنع نتيجة الجائحة.

ضريبة القيمة المضافة المستحقة

تكّبدت الشركة رصيد ضريبة القيمة المضافة المستحقة البالغة 1,3مليون ريال كما في 20 يوليو 2020م تماشياً مع اإليرادات الُمَحّققة. يتم عرض رصيد 
ضريبة القيمة المضافة بصافي القيمة من أرصدة الضريبة المدينة والدائنة. 

رواتب ومنافع الموظفين المستحقة

تتألف الرواتب ومنافع الموظفين مستحقة الدفع من الرواتب المستحقة للعاملين ومصاريف السفر جًوا التي تكبدتها الشركة لموظفيها. ثبتت الرواتب 
والمنافع مستحقة الدفع نسبًيا عند 0.6 مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م و مليون ريال سعودي و 0,8 مليون كما في 31 مارس 

2020م، وارتفعت بنسبة 14,1%لتصل إلى 0,9 مليون ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020م نظًرا للزيادة في مصاريف تذاكر السفر للموظفين.
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تكاليف مالية مستحقة متعلقة بقرض الشريك

بلغت التكاليف المالية المستحقة المتعلقة بقروض المساهمين 36.5مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2019م. في السنة المنتهية 
في 31 مارس 2020م و 20 يوليو 2020م انخفض رصيد التكاليف المالية المستحقة الى0.0 مليون ريال سعودي حيث دفعت شركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب جزءاً من الرصيد القائم إلى شركائها. 

التزامات منافع الموظفين )متداولة( 

تتعلق التزامات منافع الموظفين البالغة 3,5 مليون ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020م بالجزء الحالي المستحق من منافع نهاية الخدمة لـشركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب لموظفيها. فضاًل راجع جدول 6-86 »التزامات منافع الموظفين كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م« لمزيد من التفاصيل 

حول التزامات منافع الموظفين الخاصة بـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب.

زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

تكبدت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب رصيد صافي الزكاة وضريبة الدخل المستحقة بقيمة 0,5 مليون ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020م، وهو يتأّلف 
من 0.2 مليون ريال سعودي من الزكاة المستحقة و1.4 مليون ريال سعودي من ضريبة الدخل المستحقة الدفع. 

مطلوبات إيجارية )متداولة(

المطلوبات اإليجارية كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 90و6الجدول )

20 يوليو 2020م  31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

3,600 3,600 - الحّد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية

)300( )300( - ناقصاً: سداد الحّد األدنى من مدفوعات اإليجار

)662( )701( - ناقصاً: التكاليف المالية المستقبلية غير المستحقة بعد

2,638 2,599 - صافي القيمة الحالية للّحد األدنى لمدفوعات اإليجار

2,638 2,599 - ناقصاً: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة

- - - الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

ثبتت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب اإليجارات طويلة األجل كموجودات كما تّم إثبات المطلوبات بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
16 منذ 1 أبريل 2019م. 

استناداً إلى التقييم، قامت الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة بقيمة 2.8 مليون ريال سعودي في 1 أبريل 2019م. وتّم احتساب 
استهالك بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م مما جعل القيمة الختامية لموجودات حق االستخدام تصل إلى 2.6 مليون ريال سعودي.

وتضمنت الموجودات اإليجارية إيجار األرض من هيئة المدن الصناعية بمبلغ 0.3 مليون ريال سعودي سنوياً وقد تّم تشييد مبنى اإلدارة على تلك األرض. 

حقوق الملكية

حقوق الملكية كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 91و6الجدول )

20 يوليو 2020م  31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي

33,766 33,766 33,766 رأس المال

)74,421( )78,538( )90,619( خسائر متراكمة

)40,655( )44,772( )56,854( مجموع حقوق الملكية

مؤشر األداء األساسي

%11,5 %31.2 %31.9 عائد على حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م 
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رأس المال

رأس المال كما في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 92و6الجدول )

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م بلد التأسيس العملة: ألف ريال سعودي

%50.01 %50.01 %50.01 موريشيوس شركة ويلسبون القابضة 

%28.50 %28.50 - المملكة  شركة عزيز 

%16.50 %16.50 - المملكة  شركة رؤية لالستثمار

- - %45.00 المملكة  شركة العربية لمشاريع 
األنابيب

%4.99 %4.99 %4.99 المملكة  شركة محورين 

٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 المجموع

المصدر: القوائم المالية المراجعة لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م

يتكون رأس المال الصادر عن شركة ويلسبون لتغليف األنابيب من رأس مال مصرح به ومدفوع بقيمة 33.8 مليون ريال سعودي، مقسم إلى ريال سعودي 
واحد لكل سهم. في 1441/03/04هـ )الموافق 2019/11/01م(، غّيرت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب نسبة ملكية الشركة، وبناًء على ذلك، عدلت 

عقدها التأسيسي وترخيص االستثمار األجنبي الصادر عن وزارة االستثمار بحيث يعكس التغيير في نسبة الملكية. 

خسائر متراكمة 

انخفضت الخسائر المتراكمة إلى 78.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020الى 74,4 مليون ريال سعودي كما في 20 يوليو 2020م حيث حققت 
شركة ويلسبون لتغليف األنابيب أرباح بقيمة 12,5 مليون ريال سعودي و 4,6 مليون ريال سعودي. 

قائمة التدفقات النقدية لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب	. 

قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م و 20 يوليو 2020م (: 93و6الجدول )

20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

5,114 13,965 )18,140( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت لـ:

2,604 8,523 8,456 استهالك وإطفاء
- - )38( ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
92 )39( 74 )عكس( مخصص مخزون متقادم
- - 243 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

625 4,705 4,774 تكاليف مالية
165 441 381 التزامات منافع الموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

3,011 )6,146( )4,802( نقص )زيادة( في المخزون
)337( )19,241( 11,323 زيادة في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
9,315 73,771 5,109 نقص )زيادة( في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
20,589 75,978 7,379 النقد الناتج من العمليات

- )168( )72( التزامات منافع الموظفين مدفوعة
)1,567( - - الزكاة والضرائب المدفوعة

)76( )40,570( )624( تكاليف مالية مدفوعة

18,946 35,241 6,682 صافي النقد الوارد من األنشطة التشغيلية

)580( )387( )91( مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
- - 38 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
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20 يوليو 2020م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

 )580( )387( )53( صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية

- )3,263( )8,223( سداد اقتراضات طويلة األجل
)20,000( )30,000( - سداد اقتراضات طويلة األجل من المساهمين

- )178( - سداد مطلوبات إيجارية

 )20,000( )33,442( )8,223( صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

)1,634(  1,412 )1,594( صافي التغير في النقد وما يماثله
1,661 249 1,843 نقد وما يماثله في بداية الفترة

27 1,661 249 نقد وما يماثله في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 ابريل 2020م الى 20 يوليو 2020م 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ارتفعت التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية إلى 35.2 مليون ريال سعودي خالل عام 2020م مقارنة ب 6,7 مليون ريال سعودي في 2019، 
ريال سعودي.  مليون  بلغت 48.4  والتي  العام  العامل خالل  المال  رأس  لتغيرات  اإليجابي  واألثر  الشركة  أرباح  بزيادة صافي  األولى  بالدرجة  مدفوعة 

وانخفضت التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية الى 18,9 مليون ريال سعودي في 20 يوليو 2020م نتيجة اإلندماج.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

ارتفعت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية إلى 0.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م مدفوعة بإضافات اآلالت والمعدات المكتبية إلى 
الممتلكات والمصنع والمعدات خالل العام. ارتفع اإلنفاق الرأسمالي خالل عام 2020م حيث ارتفعت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية 
إلى 0.4 مليون ريال سعودي نتيجة اإلضافات على اآلالت بمبلغ 0.2 مليون ريال سعودي، إضافًة إلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ خالل العام والتي 

بلغت 0.2 مليون ريال سعودي. ارتفعت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية في 20 يوليو 2020م لتصل الى 0,6 مليون ريال سعودي.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

بلغت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية خالل عام 2019م مبلغ 8,2 مليون ريال سعودي. ارتفعت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 
التمويلية خالل عام 2020م لتصل إلى 33.4 مليون ريال سعودي حيث سددت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مبلغ 30.0 مليون ريال سعودي من القروض 
المستحقة للشركاء باإلضافة إلى مدفوعات لقروض شركة ويلسبون لتغليف األنابيب طويلة األجل ومطلوبات اإليجار البالغة 3.2 مليون ريال سعودي و 
0.2 مليون ريال سعودي على التوالي. وقد بلغت التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية خالل الفترة المنتهية فى20يوليو 2020م الى 20 مليون 

ريال سعودي نتيجة سداد اقتراضات طويلة األجل من المساهمين

لم يتّم دفع أي أرباح للشركاء خالل السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م أو الفترة المنتهية فى 20 يوليو 2020م.

المعلومات المالية التصورية للشركة  5و6
أسس األعداد وملخص السياسات المحاسبية المهمة 1و5و6

السياسات المحاسبية التي طبقتها الشركة في إعداد المعلومات المالية التصورية مماثلة للسياسات المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية المراجعة 
المذكورة أعاله في القسم  6-4 )ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية( لكل من الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب. فيما يلي أسس 

اإلعداد للشركة التصورية: 

أسس اإلعدادأ. 

أعدت الشركة المعلومات المالية التصورية المرفقة للسنوات المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م إلظهار األثر المالي على بياناتها المالية التاريخية 
للمعاملة أدناه بافتراض إتمام هذه المعاملة في 1 أبريل 2017م.

لتغليف األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية  اتفاقية اندماج مع شركة ويلسبون  في 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م(، وقع مساهمو الشركة 
تمت  بـ«االندماج«(.  إليها  )ويشار  المشتركة(  السيطرة  )تحت  المساهمة  نسبة  بنفس  و  الشركة  لنفس مساهمي  المملكة، مملوكة  محدودة مسجلة في 

الموافقة على االندماج من قبل وزارة التجارة في 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م(.

دخلت الشركة في اتفاقية االندماج لغرض دمج الشركتين عن طريق ضم شركة ويلسبون لتغليف األنابيب إلى الشركة، حيث تم االتفاق على دمج عمليات 
شركة ويلسبون لتغليف األنابيب وجميع أصولها وحقوقها ومسؤولياتها والتزاماتها مع الشركة دون أي مقابل نقدي أو غير نقدي. بعد عملية االندماج سوف 

ينتهي وجود شركة ويلسبون لتغليف األنابيب كشركة منفصلة.
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يتم االندماج بين الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب التي تخضع لسيطرة مشتركة. في غياب التوجيه المنصوص عليه في المعايير الدولية إلعداد 
المعالجة  إعادة  تطبيق محاسبة  اإلدارة  اختارت  لسيطرة مشتركة،  الخاضعة  الكيانات  بين  األعمال  لدمج  المحاسبية  المعالجة  بشأن  المالية  التقارير 
باعتبارها سياستها المحاسبية وتخطط لتطبيق هذه السياسة بشكل متسق من فترة إلى أخرى على جميع مجموعات األعمال في إطار مشترك التي تعتبر 
متشابهة في طبيعتها. بناًء على ما ورد أعاله، قررت الشركة أنه في بياناتها المالية المرحلية التالية سوف تحسب االندماج باستخدام المحاسبة السابقة. 
بموجب شروط اتفاقية االندماج المذكورة أعاله ووفًقا للمحاسبة السابقة، تم استخدام القيم الدفترية لـشركة ويلسبون لتغليف األنابيب كقيم للمحاسبة 
السابقة. نظًرا لعدم وجود مقابل النقدي أو غير النقدي في عملية الدمج، تم إضافة القيمة الدفترية اإلجمالية ألصول والتزامات شركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب في 1 أبريل 2017م في األرباح المبقاة.

توضح المعلومات المالية التصورية اآلثار التي كان من الممكن أن تحدثها عملية الدمج على البيانات المالية التاريخية المراجعة إذا كان االندماج قد تم 
في وقت سابق )1 أبريل 2017م( وال يمثل النتائج المالية أو المركز المالي الفعلية للشركة.

أعدت المعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م من قبل إدارة الشركة وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة، وتم التأكد منها 
.)ISAE 3420( 3420 بما يتفق مع المعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم )من قبل مراجع الحسابات )شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

بالنسبة إلعداد المعلومات المالية التصورية المرفقة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021، استخدمت اإلدارة القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة 
للمراجعين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  المالي،  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المعدة  مارس 2021  المنتهية في 31 
والمحاسبين. والقوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب للفترة من 1 أبريل 2020 إلى 20 يوليو 2020 والتي تم 
السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  طبًقا  إعدادها 
للمراجعين والمحاسبين. أصدر مراجعو الحسابات تقارير المراجعة الخاصة بهم حول القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021 بتاريخ 
24 يونيو 2021 وتقرير مراجعة القوائم المالية لشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب عن الفترة من 1 أبريل 2020 إلى 20 يوليو 2020 

بتاريخ 4 فبراير 2021. 

بالنسبة لفترات المقارنة المعروضة في المعلومات المالية التصورية المرفقة للسنوات المنتهية في 31 مارس 2019 و 31 مارس 2020، استخدمت اإلدارة 
القوائم المالية القانونية المراجعة للشركة و ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب للسنتين المنتهيتين في 31 مارس 2019 و 2020 المعدة وفًقا لـ 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين )سوكبا(. أصدر المراجعون تقارير المراجعة الخاصة بهم حول القوائم المالية القانونية المراجعة للشركة و ويلسبون ميدل ايست لتبطين 

وتغليف األنابيب للسنتين المنتهيتين في 31 مارس 2019 و 31 مارس 2020 بتاريخ 27 مايو 2019 و 17 يونيو 2020، على التوالي.

 تم إعداد المعلومات المالية التصورية لألغراض التوضيحية فقط وتستند التسويات ألغراض إعداد المعلومات المالية التصورية إلى االفتراضات التالية:

تاريخ الدمج

من المفترض أن الدمج بين الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب تم في 1 أبريل 2017م. 

سيطرة مشتركة والتغير في هيكل نسبة الملكية

في 1 نوفمبر 2019م، تم تغيير نسبة ملكية الشركة شركة ويلسبون لتغليف األنابيب لتتناسب مع هيكل نسبة الملكية، وعليه ّعدلت شركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب عقود تأسيسها وترخيص االستثمار األجنبي الخاص بها الصادر عن وزارة االستثمار بحيث يعكس التغير في نسبة الملكية. تم االفتراض بأن هذا 
التغير في نسبة الملكية قد تم في 1 أبريل 2017م وبالتالي ستكون الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب تحت سيطرة مشتركة من 1 أبريل 2017م. 

يتم توزيع التعديالت في القوائم التصورية للتغيرات في حقوق الملكية بين لشركاء وفقاً للنسبة الملكية المعدلة في الشركة.

احتياطي نظامي

تم تعديل االحتياطي النظامي بما يتناسب مع المعلومات المالية التصورية المرفقة الناتجة عن الدمج. تم إجراء التعديل ليعكس االحتياطي النظامي 
استناًدا إلى الربح للسنة طبًقا للمعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م. 

التزام الزكاة وضريبة الدخل

من المفترض أنه لم يكن هناك أثر على التزام الزكاة وضريبة الدخل للشركة نتيجًة للدمج. وعليه، لم يتم إجراء أي تعديالت بالنسبة لمخصصات الزكاة 
وضريبة الدخل للسنوات ذات العالقة.

المعامالت واألرصدة بين الشركات 

تتمثل المعامالت بين الشركات في بيع وشراء األنابيب الحلزونية والمطلّية بين الشركة وشركة ويلسبون لتبطين وتغليف األنابيب. تم استبعاد اإليرادات 
وتكلفة اإليرادات بافتراض أًيضا عدم وجود ربح أو خسارة غير محققة في المخزون الختامي للشركة. 

ال تراعي المعلومات المالية التصورية آثار أي منافع متوقعة أو تكاليف متكبدة لتحقيق هذه المنافع نتيجة للدمج. ال تعطي المعلومات المالية التصورية 
أي مؤشر عن النتائج أو المركز المالي فضاًل عن الوضع المالي المستقبلي ألنشطة الشركة.
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تتوافق السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية مع السياسات المحاسبية الواردة في القوائم 
المالية المراجعة النظامية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م. باإلضافة إلى ذلك، فإن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل شركة ويلسبون 

لتبطين وتغليف األنابيب في إعداد قوائمها المالية المراجعة للفترة من 1 أبريل 2020م إلى 20 يوليو 2020م تتوافق مع السياسات المحاسبية للشركة.

تتفق  2021م،  مارس   31 في  المنتهية  للسنة  التصورية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  في  الشركة  قبل  من  المطبقة  الهامة  المحاسبية  السياسات  إن 
السياسات المحاسبية الهامة لكل من الشركة وشركة ويلسبون لتبطين وتغليف األنابيب في إعداد قوائمها المالية المراجعة للفترة من 1 أبريل 2020م 

إلى 20 يوليو 2020م. 

ملخص للمعلومات المالية التصورية 2و5و6
ملخص للمعلومات المالية التصورية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م 2021م (: 94و6الجدول )

2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية

974,955 1,767,629 735,235 إيرادات

)738,431( )1,408,495( )763,110( تكلفة اإليرادات

236,525 359,134 )27,875( إجمالي الربح

)13,872( )16,844( )19,275( مصاريف عمومية وإدارية

)5,547( )7,657( )11,516( مصاريف بيع وتسويق

)2,498( )3,928( )243( مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

)1,190( 2,715 1,289 إيرادات أخرى

213,418 333,421 )57,620( ربح )خسارة( التشغيل

)32,636( )52,906( )32,872( تكاليف مالية

180,782 280,515 )90,492( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

)5,653( )4,757( 117 مصروف الزكاة

)22,238(( )26,427( 2,936 مصروف ضريبة الدخل

152,890 249,331 )87,440( ربح )خسارة( السنة

قائمة المركز المالي

304,227 343,425 344,444 مجموع الموجودات غير المتداولة

514,622 840,052 559,865 مجموع الموجودات المتداولة

818,849 1,183,477 904,309 مجموع الموجودات

517,617 231,791 )15,952( مجموع حقوق الملكية

46,339 198,015 272,223 مجموع المطلوبات غير المتداولة

254,892 753,672 648,038 مجموع المطلوبات المتداولة

301,232 951,687 920,261 مجموع المطلوبات

818,849 1,183,477 904,309 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية للشركة

376,334 )112,570( )181,209( صافي النقد الصادر من األنشطة التشغيلية

)2,040( )3,280( )23,491( صافي النقد الصادر في األنشطة االستثمارية

)402,762( 170,149 160,151 صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

70,785 16,487 61,035 نقد وما يماثله في بداية السنة

42,316 70,785 16,487 نقد وما يماثله في نهاية السنة

المصدر: المعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م
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قائمة الربح أو )الخسارة( والدخل الشامل اآلخر التصوريةأ. 

يُظهر الجدول اآلتي قائمة الربح أو )الخسارة( والدخل الشامل اآلخر التصورية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م : 

قائمة الربح أو )الخسارة( والدخل الشامل اآلخر التصورية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2019م و2020م (: 95و6الجدول )
و2021م

معدل النمو 
السنوي المركب

نسبة التغيير )2020م 
- 2021م(

نسبة التغيير 
)2019م - 2020م( 2021م 2020م 2019م العملة: ألف ريال سعودي

بيان الدخل الشامل

)%13( )%45( %140.4 974,955 1,767,629 735,235 إيرادات

%2 )%48( %84.6 )738,431( )1,408,495( )763,110( تكلفة اإليرادات

غير منطبق )%34( ٪ )1388.4( 236,525 359,134 )27,875( إجمالي الربح

%18 )%18( % )12.6( )13,872( )16,844( )19,275( مصاريف عمومية وإدارية

%44 )%28( % )33.5( )5,547( )7,657( )11,516( مصاريف بيع وتسويق 

%69 )%36( %1,516.5 )2,498( )3,928( )243( مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

غير منطبق )%144( %110.6 )1,190( 2,715 1,289 إيرادات أخرى

%48 )%164( %478.7 )213,418( 333,421 )57,620( ربح )خسارة( التشغيل

%0 )%38( %60.9 )32,636( )52,906( )32,872( تكاليف مالية

غير منطبق )%36( %210.0 180,782 280,515 )90,492( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة 
الدخل 

غير منطبق )%19( % )4,165.8( )5,653( )4,757( 117 مصروف الزكاة 

غير منطبق )%16( % )1,000.1( )22,238( )26,427( 2,936 مصروف ضريبة الدخل 

غير منطبق )%39( ٪ )385.1( 152,890 249,331 )87,440( ربح )خسارة( السنة

%26 )%36( % )2.3( )1,017( )1,589( )1,626( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

غير منطبق )%39( ٪ )378.2( 151,874 247,742 )89,066( مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للسنة

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م 

تظهر الجداول أدناه تسويات قوائم الربح أو )الخسارة( والدخل الشامل اآلخر التصورية في كل عام:

تسويات الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 مارس 2019(: 96و6الجدول )

2019م تصورية التسويات
شركة ويلسبون 

لتغليف األنابيب 
2019م 

الشركة 2019م  العملة: ألف ريال سعودي

بيان الدخل الشامل

735,235 )18.986( 47.031 707,190 إيرادات

)763,110( 18.986 )56.138( )725,958( تكلفة اإليرادات

)27,875( - )9,107( )18,768( إجمالي الربح

)19,275( - )4,486( )14,789( مصاريف عمومية وإدارية

)11,516( - - )11,516( مصاريف بيع وتسويق

)243( - )243( - مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

1,289 - 550 739 إيرادات تشغيلية أخرى- بالصافي

)57,620( - )13,286( )44,334( ربح )خسارة( التشغيل

)32,872( - )4,854( )28,018( تكاليف مالية
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2019م تصورية التسويات
شركة ويلسبون 

لتغليف األنابيب 
2019م 

الشركة 2019م  العملة: ألف ريال سعودي

)90,492( - )18,140( )72,352( ربح )خسارة( قبل الزكاة

117 - - 117 مصروف الزكاة

2,936 - - 2,936 مصروف ضريبة الدخل

)87,440( - )18,140( )69,300( الخسارة للسنة

)1,626( - )264( )1,362( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

)89,066( - )18,404( )70,662( مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م

تسويات الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 مارس 2020(: 97و6الجدول )

2020م 
التسويات تصورية

شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب 

2020م 
الشركة 2020م  العملة: ألف ريال سعودي

بيان الدخل الشامل

1,767,629 )23.352( 122.118 1,668,864 إيرادات

)1,408,495( 23.352 )99.336( )1,332,512( تكلفة اإليرادات

359,134 - 22,782 336,352 إجمالي الربح

)16,844( - )4,137( )12,706( مصاريف عمومية وإدارية

)7,657( - - )7,657( مصاريف بيع وتسويق

)3,928( - - )3,928( مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

2,715 - 116 2,599 إيرادات تشغيلية أخرى- بالصافي

333,421 - 18,760 314,660 ربح )خسارة( التشغيل

)52,906( - )4,795( )48,110( تكاليف مالية

280,515 - 13,965 266,550 ربح )خسارة( قبل الزكاة

)4,757( - )180( )4,577( مصروف الزكاة

)26,427( - )1,388( )25,039( مصروف ضريبة الدخل 

249,331 - 12,397 236,934 الربح للسنة

)1,589( - )316( )1,273( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

247,742 - 12,081 235,660 مجموع الخسارة الشاملة للسنة

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م

تسويات الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 مارس 2021(: 98و6الجدول )

2021م 
التسويات تصورية

شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب 

2021م 
الشركة 2021م  العملة: ألف ريال سعودي

بيان الدخل الشامل

974,955 - 39,448 935,506 إيرادات

)738,41( - )33,121( )705,309( تكلفة اإليرادات

236,525 - 6,328 230,197 إجمالي الربح
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2021م 
التسويات تصورية

شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب 

2021م 
الشركة 2021م  العملة: ألف ريال سعودي

)13,872( )1,014( )12,857( مصاريف عمومية وإدارية

)5,547( - - )5,547( مصاريف بيع وتسويق

)2,498( - - )2,498( مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

)1,190( - 426 )1,616( إيرادات تشغيلية أخرى- بالصافي

213,418 - 5,379 207,679 ربح )خسارة( التشغيل

)32,636( - )625( )32,011( تكاليف مالية

180,782 - 5,114 175,668 ربح )خسارة( قبل الزكاة

)5,653( - )57( )5,596( مصروف الزكاة

)22,238( - )433( )21,086( مصروف ضريبة الدخل 

152,890 - 4,624 148,266 الربح للسنة

)1,017( - )507( )509( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

151,874 - 4,117 147,757 مجموع الخسارة الشاملة للسنة

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م

اإليرادات

تتمثل التعديالت في إضافة اإليرادات المثبتة من شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في عمليات بيعها ألطراف أخرى باستثناء عملياتها مع الشركة. 

تكلفة اإليرادات

تتمثل التعديالت في إضافة تكلفة اإليرادات المتعلقة باإليرادات المثبتة من شركة ويلسبون لتغليف األنابيب من عمليات بيعها ألطراف أخرى. 

مصاريف عمومية وإدارية، وإيرادات تشغيلية أخرى بالصافي، تكاليف مالية، مصروف الزكاة وضريبة الدخل، وإعادة قياس التزامات منافع الموظفين

تتمثل التعديالت في إضافة المصاريف/ اإليرادات التي تكّبدتها شركة ويلسبون لتغليف األنابيب إلى القوائم المالية للشركة. 

قائمــة المركــز المالــي التصوريــة كمــا فــي 31 مــارس و31 مــارس 2019م و31 مــارس 2020م و31  3و5و6
مــارس 2021م

قائمة المركز المالي التصورية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس و2019م و2020م و2021م(: 99و6الجدول )

31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

277,381 309,468 341,176 ممتلكات، مصنع ومعدات

26,829 33,831 - موجودات حق االستخدام

17 126 332 موجودات غير ملموسة أخرى 

- - 2,936 موجودات ضريبة مؤجلة

- - - ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

304,227 343,425 344,444 مجموع الموجودات غير المتداولة 

114,495 192,817 207,029 المخزون

357,812 576,450 333,181 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

- - 3,168 زكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد

42,622 70,785 16,487 نقد وما يماثله

514,622 840,052 559,865 مجموع الموجودات المتداولة
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31 مارس 2021م 31 مارس 2020م 31 مارس 2019م العملة: ألف ريال سعودي 

818,849 1,183,477 904,309 مجموع الموجودات

210,000 76,047 76,047 رأس المال 

30,560 15,733 - احتياطي نظامي

277,057 140,010 )91,999( أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

517,617 231,790 )15,952( مجموع حقوق الملكية

- - 37,500 اقتراضات طويلة األجل

- 154,919 184,919 قروض طويلة األجل من المساهمين

21,706 27,520 - مطلوبات إيجارية 

8,003 739 - التزام ضريبة مؤجلة

16,630 14,837 11,433 التزامات منافع الموظفين

- - 38,372 دفعات مقدمة من عمالء

46,340 198,015 272,223 مجموع المطلوبات غير المتداولة

109,569 215,521 386,048 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

- 70,739 74,866 الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل

3,164 - - الجزء المتداول من اقتراضات المساهمين 

5,932 6,803 - الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية 

130,409 436,428 187,124 اقتراضات قصيرة األجل

5,817 24,181 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

254,892 753,672 648,038 مجموع المطلوبات المتداولة

301,232 951,687 920,261 مجموع المطلوبات

818,849 1,183,477 904,309 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م

تُظِهر الجداول أدناه التسويات على القوائم في كل سنة: 

تسويات قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2019م(: 100و6الجدول )

31 مارس 2019م 
تصورية التسويات

شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب 
31 مارس 2019م 

الشركة 31 مارس 
2019م  العملة: ألف ريال سعودي

341,176 - 87,639 253,537 ممتلكات، مصنع ومعّدات

332 - 332 موجودات أخرى غير ملموسة 

2,936 - - 2,936 موجودات ضريبية مؤجلة 

344,444 - 87,639 256,805 مجموع الموجودات غير المتداولة 

207,029 - 10,848 196,181 مخزون 

333,181 )27,492( 4,536 356,138 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

3,168 - - 3,168 زكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد

16,487 - 249 16,237 نقد وما يماثله

559,865 )27,492( 15,633 571,724 موجودات المتداولة 

904,309 )27,492( 103,272 828,529 مجموع الموجودات
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31 مارس 2019م 
تصورية التسويات

شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب 
31 مارس 2019م 

الشركة 31 مارس 
2019م  العملة: ألف ريال سعودي

76,047 )33,766( 33,766 76,047 رأس المال 

)91,999( 33,766 )90,619( )35,145( أرباح ميقاة )خسائر متراكمة(

)15,952( - )56,854( 40,902 مجموع حقوق الملكية 

37,500 - - 37,500 اقتراضات طويلة األجل

184,919 - 79,036 105,882 قروض طويلة األجل من المساهمين

11,433 - 2,215 9,218 التزامات منافع الموظفين 

38,372 - - 38,372 دفعات مسبقة من عمالء

272,223 - 81,251 190,972 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

386,048 )27,492( 75,612 337,929 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

74,866 - 3,263 71,603 الجزء المتداول لالقتراضات طويلة األجل 

187,124 - - 187,124 اقتراضات قصيرة األجل 

648,038 )27,492( 78,875 596,655 مجموع المطلوبات المتداولة 

920,261 )27,492( 160,126 787,627 مجموع المطلوبات 

904,309 )27,492( 103,272 828,529 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

%98.3 - %64.5 %105.2 إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات 

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م 

تسويات قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2020م(: 101و6الجدول )

31 مارس 2020م 
تصورية التسويات شركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب 31 مارس 2020م 
الشركة 31 

مارس 2020م  العملة: ألف ريال سعودي 

309,468 - 79,735 229,733 ممتلكات، مصنع ومعّدات 

33,831 - - 31,285 موجودات حق االستخدام 

126 - 2,546 126 موجودات غير ملموسة أخرى 

343,425 - 82,281 261,144 مجموع الموجودات غير المتداولة 

192,817 - 17,034 175,784 مخزون 

576,450 )89,825( 23,777 642,499 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

70,785 - 1,661 69,124 نقد وما يماثله 

840,052 )89,825( 42,471 887,407 مجموع الموجودات المتداولة 

1,183,477 )89,825( 124,752 1,148,550 مجموع الموجودات 

76,047 )33,766( 33,766 76,047 رأس المال 

15,733 )4,446( - 20,179 احتياطي نظامي 

140,010 38,211 )78,538( 180,337 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

231,790 - )44,772( 276,562 مجموع حقوق الملكية 

154,919 - 49,036 105,882 قروض طويلة األجل من المساهمين 

27,520 - 2,412 25,108 مطلوبات إيجارية 

739 - - 739 مطلوبات ضريبية مؤجلة 

14,837 - 2,804 12,033 التزامات منافع الموظفين 
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31 مارس 2020م 
تصورية التسويات شركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب 31 مارس 2020م 
الشركة 31 

مارس 2020م  العملة: ألف ريال سعودي 

198,015 - 54,253 143,762 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

215,521 )89,825( 113,517 191,829 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

70,739 - - 70,739 الجزء المتداول لالقتراضات طويلة األجل 

6,803 - 186 6,617 الجزء المتداول للمطلوبات اإليجارية 

436,428 - - 436,428 اقتراضات قصيرة األجل 

24,181 - 1,567 22,614 زكاة وضريبة الدخل المستحقة 

753,672 )89,825( 115,271 728,226 مجموع المطلوبات المتداولة 

951,687 )89,825( 169,524 871,988 مجموع المطلوبات 

1,183,477 )89,825( 124,752 1,148,550 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

مؤشرات األداء الرئيسية

%21.1 - %9.9 %20.6 عائد على الموجودات 

%107.6 - ال ينطبق %85.7 عائد على حقوق الملكية 

%124.4 - %73.6 %131.7 إجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات 

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م

تسويات قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2021م(: 102و6الجدول )

31 مارس 2021م 
تصورية التسويات شركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب 31 مارس 2021م 
الشركة 31 

مارس 2021م  العملة: ألف ريال سعودي 

277,281 - 73,097 204,284 ممتلكات، مصنع ومعّدات 

26,829 - 2,314 24,514 موجودات حق االستخدام 

18 - - 18 موجودات غير ملموسة أخرى 

304,227 - 75,411 228,816 مجموع الموجودات غير المتداولة 

114,495 - 15,629 98,867 مخزون 

357,812 )127,439( 18,659 446,591 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

42,316 - 11 42,305 نقد وما يماثله 

514,622 )127,439( 34,299 607,763 مجموع الموجودات المتداولة 

818,849 )127,439( 109,710 836,579 مجموع الموجودات 

210,000 - 33,766 210,000 رأس المال 

35,005 - - 35,005 احتياطي نظامي 

272,612 - )76,064( 314,910 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

517,617 - )42,298( 559,912 مجموع حقوق الملكية 

- )965( - 965 قروض طويلة األجل من المساهمين 

21,706 - 2,284 19,522 مطلوبات إيجارية 

8,003 - - 8,003 مطلوبات ضريبية مؤجلة 

16,630 - 3,768 12,862 التزامات منافع الموظفين 

46,340 )965( 5,953 41,352 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

109,569 )127,429( 145,261 91,748 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

- - - - الجزء المتداول لالقتراضات طويلة األجل 
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31 مارس 2021م 
تصورية التسويات شركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب 31 مارس 2021م 
الشركة 31 

مارس 2021م  العملة: ألف ريال سعودي 

3,164 965 385 1,814 الجزء المتداول لالقتراضات طويلة األجل للمساهمين 

5,932 - 191 5,742 الجزء المتداول للمطلوبات اإليجارية 

130,209 - - 130,209 اقتراضات قصيرة األجل 

5,817 - 219 5,600 زكاة وضريبة الدخل المستحقة 

254,892 )126,474( 146,055 235,312 مجموع المطلوبات المتداولة 

301,232 )127,439( 152,008 276,663 مجموع المطلوبات 

818,849 )127,439( 109,710 836,579 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م

ملخص التعديالت على قائمة المركز المالي 

تتمثل التسويات فيما يلى:

إلغاء األرصدة بين الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب. - 1

إضافة أرصدة شركة ويلسبون لتغليف األنابيب إلى المركز المالي للمجموعة. - 2

قائمة التدفقات النقدية التصورية للشركة  4و5و6
قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و31 مارس 2020م و31 مارس 2021م (: 103و6الجدول )

2021م
تصورية

2020م
تصورية

2019م
تصورية العملة: ألف ريال سعودي

180,782  280,515 )90,492( الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعديالت لـ:

41,123 42,117 34,411  استهالك

115 216 212  إطفاء 

741 3,692 )258( مخصص مخزون متقادم

- )36( )102( ربح من بيع ممتلكات ومعدات

2,498 3,928 243 بدل الخسارة االئتمانية المتوقعة

32,636 52,906 32,873 التكاليف المالية

2,263 1,982 1,470 مخصص التزامات منافع الموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

77,581 10,519 )143,861( نقص )زيادة( في المخزون

216,141 )247,196( )255,430( زيادة في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى 

)105,310( )173,389( 261,714 نقص )زيادة( في الذمم الدائنة التجارية الذمم الدائنة األخرى

448,571 )24,864( )159,221(  النقد الصادر من األنشطة التشغيلية 

)27,785( )86,907( )21,748(  التكاليف المالية المدفوعة

)1,344( )639( )240(  التزامات استحقاقات الموظفين المدفوعة

)43,107( )160( -  ضريبة الزكاة والدخل المدفوعة

376,333 )112,570( )181,209( صافي النقد الصادر من األنشطة التشغيلية

)2,034( )3,307( )23,559( مدفوعات لشراء الممتلكات، مصنع والمعدات 

)6( )10( )40( مدفوعات مشتريات األصول غير الملموسة 
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2021م
تصورية

2020م
تصورية

2019م
تصورية العملة: ألف ريال سعودي

- 36 108 عائدات التصرف في الممتلكات والمعدات

)2,040( )3,280( )23,491( صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية

)305,841( 247,918 187,124 التغيرات في االقتراض القصير األجل

)70,198( )41,277( )26,973( سداد القروض الطويلة األجل

7,366 - - متحصالت من قروض من المساهمين

)27,366( )30,000( - سداد القروض من المساهمين

)6,724( )6,492( - سداد التزامات اإليجار

)402,762( 170,149 160,151 صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

)28,468( 54,298 )44,548( صافي التغير في النقد وما يماثله

70,785 16,487 61,035 نقد وما يماثله في بداية السنة 

42,316 70,785 16,487 نقد وما يماثله في نهاية السنة 

المصدر: المعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م

ال يوجد تأثير للدمج على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م نتيجة لتسوية أرصدة أطراف ذات العالقة المدينة 
والدائنة. 

تسويات قائمة التدفقات النقدية كما في 31 مارس 2021م (: 104و6الجدول )

31 مارس 2021م 
تصورية التسويات شركة ويلسبون لتغليف األنابيب 31 

مارس 2021م 
الشركة 31 مارس 

2021م  العملة: ألف ريال سعودي

180,782 - 5,114 175,668 الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعديالت لـ:

41,123 - 2,604 38,519  استهالك

115 - - 115  إطفاء 

741 - 92 649 مخصص مخزون متقادم

2,498 - - 2,498 بدل الخسارة االئتمانية المتوقعة

32,636 - 625 32,011 التكاليف المالية

2,263 - 132 2,132 مخصص التزامات منافع الموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
التشغيلية

77,581 - 3,012 74,570 نقص )زيادة( في المخزون

216,141 )89,826( )337( 306,303 زيادة في الذمم المدينة التجارية والذمم 
المدينة األخرى 

)105,310( 89,825 9,315 )204,450( نقص )زيادة( في الذمم الدائنة التجارية الذمم 
الدائنة األخرى

448,571 - 20,557 428,014  النقد الصادر من األنشطة التشغيلية 

)27,785( - )43( )27,742(  التكاليف المالية المدفوعة

)1,344( - - )1,344(  التزامات استحقاقات الموظفين المدفوعة

)43,107( - )1,567( )41,540(  ضريبة الزكاة والدخل المدفوعة

376,334 - 18,946 357,387 صافي النقد الصادر من األنشطة التشغيلية

)2,034( - )580( )1,453( مدفوعات لشراء الممتلكات، مصنع والمعدات 
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31 مارس 2021م 
تصورية التسويات شركة ويلسبون لتغليف األنابيب 31 

مارس 2021م 
الشركة 31 مارس 

2021م  العملة: ألف ريال سعودي

)6( - - )6( مدفوعات مشتريات األصول غير الملموسة

)2,040( - )580( )1,459( صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية

)305,841( - - )305,841( التغيرات في االقتراض القصير األجل

)70,198( - - )70,198( سداد القروض الطويلة األجل

7,366 - - 7,366 متحصالت من قروض من المساهمين

)27,366( - )20,000( )7,366( سداد القروض من المساهمين

)6,723( - - )6,723( سداد التزامات اإليجار

)402,762( - )20,000( )382,762( صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

)28,468( - )1,634( )26,834( صافي التغير في النقد وما يماثله

- )27( - 27 النقد المحول

70,785 - 1,661 69,124 نقد وما يماثله في بداية السنة 

42,316 )27( 27 42,316 نقد وما يماثله في نهاية السنة 

المصدر: الشركة والمعلومات المالية التصورية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م
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سياسة توزيع األرباح   	
بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة باألسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في 
الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية 
العامة. وال تلتزم الشركة باإلعالن عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات 
النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضاًل عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. 
التمويل الحالية للشركة،  المعلومات حول ترتيبات  التمويل المبرمة مع الجهات الممولة )لمزيد من  اتفاقيات  الواردة في  للقيود  ويخضع توزيع األرباح 
فضاًل راجع القسم رقم  12-4-3 »اتفاقيات التمويل« من هذه النشرة(. كما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في النظام األساسي، وتوزع األرباح بالريال 

السعودي.

بموجب النظام األساسي للشركة، يتم توزيع صافي الربح السنوي بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:

يجنب عشرة في المائة )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي - 1
المذكور ثالثون في المائة )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب عشرة في المائة )10%( من األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو - 2
أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على - 3
المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائًما من 

هذه المؤسسات.

يجوز لمجلس اإلدارة توزيع نسبة معينة من الرصيد المتبقي على المساهمين ويجوز للشركة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية بعد االمتثال - 4
للمتطلبات التي تحددها السلطات المختصة.

الشركات - 5 نظام  من   )76( والسبعين  السادسة  والمادة  للشركة  األساسي  النظام  من   )19( عشرة  التاسعة  المادة  في  المقررة  األحكام  مراعاة  مع 
بتخصيص ماال يزيد عن نسبة عشري في المائة )10( من الباقي كمكافأة لمجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافآت متناسًبا مع عدد 

الجلسات التي يحضرها العضو. 

ويستحق المساهم حصته في األرباح وفًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

كما يخضع توزيع األرباح للقيود والشروط التي تتضمنها اتفاقيات التسهيالت االئتمانية التي تبرمها الشركة مع الجهات الممولة من وقت آلخر. 

ولم تعلن الشركة أو توزع أي أرباح خالل السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م.

ال تستحق أسهم الطرح أي توزيعات أرباح تم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة حيث يكون أول استحقاق ألسهم الطرح في توزيعات األرباح التي يتم 
اإلعالن عنها من قبل الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية الالحقة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه – كما في تاريخ هذه النشرة – ال يوجد 

أي أرباح معلنة أو مستحقة للفترات المذكورة.
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استخدام متحصالت الطرح    	
وعشرون  ثالثة  بحوالي  يقدر  مبلغ  منها  سيستخدم  سعودي،  ريال   )504,000,000( مليون  وأربعة  خمسمائة  بحوالي  الطرح  متحصالت  مجموع  تقدر 
مليون وخمسمائة ألف )23,500,000( ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، 
والتوزيع،  والطباعة  التسويق  أتعاب  السوق، وكذلك  المستلمة، ومستشار دراسة  والجهات  القانوني،  والمحاسب  القانوني،  التغطية، والمستشار  ومتعهد 
واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح. وسوف يعود صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي أربعمائة وثمانون مليون وخمسمائة ألف 
)480,500,000( ريال سعودي للمساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم في الطرح، ولن تستلم الشركة أي 

جزء من متحصالت الطرح. وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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رسملة رأس مال الشركة والمديونية   9
يمتلك المساهمون البائعون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 70% من أسهم الشركة.

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م، علماً بأنه 
يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم  19 »القوائم المالية والمعلومات المالية 

التصورية وتقرير مراجع الحسابات حولها« من هذه النشرة.

رسملة الشركة والمديونية عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م(: 1و9الجدول )

السنة المالية المنتهية في 31 مارس 
آلف الرياالت السعودية

2021م 2020م 2019م

- - 37,500 قروض طويلة األجل

3,164 105,882 105,882 قروض طويلة األجل من المساهمين

- 70,739 71,603 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

130,409 436,428 187,124 قروض قصيرة األجل

133,573 613,049 402,109 إجمالي القروض

حقوق المساهمين

210,000 76,047 76,047 رأس المال

35,005 20.179 - احتياطي نظامي

272,612  180,337 )35,145( أرباح/خسائر مبقاة

517,617 276,562 40,902 إجمالي حقوق المساهمين

651,190 889,612 443,011 إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي حقوق المساهمين(

%20 %69 %91 إجمالي القروض بفائدة / إجمالي الرسملة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و 2021م والشركة
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تم دمج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب مع الشركة في 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م(. 

رسملة شركة ويلسبون لتغليف األنابيب والمديونية عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م (: 2و9الجدول )

السنة المالية المنتهية في 31 مارس 
آلف الرياالت السعودية

2020م 2019م

القروض

- - قروض طويلة األجل

- 79.036 قروض طويلة األجل من المساهمين

49.036 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

- 3.263 قروض قصيرة األجل

49.036 82.300 إجمالي القروض

حقوق المساهمين

33.766 33.766 رأس المال

)78.538( )90.619( أرباح/خسائر مبقاة

)44.772( )56.854( إجمالي حقوق المساهمين

4.264 25.446 إجمالي الرسملة )إجمالي القروض + إجمالي حقوق المساهمين(

%1150 %323 إجمالي القروض بفائدة / إجمالي الرسملة

المصدر: شركة ويلسبون لتغليف األنابيب والقوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م 

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال تخضع أي من أسهم الشركة إلى حقوق خيار.  	

ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة. 	

أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر )12( شهراً  	
على األقل بعد تاريخ هذه النشرة، مع مراعاة أي تغير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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إفادات الخبراء   0	
قدم جميع المستشارون ومراجع الحسابات الواردة أسمائهم في الصفحات )و( و)ز( من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم 
وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع المستشارين ومراجع الحسابات 
والعاملين لديهم – من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان 

نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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اإلقرارات   		
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

بخالف ما ورد في القسم رقم  4-7 »استمرارية األعمال« من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر - 1
تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني عشر شهراً األخيرة.

لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرًة لتاريخ تقديم طلب - 2
تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

بخالف ما ورد في القسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة، لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري - 3
في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، 

إضافًة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

بخالف ما ورد في القسم رقم  5-8 »تضارب المصالح« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من - 4
أي نوع في الشركة.

لدى الشركة رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.- 5

بخالف ما ذكر في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، أنه حسب علمهم واعتقادهم فال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ - 6
هذه النشرة من شأنها التأثير في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح.

عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.- 7

أن المعلومات المالية الواردة في القسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية - 8
وعرضها بصيغة تتسق مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م وكذلك القوائم المالية 
المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 أبريل 2020م إلى 20 يوليو 2020م 
المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(. وكذلك المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م المعدة من قبل إدارة 

الشركة وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة..

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل األعوام المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل - 9
وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة، باستثناء ما ورد في القسم رقم  2 »عوامل المخاطرة« والقسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة 

للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها - 10
مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.

كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى لو - 11
تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.

ال توجد أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية أو أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان - 12
التأجيري للشركة، باستثناء ما تم  الشراء  التزامات  أو  القبول  ائتمان  أو  القبول  التزامات تحت  أو  المشمولة بضمان شخصي(  أو غير  الشخصي 
اإلفصاح عنه في القسم رقم  12-4-3 »اتفاقيات التمويل« والقسم رقم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

أنه ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم - 13
 12-4-3 »اتفاقيات التمويل« والقسم  6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات« من هذه النشرة.

أن الشركة ملتزمة بجميع الشروط والتعهدات الخاصة باتفاقيات التمويل كما في تاريخ هذه النشرة والمفصح عنها في القسم رقم  12-4-3 »اتفاقيات - 14
التمويل« من هذه التشرة.

أن رأس مال الشركة غير مشمول بحق خيار.- 15

مناسبة سياسة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المتبعة والمطبقة وفق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – نموذج خسائر االئتمان المتوقعة - 16
– والمعيار الدولي للتقرير المالي )15( – والذي بموجبه يتم االعتراف باإليرادات والذمم المدينة بناء على النموذج المكون من خمس خطوات – وذلك 

كما هو موضح في السياسات المحاسبية في هذه النشرة، وبأن المخصص الحالي للديون المشكوك في تحصيلها على حد علمهم كافي.

ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.- 17

ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.- 18
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ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.- 19

تم اإلفصاح المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة.- 20

ال تخضع الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.- 21

ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.- 22

أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة ال - 23
تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. 

باستثناء ما تم ذكره في القسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ال ترتبط الشركة بأي تعامالت أو - 24
اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.

180



المعلومات القانونية   		

اإلقرارات القانونية  1و12
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.- 1

ال يخل الطرح بأّي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.- 2

تم اإلفصاح عن جميع المعلمات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة.- 3

ال تخضع الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.- 4

ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.- 5

الشركة  2و12
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 7 وتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(، 
المدينة  هو  المسجل  وعنوانها  2010/07/04م(  )الموافق  1431/07/22هـ  وتاريخ   2050071522 بالرقم  الدمام  لمدينة  التجاري  السجل  في  مقيدة 

الصناعية الثانية بالدمام ص.ب. 12943، مدينة الدمام، 31483، المملكة.

تأسست الشركة ابتداًء بتاريخ 1431/06/16هـ )الموافق 2010/05/30م( باسم »شركة تطوير األنابيب إلنتاج األنابيب«، كشركة ذات مسؤولية محدودة 
قدرها  اسمية  بقيمة  بالكامل  مدفوعة  نقدية  )50.000( حصة  ألف  إلى خمسين  مقسم  ريال سعودي   )500.000( ألف  قدره خمسمائة  مال  وبرأس 
)الموافق  وتاريخ 1431/07/22هـ  بالرقم 2050071522  الدمام  بمدينة  التجاري  السجل  قيدها في  وتم  الواحدة،  للحصة  رياالت سعودية   )10( عشر 
2010/07/04م(، كما تم ترخيص الشركة من وزارة االستثمار بموجب ترخيص استثمار صناعي صادر برقم 121031118992 وتاريخ 1431/07/22هـ 

)الموافق 2010/07/04م(.

بتاريخ 1431/11/09هـ )الموافق 2010/10/17م(، وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ألف )500.000( ريال سعودي إلى ستة 
وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )76.046.875( ريال سعودي مقسم إلى ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف وثمانمائة 
وخمسة وسبعين )76.046.875( حصة، وتم تخفيض القيمة االسمية للحصص بحيث أصبحت قيمة كل حصة )1( ريال سعودي واحد وتم استيفاء الزيادة 
البالغ قدرها خمسة وسبعين مليون وخمسمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين )75,546,875( ريال سعودي عن طريق حصص عينية مقدمة 
من الشركاء. وبتاريخ 1431/12/18هـ )الموافق 2010/11/24م(، وافق الشركاء على تعديل اسم الشركة من »شركة تطوير األنابيب إلنتاج األنابيب« إلى 

»شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب«.

وبتاريخ 1441/09/21هـ )الموافق 2020/05/14م( وافق الشركاء على اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما 
بتاريخ 1441/09/21هـ  األنابيب  لتغليف  ويلسبون  الشركة وشركاء شركة  بين شركاء  اندماج  اتفاقية  بموجب  الشركة  والتزامات في  عليها من خصوم 
)الموافق 2020/05/14م( حيث اتفقوا الشركاء بموجبها على )1( اندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب بالشركة، و)2( توقف الوجود القانوني المنفصل 
بتاريخ  االندماج  إجراءات  وتمت  االندماج.  بعد  من  الباقي  الكيان  باعتبارها  القانوني  بوجودها  الشركة  بقاء  و)3(  األنابيب،  لتغليف  ويلسبون  لشركة 

1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م( وأصبحت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب فرع من فروع الشركة.

وبتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م(، تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم 7 
القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 1442/02/05هـ )الموافق 2020/09/22م( مال وقدره ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف 
وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى سبعة ماليين وستمائة وأربعة آالف وستمائة وثمانية وثمانين )7,604,688( 

سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

وبتاريخ 1442/05/13هـ )الموافق 2020/12/28م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة من »شركة ويلسبون الشرق 
األوسط لألنابيب« إلى »شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة« كما وافقت على زيادة رأس مال الشركة من ستة وسبعين مليون وستة وأربعين ألف 
وثمانمائة وثمانين )76.046.880( ريال سعودي إلى مائتين وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرين )21,000,000( مليون 
سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها مائة وثالثة وثالثين مليون وتسعمائة وثالثة 
وخمسين ألف ومائة وعشرين )133,953,120( ريال سعودي عن طريق رسملة ديون المساهمين في الشركة )وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة، 

فضاًل راجع القسم رقم  4-1-2 »تاريخ الشركة وتطور رأس المال« من هذه النشرة(. 
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هيكل المساهمين 1و2و12
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرين مليون )21,000,000( سهماً عادياً بقيمة 

اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة الحالي.

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة(: 1و12الجدول )

المساهم#

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة االسمية 

اإلجمالية )بالريال 
السعودي(

عدد األسهمالنسبة
القيمة االسمية 

اإلجمالية )بالريال 
السعودي(

النسبة

35.01%50.017,351,47173,514,710%10,502,101105,021,010شركة ويلسبون القابضة

19.95%28.504,189,50041,895,000%5,985,00059,850,000شركة عزيز

11.55%16.502,425,49924,254,990%3,464,99934,649,990شركة رؤية لالستثمار

3.49%4.99733,5307,335,300%1,047,90010,479,000شركة محورين

30%6,300,00063,000,000---الجمهور

100%10021,000,000210,000,000%21,000,000210,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

فروع الشركة 2و2و12
لدى الشركة فرعاً واحداً في المملكة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الفرع المسجل للشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

فروع الشركة في تاريخ هذه النشرة(: 2و12الجدول )

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاريتاريخ شهادة السجل التجاريرقم السجل التجاريالموقع#

1446/11/06هـ )الموافق 2025/05/04م(1431/07/22هـ )الموافق 2010/07/04م(2050071524المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المصدر: الشركة

التراخيص الجوهرية 3و2و12
حصلت الشركة على كافة التراخيص الجوهرية الالزمة من الجهات المختصة والتي تمكنها من مزاولة أعمالها، وفيما يلي ملخص التراخيص الجوهرية 

الصادرة للشركة في المملكة:

التراخيص الجوهرية كما في تاريخ هذه النشرة(: 3و12الجدول )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضالجهة المصدرةنوع الترخيص#

شهادة عضوية 
في الغرفة 
التجارية 
بالشرقية 

الغرفة التجارية 
الصناعية للمنطقة 

الشرقية 

التسجيل في الغرفة 
1438/11/11هـ )الموافق 138184التجارية بالشرقية 

2017/08/03م(
1446/11/06هـ )الموافق 

2025/05/04م(

ترخيص منشأة 
صناعية - 

استثمار

وزارة الصناعة
والثروة المعدنية

صناعة أنابيب اللحام 
القوسي من الصلب بأقطار 
تتراوح من 18-120 بوصة

1440/01/21هـ )الموافق 161
2018/10/01م(

1443/08/20هـ )الموافق 
2022/03/23م(

ترخيص منشأة 
صناعية – 
استثمار*

وزارة الصناعة
والثروة المعدنية

تغليف األنابيب وربطها 
1440/06/20هـ )الموافق 1587باستعمال اإلسمنت

2019/02/25م(
1445/09/29هـ )الموافق 

2024/04/08م(
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تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضالجهة المصدرةنوع الترخيص#

ترخيص استثمار 
وزارة االستثمارصناعي

صناعة األنابيب، صناعة 
األنابيب والمواسير 

واألشكال المجوفة من 
الحديد والصلب، صنع 

أنابيب ومواسير وأشكال 
مجوفة ووصالت أنابيب 

أو مواسير، ومعالجة وطلي 
المعادن بالصقل والتلميع

1431/07/22هـ )الموافق 121031118992
2010/07/04م(

1446/10/29هـ )الموافق 
2025/04/27م(

هيئة المدن رخصة تشغيل
1443/02/14هـ ال ينطبق5941441127012586تشغيل مصنع الشركةالصناعية

)الموافق2021/09/21م(**

رخصة تشغيل*
هيئة المدن 

الصناعية
تشغيل مصنع ويلسبون 

1443/01/01هـ )الموافق ال ينطبق59414411219012598لتغليف األنابيب
2021/08/09م(**

* الترخيص باسم شركة ويلسبون لتغليف األنابيب وتم نقله إلى الشركة بقوة النظام نتيجة الندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في الشركة.
** ال تزال الشركة في طور تجديد هذا الترخيص كما في تاريخ هذه النشرة، وتتوقع الحصول على رخصة التشغيل النهائية خالل شهر نوفمبر وفقاً إلجراءات هيئة المدن الصناعية.

المصدر: الشركة

ملخص النظام األساس للشركة  3و12
أغراض الشركة ومدتها ومركزها الرئيسي 1و3و12

أغراض الشركةأ. 

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

صناعة األنابيب.- 1

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من الحديد والصلب.- 2

صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصالت أنابيب أو مواسير. - 3

معالجة وطلي المعادن بالصقل والتلميع.- 4

وذلك بموجب ترخيص وزارة االستثمار رقم 121031118992 وتاريخ 1431/07/22هـ )الموافق 2010/07/04م(.

مدة الشركةب. 

مدة الشركة تسعة وتسعين سنة )99( ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة. ويمكن إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية 
العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

المركز الرئيسي للشركة	. 

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام ويجوز أن ينشأ لها فروع داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.

المشاركة واالندما	د. 

ريال  المال عن خمسة ماليين )5.000.000(  يقل رأس  أال  أو مساهمة مقفلة بشرط  بمفردها( ذات مسؤولية محدودة  إنشاء شركات  للشركة  يجوز 
سعودي)، كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة 
أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو 

الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

الشؤون اإلدارية واإلشرافية للشركة ولجانها الرقابية 2و3و12
تكوين مجلس اإلدارةأ. 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية )8( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات، واستثناًء 
عن ذلك عّين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة خمس )5( سنوات. 
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انتهاء عضوية مجلس اإلدارةب. 

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو وفًقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل 
وقت عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في 
وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر في مجلس اإلدارة	. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية 
التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة، وكذلك هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة 
مدرجة في السوق المالية، خالل خمسة )5( أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو 
الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات 

أو النظام األساسي وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين )60( يوماً النتخاب العدد الالزم لألعضاء.

صالحيات مجلس اإلدارةد. 

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة واألمور التي ينفرد مجلس اإلدارة باالختصاص بها، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة 
الشركة بما يحقق أغراضها وله في ذلك: 

عقد القروض مع البنوك، والمؤسسات المالية األخرى وصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي.- 1

إبراء مديني الشركة من التزاماتهم ومديونياتهم.- 2

إدارة النفقات والموافقة واعتماد السياسات المالية واإلدارية والفنية واللوائح الداخلية والتنظيمية للشركة بما فيها لوائح الموظفين الداخلية.- 3

المفاوضة والموافقة واإلبرام والتوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشارك - 4
فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات الشركات بتعديل أي بند من بنود عقود تأسيسها سواًء كان ذلك بزيادة رأس مالها أو خفضه أو 
دخول شركاء جدد أو خروج شركاء، أو شراء أو بيع أو نقل األسهم أو تعديل مادة اإلدارة وتعيين المدراء والصالحيات أو تعديل أغراض الشركة أو 
اسمها التجاري أو تحويلها وفروعها إلى شركة مساهمة أو تعديل كيانها النظامي أو تعديل االسم التجاري أو السنة المالية وأي تعديالت أخرى لعقود 
أو مالحق عقود الشركات أياً كان نوع هذه التعديالت وتوقيع قرارات الشركاء وتوثيقها والتوقيع عليها أمام كتابة العدل وتمثيل الشركة في الحضور 
والتوقيع والتصويت وقبول المناصب والمهام في الجمعيات التأسيسية والعامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة أو المقفلة التي تساهم 
فيها الشركة وحق شراء وبيع واإلفراغ والتنازل عن األسهم حضور جمعيات الشركاء والتصويت على جدول أعمالها فيها وتوقيع قرارات التصفية 

والعقود والصكوك واإلقرارات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية األخرى، والدخول في المناقصات نيابة عن الشركة.

إتمام العمليات المصرفية وتنفيذ المقاصة والحواالت والتوقيع على جميع المستندات الالزمة لذلك وفتح وتشغيل وإقفال الحسابات البنكية والسحب - 5
واإليداع وفتح وتسديد وإغالق كافة االعتمادات المستندية واستالم وإيداع وإصدار الشيكات، والتوقيع على إيصاالت االستالم والمخالصة وإبراء 
الذمة واإلقرارات والكمبياالت وسندات ألمر والشيكات وكافة األوراق التجارية واتفاقيات عمليات مشتقات األسهم وملحقاتها، وتوقيع عقود المرابحة 
واتفاقيات التوّرق، والمستندات والوكاالت المطلوبة والمرفقة بها والتوقيع على كافة أنواع التسهيالت والقروض والتعامالت المصرفية باسم الشركة 
والتوقيع عنها على اتفاقية عميل الخزينة والتعامل مع الخزينة جميع المستندات الالزمة لذلك وإصدار الضمانات البنكية بجميع أنواعها ومنها على 
سبيل المثال الرهون العقارية والسندات ألمر وشهادات األسهم وغيرها من الضمانات العينية والنقدية والتوقيع على السندات ألمر والكمبياالت 

واألوراق التجارية.

الغير - 6 لصالح  عنها  والتنازل  ونقلها  وإلغائها  وتجديدها  الرخص  واستخراج  للشركة  المحالت  لفتح  والبلديات  األمانات  مراجعة  في  الشركة  تمثيل 
واستخراج رخص بناء أو ترميم واستخراج شهادة إتمام بناء واستخراج كرت صحي وعمل مخطط لألراض المملوكة بصك.

تمثيل الشركة في مراجعة اإلدارة العامة للجوازات لنقل كفالة العمال للشركة واستخراج تأشيرة سفر بدل تالف أو مفقود وإضافة تابعين لجوازات - 7
لإلقامات  فاقد  بدل  استخراج  وتجديدها،  اإلقامات  واستخراج  الخادمات  شئون  ومراجعة  المنافذ  شؤون  وإدارة  العمالة  وإسقاط  الوافدين  سفر 
والتبليغ عن  المهنة  العمال وتعديل  والتنازل عن عقود  بيانات  نهائي ونقل كفالة ونقل معلومات وتحديث  واستخراج تصاريح خروج وعودة وخروج 
هروب وإلغاء بالغ هروب وإلغاء تصاريح الخروج والعودة والنهائي واستخراج تمديد تأشيرة زيارة واستخراج كشف بيانات )برنت( ومراجعة الترحيل 

والوافدين وإنهاء إجراءات العامل المتوفى والحصول على تصريح بإعادة جثمانه إلى بالده.

تمثيل الشركة في مراجعة مكتب العمل لتحديث بيانات العمال وتصفية عقود العمالة وإلغائها والتبليغ عن هروب العمالة وإنهاء إجراءات العمالة - 8
لدى التأمينات االجتماعية ومراجعة إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة إلسقاط وإضافة العمالة وإضافة وحذف السعوديين واستالم شهادات 
السعودة وفتح الملفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها، ونقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها ومراجعة قسم المكاتب األهلية لالستقدام 
السعودية  البوابة  المهنة واستخراج رخصة عمل وفتح ملفات وتفعيل  الكفالة وتعديل  التأشيرة ونقل  واستخراج تأشيرة استقدام واستالم تعويض 

والترقية للمستوى الثاني.
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تمثيل الشركة في مراجعة اإلدارة العامة للمرور إلصدار رخص سير لمركبات الشركة وإصدار رخصة سير بدل تالف أو مفقود وتجديدها وإصدار - 9
لوحات المركبات وتجديدها ونقلها وإسقاطها واستالم قيمتها وإصدار تفويض قيادة للمركبة واالعتراض والتسوية والفصل في المخالفات واستخراج 

بيانات )برنت( بالسيارات والمخالفات.

تمثيل الشركة في مراجعة الجمارك إلصدار ترخيص جمركي وتجديده وفتح فروع للترخيص ونقله وإلغاءه وتخليص البضاعة الخاصة بنشاط الشركة - 10
ودفع الرسوم واستالم الفسوح والبطاقة الجمركية أو استخراج بدل المفقود للبطاقة الجمركية واإلدارة واإلشراف على الترخيص.

طلب استخراج التراخيص الالزمة لعمل الشركة والسجالت التجارية الرئيسية والفرعية والبدل عن فاقد، التأشير على ما يطرأ عليها من تغيير سواًء - 11
إضافة أو حذف أو إضافة أو تعديل أو تحديد أو شطب، ولمجلس اإلدارة الحق في التوقيع لدى كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وخارجها 
ولهم حق تفويض أو إلغاء من يروه لدى جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وخارجها، ولهم حق التفاوض مع الشركات والمؤسسات والجهات 
الحكومية واألفراد بخصوص أي عقود والتوقيع عليها واتخاذ القرار وتقديم العروض والعطاءات والمناقصات واستالمها والقبول بالترسية أو رفضها 

وحضور فتح المظاريف والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود.

تمثيل الشركة في حضور مجالس اإلدارة والمديرين واالجتماعات والمناقشات والتصويت نيابة عنها أو تفويض من يراه للحضور والتصويت باسمها - 12
في جميع الحاالت التي تستدعي ذلك، ولهم حق تعيين وتفويض وتوكيل وعزل المحامين أو مكاتب المحاماة أو الغير بموجب وكاالت شرعية أو 

تفويضات مصدقة لتمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها.

استئجار وتأجير وتجديد وفسخ والتنازل وإلغاء عقود اإليجار واستالم األجرة نيابة عن ولصالح الشركة، والتفاوض والموافقة وتوقيع جميع أنواع - 13
العقود والوثائق وبوالص التأمين وشراء األراضي والعقارات واإلفراغ وقبولها واستالم وتسليم الصكوك واستخراج حجج االستحكام لكافة أمالك 
الشركة ودمج الصكوك والتنازل عن النقص في المساحة وتعديل اسم المالك والشراء والرهن وفك الرهن والهبة وقبول الهبة وبناء األرض والتجزئة 
والفرز واستخراج صك بدل تالف وضم المساحة الزائدة المجاورة لألرض وتحويل الذرعة إلى أمتار في الصك وتحويل األقدام إلى أمتار في الصك 
وتحويل األرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية وتعديل الحدود واألطوال والمساحة اإلجمالية ورقم القطعة ورقم الحفيظة ورقم الصك وتاريخه 
واسم الحي ورقم المخطط واسم المالك ورقم السجل المدني وإثبات المبنى واستالم الصك والدخول في المساهمات العقارية وشراء وبيع أسهم 

المساهمات العقارية والتوقيع أمام كتاب العدل والمحاكم فيما يتعلق بذلك.

تمثيل الشركة في الشراء وبيع وقبول اإلفراغ ودفع ثمن العقارات واألراضي وقبول الهبة واإلفراغ واستالم الصكوك وتحديثها وإدخالها في النظام - 14
الشامل واالستالم و التسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك واإلقرار بالشراء والبيع 
واإلبراء وتوقيع كافة الخطابات والمعامالت والمستندات والعقود واالتفاقيات التمهيدية والنهائية والتوقيع أمام ومراجعة كتابة العدل أو المحاكم في 
المملكة لقبول إفراغ وشراء وبيع العقارات واألراضي وتنفيذ جميع اإلجراءات لدى كتابات العدل وفروعها ورهن العقارات وفك الرهن ودفع جميع 

الرسوم والضرائب والغرامات المتوجبة عليها.

تمثيل الشركة في استخراج كافة األذونات والصكوك أمام المحاكم ومنها استخراج صك إذن بيع عقار واستخراج صك إذن شراء عقار واستخراج - 15
صك إذن نقل عقار واستخراج صك إذن فرز ودمج عقار واستخراج صك إذن رهن عقار واستخراج صك إذن تعمير عقار واستخراج صك إذن 

الستثمار عقار.

تقديم الدعم المالي ألي من الشركات التابعة وضمان التسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة.- 16

التوقيع على كافة أنواع التسهيالت والقروض والتعامالت المصرفية باسم الشركة.- 17

الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.- 18

تعيين المسؤولين عن إدارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه مجلس اإلدارة وتحديد واجباتهم ومكافآتهم.- 19

تفويض المسؤولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.- 20

تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم.- 21

الموافقة على إقامة فروع ومكاتب وتوكيالت للشركة أو إلغائها وتعيين مدراءها وتحديد رواتبهم وميزاتهم وفصلهم وبيع وشراء ورهن كل أو جزء من - 22
الحصص واألسهم وحقوق الملكية والمصالح في أي من الشركات التابعة.

الموافقة على االستثمار في الشركات داخل وخارج المملكة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبيع وشراء األسهم في الشركات التي تشارك فيها الشركة، - 23
والصكوك والسندات.

الموافقة على االستثمارات واالستحواذات واالكتتابات لجميع األوراق المالية وحصص المشاركة واألسهم في الشركات، باإلضافة إلى األسهم القابلة - 24
للتداول وجميع أنواع األدوات في المملكة وخارجها.

لمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود صالحياته واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو 
المدير العام أو أي طرف آخر أو أحد الموظفين للقيام بعمل أو أعمال معينة ولمجلس اإلدارة إلغاء هذا التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً ويحق للمفوضين 

أو الوكالء التوكيل والتفويض.
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وينفرد مجلس اإلدارة بصالحية أي تعديل أو انحراف لمرة واحدة عن سياسات الحوكمة فيما يتعلق بخطة األعمال السنوية والعطاءات والمشتريات 
واالقتراضات المالية والموارد البشرية.

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر	. 

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

يكون لرئيس مجلس اإلدارة صالحية دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس ويحدد مجلس اإلدارة بموجب قرار أو تفويض أو توكيل 
سلطات وصالحيات رئيس المجلس اإلدارة والعضو المنتدب )في حالة تعيينه(. يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير 
وفقاً للمادة الثانية والثمانين من نظام الشركات. ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير 

في مباشرة عمل أو أعمال محددة.

وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو والمنتدب )في حال تعيينه( باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة. 
ويوافق مجلس اإلدارة على المكافآت اإلضافية لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب.

ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم. يحضر أمين السر اجتماعات المجلس ولجانه والجمعية العامة ويَُدوِّن محاضر 
االجتماعات في دفاتر مخصصة لذلك وتُحدد مكافأته من قبل مجلس اإلدارة.

وال تزيد مدة رئيس المجلس والعضو والمنتدب )في حال تعيينه( وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة 
انتخابهم. وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةو. 

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لما يتم إقراره من المجلس وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس 
اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك 
من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن 

يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

اجتماعات مجلس اإلدارةز. 

يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة في كل ربع في السنة على األقل بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد المسجل 
أو الفاكس أو البريد اإللكتروني، وذلك قبل خمسة عشرة )15( يوم عمل على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع. ويجب على رئيس المجلس أن يدعو 

المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.

لن تتم مناقشة أي مسألة و/أو حلها في أي اجتماع للمجلس ما لم تكن من األمور المذكورة على وجه التحديد في الدعوة الموجهة النعقاد لذلك االجتماع، 
ما لم يتفق خمسة وسبعين في المئة )75 %( من أعضاء مجلس اإلدارة )أو من ينوب عنهم( على خالف ذلك.

نصاب اجتماع مجلس اإلدارةح. 

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره ثالثة أرباع أعضائه على األقل بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن أربعة )4( أعضاء باألصالة. وإذا 
لم يتم تحقيق نصاب المجلس، يجوز دعوة اجتماع ثاني خالل خمسة )5( أيام عمل بعد تاريخ االجتماع األول، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه 

غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية:

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك االجتماع.- 1

أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد للمجلس.- 2

ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.- 3

يجوز عقد اجتماعات مجلس االدارة عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى تسمح لجميع األعضاء الحاضرين سماع بعضهم البعض. وما لم 
يتم اإلخطار بغير ذلك، للرئيس أن يفترض - ألغراض اكتمال النصاب - أن عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال إلكترونية 

أخرى يعتبر حاضر فعلياً طيلة مدة االجتماع. ويجب على رئيس مجلس اإلدارة عرض ملخص لقرارات المجلس في نهاية اجتماع المجلس.

باستثناء القرارات المتعلقة باالختصاصات التي ينفرد بها مجلس اإلدارة والواردة في المادة الثامنة عشر )ب( من النظام األساسي، تصدر قرارات مجلس 
اإلدارة بأغلبية من أصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين أو الممثلين في االجتماع المنعقد حسب األصول. وتصدر القرارات المتعلقة باالختصاصات 
التي ينفرد بها مجلس اإلدارة وفقاً ألحكام المادة الثامنة عشر )ب( من النظام األساسي بأغلبية تبلغ 75% من أصوات األعضاء الحاضرين أو الممثلين في 
اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد حسب األصول. وعند تساوي األصوات ال يُرّجح الجانب الذي صوت مع رئيس مجلس اإلدارة. ولمجلس اإلدارة أن يصدر 
قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء – كتابًة - اجتماع مجلس اإلدارة للمداولة فيها وتصدر القرارات 

بالتمرير بإجماع أصوات األعضاء وتعرض على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل له.

186



االختصاصات التي ينفرد مجلس اإلدارة بها	. 

ينفرد مجلس اإلدارة باالختصاصات التالية :

أي تعديل أو انحراف لمرة واحدة عن سياسات الحوكمة فيما يتعلق بخطة األعمال السنوية، والعطاءات، والمشتريات، واالقتراضات المالية، والموارد - 1
البشرية. 

الشروع في إجراءات التقاضي أو التحكيم من قبل الشركة.- 2

التسوية أو التنازل أو التصرف في أي مطالبات أو دعاوى قضائية ضد الشركة تتجاوز مبلغ مليون )1,000,000( ريال سعودي، أو المبلغ المعادل بأي - 3
عملة أخرى.

تصدر قرارات المجلس المتعلقة باالختصاصات التي ينفرد بها مجلس اإلدارة بموجب هذه المادة بأغلبية تبلغ 75% من أصوات األعضاء الحاضرين أو 
الممثلين في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد حسب األصول.

مداوالت مجلس اإلدارةي. 

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل 
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

لجنة المراجعة	. 

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ما ال يقل عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

نصاب اجتماع لجنة المراجعةل. 

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس االجتماع.

اختصاصات لجنة المراجعةم. 

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، يجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

ألضرار أو خسائر جسيمة.

تقارير لجنة المراجعةن. 

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها 
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام المراقبة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى 
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوم على األقل لتزويد 

كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تعيين مراجع الحساباتس. 

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد 
مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير 

مشروع.

صالحيات مراجع الحساباتع. 

لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة 
الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

السنة الماليةف. 

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر إبريل وتنتهي في نهاية شهر مارس من كل سنة. على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري 
كشركة مساهمة وحتى نهاية شهر مارس من السنة التالية.
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الوثائق الماليةص. 

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية - 1
المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد 

النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين )45( يوماً على األقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها في الفقرة )1)، وتودع نسخ منها في مركز - 2
الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )21( يوماً على األقل.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، مالم تنشر في جريدة يومية - 3
توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة، وكذلك يرسل صورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة 

مدرجة في السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر )15( يوماً على األقل.

الحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية 3و3و12
رأس مال الشركةأ. 

حدد رأس مال الشركة بمائتين وعشرة ماليين )210,000,000( ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرين مليون )21,000,000( سهم اسمي متساوية القيمة، 
قيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية جميعها أسهماً عادية. 

االكتتاب في األسهمب. 

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة واحد وعشرين مليون )21,000,000( سهم مدفوعة بالكامل. قيمتها اإلجمالية مائتين وعشرة ماليين 
)210,000,000( ريال سعودي.

بيع األسهم غير مستوفاة القيمة	. 

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إبالغه بخطاب مسجل، 
بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهات المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع 
المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال 

المساهم.

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن. 
وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي، ويؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع 

بيان اسم المالك الجديد.

سجل المساهميند. 

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم 
ومهنتهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من 

تاريخ القيد في السجل المذكور.

تداول األسهم	. 

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المساهمون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تحّول 
الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة 
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمساهمين اآلخرين. وتسري أحكام 

هذه المادة على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

توزيع األرباحو. 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب 10% من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي - 1
المذكور 30% من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض معين.- 2
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ثابتة قدر اإلمكان على - 3 أرباح  توزيع  أو يكفل  الشركة  الذي يحقق مصلحة  بالقدر  تكوين احتياطات أخرى، وذلك  تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية 
المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من 

هذه المؤسسات.

يجوز لمجلس اإلدارة أن يوزع نسبة معينة من باقي األرباح إلى المساهمين ويحق للشركة توزيع أرباح ربعية ونصفية بعد التزامها بمتطلبات الجهات - 4
ذات العالقة.

استحقاق األرباحز. 

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة التاسعة عشرة من النظام األساسي والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات بتخصيص ماال يزيد عن نسبة 
10% من الباقي كمكافئة لمجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافئات متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

توزيع األرباح لألسهم الممتازةح. 

إذا لم توزع أرباح ألي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة الرابعة عشرة بعد المائة 
من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.

دعوى المسؤولية	. 

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. 
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

تعديل حقوق األسهم أو فئاتها 4و3و12
إصدار األسهمأ. 

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك 
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

زيادة رأس المالب. 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد ُدفع كاماًل. وال يشترط أن يكون رأس المال قد ُدفع - 1
بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة 

المقررة لتحويلها إلى أسهم.

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة - 2
أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عن إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين. للمساهم المالك للسهم عند 
صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، 
ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته 

وانتهائه.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب - 3
في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية - 4
من إجمالي حقوق االولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم 
الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة 
رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، مالم تقرر الجمعية العامة غير 

العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

تخفيض رأس المال	. 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر خفض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس 
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة الرابعة والخمسين من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع 

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
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وإذا كان تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار 
التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور، 

وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

الجمعيات العامة 5و3و12
حضور الجمعياتأ. 

لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التحولية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً 
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

الجمعية التحويليةب. 

يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة ويشترط 
لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب خالل ثالثين دقيقة من الوقت المحدد لالجتماع، 
توّجه دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر)15( يوماً على األقل من توجيه الدعوة. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد 

المكتتبين الممثلين فيه.

اختصاصات الجمعية التحويلية	. 

تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة بالمادة الثالة والستين )63( من نظام الشركات.

اختصاصات الجمعية العامة العاديةد. 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتتضمن دون حصر ما يلي:

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.- 1

الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك وفق أحكام نظام - 2
الشركات ولوائحه.

الترخيص لعضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو في منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق - 3
أحكام نظام الشركات ولوائحه.

مراقبة مدى التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة األساسي، وفحص أي ضرر - 4
ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وفقاً 

لنظام الشركات ولوائحه.

تشكيل لجنة المراجعة وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.- 5

الموافقة على القوائم المالية للشركة.- 6

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة.- 7

البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.- 8

تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.- 9

بها مراجعو حسابات - 10 أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات - يخطرها  التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في  المخالفات واألخطاء  النظر في 
الشركة - تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة 

ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى بلغ 30% من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز هذه النسبة على مساهمي الشركة في - 11
السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية.

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، وذلك بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع - 12
على الشركة أو المساهمين.

تكوين احتياطيات أخرى للشركة، غير االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيها.- 13
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اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات، وفقاً لحكم المادة - 14
التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.

الموافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة سواء تم البيع من خالل صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي حال تضمن نظام الشركة - 15
األساس أن بيع تلك األصول من اختصاص الجمعية العامة غير العادية فعلى مجلس اإلدارة الحصول على موافقتها على البيع، وإذا تم البيع من خالل 
عدة صفقات فتعتبر الصفقة التي تؤدي لتجاوز نسبة 50% من بيع األصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة 

من تاريخ أول صفقة تمت خالل االثني عشر )12( شهراً الماضية.

إقرار أو دفع الشركة ألي أرباح أو إجراء أي توزيع.- 16

اإلعالن أو نشر أي معلومات تتعلق بأي اتفاق مستقل بين المساهمين أو أعمال وشؤون الشركة باستثناء المعلومات المنشورة في السياق العادي - 17
لتشغيل أو إدارة األعمال وما لم تطلبها جهة حكومية ذات صلة أو المحكمة المختصة أو السوق المالية.

إجراء أي تغيير على بنوك الشركة أو العنوان المسجل للشركة.- 18

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى 
كلما دعت الحاجة لذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية	. 

تختص الجمعية العامة غير العادية بالتالي:

تعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً.- 1

زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه.- 2

تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر مالية، وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه.- 3

تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة كما نص عليه النظام األساسي هذا ويخصص لغرض معين، والتصرف فيه.- 4

تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في النظام األساسي.- 5

الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.- 6

إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية، وذلك بناًء على في النظام األساسي - 7
وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 

إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك.- 8

تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.- 9

وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها - 10
مناسبة لمصلحة الشركة.

الموافقة على أي من األمور التي ينفرد مجلس اإلدارة باالختصاص بها والمنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة )ب( من النظام األساسي، والتي - 11
تعذر إصدار قرار فيها من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعين متتاليين له.

وللجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة 
للجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعيات العامةو. 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة. وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك 
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم 

يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين )21( يوم على 
األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة أو عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني. 
وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة، وكذلك ترسل صورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وذلك خالل المدة 

المحددة للنشر.
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لجميع  تسمح  أخرى  إلكترونية  اتصال  وسيلة  أي  أو  الهاتف  عبر  للمساهمين  والخاصة  العامة  والجمعيات  التحولية  الجمعيات  اجتماعات  عقد  يجوز 
للمساهمين الحاضرين سماع بعضهم البعض. وما لم يتم اإلخطار بخالف ذلك، لرئيس المجلس أن يفترض - ألغراض اكتمال النصاب - أن المساهمين 

المشاركين عبر الهاتف أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى حاضرين فعلياً طوال مدة االجتماع.

سجل حضور الجمعيات العامةز. 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية. ومع 
ذلك يجوز االكتفاء بإرسال األسماء في الميعاد المذكور إلى رئيس المجلس بموجب خطابات مسجلة أو عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني.

نصاب الجمعية العامة العاديةح. 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من 50% من رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم 
النعقاد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ثالثين )30( يوماً من المدة المحددة النعقاد االجتماع األول. وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني 

صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية	. 

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون 66.6% من رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في 
االجتماع األول، يعقد االجتماع الثاني بعد ثالثين )30( يوماً من المدة المحددة النعقاد االجتماع األول. وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً 

إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة 29 من النظام األساسي 
ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

التصويت في الجمعياتي. 

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في 
انتخاب مجلس اإلدارة.

قرارات الجمعيات	. 

تصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 
في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثين األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو 
تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحاً إال إذا صدر 

بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

 المناقشة في الجمعياتل. 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب 
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، 

احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضرم. 

يرأس اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب 
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات 
المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضر 

بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

التصفية وحل الشركة 6و3و12
خسائر الشركةأ. 

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور - 1
علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر )15( 
يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين )45( يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال 
الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة 

قبل األجل المحدد في نظام الشركات.
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وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )1(، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار - 2
قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة الخمسون بعد المائة )150( من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب 

في كل زيادة رأس المال خالل تسعين )90( يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

انقضاء الشركةب. 

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية. ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة 
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية. 
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس )5( سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي. وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها 
ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي. وتبقى جمعيات المساهمين قائمة 

خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

االتفاقيات الجوهرية  4و12
أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات والعقود الجوهرية مع عدد من األطراف، ويوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات والعقود التي يعتقد أعضاء مجلس 
اإلدارة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح. ال يشمل ملخص االتفاقيات والعقود 

الموضحة فيما يلي جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

اتفاقيات العمالء 1و4و12
اتفاقية عقد توريد مع مؤسسة تحلية الميا	 لمشروع نظام نقل ميا	 الجبيل )	( – الرياض أ. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( اتفاقية مع مؤسسة تحلية المياه لتصنيع وفحص واختبار وتوريد وحفظ أعمال األنابيب 
الفوالذية لمشروع نظام نقل مياه الجبيل )3( – الرياض المجموعة األولى )A1(. مدة العقد ستمائة وتسعة وستين )669( يوماً وتشمل فترة التجهيز تبدأ 
اعتباراً من تاريخ توقيع العقد مع المورد وحتى تاريخ االستالم االبتدائي، والتي تم تمديدها لمدة إضافية وتسليمها بالوقت المحدد. وقد حصلت الشركة 
على أمر تغيير بتاريخ 1442/06/12هـ )الموافق 2021/01/25م(، حيث بموجبه تم طلب كمية إضافية من األنابيب الفوالذية وتم تمديد االتفاقية لمدة 

ثالثمائة وستة وثمانين )386( يوماً يتم تسليمها في غضون سبعين )70( يوم تبدأ بعد مائة وثالثة وثمانين )183( يوم من تاريخ أمر التغيير.

يجوز لمؤسسة تحلية المياه إنهاء االتفاقية في الحاالت اآلتية )1( إذا تأخرت الشركة عن البدء في األعمال أو فشلت في إتمام العمل خالل الوقت المحدد؛ 
)2( إذا تخلت الشركة عن األعمال أو تنازلت عنه أو تعاقدت لتنفيذه من الباطن دون موافقة مسبقة من مؤسسة تحلية المياه؛ )3( إذا قامت الشركة 
باإلخالل بأي من أحكام اتفاقية أو امتنعت عن تنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية دون تصحيح ذلك في غضون خمسة عشر )15( يوماً من 
تلقي إشعار خطي من مؤسسة تحلية المياه؛ )4( إذا قامت الشركة بالذات أو بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعود بذلك إلى أي موظف 
حكومي أو شخص له عالقة بالعمل موضوع العقد؛ أو )5( إذا أفلست الشركة أو طلبت شهر إفالسها أو تصفيتها. باإلضافة إلى ذلك، في حالة تأثر أعمال 
الشركة بسبب قوة قاهرة، وفقاً لما تحدده مؤسسة تحلية المياه، يجوز لمؤسسة تحلية المياه إنهاء االتفاقية إذا أوقفت الشركة عملياتها لمدة عشر )10( 

أيام متتالية أو أكثر بموجب إشعار خطي.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل ديوان المظالم.

اتفاقية عقد توريد مع مؤسسة تحلية الميا	 لمشروع نظام نقل ميا	 رابغ – جدة / مكة المكرمةب. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1439/07/09هـ )الموافق 2018/03/26م( اتفاقية مع مؤسسة تحلية المياه لتصنيع وفحص واختبار وتوريد وحفظ أعمال األنابيب 
الفوالذية لمشروع نظام نقل مياه رابغ – جدة / مكة المكرمة. مدة العقد تسعمائة وثالثة عشرة )913( يوماً للتصنيع والتوريد للعرض األساسي للمجموعة 
األولى )A1( ولفترة مدتها خمسمائة وثمانية وسبعين )578( يوماً للتصنيع والتوريد للعرض األساسي للمجموعة الثانية )A2(، والتي تم تمديدها لمدة 
إضافية وتسليمها بالوقت المحدد. وتلقت الشركة أمر تغيير من مؤسسة تحلية المياه بموجب خطاب بتاريخ 1442/07/18هـ )الموافق 2021/03/02م(، 
حيث بموجبه تم طلب تصنيع أنابيب بأقطار ثمانية وثمانين )88( و مائة )100( بوصة وتم تمديد االتفاقية لمدة ثالثمائة وعشرة )310( أيام، على أن يتم 

تسليمها خالل اثنين وتسعين )92( يوًما تبدأ بعد مائة وثاللثة وثمانين )183( يوًما من تاريخ أمر التغيير. 

يجوز لمؤسسة تحلية المياه إنهاء االتفاقية في الحاالت اآلتية )1( إذا تأخرت الشركة عن البدء في األعمال أو فشلت في إتمام العمل خالل الوقت المحدد؛ 
)2( إذا تخلت الشركة عن األعمال أو تنازلت عنه أو تعاقدت لتنفيذه من الباطن دون موافقة مسبقة من مؤسسة تحلية المياه؛ )3( إذا قامت الشركة 
باإلخالل بأي من أحكام اتفاقية أو امتنعت عن تنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية دون تصحيح ذلك في غضون خمسة عشر )15( يوماً من 
تلقي إشعار خطي من مؤسسة تحلية المياه؛ )4( إذا قامت الشركة بالذات أو بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعود بذلك إلى أي موظف 
حكومي أو شخص له عالقة بالعمل موضوع العقد؛ أو )5( إذا أفلست الشركة أو طلبت شهر إفالسها أو تصفيتها. باإلضافة إلى ذلك، في حالة تأثر أعمال 
الشركة بسبب قوة قاهرة، وفقاً لما تحدده مؤسسة تحلية المياه، يجوز لمؤسسة تحلية المياه إنهاء االتفاقية إذا أوقفت الشركة عملياتها لمدة عشر )10( 

أيام متتالية أو أكثر بموجب إشعار خطي.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل ديوان المظالم.
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اتفاقية عقد توريد مع مؤسسة تحلية الميا	 لمشروع نظام نقل ميا	 ينبع – المدينة المنورة	. 

وتوريد وحفظ  واختبار  لتصنيع وفحص  المياه  لتحلية  العامة  المؤسسة  مع  اتفاقية  )الموافق 2018/09/02م(  بتاريخ 1439/12/22هـ  الشركة  أبرمت 
أعمال األنابيب الفوالذية لمشروع نظام نقل مياه ينبع – المدينة المنورة للعرض البديل المجموعة الثانية )A2(. مدة العقد ستمائة وتسعة وستين )669( 
يوماً للعرض البديل المجموعة الثانية )A2( وتشمل فترة التجهيز تبدأ اعتباراً من تاريخ توقيع العقد مع المورد وحتى تاريخ االستالم االبتدائي، والتي تم 

تمديدها لمدة إضافية وتسليمها بالوقت المحدد. 

يجوز لمؤسسة تحلية المياه إنهاء االتفاقية في الحاالت اآلتية )1( إذا تأخرت الشركة عن البدء في األعمال أو فشلت في إتمام العمل خالل الوقت المحدد؛ 
)2( إذا تخلت الشركة عن األعمال أو تنازلت عنه أو تعاقدت لتنفيذه من الباطن دون موافقة مسبقة من مؤسسة تحلية المياه؛ )3( إذا قامت الشركة 
باإلخالل بأي من أحكام اتفاقية أو امتنعت عن تنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية دون تصحيح ذلك في غضون خمسة عشر )15( يوماً من 
تلقي إشعار خطي من مؤسسة تحلية المياه؛ )4( إذا قامت الشركة بالذات أو بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعود بذلك إلى أي موظف 
حكومي أو شخص له عالقة بالعمل موضوع العقد؛ أو )5( إذا أفلست الشركة أو طلبت شهر إفالسها أو تصفيتها. باإلضافة إلى ذلك، في حالة تأثر أعمال 
الشركة بسبب قوة قاهرة، وفقاً لما تحدده مؤسسة تحلية المياه، يجوز لمؤسسة تحلية المياه إنهاء االتفاقية إذا أوقفت الشركة عملياتها لمدة عشر )10( 

أيام متتالية أو أكثر بموجب إشعار خطي.

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها من قبل ديوان المظالم.

اتفاقية أرامكو اإلطارية وأوامر الشراء مع شركة أرامكو السعوديةد. 

أبرمت الشركة بتاريخ 1441/08/08هـ )الموافق 2020/04/01م( اتفاقية أرامكو اإلطارية مع شركة أرامكو السعودية والتي تحدد الشروط واألحكام 
الرئيسية بما في ذلك صيغة التسعير لتوريد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )HSAW( وخدمات تغليف األنابيب إلى أرامكو السعودية. تعتبر 

االتفاقية سارية حتى تاريخ 1446/12/04هـ )الموافق 2025/03/31م(.

تعد أحكام وشروط هذه االتفاقية سرية وفقاً ألحكامها. ولم تحصل الشركة على موافقة شركة أرامكو السعودية على اإلفصاح عن شروط وأحكام هذه 
االتفاقية في هذه النشرة. 

أوامر الشراء مع عمالء آخرين	. 

تلقت شركة ويلسبون لتغليف األنابيب عدداً من أوامر الشراء التي ال تحكمها أي اتفاقيات منفصلة، ويوضح الجدول اآلتي تفاصيل أوامر الشراء سارية 
المفعول كما في تاريخ هذه النشرة.

أوامر الشراء مع عمالء آخرين كما في تاريخ هذه النشرة(: 4و12الجدول )

الموضوعالتاريخالرقماألطراف#

.1
شركة مطلق الغويري للمقاوالت المحدودة

MG/W/70/02/001/2021الشركة
1442/08/29هــ )الموافق 

2021/04/11م( 
خدمات تغليف وتبطين 

أنابيب لمشروع أبها

JAM-WTS/036/20الشركة السعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية2.
1442/04/20هـ )الموافق 

2020/12/05م(

خدمات تغليف وتبطين 
أنابيب لمشروع نظام نقل 
المياه بين الخبر والدمام

WME/GSSTCL-TISCO/Saudi شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب 3.
Aramco/2020-21/006/Rev 01

1442/04/07هـ )الموافق 
2020/11/22م(

خدمات لفائف الصلب 
المدرفلة الساخن 

شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب4.
WMEIP/Dammam-Khobar/

 Rabigh-Jeddah-Makkah/PO
No.-07/2020921/Rev 00

1442/04/30هـ )الموافق 
2020/12/15م(

خدمات لفائف الصلب 
المدرفلة الساخن 

لمشروع الدمام والخبر 

WME/GSSTCL-TISCO/Saudi شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب5.
Aramco/2020-21/005/Rev 01

1442/05/15هـ )الموافق 
2020/12/30م(

خدمات لفائف الصلب 
المدرفلة الساخن 

شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب6.
WMEIP/HADEED/Rab-

 igh-Jeddah-Makkah/PO
No.-08/2020921/Rev 00

1442/05/13هـ )الموافق 
2021/01/26م(

خدمات لفائف الصلب 
المدرفلة الساخن 
لمشروع جدة ومكة 

المصدر: الشركة 
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اتفاقيات النقل 2و4و12
وإلى  مصانعها  داخل  األنابيب  ولنقل  مصانعها  إلى  الخام  المواد  لنقل  خدمة  مزودي  من  الغير  على  األنابيب  لتغليف  ويلسبون  وشركة  الشركة  تعتمد 
مستودعاتها، وفي بعض األحيان لنقل األنابيب من مصانعها إلى العمالء. لدى الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب حالياً ستة )6( اتفاقيات نقل 

سارية، على النحو التالي:

اتفاقية النقل مع مؤسسة فهد السديري أ. 

أبرمت الشركة ومؤسسة فهد السديري اتفاقية النقل )ويشار إليها الحًقا ب »اتفاقية النقل مع مؤسسة فهد السديري«( بتاريخ 1441/06/29هـ )الموافق 
2020/02/23م( لتأجير مقطورات بحجم 18/12 متر مع عامل يقوم بتشغيلها لنقل األنابيب من المصنع أو ساحة التخزين إلى موقع العميل وهو بقيق. 
وتظل اتفاقية النقل مع مؤسسة فهد السديري سارية المفعول طوال مدة نقل األنابيب من مرافق الشركة إلى بقيق. ويجوز تجديد اتفاقية النقل مع مؤسسة 

فهد السديري لفترة أخرى بناًء على الموافقة المتبادلة لكال الطرفين.

وتكون سعر المقطورة أربعمائة وخمسين )450( ريال سعودي للرحلة الواحدة، وتشمل اتفاقية النقل مع مؤسسة فهد السديري النقل بتسع )9( رحالت من 
مرافق الشركة إلى بقيق. وتقوم مؤسسة فهد السديري بتقديم الفواتير في غضون ثالثة )3( أيام من نهاية الشهر إلى الشركة. ويتعين على الشركة سداد 

الفواتير في غضون ثالثين )30( يوًما من تاريخ تقديمها.

وتقع المسؤولية على مؤسسة فهد السديري بموجب اتفاقية النقل مع مؤسسة فهد السديري في تسليم األنابيب إلى موقع العميل في حالة آمنة وجيدة، 
وستكون مسؤولة عن أي خسارة أو تلف للعناصر المنقولة أثناء النقل. كما تكون مؤسسة فهد السديري مسؤولة عن جميع مواد النقل المطلوبة إلجراء 

النقل اآلمن لألنابيب مثل حزام من النايلون وسروج التعبئة المطاطية غيرها.

يجوز إنهاء اتفاقية النقل مع مؤسسة فهد السديري بموجب إشعار إذا كانت مؤسسة فهد السديري تقدم عماًل غير مرضي أو غير متوافق مع أحكام اتفاقية 
النقل مع مؤسسة فهد السديري. كما إنه قد يتم إنهاء اتفاقية النقل مع مؤسسة فهد السديري من قبل الشركة إذا تم العثور على أي من موظفي مؤسسة 

فهد السديري يقدم شيًئا من أي نوع ألي من موظفي الشركة.

في حالة قامت مؤسسة فهد السديري باالنسحاب من تنفيذ االتفاقية، فإنه يحق للشركة إنهاء الخدمة بناًء على رغبة العميل وتحميل جميع التكاليف 
والمخاطر واألضرار الالحقة على مؤسسة فهد السديري. يحق للشركة أيًضا حجز أي مبالغ مستحقة كتعويض عن أي خرق للتنفيذ.

أي نزاعات تنشأ عن اتفاقية النقل مع مؤسسة فهد السديري تخضع االختصاص القضائي في المملكة، وخاصًة في الدمام.

اتفاقية النقل مع مؤسسة وليد م. السوا	 للمقاوالت والنقلب. 

بتاريخ  السواط«(  م.  وليد  مؤسسة  مع  النقل  إليها الحًقا ب«اتفاقية  )ويشار  نقل  اتفاقية  والنقل  للمقاوالت  السواط  م.  وليد  ومؤسسة  الشركة  أبرمت 
1442/09/21هـ )الموافق 2021/05/03م( لتأجير مقطورات بحجم 12 و 18 و 24 متر مع عامل يقوم بتشغيلها لنقل األنابيب داخل مصانع الشركة 
وساحات التخزين. وتكون اتفاقية النقل مع مؤسسة وليد م. السواط سارية المفعول حتى تاريخ 1433/11/01هـ )الموافق 2022/05/31م(، وتكون قابلة 

للتجديد باالتفاق المتبادل بين الطرفين.

وتُحسب أسعار المقطورات على النحو التالي:

إيجار المقطورات لمدة اثنى عشر )12( ساعة يومياً مع تواجد شخص يقوم بتشغيلها: أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي للشهر الواحد. 	

إيجار المقطورات لمدة أربعة وعشرين )24( ساعة يومياً مع تواجد شخص يقوم بتشغيلها: أربعة وعشرين ألف ريال سعودي للشهر الواحد. 	

وتقوم مؤسسة وليد م. السواط للمقاوالت والنقل بتقديم الفواتير في غضون ثالثة )3( أيام من نهاية الشهر إلى الشركة. ويتعين على الشركة سداد الفواتير 
في غضون ثالثين )30( يوًما من تاريخ تقديمها.

يجوز إنهاء اتفاقية النقل مع مؤسسة وليد م. السواط بموجب إشعار مدته خمسة عشر )15( يوًما إذا قدمت مؤسسة وليد م. السواط عماًل غير مرٍض أو 
كان العمل غير متوافق مع أحكام اتفاقية النقل مع مؤسسة وليد م. السواط. كما يتم إنهاء اتفاقية النقل مع مؤسسة وليد م. السواط من قبل الشركة إذا 

تم العثور على أي من موظفي مؤسسة وليد م. السواط يقدم شيًئا من أي نوع ألي من موظفي الشركة.

في حالة قيام مؤسسة وليد م. السواط بسحب الخدمة ألي من المعدات دون إخطار كتابي مسبق لمدة ستين )60( يوًما، يحق للشركة أن تفرض على 
مؤسسة وليد م. السواط مبلغ ألفين )2,000( ريال سعودي لليوم الواحد أو بالقيمة السوقية لإليجار اليومي لألجهزة. المعدات أو مبلغ خسارة اإلنتاج الذي 

يحدث بسبب هذا االنتهاك، أيهما أعلى. كما يحق للشركة اقتطاع مستحقات السداد من فواتير مؤسسة وليد م. السواط دون سابق إنذار.

أي نزاعات تنشأ عن اتفاقية النقل مع مؤسسة وليد م. السواط تخضع االختصاص القضائي في المملكة، وخاصًة في الدمام.

اتفاقية النقل مع مؤسسة األميال للنقل	. 

أبرمت الشركة مع مؤسسة األميال للنقل اتفاقية نقل )ويشار إليها الحًقا ب«اتفاقية النقل مع مؤسسة األميال للنقل«( بتاريخ 1442/09/19هـ )الموافق 
2021/05/31م( لتأجير مقطورات بحجم 12 و 18 و 24 متر مع عامل يقوم بتشغيلها لنقل األنابيب داخل مصانع الشركة وساحات التخزين.
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للتجديد باالتفاق  المفعول حتى تاريخ 1433/11/01هـ )الموافق 2022/05/31م(، وتكون قابلة  للنقل سارية  النقل مع مؤسسة األميال  اتفاقية  وتكون 
المتبادل بين الطرفين.

وتُحسب أسعار المقطورات على النحو التالي:

إيجار المقطورات لمدة اثنى عشر )12( ساعة يومياً مع تواجد شخص يقوم بتشغيلها: أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي للشهر الواحد. 	

إيجار المقطورات لمدة أربعة وعشرين )24( ساعة يومياً مع تواجد شخص يقوم بتشغيلها: أربعة وعشرين ألف ريال سعودي للشهر الواحد. 	

وتقوم مؤسسة األميال للنقل بتقديم الفواتير في غضون ثالثة )3( أيام من نهاية الشهر إلى الشركة. ويتعين على الشركة سداد الفواتير في غضون ثالثين 
)30( يوًما من تاريخ تقديمها.

يجوز إنهاء اتفاقية النقل مع مؤسسة األميال للنقل بموجب إشعار مدته خمسة عشر )15( يوًما إذا قدمت مؤسسة األميال للنقل عماًل غير مرٍض أو كان 
العمل غير متوافق مع أحكام اتفاقية النقل مع مؤسسة األميال للنقل. كما يتم إنهاء اتفاقية النقل مع مؤسسة األميال للنقل من قبل الشركة إذا تم العثور 

على أي من موظفي مؤسسة األميال للنقل يقدم شيًئا من أي نوع ألي من موظفي الشركة.

في حالة قيام مؤسسة األميال للنقل بسحب الخدمة ألي من المعدات دون إخطار كتابي مسبق لمدة ستين )60( يوًما، يحق للشركة أن تفرض على مؤسسة 
األميال للنقل مبلغ ألفين )2,000( ريال سعودي لليوم الواحد أو بالقيمة السوقية لإليجار اليومي لألجهزة. المعدات أو مبلغ خسارة اإلنتاج الذي يحدث 

بسبب هذا االنتهاك، أيهما أعلى. كما يحق للشركة اقتطاع مستحقات السداد من فواتير مؤسسة األميال للنقل دون سابق إنذار.

أي نزاعات تنشأ عن اتفاقية النقل مع مؤسسة األميال للنقل تخضع االختصاص القضائي في المملكة، وخاصًة في الدمام. 

االتفاقية األولى للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودةد. 

أبرمت الشركة مع شركة ربوة الحمرور المحدودة اتفاقية نقل )ويشار إليها الحًقا بـ »االتقاقية األولى للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة«( بتاريخ 
1439/10/17هـ )الموافق 2018/07/01م( الستئجار معدات لنقل األنابيب داخل مصانع الشركة وساحات التخزين. وتشمل المعدات المؤجرة على كرين 
مع وسادة فراغية بوزن مئتين )200( طن مع عامل لتشغيلها وحفارة مع وسادة فراغية بوزن مائة وخمسن )150( طن مع عامل لتشغيلها. وتكون االتفاقية 

األولى للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة سارية المفعول لمدة ثالثة )3( سنوات قابلة للتجديد باالتفاق المتبادل بين الطرفين.

وإنه خالل سريان االتفاقية األولى للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة، ال يجوز للشركة استئجار المعدات التي توفرها شركة ربوة الحمرور المحدودة 
بموجب االتفاقية األولى للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة من أي مورد آخر إال إن كانت شركة ربوة الحمرور المحدودة غير قادرة على ذلك.

وتكون أسعار استئجار كل من المعدات على النحو التالي:

كرين مع وسادة فراغية بوزن مئتين )200( طن مع عامل لتشغيلها: مائة وستين ألف وخمسين )160,050( ريال سعودي للشهر الواحد في حال كان  	
االستئجار لمدة أربعة وعشرين )24( ساعة يومياً، ومائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وثالثين )115,430( ريال سعودي في حال كان االستئجار لمدة 

اثنى عشر )12( ساعة يومياً. 

حفارة مع وسادة فراغية بوزن مائة وخمسن )150( طن مع عامل لتشغيلها: مائة وخمسة وأربعين ألف للشهر الواحد في حال كان االستئجار لمدة  	
أربعة وعشرين )24( ساعة يومياً، ومائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وخمسين )121,250( ريال سعودي للشهر الواحد في حال كان االستئجار لمدة 

اثنى عشر ساعة )12( ساعة يومياً.

وتقوم شركة ربوة الحمرور المحدودة بتقديم الفواتير في غضون ثالثة )3( أيام من نهاية الشهر إلى الشركة. ويتعين على الشركة سداد الفواتير في غضون 
ثالثين )30( يوًما من تاريخ تقديمها.

يجوز إنهاء االتفاقية األولى للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة بموجب إشعار مدته سبعة )7( أيام إذا قدمت شركة ربوة الحمرور المحدودة عماًل 
غير مرٍض أو كان العمل غير متوافق مع أحكام االتفاقية األولى للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة. كما يتم إنهاء االتفاقية األولى للنقل مع شركة 
ربوة الحمرور المحدودة من قبل الشركة إذا تم العثور على أي من موظفي شركة ربوة الحمرور المحدودة يقدم شيًئا من أي نوع ألي من موظفي الشركة.

في حالة قيام شركة ربوة الحمرور المحدودة بسحب الخدمة ألي من المعدات دون إخطار كتابي مسبق لمدة ثالثين )30( يوًما، يحق للشركة أن تفرض على 
شركة ربوة الحمرور المحدودة مبلغ ألفين )2,000( ريال سعودي لليوم الواحد أو بالقيمة السوقية لإليجار اليومي لألجهزة. المعدات أو مبلغ خسارة اإلنتاج 

الذي يحدث بسبب هذا االنتهاك، أيهما أعلى. كما يحق للشركة اقتطاع مستحقات السداد من فواتير شركة ربوة الحمرور المحدودة دون سابق إنذار.

أي نزاعات تنشأ عن االتفاقية األولى للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة تخضع االختصاص القضائي في المملكة، وخاصًة في الدمام.

االتفاقية الثانية للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة	. 

أبرمت الشركة مع شركة ربوة الحمرور المحدودة اتفاقية نقل )ويشار إليها الحًقا ب«االتفاقية الثانية للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة«( بتاريخ 
1441/02/10هـ )الموافق 2019/09/09م( الستئجار تيركس )مكدس( لنقل األنابيب داخل مصانع الشركة وساحات التخزين. وتكون االتفاقية الثانية 

للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة سارية المفعول لمدة عامين )2( قابلة للتجديد باالتفاق المتبادل بين الطرفين.
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وتكون أسعار استئجار تيركس )مكدس( بالوقود على النحو التالي:

استجار لمدة اثنى عشر )12( ساعة عمل يومياً مع عامل لتشغيلها: 	

ستة وثالثون ألف )36,000( ريال سعودي )لمدة 1-10 أيام(.- 

اثنان وخمسون ألف )52,000( ريال سعودي )لمدة 11-15 يوًما(.- 

سبة وتسعون ألف )97,000( ريال سعودي )لمدة 16-26 يوًما(.- 

وتكون األسعار بدون عامل تشغيل باألسعار المذكورة أعاله مطروًحا منها مبلغ ألفين )2,000( ريال سعودي.

استجار لمدة أربعة وعشرون )24( ساعة عمل يومياً مع عامل لتشغيلها: 	

واحد وخمسون ألف )51,000( ريال سعودي )لمدة 1-10 أيام(.- 

أربعة وسبعون ألف )74,000( ريال سعودي )لمدة 11-15 يوًما(.- 

مائة وسبعة وثالثون ألف )137,000( ريال سعودي )لمدة 16-26 يوًما(.- 

وتكون األسعار بدون عامل تشغيل باألسعار المذكورة أعاله مطروًحا منها مبلغ أربعة آالف )4,000( ريال سعودي.

وتقوم شركة ربوة الحمرور المحدودة بتقديم الفواتير في غضون ثالثة )3( أيام من نهاية الشهر إلى الشركة. ويتعين على الشركة سداد الفواتير في غضون 
ثالثين )30( يوًما من تاريخ تقديمها.

يجوز إنهاء االتفاقية الثانية للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة بموجب إشعار مدته سبعة )7( أيام إذا قدمت شركة ربوة الحمرور المحدودة عماًل 
غير مرٍض أو كان العمل غير متوافق مع أحكام االتفاقية الثانية للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة. كما يتم إنهاء االتفاقية الثانية للنقل مع شركة 
ربوة الحمرور المحدودة من قبل الشركة إذا تم العثور على أي من موظفي شركة ربوة الحمرور المحدودة يقدم شيًئا من أي نوع ألي من موظفي الشركة.

في حالة قيام شركة ربوة الحمرور المحدودة بسحب الخدمة ألي من المعدات دون إخطار كتابي مسبق لمدة ثالثين )30( يوًما، يحق للشركة أن تفرض على 
شركة ربوة الحمرور المحدودة مبلغ ألفين )2,000( ريال سعودي لليوم الواحد أو بالقيمة السوقية لإليجار اليومي لألجهزة. المعدات أو مبلغ خسارة اإلنتاج 

الذي يحدث بسبب هذا االنتهاك، أيهما أعلى. كما يحق للشركة اقتطاع مستحقات السداد من فواتير شركة ربوة الحمرور المحدودة دون سابق إنذار.

أي نزاعات تنشأ عن االتفاقية الثانية للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة تخضع االختصاص القضائي في المملكة، وخاصًة في الدمام.

االتفاقية الثالثة للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودةو. 

أبرمت الشركة مع شركة ربوة الحمرور المحدودة اتفاقية نقل )ويشار إليها الحًقا بـ »االتفاقية الثالثة للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة«( بتاريخ 
1442/01/13هـ )الموافق 2020/09/01م( الستئجار معدات لنقل األنابيب داخل مصانع الشركة وساحات التخزين. وتشمل المعدات المؤجرة على كرين 
مع وسادة فراغية بوزن مئتين )200( طن مع عامل لتشغيلها وحفارة مع وسادة فراغية بوزن مائة وخمسن )150( طن مع عامل لتشغيلها. وتكون االتفاقية 

الثالثة للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة سارية المفعول لمدة خمسة )5( سنوات قابلة للتجديد باالتفاق المتبادل بين الطرفين.

وإنه خالل سريان االتفاقية الثالثة للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة، ال يجوز للشركة استئجار المعدات التي توفرها شركة ربوة الحمرور المحدودة 
بموجب االتفاقية الثالثة للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة من أي مورد آخر إال إن كانت شركة ربوة الحمرور المحدودة غير قادر على ذلك.

وتكون أسعار استئجار كل من المعدات على النحو التالي:

كرين مع وسادة فراغية بوزن مئتين )200( طن مع عامل لتشغيلها: مائة وستين ألف وخمسين )160,050( ريال سعودي للشهر الواحد في حال كان  	
االستئجار لمدة أربعة وعشرين )24( ساعة يومياً، ومائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وثالثين )115,430( ريال سعودي في حال كان االستئجار لمدة 

اثنى عشر )12( ساعة يومياً. 

حفارة مع وسادة فراغية بوزن مائة وخمسن )150( طن مع عامل لتشغيلها: مائة وخمسة وأربعين ألف للشهر الواحد في حال كان االستئجار لمدة  	
أربعة وعشرين )24( ساعة يومياً، ومائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وخمسين )121,250( ريال سعودي للشهر الواحد في حال كان االستئجار لمدة 

اثنى عشر ساعة )12( ساعة يومياً.

وتقوم شركة ربوة الحمرور المحدودة بتقديم الفواتير في غضون ثالثة )3( أيام من نهاية الشهر إلى الشركة. ويتعين على الشركة سداد الفواتير في غضون 
ثالثين )30( يوًما من تاريخ تقديمها.
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يجوز إنهاء االتفاقية الثالثة للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة بموجب إشعار مدته سبعة )7( أيام إذا قدمت شركة ربوة الحمرور المحدودة عماًل 
غير مرٍض أو كان العمل غير متوافق مع أحكام االتفاقية الثالثة للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة. كما يتم إنهاء االتفاقية الثالثة للنقل مع شركة 
ربوة الحمرور المحدودة من قبل الشركة إذا تم العثور على أي من موظفي شركة ربوة الحمرور المحدودة يقدم شيًئا من أي نوع ألي من موظفي الشركة.

في حالة قيام شركة ربوة الحمرور المحدودة بسحب الخدمة ألي من المعدات دون إخطار كتابي مسبق لمدة ثالثين )30( يوًما، يحق للشركة أن تفرض على 
شركة ربوة الحمرور المحدودة مبلغ ألفين )2,000( ريال سعودي لليوم الواحد أو بالقيمة السوقية لإليجار اليومي لألجهزة. المعدات أو مبلغ خسارة اإلنتاج 

الذي يحدث بسبب هذا االنتهاك، أيهما أعلى. كما يحق للشركة اقتطاع مستحقات السداد من فواتير شركة ربوة الحمرور المحدودة دون سابق إنذار.

أي نزاعات تنشأ عن االتفاقية الثالثة للنقل مع شركة ربوة الحمرور المحدودة تخضع االختصاص القضائي في المملكة، وخاصًة في الدمام.

اتفاقيات التمويل 3و4و12
أبرمت الشركة عدداً من اتفاقيات التمويل التي حصلت بموجبها على تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي باإلضافة إلى عدد من البنوك التجارية، 

وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات.

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع صندوق التنمية الصناعية السعوديأ. 

أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 1435/05/11هـ )الموافق 2014/03/12م( وتم تعديله في 1441/08/15هـ 
)الموافق 2020/04/08م( حصلت بموجبها على قرض بقيمة مائة وخمسة وعشرون مليون ومائتان وثمانية وأربعين ألف )125,248,000( ريال سعودي. 
وقد قامت الشركة بتسديد القرض وفك الرهن المقدم كضمان لصندوق التنمية الصناعية السعودية الواقع على مصانع الشركة وكافة ما يتبع لها من 

معدات ومنقوالت وملحقات المنشأة على األرض المستأجرة من هيئة المدن الصناعية والتي تبلغ مساحتها مائة وأربعين ألف )140,000( متر مربع.

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف اإلنماءب. 

ملخص أحكام عقد تسهيالت مع مصرف اإلنماء (: 5و12الجدول )

الشركة و مصرف اإلنماءاألطراف

1441/08/26هـ )الموافق 2020/04/19م(التاريخ

1,120,100,000 ريال سعوديإجمالي التمويل

نوع التمويل

خطابات ضمان ابتدائية بحد أقصى قدره عشرة مليون )10,000,000( ريال سعودي- 1
خطابات ضمان نهائية ودفعة بحد أقصى قدره خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي- 2
تسهيالت عامة تحت الطلب لتمويل عقود حكومية و/أو شبه حكومية بحد إجمالي قدره مليار وستين مليون ومائة ألف - 3

)1.060.100.000( ريال سعودي مع الحدودالفرعية التالية:
التسهيالت الفرعية لمشروع اتفاقية عقد توريد مع مؤسسة تحلية المياه لمشروع نظام نقل مياه الجبيل )3( – الرياض أ- 

بالحدود الفرعية التالية:

خطاب ضمان نهائي غير متجدد لصالح مؤسسة تحلية المياه بحد فرعي قدره أربعة وسبعين مليون وخمسين ألف  	
)74,050,000( ريال سعودي.

خطاب ضمان دفعة مقدمة غير متجدد لصالح مؤسسة تحلية المياه بحد فرعي قدره تسعة وعشرين مليون ومائة  	
وتسعين ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين )29,190,997(.

قرض متجدد لالشتراكات/اعتمادات المرابحة بحد فرعي قدره ثالثمائة وسبعين مليون )370,000,000( ريال  	
سعودي.

التسهيالت الفرعية لمشروع شركة أرامكو السعودية بأمر الشراء رقم 4505837892 بموجب قرض غير متجدد ب- 
للمساهمة/اعتمادات المرابحة بحد فرعي قدره تسعة عشر مليون وستمائة وسبعة وتسعين ألف وتسعين )19,697,090( 

ريال سعودي.
التسهيالت الفرعية لمشروع اتفاقية عقد توريد مع مؤسسة تحلية المياه لمشروع نظام نقل مياه الجبيل )3( – الرياض ج- 

)عقد من الباطن من قبل شركة جروب فايف السعودية لألنابيب( من خالل قرض غير متجدد للمساهمة/اعتمادات 
المرابحة بحد فرعي قدره مائة وخمسة وعشرين مليون )125,000,000( ريال سعودي.

التسهيالت الفرعية لمشروع اتفاقية عقد توريد مع مؤسسة تحلية المياه لمشروع نظام نقل مياه ينبع – المدينة المنورة د- 
بالحدود الفرعية التالية:

خطاب ضمان نهائي غير متجدد لصالح مؤسسة تحلية المياه بمبلغ تسعة عشر مليون وتسعمائة وأربعة وعشرين  	
ألف وثمانمائة وستة عشر )19,924,816( ريال سعودي.

خطاب ضمان دفعة مقدمة غير متجدد لصالح مؤسسة تحلية المياه بمبلغ ثالثة عشر مليون ومائتين وخمسة  	
وأربعين ألف وثالثمائة وثالثة وعشرين )13,245,323( ريال سعودي. 

قرض متجدد إلشتراكات/اعتمادات مرابحة بمبلغ مائة وخمسة وتسعين مليون )195,000,000( ريال سعودي. 	
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حتى تاريخ 1442/09/18هـ )الموافق 2021/04/30م(المدة

الغرض
تمويل خطابات االعتماد االبتدائية والنهائية والدفعات األولية بالنسبة للمشاريع الحكومكية وشبه الحكومية.- 1
تمويل شراء المواد الخام.- 2

الضمانات

سند ألمر بقيمة مليار ومائة وعشرين مليون ومئة ألف )1,120,100,000( ريال سعودي. 	

كفالة غرم وأداء من قبل صالح بن محمد بن حمد الحمادي بنسبة 28,50% من قيمة التسهيالت. 	

كفالة غرم وأداء من قبل محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل العثمان بنسبة 4.99% من قيمة التسهيالت. 	

كفالة غرم وأداء من قبل شركة ويلسبون القابضة بنسبة 50.01% من قيمة التسهيالت. 	

كفالة غرم وأداء من قبل شركة رؤية لالستثمار بنسبة 16.50% من قيمة التسهيالت. 	

استمرارية تنازل الشركة عن مستحقات مشروع تصنيع وتوريد أنابيب نظام نقل مياه الجبيل )3( الرياض للمجموعة A1، والذي  	
تم تأييده من قبل السادة/ مؤسسة تحلية المياه، إليداع المبالغ في حساب احتياطي خاص بالمشروع لدى مصرف اإلنماء.

استمرارية تنازل الشركة عن مستحقات أمر الشراء رقم 4505837892، والذي تم تأييده من قبل شركة أرامكو السعودية، إليداع  	
المبالغ في حساب احتياطي خاص بالمشروع لدى مصرف اإلنماء.

استمرارية تنازل الشركة عن مستحقات مشروع تصنيع وتوريد أنابيب نظام نقل مياه ينبع – المدينة المنورة، والذي تم تأييده من  	
قبل مؤسسة تحلية المياه، إليداع المبالغ في حساب احتياطي خاص بالمشروع لدى مصرف اإلنماء.

تزويد المصرف بخطاب من اإلدارة التنفيذية للسادة شركة ويلسبون كورب ليمتد يؤكدون معرفتهم وموافقتهم على التسهيالت  	
الممنوحة للشركة من قبل مصرف اإلنماء.

وسيقوم البنك بتقدير إمكانية التنازل عن الضمانات الشخصية فور قبول طلب الطرح األولي لالكتتاب.

يحق لمصرف اإلنماء تخفيض حد التسهيالت االئتمانية أو تعديلها أو ربطها بمعامالت معينة أو إلغائها وفقاً لتقديرها المطلق اإلنهاء
وإخطار الشركة وفقاً لذلك.

القيود الجوهرية

يجب على الشركة إخطار مصرف اإلنماء قبل أي تغيير محتمل في الشكل القانوني للشركة أو هيكل ملكيتها، إذا وافق مصرف  	
اإلنماء على االستمرار في تمديد التسهيالت، فيجب على الشركة تقديم جميع المستندات الالزمة خالل خمسة عشر )15( يوماً 

من تنفيذ هذه التغييرات.

ال يجوز لمساهمي الشركة بيع أو نقل أسهمهم في الشركة دون موافقة خطية مسبقة من مصرف اإلنماء. 	

ال يجوز للشركة توزيع أي أرباح دون الحصول على موافقة مصرف اإلنماء المسبقة. 	

* مالحظة: هذه االتفاقية ال تزال قيد التجديد كما في تاريخ هذه النشرة.
المصدر: الشركة 

حصلت الشركة على موافقة مصرف اإلنماء الخطية على الطرح الذي سيترتب عليه تغيير الشكل القانوني للشركة بتاريخ 1442/01/01هـ )الموافق 
2020/08/20م.

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك األهلي التجاري 	. 

ملخص أحكام عقد تسهيالت مع البنك األهلي التجاري (: 6و12الجدول )

الشركة و البنك األهلي التجارياألطراف

1441/10/12هـ )الموافق 2020/06/04م(التاريخ

خمسمائة وثالثين مليون وسبعين ألف وأربعمائة وثالثة وخمسين وأربعة وسبعين )530,070,453.74( ريال سعودي.إجمالي التمويل
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نوع التمويل

تسهيالت عامة: 	
قرض تجاري بمبلغ سبعة وعشرين مليون )27,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.- 1
مقابضة ألسعار الفوائد بمبلغ مليونين )2,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.- 2
شراء العمالت األجنبية بمبلغ مليون )1,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.- 3
جاري مدين بمبلغ خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي كحد أقصى.- 4

تسهيالت متعلقة بمشروع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: 	
خطابات ضمان لمرة واحدة بمبلغ ثمانية عشر مليون وستمائة وستة وخمسين ألف وستمائة وتسعين )18,656,690( ريال سعودي - 1

كحد أقصى.

تسهيالت متعلقة بمشروع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: 	
قرض تجاري بمبلغ أربعمائة وستة ماليين ومائة وثالثة وثمانين ألف )406,183,000( ريال سعودي كحد أقصى.- 1
اعتمادات مستندية باالطالع محلية وخارجية بمبلغ أربعمائة وستة ماليين ومائة وثالثة وثمانين ألف )406,183,000( ريال - 2

سعودي كحد أقصى.
اعتمادات مستندية مؤجلة محلية وخارجية بمبلغ أربعمائة وستة ماليين ومائة وثالثة وثمانين ألف )406,183,000( ريال سعودي - 3

كحد أقصى.
خطابات ضمان لمرة واحدة بمبلغ خمسين مليون وسبعين ألف ومائتين وأربعة وخمسين )50,070,254,46( ريال سعودي كحد - 4

أقصى.
خطابات ضمان لمرة واحدة بمبلغ عشرين مليون ومائة وستين ألف وخمسمائة وتسعة )20,160,509.28( ريال سعودي كحد - 5

أقصى.

المدة
من تاريخ 1441/10/12هـ )الموافق 2020/06/04م( إلى 1441/12/10هـ )الموافق 2020/07/31م(، ما لم يتفق الطرفان خطياً على 
تجديد أو تمديد التسهيالت لفترة أخرى، وإذا سمح البنك األهلي التجاري، وألي سبب كان باستمرار استخدام التسهيالت بموجب هذه 

االتفاقية بعد انتهائها فإن هذه التسهيالت يتعين أن تخضع لجميع بنود وشروط آخر اتفاقية.*

الغرض

تمويل االعتمادات المفتوحة ضمن النشاط االعتيادي.- 1
مقابضة ألسعار الفوائد للتحوط من أسعار الفائدة.- 2
شراء العمالت األجنبية بالعقود الفورية واآلجلة.- 3
جاري مدين لتمويل العجز النقدي قصير األجل في العمليات اليومية.- 4
لتمويل شراء األنانيب المغلقة والمواد الخام )مثل: الحديد(.- 5

الضمانات

سند ألمر بمبلغ خمسمائة وثالثين مليون وسبعين ألف وأربعمائة وثالثة وخمسين وأربعة وسبعين )530,070,453.74( ريال سعودي. 	

كفالة تناسبية من قبل شركة عزيز بنسبة 29.93% من إجمالي التسهيالت. 	

كفالة تناسبية من قبل شركة رؤية لالستثمار بنسبة 20.06% من إجمالي التسهيالت. 	

كفالة غرم وأداء تضامنية من قبل شركة ويلسبون كورب ليمتد بنسبة 50.01% من إجمالي التسهيالت. 	

تنازالت مؤيدة لصالح البنك األهلي التجاري عن عائدات مشروع الرياض ومشروع نظام نقل مياه رابغ – مكة للمؤسسة العامة لتحلية  	
المياه المالحة.

وسيقوم البنك بتقدير إمكانية التنازل عن الضمانات الشخصية فور قبول طلب الطرح األولي لالكتتاب.

اإلنهاء

يحتفظ البنك األهلي التجاري بالحق المطلق في سحب أو إلغاء حدود التسهيالت الموضحة في العقد والمطالبة بسداد الرصيد القائم 
دون التوقف على موافقة الشركة وذلك في حالة إخالل الشركة بأي التزام من التزاماته المنصوص عليها في العقد.

يحتفظ البنك األهلي التجاري بالحق في أي وقت في تخفيض أو إلغاء كل هذه التسهيالت أو جزء منها أو تغيير شروطها وبنودها أو 
استيفاء كافة األرصدة المدينة من األرصدة الدائنة و/أو اإليداعات التي قد تحتفظ بها الشركة لدى البنك األهلي التجاري وذلك دون 

الحاجة للحصول على موافقة الشركة الرسمية المسبقة وعند اتخاذ أي من هذه اإلجراءات سيتم إخطار الشركة في حينه.
تسقط اآلجال المنصوص عليها في العقد وتصبح جميع التزامات الشركة مستحقة وواجبة األداء على سبيل المثال ال الحصر كالتالي:

إذا تخلفت الشركة أو توقفت عن الوفاء بالتزاماتها لبنك األهلي التجاري أو الغير بصورة قد يعتبرها البنك األهلي التجاري حسب - 1
تقديره ذات تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة.

إذا أفلست الشركة أو زالت صفتها القانونية أو فقدت أهليتها أو توقفت عن مزاولة نشاطها التجاري.- 2

القيود الجوهرية

تلتزم الشركة بأولوية سداد مديونية البنك األهلي التجاري عن مديونية البنك األهلي التجاري البالغة مائة وخمسة مليون وثمانمائة  	
ألف )105,800,000( ريال سعودي )شاملة الحساب الجاري للشركاء(.

يجب الحصول على موافقة البنك األهلي التجاري على أي تغيير في حالة الشركة القانونية أو المالية أو اإلدارية. 	

ال يجوز للشركة توزيع أي أرباح دون الحصول على موافقة البنك األهلي التجاري المسبقة. 	

* مالحظة: هذه االتفاقية ال تزال قيد التجديد كما في تاريخ هذه النشرة.
المصدر: الشركة 
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حصلت الشركة على موافقة البنك األهلي التجاري الخطية على الطرح الذي سيترتب عليه تغيير الشكل القانوني للشركة بتاريخ 1442/01/26هـ )الموافق 
2020/09/14م(.

اتفاقية المساهمين 4و4و12
)الموافق  1440/05/09هـ  بتاريخ  المعدلة  2010/05/14م(  )الموافق  1431/05/30هـ  بتاريخ  المساهمين  اتفاقية  البائعون  المساهمون  أبرم 
2019/01/15م(. وتنظم اتفاقية المساهمين المسائل المتعلقة برأس مال الشركة والمسائل المالية والميزانية السنوية والتقارير المالية وتوزيع األرباح 
واجتماعات المساهمين وتشكيل مجلس اإلدارة والنظام المحاسبي وحق األفضلية. وبموجبها تمارس الشركة األعمال التي تدخل ضمن نطاقها في كل من 
المملكة والكويت والبحرين وقطر وسوريا واليمن واإلمارات والعراق وُعمان حصرًيا من قبل الشركة وأن الشركة لها الحق األول في الرفض ألي عمل داخل 
هذه الدول قبل أي من المساهمون البائعون. وقد تم تعديل اتفاقية المساهمين بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م( حيث وافق المساهمون 

البائعون على انتهاء اتفاقية المساهمين بشكل تلقائي عند اكتمال الطرح.

وبموجب اتفاقية المساهمين، فإن اإلدارة اليومية ألعمال الشركة تكون للرئيس التنفيذي للشركة تحت إشراف مجلس اإلدارة حيث ال يوجد أي ترتيبات 
إلدارة الشركة من النواحي الفنية أو التشغيلية من قبل أي من المساهمين البائعين كما في تاريخ هذه النشرة )وللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 

القسم رقم  4-4 »العالقة مع ويلسبون كورب ليمتد« من هذه النشرة(.

االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة  5و12
يوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات الجوهرية مع أعضاء مجلس اإلدارة والتي يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة 
أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح. ال يشمل ملخص االتفاقيات والعقود الموضحة فيما يلي جميع الشروط واألحكام وال يمكن 

اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد 
تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة. وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة 
ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على عزمهم التقيد بالمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة.

اتفاقيات قروض المساهمين 1و5و12
أبرمت الشركة وشركة ويلسبون لتغليف األنابيب عدداً من االتفاقيات مع المساهمين قدم بموجبها المساهمون قروضاً للشركة وشركة ويلسبون لتغليف 
األنابيب بفائدة بسيطة بمعدل 5.25% سنوياً، وتسري قروض المساهمين إلى حين حصول تأكيد من مجلس اإلدارة بأن لدى الشركة تدفقات كافية من 
العمليات أو تحصيل ديون خارجية يتم سداد قروض المساهمين منها. كما يجوز للمساهمين إنهاء القروض واإلعالن بأن القرض مستحق وواجب الدفع 
عند تعيين المصفي أو المستلم أو المسؤول إلداري أو المسؤول أو المدير اإلجباري )أو أي مسؤول آخر مشابه أو إجراء مشابه في أي والية قضائية( فيما 

يتعلق بالشركة أو جزء كبير من أصولها. وفيما يلي تفاصيل اتفاقيات القروض المبرمة مع المساهمين:

اتفاقية قرض بتاريخ 1431/12/17هـ )الموافق 2010/11/23م( فيما بين الشركة وشركة ويلسبون القابضة بقيمة مائة واثني عشر مليون وثالثمائة  	
وعشرين ألف وثالثمائة واثني عشر ونصف )112,320,312.5( ريال سعودي.

اتفاقية قرض بتاريخ 1431/12/17هـ )الموافق 2010/11/23م( فيما بين الشركة ومصنع عزيز بقيمة مائة واثني عشر مليون وثالثمائة وعشرين  	
ألف وثالثمائة واثني عشر ونصف )112,320,312.5( ريال سعودي. وقد نقل مصنع عزيز حصصه في الشركة لكل من شركة عزيز وشركة رؤية 
لالستثمار بما في ذلك حقوقها والتزاماتها بموجب هذه االتفاقية وذلك بموجب اتفاقية نقل الحصص المبرمة بتاريخ 1441/05/09هـ )الموافق 

2019/01/15م(.

اتفاقية قرض بتاريخ 1431/12/17هـ )الموافق 2010/11/23م( فيما بين شركة ويلسبون لتغليف األنابيب وشركة ويلسبون القابضة بقيمة ثمانية  	
وأربعين مليون وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف وأربعمائة وسبعة وثالثين ونصف )48,898,437.5( ريال سعودي. وقد اندمجت شركة ويلسبون لتغليف 

األنابيب مع الشركة وانتقلت كافة أصولها والتزاماتها إلى الشركة بقوة النظام.

اتفاقية قرض بتاريخ 1431/12/17هـ )الموافق 2010/11/23م( فيما بين شركة ويلسبون لتغليف األنابيب وشركة العربية لمشاريع األنابيب بقيمة  	
ثمانية وأربعين مليون وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف وأربعمائة وسبعة وثالثين ونصف )48,898,437.5( ريال سعودي. وقد اندمجت شركة ويلسبون 
لتغليف األنابيب مع الشركة وانتقلت كافة أصولها والتزاماتها إلى الشركة بقوة النظام. كما نقلت شركة العربية لمشاريع األنابيب حصصها في الشركة 
لكل من شركة عزيز وشركة رؤية لالستثمار بما في ذلك حقوقها والتزاماتها بموجب هذه االتفاقية وذلك بموجب اتفاقية نقل الحصص المبرمة بتاريخ 

1441/05/09هـ )الموافق 2019/01/15م(.

تخضع اتفاقيات القرض وأي نزاعات أو مطالبات تنشأ عن موضوعه أو تتعلق به لقوانين إنجلترا وويلز. أي نزاع لم يتم تسويته ودياً يجب إحالته إلى 
التحكيم وحلّه نهائًياً وفقاً لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.
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قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1442/05/13هـ )الموافق 2020/12/28م( رسملة مبلغ مائة وثالثة وثالثين مليون وتسعمائة وثالثة 
وخمسين ألف ومائة وعشرين )133,953,120( ريال سعودي من قروض المساهمين القائمة بموجب اتفاقيات القروض المبرمة مع المساهمين. وإن المبلغ 
المتبقي بموجب اتفاقيات القروض المبرمة مع المساهمين يبلغ تسعمائة وخمسة وستين ألف وأربعمائة وثمانية وثالثين )965,438( ريال سعودي كما 

بتاريخ هذه النشرة، كما أنه ال يوجد تاريخ لسداد قروض المساهمين إذ أنه يخضع للتدفقات النقدية للشركة. 

تعتبر هذه العقود تعامالت مع أطراف ذات عالقة نظراً ألنها مبرمة مع المساهمين في الشركة، كما لدى كل من أعضاء مجلس اإلدارة بالكرشنان جوبرام 
جوينكا وفيبول ماثور مصلحة في اتفاقيات القرض المبرمة مع شركة ويلسبون القابضة، وعضو مجلس اإلدارة عمر نبيل الميداني مصلحة في اتفاقيات 
القرض المبرمة مع شركة رؤية لالستثمار، وعضو مجلس اإلدارة محمد صالح الحمادي مصلحة في اتفاقيات القرض المبرمة مع شركة عزيز. وقد حصلت 

الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية على هذه االتفاقيات بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م(. 

عموالت ضمانات الشركات 2و5و12
كان لدى الشركة عدد من المبالغ المستحقة لكل من شركة رؤية لالستثمار وشركة عزيز وشركة ويلسبون كورب ليمتد وشركة محورين بقيمة إجمالية تبلغ 
ستة ماليين وثمانمائة وسبعة وأربعين وتسمائة وأربعة وأربعين )6,847,944( ريال سعودي وتم سدادها بتاريخ 1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30م(، 
وتمّثل هذه المبالغ العموالت المستحقة لهم بموجب ضمانات الشركات التي تم تقديمها من قبلهم ألغراض عقود التمويل التي أبرمتها الشركة. ال يوجد 

أي عالقة تعاقدية تحكم هذه المبالغ.

تمثل هذه المبالغ تعامالت مع أطراف ذات عالقة نظًرا ألن شركة عزيز وشركة رؤية لالستثمار وشركة محورين مساهمين مباشرين وغير مباشرين في 
الشركة، كما لدى عضو مجلس اإلدارة محمد عبداهلل راشد أبونيان مصلحة في شركة رؤية لالستثمار، وكل من أعضاء مجلس اإلدارة بالكرشنان جوبرام 

جوينكا وفيبول ماثور مصلحة في شركة ويلسبون القابضة، وعضو مجلس اإلدارة محمد صالح الحمادي مصلحة في شركة عزيز.

وقد صدرت موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عموالت ضمانات الشركات بتاريخ 1442/11/04هـ )الموافق 2021/06/14م(.

اتفاقية تنازل عن أداء خدمات التخزين 3و5و12
أبرمت الشركة مع شركة ويلسبون كورب ليمتد بتاريخ 1442/06/08هـ )الموافق 2021/01/21م( اتفاقية تنازل عن أداء خدمات التخزين حيث أُختيرت 
شركة ويلسبون كورب ليمتد لتنفيذ أمر شراء ألحد عمالئها وهي شركة ماكديرموت العربية المحدودة لتوريد أنابيب اللحام القوسي الطولي المغمور 
)LSAW( في الدمام وتنازلت شركة ويلسبون كورب ليمتد عن أداء خدمات التخزين بموجب ذات أمر الشراء للشركة مقابل رسوم قدرها سبعين ألف 
وعشرين  وخمسة  ومائة  وسبعين  وواحد  ومائة  ألف  وستين  وخمسة  مائتين  مبلغ  يعادل  أمريكًيا  دوالًرا   )70,712.30( وثالثين  عشر  واثنى  وسبعمائة 
)265,171.125( ريال سعودي كما بتاريخ هذه النشرة شهرياً لمدة ثمانية عشر )18( شهًرا. وتشكل اتفاقية التنازل عن أداء خدمات التخزين هذه تعاماًل 

مع أطراف ذات عالقة بما أن أعضاء مجلس اإلدارة بالكرشنان جوبرام جوينكا وفيبول ماثور لديهم مصلحة في شركة ويلسبون كورب ليمتد.

وقد صدرت موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على اتفاقية تنازل عن أداء خدمات التخزين بتاريخ 1442/11/04هـ )الموافق 2021/06/14م(.
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العقارات   6و12
العقارات المملوكة من قبل الشركة 1و6و12

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة عدم وجود أي عقارات مملوكة من قبل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

العقارات المستأجرة من قبل الشركة 2و6و12
يوضح الجدول التالي تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل الشركة:

العقارات المستأجرة من قبل الشركة(: 7و12الجدول )

 مبلغ اإليجار السنوي تاريخ سريان اإليجارالموقعالمؤجرالمستأجر#
مدة اإليجار)ريال سعودي(

هيئة المدن 1.
الشركةالصناعية

 أرض صناعية 
بمساحة خمسة عشر 
ألف )15,000( متر 
مربع في المدينة 
الصناعية الثانية 

بالدمام 

1435/01/01هـ )الموافق 
2013/11/04م(

ستون ألف )60,000( 
سنوياً

سارية حتى 
1457/12/30هـ )الموافق 

2036/02/28م(

هيئة المدن 2.
الشركةالصناعية

 أرض صناعية 
بمساحة ثمانية 

وسبعين ألف وتسعمائة 
واثني عشر )78,912( 
متر مربع في المدينة 

الصناعية الثانية 
بالدمام 

1433/01/01هـ )الموافق 
2011/11/26م(

ثالثمائة وخمسة 
عشر ألف وستمائة 
وثمانية وأربعون 

)315,648(

صالحة حتى 
1457/12/30هـ )الموافق 

2036/02/28م(

هيئة المدن 3.
الشركةالصناعية

 أرض صناعية 
بمساحة خمسة 

وأربعين ألف وسبعمائة 
وأربعين )45,740( 

متر مربع في المدينة 
الصناعية الثانية 

بالدمام 

1433/01/01هـ )الموافق 
2011/11/26م(

مائة واثنان وثمانون 
ألف وتسعمائة وستون 

)182,960(

صالحة حتى 
1457/12/30هـ )الموافق 

2036/02/28م(

هيئة المدن 4.
الشركةالصناعية

 أرض صناعية 
بمساحة ثمانية آالف 

ومائة وستة عشر 
)8,116( متر مربع 

في المدينة الصناعية 
الثانية بالدمام 

1438/06/21هـ )الموافق 
2017/03/20م(

مائة واثنين وستون 
ألف وثالثمائة 

وعشرون )162,320(

صالحة حتى 
1443/06/20هـ )الموافق 

2022/01/23م( 

.5

الشركة 
السعودية 

أللواح 
الفورمايكا

الشركة
 مباني سكنية في 
المدينة الصناعية 

الثانية بالدمام

1442/07/16هـ )الموافق 
2021/02/28م(

ثمانمائة وخمسة 
وسبعون ألف 
)875,000(

صالحة حتى 
1443/07/26هـ( 

)الموافق 
2022/02/27م(، قابلة 
للتجديد بموافقة الطرفين

.6

شركة مجد 
للتنمية 

العقارية 
المحدودة*

الشركة

أرض بمساحة ستمائة 
ألف )600,000( متر 

مربع في المدينة 
الصناعية الثانية 

بالدمام 

1437/08/08هـ )الموافق 
2016/05/15م(

ستة ماليين وأربعمائة 
ألف )6.400.000( 

صالحة حتى 
1442/08/07هـ )الموافق 

2021/03/20م( 

.7
مؤسسة 

فجر االبتكار 
للمقاوالت

الشركة

مبنى سكني بمساحة 
ألف ومائتين )1,200( 
متر مربع في المدينة 

الصناعية الثانية 
بالدمام

1441/12/12هـ )الموافق 
2020/08/02م(

ثالثمائة وعشرون 
ألف )320,000( 

صالحة حتى 
1444/12/11هـ )الموافق 

2023/06/29م( 

* عقد اإليجار المبرم مع شركة مجد للتنمية العقارية المحدودة تحت التجديد.
المصدر: الشركة

203



األصول غير الملموسة  7و12
ال تملك الشركة أي أصول غير ملموسة كما في تاريخ هذه النشرة.

التأمين  8و12
تحتفظ الشركة بوثائق التأمين التي تغطي مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بأعمالها. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين الخاصة 

بالشركة:

وثائق التأمين الخاصة بالشركة (: 8و12الجدول )

قيمة المؤمن عليه/ تاريخ انتهاء التغطيةرقم الوثيقةالمؤمن عليهشركة التأميننوع التغطية#
الحد األقصى للتعويض 

.1
تأمين ضد 

مخاطر خيانة 
األمانة

شركة والء 
E1-21601-000027/0الشركةللتأمين التعاوني

1443/10/23هـ )الموافق 
4,000,000 ريال سعودي2022/05/24م(

تأمين ضد 2.
تعطل اآلالت

شركة تُشب 
العربية للتأمين 

التعاوني
74CHB1 0074/20-04الشركة

1443/05/20هـ )الموافق 
2021/12/24م(

402,454,314.50 ريال 
سعودي

.3

تأمين ضد 
كافة المخاطر 

المتعلقة
بالممتلكات 
ومواد الخام 

وتأمين انقطاع 
العمل

شركة تُشب 
العربية للتأمين 

التعاوني
11CHB1 0657/20-04 - 11CHB1 الشركة

0658/20-04
1443/05/20هـ )الموافق 

2021/12/241,426,986,560م(

تأمين طبي 4.
للموظفين

شركة بوبا 
العربية للتأمين 

التعاوني
413573003الشركة

1443/07/23هـ )الموافق 
2022/02/24م(

500,000 ريال سعودي 
لكل موظف

تأمين ضد 5.
تعطل اآلالت

شركة تُشب 
العربية للتأمين 

التعاوني
74CHB1-0074/20-04الشركة

1443/05/20هـ )الموافق 
2021/12/24م(

309,118,915 ريال 
سعودي

تأمين الشحن 6.
البحري

اإلنماء طوكيو 
P/10312/1/11101/2020/00009الشركةمارين

1443/05/18هـ )الموافق 
2021/12/22م(

50,000,000 ريال 
سعودي لكل شحنة

تأمين نقل 7.
البضائع

اإلنماء طوكيو 
P/10312/1/11102/2020/0007الشركةمارين

1443/05/18هـ )الموافق 
2021/12/22م(

50,000,000 ريال 
سعودي لكل شحنة

.8
تأمين مسؤولية 

المديرين 
والموظفين

شركة تُشب 
العربية للتأمين 

التعاوني
60CHB1 0021/20-01الشركة

1443/05/25هـ )الموافق 
2021/12/29م(

18,750,000 ريال 
سعودي

.9
تأمين 

معدات وآالت 
المقاولين

شركة تُشب 
العربية للتأمين 

التعاوني
70CHB1-0218/20-04الشركة

1443/05/20هـ )الموافق 
3,850,000 ريال سعودي2021/12/24م(

.10

تأمين ضد 
كافة المخاطر 

المتعلقة
بالممتلكات

شركة تُشب 
العربية للتأمين 

التعاوني

شركة ويلسبون 
لتغليف 
األنابيب*

11CHB1 0658/20-04
1443/05/20هـ )الموافق 

2021/12/24م(
89,862,626 ريال 

سعودي

.11
تأمين 

معدات وآالت 
المقاولين

شركة تُشب 
العربية للتأمين 

التعاوني

شركة ويلسبون 
لتغليف 
األنابيب*

70CHB1-0218/20-04
1443/05/20هـ )الموافق 

3,850,000 ريال سعودي2021/12/24م(

تأمين األمن 12.
السيبراني

شركة إتش دي 
إف سي إي آر 
جي أو للتأمين 

المحدودة

شركة ويلسبون 
كورب ليمتد 
)وآخرون 
يشملون 
الشركة(**

2999203148931101000
1443/02/11هـ )الموافق 

2021/09/18م(

718,400,000 روبيه 
هندية ما يعادل 

36,176,271.99 ريال 
سعودي كما بتاريخ هذه 

النشرة 
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قيمة المؤمن عليه/ تاريخ انتهاء التغطيةرقم الوثيقةالمؤمن عليهشركة التأميننوع التغطية#
الحد األقصى للتعويض 

تأمين الجريمة13.

شركة إتش دي 
إف سي إي آر 
جي أو للتأمين 

المحدودة

شركة ويلسبون 
كورب ليمتد 
)وآخرون 
يشملون 
الشركة(**

2999203148823101000
1443/02/11هـ )الموافق 

2021/09/18م(

359,200,000 روبيه 
هندية ما يعادل 

18,088,135.99 ريال 
سعودي كما بتاريخ هذه 

النشرة

تأمين مسؤولية 14.
اإلدارة

شركة إتش دي 
إف سي إي آر 
جي أو للتأمين 

المحدودة

شركة ويلسبون 
كورب ليمتد 
)وآخرون 
يشملون 
الشركة(**

2999203467802901000
1443/02/23هـ )الموافق 

2021/09/30م(
2,850,000 روبيه هندية 
ما يعادل 143,516.67

* هذه الوثيقة باسم شركة ويلسبون لتغليف األنابيب وتم نقلهل إلى الشركة بقوة النظام نتيجة الندماج شركة ويلسبون لتغليف األنابيب في الشركة
** إن هذه الوثيقة أُصدرت لشركة ويلسبون كورب ليمتد وتغطي شركات أخرى من ضمنها الشركة. ال تزال الشركة في طور الحصول على وثائق تأمين خاصة بها.

المصدر: الشركة

الدعاوى والمطالبات القضائية  9و12
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليست طرفاً حتى تاريخ إصدار هذه النشرة، في أي نزاع قضائي أو تحكيم أو دعوى إدارية أو تحقيق من شأنها، 
بشكل فردي أو في مجموعها، أن يكون لها تأثيراً سلبياً على وضعها المالي ونتائج عملياتها، ويقرون بأنهم ليسوا على علم بأي دعاوى أو مطالبات مهدد 

بإقامتها.

وصف لحقوق حملة األسهم  10و12
حقوق التصويت 1و10و12

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في 
انتخاب مجلس اإلدارة.

الحقوق في حصص األرباح 2و10و12
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح 

لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

حقوق االسترداد أو إعادة الشراء 3و10و12
 يجوز للشركة أن تشتري أسهمها بموافقة الجمعية العامة الغير عادية. 

الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل 4و10و12
استناداً ألحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة )163( من نظام الشركات، ترتب الحصص حقوقاً متساوية في األرباح الصافية وفي فائض التصفية، 

ما لم ينص النظام األساس للشركة على غير ذلك

الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت 5و10و12
ينبغي تعديل النظام األساسي للشركة لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات العامة للشركة. وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام 
األساسي حسب أحكام المادة ثالثين )30( من النظام األساسي. وال تنعقد الجمعية العامة غير العادية إال بحضور مساهمين يمثلون 66.6% على األقل. 
وفي حال عدم حضور هذه النسبة في أول اجتماع تمت الدعوة له فتنعقد الجمعية العامة غير العادية في االجتماع الثاني بالنسبة الحاضرة شرط أال تقل 
عن ربع رأس المال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في 
المادة الواحدة والثالثين )31( من النظام األساسي للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. 

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل النظام األساسي بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.
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التعهد بتغطية الطرح   		
أبرمت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهد التغطية )شركة األهلي المالية( اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ 1443/06/20هـ )الموافق 2022/01/23م( 
)ويشار إليها فيما يلي بـ »اتفاقية التعهد بالتغطية«( التي وافق متعهد التغطية بموجبها على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح والبالغ عددها ستة ماليين 

وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

اسم متعهد التغطية وعنوانه  1و13
شركة األهلي المالية

المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
طريق الملك سعود

ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966920000232+

فاكس: 4060052 11 966+
 www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

 snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

 

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  2و13
وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:

يتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح:أ- 

بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.- 1

بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.- 2

يتعهد متعهد التغطية للشركة وللمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة، وفقاً ب- 
لما هو وارد أدناه:

األسهم المتعهد بتغطيتها(: 1و13الجدول )

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

100%6,300,000شركة األهلي المالية

المصدر: الشركة

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

تكاليف التعهد بالتغطية  3و13
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح. إضافة إلى ذلك، فقد وافق المساهمون البائعون 

على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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مصاريف الطرح   		
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ثالثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف )23,500,000( 
ريال سعودي، وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب والمستشار القانوني والمستشار 
القانوني لمتعهد التغطية ومستشار العناية المهنية المالية والمحاسب القانوني ومستشار دراسة السوق إضافًة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف 
التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة، وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح. ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف 

المتعلقة بالطرح.
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تعهدات الشركة بعد اإلدرا	   		
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج 8 المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فيتعين عليها  	
حينئذ توضيح أسباب ذلك.

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد قبول اإلدراج، بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور. 	

تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها )وفًقا لنظام  	
الشركات والئحة حوكمة الشركات(، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا 

الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة.

االلتزام بكافة المواد اإللزامية من قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج والئحة حوكمة الشركات مباشرًة بعد اإلدراج. 	

الدعوة لعقد جمعية عامة لتحديث النظام األساس للشركة مباشرة بعد اإلدراج. 	

ووفقاً لذلك، يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي: 	

تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر. 	

اإلفصاح عن تفاصيل أي معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات. 	
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اإلعفاءات   		
لم تتقدم الشركة بأي طلب إعفاء من الهيئة.
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شرو	 وأحكام االكتتاب   		
تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 
بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 
1424/6/2هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/6/1هـ )الموافق 2021/1/14م( وطلب إلدراج األسهم إلى السوق 
وفقاً لقواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار هيئة السوق المالية رقم 3-123-2017 بتاريخ 1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره 
رقم 1-22-2021 بتاريخ 1442/7/12هـ )الموافق 2021/2/24م(. يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال 
تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر توقيع طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة 

والموافقة عليها االكتتاب في أسهم الطرح

تتكون عملية الطرح من طرح ستة ماليين وثالثمائة ألف )6,300,000( سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ ثمانون )80( ريال سعودي، والمتضمن قيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 30% من رأس مال الشركة. ويبلغ إجمالي قيمة الطرح 
خمسمائة وأربعة مليون )504,000,000( ريال سعودي. علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك منوط بنجاح اكتتاب الفئات 
المشاركة بكامل أسهم الطرح. وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة. ويجوز للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه 
النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج في السوق المالية، في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.

ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر )فضاًل راجع 
القسم رقم    1 »التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة ماليين وثالثمائة 
انتهاء فترة اكتتاب األفراد. وفي حال  النهائي بعد  ألف )6,300,000( سهماً من أسهم الطرح تمثل 100%من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص 
قيام المكتتبين األفراد )المعرفون بالشريحة )ب( أدناه( باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل االكتتاب تخفيض عدد األسهم 
المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة ماليين وستمائة وسبعين ألف )5,670,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. 

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد 
قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، 
باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات 
المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم 
ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص ستمائة وثالثين ألف  الطلب. وفي حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً 
)630,000( سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد، على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم 
الطرح المخصصة لها. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل االكتتاب تخفيض عدد األسهم 

المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم. 

فترة الطرح  1و17
يومين )2( تبدأ من يوم االثنين بتاريخ 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م(، وتنتهي في يوم الثالثاء بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م(.

طريقة وشروط االكتتاب لكل فئة من فئات المكتتبين  2و17
بناء سجل األوامر للفئات المشاركة 1و2و17

سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي للشركة.أ- 

يجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة استمارة الطلب، ويجوز للفئات المشاركة تغيير ب- 
طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب 
إلحاقية )حيثما ينطبق(. وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح. ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها 
كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف )100,000( سهم طرح، وال يزيد عن مليون وتسعة وأربعين وتسعمائة وتسعة وتسعين )1,049,999( سهم، وفيما 
يتعلق بالصناديق العامة فقط، بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر. ويجب 
أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير سجل االكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح 
لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط  المخصصة مبدئياً 

وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
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بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة، سيقوم مدير سجل االكتتاب باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.ج- 

سيكون لمدير سجل االكتتاب والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية تعهد د- 
التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من السوق المالية.

االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد 2و2و17
يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة )10( أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن مائتين وخمسين )250,000( سهم 

عادي كحد أقصى. وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في بعض فروع الجهات المستلمة. ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة 
أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخراً االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف 

اآللي )ATM( التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ- 

ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.ب- 

أن يكون لدى المكتتب الفرد من غير السعوديين والخليجيين حساب لدى مؤسسات السوق المالية المرخص لهم الذين يقدمون مثل هذه الخدمة.ج- 

إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من الموقع اإللكتروني للشركة )www.eastpipes.com( أو الموقع اإللكتروني للهيئة 
)www.cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي )www.alahlicapital.com(. وكذلك يمكن الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج 

االكتتاب من أي من فروع الجهة المستلمة التالية:

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي 

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778
الرياض 13519 – 6676

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1000 92000 966+

فاكس: 7426 643 12 966+
: www.alahli.com الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم طلبات االكتتاب في بعض فروعها في كافة أنحاء المملكة أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف 
اآللي )ATM( التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها بدءاً من يوم االثنين بتاريخ 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م(.، 
ولغاية يوم الثالثاء بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م(. وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من 
طلب االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل 

الجهة المستلمة، يعتبر طلب االكتتاب الغياً، وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ثمانون )80( ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة )10( أسهم أو بكسور األسهم. وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم، 
فيما يكون الحد األقصى لالكتتاب 250,000 سهماً من أسهم الطرح.

يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً به المستندات التالية، حسبما ينطبق )وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، 
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد(:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم )للمكتتب الفرد، بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب).أ- 

أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.ب- 

أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.ج- 

أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.د- 
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أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.ه- 

أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.و- 

أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.ز- 

وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة 
سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة، أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج 
المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور 

مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس 
عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 

تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.ب- 

يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين )في حال عدم ج- 
بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.أ- 

إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.ب- 

إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب االكتتاب ج- 
الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة المستلمة 

بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. ويعد  يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصَّ
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام. وفي حال اكتتب مكتتب رئيسي لنفسه وألفراد عائلته المقيدين 
في سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب 

المكتتب الرئيسي.

خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن تضمين 
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع 
أمهاتهم هو ثمانية عشر )18( عاماً، وأي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية.

يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها 
مضروباً بسعر الطرح البالغ ثمانون )80( ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط 

التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.أ- 

تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.ب- 

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم 
فيها تقديم طلب االكتتاب.

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً، ويقر المكتتب الفرد بموافقته 
على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.
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التخصيص ورد الفائض  3و17
سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح وإدارة حساب أمانة، ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين 

األفراد في حساب األمانة المذكور.

وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة )حسب الحال( بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم 
استردادها. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في 
نموذج طلب االكتتاب. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم األحد بتاريخ 1443/06/27هـ )الموافق 2022/01/30م(، 
ورد الفائض في موعد أقصاه يوم األربعاء بتاريخ 1443/07/01هـ )الموافق 2022/02/02م(. وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع 

الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب األحوال( في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة 1و3و17
سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للجهات المشاركة حسبما تراه الشركة مناسباً بالتشاور مع المستشار المالي بعد االنتهاء من تخصيص شريحة 
المكتتبين األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة )6,300,000( سهم عادي تمثل ما نسبته )100%( من إجمالي 

عدد أسهم الطرح.

بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات  علماً 
المشاركة إلى )5,670,000( سهم عادي تمثل 90% من أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد. 

 ال يعتد بنقل ملكية أسهم الطرح إال بعد تسديد الفئات المشاركة لقيمتها واعتباًرا من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم بموجب األنظمة 
والتعليمات المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص. إذا لم يتم تداول أسهم الشركة أو تم إلغاء إدراجها قبل تداولها ألي سبب من 

األسباب، يتوجب حينها رد أموال االكتتاب التي بذلتها الفئات المشاركة وإعادة ملكية األسهم إلى المساهمين البائعين.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد 2و3و17
سيتم تخصيص ستمائة وثالثين ألف )630,000( سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10%من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد. علماً 
بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة )10( أسهم، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مائتين وخمسين )250,000( سهم، وسيتم 
تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها. في 
حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالثة وستين )63,000( مكتتب فرد، ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه 
الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغاؤه  4و17
صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج 1و4و17

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت األتية:أ- 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. - 1

إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2

إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق المالية أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.- 3

إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق المالية.- 4

عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق - 5
بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ 

العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق - 6
المالية وفقاً لذلك.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50 % فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب - 7
نظام اإلفالس.
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عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 8

عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب - 9
نظام اإلفالس.

عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.- 10

تعلق السوق المالية تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:ب- 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات - 1
المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض - 2
أو االمتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية - 3
للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.

عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4

اإللغاء االختياري لإلدراج 2و4و17

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على أ- 
الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1

نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.- 2

نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3
آخر تتخذه الشركة.

وااللتزامات - 4 المالية  األوراق  طرح  لقواعد  وفقاً  المعينين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 
المستمرة.

يجوز للهيئة – بناًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 

يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج- 

عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل د- 
سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

التعليق المؤقت للتداول 3و4و17

يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير بموجب أ- 
نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق المالية بتعليق تداول 

األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.

عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور – في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة المتوقعة ب- 
له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

يجوز للهيئة أًن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة وترى ج- 
أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق المؤقت 

للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ومن د- 
المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق المالية خالف ذلك.ه- 
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رفع التعليق 4و4و17
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة )أ( من القسم رقم  17-4-1 »صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج« من هذه النشرة لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.أ- 

أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق المالية. ب- 

التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ج- 

حال كان التعليق بسبب بلوغ خسائر المصدر المتراكمة 50 % فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس، فيرفع التعليق عند صدور د- 
حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.

في حال كان التعليق بسبب إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس، فيرفع التعليق عند صدور حكم ه- 
المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة 

المختصة ذات العالقة.

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ) 6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج 
األوراق المالية للشركة.

الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها الطرح  5و17
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي: 

قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م(.أ- 

موافقة الجمعية العامة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م(.ب- 

موافقة الهيئة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/02/22هـ )الموافق 2021/09/29م(.ج- 

موافقة السوق المالية على اإلدراج الصادرة بتاريخ 1442/12/29هـ )الموافق 2021/08/08م(.د- 

فترة الحظر  6و17
يحظر على المساهمين الكبار المذكورين في الصفحة )ي( من هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة ستة ) 6( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة 

في السوق المالية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

التعهدات الخاصة باالكتتاب  7و17
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.أ- 

يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.ب- 

يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب، ويكتتب في ج- 
األسهم بناء على ذلك.

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض أي د- 
من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب.ه- 

يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.و- 

سجل األسهم وترتيبات التعامل  8و17
يحتفظ مركز اإليداع بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه 

األسهم.
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السوق المالية السعودية )تداول(  9و17
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990 م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001 م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية. ويتم 
التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل 
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، 
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً. وقد يتم تغيير أوقات التداول في 
شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية. وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى 
السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( 
مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من 
المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول« على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات السوق المالية بشكل فوري 
لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، تتم تسوية الصفقات بناء على المدة الزمنية )T+2(، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.

تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين من خالل تداول، وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق 
المالية بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق المالية بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

تداول أسهم الشركة  10و17
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وسوف يسمح لمواطني المملكة 
والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم 
بعد تداولها في السوق المالية. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. كما يحق للمستثمرين األجانب لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج 
المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة )SWAP( القيام باالستحواذ على 
المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة. وبشراء األسهم المدرجة 
في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين. وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة، تعتبر مؤسسات السوق 

المالية هي المالك النظاميين لألسهم.

وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق 
المالية، ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، 

ولن تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

أحكام متفرقة  11و17
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري 
التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب 

دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين 
العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.

يُحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة الفئات المشاركة األجنبية على أن يتم 
مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم 

الطرح ومراعاة التقيد بها.
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المستندات المتاحة للمعاينة   		
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في مقر الشركة الرئيسي في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ص.ب. 12934، الدمام 31483، المملكة 
العربية السعودية، وذلك بين الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً ابتداًء من يوم االثنين بتاريخ 1443/05/30هـ )الموافق 2022/01/03م( 

وحتى يوم الثالثاء بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م(، على أال تقل تلك الفترة عن عشرين )20( يوماً قبل نهاية فترة الطرح:

إعالن موافقة الهيئة على الطرح.أ- 

موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م(.ب- 

قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح بتاريخ 1442/02/06هـ )الموافق 2020/09/23م(.ج- 

النظام األساسي للشركة والتعديالت الواردة عليه.د- 

عقد تأسيس الشركة.ه- 

شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة.و- 

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م.ز- 

تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي.ح- 

تقرير السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق.ط- 

جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في هذه ي- 
النشرة.

العقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم رقم  12-4 »االتفاقيات الجوهرية« والقسم رقم  12-5 »االتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة« ك- 
من هذه النشرة.

خطابات الموافقة من:ل- 

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية )شركة األهلي المالية( على إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه - 1
النشرة.

إلى - 2 النشرة، باإلضافة  برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون(، لتضمين اسمهم وشعارهم في هذه  القانوني )شركة  المحاسب 
تقاريرهم حول القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م وكذلك القوائم المالية 
المراجعة لشركة ويلسبون لتغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 أبريل 2020م إلى 20 
يوليو 2020م المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(. وكذلك المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في 31 مارس 

2021م المعدة من قبل إدارة الشركة وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة على النحو الوارد في النشرة.

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي )إرنست آند يونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون معتمدون(( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته، - 3
إن وجدت، ضمن هذه النشرة.

مستشار دراسة السوق )شركة روالند بيرغر الشرق األوسط ذ.م.م( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.- 4

المستشار القانوني )مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.- 5

اتفاقية التعهد بالتغطية.م- 
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القوائم المالية والمعلومات المالية التصورية وتقرير مراجع    9	
الحسابات حولها 

يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م و2021م وكذلك القوائم المالية المراجعة 
لشركة ويلسبون لتبطين و تغليف األنابيب للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2019م و2020م والفترة من 1 أبريل 2020م إلى 20 يوليو 2020م المعدة 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(. وكذلك المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م المعدة من قبل إدارة الشركة وفقاً 

للسياسات المحاسبية للشركة
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ق-39



 

  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  القوائم المالية
  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في 

  وتقرير المراجع المستقل 

ق-40



 

 

  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  الماليةالقوائم 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في 

  صفحة

  ٣ - ٢  تقرير المراجع المستقل

  ٤  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  ٥  قائمة المركز المالي 

  ٧ - ٦  قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

  ٨  قائمة التدفقات النقدية

  ٤٣ - ٩  إيضاحات حول القوائم المالية 

ق-41



 

  ،٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 
  ، المملكة العربية السعودية٣١٩٣٢، مطار الظهران ٤٦٧برج الحقيط، ص.ب. 

  www.pwc.com/middle-east  +٩٦٦)  ١٣( ٨٤٩-٦٢٨١: ، فاكس+ ٩٦٦) ١٣(  ٨٤٩-٦٣١١: هاتف
 

تقرير المراجع المستقل 
  ينالمحترمشركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب شركاء  السادة/إلى 

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية   
  رأينا

األوسط لألنابيب  في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة ويلسبون الشرق 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  ٢٠٢٠مارس  ٣١("الشركة") كما في 

.نيينالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانو

  ما قمنا بمراجعته 
  تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:

  .٢٠٢٠مارس  ٣١قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  ●
  .٢٠٢٠مارس  ٣١قائمة المركز المالي كما في  ●
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ●
  التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.قائمة  ●
  إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة. ●

  أساس الرأي
ضيحها لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو

  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةفي تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

  كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها 

  االستقالل
، كما  إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية

  التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.

  كلفين بالحوكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات اإلدارة والم
السعودية إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

ومتطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، وعن  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوالمعايير 
 ظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غشن

  أو خطأ.

األمور عن    -عند الضرورة    -عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  
قي  المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقي

  بخالف ذلك.

  للشركة. أعضاء مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية على سبيل المثالإن المكلفين بالحوكمة، 
  

ق-42



ق-43



 

٤  

  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ٧٠٧٬١٨٩٬٧٤١  ١٬٦٦٨٬٨٦٣٬٨٤٤  ٤  إيرادات
  ) ٧٢٥٬٩٥٧٬٨٢٦(  ) ١٬٣٣٢٬٥١١٬٥٨٧(  ٥  تكلفة اإليرادات 

  ) ١٨٬٧٦٨٬٠٨٥(  ٣٣٦٬٣٥٢٬٢٥٧  إجمالي الربح (الخسارة) 

  ) ١٤٬٧٨٨٬٩٨٦(  ) ١٢٬٧٠٥٬٩٤١(  ٦  مصاريف عمومية وإدارية 
  ) ١١٬٥١٦٬١٨٣(  ) ٧٬٦٥٧٬٢٠٠(  ٧  مصاريف بيع وتسويق

  -   ) ٣٬٩٢٧٬٦٧٩(  ١٤  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
  ٧٣٨٬٩٠٦  ٢٬٥٩٩٬٠٤٢  ٨  بالصافي  -إيرادات تشغيلية أخرى 
  ) ٤٤٬٣٣٤٬٣٤٨(  ٣١٤٬٦٦٠٬٤٧٩  ربح (خسارة) التشغيل

  ) ٢٨٬٠١٨٬٠٠٣(  ) ٤٨٬١١٠٬٤٨٧(  ٩  تكاليف مالية 
  ) ٧٢٬٣٥٢٬٣٥١(  ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢  الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

  ١١٦٬٨٢٩  ) ٤٬٥٧٧٬٠٢٧(  ٢٣  مصروف الزكاة 
  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  ) ٢٥٬٠٣٩٬١٤٦(  ٢٣  مصروف ضريبة الدخل
  ) ٦٩٬٢٩٩٬٨٩٧(  ٢٣٦٬٩٣٣٬٨١٩  ربح (خسارة) السنة

  الخسارة الشاملة األخرى
  بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة 

  ) ١٬٣٦٢٬١٩٠(  ) ١٬٢٧٣٬٣٧٠(  ٢١  التزامات منافع الموظفين إعادة قياس 
  ) ٧٠٬٦٦٢٬٠٨٧(  ٢٣٥٬٦٦٠٬٤٤٩  للسنةمجموع الدخل (الخسارة) الشاملة

  : الحصةربحية (خسارة) 
  ) ٠٫٩١(  ٣٫١٢  ٢٨  األساسية والمخفضة 

  تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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٥  

  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة المركز المالي
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  مارس ٣١كما في   إيضاح
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  الموجودات
  موجودات غير متداولة

  ٢٥٣٬٥٣٧٬٢٥٩  ٢٢٩٬٧٣٢٬٦٣٦  ١٠  ومعدات ممتلكات ومصنع 
  -   ٣١٬٢٨٥٬٠٤١  ١١  موجودات حق االستخدام
  ٣٣١٬٨٠٠  ١٢٦٬١٤٩  ١٢  موجودات غير ملموسة 

  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  -   ٢٣  أصل ضريبة مؤجلة 
  ٢٥٦٬٨٠٤٬٦٨٤  ٢٦١٬١٤٣٬٨٢٦  مجموع الموجودات غير المتداولة

  موجودات متداولة
  ١٩٦٬١٨٠٬٩٥٩  ١٧٥٬٧٨٣٬٧٩٤  ١٣  مخزون

  ٣٥٦٬١٣٧٬٧٦٧  ٦٤٢٬٤٩٨٬٦١٣  ١٤  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
  ٣٬١٦٨٬٢٢٦  -   ٢٣  قابلة لالسترداد زكاة وضريبة دخل 

  ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠  ١٥  نقد وما يماثله 
  ٥٧١٬٧٢٤٬٣٧٢  ٨٨٧٬٤٠٦٬٥٢٧  مجموع الموجودات المتداولة

  ٨٢٨٬٥٢٩٬٠٥٦  ١٬١٤٨٬٥٥٠٬٣٥٣  مجموع الموجودات

  حقوق الملكية والمطلوبات
  حقوق الملكية
  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ١٦  رأس المال

  -   ٢٠٬١٧٨٬٨٨٦  ١٧  احتياطي نظامي 
  ) ٣٥٬١٤٤٬٩٤٩(  ١٨٠٬٣٣٦٬٦١٤  أرباح مبقاة (خسائر متراكمة) 

  ٤٠٬٩٠١٬٩٢٦  ٢٧٦٬٥٦٢٬٣٧٥  مجموع حقوق الملكية

  المطلوبات
  مطلوبات غير متداولة

  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  -   ١٨  اقتراضات طويلة األجل 
  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ٢٤  قروض طويلة األجل من الشركاء 

  -   ٢٥٬١٠٧٬٦٧٧  ٢٠  مطلوبات إيجارية 
  -   ٧٣٨٬٧٧٦  ٢٣  التزام ضريبة مؤجلة 

  ٩٬٢١٧٬٧٥٠  ١٢٬٠٣٣٬١٤٠  ٢١  التزامات منافع الموظفين 
  ٣٨٬٣٧١٬٥٠١  -   ٢٢  مقدمة من عميل دفعة 

  ١٩٠٬٩٧١٬٦٤٧  ١٤٣٬٧٦١٬٩٨٩  مجموع المطلوبات غير المتداولة

  مطلوبات متداولة
  ٣٣٧٬٩٢٨٬٥٣١  ١٩١٬٨٢٨٬٧١٠  ٢٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

  ٧١٬٦٠٣٬٠٢٧  ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥  ١٨  الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل 
  -   ٦٬٦١٦٬٧٢٧  ٢٠  المتداول من مطلوبات إيجاريةالجزء  

  ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥  ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥  ١٩  اقتراضات قصيرة األجل 
  -   ٢٢٬٦١٣٬٧١٢  ٢٣  زكاة وضريبة دخل مستحقة 
  ٥٩٦٬٦٥٥٬٤٨٣  ٧٢٨٬٢٢٥٬٩٨٩  مجموع المطلوبات المتداولة

  ٧٨٧٬٦٢٧٬١٣٠  ٨٧١٬٩٨٧٬٩٧٨  مجموع المطلوبات

  ٨٢٨٬٥٢٩٬٠٥٦  ١٬١٤٨٬٥٥٠٬٣٥٣  الملكية والمطلوباتمجموع حقوق 

وتم   ٢٠٢٠يونيو  ١٧تم اعتماد هذه القوائم المالية والتي تتضمن اإليضاحات المرفقة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
  التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل:
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٦  

شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية  

  
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

(جميع المبالغ بالرياال
  

 
ضاح

إي
  

شركة ويلسبون 
ضة

س القاب
موريشو

  
المحدودة

  
محورين 

صناعيةللخدمات 
ال

  
صنع عزيز 

م
ألنابيب األوروبية ل

  
شركة فيجن العالمية 

لالستثمار
  

شركة عزيز 
للمقاوالت واالستثمار 

صناعي
ال

  
المجموع

  
 

س المال
رأ

  
 

 
 

 
 

١ 
أبريل 

٢٠١٨
و 

٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

٣٨٬٠٣١٬٠٤٢
  

٣٬٧٩٤٬٧٣٩
  

٣٤٬٢٢١٬٠٩٤
  

 -  
 -  

٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥
  

تغيير في الشركاء 
  

١٦
  

 -  
 -  

)
٣٤٬٢٢١٬٠٩٤

 (  
١٢٬٥٤٧٬٧٣٤

  
٢١٬٦٧٣٬٣٦٠

  
 -  

٣١
 

س 
ار م

٢٠٢٠
  

٣٨٬٠٣١٬٠٤٢
  

٣٬٧٩٤٬٧٣٩
  

 -  
١٢٬٥٤٧٬٧٣٤

  
٢١٬٦٧٣٬٣٦٠

  
٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥

  
 

احتياطي نظامي
  

١ 
أبريل 

٢٠١٨
  

١٢٬٨٠٧٬١٥٤
  

١٬٢٧٧٬٨٩٨
  

١١٬٥٢٤٬١٣٤
  

 -  
 -  

٢٥٬٦٠٩٬١٨٦
  

تحويل إلى األرباح المبقاة 
  

١٧
  

)
١٢٬٨٠٧٬١٥٤

 (  
)

١٬٢٧٧٬٨٩٨
 (  

)
١١٬٥٢٤٬١٣٤

 (  
 -  

 -  
)

٢٥٬٦٠٩٬١٨٦
 (  

٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

تحويل من أرباح مبقاة
  

١٧
  

١٠٬٠٩١٬٤٦١
  

١٬٠٠٦٬٩٢٦
  

 -  
٣٬٣٢٩٬٥١٦

  
٥٬٧٥٠٬٩٨٣

  
٢٠٬١٧٨٬٨٨٦

  
٣١
 

س 
ار م

٢٠٢٠
  

١٠٬٠٩١٬٤٦١
  

١٬٠٠٦٬٩٢٦
  

 -  
٣٬٣٢٩٬٥١٦

  
٥٬٧٥٠٬٩٨٣

  
٢٠٬١٧٨٬٨٨٦

  
 

أرباح مبقاة 
(خسائر متراكمة)

  
١ 

أبريل 
٢٠١٨

  
١٠٬٥٢٢٬٢٥٤

  
)

١٩٨٬٨٢٥
 (  

)
٤١٥٬٤٧٧

 (  
 -  

 -  
٩٬٩٠٧٬٩٥٢

  
ضريبة الدخل 

الخسارة قبل الزكاة و
  

)
٣٦٬١٨٣٬٤١١

 (  
)

٣٬٦١٠٬٣٨٢
 (  

)
٣٢٬٥٥٨٬٥٥٨

 (  
 -  

 -  
)

٧٢٬٣٥٢٬٣٥١
 (  

الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
  

)
٦٨١٬٢٣١

 (  
)

٦٧٬٩٧٣
 (  

)
٦١٢٬٩٨٦

 (  
 -  

 -  
)

١٬٣٦٢٬١٩٠
 (  

ضريبة الدخل 
ف الزكاة و

صرو
م

  
٢٣

  
٢٬٩٣٥٬٦٢٥

  
١١٬٦٦٢

  
١٠٥٬١٦٧

  
 -  

 -  
٣٬٠٥٢٬٤٥٤

  
تحويل من احتياطي نظامي

  
١٧

  
١٢٬٨٠٧٬١٥٤

  
١٬٢٧٧٬٨٩٨

  
١١٬٥٢٤٬١٣٤

  
 -  

 -  
٢٥٬٦٠٩٬١٨٦

  
٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

)
١٠٬٥٩٩٬٦٠٩

 (  
)

٢٬٥٨٧٬٦٢٠
 (  

)
٢١٬٩٥٧٬٧٢٠

 (  
 -  

 -  
)

٣٥٬١٤٤٬٩٤٩
 (  

 
الربح قبل 

ضريبة الدخل للفترة
الزكاة و

  
من 
١ 

أبريل 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
٤٩٬٤٣٦٬٣٩٥

  
٤٬٩٣٢٬٧٦٦

  
٤٤٬٤٨٣٬٨٥٨

  
 -  

 -  
٩٨٬٨٥٣٬٠١٩

  
ضريبة الدخل للفترة

ف الزكاة و
صرو

م
  

من 
١ 

أبريل 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
٢٣

  
)

٩٬٨٨٧٬٢٧٩
 (  

)
١٣٩٬٢٧٤

 (  
)

١٬٢٥٥٬٩٧٥
 (  

 -  
 -  

)
١١٬٢٨٢٬٥٢٨

 (  
الدخل الشامل اآلخر للفترة 

  
من 
١ 

أبريل 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
 

٢٨٬٩٤٩٬٥٠٧
  

٢٬٢٠٥٬٨٧٢
  

٢١٬٢٧٠٬١٦٣
  

 -  
 -  

٥٢٬٤٢٥٬٥٤٢
  

 
 

  
 

 
 

(تتمة) 
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٧  

شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
  

قائمة 
التغيرات في حقوق الملكية (تتمة)

  
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  

  
ضاح

إي
  

ركة ويلسبون  ش
ضة

س القاب
موريشو

  
المحدودة

  
محورين للخدمات 

صناعية
ال

  
صنع عزيز لألنابيب 

م
األوروبية

  
شركة فيجن العالمية 

لالستثمار
  

شركة عزيز للمقاوالت 
صناعي

واالستثمار ال
  

المجموع
  

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
(تتمة)

  

تغيير في الشركاء 
  

١٦
  

 -  
 -  

)
٢١٬٢٧٠٬١٦٣

 (  
٧٬٧٩٩٬٠٦٠

  
١٣٬٤٧١٬١٠٣

  
 -  

ضريبة الدخل للفترة
الربح قبل الزكاة و

  
من 
١ 

نوفمبر 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

س  
مار

٢٠٢٠
  

٨٣٬٨٦٥٬٢٥٦
  

٨٬٣٦٨٬٠٧٩
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الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

  
من 
١ 

نوفمبر 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

س  
مار

٢٠٢٠
  

٢١
  

)
٦٣٦٬٨١٢

 (  
)

٦٣٬٥٤١
 (  

 -  
)

٢١٠٬١٠٧
 (  

)
٣٦٢٬٩١٠

 (  
)

١٬٢٧٣٬٣٧٠
 (  

ضريبة الدخل للفترة
ف الزكاة و

صرو
م

  
من 
١ 

نوفمبر 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

س  
مار

٢٠٢٠
  

٢٣
  

)
١٥٬١٥١٬٨٦٧

 (  
)

٣١٧٬٦٠٥
 (  

 -  
)

١٬٠٥٠٬١٩٧
 (  

)
١٬٨١٣٬٩٧٦

 (  
)

١٨٬٣٣٣٬٦٤٥
 (  

تحويل إلى احتياطي نظامي
  

١٧
  

)
١٠٬٠٩١٬٤٦١

 (  
)

١٬٠٠٦٬٩٢٦
 (  

 -  
)

٣٬٣٢٩٬٥١٦
 (  

)
٥٬٧٥٠٬٩٨٣

 (  
)

٢٠٬١٧٨٬٨٨٦
 (  

٣١
 

س 
ار م

٢٠٢٠
  

٨٦٬٩٣٤٬٦٢٣
  

٩٬١٨٥٬٨٧٩
  

 -
 

  
٣٠٬٨٧٩٬٢٤١

  
٥٣٬٣٣٦٬٨٧١

  
١٨٠٬٣٣٦٬٦١٤

  
 

مجموع حقوق 
الملكية

  
٣١
 

س 
ار م

٢٠٢٠
  

١٣٥٬٠٥٧٬١٢٦
  

١٣٬٩٨٧٬٥٤٤
  

 -  
٤٦٬٧٥٦٬٤٩١

  
٨٠٬٧٦١٬٢١٤

  
٢٧٦٬٥٦٢٬٣٧٥

  
٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

٢٧٬٤٣١٬٤٣٣
  

١٬٢٠٧٬١١٩
  

١٢٬٢٦٣٬٣٧٤
  

 -  
 -  

٤٠٬٩٠١٬٩٢٦
  

ت المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
ضاحا

تعتبر اإلي
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٨  

  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة التدفقات النقدية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ) ٧٢٬٣٥٢٬٣٥١(  ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢  (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل الربح 

  تعديالت لـ: 
  ٢٥٬٩٥٥٬٤١١  ١١٣٣٬٥٩٣٬٨٩٤، ١٠  استهالك

  ٢١٢٬٤٤٩  ٢١٥٬٦٥١  ١٢  إطفاء 
  ) ٦٤٬١٤٥(  ) ٣٦٬٤٥١(  ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

  -   ) ١١٦٬٦١٩(  ربح من اإلنهاء المبكر لمطلوبات إيجارية 
  ) ٣٣١٬٦٥٥(  ٣٬٧٣١٬٣٩١  ١٣  مخزون متقادم مخصص (عكس)  

  -   ٣٬٩٢٧٬٦٧٩  ١٤  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
  ٢٨٬٠١٨٬٠٠٣  ٤٨٬١١٠٬٤٨٧  ٩  تكاليف مالية 

  ١٬١٦٩٬٣٦٠  ١٬٦٣١٬١٥٠  ٢١  مخصص التزامات منافع الموظفين 
  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

  ) ١٣٩٬٠٥٨٬٣٣٤(  ١٦٬٦٦٥٬٧٧٤  نقص (زيادة) في المخزون 
  ) ٢٧٢٬١٥٥٬٧٩٤(  ) ٢٩٠٬٢٨٨٬٥٢٥(  زيادة في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

  ٢٦٢٬٠٠٧٬٥٧٦  ) ١٨٤٬٨٢٧٬٣٧١(  (النقص) الزيادة في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
  ) ١٦٦٬٥٩٩٬٤٨٠(  ) ١٠٠٬٨٤٢٬٩٤٨(  النقد المستخدم في العمليات 

  ) ٢١٬١٢٣٬٥١٤(  ) ٤٦٬٨٥٠٬٦٩١(  مدفوعة تكاليف مالية 
  ) ١٦٧٬٧١٠(  ) ٤٧٠٬٨٨٠(  ٢١  التزامات منافع موظفين مدفوعة 

  -   ) ١٥٩٬٨٣٤(  ٢٣  زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
  ) ١٨٧٬٨٩٠٬٧٠٤(  ) ١٤٨٬٣٢٤٬٣٥٣(  صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التشغيلية

  االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
  ) ٢٣٬٤٦٧٬٩٧٩(  ) ٢٬٩١٩٬٤٨٩(  ١٠  ومصنع ومعداتمدفوعات لشراء ممتلكات

  ) ٣٩٬٥٢٩(  ) ١٠٬٠٠٠(  ١٢  مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة 
  ٦٩٬٥٠٥  ٣٦٬٤٥١  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

  ) ٢٣٬٤٣٨٬٠٠٣(  ) ٢٬٨٩٣٬٠٣٨(  االستثمارية األنشطة من ةالصادر التدفقات النقدية صافي

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥  ٢٤٧٬٩١٧٬٨٩١  تغيرات في اقتراضات قصيرة األجل 

  ) ١٨٬٧٥٠٬٠٠٠(  )٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠(  تسديدات اقتراضات طويلة األجل 
  -   ) ٦٬٣١٣٬٨٠٠(  تسديدات المطلوبات اإليجارية 

  ١٦٨٬٣٧٣٬٩٢٥  ٢٠٤٬١٠٤٬٠٩١  من األنشطة التمويلية ةالواردالتدفقات النقدية صافي 

  ) ٤٢٬٩٥٤٬٧٨٢(  ٥٢٬٨٨٦٬٧٠٠  صافي التغير في النقد وما يماثله
  ٥٩٬١٩٢٬٢٠٢  ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠  نقد وما يماثله في بداية السنة 

  ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠  ١٥  نقد وما يماثله في نهاية السنة

  أنشطة استثمارية وتمويلية غير نقدية:
  إثبات موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية المقابلة 

  ) ٢٠و ١١و ٣-١-٢(انظر اإليضاحات   
  

  تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٩  

  معلومات عامة ١

  يتمثل النشاط الرئيسي لشركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب ("الشركة") في تصنيع وبيع األنابيب الفوالذية اللولبية.

الصادر عن وزارة االستثمار   ١٢١٠٣١١١٨٩٩٢إن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم 
) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢٠١٠يوليو  ٤هـ (١٤٣١رجب  ٢٢عامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية") بتاريخ (سابقًا "الهيئة ال
، الدمام ١٢٩٤٣). إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب ٢٠١٠يوليو  ٤هـ ( ١٤٣١رجب  ٢٢صادر في الدمام بتاريخ  ٢٠٥٠٠٧١٥٢٢

  ، المملكة العربية السعودية. ٣١٤٨٣

للشركة  األولي ، أوصى مجلس إدارة الشركة ("مجلس اإلدارة") ببدء اإلجراءات النظامية لتقديم االكتتاب العام ٢٠١٩نوفمبر  ٢٤ بتاريخ
، خضع االكتتاب العام لموافقات  ٢٠٢٠مارس  ٣١("االكتتاب العام") إلى الجهات التنظيمية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. كما في 

  في ذلك موافقة الشركاء في الشركة. مختلفة بما 

بدمج الشركة مع شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب،  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٤أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 
  ("سيطرة مشتركة"). الملكيةوهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ومملوكة من قبل شركاء الشركة بنفس نسبة 

، حيث تم بموجبها االتفاق على دمج  ٢٠٢٠مايو  ١٤وبناًء على توصية مجلس اإلدارة، وقع الشركاء في الشركة اتفاقية في  ٢٠٢٠مارس  ٣١بعد 
والتزاماتها مع شركة ويلسبون الشرق األوسط  عمليات ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب وجميع موجوداتها وحقوقها ومطلوباتها 

لألنابيب المحدودة. بموجب شروط االتفاقيات المذكورة أعاله وحيث أن كل من الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب 
طلوبات الخاصة بشركة ويلسبون ميدل ايست  تحت السيطرة المشتركة، فال يوجد أي مقابل سيتم دفعه وسيتم تحويل القيم الدفترية للموجودات والم

ة الدمج  لتبطين وتغليف االنابيب إلى يلسبون الشرق األوسط لألنابيب المحدودة في تاريخ سريان الدمج. كانت اإلجراءات النظامية المتعلقة بأنشط
  قيد التنفيذ كما في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية. 

) في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل فيها الشركة ١٩-في إطار االستجابة النتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
ا تهوما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم آثاره على عمليا

  واتخذت حزمة من التدابير االستباقية والوقائية بما في ذلك تفعيل فريق إدارة األزمات والعمليات المرتبطة بها من أجل:  

  ضمان صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها وكذلك المجتمع المحلي الذي تعمل فيه.   • 
  التخفيف من آثار الوباء على عملياتها وتوريد المنتجات للسوق.  • 

ذه التحديات، نجحت الشركة في الحفاظ على عمليات مستقرة أثناء فترات انقطاع الطلب المحدود للحفاظ على تدفق المنتجات إلى السوق. ومع ه
)، بمفرده، له آثار جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير  ١٩- تعتقد إدارة الشركة أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد

  . تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.٢٠٢٠مارس  ٣١لسنة المنتهية في الشركة ل 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

ميع السنوات أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية للشركة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق السياسات المحاسبية بشكل منتظم على ج 
"عقود  ١٦ناء سياسة عقود اإليجار التي تم تغييرها بسبب تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم المعروضة، باستث

  . ٣-١- ٢اإليجار" كما هو موضح في اإليضاح رقم 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة 
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١٠  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  أسس اإلعداد ١- ٢

  بيان االلتزام  ١-١-٢

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى أعدت هذه    القوائم المالية للشركة طبقا
  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

  مبدأ التكلفة التاريخية٢- ١- ٢

استثناء ما تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي من أسس قياس أخرى كما هو مفصح عنه  أعدت هذه القوائم المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ب
  في السياسات المحاسبية ذات الصلة. 

  المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل الشركة   ٣-١-٢

  . ٢٠١٩أبريل  ١أو بعد طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترات تقاريرها التي تبدأ في 

  "األدوات المالية"، على تعديل المطلوبات المالية ٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الخسارة فوًرا  يتم تطبيق هذا التعديل عند تعديل االلتزام المالي المقاس بالتكلفة المطفأة دون أن ينتج عن ذلك إلغاء اإلثبات، يجب إثبات الربح أو 
عدلة  ضمن الربح أو الخسارة. يتم احتساب الربح أو الخسارة على أنها الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األصلية والتدفقات النقدية الم

يكون تغييًرا في  المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. هذا يعني أنه ال يجوز توزيع الفرق على العمر المتبقي لألداة والذي قد
  . لم يتم تحديد أثر جوهري لذلك.٣٩الممارسة عن معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ٢٠١٧ - ٢٠١٥التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 

أي اقتراض طويل األجل يتم في تعامل الشركة  -، "تكاليف االقتراض" ٢٣تتضمن هذه التعديالت تغيرات طفيفة على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  األصل لتطوير أصل مؤهل عندما يكون األصل جاهًزا لالستخدام المقصود أو البيع كجزء من االقتراضات العامة. لم يتم تحديد أي أثر جوهري 

  لذلك.

  "منافع الموظفين" على تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها ١٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  تتطلب هذه التعديالت من المنشأة: 

  استخدام افتراضات محدثة لتحديد تكلفة الخدمة الحالية وصافي الفائدة لباقي الفترة التالية لتعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها.  - 

الخسارة الناتجة عن التسوية، إثبات أي انخفاض في الفائض ضمن الربح أو الخسارة كجزء من تكلفة الخدمة السابقة، أو ضمن الربح أو   - 
  حتى لو لم يكن هذا الفائض مثبتاً سابقًا بسبب تأثير الحد األعلى للموجودات. 

  لم يتم تحديد أي أثر جوهري لذلك. 

  ، "عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل"٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 

"ضرائب   ١٢تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي كيفية تطبيق متطلبات اإلثبات والقياس لمعيار المحاسبة الدولي رقم يوضح تفسير لجنة 
عيار الدخل" عندما يكون هناك عدم يقين بشأن معالجات ضريبة الدخل. أوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي سابقًا أن م

المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"، ينطبق على  - ٣٧، وليس "معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢لي رقم المحاسبة الدو
  محاسبة أوجه عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل.

ات ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة  كيفية إثبات وقياس موجودات ومطلوب ٢٣ويشرح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 
شأة عندما يكون هناك عدم تأكد بشأن معالجة الضريبة. كما أن المعالجة الضريبية غير المؤكدة هي أي معالجة ضريبية يتم تطبيقها من قِبل من 

  حيث يوجد حالة عدم تأكد بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه المعالجة من قبل الهيئة الضريبية.
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١١  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  (تتمة) أسس اإلعداد  ١-٢

  (تتمة)  المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل الشركة  ٣-١-٢

  (تتمة)  "عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل" - ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 

على جميع جوانب المحاسبة عن ضريبة الدخل عند وجود حالة من عدم  ٢٣تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم ينطبق تفسير لجنة 
  اليقين فيما يتعلق بمعالجة بند ما، بما في ذلك الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة واألوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات والخسائر 

ان ومعدالت الضريبة. كما قامت الشركة بتقييم أثر تطبيق التفسير المتعلق بعدم اليقين في معالجات ضريبة الدخل الضريبية ومعدالت االئتم
  وأدرجت التعديالت ذات الصلة في القوائم المالية. لم يتم تحديد أثر جوهري لذلك.

  ١٦تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  نهج وأثر التحول   ) أ

، باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي، ولم تقم بتعديل األرقام المقارنة  ٢٠١٩أبريل  ١من  ١٦الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم طبقت 
بات . وبذلك يتم إث١٦وفقًا لما هو مسموح به بموجب أحكام التحول المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة التقرير 

  . ٢٠١٩أبريل  ١إعادة التصنيفات والتعديالت الواقعة نتيجة قواعد اإليجار الجديدة في قائمة المركز المالي في 

، قامت الشركة بإثبات المطلوبات اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار، والتي سبق تصنيفها على أنها ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
"عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  ١٧ر تشغيلية" بموجب مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم "عقود إيجا

. ويعتبر الجانب المتساوي والمقابل للمطلوبات اإليجارية  ٢٠١٩أبريل  ١المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة كما في 
 ١يتم احتسابها موجودات حق االستخدام. وبناًء على ذلك، ال يوجد أي تعديل مقابل العجز المتراكم االفتتاحي كما في تاريخ التحول، أي التي 

  .٢٠١٩أبريل   ١في  ٪٤٫٥٠. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على المطلوبات اإليجارية ٢٠١٩أبريل 

مليون لایر سعودي كما في  ٣٨٫٦إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية بمبلغ  ١٦لدولي للتقرير المالي رقم نتج عن تطبيق المعيار ا
  ألول مرة، لم تستخدم الشركة أي وسيلة عملية يسمح بها المعيار.  ١٦. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٩أبريل  ١

أبريل  ١كما يتم إثبات المطلوبات اإليجارية كما في  ٢٠١٩مارس  ٣١ود اإليجار التشغيلية كما في يتم بيان تسويات ارتباطات عق  ) ب
  كما يلي:  ٢٠١٩

  لایر سعودي 

  ١٧٬١٩٨٬١٧٢  ٢٠١٩مارس  ٣١ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في  
  ٢٧٬٣٠٥٬٧٦٤  ١٦الدولي للتقرير المالي رقم التعديل الناتج عن تقييم عقود اإليجار بموجب المعيار 

  ناقصاً: أثر الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة في تاريخ التطبيق المبدئي
  )٥٬٩١٩٬٩٥٢ (  

  ٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  ٢٠١٩أبريل  ١مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 

  وتتمثل في: 
  ٦٬٥٠٥٬٨٠٠  الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية 

  ٣٢٬٠٧٨٬١٨٥  الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية 
٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  

  المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول  ٤-١-٢

بتطبيقها بشكل  ولم تقم الشركة  ٢٠٢٠مارس  ٣١لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 
  لية المنظورة. مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها تأثيراً جوهرياً في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى المعامالت المستقب 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٢  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  إيرادات  ٢-٢

بالصافي من المرتجعات والمخصصات تقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقدي الذي تم تحصيله أو القابل للتحصيل 
لى والخصومات التجارية من بيع البضائع في سياق العمل االعتيادي ألنشطة الشركة. تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة ع 

ائع، وأال يكون هناك التزام غير مستوفى  البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع للعميل، ويتمتع العميل بمطلق الحرية في استخدام أو بيع هذه البض
  بما يؤثر على قبول العميل للبضائع. ويتم التسليم عندما يتم قبول هذه البضائع من قبل العميل من خالل مستندات فحص تابعة لجهة مستقلة 

فقاً لعقد البيع أو مع انقضاء أحكام القبول أو وإشعارات إلصدار المواد، وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل، قام العميل بقبول البضائع و
  أن يكون لدى الشركة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول. 

غير مشروط ألنه  يتم إثبات الذمم المدينة عندما يتم تسليم البضائع أو إقرارها من قبل العميل ألن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ 
  سوى مرور الوقت قبل أن يتم السداد.  ال يلزم

ة لذلك،  ليس لدى الشركة أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل البضائع المصرح بها إلى العميل والمسددة من قبل العميل أكثر من سنة واحدة. ونتيج 
  ال تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود.

  العمالت األجنبية  ٣-٢

  العملة الوظيفية وعملة العرض    (أ) 

ة الوظيفية"). يتم إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة ("العمل
  والعملة الوظيفية للشركة. عرض القوائم المالية باللایر السعودي وهو عملة العرض  

  معامالت وأرصدة  (ب) 

م إثبات  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يت
الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك 

  األجنبية عدا عن اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.

  سعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية.يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أ

  زكاة وضرائب     ٤-٢

ملكية العائدة  طبقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")، تخضع الشركة للزكاة عن الملكية العائدة للشريك السعودي ولضريبة الدخل عن ال
الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، للشريك األجنبي في الشركة. يتم تحميل مخصصات 

ً للتوجيه ات  عندما تتم المطالبة بالسداد. إضافة إلى ذلك، يتم عرض مبالغ مصاريف الزكاة وضريبة الدخل للسنة في قائمة حقوق الملكية طبقا
  نين للشركات ذات الملكية المشتركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بين شركاء الشركة. الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانو 

يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات 
نيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األوعية المؤقتة وخسائر الضريبة غير المستخدمة. ويتم تج 

التزام في  الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو
تي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر معاملة غير معامالت تجميع المنشآت وال

رة التقرير الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فت
  ة إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.والتي يتوقع سريانها في حال
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٣  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  (تتمة)  الزكاة والضرائب      ٤-٢

تكون متاحة والتي على أساسها يمكن  يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف 
  االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة  
ة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة المتداولة  المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجه 

نفس  عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في
  الوقت.

معامالت مع األطراف غير المقيمين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك توزيعات كما تقوم الشركة باستقطاع ضريبة الدخل على بعض ال
  األرباح المستحقة للشريك األجنبي، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي. 

  
  ممتلكات ومصنع ومعدات  ٥-٢

المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن  تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك 
  التكلفة التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

ل أن  تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، حسب ما هو مالئم، فقط عندما يكون من المحتم
دفترية ألي  ق إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيمة ال تتدف

فترة   من العناصر التي تم المحاسبة عنها كموجودات منفصلة عند استبدالها. وتقيد اإلصالحات والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة خالل
  التقرير التي يتم تكبدها فيها.

عمار  يتم احتساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األ 
ريف بما يتماشى مع وظيفة الممتلكات  اإلنتاجية المقدرة للموجودات. يتم تحميل مصاريف االستهالك في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصا

  والمصنع والمعدات.
  

لقيمة الدفترية  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض ا
  زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة 

ثباتها تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إل
ستخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية ذات  ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم ا

  الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.

إلى الفئة  يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير 
اسبة للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها المن

دة  رى عائمن قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخ 
تحميل  مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم

  االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٤  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  عقود اإليجار  ٦-٢

  ٢٠١٩أبريل  ١السياسة المحاسبية المطبقة من   ١-٦-٢

م اإليجار  تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزا
فة على أنها عقود المقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، ب استثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ

ً أو أقل) وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار  ١٢إيجار مدتها  شهرا
ن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه  كمصاريف تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يك

  استهالك المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. 

  مطلوبات إيجارية

تخدام يجار باسيتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإل
يتم معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامةً مع عقود إيجار الشركة، عندها 
ل  استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصو

  على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

  لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، على الشركة:

  تغيرات في شروط  تمويًال حديثًا من طرف ثالث حصل عليه المستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس ال  -حيثما أمكن  -استخدام
  التمويل منذ استالم تمويل الطرف الخارجي.

  استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي يحتفظ بها المستأجر
  الفردي، والتي ال تملك تمويًال حديثًا من طرف خارجي.

  يجار، على سبيل المثال مدة اإليجار والبلد والعملة والضمان. إجراء تعديالت خاصة بعقد اإل  

  تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: 

 .مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض  
  بداية العقدمدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ.  
 .المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  
 عقول من ممارسة هذه الخيارات.سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل م  
  .مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد  

  يتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.

  تقل في قائمة المركز المالي.يعرض التزام اإليجار كبند مس 

القيمة الدفترية  يقاس التزام اإليجار الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار (باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي) وخفض 
  لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة. 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٥  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  (تتمة)  عقود اإليجار  ٦-٢

  (تتمة)  ٢٠١٩أبريل  ١السياسة المحاسبية المطبقة من ١-٦-٢

  تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار (وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما:

  الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم تتغير مدة عقد اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار
  مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

  تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه
زام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغير مدفوعات الحاالت يتم إعادة قياس الت 

  اإليجار المستحقة). 
 ن يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار ع

  ات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.طريق خصم مدفوع 

  موجودات حق االستخدام

ف مباشــرة تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء وأي تكالي
  راكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.أولية. يتم قياسها الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المت

لة المطلوبــة عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحا
، "المخصصــات والمطلوبــات المحتملــة ٣٧المحاســبة الــدولي رقــم بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إثبات المخصــص وقياســه وفقًــا لمعيــار 

  والموجودات المحتملة". يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون.

االقتصادي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي 
ملكية األصل األساسي أو تكلفة موجودات حق االستخدام تعكس توقع الشركة ممارسة خيــار الشــراء، يــتم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام ذات 

  عقد اإليجار. الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء

  تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

"انخفاض قيمة الموجودات" لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وتقــوم بتســجيل  ٣٦تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 
  أي خسائر انخفاض في القيمة.

ت المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قياس المطلوبات اإليجارية وموجودات حق االستخدام. يتم إثبات  ال يتم إدراج اإليجارا
المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها ضمن الربح أو 

  الخسارة.

  ٢٠١٩مارس  ٣١ة المحاسبية التالية لعقود اإليجار حتى تم تطبيق السياس  ٢-٦-٢

بموجب   تصنف عقود اإليجار التي احتفظ فيها المؤجر فعلياً بكامل مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجارات تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات المقدمة
  لخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد. عقود اإليجار التشغيلية (بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر) إلى الربح أو ا
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٦  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  موجودات غير ملموسة  ٧-٢

بالتكلفة  تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات األولي للتكلفة. بعد اإلثبات األولي، تظهر الموجودات غير الملموسة 
ً إطفاء متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة باعتباره ا ناقصا

  محددة.

يتوفر أي دليل يشير تطفأ الموجودات غير الملموسة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي المحدد ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها عندما 
  إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة على األقل في

تصادية المستقبلية المتضمنة  نهاية كل فترة تقرير. تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االق
اء في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطف

  ة. للموجودات غير الملموسة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموس

جودات، تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للمو
  وتُثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات.

  األدوات المالية ٨- ٢

  الموجودات المالية ١- ٨- ٢

  التصنيف  )أ (

لتفاصيل كل نوع من أنواع الموجودات المالية. يعتمد  ٢٦الشركة موجوداتها المالية وفقًا لقياسها بالتكلفة المطفأة. انظر اإليضاح رقم تصنف 
  التصنيف على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

  اإلثبات وإلغاء اإلثبات  )ب (

أو  المبدئي، تقيس الشركة الموجودات المالية بقيمتها العادلة، وفي حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح عند اإلثبات
عادلة من  لالخسارة، تضاف تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة ا 

  خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة.

تقوم بتحويل  تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما 
الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة  الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من 

  فعلية. يتم إثبات أي فوائد من الموجودات المالية المحولة التي تقوم الشركة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

  القياس  )ج (

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. تصنف  
التدفقات ياس تلك الشركة موجوداتها المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة. الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم ق 
الية التي يتم قياسها النقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة الم

ً من عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات ً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءا األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم   الحقا
  احتساب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

  حالياً، ال تحمل الشركة أي أدوات لحقوق الملكية، لذلك ال يتم عرض السياسات المحاسبية ذات الصلة. 
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٧  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  (تتمة) األدوات المالية   ٨-٢

  المطلوبات المالية  ٢-٨-٢

مبدئياً بالقيمة  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية
المعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة  العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة إلى 

  الفعلية. 

مالي حالي بآخر من  بتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام 
بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا   نفس الُمقرض

  خسارة. الربح أو ال  االستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٣-٨-٢

مقاصة  يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق قانوني في إجراء ال
  والمطلوبات في نفس الوقت.للمبالغ المثبتة والنية للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ٩-٢

. راجع اإليضاح  تقوم الشركة بتقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل
  إذا كان هناك تغير في مخاطر االئتمان.، والذي يوضح كيف تقوم الشركة بتحديد فيما ٢٥رقم 

والذي  ٩رقم  بالنسبة للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي
  ي بها. يتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو الخسارة.يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئ

يتم تعديل   تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التعثر عن السداد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة.
  تصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة.معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االق

يتم شطب الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة  
االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع الشركة والفشل في أداء  لالسترداد، من بين أمور أخرى، انخفاضاً كبيراً في الجدارة 

  يوماً. ٧٢٠دفعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة أكبر من 

ً بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة  إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعيا
  النخفاض في القيمة، يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً في الربح أو الخسارة.ا

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخالف المخزون  ١٠-٢

المالية النخفاض في قيمتها. وفي حالة تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير 
قيمة   وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل

و قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها لكل أصل  األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أ
على حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من 

لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة 
خصم ما قبل القابلة لالسترداد. ولتقدير قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل 

طر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تستخدم الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخا
مؤشرات  طريق تقييم مناسبة. ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المدرجة للمنشآت المتداولة علنا أو أي 

  أخرى متاحة للقيمة العادلة.
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٨  

  
  (تتمة)  ة الهامةملخص السياسات المحاسبي ٢

  (تتمة)  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخالف المخزون  ١٠-٢

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل الذي  
  انخفضت قيمته. 

  نمخزو  ١١-٢

فة على  المواد الخام وقطع الغيار واألعمال قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكليتم إظهار 
االستيعابية  المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من النفقات غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة 

مخزون المشتراة  التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود ال
دي، ناقصاً التكاليف المقدرة  بعد حسم الخصومات وخصومات الكمية. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيا

  الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.

توقع تم تكوين مخصص لتقادم المخزون مع األخذ في االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام التاريخي واالستخدام الم
  في المستقبل. 

  تجاريةذمم مدينة   ١٢-٢

ل هذه الذمم الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المباعة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصي
ً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم إثبات  الذمم المدينة  في غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفا

  انية المتوقعة.التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص الخسارة االئتم

  نقد وما يماثله  ١٣-٢

يماثله على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك  لغرض عرض قائمة المركز المالي وعرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما 
ويل إلى  واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتح 

  مبالغ نقدية معلومة والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية بسبب التغيرات في القيمة. 

  رأس المال  ١٤-٢

  تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية.

  ذمم دائنة تجارية  ١٥-٢

  إن الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من 
ً لذلك يتم الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات  متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وخالفا

طريقة معدل الفائدة  عرضها كمطلوبات غير متداولة. يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام 
  الفعلي. 

  قتراضات  ١٦-٢

ً بالقيمة العادلة (باعتبارها متحصالت تم استالمها) صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإليتم  ثبات  إثبات االقتراضات مبدئيا
كاليف  تالمبدئي، تقاس االقتراضات طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت (صافية من 

  المعاملة) والقيمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٩  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  (تتمة)  اقتراضات  ١٦-٢

العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في 
حّملة، في  لاللتزام المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات الم

  ي" أو تكاليف مالية".بالصاف  -قائمة الربح أو الخسارة "كإيرادات تشغيلية أخرى 

ً بعد فترة   ١٢يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن  شهرا
  التقرير. 

  التزامات منافع الموظفين  ١٧-٢

العمل في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات  لدى الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع نظام 
  الخدمة. 

على   ال يتم تمويل خطة منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء
ذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل  طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة به

  سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

ي الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور ف
  بمعدالت الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات

  كإعادة قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة  يتم إثبات إعادة قياس األرباح 
  في الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.

ية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة يتم إثبات التغيرات في القيمة الحال
م سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظا

  السعودية.  العمل في المملكة العربية

  التقارير القطاعية  ١٨-٢

قطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة الذي يشارك في أنشطة أعمال قد يتحقق منها إيرادات ويتكبد عنها مصاريف، بما في ذلك اإليرادات  
المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية  والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى، والتي يتم مراجعتها من قبل 

  لدى الشركة.

عتباره المسؤول  وقد قام مجلس إدارة الشركة بتقييم األداء المالي والمركز المالي للشركة، واتخاذ القرارات االستراتيجية. وتم تحديد مجلس اإلدارة با
  الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. 

 القوائم المالية على أساس قطاع تقرير بما يتفق مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيليةيتم إعداد 
ة  في الشركة. تتركز األنشطة التجارية للشركة في المملكة العربية السعودية. وتوجد جميع الموجودات التشغيلية للشركة في المملكة العربي 

  عودية. الس
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٠  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  ةالواحد حصةربحية ال  ١٩-٢

الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمات حقوق الملكية بخالف شركاء األساسية من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى الحصة يتم احتساب ربحية 
  القائمة خالل السنة المالية.الحصص العادية، على المتوسط المرجح لعدد الحصص 

لمراعاة أثر ضريبة الدخل بعد الفوائد المترتبة على   ةاألساسيالحصة المخفضة بتعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية الحصة تقوم ربحية 
العادية اإلضافية التي من الحصص العادية المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد بالحصص الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة 

  العادية المحتملة المخفضة. الحصص شأنها أن تكون قائمة على افتراض تحويل جميع 
  
  تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة ٣

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وأحكام معينة تؤثر على المبالغ المعروضة للمو جودات  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا
لإليرادات والمصاريف خالل فترة  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة 

يعتقد أن التقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي 
التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج  تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج 

، قامت اإلدارة، من خالل فريق إدارة األزمات، بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب  ١الفعلية المتعلقة بها. ومع ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح 
الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها الشركة  ) في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على ١٩- وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد

ت التي يمكن  والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على سلسلة التوريد الخاصة بنا وقدراتنا اإلنتاجية والطلب على منتجاتنا، باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعا
  ا وافتراضاتنا المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية. أن تؤثر سلبًا على أدائنا المالي. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكامنا وتقديراتن

عشر   تمت مناقشة التقديرات ذات المخاطر التي ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة األشهر االثني
  الالحقة كما يلي: 

  والمعّداتاألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع  

االعتبار تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعّدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين 
ً ويتم  تعديل مصروف االستهالك المستقبلي  االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا

 ٣١لألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعّدات. في  ١٠عندما تختلف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة. انظر اإليضاح رقم 
ء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيكون األثر  مقابل األعمار اإلنتاجية الحالية مع بقا ٪١٠، إذا ما اختلفت األعمار اإلنتاجية بواقع ٢٠٢٠مارس 

  مليون لایر سعودي. ٢٫٧على الربح للسنة 

    

ق-60



  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢١  

  (تتمة) تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  ٣

  موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية 

لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار الخاصة بالشركة. يتم استخدامها 
  الموجودات المستخدمة في عمليات الشركة. 

ً لممارسة خيار التمديد، أو عدم  ً اقتصاديا ممارسة عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا
ً بشكل  خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفت  رات بعد خيارات اإلنهاء) في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار (أو عدم إنهائه) مؤكدا

  معقول. 

  بالنسبة لعقود تأجير قطع األراضي والمباني، تعتبر العوامل التالية عادة األكثر صلة:

  الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد (أو عدم اإلنهاء).إذا كانت هناك عقوبات جوهرية لإلنهاء (أو عدم التمديد)، فعادةً ما تكون  
   إذا كان من المتوقع أن يكون ألي تحسينات على عقار مستأجر قيمة جوهرية متبقية، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من

  التمديد (أو عدم اإلنهاء). 
  رى بما في ذلك فترات التأجير السابقة والتكاليف وتوقف العمل  وما لم يرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في االعتبار العوامل األخ

  الستبدال األصل المؤجر.

موما يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال ع
ستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على الشركة سداده  بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة، عندها يتم ا

القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان 
  وشروط مماثلة.

  إيرادات ٤

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٧٠٧٬١٨٩٬٧٤١  ١٬٦٦٨٬٨٦٣٬٨٤٤  في نقطة زمنية معينة  -اإليرادات 

مليون لایر سعودي والتي تمثل بيع أنابيب لم تستوفي المواصفات وبعض المنتجات األخرى ذات   ٢٥٫٧تشمل اإليرادات مبيعات خردة بمبلغ 
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل   ٢٠٢٠مارس  ٣١الصلة. لعرض أفضل، صنفت اإلدارة مبيعات الخردة هذه كإيرادات للسنة المنتهية في 

مليون لایر سعودي وفقًا لذلك والتي تم عرضها  ١٧٫٣لمبيعات الخردة هذه بمبلغ  ٢٠١٩لسنة ، وأعادت تصنيف المبلغ المقارن الشامل اآلخر
  بالصافي" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لتتوافق مع طريقة العرض للسنة الحالية. -ضمن "اإليرادات التشغيلية األخرى 

  تكلفة اإليرادات ٥

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ٦٢٩٬٩٦٨٬١٤٤  ١٬٢٠٦٬٤٠٧٬٣٤٥  تكلفة المواد 
  ٣٤٬١٩٧٬٥٢٦  ٤٨٬٠٠٦٬٨٣١  رواتب ومنافع 

  ٢٥٬٤٤٧٬١٥٥  ٣٣٬٢٨٨٬٩١٥  ١١، ١٠  استهالك
  ١٤٬٢٨٩٬٨٤٠  ٢٠٬٤٣١٬٣٠٣  تكاليف مقاولين من الباطن 

  ) ٣٣١٬٦٥٥(  ٣٬٧٣١٬٣٩١  ١٣  مخصص (عكس) مخزون متقادم 
  ٢٬١١٢٬٧٠٨  ٣٬٥١٢٬٠٢٣  مواد تغليف 

  ٢٠٥٬٩٥٥  ١٧٢٬٥٢١  ١٢  إطفاء 
  ٢٠٬٠٦٨٬١٥٣  ١٦٬٩٦١٬٢٥٨  أخرى 

٧٢٥٬٩٥٧٬٨٢٦  ١٬٣٣٢٬٥١١٬٥٨٧
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٢  

  مصاريف عمومية وإدارية ٦

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ١٠٬٧٩٨٬٤٩٤  ٩٬١٥٠٬٢٨٨  رواتب ومنافع 
  ١٬٢٣٢٬٢٩٨  ٧٧٦٬٣٩٩  أتعاب مهنية 

  ٥٨٤٬٦٨٣  ٥٠٤٬٩١٧  مرافق 
  ١٤٢٬٣٤٣  ٢٩٥٬٤٦٢  إصالحات

  ٢٤٢٬٧٩٨  ٢٦٩٬٩٤٩  إيجار 
  ١٩٥٬١٤٩  ٢٢١٬٩٧٦  ١٠  استهالك

  ١٥٤٬٣٤٨  ١٠٤٬٣٠٢  سفر
  ٦٬٤٩٣  ٤٣٬١٣٠  ١٢  إطفاء 
  ١٬٤٣٢٬٣٨٠  ١٬٣٣٩٬٥١٨  أخرى

١٤٬٧٨٨٬٩٨٦  ١٢٬٧٠٥٬٩٤١  
  
  مصاريف بيع وتسويق ٧

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ٥٬٩٤٠٬٤٨١  ٤٬٩٩٩٬٥٢٦  إيجار 
  ٤٬٣٤٩٬٥٠٨  ١٬٦٤٥٬٨٨٥  رواتب ومنافع 

  ٣٠٦٬٦١٤  ٨٣٬٠٠٣  ١٠  استهالك
  ٩١٩٬٥٨٠  ٩٢٨٬٧٨٦  أخرى

١١٬٥١٦٬١٨٣  ٧٬٦٥٧٬٢٠٠  

  بالصافي -إيرادات تشغيلية أخرى  ٨

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ٧٣٨٬٩٠٦  ٢٬٥٩٩٬٠٤٢  ٤  بالصافي  -إيرادات تشغيلية أخرى 
  ٧٣٨٬٩٠٦  ٢٬٥٩٩٬٠٤٢  

  تكاليف مالية ٩

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ٥٬١٨٩٬٠٠٢  ٢٬٣٣٠٬٩٢٤  ١٨  تكاليف مالية على اقتراضات طويلة األجل 
  ٧٬٩٧٠٬٤٤٨  ٢٥٬٨٢١٬٧١٢  ١٩  تكاليف مالية على االقتراضات قصيرة األجل: 

  ٥٬٥٥٨٬٨٢٦  ٥٬٥٧٤٬٠٥٥  ٢٤  تكاليف مالية على قروض من شركاء 
  -   ١٬٤٨٢٬١٢٨  ٢٠  المالية على المطلوبات اإليجارية التكاليف 

  ٧٥٥٬٦٤٠  ٤٤٠٬٧٧٠  ١٨  رسوم ارتباطات عكس صندوق التنمية الصناعية السعودي
  ٣٢٢٬٣٨٠  ٣٨١٬٧٥٠  ٢١  تراكم التزامات نهاية الخدمة للموظفين 

  ٨٬٢٢١٬٧٠٧  ١٠٬٣٥٢٬٤٣٠  نفقات تسهيالت خطابات االعتماد 
  -   ١٬٧٢٦٬٧١٨  أخرى 

٢٨٬٠١٨٬٠٠٣  ٤٨٬١١٠٬٤٨٧  
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٣  

  ممتلكات ومصنع ومعدات ١٠

  
  أبريل ١

  إضافات  ٢٠١٩
  استبعادات/

  تحويل
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
٢٠٢٠  
  التكلفة

  ٤٦٬٣٢٧٬٧٧٦  -   -   ٤٦٬٣٢٧٬٧٧٦  مستأجر مبان وتحسينات على عقار
  ٤٢٤٬١٦٦٬٢٤٧  -   ١٣٥٬٨٤١  ٤٢٤٬٠٣٠٬٤٠٦  مصنع وآالت 

  ٣٬٢٠٥٬٦٩١  -   ٢٢٨٬٦٥٩  ٢٬٩٧٧٬٠٣٢  مكتبية أثاث وتركيبات ومعدات
  ١٬٣٤٨٬٣٨٦  ) ٢٤٧٬٠٠٠(  ٩٠٬٤٦٤  ١٬٥٠٤٬٩٢٢  سيارات 

  ٣٬٠٢٩٬٤٠٠  -   ٢٬٤٦٤٬٥٢٥  ٥٦٤٬٨٧٥  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
٤٧٨٬٠٧٧٬٥٠٠  ) ٢٤٧٬٠٠٠(  ٢٬٩١٩٬٤٨٩  ٤٧٥٬٤٠٥٬٠١١  

  االستهالك المتراكم
  ) ٢١٬٩٣٣٬٢٦٠(  -   ) ٢٬٥٦٨٬٠٧٥(  ) ١٩٬٣٦٥٬١٨٥(  مستأجر مبان وتحسينات على عقار 

  ) ٢٢٢٬٣١٦٬٢٩٣(  -   ) ٢٣٬٩٠٤٬٩٠٥(  ) ١٩٨٬٤١١٬٣٨٨(  مصنع وآالت 
  ) ٢٬٨٨٣٬٥٥١(  -   ) ١٥٥٬٦٣٦(  ) ٢٬٧٢٧٬٩١٥(  مكتبية أثاث وتركيبات ومعدات

  ) ١٬٢١١٬٧٦٠(  ٢٤٧٬٠٠٠  ) ٩٥٬٤٩٦(  ) ١٬٣٦٣٬٢٦٤(  سيارات 
)٢٤٨٬٣٤٤٬٨٦٤(  ٢٤٧٬٠٠٠  ) ٢٦٬٧٢٤٬١١٢(  ) ٢٢١٬٨٦٧٬٧٥٢ (  

٢٢٩٬٧٣٢٬٦٣٦  ٢٥٣٬٥٣٧٬٢٥٩  

  أبريل ١
  إضافات  ٢٠١٨

  استبعادات/
  تحويل

  مارس ٣١
٢٠١٩  

٢٠١٩  
  التكلفة

  ٤٦٬٣٢٧٬٧٧٦  ١٬٢٩١٬٥٠٧  -   ٤٥٬٠٣٦٬٢٦٩  مستأجر مبان وتحسينات على عقار
  ٤٢٤٬٠٣٠٬٤٠٦  ١٨٬٤٧٨٬١٨٦  ٣٬١٧٥٬٧٦٧  ٤٠٢٬٣٧٦٬٤٥٣  مصنع وآالت 

  ٢٬٩٧٧٬٠٣٢  ) ٦٥٬٩٣٩(  ١٠٨٬٨٩٠  ٢٬٩٣٤٬٠٨١  مكتبية أثاث وتركيبات ومعدات
  ١٬٥٠٤٬٩٢٢  ) ٢٣١٬٦٧٠(  -   ١٬٧٣٦٬٥٩٢  سيارات 

  ٥٦٤٬٨٧٥  ) ١٩٬٨٣٤٬٨٥٥(  ٢٠٬١٨٣٬٣٢٢  ٢١٦٬٤٠٨  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
٤٧٥٬٤٠٥٬٠١١  ) ٣٦٢٬٧٧١(  ٢٣٬٤٦٧٬٩٧٩  ٤٥٢٬٢٩٩٬٨٠٣  

  االستهالك المتراكم
  ) ١٩٬٣٦٥٬١٨٥(  -   ) ٢٬٥٠٤٬٣٩١(  ) ١٦٬٨٦٠٬٧٩٤(  مستأجر مبان وتحسينات على عقار

  ) ١٩٨٬٤١١٬٣٨٨(  -   ) ٢٣٬١٥٧٬٩٠٦(  ) ١٧٥٬٢٥٣٬٤٨٢(  مصنع وآالت 
  ) ٢٬٧٢٧٬٩١٥(  ١٢٥٬٧٤١  ) ١٦٧٬٩٧٢(  ) ٢٬٦٨٥٬٦٨٤(  مكتبية أثاث وتركيبات ومعدات

  ) ١٬٣٦٣٬٢٦٤(  ٢٣١٬٦٧٠  ) ١٢٥٬١٤٢(  ) ١٬٤٦٩٬٧٩٢(  سيارات 
)٢٢١٬٨٦٧٬٧٥٢(  ٣٥٧٬٤١١  ) ٢٥٬٩٥٥٬٤١١(  ) ١٩٦٬٢٦٩٬٧٥٢ (  

٢٥٣٬٥٣٧٬٢٥٩  ٢٥٦٬٠٣٠٬٠٥١  
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٤  

  (تتمة)  ممتلكات ومصنع ومعدات ١٠

  يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي:

  السنواتعدد 

  ٢٠ - ١٠  مباني وتحسينات على عقار مستأجر  
  ٢٠ - ٢  مصنع وآالت  
  ٥ - ٢  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
  ٥ - ٣  سيارات  

  موجودات حق االستخدام ١١

  المجموع  مبنى  أرض
  التكلفة

  :١٦تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  االستخداماإلثبات المبدئي لموجودات حق 

  ٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  ٢٬٩٤١٬٧٧٨  ٣٥٬٦٤٢٬٢٠٦  ١٦تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم عند     
  -   -   -   إضافات خالل السنة 

  ) ٥٢٨٬١٩٨(  ) ٥٢٨٬١٩٨(  -   عقود خالل السنة  إنهاء
  ٣٨٬٠٥٥٬٧٨٦  ٢٬٤١٣٬٥٨٠  ٣٥٬٦٤٢٬٢٠٦  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  االستهالك المتراكم
  -   -   -   ٢٠١٩أبريل  ١

  ) ٦٬٨٦٩٬٧٨٢(  ) ٧٠٢٬٤٣٢(  ) ٦٬١٦٧٬٣٥٠(  استهالك
  ٩٩٬٠٣٧  ٩٩٬٠٣٧  -   عقود خالل السنة  إنهاء
  ) ٦٬٧٧٠٬٧٤٥(  ) ٦٠٣٬٣٩٥(  ) ٦٬١٦٧٬٣٥٠(  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  صافي القيمة الدفترية
  ٣١٬٢٨٥٬٠٤١  ١٬٨١٠٬١٨٥  ٢٩٬٤٧٤٬٨٥٦  ٢٠٢٠مارس  ٣١

سنة ويتم أخذ  ١٦إلى  ٣بالعديد من قطع األراضي والمباني. عادةً ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة من لدى الشركة عقود إيجار فيما يتعلق 
  خيار التمديد في االعتبار عندما يكون من المؤكد بشكل معقول أن إدارة الشركة ستمارسه. 

واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي   يتم التفاوض على شروط اإليجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط
  تعهدات، وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

  ، ليس لدى الشركة أي عقود إيجار قصيرة األجل أو منخفضة القيمة. ٢٠١٩و ٢٠٢٠خالل 

  موجودات غير ملموسة ١٢

٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  التكلفة

  ٢٬٠٧٥٬٨٦٨  ٢٬١١٥٬٣٩٧  أبريل  ١
  ٣٩٬٥٢٩  ١٠٬٠٠٠  إضافات

  ٢٬١١٥٬٣٩٧  ٢٬١٢٥٬٣٩٧  مارس  ٣١

  اإلطفاء المتراكم
  ) ١٬٥٧١٬١٤٨(  ) ١٬٧٨٣٬٥٩٧(  أبريل  ١

  ) ٢١٢٬٤٤٩(  ) ٢١٥٬٦٥١(  إطفاء السنة 
  ) ١٬٧٨٣٬٥٩٧(  ) ١٬٩٩٩٬٢٤٨(  مارس  ٣١

  ٣٣١٬٨٠٠  ١٢٦٬١٤٩  الدفتريةصافي القيمة 

  ات.تمثل الموجودات غير الملموسة البرمجيات ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر البالغ ثالث سنو
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٥  

  مخزون ١٣

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٧٦٬٥٤٦٬٠٣٨  ٨١٬١٢٧٬٤٨١  مواد أولية 
  ٤٬٥١٢٬٢٨١  ٣٬٧٣٠٬٣٢٧  التنفيذأعمال قيد 

  ١٠٥٬٣٦٦٬٢٩٩  ٥٤٬٣٩٠٬٦١٧  منتجات جاهزة الصنع
  ١١٬٨٢٤٬٠٤٩  ١٥٬١٥١٬٥٠٩  قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع

  -   ٢٧٬١٨٢٬٩٥٩  بضائع بالطريق 
١٩٨٬٢٤٨٬٦٦٧  ١٨١٬٥٨٢٬٨٩٣  

  ) ٢٬٠٦٧٬٧٠٨(  ) ٥٬٧٩٩٬٠٩٩(  ناقصاً: مخصص مخزون متقادم
١٩٦٬١٨٠٬٩٥٩  ١٧٥٬٧٨٣٬٧٩٤  

  فيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم:

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٢٬٣٩٩٬٣٦٣  ٢٬٠٦٧٬٧٠٨  أبريل  ١
  ) ٣٣١٬٦٥٥(  ٣٬٧٣١٬٣٩١  إضافات (عكوسات) 

  ٢٬٠٦٧٬٧٠٨  ٥٬٧٩٩٬٠٩٩  مارس  ٣١

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٤

  إيضاح
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  ٢٦٣٬٨١٠٬٧٢٧  ٥٤٨٬٧٥٩٬١٥٠  ذمم مدينة تجارية 
  -   ) ٣٬٩٢٧٬٦٧٩(  ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

٢٦٣٬٨١٠٬٧٢٧  ٥٤٤٬٨٣١٬٤٧١  
  ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥  ٨٩٬٨٢٨٬٦٢٠  ٢٤  أطراف ذات عالقة 

  ١٬٨٨٦٬٤٢٥  ٤٬٩٥٣٬١٧٧  دفعات مقدمة إلى موردين
 ً   ٥٨٬٠٦٩٬٤٩٨  ٢٬٤٠٨٬٧٥١  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٤٬٨٧٨٬٨١٢  ٤٧٦٬٥٩٤  أخرى 
٣٥٦٬١٣٧٬٧٦٧  ٦٤٢٬٤٩٨٬٦١٣  

  فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:   )أ (

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  -   -   أبريل  ١
  -   ٣٬٩٢٧٬٦٧٩  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  -   ٣٬٩٢٧٬٦٧٩  مارس  ٣١

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  -   ٢٬٩٢٧٬٦٧٩  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة العام
  -   ١٬٠٠٠٬٠٠٠  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المحدد

٣٬٩٢٧٬٦٧٩   -  

مدى عمر الذمم المدينة تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على   ) (ب
ائص التجارية والموجودات المالية األخرى. من أجل قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة، تم حساب الذمم المدينة التجارية بناًء على خص

  مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر في السداد.
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٦  

  (تتمة)  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٤

  تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية ومعدالت الخسارة المتوقعة:فيما يلي   )ج (

  أيام التأخر عن السداد

  ٢٠٢٠مارس  ٣١
  متداولة

ً  ٩٠حتى    يوما

متأخرة السداد 
  ١٨٠ - ٩١من 
 ً   يوما

متأخرة السداد 
  - ١٨١من 
٣٦٥  ً   يوما

أكثر من 
٧٣٠  ً   المجموع  يوما

  ٪٠٫١٦  - ٪٠٫٠١  معدل الخسارة المتوقعة 
٠٫٠٢٪  -
٠٫٢٥ ٪  

٠٫١٢٪  -
١٠٠  ٪ ٠٫٦٣٪     

  ٥٤٨٬٧٥٩٬١٥٠  ٣٢٥٬٥١٠  ٨٩٬١٤٠٬٥١٥  ١١١٬٨٨٦٬٦٨٨  ٣٤٧٬٤٠٦٬٤٣٧  ذمم مدينة تجارية -إجمالي القيمة الدفترية  
  ٢٬٩٢٧٬٦٧٩  ٣٢٥٬٥١٠  ١٬١٨٧٬٤٥٦  ٧٠٢٬٩٠٣  ٧١١٬٨١٠  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

  أيام التأخر عن السداد

  ٢٠١٩مارس  ٣١
  متداولة

ً  ٩٠حتى    يوما

متأخرة السداد 
  ١٨٠ - ٩١من 
 ً   يوما

متأخرة السداد 
  - ١٨١من 
٣٦٥  ً   يوما

أكثر من 
٧٣٠  ً   المجموع  يوما

     ٪١٠٠     ٪١٫٨٨  -      ٪٠٫١٤  معدل الخسارة المتوقعة 
  ٢٦٣٬٨١٠٬٧٢٧  -   ٣٢٨٬٣٥١  -   ٢٦٣٬٤٨٢٬٣٧٦  ذمم مدينة تجارية  -إجمالي القيمة الدفترية  

  -   -   -   -   -   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

ً  ٤٨تستند معدالت الخسارة المتوقعة على جدول المدفوعات للمبيعات على مدى فترة  على   ٢٠١٩مارس  ٣١و  ٢٠٢٠مارس  ٣١قبل شهرا
معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية  التوالي، وعلى ما يقابلها من خسائر ائتمان سابقة وقعت في هذه الفترة. يتم تعديل 

معدل التضخم  على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. حددت الشركة الناتج المحلي اإلجمالي و
بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه السابقة  ه تقوم بتعديل معدالت الخسارةتبيع منتجاتها فيها لكي تكون العوامل األكثر مالءمة، وعليللدولة التي 

  العوامل.

  القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى للشركة مقومة باللایر السعودي.  ) د(

موجودات منخفضة القيمة. ويمثل الحد األقصى ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على   (هـ) 
  للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.

  ال تحتفظ الشركة بأي رهن كضمان.  ) و(

  نقد وما يماثله ١٥

  مارس ٣١  مارس ٣١
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٨٬٠٥١  ٣٣٬٣٩٣  نقد في الصندوق 
  ١٦٬٢٢٩٬٣٦٩  ٦٩٬٠٩٠٬٧٢٧  نقد لدى البنك 

١٦٬٢٣٧٬٤٢٠  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠  
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٧  

  رأس المال ١٦

لایر سعودي للحصة الواحدة مملوكة كما  ١حصة بقيمة اسمية  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥من  ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 
  يلي:

  نسبة الملكية
  بلد

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  التأسيس

  ٥٠٫٠١  ٥٠٫٠١  موريشوس   شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
  -   ٢٨٫٥٠  السعودية   الصناعيشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار

  -   ١٦٫٥٠  السعودية   شركة فيجن العالمية لالستثمار
  ٤٫٩٩  ٤٫٩٩  السعودية   محورين للخدمات الصناعية 

  ٤٥٫٠٠  -   السعودية   مصنع عزيز لألنابيب األوروبية
١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  

، تم تغيير نسبة ملكية الشركة وعليه قامت الشركة بتعديل عقد تأسيسها وترخيص االستثمار األجنبي الصادر عن وزارة  ٢٠١٩نوفمبر  ١بتاريخ 
  االستثمار لتعكس التغيير في شركائها.

  احتياطي نظامي ١٧

٪ من الربح للسنة بعد تعديل الخسائر  ١٠المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة تحويل نسبة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في 
٪ على األقل من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حالياً على الشركاء  ٣٠المتراكمة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

  في الشركة. 

مليون لایر سعودي من  ٢٥٫٦، قرر الشركاء في الشركة تحمل الخسائر المتراكمة من خالل تحويل ٢٠١٩مارس  ٣١ي خالل السنة المنتهية ف
  احتياطي نظامي إلى األرباح المبقاة بما يتناسب مع نسب الملكية.

  اقتراضات طويلة األجل ١٨

  إيضاح
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠  ١- ١٨  السعودي صندوق التنمية الصناعية 
  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢- ١٨  قرض من بنك تجاري 

١٠٧٬٦٩٨٬٠٠٠  ٧٠٬١٩٨٬٠٠٠  
  ) ٤٤٠٬٧٧٠(  -   ناقصاً: تكاليف المعامالت غير المطفأة 

  ١٬٨٤٥٬٧٩٧  ٥٤١٬١٢٥  زائًدا: تكاليف مالية مستحقة 
١٠٩٬١٠٣٬٠٢٧  ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥  

  يتم عرض االقتراضات طويلة األجل كما يلي:
  ٧١٬٦٠٣٬٠٢٧  ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥  الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة

  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  -   الجزء طويل األجل ضمن المطلوبات غير المتداولة 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٨  

  (تتمة)  اقتراضات طويلة األجل ١٨

  الصناعية السعوديقرض صندوق التنمية  ١- ١٨

مليون لایر سعودي لتمويل إنشاء مرافق مصنع  ١٢٥٫٢يمثل ذلك القرض الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 
صناعية السعودي  الشركة. إن القرض مقوم باللایر السعودي. يتم تحميل األتعاب اإلدارية السنوية والمدفوعة مقدًما من قبل صندوق التنمية ال 

  بموجب اتفاقية القرض.

  مستحقين  ينغير متساوي نصف سنويين، أعادت الشركة جدولة القرض ووفقاً التفاقية إعادة الجدولة، يسدد القرض على قسطين ٢٠١٨سنة خالل 
د لتوزيعات األرباح والمصاريف  المالية ووضع حدوالمراكز . تتطلب تعهدات اتفاقية القرض من الشركة الحفاظ على مستوى معين من ٢٠٢٠في 

، لم تكن الشركة ممتثلة لتعهدات القرض المتعلق بنفقات ٢٠٢٠مارس  ٣١الرأسمالية السنوية ومصاريف اإليجار وبعض األمور األخرى. في 
صندوق. إن القرض مضمون  بموجب االتفاقية مع ال ٣٫١مليون لایر سعودي والحفاظ على نسبة دعم مالي ال يزيد عن  ٧٫٥اإليجار السنوية بمبلغ 

  من خالل ضمانات شركات مقدمة من الشركاء. لم يكن هناك أي أثر على الشركة لمخالفة التعهدات.

  مارس ٣١  مارس ٣١
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠  قيمة أصل الدين
  ) ٤٤٠٬٧٧٠(  -   ناقصاً: تكاليف المعامالت غير المطفأة 

٣٢٬٢٥٧٬٢٣٠  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠  

  يتم عرض االقتراضات طويلة األجل كما يلي:
  ٣٢٬٢٥٧٬٢٣٠  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠  الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة 

  -   -   الجزء طويل األجل ضمن المطلوبات غير المتداولة 
٣٢٬٢٥٧٬٢٣٠  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠  

  مطفأة:فيما يلي حركة تكاليف معامالت غير 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٬١٩٦٬٤١٠  ٤٤٠٬٧٧٠  أبريل  ١
  ) ٧٥٥٬٦٤٠(  ) ٤٤٠٬٧٧٠(  ناقصاً: اإلطفاء 

  ٤٤٠٬٧٧٠  -   مارس  ٣١

  تتعلق بـ: 
  ٤٤٠٬٧٧٠  -   الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة 

  -   -   الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة 
 -  ٤٤٠٬٧٧٠  

  جدول استحقاق صندوق التنمية الصناعية السعودي

. إال أنه  ٢٠٢٠مارس  ٣١خالل السنة المنتهية في  ينغير متساوي قسطين نصف سنويينمن المقرر أن يسدد المبلغ اإلجمالي لهذا القرض القائم على 
  وفقًا لشروط الدفع. القسطين ، لم تدفع الشركة ٢٠٢٠مارس  ٣١خالل السنة المنتهية في 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٩  

  (تتمة)  اقتراضات طويلة األجل ١٨

  قرض من بنك تجاري   ١- ١٨

باللایر السعودي ويحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة ، حصلت الشركة على تسهيل قرض من بنك تجاري محلي. القرض مقوم ٢٠١٦خالل 
  والتي تستند إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية (سايبور"). 

ومعدل تغطية خدمة دين ال   ١٫٨، لم تلتزم الشركة بتعهدات القرض المتعلقة بالحفاظ على نسبة دعم مالي ال يزيد عن ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
ً إلى جداول السداد ٢٠٢٠مارس  ٣١بموجب االتفاقية مع البنك التجاري. إن إجمالي استحقاقات القرض القائم في  ١٫٥يقل عن  الخاصة  ، استنادا

. لم يكن هناك أي أثر على الشركة لمخالفة التعهدات. إن القرض مضمون من خالل ضمانات شركات مقدمة من  ٢٠٢١مستحقة السداد في  ،به
  الشركاء. 

  جدول استحقاق قرض البنك التجاري

٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  مارس: ٣١السنوات المنتهية في 

٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  -   ٢٠٢٠  
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١  

٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  

  اقتراضات قصيرة األجل ١٩

  مارس ٣١  مارس ٣١
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٧٣٬٦٩٠٬٠٠٧  ٤٣٥٬٠٤١٬٨١٦  اقتراضات قصيرة األجل 
  -   ١٬٣٨٥٬٨٩٩  تكاليف مالية مستحقة 

  ١٣٬٤٣٣٬٩١٨  -   سحوبات بنكية على المكشوف 
١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥  ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥  

ل تمثل تلك االقتراضات البنكية قصيرة األجل وتسهيالت السحوبات البنكية على المكشوف التي تم الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحم
هذه التسهيالت مضمونة مقابل ضمانات  نفقات مالية بأسعار السوق السائدة التي تعتمد على معدالت سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور). إن 

  شركات مقدمة من قبل الشركاء في الشركة. إن القيم الدفترية لالقتراضات قصيرة األجل مقومة باللایر السعودي. 

  مطلوبات إيجارية ٢٠

  األراضي والمباني.أبرمت الشركة بعض االتفاقات التي منحت الشركة الحق في موجودات حق االستخدام وااللتزامات المتعلقة بقطع 

  مارس ٣١
 ٢٠٢٠  

  أبريل ١
٢٠١٩  

  ٤٤٬٥٠٣٬٩٣٦  ٤٣٬٩٣٢٬٩٣٦  الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية 
  -   ) ٧٬٧٩٥٬٩٢٨(  ناقصاً: سداد الحد األدنى من مدفوعات اإليجار 

٤٤٬٥٠٣٬٩٣٦  ٣٦٬١٣٧٬٠٠٨  
  ) ٥٬٩١٩٬٩٥٢(  ) ٤٬٤١٢٬٦٠٤(  المستحقة بعد ناقصاً: التكاليف المالية المستقبلية غير 

  ٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤  صافي القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار 
  ٦٬٥٠٥٬٨٠٠  ٦٬٦١٦٬٧٢٧  ناقًصا: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة 

  ٣٢٬٠٧٨٬١٨٤  ٢٥٬١٠٧٬٦٧٧  الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية 
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٠  

  (تتمة)  مطلوبات إيجارية ٢٠

  فيما يلي الحركة في المطلوبات اإليجارية: 

  أبريل ١  مارس ٣١
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  :١٦تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  ٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  ١٦اإلثبات المبدئي للمطلوبات اإليجارية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  -   ١٬٤٨٢٬١٢٨  تراكم تكاليف مالية خالل السنة 
  -   ) ٥٤٥٬٧٨٠(  ه خالل السنة إنهاءعقد اإليجار الذي تم 

  -   ) ٧٬٧٩٥٬٩٢٨(  المدفوعات خالل السنة 
٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤  

  التزامات منافع الموظفين ٢١

  وصف عام للخطة  ١- ٢١

تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية خدمة تطبق الشركة خطة منافع محددة 
وط الموظفين وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشر

في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات المنصوص عليها في نظام العمل 
ر اكتواري سداد المنافع عند استحقاقها عند إنهاء العمل. تم آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة من قبل خبي 

  . ٢٠٢٠رس ما ٣١مستقل كما في 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٦٬٥٣١٬٥٣٠  ٩٬٢١٧٬٧٥٠  أبريل  ١
  ١٬١٦٩٬٣٦٠  ١٬٦٣١٬١٥٠  تكلفة الخدمة الحالية 

  ٣٢٢٬٣٨٠  ٣٨١٬٧٥٠  مصروف الفائدة 
  ) ١٦٧٬٧١٠(  ) ٤٧٠٬٨٨٠(  مدفوعات 

  ١٬٣٦٢٬١٩٠  ١٬٢٧٣٬٣٧٠  إعادة القياس
  ٩٬٢١٧٬٧٥٠  ١٢٬٠٣٣٬١٤٠  مارس  ٣١

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمبالغ مثبتة في   ٢- ٢١

  فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين: 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٬١٦٩٬٣٦٠  ١٬٦٣١٬١٥٠  تكلفة الخدمة الحالية 
  ٣٢٢٬٣٨٠  ٣٨١٬٧٥٠  مصروف الفائدة 

  ١٬٤٩١٬٧٤٠  ٢٬٠١٢٬٩٠٠  المبلغ المثبت في الربح أو الخسارةمجموع 
  إعادة القياس

  ٨٧٨٬٣٨٠  ١٬١٢٣٬١٥٠  الخسارة من التغير في االفتراضات المالية 
  ٤٨٣٬٨١٠  ١٥٠٬٢٢٠  خسائر الخبرة 

  ١٬٣٦٢٬١٩٠  ١٬٢٧٣٬٣٧٠  مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر

    

ق-70



  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣١  

  (تتمة)  الموظفينالتزامات منافع  ٢١

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  ٣- ٢١

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

     ٪٤٫٣     ٪٣٫٥  معدل الخصم
     ٪٣٫٠     ٪٣٫٠  معدل الزيادة في الرواتب 

  تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية   ٤- ٢١

  األثر على التزامات منافع الموظفين  التغير في االفتراض
الزيادة في 
  االفتراض 

النقص في 
  االفتراض 

الزيادة في 
  االفتراض 

النقص في 
  االفتراض 

  ١٬٧٤٩٬١٦٠  ) ١٬٤٦٥٬٣١٠(    ٪١    ٪١  معدل الخصم
  ) ١٬٤٨٥٬١٠٠(  ١٬٧٥٨٬١٢٠    ٪١    ٪١  معدل الزيادة في الرواتب 

ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى 
ة التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام منافع الموظفين إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريق 

عة في نهاية فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند حساب إنهاء عقد  (القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطريقة وحدة االئتمان المتوق
  الموظف. 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ٢٢

  إيضاح
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  ٩٦٬٦٥٣٬٧١٤  ٣٨٬٧٣٩٬٥٥٨  ١- ٢٢  دفعات مقدمة من عمالء
  ) ٣٨٬٣٧١٬٥٠١(  -   ناقًصا: دفعات غير متداولة مقدمة من عمالء 

٥٨٬٢٨٢٬٢١٣  ٣٨٬٧٣٩٬٥٥٨  
  ٢٦٣٬٤١٩٬٢٥٠  ١٠٨٬٢٩٨٬٧١٢  ذمم دائنة تجارية 

  -   ٢٢٬٩٦٠٬٤٧١  ضريبة القيمة المضافة المستحقة 
  ٦٬٠٠٥٬٩٩١  ١٣٬٩٢٠٬٦١١  مصاريف مستحقة 

  ٣٬٧١٩٬٥٦٦  ٧٬٩٠٩٬٣٥٨  رواتب ومنافع 
  ٥٬١٣٠٬٨٤٢  -   ٢٤  أطراف ذات عالقة 

  ١٬٣٧٠٬٦٦٩  -   أخرى 
٣٣٧٬٩٢٨٬٥٣١  ١٩١٬٨٢٨٬٧١٠  

  دفعات مقدمة من عمالء  ١- ٢٢

مليون لایر سعودي تم استالمه من عميل لتنفيذ العقد، ويتم تعديله مقابل الفواتير للعميل على مدى   ٣٥٫٥تشمل الدفعات المقدمة من العمالء مبلغ 
  المتداول على أساس الفواتير المستقبلية المتوقعة في القوائم المالية المرفقة. فترة العقد وتم تصنيفه ضمن الجزء المتداول وغير 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٢  

  أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٢٣

  مكونات الوعاء الزكوي التقريبي العائدة إلى الشركاء السعوديين  ١- ٢٣

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٥٥٬٧٢٣٬٩٣٨  ١٣٬٤٧٠٬٤٩٣  حقوق الملكية في بداية السنة 
  ٤٬٢٦١٬٨٣٣  ٥٬٤٠٦٬٢٠٨  مخصصات في بداية السنة 
  ) ٣١٬٥٠٦٬٠١٣(  ١٣٨٬٠٨٣٬٣٥٩  للسنة   ةالربح (الخسارة) المعدل

  ١٠٩٬٥٦٤٬١١٦  ١٤٧٬٠٢٥٬٩٨٦  اقتراضات 
  -   ١٥٬٨٥٩٬٠٣٠  مطلوبات إيجارية 

  ) ١٣٠٬١١٧٬٩٣٠(  ) ١١٤٬٩٠٦٬٤٠٧(  ممتلكات ومصنع ومعدات، كما عّدلت 
  -   ) ١٥٬٦٣٩٬٣٩٢(  االستخدام، كما عّدلتموجودات حق 

  ) ٥٬٩١٠٬٨٤٢(  ) ٧٬٥٧٤٬٢٣٩(  أخرى 
  ٢٬٠١٥٬١٠٢  ١٨١٬٧٢٥٬٠٣٨  الوعاء الزكوي التقريبي 

٪ من الوعاء الزكوي، باستثناء الربح (الخسارة) المعدلة للسنة العائدة إلى الشريك السعودي. تستحق الزكاة على  ٢٫٥٧٨تستحق الزكاة بنسبة 
  ٪.٢٫٥المعدل للسنة بنسبة الربح 

  مصروف ضريبة الدخل  ٢- ٢٣

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  -   ٢١٬٣٦٤٬٧٤٥  الضريبة الحالية 
  ) ٢٬٩٣٥٬٦٢٥(  ٣٬٦٧٤٬٤٠١  ضريبة مؤجلة على  محّمل (دائن) 

٢٬٩٣٥٬٦٢٥(  ٢٥٬٠٣٩٬١٤٦ (  

  )قابلة لالستردادزكاة وضريبة دخل مستحقة (  ٣- ٢٣

  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة

  ) ٣٬١٦٨٬٢٢٦(  ) ٣٬٢١٨٬٦٠٤(  ٥٠٬٣٧٨  ٢٠١٩أبريل  ١في 
  ٢٥٬٩٤١٬٧٧٢  ٢١٬٣٦٤٬٧٤٥  ٤٬٥٧٧٬٠٢٧  المخصصات للسنة 

  ) ١٥٩٬٨٣٤(  ) ١٥٩٬٨٣٤(  -   ضريبة مدفوعة مقدماً خالل السنة 
  ٢٢٬٦١٣٬٧١٢  ١٧٬٩٨٦٬٣٠٧  ٤٬٦٢٧٬٤٠٥  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  ) ٣٬٠٥١٬٣٩٧(  ) ٤٬٢٤٦٬٢٩٨(  ١٬١٩٤٬٩٠١  ٢٠١٨أبريل  ١في 
  ٥٠٬٣٧٨  -   ٥٠٬٣٧٨  المخصصات للسنة 

  ) ١٦٧٬٢٠٧(  -   ) ١٦٧٬٢٠٧(  تعديالت تتعلق بفترات سابقة 
 ً   -   ١٬٠٢٧٬٦٩٤  ) ١٬٠٢٧٬٦٩٤(  تعديالت على ضريبة مدفوعة مقدما

  ) ٣٬١٦٨٬٢٢٦(  ) ٣٬٢١٨٬٦٠٤(  ٥٠٬٣٧٨  ٢٠١٩مارس   ٣١كما في 

    

ق-72



  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٣  

  (تتمة)  أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٢٣

  تسوية عددية لمصروف ضريبة الدخل إلى الضريبة المستحقة فرضا  ٤- ٢٣

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ) ٧٢٬٣٥٢٬٣٥١(  ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢  الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل 

     ٪٢٠     ٪٢٠  معدل ضريبة الدخل المطبق على الشركة 
    ٪٥٠٫٠١  ٪ ٥٠٫٠١  الدخلنسبة الملكية الفعلية التي تخضع لضريبة 

  ) ٧٬٢٣٦٬٦٨٢(  ٢٦٬٦٦٠٬٣٣٠  ضريبة الدخل على نسبة الملكية الفعلية 

  التسوية:
  ٦٨١٬٣٨٣  -   إضافة: األثر الضريبي للضريبة المؤجلة التي لم يتم تسجيلها في السنة السابقة 

  ٣٬٦١٩٬٦٧٤  ) ١٬٦٢١٬١٨٤(  إضافة: األثر الضريبي للفروقات الدائمة 
٢٬٩٣٥٬٦٢٥(  ٢٥٬٠٣٩٬١٤٦ (  

  فروقات مؤقتة ودائمة  ٥- ٢٣

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ) ٧٢٬٣٥٢٬٣٥١(  ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢  الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل 

  فروقات مؤقتة: 
  ٦٬٤١٨٬٨٥٤  -   استهالك - 
  ٢٬٩٧٣٬٠١٢  ٢٬٠١٢٬٩٠٠  منافع نهاية الخدمة للموظفين  - 
  -   ٣٬٩٢٧٬٦٧٩  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة - 
  -   ٣٬٧٣١٬٣٩١  مخصص مخزون متقادم - 

  - فرق دائم 
  ) ٦٤٬١٤٥(  -   أخرى  - 

  ) ٦٣٬٠٢٤٬٦٣٠(  ٢٧٦٬٢٢١٬٩٦٢  صافي الدخل (الخسارة) المعدلة للسنة ألغراض الزكاة 
  
  وضع الشهادات والربوط النهائية ٦- ٢٣

  
ً من قبل  ٢٠١٩حتى  ٢٠١١. إن الربوط للسنوات من ٢٠١٠الربوط النهائية من الهيئة للسنوات حتى حصلت الشركة على  قيد الفحص حاليا

  .٢٠١٩الهيئة. استلمت الشركة شهادات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى 

  مطلوبات (موجودات) الضريبة المؤجلة ٧- ٢٣

  يتضمن الرصيد الفروقات المؤجلة العائدة إلى:

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ) ٩٢٬٣٤١٬٤٠٨(  ) ٥٨٬١٦٧٬٩٦٩(  خسائر مرحلة 
  ) ٤٬٦٠٩٬٧٩٧(  ) ٦٬٠١٧٬٧٧٥(  التزامات منافع الموظفين 
  ) ١٬٠٣٤٬٠٦١(  ) ٢٬٩٠٠٬١٢٩(  مخصص مخزون متقادم

  ٨٣٬٣٠٧٬١٣٥  ٦٩٬٥٩١٬٥٩٩  ممتلكات ومصنع ومعدات 
  -   ١٬١٨٨٬١٥٥  أخرى 

  ) ١٤٬٦٧٨٬١٣١(  ٣٬٦٩٣٬٨٨١  بالصافي -(القابلة للخصم) الخاضعة للضريبة الفروقات المؤقتة 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٤  

  (تتمة)  أمور متعلقة بالزكاة وضريبة الدخل  ٢٣

  الضريبة المؤجلةموجودات حركة (مطلوبات)  ٨- ٢٣

  الحركة في الضريبة المؤجلة العائدة إلى:

  خسائر مرحلة
التزامات منافع 

  الموظفين
مخصص مخزون 

  متقادم
ممتلكات 

  المجموع  أخرى  ومصنع ومعدات

  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  -  ) ١٦٬٦٦١٬٤٢٨(  ٢٠٦٬٨١٢  ٩٢١٬٩٥٩ ١٨٬٤٦٨٬٢٨٢  ٢٠١٩أبريل  ١

  دائن / (محمل) على:
قائمة الربح أو الخسارة 

) ٦٬٨٣٤٬٦٨٨(  والدخل الشامل اآلخر   ٦٣١٢٣٧٬(  ٢٬٧٤٣٬١٠٨  ٣٧٣٬٢١٤  ٢٨١٬٥٩٦ (  )٬٤٠١٦٧٤٣٬ (  
) ٧٣٨٬٧٧٦( ) ٢٣٧٬٦٣١( ) ١٣٬٩١٨٬٣٢٠(  ٥٨٠٬٠٢٦  ١٬٢٠٣٬٥٥٥ ١١٬٦٣٣٬٥٩٤  ٢٠٢٠مارس  ٣١  

  خسائر مرحلة  
التزامات منافع 

  الموظفين
مخصص مخزون 

  متقادم
ممتلكات ومصنع 

  المجموع  ومعدات

  -   -   -   -   -   ٢٠١٨أبريل  ١

  دائن / (محمل) على:
قائمة الربح أو الخسارة 
  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  ) ١٦٬٦٦١٬٤٢٨(  ٢٠٦٬٨١٢  ٩٢١٬٩٥٩  ١٨٬٤٦٨٬٢٨٢  والدخل الشامل اآلخر 

  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  ) ١٦٬٦٦١٬٤٢٨(  ٢٠٦٬٨١٢  ٩٢١٬٩٥٩  ١٨٬٤٦٨٬٢٨٢  ٢٠١٩مارس  ٣١

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢٤

موظفي اإلدارة العليا. كما تتضمن األطراف ذات العالقة وتتكون األطراف ذات العالقة من الشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة 
  منشآت األعمال التي يمتلك الشركاء حصة فيها ("أطراف ذات عالقة أخرى").

ات الرئيسية. وعليه، فإن الشركة تخضع للسيطرة المشتركة للشركاء الرئيسيين  تتطلب اتفاقية الشركاء تصويت األغلبية المؤهلة على جميع القرار 
) وشركة فيجن العالمية ٪٢٨٫٥) وشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي (٪٥٠٫٠١أي شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة (

  نهائي لسيطرة شركة ويلسبون المحدودة.). تخضع شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة بشكل ٪ ١٦٫٥لالستثمار ( 
  

  تم إجراء المعامالت ذات العالقة وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية وبأسعار السوق. 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٥  

  (تتمة) معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢٤

  فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها الشركة:  )أ (

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  طبيعة المعامالت والعالقة

  ٤٬٤١٥٬٥٥٧  ٢٬٩١٨٬٩٥٦  مبيعات لشركة زميلة 
  ١١٤٬٤٢٩  ٣٬٤١٢٬٩٧٨  تكلفة محملة من قبل الشركاء 

  ٢٬٠٧٥٬٠٧٦  ١٬٤٣٤٬٥٨١  تكاليف محملة على شركات زميلة 
  ١٬٧٨٥٬٧٥٣  -   تكاليف محملة من أطراف أخرى ذات عالقة 

  ٥٬٢٣٩  -   تكلفة محّملة على شريك 
  ٥٬٥٥٨٬٨٢٦  ٥٬٥٧٤٬٠٥٥  نفقات مالية محملة من الشركاء 

  ٣٬٢٦٧٬٢٨٣  ٣٬٢٦٤٬٣٢٩  مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من شريك 
  ١٤٬٥٧٠٬٥١٦  ٢٠٬٤٣٣٬٤٧٧  شركات زميلة مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من 

  تعويضات موظفي اإلدارة العليا:  )ب (

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٧٧٢٬٩٣١  ٣٬١٩٣٬٢٥٠  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 
  ٢٩٬٧٠٩  ١٦٢٬٥٧٧  منافع ما بعد الخدمة 

٨٠٢٬٦٤٠  ٣٬٣٥٥٬٨٢٧  

  قروض من الشركاء  )ج (

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٥٢٬٨١٦٬١٩٨  ٥٢٬٨١٦٬١٩٨  شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
  -   ٣٥٬٢٨٩٬٠٢٢  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

  -   ١٧٬٧٧٧٬١٧٦  لالستثمارشركة فيجن العالمية 
  ٥٣٬٠٦٦٬١٩٨  -   مصنع عزيز لألنابيب األوروبية 

١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  

ي إن هذه تمثل التمويل الذي تم الحصول عليه من الشركاء والتي تحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة. إن هذه القروض مستحقة السداد ف
  عزيز لألنابيب األوروبية بتحويل هذا القرض إلى الشركاء الجدد في الشركة. . وخالل السنة، قام مصنع ٢٠٢٢

  األرصدة القائمة الناشئة عن مبيعات/مشتريات البضائع والخدمات  ) د(

  مطلوب من أطراف ذات عالقة   ) ١(

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥  ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب 
  -   ٣٬٣٧٠  شركة ويلسبون المحدودة

٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥  ٨٩٬٨٢٨٬٦٢٠  
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٦  

  (تتمة) معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢٤

  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة   ) ٢(

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٣٬١٧٤٬٠٧٧  -   شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي
  ١٬١٩٥٬٤٧٢  -   ويلسبون المحدودةشركة 

  ٦٥٤٬٧٤٢  -   شركة فيجن العالمية لالستثمار   
  ١٠٦٬٥٥١  -   محورين للخدمات الصناعية، شريك

 -  ٥٬١٣٠٬٨٤٢  

  إدارة المخاطر المالية ٢٥

  عوامل المخاطر المالية ١- ٢٥

سعر الفائدة على  تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر 
على عدم القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشكٍل عام 

قبل اإلدارة  مكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر منإ
  العليا للشركة. 

وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة  يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف الشركة 
  المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية.

لة عن وضع سياسات إدارة  تضطلع اإلدارة العليا بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن اإلدارة مسؤو
  المخاطر لدى الشركة والرقابة عليها. 

إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع  
بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف  االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم 

المهام الشركة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك 
  والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة  تتولى إدارة الشركة العليا اإلشراف 
  المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة.
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٧  

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية ٢٥

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية  ١- ٢٥

  مخاطر السوق   )أ (

  مخاطر العملة  )١( 

العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بشكل  إن مخاطر 
اطر رئيسي باللایر السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن اللایر السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، ترى اإلدارة في الشركة أن التعّرض لمخ 

  األدوات المالية غير جوهري.العملة على 

  القيمة العادلة والتدفقات النقدية سعر الفائدة على مخاطر  )٢( 

ائدة على  إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض الشركة بأسعار ف
  أساس شروط تجارية.

درة بأسعار فائدة متغيرة تعّرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية. أما االقتراضات المصدرة بأسعار ثابتة، إن االقتراضات المص
  ، كانت اقتراضات الشركة مقومة باللایر السعودي.٢٠١٩و ٢٠٢٠فتعّرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة. خالل 

ن البنوك التجارية معدالت فائدة متغير. تقوم الشركة بتحليل تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بانتظام، كما تقوم تحمل االقتراضات طويلة األجل م
، فيما لو كانت أسعار ٢٠٢٠مارس  ٣١بإعادة تقييم مصادر االقتراضات وإعادة التفاوض بشأن أسعار الفائدة بما يصب في مصلحة الشركة. في 

 ٠٫٧٥: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٠٫٣٨سوف يكون هناك زيادة أو نقص في التكاليف المالية بحد أقصى بمبلغ ، ف ٪١الفائدة قد تغيرت بنسبة 
  مليون لایر سعودي).

در تحمل القروض من الشركاء معدالت فائدة متغيرة. تقوم الشركة بتحليل تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بانتظام، كما تقوم بإعادة تقييم مصا
، فيما لو كانت أسعار الفائدة قد تغيرت  ٢٠٢٠مارس  ٣١االقتراضات وإعادة التفاوض بشأن أسعار الفائدة بما يصب في مصلحة الشركة. في 

  مليون لایر سعودي).  ١٫١: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٫١، فسوف يكون هناك زيادة أو نقص في التكاليف المالية بحد أقصى بمبلغ ٪١بنسبة 

  ٣١أسعار الفائدة لالقتراضات قصيرة األجل لدى البنوك للتغيير عند إعادة التفاوض على التسهيالت التي تتم على فترات متقاربة. في تخضع 
  ٣٫٠، فسوف يكون هناك زيادة أو نقص في مصروف الفائدة بحد أقصى بمبلغ ٪١، فيما لو كانت أسعار الفائدة قد تغيرت بنسبة ٢٠٢٠مارس 

  مليون لایر سعودي).  ١٫٨: ٢٠١٩ودي (مليون لایر سع

  مخاطر األسعار  )٣( 

أو هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة 
  طلوبات المالية للشركة ليست معرضة لمخاطر السعر.ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق. إن الموجودات والم

  مخاطر االئتمان   )ب (

عاقدية. تتعرض  مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته الت 
  الشركة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بما يلي:

  الذمم المدينة التجارية. دفع  
 .التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بموجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة  

    

ق-77



  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٨  

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية ٢٥

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية  ١- ٢٥

  مخاطر االئتمان (تتمة)   ) (ب

  ذمم مدينة تجارية:

يكون   تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن
مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هذه األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل  التغيرات  لديهم نفس الّسِ

على   االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر
حد من رصيد الذمم المدينة التجارية مستحقة من عميل وا ٪٩٧كان ما نسبته  ٢٠٢٠مارس  ٣١قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين. كما في 

من الذمم المدينة التجارية مستحقة من عميل واحد). تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان مخفف، حيث أن هذه  ٪٩٢: ٢٠١٩(
  المستحقات هي من عميل شبه حكومي لديه سجل من المدفوعات المنتظمة.  

والتي تسمح   ٩المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تطبق الشركة النهج المبسط لتكوين مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر جميع الذمم التجارية المدينة. وضعت الشركة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة  

  وتتناسب مع طبيعة وحجم الذمم المدينة.

رة االئتمانية المتوقعة يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة  تقوم الشركة بتحديد مخصص للخسا
ت األخرى. تتمثل المكونات الرئيسية لهذه الخسارة في عنصر خسارة محدد يتعلق بالتعرضات الفردية ومكون الخسارة الجماعية المحدد لموجودا

ائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعية بناًء على البيانات التاريخية  مماثلة فيما يتعلق بأي خس
  إلحصاءات الدفع الخاصة بالموجودات المالية المشابهة.

رافية لقاعدة عمالء الشركة، بما في ذلك  إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل. إن التركيبة الديمغ 
ئيسي من مخاطر التخلف في السداد للقطاع الذي يعمل فيه العمالء، له تأثير أقل على مخاطر االئتمان. الذمم التجارية المدينة للشركة هي بشكل ر

  الشركات.

ة وتسوية المبالغ المطلوبة من األطراف ذات عالقة على أساس  تعتبر مخاطر االئتمان من األطراف ذات العالقة مخففة، حيث تقوم اإلدارة بمراقب 
، كان  ٢٠٢٠مارس  ٣١منتظم وال يعتبر استردادها مشكوكاً فيه. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام األطراف ذات العالقة في السداد. في 

  وهري. مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة لطرف ذي عالقة غير ج 

  موجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة: 

طر تشمل الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة األخرى. تعتبر األدوات ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تتعرض لمخا
اماتها المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب.  منخفضة من التعثر في السداد ويكون لدى الجهة المصدرة قدرة قوية على الوفاء بالتز 

متوقعة  وتراعي اإلدارة "مخاطر االئتمان المنخفضة" بالنسبة للذمم المدينة األخرى. وبناء على ذلك، لم يتم تكوين مخصص للخسائر االئتمانية ال
  االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية األخرى غير جوهري. ، كان مخصص الخسارة ٢٠٢٠مارس  ٣١مقابل الذمم المدينة األخرى. في 

  نقد لدى البنك: 

ً األطراف المصنفة بتصنيف ال يقل عن " ". يطابق التصنيف المبين للتصنيفات العالمية للبنوك التي تعدها P-1فيما يتعلق بالبنوك، يُقبل عموما
  ئر من عدم انتظام هذه األطراف المقابلة في السداد. موديز لخدمات المستثمرين. ال تتوقع اإلدارة أي خسا

  مخاطر السيولة   )ج (

بإدارة  مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج الشركة فيما يتعلق
تتوفر لها السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل من الظروف العادية السيولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن الشركة سوف 

  واالستثنائية، دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة الشركة.
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٩  

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية ٢٦

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية  ١- ٢٥

  مخاطر السيولة (تتمة)   (ج) 

المالية.  عادة ما تعمل الشركة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات
لشركة  ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، لدى ا

  تسهيالت ائتمانية.

بية االحتياجات تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعاقبة لمتطلبات السيولة لدى الشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتل
ميع األوقات بحيث ال تخالف الشركة سقوف التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في ج 

ن  االقتراضات أو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراضات. وتضع عملية التوقع في االعتبار خطط الشركة لتمويل الديو
  واالمتثال بالتعهدات وأهداف المعدالت الداخلية. 

لشركة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية ل
ني عشر  االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اث

  م ال يعتبر كبيراً.  شهراً قيمها الدفترية حيث إن أثر الخص 

  أقل من سنة واحدة  
من سنة إلى 

  سنتين
 ٥إلى  ٢من 
  المجموع سنوات ٥أكثر من   سنوات

٢٠٢٠  
  ٥٢٣٬٠٦٢٬٠١٧  -   -   -   ٥٢٣٬٠٦٢٬٠١٧  اقتراضات بنكية 

  ٣٦٬١٣٧٬٠٠٨  ٦٬١٤٤٬٦٨٩  ١٤٬٤٠٠٬٤٦٤  ٦٬٩٢٠٬٩٢٨  ٨٬٦٧٠٬٩٢٧  مطلوبات إيجارية 
  ١١١٬٤٥٦٬٤٥١  -   -   ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ٥٬٥٧٤٬٠٥٥  شركاء قروض طويلة األجل من

  ١٣٠٬١٢٨٬٦٨١  -   -   -   ١٣٠٬١٢٨٬٦٨١  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
٨٠٠٬٧٨٤٬١٥٧  ٦٬١٤٤٬٦٨٩  ١٤٬٤٠٠٬٤٦٤  ١١٢٬٨٠٣٬٣٢٤  ٦٦٧٬٤٣٥٬٦٨٠  

أقل من سنة 
  واحدة

من سنة إلى 
  المجموع  سنتين

٢٠١٩  
  ٢٦٦٬٠٢٣٬٦٧٥  ٣٨٬٣٢٨٬٨٧٥  ٢٢٧٬٦٩٤٬٨٠٠  اقتراضات بنكية 

  ١١٥٬٦٣٤٬٤٥٥  ١١٠٬٠٦٠٬٤٠٠  ٥٬٥٧٤٬٠٥٥  قروض طويلة األجل من الشركاء 
  ٢٧٩٬٦٤٦٬٣١٨  -   ٢٧٩٬٦٤٦٬٣١٨  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

٦٦١٬٣٠٤٬٤٤٨  ١٤٨٬٣٨٩٬٢٧٥  ٥١٢٬٩١٥٬١٧٣  
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٤٠  

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية ٢٥

  إدارة مخاطر رأس المال  ٢- ٢٥

صحاب تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة لتحقيق العوائد للشركاء والمنافع أل
  المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.

عاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي تقوم الشركة، كغيرها من الشركات ال 
ً النقد وما  الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع االقتراضات، كما هو وارد في قائمة المركز المالي، ناقصا

  لمال على أساس "حقوق الملكية" كما هو معروض في قائمة المركز المالي زائداً صافي الدين. يماثله، بينما يتم احتساب مجموع رأس ا

  مارس كما يلي: ٣١وكانت نسبة المديونية في 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٤٠٢٬١٠٩٬٣٤٨  ٦٤٢٬٨٤٦٬٦١٦  مجموع االقتراضات بما في ذلك المطلوبات اإليجارية 
  ) ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠(  ) ٦٩٬١٢٤٬١٢٠(  ناقًصا: النقد وما يماثله 

  ٣٨٥٬٨٧١٬٩٢٨  ٥٧٣٬٧٢٢٬٤٩٦  صافي الدين 
  ٤٠٬٩٠١٬٩٢٦  ٢٧٦٬٥٦٢٬٣٧٥  مجموع حقوق الملكية 

  ٤٢٦٬٧٧٣٬٨٥٤  ٨٥٠٬٢٨٤٬٨٧١  مجموع رأس المال 
     ٪٩٠     ٪٦٧  نسبة المديونية 

  صافي تسوية الدين  ٣- ٢٥

  صافي الدين للشركة كما يلي: 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠  وما يماثله نقد 
  ) ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦(  ) ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦(  قروض طويلة األجل من الشركاء 

  ) ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥(  ) ٤٣٥٬٠٤١٬٨١٦(  اقتراضات قصيرة األجل 
  -   ) ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤(  مطلوبات إيجارية 

  ) ١٠٧٬٦٩٨٬٠٠٠(  ) ٧٠٬١٩٨٬٠٠٠(  اقتراضات طويلة األجل
  ) ٣٨٤٬٤٦٦٬٩٠١(  ) ٥٧٣٬٧٢٢٬٤٩٦(  صافي الدين
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شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
  

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
(جميع المبالغ بالرياال

  

٤١
  

٢٥
 

إدارة 
المخاطر المالية
 

(تتمة) 
  

٢٥
 -٣

 
صافي تسوية الدين 

(تتمة) 
صافي الدين للشركة:   

فيما يلي تسوية 
  

١ 
أبريل 

٢٠١٩
  

المبلغ المثبت عند 
تطبيق المعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 
١٦

  
التدفقات النقدية

  
تحويالت

  
أخرى

  
٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

نقد وما يماثله 
  

١٦٬٢٣٧٬٤٢٠
  

 -  
٥٢٬٨٨٦٬٧٠٠

  
 -  

 -  
٦٩٬١٢٤٬١٢٠

  
ض طويلة األجل من الشركاء

قرو
  

)
١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦

 (  
 -  

 -  
 -  

 -  
)

١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦
 (  

صيرة األجل 
ت ق

ضا
اقترا

  
)

١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥
 (  

 -  
)

٢٤٧٬٩١٧٬٨٩١
 (  

 -  
 -  

)
٤٣٥٬٠٤١٬٨١٦

 (  
ت إيجارية 

مطلوبا
  

 -  
)

٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤
 (  

٦٬٣١٣٬٨٠٠
  

 -  
٥٤٥٬٧٨٠

  
)

٣١٬٧٢٤٬٤٠٤
 (  

ت بنكية 
ضا
اقترا

  
)

١٠٧٬٦٩٨٬٠٠٠
 (  

 -  
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠

  
 -  

 -  
)

٧٠٬١٩٨٬٠٠٠
 (  

صافي الدين
  

)
٣٨٤٬٤٦٦٬٩٠١

 (  
)

٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤
 (  

)
١٥١٬٢١٧٬٣٩١

 (  
 -  

٥٤٥٬٧٨٠
  

)
٥٧٣٬٧٢٢٬٤٩٦

 (  

١ 
أبريل 

٢٠١٨
  

التدفقات النقدية
  

تحويالت
  

أخرى
  

٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

نقد وما يماثله 
  

٥٩٬١٩٢٬٢٠٢
  

)
٤٢٬٩٥٤٬٧٨٢

 (  
 -  

 -  
١٦٬٢٣٧٬٤٢٠

  
ض 

قرو
ويلة األجل من الشركاء  ط

  
)

١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦
 (  

 -  
 -  

 -  
)

١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦
 (  

صيرة األجل 
ت ق

ضا
اقترا

  
 -  

)
١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥

 (  
 -  

 -  
)

١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥
 (  

ت طويلة األجل 
ضا
اقترا

  
)

١٢٦٬٤٤٨٬٠٠٠
 (  

١٨٬٧٥٠٬٠٠٠
  

 -  
 -  

)
١٠٧٬٦٩٨٬٠٠٠

 (  
صافي الدين

  
)

١٧٣٬١٣٨٬١٩٤
 (  

)
٢١١٬٣٢٨٬٧٠٧

 (  
 -  

 -  
)

٣٨٤٬٤٦٦٬٩٠١
 (  
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٤٢  

  فئات األدوات المالية ٢٦

  فيما يلي فئات قياس األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة:

  موجودات مالية مدرجة
  بالتكلفة المطفأة

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  مارس ٣١
  الموجودات بحسب قائمة المركز المالي

  ٢٩٢٬٠٩٣٬٤٠٤  ٦٣٤٬٦٦٠٬٠٩١  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
  ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠  نقد وما يماثله 

  ٣٠٨٬٣٣٠٬٨٢٤  ٧٠٣٬٧٨٤٬٢١١  المجموع

  مطلوبات مالية مدرجة 
  بالتكلفة المطفأة

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  مارس ٣١
  المطلوبات بحسب قائمة المركز المالي

  ٢٩٦٬٢٢٦٬٩٥٢  ٥٠٧٬١٦٦٬٨٤٠  اقتراضات بنكية 
  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  قروض طويلة األجل من الشركاء 

  -   ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤  مطلوبات إيجارية 
  ٢٧٩٬٦٤٦٬٣١٨  ١٣٠٬١٢٨٬٦٨١  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٦٨١٬٧٥٥٬٦٦٦  ٧٧٤٬٩٠٢٬٣٢١  المجموع

مليون لایر  ٦٠٫٠مليون لایر سعودي و ٧٫٨استُبعدت موجودات غير مالية ومطلوبات غير مالية بمبلغ لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد 
مليون لایر سعودي، على التوالي) من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة   ٦١٫٧مليون لایر سعودي و ٦٤٫٠: ٢٠١٩سعودي، على التوالي (

  دائنة األخرى، على التوالي. األخرى والذمم الدائنة التجارية والذمم ال

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٢٧

الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ السعر القيمة العادلة هي 
أفضل سوق يكون متاحاً للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر  القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في 

  عدم الوفاء به. 

عادلة الجوهرية. لدى الشركة إطار ثابت للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة كافة قياسات القيم ال 
  وتعديالت التقييم بشكل منتظم. التي ال يمكن رصدهامدخالت تقوم اإلدارة بفحص ال

، يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة لتقدير قيمها الدفترية ألن األدوات المالية التي ال تحمل فائدة ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
الدفترية الحالية خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي، في حين أن األدوات قصيرة األجل بطبيعتها ومن المتوقع أن تتحقق بقيمها 

    المالية التي تحمل فائدة هي بأسعار فائدة متغيرة، معدلة تمشيا مع أسعار السوق السائدة. 
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  شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٤٣  

  ربحية (خسارة) الحصة األساسية والمخفّضة  ٢٨

بقسمة الربح (الخسارة) للسنة على المتوسط المرجح لعدد الحصص العادية خالل السنة. حيث أن  األساسية الحصة تحتسب ربحية (خسارة) 
  الشركة ال تمتلك حصص محتملة مخفضة، فإن ربحية (خسارة) الحصة المخفضة هي نفس الربحية (الخسارة) األساسية للحصة. 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في 
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ) ٦٩٬٢٩٩٬٨٩٧(  ٢٣٦٬٩٣٣٬٨١٩  (خسارة) السنة ربح 
المتوسط المرجح لعدد الحصص العادية لغرض ربحية (خسارة) الحصة األساسية  

  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  والمخفضة 
  ) ٠٫٩١(  ٣٫١٢  الحصةربحية (خسارة) 

  مطلوبات محتملة وارتباطات ٢٩

مليون لایر سعودي   ٥١٧٫٤لخطابات اعتماد وضمانات في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ ، لدى الشركة مطلوبات محتملة ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
  مليون لایر سعودي). ٨٧٦٫٠: ٢٠١٩(

  األحداث الالحقة لتاريخ التقرير ٣٠
  

العمليات (انظر بعد تاريخ التقرير، أبرم الشركاء في الشركة وفي شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب اتفاقية ملزمة لدمج 
وقبل تاريخ توقيع تقرير المراجع المستقل، مما قد يكون له تأثير كبير على  ٢٠٢٠مارس  ٣١أي أحداث أخرى بعد تطرأ ). لم ١اإليضاح رقم 

  .٢٠٢٠مارس  ٣١القوائم المالية كما في 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  ("شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب" سابًقا)

  (شركة مساهمة مقفلة)
 

  القوائم المالية
  ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 

  وتقرير المراجع المستقل
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  المتكاملة للصناعةشركة أنابيب الشرق 
  (شركة مساهمة مقفلة)

  القوائم المالية
  ٢٠٢١مارس  ٣١ية في المنتهللسنة 

 
  صفحة 

  
  

  ٣ -  ٢   تقرير المراجع المستقل
  
  

  ٤  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  
  

  ٥  قائمة المركز المالي
  
  

  ٧ -  ٦  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  
  

  ٨   قائمة التدفقات النقدية
  
  

  ٤٠ -  ٩  ماليةإيضاحات حول القوائم ال 
 

ق-85



  

 
، المملكة العربية السعودية٣١٩٣٢، مطار الظهران ٤٦٧)، برج الحقيط، ص.ب. ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم (  

  www.pwc.com/middle-east+، ٩٦٦) ١٣(  ٨٤٩- ٦٢٨١+، فاكس: ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩- ٦٣١١هاتف: 

  تقرير المراجع المستقل
  المحترمين                  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة مساهمي /سادةإلى ال 

 
  تقرير حول مراجعة القوائم المالية 

  رأينا
المالي لشركة أنابيب الشرق في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز  

مارس  ٣١معروفة سابقًا باسم "شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب") ("الشركة") كما في الالمتكاملة للصناعة (
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في   ٢٠٢١ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.المملكة 
 

  ما قمنا بمراجعته
  تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:

 
  . ٢٠٢١مارس  ٣١قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  ●
  . ٢٠٢١مارس   ٣١قائمة المركز المالي كما في   ●
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
  قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
  إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.  ●

  أساس الرأي  
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه  

  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةالمعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 
 

  نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. 
 

  االستقالل 
إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم 

  رى وفقاً لهذه القواعد. المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخ

  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا

حاسبين ومتطلبات نظام راجعين والمالهيئة السعودية للمالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 
ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية   الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريا

  خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
 

عند   - عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  
عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو   - الضرورة 

  بخالف ذلك. وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي 
 

  أعضاء مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية  على سبيل المثال إن المكلفين بالحوكمة، 
  للشركة.
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٤  

  بيب الشرق المتكاملة للصناعةأنا شركة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في    

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
    

  ١٬٦٦٨٬٨٦٣٬٨٤٤  ٩٣٥٬٥٠٦٬٣٣٤  ٤   إيرادات
  ) ١٬٣٣٢٬٥١١٬٥٨٧(  ) ٧٠٥٬٣٠٩٬٣٧٠(  ٥  تكلفة اإليرادات
  ٣٣٦٬٣٥٢٬٢٥٧    ٢٣٠٬١٩٦٬٩٦٤   إجمالي الربح

    
  ) ١٢٬٧٠٥٬٩٤١(  ) ١٢٬٨٥٧٬٣٠٢(  ٦  مصاريف عمومية وإدارية

  ) ٧٬٦٥٧٬٢٠٠(  ) ٥٬٥٤٦٬٨٠٣(  ٧  مصاريف بيع وتسويق
  ) ٣٬٩٢٧٬٦٧٩(  ) ٢٬٤٩٨٬٢٧٣(  ١٤  االئتمانية المتوقعةمخصص الخسارة 

  ٢٬٥٩٩٬٠٤٢  ) ١٬٦١٥٬٧٨٨(  ٨  بالصافي –ية أخرى (مصاريف) إيرادات تشغيل
  ٣١٤٬٦٦٠٬٤٧٩   ٢٠٧٬٦٧٨٬٧٩٨   ربح التشغيل

    
  ) ٤٨٬١١٠٬٤٨٧(  ) ٣٢٬٠١١٬٠٢٢(  ٩  تكاليف مالية

  ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢  ١٧٥٬٦٦٧٬٧٧٦   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

  ) ٤٬٥٧٧٬٠٢٧(  ) ٥٬٥٩٦٬١٩٢(  ٢٣  مصروف الزكاة
  ) ٢٥٬٠٣٩٬١٤٦(  ) ٢١٬٨٠٥٬٥٦١(  ٢٣  مصروف ضريبة الدخل

  ٢٣٦٬٩٣٣٬٨١٩  ١٤٨٬٢٦٦٬٠٢٣   الربح للسنة
    

     الدخل الشامل اآلخر
     بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة

  ) ١٬٢٧٣٬٣٧٠(  ) ٥٠٩٬٤٢٢(  ٢١  الموظفينإعادة قياس التزامات منافع 
    

  ٢٣٥٬٦٦٠٬٤٤٩  ١٤٧٬٧٥٦٬٦٠١   مجموع الدخل الشامل للسنة
    

     حية السهم:بر
  ٣١٫١٦  ١٤٫٦٣  ٢٨  األساسية والمخفضة

 
  تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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٥  

  أنابيب الشرق المتكاملة للصناعةشركة 
  (شركة مساهمة مقفلة)

  قائمة المركز المالي
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 
  مارس ٣١كما في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

  ٢٢٩٬٧٣٢٬٦٣٦  ٢٧٧٬٣٨٠٬٥٢٠  ١٠  ممتلكات ومصنع ومعدات
  ٣١٬٢٨٥٬٠٤١  ٢٦٬٨٢٨٬٥٦٦  ١١  موجودات حق االستخدام
  ١٢٦٬١٤٩  ١٧٬٥٦٣  ١٢  موجودات غير ملموسة

  ٢٦١٬١٤٣٬٨٢٦  ٣٠٤٬٢٢٦٬٦٤٩   مجموع الموجودات غير المتداولة
    

     موجودات متداولة
  ١٧٥٬٧٨٣٬٧٩٤  ١١٤٬٤٩٥٬٣١٩  ١٣   مخزون

  ٦٤٢٬٤٩٨٬٦١٣    ٣٥٧٬٨١٠٬٦٥٤  ١٤  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠   ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣  ١٥  نقد وما يماثله

  ٨٨٧٬٤٠٦٬٥٢٧  ٥١٤٬٦٢٢٬٤١٦   مجموع الموجودات المتداولة
    

  ١٬١٤٨٬٥٥٠٬٣٥٣  ٨١٨٬٨٤٩٬٠٦٥    مجموع الموجودات
    

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥   ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٦   رأس المال
  ٢٠٬١٧٨٬٨٨٦   ٣٥٬٠٠٥٬٤٨٨  ١٧  احتياطي نظامي

  ١٨٠٬٣٣٦٬٦١٤    ٢٧٢٬٦١١٬٥٨٢   أرباح مبقاة
  ٢٧٦٬٥٦٢٬٣٧٥  ٥١٧٬٦١٧٬٠٧٠   مجموع حقوق الملكية

    
     المطلوبات
     داولةغير مت مطلوبات

  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦   -   ٢٤  قروض طويلة األجل من المساهمين
  ٢٥٬١٠٧٬٦٧٧    ٢١٬٧٠٦٬٣٧٧  ٢٠  مطلوبات إيجارية

  ٧٣٨٬٧٧٦    ٨٬٠٠٣٬٣١٢  ٢٣  التزام ضريبة مؤجلة
  ١٢٬٠٣٣٬١٤٠  ١٦٬٦٣٠٬٠٢٨  ٢١  التزامات منافع الموظفين

  ١٤٣٬٧٦١٬٩٨٩  ٤٦٬٣٣٩٬٧١٧   مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

     مطلوبات متداولة
  ١٩١٬٨٢٨٬٧١٠  ١٠٩٬٥٦٩٬٢٥٦  ٢٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥  -   ١٨  الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل
  -   ٣٬١٦٤٬٤٦٨  ٢٤  الجزء المتداول من قروض طويل األجل من المساهمين

  ٦٬٦١٦٬٧٢٧   ٥٬٩٣٢٬٣٢٨  ٢٠   الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية
  ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥  ١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩  ١٩  اقتراضات قصيرة األجل

  ٢٢٬٦١٣٬٧١٢  ٥٬٨١٧٬٤٤٧  ٢٣  وضريبة دخل مستحقة الدفعزكاة 
  ٧٢٨٬٢٢٥٬٩٨٩  ٢٥٤٬٨٩٢٬٢٧٨   مجموع المطلوبات المتداولة

    
  ٨٧١٬٩٨٧٬٩٧٨  ٣٠١٬٢٣١٬٩٩٥   مجموع المطلوبات

    
  ١٬١٤٨٬٥٥٠٬٣٥٣  ٨١٨٬٨٤٩٬٠٦٥   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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٦  

صناعة
شركة أنابيب الشرق المتكاملة لل

  
(شركة مساهمة مقفلة)

  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  
 

ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
(جميع المبالغ بالرياال

  
 

 
ضاح

إي
  

شركة ويلسبون 
ضة

س القاب
موريشو

  
 

المحدودة
  

محورين 
صناعيةللخدمات 

ال
  

 
صنع عزيز 

لم
ألنابيب األو

روبية
  

شركة فيجن العالمية 
لالستثمار

  
 

شركة عزيز للمقاوالت 
صناعي

واالستثمار ال
  

 
المجموع

  
 

 
 

 
 

 
 

 
س المال

رأ
  

 
 

 
 

 
 

 
١ 

أبريل 
٢٠١٩

  
 

٣٨٬٠٣١٬٠٤٢
  

 
٣٬٧٩٤٬٧٣٩

  
٣٤٬٢٢١٬٠٩٤

  
  -

  
 -  

 
٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥

  
تغيير في المساهمين

  
١٦

  
 -  

 -  
 )

٣٤٬٢٢١٬٠٩٤
 (  

 
١٢٬٥٤٧٬٧٣٤

  
٢١٬٦٧٣٬٣٦٠

  
  -

  
٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

 
٣٨٬٠٣١٬٠٤٢

  
 

٣٬٧٩٤٬٧٣٩
  

 -  
 

١٢٬٥٤٧٬٧٣٤
  

٢١٬٦٧٣٬٣٦٠
  

٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥
  

 
 

 
  

 
 

 
تحويل من أرباح مبقاة

  
١٦

  
٣  

  -
  

 -  
 ١

  
١  

٥  
 

ض من المساهمين
تحويل من قرو

  
١٦

  
٦٦٬٩٨٩٬٩٥٥

  
  

٦٬٦٨٤٬٢٦١
  

-  
 

٢٢٬١٠٢٬٢٦٥
  

٣٨٬١٧٦٬٦٣٩
  

١٣٣٬٩٥٣٬١٢٠
  

 
٣١

 
س 

مار
٢٠٢١

  
 

 
١٠٥٬٠٢١٬٠٠٠

  
  

١٠٬٤٧٩٬٠٠٠
  

 -  
 

٣٤٬٦٥٠٬٠٠٠
  

٥٩٬٨٥٠٬٠٠٠
  

٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
  

 
 

 
  

 
 

 
 

احتياطي نظامي
  

 
 

 
 

 
 

 

١ 
أبريل 

٢٠١٩
  

 
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
تحويل من أرباح مبقاة

  
 

١٠٬٠٩١٬٤٦١
  

 
١٬٠٠٦٬٩٢٦

  
 -  

 
٣٬٣٢٩٬٥١٦

  
٥٬٧٥٠٬٩٨٣

  
 

٢٠٬١٧٨٬٨٨٦
  

 
٣١

 
س 

مار
٢٠٢٠

  
 

١٠٬٠٩١٬٤٦١
  

 
١٬٠٠٦٬٩٢٦

  
 -  

٣٬٣٢٩٬٥١٦
  

٥٬٧٥٠٬٩٨٣
  

 
٢٠٬١٧٨٬٨٨٦

  
 

 
 

 
 

 
 

 
تحويل من أرباح مبقاة

  
١٧

  
٧٬٤١٤٬٧٨٤

  
  

٧٣٩٬٨٤٧
  

 -  
٢٬٤٤٦٬٣٨٩

  
٤٬٢٢٥٬٥٨٢

  
١٤٬٨٢٦٬٦٠٢

  
 

٣١
 

س 
مار

٢٠٢١
  

 
١٧٬٥٠٦٬٢٤٥

  
 

١٬٧٤٦٬٧٧٣
  

 -  
٥٬٧٧٥٬٩٠٥

  
٩٬٩٧٦٬٥٦٥

  
٣٥٬٠٠٥٬٤٨٨

  
 

 
 

 
 

 
 

 
أرباح مبقاة

 
(عجز متراكم)

  
 

 
 

 
 

 
١ 

أبريل 
٢٠١٩

  
 

)
١٠٬٥٩٩٬٦٠٩

 (  
 )

٢٬٥٨٧٬٦٢٠
(  

)
٢١٬٩٥٧٬٧٢٠

 (  
 -  

 -  
 )

٣٥٬١٤٤٬٩٤٩
 (  

ضريبة الدخل للفترة من 
الربح قبل الزكاة و

١ 
أبريل 

٢٠١٩
 

إلى 
٣١

  
   

أكتوبر 
٢٠١٩

  
 

  
٤٩٬٤٣٦٬٣٩٥

  
  

  
٤٬٩٣٢٬٧٦٦

  
  

٤٤٬٤٨٣٬٨٥٨
  

    -
  

   -  
   

٩٨٬٨٥٣٬٠١٩
  

ضريبة 
ف الزكاة و

صرو
م

الدخل للفترة من 
١ 

أبريل 
٢٠١٩
   

   
إلى 

٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
٢٣

  
  )

٩٬٨٨٧٬٢٧٩
 (  

   )
١٣٩٬٢٧٤

 (  
  )

١٬٢٥٥٬٩٧٥
 (  

   -  
   -  

   )
١١٬٢٨٢٬٥٢٨

 (  
الدخل الشامل اآلخر للفترة

  
 

 
 

 
 

 
 

من 
١ 

أبريل 
٢٠١٩

 
إلى 

٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
 

٢١
  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
  -

  
٣١
 

أكتوبر 
٢٠٢٠

  
 

٢٨٬٩٤٩٬٥٠٧
  

  
٢٬٢٠٥٬٨٧٢

  
٢١٬٢٧٠٬١٦٣

  
  -

  
 -  

 
٥٢٬٤٢٥٬٥٤٢

  

 
 

 
  

 
 

 
(تتمة)
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٧  

صناعة
شركة أنابيب الشرق المتكاملة لل

  
(شركة مساهمة مقفلة)

  
قائم

ة ال
تغيرات في حقوق الملكية (تتمة)

  
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

  
 

  
ضاح

إي
  

شركة ويلسبون 
س 

موريشو
ضة المحدودة

القاب
  

 
محورين للخدمات 

صناعية
ال

  

 
صنع عزيز 

م
لألنابيب 
األوروبية

  
شركة فيجن العالمية 

لالستثمار
  

 
شركة عزيز للمقاوالت 

صناعي
واالستثمار ال

  
 

المجموع
  

 
 

 
 

 
 

 
 

أرباح مبقاة
 )

عجز متراكم
(  

 
 

 
 

 
 

 
 

(تتمة)
  

 
 

 
 

 
 

 
تغيير في المساهمين

  
 

١٦
  

 -  
 -  

)
٢١٬٢٧٠٬١٦٣

 (  
 

٧٬٧٩٩٬٠٦٠
  

  
١٣٬٤٧١٬١٠٣

  
   -

  
 

ضريبة الدخل للفترة
الربح قبل الزكاة و

  
 

 
 

 
 

 
 

  
من 

١ 
نوفمبر 

٢٠١٩
 

إلى 
٣١

 
س 

مار
٢٠٢٠

  
 

٨٣٬٨٦٥٬٢٥٦
  

٨٬٣٦٨٬٠٧٩
  

 -  
 

٢٧٬٦٧٠٬٠٠١
  

  
٤٧٬٧٩٣٬٦٣٧

  
١٦٧٬٦٩٦٬٩٧٣

   
 

الخسارة الشاملة األخرى للفترة
  

 
 

 
 

 
 

 
  

من 
١ 

نوفمبر 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١

 
س 

مار
٢٠٢٠

  
 

٢١
  

)
٦٣٦٬٨١٢

 (  
)

٦٣٬٥٤١
 (  

 -  
 )

٢١٠٬١٠٧
 (  

 )
٣٦٢٬٩١٠

 (  
)

١٬٢٧٣٬٣٧٠
 (  

 
ضريبة الدخل للفترة

ف الزكاة و
صرو

م
  

 
 

 
 

 
 

 
  

من 
١ 

نوفمبر 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١

 
س 

مار
٢٠٢٠

  
 

٢٣
  

)
١٥٬١٥١٬٨٦٧

 (  
)

٣١٧٬٦٠٥
 (  

 -  
 )

١٬٠٥٠٬١٩٧
(  

 )
١٬٨١٣٬٩٧٦

(  
)

١٨٬٣٣٣٬٦٤٥
 (  

 
تحويل إلى احتياطي نظامي

  
 

١٧
  

)
١٠٬٠٩١٬٤٦١

 (  
)

١٬٠٠٦٬٩٢٦
 (  

 -  
 )

٣٬٣٢٩٬٥١٦
(  

 )
٥٬٧٥٠٬٩٨٣

(  
)

٢٠٬١٧٨٬٨٨٦
 (  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

 
 

٨٦٬٩٣٤٬٦٢٣
  

 
٩٬١٨٥٬٨٧٩

  
 -  

 
٣٠٬٨٧٩٬٢٤١

  
 

٥٣٬٣٣٦٬٨٧١
  

   
١٨٠٬٣٣٦٬٦١٤

  
 

 
 

 
 

الربح قبل الزكاة و
ضريبة الدخل

  
 

 
٨٧٬٨٥١٬٤٥٥

  
 

٨٬٧٦٥٬٨٢٢
  

 -
   

  
 

٢٨٬٩٨٥٬١٨٣
  

٥٠٬٠٦٥٬٣١٦
  

  
١٧٥٬٦٦٧٬٧٧٦

  
 

الخسارة الشاملة األخرى للسنة
  

٢١
  

 )
٢٥٤٬٧٦٢

 (  
 )

٢٥٬٤٢٠
 (  

 -  
 )

٨٤٬٠٥٥
 (  

 )
١٤٥٬١٨٥

 (  
 )

٥٠٩٬٤٢٢
 (  

ضريبة الدخل
ف الزكاة و

صرو
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٨  

  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)
  قائمة التدفقات النقدية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
    

     ة التشغيليةدية من األنشطالتدفقات النق
  ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢  ١٧٥٬٦٦٧٬٧٧٦   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

     تعديالت لـ:
  ٣٣٬٥٩٣٬٨٩٤  ١١٣٨٬٥١٨٬٥٣٩ -  ١٠   استهالك

  ٢١٥٬٦٥١   ١١٤٬٥٩١   ١٢  إطفاء
  ) ٣٦٬٤٥١(  -     ممتلكات ومعداتربح من بيع 

  ) ١١٦٬٦١٩(  -     ربح من اإلنهاء المبكر لمطلوبات إيجارية
  ٣٬٧٣١٬٣٩١  ٦٤٨٬٧٨٥  ١٣  مخصص مخزون متقادم

  ٣٬٩٢٧٬٦٧٩  ٢٬٤٩٨٬٢٧٣  ١٤   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
  ٤٨٬١١٠٬٤٨٧  ٣٢٬٠١١٬٠٢٢  ٩  تكاليف مالية

  ١٬٦٣١٬١٥٠  ١٬٤٥٩٬٩٨٣  ٢١  مخصص التزامات منافع الموظفين
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

  ١٦٬٦٦٥٬٧٧٤  ٧٤٬٥٧٠٬٤٨٦   وننقص في المخز
  ) ٢٩٠٬٢٨٨٬٥٢٥(  ٣٠٦٬٣٠٣٬١٥٥   نقص (زيادة) في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  ) ١٨٤٬٨٢٧٬٣٧١(  ) ٢٠٤٬٤٥٠٬٤٢٨(   نقص في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
  ) ١٠٠٬٨٤٢٬٩٤٨(  ٤٢٧٬٣٤٢٬١٨٢   النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات

  ) ٤٦٬٨٥٠٬٦٩١(  ) ٢٧٬٠٧٠٬٣١٢(   وعةتكاليف مالية مدف
  ) ٤٧٠٬٨٨٠(  ) ١٬٣٤٤٬٢٧١(  ٢١  التزامات منافع موظفين مدفوعة

  ) ١٥٩٬٨٣٤(  ) ٤١٬٥٤٠٬٢١٦(  ٢٣  زكاة وضريبة دخل مدفوعة
  ) ١٤٨٬٣٢٤٬٣٥٣(  ٣٥٧٬٣٨٧٬٣٨٣   شغيليةالت الوارد (الصادر) من األنشطةصافي النقد 

    
     ةالتدفقات النقدية من األنشطة االستثماري

  ) ٢٬٩١٩٬٤٨٩(  ) ١٬٤٥٣٬٣٠٣(  ١٠   مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات
  ) ١٠٬٠٠٠(  ) ٦٬٠٠٥(   ١٢  مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة

  ٣٦٬٤٥١   -    ممتلكات ومعداتمتحصالت من بيع 
  ) ٢٬٨٩٣٬٠٣٨(  ) ١٬٤٥٩٬٣٠٨(    صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية

    
     النقدية من األنشطة التمويلية فقاتالتد

  ٢٤٧٬٩١٧٬٨٩١  ) ٣٠٥٬٨٤٠٬٩٤٤(   تغيرات في اقتراضات قصيرة األجل
  ) ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠(  ) ٧٠٬١٩٨٬٠٠٠(   تسديدات اقتراضات طويلة األجل

  -    ٧٬٣٦٥٬٥٧٨   ٢٤  متحصالت من قروض من المساهمين 
  -   ) ٧٬٣٦٥٬٥٧٨(   ٢٤  سداد قروض من المساهمين

  ) ٦٬٣١٣٬٨٠٠(  ) ٦٬٧٢٣٬٥٢٢(    ريةلوبات اإليجاتسديدات المط
  ٢٠٤٬١٠٤٬٠٩١  ) ٣٨٢٬٧٦٢٬٤٦٦(   التمويلية صافي النقد (الصادر) الوارد من األنشطة

    
  ٥٢٬٨٨٦٬٧٠٠  ) ٢٦٬٨٣٤٬٣٩١(   صافي التغير في النقد وما يماثله

  -    ٢٦٬٧١٤   ١  نقد محول
  ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠   ٦٩٬١٢٤٬١٢٠    نقد وما يماثله في بداية السنة

    
  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠  ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣  ١٥  نقد وما يماثله في نهاية السنة

    
     نقدية:أنشطة استثمارية وتمويلية غير 

  -   ) ٤٠٬٦٢٨٬٣١٢(   ١   تحويل صافي المطلوبات، بالصافي من النقد
  -    ٥   ١٦  زيادة في رأس المال مقابل األرباح المبقاة
  -    ١٣٣٬٩٥٣٬١٢٠   ١- ١٦  مساهمينزيادة في رأس المال مقابل قروض من ال

  ٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  -    موجودات حق االستخدام مسجلة مقابل مطلوبات إيجارية
 

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٩  

 
  معلومات عامة ١

 
ط لألنابيب") ("الشركة") تعمل في تصنيع وبيع شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (المعروفة سابقًا باسم "شركة ويلسبون الشرق األوس

  الفوالذية اللولبية.األنابيب 
 

الصادر عن وزارة االستثمار  ١٢١٠٣١١١٨٩٩٢كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بموجب ترخيص االستثمار األجنبي رقم  
هـ ١٤٣١رجب  ٢٢الصادر في الدمام بتاريخ  ٢٠٥٠٠٧١٥٢٢) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢٠١٠يوليو  ٤هـ (١٤٣١رجب  ٢٢بتاريخ 

). غيرت الشركة اسمها القانوني من "شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب" إلى "شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة". تم ٢٠١٠ يوليو ٤(
. ٢٠٢١يناير  ٢٤الشركة سجلها التجاري المحدث في  واستلمت ٢٠٢١االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التغيير في االسم في يناير 

  ، المملكة العربية السعودية.٣١٤٨٣، الدمام ١٢٩٤٣ان المسجل للشركة هو ص.ب العنو
 

، أوصى مجلس إدارة الشركة ("مجلس اإلدارة") ببدء اإلجراءات النظامية لتقديم االكتتاب العام األولي للشركة ("االكتتاب العام ٢٠١٩خالل 
، خضع االكتتاب العام األولي لموافقات مختلفة ٢٠٢٠مارس  ٣١ية السعودية. كما في لي") إلى الجهات التنظيمية ذات الصلة في المملكة العرباألو

  بما في ذلك موافقة المساهمين في الشركة.
 

ة أيًضا دمج الشركة مع شركة ويلسبون ، أوصى مجلس إدارة الشرك٢٠١٩عالوة على ذلك، كجزء من خطتها لالكتتاب العام األولي، خالل سنة 
وتغليف األنابيب ("الشركة")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية مملوكة من قبل مساهمي ميدل ايست لتبطين 

("اتفاقية  ٢٠٢٠مايو  ١٤فاقية في الشركة بنفس نسب المساهمة ("سيطرة مشتركة"). بناًء على توصية مجلس اإلدارة، وقع مساهمو الشركة ات
فاق على دمج عمليات شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب وجميع موجوداتها وحقوقها ومطلوباتها الدمج")، حيث تم االت

("تاريخ السريان").  ٢٠٢٠و يولي ٢١والتزاماتها مع تلك الخاصة بالشركة دون مقابل شراء. تمت الموافقة على الدمج من قبل وزارة التجارة في 
  ل شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب كفرع للشركة.بعد تاريخ السريان، تم تسجي

 
شروط نظًرا لتجميع المنشآت بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة، اختارت اإلدارة تطبيق المحاسبة السابقة لتكون سياستها المحاسبية. بموجب 

ايست لتبطين وتغليف األنابيب كما في تاريخ السريان ألغراض تطبيق ج، استخدمت الشركة القيم الدفترية لشركة ويلسبون ميدل اتفاقية الدم
  :٢٠٢٠يوليو  ٢٠السياسة المحاسبية السابقة. فيما يلي تفاصيل صافي المطلوبات المحولة إلى الشركة بصافي القيمة الدفترية الختامي كما في 

 
   الموجودات

  ٢٦٬٧١٤  نقد وما يماثله
  ٢٤٬١١٣٬٤٦٩  مدينة أخرىذمم مدينة تجارية وذمم 

  ١٣٬٩٣٠٬٧٩٦   مخزون
  ٧٧٬٧٨٨٬٠٩١  ممتلكات ومصنع ومعدات
  ٢٬٤٦٨٬٥٥٤  موجودات حق االستخدام

  ١١٨٬٣٢٧٬٦٢٤  مجموع الموجودات
  

   المطلوبات
  ) ٣٠٬١٨٧٬٥٢٣(  قروض طويلة األجل من المساهمين

  ) ١٢٢٬١٩٠٬٩٧٤(  وذمم دائنة أخرى ذمم دائنة تجارية
  ) ٣٬٤٧٥٬٩٧٠(  التزامات منافع الموظفين

  ) ٤٩٠٬٣٥٨(  زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع
  ) ٢٬٦٣٧٬٨٢٥(  مطلوبات إيجارية

  ) ١٥٨٬٩٨٢٬٦٥٠(  مجموع المطلوبات
  

  ) ٤٠٬٦٥٥٬٠٢٦(  صافي المطلوبات المحولة إلى األرباح المبقاة
 

الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. بناًء على توصية لس إدارة الشركة تحويل ، أوصى مج٢٠٢٠سبتمبر  ١٠في 
، قرر المساهمين في الشركة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية ٢٠٢٠سبتمبر  ٢١مجلس اإلدارة، في 

  .١٦. انظر أيًضا اإليضاح ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٢جل التجاري الُمحدَّث في ، واستلمت الشركة الس٢٠٢٠المتعلقة بهذا التحويل في سبتمبر 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٠  

 
  (تتمة) معلومات عامة ١

 
رجب  ٢٢الصادر في الدمام في  ٢٠٥٠٠٧١٥٢٤تتضمن القوائم المالية المرفقة عمليات الشركة وفرعها الذي يعمل بموجب السجل التجاري رقم 

  ).٢٠١٠يوليو  ٤هـ (١٤٣١
 

) في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل فيها ١٩- االستجابة النتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدفي إطار 
ى الشركة وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم آثاره عل

  ت حزمة من التدابير االستباقية والوقائية بما في ذلك تفعيل فريق إدارة األزمات والعمليات المرتبطة بها من أجل:ها واتخذعمليات
 

  ضمان صحة وسالمة موظفيها.  •
  التخفيف من آثار الجائحة على عملياتها وتوريد المنتجات للسوق.  •

 
مستقرة أثناء فترات انقطاع الطلب المحدود للحفاظ على تدفق المنتجات إلى عمليات  وبالرغم من هذه التحديات، نجحت الشركة في الحفاظ على

)، بمفرده، له تأثيرات جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في ١٩- السوق. تعتقد إدارة الشركة أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد
  الشركة مراقبة الوضع عن كثب. صل إدارة. توا٢٠٢١مارس  ٣١تقرير الشركة للسنة المنتهية في 

 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

 
جميع السنوات إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد القوائم المالية للشركة مبينة أدناه. تم تطبيق السياسات المحاسبية بشكل منتظم على 

  المعروضة.
 

  أسس اإلعداد ١-٢
 

  بيان االلتزام  ١- ١- ٢
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات ا دتأع  ألخرى هذه القوائم المالية للشركة طبقا
  الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
  مبدأ التكلفة التاريخية  ٢-١- ٢

 
ستثناء ما تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي من أسس قياس أخرى كما هو مفصح عنه تاريخية باالتكلفة الأعدت هذه القوائم المالية طبقاً لمبدأ 
  في السياسات المحاسبية ذات الصلة.

 
  المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل الشركة  ٣- ١- ٢

 
  قامت الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى:

 
 ٨، "عرض القوائم المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - ة النسبية ريف األهميتع ،

  "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".
  آت"."تجميع المنش ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - تعريف المنشأة  
 ٣٩"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - سعر الفائدة  مؤشر إصالح 

  "األدوات المالية: اإلفصاحات". ٧"األدوات المالية: اإلثبات والقياس" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ي.المعدل للتقرير المالاإلطار المفاهيمي  

 
  لم يتم تحديد أي أثر جوهري عند تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة.

  
  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  ٤- ١- ٢

 
الشركة بتطبيقها بشكل ولم تقم  ٢٠٢١مارس  ٣١لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية للسنة المنتهية في 

  أن يكون لها أثر جوهري في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المنظورة. من غير المتوقع لهذه المعاييرمبكر. و
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١١  

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢

 
  اإليرادات  ٢- ٢

 
  .١٥م لمعيار الدولي للتقرير المالي رقخمس خطوات على النحو المبين في اتثبت الشركة اإليرادات بناًء على نموذج من 

 
  إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات على النحو التالي: ١٥يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
  تحديد العقود مع العمالء.  ●
  تحديد التزامات األداء في العقد.  ●
  تحديد سعر المعامالت.  ●
  معاملة اللتزامات األداء في العقد.سعر ال تخصيص  ●
  إثبات اإليرادات عند وفاء الشركة بالتزام األداء.  ●

 
  إيرادات من بيع البضائع 

 
المرتجعات والمخصصات، إن وجدت، في تقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقدي المقبوض أو مستحق القبض بالصافي من 

اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع للعميل، االعتيادي ألنشطة الشركة. تقوم الشركة بإثبات سياق العمل 
فى بما يؤثر على قبول العميل للبضائع. ويتم ويتمتع العميل بمطلق الحرية في استخدام أو بيع هذه البضائع، وأال يكون هناك التزام غير مستو

يل من خالل مستندات فحص تابعة لطرف خارجي وإشعارات إلصدار المواد، وتحويل مخاطر تسليم عندما يتم قبول هذه البضائع من قبل العمال
لقبول أو أن يكون لدى الشركة دليل موضوعي على التقادم والخسائر إلى العميل، قام العميل بقبول البضائع وفقاً لعقد البيع أو مع انقضاء أحكام ا

  استيفاء جميع معايير القبول.
 

غير مشروط ألنه ال يتم إثبات الذمم المدينة عندما يتم تسليم البضائع أو إقرارها من قبل العميل ألن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ 
رية. ركة في االعتبار آثار وجود مكونات تمويلية جوهند تحديد سعر المعاملة لبيع البضائع، تأخذ الشيلزم سوى مرور الوقت قبل أن يتم السداد. ع

معاملة  تتلقى الشركة دفعات مقدمة طويلة األجل من العمالء لبيع البضائع. يتم خصم سعر المعاملة لهذه العقود، باستخدام السعر الذي سينعكس في
  نصر التمويل الهام.ها عند بداية العقد، وذلك لألخذ في االعتبار عتمويل منفصلة بين الشركة وعمالئ

 
  إيرادات من خدمات تبطين وتغليف

 
ي يتم قياس اإليرادات من تقديم الخدمات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات والمخصصات، إن وجدت، ف

  الشركة.سياق العمل االعتيادي ألنشطة 
 

دمات التبطين بمرور الوقت باستخدام طريقة المخرجات من قبل العمالء. يتم تسجيل اإليرادات من خ تقدم الشركة خدمات تبطين األنابيب المقدمة 
لمنفعة ويستهلكها خالل حيث يقوم أداء الشركة بإنشاء أو تحسين أحد الموجودات التي يتحكم بها العميل أثناء إنشاء األصل أو تحسينه. يتلقى العميل ا

فواتير بالخدمات إلى العميل بناًء على إقرار من العميل ذ في إصدار فاتورة عند فحص الطرف الثالث. يتم إصدار فترة الخدمات، وللشركة حق ناف
  من خالل فحص الطرف الثالث.

 
ة لذلك، ال العميل والمسددة من قبل العميل أكثر من سنة واحدة. ونتيجليس لدى الشركة أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل البضائع المتعهد بها إلى 

  ابل القيمة الزمنية للنقود.تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت مق
  
  العمالت األجنبية  ٣- ٢

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض  (أ)

 
("العملة الوظيفية"). يتم إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة  

  عرض القوائم المالية باللایر السعودي وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة.
 

  معامالت وأرصدة  (ب)
 

امالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يتم إثبات يتم تحويل المع 
لعمالت أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية با

  ا عن اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.األجنبية عد
 

سها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت النقدية التي يتم قيا يتم تحويل البنود غير 
  التصورية.
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٢  

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢

 
  زكاة وضرائب  ٤-٢

 
ً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تخضع الشركة للزكاة عن الملكية العائدة إ لى المساهم السعودي ولضريبة الدخل العائدة إلى المساهم وفقا

ة للسنة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، عندما يتم حميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخساراألجنبي في الشركة. يتم ت
ً للتوجيهات تحديدها للسداد. عالوة على ذلك، يتم عرض مبالغ مصاريف الزكاة وضريبة الدخل لل سنة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية طبقا

  تركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بين مساهمي الشركة.الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للشركات ذات الملكية المش
 

وجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الم
ة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األوعية ضريبة غير المستخدمة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلالمؤقتة وخسائر ال

خل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الد
لة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر معاملة غير معامالت تجميع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعام
الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية السنة والتي الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت 

  ل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.يتوقع سريانها في حالة إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخ
 

بة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضري 
  لمؤقتة.يمكن االستفادة من الفروق والخسائر ا

 
إلجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً 

تداولة جلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة المالمتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤ
المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي 

  الوقت.
 

ير المقيمين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك توزيعات األرباح لى بعض المعامالت مع األطراف غتقوم الشركة باستقطاع ضريبة ع 
  المدفوعة للمساهم األجنبي، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 
  ومصنع ومعداتممتلكات   ٥- ٢

 
المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن  تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك 

  كلفة التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.الت
 

إلى  كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو إثباتها
س تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قيا

  ا فيها.الحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل السنة التي يتم تكبدهكأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف اإلص
 

عمار يتم احتساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األ
تلكات ستهالك في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة المماإلنتاجية المقدرة للموجودات. يتم تحميل مصاريف اال

  والمصنع والمعدات.
  
ة لألصل على تتم مراجعة القيم واألعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل سنة. يتم تخفيض القيمة الدفتري 

  القابلة لالسترداد.الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة 
 

ا أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إلثباتهتحدد 
 ة الموجودات التشغيلية ذاتضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئ

  الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.
 

إلى الفئة يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير 
/ أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها  ال الموجودات إلى موقعها والمناسبة للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إيص

رى عائدة من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخ
تنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل األعمال الرأسمالية قيد المباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود 
  االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
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  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
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١٣  

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  
  عقود اإليجار  ٦- ٢

 
وتقوم الشركة بإثبات أصل حق االستخدام والتزام اإليجار المقابل ار، عند بدء العقد. تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو يتضمن، عقد إيج

فة على أنها عق ود إيجار فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ
فضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف ات ذات القيمة المنخشهراً أو أقل) وعقود إيجار الموجود ١٢مدتها 

تهالك تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه اس
  المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.

 
  إيجاريةلوبات طم

 
يجار باستخدام يتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإل

قود اإليجار في الشركة، عندها نسبة لعمعدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامةً بال
ل يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصو

  مماثلة.على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط 
 

  لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، تقوم الشركة بما يلي:
 

  تمويًال حديثًا من طرف خارجي حصل عليه المستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس التغيرات في  - حيثما أمكن  - استخدام
  شروط التمويل منذ استالم تمويل الطرف الخارجي.

 ي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي يحتفظ بها المستأجر ئدة خالاستخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فا
  الفردي، والتي ال تملك تمويًال حديثًا من طرف خارجي.

 .إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال المدة والدولة والعملة والضمان  
 

  قيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:لاتتضمن المطلوبات اإليجارية صافي 
 

 .مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إيجار مدينة  
  .مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بداية العقد  
  تأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المس  
  .سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات  
 عقد.مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء ال  

 
  معقول في قياس االلتزام. م إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكليتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار التي يت

 
  يعرض التزام اإليجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

 
دفترية دام طريقة معدل الفائدة الفعلي) وخفض القيمة اليقاس التزام اإليجار الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار (باستخ 

  لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة.
 

  تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار (وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما:
 

 م مدفوعات حالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصتتغير مدة اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه ال
  المعدل. اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم

   تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه
عدل الخصم األولي (ما لم تتغير مدفوعات ن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام مالحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار ع

  بسبب تغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل). اإليجار
 ذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن يتم تعديل عقد اإليجار، وال تتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي ه

  الخصم المعدل.يق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل طر
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١٤  

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢

 
  (تتمة)عقود اإليجار   ٦- ٢

 
  موجودات حق االستخدام

 
يـوم البـدء وأي تكـاليف  اإليجـار المقابـل، ومـدفوعات اإليجـار التـي تمـت فـي أو قبـلتشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتـزام  

  ا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.مباشرة أولية. يتم قياسها الحقً 
  

لـذي توجـد عليـه أو اسـتعادة األصـل األساسـي إلـى الحالـة عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكـاليف تفكيـك وإزالـة أصـل مـؤجر، أو اسـتعادة الموقـع ا
ا لمعيـار المحاسـبة الـدولي رقـم مطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إثبـات المخال ، "المخصصـات والمطلوبـات ٣٧صـص وقياسـه وفقـً

  ، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون.المحتملة والموجودات المحتملة". يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة
 

ك موجودات حق االستخدام على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقـل استهاليتم  
يار الشـراء، يـتم اسـتهالك موجـودات حـق االسـتخدام ذات ملكية األصل األساسي أو تكلفة موجودات حق االستخدام تعكس توقع الشركة ممارسة خ

  الك في تاريخ بدء عقد اإليجار.لة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالص
 

  تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي.
  

يمته وتقوم بتسجيل الموجودات" لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت ق"انخفاض قيمة  ٣٦تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 
  أي خسائر انخفاض في القيمة.

 
ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قياس المطلوبات اإليجارية وموجودات حق االستخدام. يتم إثبات 

لمدفوعات ويتم إدراجها ضمن الربح أو ي السنة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه االمدفوعات ذات الصلة كمصروف ف
  الخسارة.

 
  موجودات غير ملموسة  ٧- ٢

 
تكلفة ة بالتقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموس

ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ا غير الملموسة باعتبارها لمتراكمة، إن وجدت. يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات ناقصا
  محددة.

 
عندما يتوفر أي دليل يشير تطفأ الموجودات غير الملموسة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي المحدد ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها 

غير الملموسة على األقل في  نخفاٍض في قيمته. يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجوداتإلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس ال
ع االقتصادية المستقبلية المتضمنة نهاية كل فترة تقرير. تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المناف

ت المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرا في األصل لتعديل فترة أو طريقة
  لملموسة.للموجودات غير الملموسة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير ا

 
والقيمة الدفترية للموجودات، ودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموج

  وتُثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات.
 

  األدوات المالية ٨-٢
 

  الموجودات المالية ١-٨- ٢
 

  التصنيف  )أ(
 

لتفاصيل كل نوع من أنواع الموجودات المالية. يعتمد  ٢٥ضاح رقم الشركة موجوداتها المالية وفًقا لقياسها بالتكلفة المطفأة. انظر اإليتصنف  
  ف على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.التصني
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  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٥  

 
  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢

 
  (تتمة) األدوات المالية ٨-٢

 
  (تتمة) الموجودات المالية  ١- ٨- ٢

 
  ثبات وإلغاء اإلثباتإلا  )ب(

 
ن خالل الربح عند اإلثبات المبدئي، تقيس الشركة الموجودات المالية بقيمتها العادلة، وفي حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة م 

لموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة لأو الخسارة، تضاف 
  الربح أو الخسارة.خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في 

 
تقوم  تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما 

الملكية التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا بتحويل الحقوق في الحصول على 
  بصورة فعلية. يتم إثبات أي حصة أنشأتها الشركة أو احتفظت بها في موجودات مالية محولة كأصل أو التزام منفصل.

 
  القياس   ) ج(

 
ت وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. تصنف على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودايعتمد القياس الالحق للموجودات المالية 

دفقات داتها المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة. الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التالشركة موجو
الية التي يتم قياسها فوعات ألصل الدين والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالنقدية والتي تتمثل فقط في مد

ً من عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قي ً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءا مته. يتم الحقا
  ب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.احتسا

 
  الشركة أي أدوات لحقوق الملكية، لذلك ال يتم عرض السياسات المحاسبية ذات الصلة.حالياً، ال تحمل 

 
  المطلوبات المالية  ٢- ٨- ٢

 
بات المالية مبدئياً بالقيمة لشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلويتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه ا

قة معدل العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة إلى المعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طري
  الفائدة الفعلي.

 
يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من اء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما وبات المالية عند الوفبتم إلغاء إثبات المطل

هذا  نفس الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة
  لفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة.تبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات ااالس

 
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٣- ٨- ٢

 
المالية عندما يكون لدى الشركة حق نافذ نظاًما في إجراء المقاصة  يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم

  للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. مثبتة والنيةللمبالغ ال
 

  انخفاض في قيمة الموجودات المالية ٩-٢
 

يضاح المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل. راجع اإلتقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها 
  والذي يوضح كيف تقوم الشركة بتحديد فيما إذا كان هناك تغير في مخاطر االئتمان.، ٢٦رقم 

 
والذي  ٩معيار الدولي للتقرير المالي رقم بالنسبة للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به ال

  ار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي بها. يتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو الخسارة.يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعم
  

قة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة. يتم تعديل تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن سداد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعل
  الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة. معدالت الخسارة لتعكس المعلومات

 
ل الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود يتم شطب الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما ال يوجد أي توقع معقو 

بين أمور أخرى، انخفاض كبير في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع الشركة اد، من توقعات معقولة لالسترد
  يوماً. ٧٢٠والفشل في أداء مدفوعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة تزيد عن 

 
ً بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في سنة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضا إذ وعيا

  االنخفاض في القيمة، يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً في الربح أو الخسارة.
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١٦  

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢

 
  انخفاض في قيمة الموجودات المالية       ٩-٢

 
االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل. راجع اإليضاح تقوم الشركة بتقييم الخسائر 

  ئتمان.، والذي يوضح كيف تقوم الشركة بتحديد فيما إذا كان هناك تغير في مخاطر اال٢٦رقم 
 

والذي  ٩تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم بالنسبة للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى، 
  على الربح أو الخسارة. يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي بها. يتم تحميل مبلغ الخسارة

  
داد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة. يتم تعديل تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن س

  ة العمالء لتسوية الذمم المدينة.معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدر
 

 يتم شطب الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود 
 في االتفاق على خطة سداد مع الشركةتوقعات معقولة لالسترداد، من بين أمور أخرى، انخفاض كبير في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل 

  يوماً. ٧٢٠والفشل في أداء مدفوعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة تزيد عن 
 

ً بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة  إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في سنة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعيا
  بتة سابقاً في الربح أو الخسارة.عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثاالنخفاض في القيمة، يتم إثبات 

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخالف المخزون ١٠-٢

 
لة تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قيمتها. وفي حا

يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة هذا المؤشر، أو عندما  وجود مثل
كل أصل حديدها لاألصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ويتم ت

ا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من على حدة، إال إذ
يضه إلى قيمته الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخف

بل لالسترداد. ولتقدير قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قالقابلة 
ستخدم ناقصا تكاليف البيع، ت الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة

مؤشرات طريق تقييم مناسبة. ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المدرجة للمنشآت المتداولة علنا أو أي 
  أخرى متاحة للقيمة العادلة.

 
ريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات التي الخسارة ضمن فئات المصايتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو 

  انخفضت قيمها.
 

  مخزون  ١١-٢
 

يهما أقل. تشتمل يتم إظهار المواد األولية وقطع الغيار واللوازم واألعمال قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أ
الئمة من النفقات غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة عمالة المباشرة ونسبة مالتكلفة على المواد المباشرة وال

اليف بنود االستيعابية التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تك
مات الكمية. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً بعد حسم الخصومات وخصو المخزون المشتراة

  التكاليف المقدرة الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.
 

المخزون واالستخدام التاريخي واالستخدام المتوقع ة بما في ذلك عمر بنود تم تكوين مخصص مخزون متقادم مع األخذ في االعتبار عوامل مختلف
  في المستقبل.

 
  ذمم مدينة تجارية ١٢-٢

 
ل هذه الذمم الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المباعة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصي

ً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة أو أقل، يتم في غضون سنة واحدة  تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفا
  انية المتوقعة.التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص الخسارة االئتم

  
  يماثلهنقد وما  ١٣-٢

 
عرض قائمة المركز المالي وعرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك  لغرض

إلى  ويلواالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتح
  قدية معلومة والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية بسبب التغيرات في القيمة.مبالغ ن
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٧  

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢

 
  رأس المال ١٤-٢

 
  تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.

 
  ذمم دائنة تجارية  ١٥-٢

 
الحصول عليها في سياق األعمال االعتيادية من الموردين. التي يتم الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات 

وبات غير يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطل
ُ متداولة. ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة ا   قاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.لعادلة وت

  
  اقتراضات ١٦-٢

 
ً بالقيمة العادلة (باعتبارها متحصالت تم استالمها) صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات  يتم إثبات االقتراضات مبدئيا

بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت (صافية من تكاليف المبدئي، تقاس االقتراضات طويلة األجل 
  المعاملة) والقيمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية  تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء 

حّملة، في لاللتزام المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات الم
  بالصافي" أو "تكاليف مالية". - دات تشغيلية أخرى الربح أو الخسارة كـ "(مصاريف) إيرا

 
ً بعد نهاية  ١٢يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن  شهرا

  السنة.
 

  تكاليف االقتراض ١٧-٢
 

تشييد أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملتها خالل الفترة الزمنية المطلوبة اقتناء أو  مباشرةً إلىإن تكاليف االقتراض العامة والمحددة العائدة 
 الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منه أو بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي

االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات محددة ريثما يتم إنفاقها على  م خصم إيرادو بيعها. يتتصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أ
ا الموجودات المؤهلة وذلك من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة. تدرج تكاليف االقتراضات األخرى ضمن المصاريف في السنة التي يتم تكبده

  فيها في الربح أو الخسارة.
 

  الموظفين زامات منافعالت ١٨-٢
 

راتب تدير الشركة برنامًجا واحًدا لمنافع الموظفين حسب خطة منافع محددة تتفق مع نظام العمل في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر 
  وعدد سنوات الخدمة.

 
اكتواري مستقل بناء على  من قبل خبيرتم تنفيذها ال يتم تمويل خطة منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط ي

تساِو في كل طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساساً من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس م
  ابقة.السنوات السسنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في 

 
لتزام يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس اال 

فتراضات غيرات في االبمعدالت الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والت
  عادة قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.كإ

 
مباشرة في يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، 

  ملكية في السنة التي تحدث فيها.في حقوق ال مة التغيراتالدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في قائ
 

كتكاليف خدمة  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
مة المتراكمة، كما هو موضح في نظام البدالت وسنوات الخدالموظفين النهائية وسابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب 

  العمل في المملكة العربية السعودية.
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٨  

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢

 
  التقارير القطاعية ١٩-٢

 
ما في ذلك اإليرادات إيرادات ويتكبد عنها مصاريف، بقطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة الذي يشارك في أنشطة أعمال قد يتحقق منها  

المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى، والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ  والمصاريف
  القرارات التشغيلية لدى الشركة.

 
اإلدارة باعتباره ارات االستراتيجية. وتم تحديد مجلس والمركز المالي للشركة، واتخاذ القروقد قام مجلس إدارة الشركة بتقييم األداء المالي 

  المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.
 

  التشغيلية. يتم إعداد القوائم المالية على أساس قطاع تقرير بما يتفق مع المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات
 

  لعربية السعودية، وتقع جميع الموجودات التشغيلية للشركة في المملكة العربية السعودية.ة للشركة في المملكة اتتركز األنشطة التجاري
 

  ربحية السهم ٢٠-٢
 

لخدمة حقوق الملكية بخالف األسهم يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة الربح العائد إلى مساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف 
  ئمة خالل السنة المالية.لى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القاالعادية، ع

 
لتمويل تقوم ربحية السهم المخفضة بتعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم األساسية لمراعاة أثر الفوائد بعد ضريبة الدخل وتكاليف ا 

ي من شأنها أن تكون قائمة على افتراض ة باألسهم العادية المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التاألخرى المرتبط
  تحويل جميع األسهم العادية المحتملة المخفضة.

 
  تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة ٣

 
ً للمعايير الدولية  مالي استخدام تقديرات وأحكام معينة تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات للتقرير اليتطلب إعداد القوائم المالية وفقا

. والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل السنة
سابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون الخبرة ال يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على

ً لتعريفها، م ع النتائج مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا
، قامت اإلدارة، من خالل فريق إدارة األزمات، بشكل استباقي بتقييم احتمالية ١يضاح رقم بين في اإلالفعلية المتعلقة بها. ومع ذلك، وكما هو م

) في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها ١٩- تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد
خاصة بنا وقدراتنا اإلنتاجية والطلب على منتجاتنا، باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التوريد الالشركة والتي يمكن أن تؤثر سلًبا على سلسلة 

ي ظل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أدائنا المالي. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكامنا وتقديراتنا وافتراضاتنا المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة ف
  الظروف الحالية.

 
مخاطر التي ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل األشهر االثني عشر رات ذات التمت مناقشة التقدي

  الالحقة كما يلي:
 

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعّدات
 

تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار هالك. يتم تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعّدات لحساب االست 
ً ويتم تعديل مصروف االستهالك المس تقبلي االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا

 ٣١تاجية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعّدات. في عمار اإلنلأل ٩عندما تختلف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة. انظر اإليضاح رقم 
مقابل األعمار اإلنتاجية الحالية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيكون األثر  ٪١٠، إذا ما اختلفت األعمار اإلنتاجية بواقع ٢٠٢١مارس 

  مليون لایر سعودي. ٣٫٤على الربح للسنة 
  

  ريةلوبات إيجاموجودات حق االستخدام ومط
 
يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار الخاصة بالشركة. يتم استخدامها لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة 

  الموجودات المستخدمة في عمليات الشركة.
 

ً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة تخلق حافزاً اعند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي  قتصاديا
ً بشكل خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار (أو عدم إنهائه) م ؤكدا

  معقول.
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١٩  

 
  (تتمة) تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة ٣

 
  راضي والمباني، تعتبر العوامل التالية عادة األكثر صلة:لعقود تأجير قطع األبالنسبة 

 
  .(أو عدم اإلنهاء) إذا كانت هناك عقوبات جوهرية لإلنهاء (أو عدم التمديد)، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد  
  عادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد مة جوهرية متبقية، فإذا كان من المتوقع أن يكون ألي تحسينات على عقار مستأجر قي

  (أو عدم اإلنهاء).
  وما لم يرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في عين االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجير السابقة والتكاليف وتوقف العمل

  الستبدال األصل المؤجر.
 

الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال عموما  اإليجار باستخدام معدل الفائدةيتم خصم مدفوعات 
بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على الشركة سداده 

ت قيمة مماثلة لموجودات حقوق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان لضرورية للحصول على موجودات ذاالقتراض المبالغ ا
  وشروط مماثلة.

 
  اإليرادات  ٤

 
   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

     في نقطة زمنية معينة
  ١٬٦٦٨٬٨٦٣٬٨٤٤   ٨٨٨٬٥٨٧٬٥٣٤    إيرادات من بيع البضائع - 

     في مرور الوقت
  -   ٤٦٬٩١٨٬٨٠٠    تقديم خدماتإيرادات من  - 

   ١٬٦٦٨٬٨٦٣٬٨٤٤  ٩٣٥٬٥٠٦٬٣٣٤  
 

مشتقة من عميل خارجي واحد (للسنة المنتهية في  ٢٠٢١مارس  ٣١مليون لایر سعودي تقريبًا للسنة المنتهية في  ٨١٣٫٢تم إثبات إيرادات بمبلغ 
  مليار لایر سعودي مشتقة من عميل خارجي واحد). ١٫٦: ٢٠٢٠مارس  ٣١

 
  تكلفة اإليرادات  ٥

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
   

  ١٬٢٠٦٬٤٠٧٬٣٤٥    ٦٠٨٬٢٤٢٬١٩٢   تكلفة المواد
  ٤٨٬٠٠٦٬٨٣١   ٤٢٬٧٧٢٬٢٣١    رواتب ومنافع

  ٣٣٬٢٨٨٬٩١٥    ٣٨٬١٧١٬٨٧٥  ١١ -  ١٠  استهالك
  ٣٬٥١٢٬٠٢٣  ١٬٦٥١٬٢٦٧   مواد تغليف

  ٣٬٧٣١٬٣٩١   ٦٤٨٬٧٨٥  ١٣  مخصص مخزون متقادم
  ١٧٢٬٥٢١   ٩١٬٦٧٣  ١٢  إطفاء

  ٢٠٬٤٣١٬٣٠٣  -    تكاليف مقاولين من الباطن
  ١٦٬٩٦١٬٢٥٨    ١٣٬٧٣١٬٣٤٧   أخرى

  ١٬٣٣٢٬٥١١٬٥٨٧    ٧٠٥٬٣٠٩٬٣٧٠  
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٠  

 
  مصاريف عمومية وإدارية ٦

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح  
    

  ٩٬١٥٠٬٢٨٨  ٧٬٨٦٤٬٠٧٢    رواتب ومنافع
  ٧٧٦٬٣٩٩  ١٬٧٩٢٬٣١٣    أتعاب مهنية 
  ٥٠٤٬٩١٧  ١٬٠١٣٬١٣٦    مرافق 
  ٢٢١٬٩٧٦  ٢٤٩٬٩٩٧   ١٠  استهالك 
  ٢٩٥٬٤٦٢  ٢٦٣٬١٠٢   حإصال 
  ١٠٤٬٣٠٢  ١١٠٬٩٩٥   سفر 
  ٢٦٩٬٩٤٩  ٧٢٬١٦٢    إيجار 
  ٤٣٬١٣٠  ٢٢٬٩١٨   ١٢  إطفاء 
  ١٬٣٣٩٬٥١٨  ١٬٤٦٨٬٦٠٧   أخرى 

  ١٢٬٧٠٥٬٩٤١  ١٢٬٨٥٧٬٣٠٢  
  
  مصاريف بيع وتسويق  ٧

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح  
    

  ٤٬٩٩٩٬٥٢٦   ٣٬٨٠١٬٩١٢    إيجار
  ١٬٦٤٥٬٨٨٥   ١٬٢٥٨٬٩٥٥    رواتب ومنافع

  ٨٣٬٠٠٣   ٩٦٬٦٦٧   ١٠  استهالك
  ٩٢٨٬٧٨٦   ٣٨٩٬٢٦٩    أخرى

   ٧٬٦٥٧٬٢٠٠   ٥٬٥٤٦٬٨٠٣  
 

  بالصافي - (مصاريف) إيرادات تشغيلية أخرى  ٨
 

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  

  ٢٬٥٠٨٬٣٤١   ) ١٬٦٢٦٬٦٠٨(   (خسارة) ربح تحويل عمالت أجنبية
  ٩٠٬٧٠١  ١٠٬٨٢٠   أخرى

   )٢٬٥٩٩٬٠٤٢   ) ١٬٦١٥٬٧٨٨  
 

  ماليةتكاليف  ٩
 

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
    

  ٢٥٬٨٢١٬٧١٢  ١٥٬٥٩٨٬٥٠٨  ١٩  تكاليف مالية على اقتراضات قصيرة األجل
  ١٠٬٣٥٢٬٤٣٠  ٩٬٠٣٧٬٠٠٦   نفقات تسهيالت خطابات االعتماد

  ٥٬٥٧٤٬٠٥٥  ٥٬٢٣٧٬٧٨٣  ٢٤  مساهمينتكاليف مالية على قروض من 
  ١٬٤٨٢٬١٢٨  ١٬٢١٠٬٠٨٣  ٢٠  تكاليف مالية على مطلوبات إيجارية

  ٣٨١٬٧٥٠  ٤٩٥٬٧٨٤   ٢١  تراكم التزامات منافع الموظفين
  ٢٬٣٣٠٬٩٢٤  ٤٣١٬٨٥٨  ١٨  تكاليف مالية على اقتراضات طويلة األجل

     صندوق التنمية الصناعية السعوديرسوم ارتباطات عكس 
  ٤٤٠٬٧٧٠  -   ١٨  ")الصندوق("  
  ١٬٧٢٦٬٧١٨  -    أخرى

  ٤٨٬١١٠٬٤٨٧  ٣٢٬٠١١٬٠٢٢  
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢١  

 
  ممتلكات ومصنع ومعدات ١٠

 

  
  أبريل ١

  مارس ٣١   )١تحويل (إيضاح   استبعاد / تحويل  إضافات  ٢٠٢٠
٢٠٢١  

٢٠٢١       
       التكلفة

       مبان وتحسينات على عقار
  ٧٣٬٢٠٣٬٤٠٢  ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥  ٢٬٥٨٥٬٠٢١     -   ٤٦٬٣٢٧٬٧٧٦   مستأجر 

  ٥٥٤٬٩٤٧٬٤٩٠  ١٢٨٬٢٤٢٬٨١٥  ٢٬٥٣٤٬٨٨٥   ٣٬٥٤٣  ٤٢٤٬١٦٦٬٢٤٧   مصنع وآالت 
           أثاث وتجهيزات 

  ٣٬٨٧٤٬٥٢٨  ٥٥٩٬١٣٩  ٤٨٬٥٩٢  ٦١٬١٠٦  ٣٬٢٠٥٬٦٩١  ومعدات مكتبية 
  ١٬٣٤٨٬٣٨٦      -       -   -   ١٬٣٤٨٬٣٨٦   سيارات 
   -   ٧٥٠٬٤٤٤   ) ٥٬١٦٨٬٤٩٨(  ١٬٣٨٨٬٦٥٤  ٣٬٠٢٩٬٤٠٠   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

  ٦٣٣٬٣٧٣٬٨٠٦  ١٥٣٬٨٤٣٬٠٠٣      -   ١٬٤٥٣٬٣٠٣  ٤٧٨٬٠٧٧٬٥٠٠  
      

       اكمك متراستهال
  ) ٣٦٬٥٤٢٬٠٦٥(   ) ١١٬١٤٤٬٠٨٢(    -   )٣٬٤٦٤٬٧٢٣(   ) ٢١٬٩٣٣٬٢٦٠(   مبان وتحسينات على عقار

       مستأجر
  ) ٣١٤٬٥٧٨٬٨٠٠(   ) ٦٤٬٣٧٥٬٦٢٧(    -   ) ٢٧٬٨٨٦٬٨٨٠(   ) ٢٢٢٬٣١٦٬٢٩٣(   مصنع وآالت

           أثاث وتجهيزات
  ) ٣٬٥٩٥٬٠١٧(   ) ٥٣٥٬٢٠٣(   -   ) ١٧٦٬٢٦٣(   ) ٢٬٨٨٣٬٥٥١(  ومعدات مكتبية

  ) ١٬٢٧٧٬٤٠٤(      -    -   ) ٦٥٬٦٤٤(   )١٬٢١١٬٧٦٠(   سيارات
  )٣٥٥٬٩٩٣٬٢٨٦(   ) ٧٦٬٠٥٤٬٩١٢(   -   ) ٣١٬٥٩٣٬٥١٠(  ) ٢٤٨٬٣٤٤٬٨٦٤ (  

    ٢٧٧٬٣٨٠٬٥٢٠      ٢٢٩٬٧٣٢٬٦٣٦   صافي القيمة الدفترية
 
 

 
  أبريل ١

  إضافات  ٢٠١٩
  استبعادات/

  تحويل
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
٢٠٢٠      
      التكلفة

      مبان وتحسينات على عقار
  ٤٦٬٣٢٧٬٧٧٦  -   -   ٤٦٬٣٢٧٬٧٧٦  مستأجر 

  ٤٢٤٬١٦٦٬٢٤٧  -   ١٣٥٬٨٤١  ٤٢٤٬٠٣٠٬٤٠٦  مصنع وآالت
      أثاث وتجهيزات

  ٣٬٢٠٥٬٦٩١  -   ٢٢٨٬٦٥٩  ٢٬٩٧٧٬٠٣٢  ومعدات مكتبية 
  ١٬٣٤٨٬٣٨٦  ) ٢٤٧٬٠٠٠(  ٩٠٬٤٦٤  ١٬٥٠٤٬٩٢٢  سيارات

  ٣٬٠٢٩٬٤٠٠  -   ٢٬٤٦٤٬٥٢٥  ٥٦٤٬٨٧٥  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 ٤٧٨٬٠٧٧٬٥٠٠  ) ٢٤٧٬٠٠٠(  ٢٬٩١٩٬٤٨٩  ٤٧٥٬٤٠٥٬٠١١  
    

      متراكم استهالك
      مبان وتحسينات على عقار

  ) ٢١٬٩٣٣٬٢٦٠(  -   ) ٢٬٥٦٨٬٠٧٥(  ) ١٩٬٣٦٥٬١٨٥(  مستأجر 
  ) ٢٢٢٬٣١٦٬٢٩٣(  -   ) ٢٣٬٩٠٤٬٩٠٥(  ) ١٩٨٬٤١١٬٣٨٨(  مصنع وآالت

      أثاث وتجهيزات
  ) ٢٬٨٨٣٬٥٥١(  -   ) ١٥٥٬٦٣٦(  ) ٢٬٧٢٧٬٩١٥(  ومعدات مكتبية 

  ) ١٬٢١١٬٧٦٠(  ٢٤٧٬٠٠٠  ) ٩٥٬٤٩٦(  ) ١٬٣٦٣٬٢٦٤(  سيارات
 )٢٤٨٬٣٤٤٬٨٦٤(  ٢٤٧٬٠٠٠  ) ٢٦٬٧٢٤٬١١٢(  ) ٢٢١٬٨٦٧٬٧٥٢ (  

  ٢٢٩٬٧٣٢٬٦٣٦    ٢٥٣٬٥٣٧٬٢٥٩  صافي القيمة الدفترية
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٢  

 
  (تتمة) ممتلكات ومصنع ومعدات ١٠

 
  اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي:يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار 

 
  عدد السنوات 

  
 ٢٠ -  ١٠  مبان وتحسينات على عقار مستأجر  
 ٢٠ -  ٢  مصنع وآالت  
 ٥ -  ٢  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
 ٥ -  ٣  سيارات  

 
  موجودات حق االستخدام ١١

 
  وعالمجم  مبنى  أرض 

     التكلفة
  ٣٨٬٠٥٥٬٧٨٦   ٢٬٤١٣٬٥٨٠  ٣٥٬٦٤٢٬٢٠٦  ٢٠٢٠أبريل  ١في 

  ٢٬٧٧٧٬١٢٣   -   ٢٬٧٧٧٬١٢٣  تحويل 
  ٤٠٬٨٣٢٬٩٠٩  ٢٬٤١٣٬٥٨٠  ٣٨٬٤١٩٬٣٢٩  ٢٠٢١مارس  ٣١في  

    
     االستهالك المتراكم 

  ) ٦٬٧٧٠٬٧٤٥(   ) ٦٠٣٬٣٩٥(  ) ٦٬١٦٧٬٣٥٠(  ٢٠٢٠أبريل  ١في 
  ) ٣٠٨٬٥٦٩(   -   ) ٣٠٨٬٥٦٩(  تحويل

  ) ٦٬٩٢٥٬٠٢٩(   ) ٨٩٢٬٦٧٨(  ) ٦٬٠٣٢٬٣٥١(  استهالك
  ) ١٤٬٠٠٤٬٣٤٣(  ) ١٬٤٩٦٬٠٧٣(  ) ١٢٬٥٠٨٬٢٧٠(  ٢٠٢١مارس  ٣١في 

    
     صافي القيمة الدفترية

  ٢٦٬٨٢٨٬٥٦٦   ٩١٧٬٥٠٧  ٢٥٬٩١١٬٠٥٩  ٢٠٢١مارس  ٣١في 
    

 
  المجموع  مبنى  أرض 

     التكلفة
     :١٦تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

     لموجودات حق االستخداماإلثبات المبدئي 
  ١في  ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  ٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤  ٢٬٩٤١٬٧٧٨  ٣٥٬٦٤٢٬٢٠٦  ٢٠١٩أبريل     
  ) ٥٢٨٬١٩٨(  ) ٥٢٨٬١٩٨(  -    إنهاء عقود خالل السنة

  ٣٨٬٠٥٥٬٧٨٦   ٢٬٤١٣٬٥٨٠   ٣٥٬٦٤٢٬٢٠٦   ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
    

     الك المتراكماالسته 
  -   -   -   ٢٠١٩أبريل  ١في 

  ٩٩٬٠٣٧  ٩٩٬٠٣٧  -   إنهاء عقود خالل السنة
  ) ٦٬٨٦٩٬٧٨٢(  ) ٧٠٢٬٤٣٢(   ) ٦٬١٦٧٬٣٥٠(  استهالك

  ) ٦٬٧٧٠٬٧٤٥(  ) ٦٠٣٬٣٩٥(   ) ٦٬١٦٧٬٣٥٠(  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
    

     صافي القيمة الدفترية
  ٣١٬٢٨٥٬٠٤١  ١٬٨١٠٬١٨٥    ٢٩٬٤٧٤٬٨٥٦  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

    
  
سنة ويتم أخذ  ١٦إلى  ٣لدى الشركة عقود إيجار فيما يتعلق بالعديد من قطع األراضي والمباني. عادةً ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة من  

    خيار التمديد في االعتبار عندما يكون من المؤكد بشكل معقول أن إدارة الشركة ستمارسه.
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٣  

  
  (تتمة) موجودات حق االستخدام  ١١

  
اوض على شروط اإليجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي م التفيت

  تعهدات، وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
 

  قصيرة األجل أو منخفضة القيمة.ر ، لم يكن لدى الشركة أي عقود إيجا٢٠٢٠و ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٧٫٨: ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي ( ٧٫٩، بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار مبلغ ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
  مليون لایر سعودي).

 
  موجودات غير ملموسة ١٢

 

  
  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
     التكلفة

  ٢٬١١٥٬٣٩٧  ٢٬١٢٥٬٣٩٧   أبريل ١في 
  ١٠٬٠٠٠   ٦٬٠٠٥   إضافات

  ٢٬١٢٥٬٣٩٧   ٢٬١٣١٬٤٠٢    مارس ٣١في 
 

     اإلطفاء المتراكم
  ) ١٬٧٨٣٬٥٩٧(  ) ١٬٩٩٩٬٢٤٨(   أبريل ١في 

  ) ٢١٥٬٦٥١(  ) ١١٤٬٥٩١(    إطفاء السنة
  ) ١٬٩٩٩٬٢٤٨(  ) ٢٬١١٣٬٨٣٩(    مارس ٣١في 

    
  ١٢٦٬١٤٩   ١٧٬٥٦٣    الدفتريةصافي القيمة 

 
  ات.تمثل الموجودات غير الملموسة البرمجيات ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر البالغ ثالث سنو

 
  مخزون ١٣

 

  
  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
    

  ٨١٬١٢٧٬٤٨١   ٣٢٬١٦٠٬٠٢٦    مواد أولية
  ٣٬٧٣٠٬٣٢٧    ١٬٠٥٨٬٥٧٥   التنفيذأعمال قيد 

  ٥٤٬٣٩٠٬٦١٧   ٥٥٬٧٣٢٬٢٦٨   منتجات جاهزة الصنع
  ١٥٬١٥١٬٥٠٩   ٣٣٬١٦٣٬٦٨٤   قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع

  ٢٧٬١٨٢٬٩٥٩   -    بضائع بالطريق
  ١٨١٬٥٨٢٬٨٩٣  ١٢٢٬١١٤٬٥٥٣  

  ) ٥٬٧٩٩٬٠٩٩(  ) ٧٬٦١٩٬٢٣٤(   ناقصاً: مخصص مخزون متقادم
  ١٧٥٬٧٨٣٬٧٩٤    ١١٤٬٤٩٥٬٣١٩  

 
  فيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم:

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

  ٢٬٠٦٧٬٧٠٨  ٥٬٧٩٩٬٠٩٩   أبريل ١في 
  -    ١٬١٧١٬٣٥٠    )١تحويل (إيضاح 

  ٣٬٧٣١٬٣٩١   ٦٤٨٬٧٨٥    إضافة
  ٥٬٧٩٩٬٠٩٩   ٧٬٦١٩٬٢٣٤    مارس ٣١في 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٤  

 
  أخرىذمم مدينة تجارية وذمم مدينة  ١٤

 

  إيضاح 
  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
    

  ٥٤٨٬٧٥٩٬١٥٠     ٣٢٣٬٩٢٦٬٦٣٩   ذمم مدينة تجارية
  )٣٬٩٢٧٬٦٧٩(   ) ٦٬٦٦٩٬٢٠٣(    ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

  ٥٤٤٬٨٣١٬٤٧١   ٣١٧٬٢٥٧٬٤٣٦  
  ٤٬٩٥٣٬١٧٧   ١٨٬٩٣٥٬٤٢٩    دفعات مقدمة إلى موردين 
  ٨٩٬٨٢٨٬٦٢٠   ٦٬١٩٥٬٤٠٥  ٢٤  أطراف ذات عالقة 
  -   ٤٬٣٨٢٬٠٥٨   عقود موجودات 

 ً   -   ٤٬١١٦٬٣٧٦  ٢٣  ضريبة دخل مدفوعة مقدما
 ً   ٢٬٤٠٨٬٧٥١   ٢٬٧٤٦٬١١٣   مصاريف مدفوعة مقدما

     -   ٤٠٣٬٣٥٥   ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد 
     ٤٧٦٬٥٩٤     ٣٬٧٧٤٬٤٨٢   أخرى

  ٦٤٢٬٤٩٨٬٦١٣   ٣٥٧٬٨١٠٬٦٥٤  
 

  تمانية المتوقعة:فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئ   )أ(
 

٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  

  -   ٣٬٩٢٧٬٦٧٩  أبريل ١في 
  -    ٢٤٣٬٢٥١   )١تحويل (إيضاح 

  ٣٬٩٢٧٬٦٧٩   ٢٬٤٩٨٬٢٧٣   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
  ٣٬٩٢٧٬٦٧٩   ٦٬٦٦٩٬٢٠٣  مارس ٣١في 

 
٢٠٢٠  ٢٠٢١  

  
  ٢٬٩٢٧٬٦٧٩   ٥٬٦٦٩٬٢٠٣   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة العام

  ١٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬٠٠٠٬٠٠٠   خصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المحددم
  ٣٬٩٢٧٬٦٧٩  ٦٬٦٦٩٬٢٠٣  

 
مدى عمر الذمم المدينة تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على   )ب(

مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة، تم حساب الذمم المدينة التجارية بناًء على التجارية والموجودات المالية األخرى. من أجل قياس 
  خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التخلف عن السداد.

 
  ومعدالت الخسارة المتوقعة:فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية   ) ج(

 
   أيام التأخر عن السداد  

  ٢٠٢١مارس  ٣١
 ٩٠متداولة حتى  

  يوماً 
متأخرة السداد من 

  يوماً  ١٨٠ -  ٩١

متأخرة السداد  
 -  ١٨١من 

  يوماً  ٣٦٥
أكثر من 

  المجموع  يوماً  ٧٣٠
      

   ٪ ١٠٠  ٪٧٫٦٦  ٪١٫٣٥ -  ٪٠٫٠٢   ٪٠٫١٨ -  ٪٠٫٠١  معدل الخسارة المتوقعة
ذمم مدينة  - إجمالي القيمة الدفترية 

  ٣٢٣٬٩٢٦٬٦٣٩  ١٢٩٬٣٩٤  ٥٬٧٩٥٬٨١٠  ١٨٨٬١٩٨٬٣٣١  ١٢٩٬٨٠٣٬١٠٤  تجارية
  ٥٬٦٦٩٬٢٠٣  ١٢٩٬٣٩٤  ٤٤٣٬٩٥٩  ٤٬٩٠٢٬٦٨٦  ١٩٣٬١٦٤  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٥  

 
  (تتمة) ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى   ١٤

 
   أيام التأخر عن السداد 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١
 ٩٠متداولة حتى  

  يوماً 
متأخرة السداد من 

  يوماً  ١٨٠ -  ٩١

متأخرة السداد  
 -  ١٨١من 

  يوماً  ٣٦٥
 ٧٣٠أكثر من 

  المجموع  يوماً 
  

   ٪ ١٠٠  ٪٠٫٦٣-  ٪٠٫١٢  ٪٠٫٢٥ -  ٪٠٫٠٢  ٪٠٫١٦ -  ٪٠٫٠١  معدل الخسارة المتوقعة
ذمم مدينة  - إجمالي القيمة الدفترية 

  ٥٤٨٬٧٥٩٬١٥٠  ٣٢٥٬٥١٠  ٨٩٬١٤٠٬٥١٥  ١١١٬٨٨٦٬٦٨٨  ٣٤٧٬٤٠٦٬٤٣٧  تجارية
  ٢٬٩٢٧٬٦٧٩  ٣٢٥٬٥١٠  ١٬١٨٧٬٤٥٦  ٧٠٢٬٩٠٣  ٧١١٬٨١٠  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 
على  ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢١مارس  ٣١قبل شهراً  ٤٨تستند معدالت الخسارة المتوقعة على جدول المدفوعات للمبيعات على مدى فترة 

معلومات الحالية والمستقبلية التوالي، وعلى ما يقابلها من خسائر ائتمانية سابقة وقعت في هذه السنة. يتم تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس ال
لتضخم للدولة معدل اعلى عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. حددت الشركة الناتج المحلي اإلجمالي و

بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه  السابقة تبيع منتجاتها فيها لكي تكون العوامل األكثر مالءمة، وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارةالتي 
  العوامل.

 
ند االنتهاء من الخدمات، يتم إثبات موجودات العقد مبدئيًا لإليرادات المكتسبة من تقديم الخدمة وهي مشروطة بإكمال العمل بنجاح. وع   )د(

  يتم إعادة تصنيف المبالغ المثبتة كموجودات عقد إلى ذمم مدينة تجارية.
 

مارس  ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫٢، بلغ إجمالي قيمة سعر المعاملة غير المستوفى جزئيًا أو كليًا ما قيمته ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  
مارس  ٣١٪ من سعر المعاملة المخصص للعقود غير المستوفاة كما في ١٠٠ة : ال شيء). تتوقع اإلدارة أن يتم إثبات نسب٢٠٢٠
  .٢٠٢٢س مار ٣١كإيرادات خالل السنة المنتهية في  ٢٠٢١

 
تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  

  ، كان مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على موجودات العقد غير جوهري.٢٠٢١مارس  ٣١لموجودات العقد. كما في 
 

  المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى للشركة مقومة باللایر السعودي.ذمم القيم الدفترية لل  (هـ)
 

ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على موجودات منخفضة القيمة. ويمثل الحد األقصى   )و(
  لذمم المدينة المذكورة أعاله.اللتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية لكل فئة من فئات 

 
  ال تحتفظ الشركة بأي رهن كضمان.  )ز (

 
  نقد وما يماثله ١٥

 

  
  مارس ٣١

٢٠٢١  
  مارس ٣١ 

٢٠٢٠  
    

  ٣٣٬٣٩٣   ١٢٬٢٤٣    نقد في الصندوق
  ٦٩٬٠٩٠٬٧٢٧   ٤٢٬٣٠٤٬٢٠٠    نقد لدى البنك

   ٦٩٬١٢٤٬١٢٠   ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣  
  

ق-109



  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٦  

 
  رأس المال ١٦

 
ً بمبلغ  ٢١٬٠٠٠٬٠٠٠من  ٢٠٢١مارس  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في  : ٢٠٢٠مارس  ٣١لایر سعودي للسهم الواحد ( ١٠سهما

  لایر سعودي للسهم الواحد) مملوكة كما يلي: ١سهماً بمبلغ  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥
 

  نسبة الملكية  بلد 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  التأسيس  المساهم

    
  ٥٠٫٠١  ٥٠٫٠١  موريشوس  القابضة المحدودةشركة ويلسبون موريشوس 

     
  ٢٨٫٥٠  ٢٨٫٥٠  المملكة العربية السعودية  ر الصناعيشركة عزيز للمقاوالت واالستثما

  ١٦٫٥٠  ١٦٫٥٠  المملكة العربية السعودية  شركة فيجن العالمية لالستثمار
  ٤٫٩٩  ٤٫٩٩  المملكة العربية السعودية  محورين للخدمات الصناعية

  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  
 

لایر سعودي كجزء من تحويل الشركة  ٥، أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢٠٢١رس ما ٣١خالل السنة المنتهية في 
الجمعية العمومية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. بناًء على توصية مجلس اإلدارة، قرر مساهمو الشركة في اجتماع 

لایر سعودي. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذه الزيادة في  ٥زيادة رأس المال بمبلغ  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢١غير العادية المنعقد في 
  .٢٠٢١مارس  ٣١رأس المال خالل السنة المنتهية في 

 
ً إ ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥مساهمة مقفلة، تمت زيادة إجمالي عدد األسهم من باإلضافة إلى ذلك، وكجزء من تحويل الشركة إلى شركة  لى سهما

  لایر سعودي للسهم. ١٠سهماً مدرجاً بسعر  ٧٬٦٠٤٬٦٨٨لایر سعودي للسهم، وتم تحويلها إلى  ١سهماً مدرجاً بسعر  ٧٦٬٠٤٨٬٨٨٠
 

 ١٣٤٫٠خاص بهم تحويل قروض من المساهمين بمبلغ ، قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ال٢٠٢٠ديسمبر  ٢٨في  
. ٢٠٢١مارس  ٣١ى رأس مال. تم اإلنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بتعديل السجل التجاري خالل السنة المنتهية في مليون لایر سعودي إل

  .٢٨و ٢٤انظر أيًضا اإليضاحين رقم 
 

  احتياطي نظامي ١٧
 

ً للنظام الداخلي  ٪ من الربح للسنة بعد تعديل ١٠سبة للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة تحويل نوفقا
٪ على األقل من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حالياً على ٣٠الخسائر المتراكمة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

  كة.المساهمين في الشر
 
 

  اقتراضات طويلة األجل ١٨
 

  إيضاح  
  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
    

  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠   -    ١٨٫١  ق التنمية الصناعية السعوديصندو
  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠   -    ١٨٫٢  قرض من بنك تجاري

    -   ٧٠٬١٩٨٬٠٠٠  
    

  ٥٤١٬١٢٥   -     : تكاليف مالية مستحقةإضافة
    -   ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥  
    

     عرض االقتراضات طويلة األجل كما يلي:يتم 
  -    -      الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة

  ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥   -     الجزء طويل األجل ضمن المطلوبات غير المتداولة
    -   ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥  
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٧  

 
  (تتمة) اقتراضات طويلة األجل ١٨

 
  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  ١- ١٨

 
سعودي لتمويل إنشاء مرافق مصنع مليون لایر  ١٢٥٫٢القرض الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ مثل ذلك 

لسعودي الشركة. إن القرض كان مقوم باللایر السعودي. تم تحميل األتعاب اإلدارية السنوية والمدفوعة مقدًما من قبل صندوق التنمية الصناعية ا
  دوق التنمية الصناعية السعودي.، قامت الشركة بإعادة سداد االقتراض من صن٢٠٢١مارس  ٣١يب القرض. خالل السنة المنتهية في بموجب ترت

 
  قرض من بنك تجاري  ٢- ١٨

 
السوق السائدة ، حصلت الشركة على تسهيل قرض من بنك تجاري محلي. القرض مقوم باللایر السعودي ويحمل نفقات مالية بأسعار ٢٠١٦خالل 

، قامت الشركة بسداد ٢٠٢١مارس  ٣١لسنة المنتهية في والتي تستند إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية (سايبور"). خالل ا
  القرض بالكامل من بنك تجاري.

 
  اقتراضات قصيرة األجل ١٩

 
  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

  ٤٣٥٬٠٤١٬٨١٦  ١٢٩٬٢٠٠٬٨٧٢   اقتراضات قصيرة األجل
  ١٬٣٨٥٬٨٩٩   ١٬٢٠٧٬٩٠٧   تكاليف مالية مستحقة

  ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥   ١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩  
 

ي تعتمد تمثل تلك االقتراضات البنكية قصيرة األجل التي تم الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة الت
الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور). إن هذه التسهيالت مضمونة مقابل ضمانات شركات مقدمة من قبل المساهمين في على معدالت سعر 

  لشركة. إن القيم الدفترية لالقتراضات قصيرة األجل مقومة باللایر السعودي.ا
  

  مطلوبات إيجارية ٢٠
 

  موجودات حق االستخدام وااللتزامات المتعلقة بقطع األراضي والمباني.أبرمت الشركة بعض االتفاقات التي منحت الشركة الحق في 
 

  
  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
    

  ٤٣٬٩٣٢٬٩٣٦   ٤٧٬٥٣٢٬٩٣٦    مدفوعات اإليجار المستقبليةالحد األدنى ل
  ) ٧٬٧٩٥٬٩٢٨(  ) ١٦٬٠٢٩٬٥٣٥(    ناقصاً: سداد الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

   ٣٦٬١٣٧٬٠٠٨   ٣١٬٥٠٣٬٤٠١  
  ) ٤٬٤١٢٬٦٠٤(  ) ٣٬٨٦٤٬٦٩٦(    ناقصاً: التكاليف المالية المستقبلية غير المستحقة بعد

  ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤   ٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥    ألدنى لمدفوعات اإليجارصافي القيمة الحالية للحد ا
    

  ) ٦٬٦١٦٬٧٢٧(  ) ٥٬٩٣٢٬٣٢٨(   ناقًصا: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة
  ٢٥٬١٠٧٬٦٧٧   ٢١٬٧٠٦٬٣٧٧    الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية

 
  فيما يلي الحركة في المطلوبات اإليجارية:

 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

   
  -    ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤   أبريل ١في 

  ٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤   -    ١٦المالي رقم إثبات مبدئي لمطلوبات عقود االيجار عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
  -    ٢٬٦٣٧٬٨٢٥   )١تحويل (إيضاح 

  ١٬٤٨٢٬١٢٨   ١٬٢١٠٬٠٨٣   تراكم تكاليف مالية خالل السنة
  ) ٥٤٥٬٧٨٠(   -    عقد اإليجار الذي تم إنهاؤه خالل السنة

  ) ٧٬٧٩٥٬٩٢٨(  ) ٧٬٩٣٣٬٦٠٧(   مدفوعات خالل السنة
  ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤  ٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥   مارس ٣١في 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٨  

 
  التزامات منافع الموظفين ٢١

 
  وصف عام للخطة  ١- ٢١

 
هاية خدمة تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند ن

المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشروط الموظفين وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم 
فاء التزامات المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استي

فع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة من قبل خبير اكتواري سداد المنافع عند استحقاقها عند إنهاء العمل. تم آخر تقييم اللتزامات منا
  .٢٠٢١مارس  ٣١مستقل كما في 

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
    

  ٩٬٢١٧٬٧٥٠  ١٢٬٠٣٣٬١٤٠   أبريل ١في 
  -   ٣٬٤٧٥٬٩٧٠  ١  تحويل

  ١٬٦٣١٬١٥٠  ١٬٤٥٩٬٩٨٣   لفة الخدمة الحاليةتك
  ٣٨١٬٧٥٠  ٤٩٥٬٧٨٤    مصروف فائدة

  ) ٤٧٠٬٨٨٠(  ) ١٬٣٤٤٬٢٧١(    مدفوعات
  ١٬٢٧٣٬٣٧٠  ٥٠٩٬٤٢٢    إعادة القياس

  ١٢٬٠٣٣٬١٤٠  ١٦٬٦٣٠٬٠٢٨    مارس ٣١في 
 

  مبالغ مثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ٢- ٢١
 

  بالتزامات منافع الموظفين:المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المتعلقة  فيما يلي المبالغ
 

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

  ١٬٦٣١٬١٥٠  ١٬٤٥٩٬٩٨٣   تكلفة الخدمة الحالية
  ٣٨١٬٧٥٠  ٤٩٥٬٧٨٤   مصروف فائدة

  ٢٬٠١٢٬٩٠٠  ١٬٩٥٥٬٧٦٧   مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة
     إعادة القياس

  ١٬١٢٣٬١٥٠  ) ٢١٤٬١٨٣(    (الربح) الخسارة من التغير في االفتراضات المالية
  ١٥٠٬٢٢٠  ٧٢٣٬٦٠٥    خسائر الخبرة

     مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر
   ١٬٢٧٣٬٣٧٠  ٥٠٩٬٤٢٢  

 
  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  ٣- ٢١

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

  ٪٣٫٥٠  ٪٣٫٦٠   معدل الخصم
     ٪٣٫٠٠  ٪٣٫٠٠   معدل الزيادة في الرواتب

 
  تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  ٤- ٢١

 
  األثر على التزامات منافع الموظفين  التغير في االفتراض 

 
الزيادة في 
  االفتراض

النقص في 
  االفتراض

الزيادة في 
  االفتراض

النقص في 
  االفتراض

     
  ٢٬٣٢٥٬٦٥٧   )١٬٩٤٦٬٩٢٩(      ٪١٫٠٠  ٪١٫٠٠  معدل الخصم

  )١٬٩٧٤٬٨٥٨(   ٢٬٣١٥٬٨٧٨      ٪١٫٠٠     ٪١٫٠٠  معدل الزيادة في الرواتب 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٩  

 
  (تتمة) التزامات منافع الموظفين  ٢١

  
  (تتمة) تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  ٤- ٢١

  
الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون ابتة. وفي يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ث

ة التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام منافع الموظفين إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريق
فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند حساب إنهاء عقد  ة في نهاية(القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقع

  الموظف.
 

  تحليل االستحقاق المتوقع  ٥- ٢١
 

سنة. ويوضح الجدول أدناه تحليل االستحقاق المتوقع لمنافع نهاية الخدمة غير  ١٣يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة للشركة 
  المخصومة:

 

 
أقل من سنة 

  واحدة
إلى بين سنة 

  سنتين
 ٥بين سنتين إلى 

  المجموع  سنوات ٥أكثر من   سنوات
      

  ٩١٬٤٦٠٬٩٣٠  ٨٧٬٩٨٦٬٠١٢  ٢٬٤١٠٬٦٩٨  ٤٥٨٬٤٤٢  ٦٠٥٬٧٧٨  ٢٠٢١مارس  ٣١في 
 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ٢٢
 

  إيضاح 
  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
    

  ١٠٨٬٢٩٨٬٧١٢  ٧٦٬٥٢٩٬٣٩٧   ذمم دائنة تجارية
  ٣٨٬٧٣٩٬٥٥٨     ١٧٬٣٢٤٬٥١٣   فعات مقدمة من عمالءد

  ١٣٬٩٢٠٬٦١١  ٨٬٢٨٤٬٢٣٦   مصاريف مستحقة
  ٧٬٩٠٩٬٣٥٨  ٧٬٠٢٦٬٤٧٢   رواتب ومنافع

  -    ٤٠١٬٥٠١  ٢٤  أطراف ذات عالقة
  ٢٢٬٩٦٠٬٤٧١      -     ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

  -   ٣٬١٣٧   أخرى 
  ١٩١٬٨٢٨٬٧١٠  ١٠٩٬٥٦٩٬٢٥٦  

 
  تتعلق بالزكاة وضريبة الدخلأمور   ٢٣

 
  مكونات الوعاء الزكوي التقريبي العائدة إلى المساهمين السعوديين   ١- ٢٣

 
   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

    
  ١٣٬٤٧٠٬٤٩٣   ١٣٨٬٢٥٣٬٥٣١    حقوق الملكية في بداية السنة

  -    ٦٦٬٩٦٣٬١٦٧    زيادة في رأس المال 
  ٥٬٤٠٦٬٢٠٨   ١٠٬٢٠٥٬٧٨٢    مخصصات كما في بداية السنة 
  ١٤٧٬٠٢٥٬٩٨٦   ٦٦٬٤٩٢٬٠٦٠    اقتراضات، كما عّدلت 
  ١٥٬٨٥٩٬٠٣٠   ١٣٬٨١٦٬٥٨٩    مطلوبات إيجارية 
  ) ١١٤٬٩٠٦٬٤٠٧(   ) ١٣٨٬٦٧١٬٣٠٢(    ممتلكات ومصنع ومعدات، كما عّدلت 

  ) ١٥٬٦٣٩٬٣٩٢(   ) ١٣٬٣١٥٬١٩١(    موجودات حق االستخدام، كما عّدلت
  )٧٬٥٧٤٬٢٣٩(   ) ١٦٬٥٧٨٬٥٢٦(    أخرى

  ٤٣٬٦٤١٬٦٧٩  ١٢٧٬١٦٦٬١١٠    لوعاء الزكوي باستثناء الربح المعدل للسنةا
  ١٣٨٬٠٨٣٬٣٥٩  ٩٠٬٤٤٨٬١٥١   الربح المعّدل للسنة

  ١٨١٬٧٢٥٬٠٣٨  ٢١٧٬٦١٤٬٢٦١    الوعاء الزكوي التقريبي 
 

م السعودي. تستحق الزكاة على الربح المعدل ٪ من الوعاء الزكوي، باستثناء الربح المعدل للسنة، العائدة إلى المساه٢٫٥٧٨تستحق الزكاة بنسبة  
  ٪.٢٫٥للسنة بنسبة 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٠  

 
  (تتمة) أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  ٢٣

 
  مصروف ضريبة الدخل ٢-٢٣

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

    
  ٢١٬٣٦٤٬٧٤٥   ١٤٬٥٤١٬٠٢٥    ضريبة جارية

  ٣٬٦٧٤٬٤٠١   ٧٬٢٦٤٬٥٣٦     ضريبة مؤجلة محملة
   ٢٥٬٠٣٩٬١٤٦   ٢١٬٨٠٥٬٥٦١  

 
  اة وضريبة دخل مستحقة الدفعزك ٣-٢٣

 
  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة 
    

  ٢٢٬٦١٣٬٧١٢  ١٧٬٩٨٦٬٣٠٧  ٤٬٦٢٧٬٤٠٥   ٢٠٢٠أبريل  ١في 
  ٤٩٠٬٣٥٨  ٢٥٣٬٧٤٢  ٢٣٦٬٦١٦  )١تحويل (إيضاح  

  ٢٠٬١٣٧٬٢١٧  ١٤٬٥٤١٬٠٢٥  ٥٬٥٩٦٬١٩٢   مخصصات للسنة
  ) ٢٥٬٥١١٬٢٠٣(  ) ٢٠٬٨٦٨٬٤٣٧(  )٤٬٦٤٢٬٧٦٦(   مدفوعات 

  ) ١٦٬٠٢٩٬٠١٣(  ) ١٦٬٠٢٩٬٠١٣(  -    مدفوعة مقدماً خالل السنةضريبة 
  ١٬٧٠١٬٠٧١  ) ٤٬١١٦٬٣٧٦(   ٥٬٨١٧٬٤٤٧  ٢٠٢١مارس  ٣١في 

    
  ) ٣٬١٦٨٬٢٢٦(  ) ٣٬٢١٨٬٦٠٤(  ٥٠٬٣٧٨  ٢٠١٩أبريل  ١في  

  ٢٥٬٩٤١٬٧٧٢  ٢١٬٣٦٤٬٧٤٥  ٤٬٥٧٧٬٠٢٧  مخصصات للسنة
  ) ١٥٩٬٨٣٤(  ) ١٥٩٬٨٣٤(  -   ضريبة مدفوعة مقدماً خالل السنة

  ٢٢٬٦١٣٬٧١٢  ١٧٬٩٨٦٬٣٠٧  ٤٬٦٢٧٬٤٠٥  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
 

  مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى.مليون لایر سعودي ضمن ذمم  ٤٫١تم إدراج ضريبة الدخل المدفوعة مقدماً بمبلغ  
 

  تسوية عددية لمصروف ضريبة الدخل إلى الضريبة المستحقة فرضا ٤-٢٣
 

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

  ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢  ١٧٥٬٦٦٧٬٧٧٦   الدخل الربح قبل الزكاة وضريبة
    

     ٪٢٠  ٪ ٢٠   معدل ضريبة الدخل المطبق على الشركة
     ٪٥٠٫٠١  ٪٥٠٫٠١    لضريبة الدخلنسبة الملكية الفعلية الخاضعة 

    
  ٢٦٬٦٦٠٬٣٣٠  ١٧٬٥٧٠٬٢٩١   ضريبة الدخل على نسبة الملكية الفعلية

    
     التسوية:

  -   ٤٬٦٥٥٬١٣٨   موجودات الضريبة المؤجلة غير المثبتةيُضاف: األثر الضريبي ل
  ) ١٬٦٢١٬١٨٤(  ) ٤١٩٬٨٦٨(   إضافة: األثر الضريبي لمصاريف غير مسموح بها

   ٢٥٬٠٣٩٬١٤٦  ٢١٬٨٠٥٬٥٦١  
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣١  

 
  (تتمة) أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  ٢٣

 
  فروقات مؤقتة ٥-٢٣

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

  ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢  ١٧٥٬٦٦٧٬٧٧٦   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

     فروقات مؤقتة:
  ٢٬٠١٢٬٩٠٠   ٢٬٦٢٧٬٤٨٧    التزامات منافع الموظفين - 
  ٣٬٩٢٧٬٦٧٩   ٢٬٤٩٨٬٢٧٤     الخسارة االئتمانية المتوقعةمخصص  - 
  ٣٬٧٣١٬٣٩١   ٦٤٨٬٧٨٥    مخصص مخزون متقادم - 
  -   ) ٥٠٩٬٨٣٤(   أخرى - 

  ٢٧٦٬٢٢١٬٩٦٢  ١٨٠٬٩٣٢٬٤٨٨   صافي الدخل المعدل للسنة ألغراض الزكاة
 

  (تتمة) أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  ٢٣
 

  النهائيةوضع الشهادات والربوط  ٦-٢٣
  
. إن الربوط للسنوات من ٢٠١٠حصلت الشركة على الربوط النهائية للزكاة وضريبة الدخل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى  

ً من قبل ه ٢٠٢٠حتى  ٢٠١١ للسنوات حتى يئة الزكاة والضريبة والجمارك. استلمت الشركة شهادات الزكاة وضريبة الدخل قيد الفحص حاليا
٢٠٢٠ .  

 
مليون لایر سعودي. وتقوم الشركة حاليًا  ٤٫٦مع التزام إضافي بمبلغ  ٢٠١٦الحقًا لتاريخ التقرير، استلمت الشركة ربط الزكاة والضريبة لسنة 

القرار النهائي لهذا الربط. وفقًا  الزكاة والضريبة والجمارك. تعتقد إدارة الشركة أنه لن ينشأ أي التزام عند بتقديم اعتراضاتها على الربط مع هيئة
  .٢٠٢١لذلك، لم يتم إجراء أي تعديل في القوائم المالية لسنة 

 
  التزام ضريبة مؤجلة ٧-٢٣

 
  يتضمن الرصيد الفروقات المؤجلة العائدة إلى:

 

  
  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
    

  ) ٥٨٬١٦٧٬٩٦٩(  ) ٣٤٬٤٠٠٬٦٣٩(    خسائر مرحلة
  ) ٦٬٠١٧٬٧٧٥(  ) ٨٬٣١٦٬٦٧٩(    الموظفينالتزامات منافع 

  ) ٢٬٩٠٠٬١٢٩(  ) ٣٬٨١٠٬٣٧٩(    مخصص مخزون متقادم
  ٦٩٬٥٩١٬٥٩٩   ٩٠٬٢٧٥٬٨٨٨    ممتلكات ومصنع ومعدات

  ١٬١٨٨٬١٥٥  ) ٣٬٧٣١٬٦٣٥(    أخرى
  ٣٬٦٩٣٬٨٨١   ٤٠٬٠١٦٬٥٥٦    بالصافي - فروقات ضريبية مؤقتة 

    
  ٧٣٨٬٧٧٦  ٨٬٠٠٣٬٣١٢   التزام ضريبة مؤجلة
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٢  

 
  (تتمة) أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  ٢٣

 
  حركة التزام الضريبة المؤجلة ٨-٢٣

 
  الحركة في الضريبة المؤجلة العائدة إلى:

 

 
  

  خسائر مرحلة
التزامات منافع 

  الموظفين
مخصص 

  مخزون متقادم
ممتلكات 

  ومصنع ومعدات
  

  أخرى
  

  المجموع
     

  ) ١٬٢٠٣٬٥٥٥(  ) ١١٬٦٣٣٬٥٩٤(  ٢٠٢٠أبريل  ١في 
 
)٧٣٨٬٧٧٦  ٢٣٧٬٦٣١  ١٣٬٩١٨٬٣٢٠   ) ٥٨٠٬٠٢٦  

       محملة (دائنة) إلى:
قائمة الربح أو الخسارة  

  ٧٬٢٦٤٬٥٣٦  ) ٩٨٣٬٩٥٨  ٤٬١٣٦٬٨٥٨   ) ١٨٢٬٠٥٠(   ) ٤٥٩٬٧٨٠(   ٤٬٧٥٣٬٤٦٦  والدخل الشامل اآلخر
  ٨٬٠٠٣٬٣١٢  ) ٧٤٦٬٣٢٧  ١٨٬٠٥٥٬١٧٨  ) ٧٦٢٬٠٧٦(  ) ١٬٦٦٣٬٣٣٥(  ) ٦٬٨٨٠٬١٢٨(  ٢٠٢١مارس  ٣١في 

 

التزامات منافع   خسائر مرحلة  
  الموظفين

مخصص 
  مخزون متقادم

ممتلكات 
  المجموع  أخرى  ومصنع ومعدات

       
  ) ٢٬٩٣٥٬٦٢٥(  -   ١٦٬٦٦١٬٤٢٨  ) ٢٠٦٬٨١٢(  ) ٩٢١٬٩٥٩(  ) ١٨٬٤٦٨٬٢٨٢(  ٢٠١٩أبريل  ١في 

        محملة (دائنة) إلى:
قائمة الربح أو الخسارة  

  ٣٬٦٧٤٬٤٠١  ٢٣٧٬٦٣١  ) ٢٬٧٤٣٬١٠٨(  ) ٣٧٣٬٢١٤(  ) ٢٨١٬٥٩٦(  ٦٬٨٣٤٬٦٨٨  والدخل الشامل اآلخر
  ٧٣٨٬٧٧٦  ٢٣٧٬٦٣١  ١٣٬٩١٨٬٣٢٠  ) ٥٨٠٬٠٢٦(  ) ١٬٢٠٣٬٥٥٥(  ) ١١٬٦٣٣٬٥٩٤(  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

 
مليون لایر سعودي  ٥٠٫٥يلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب بمبلغ وعند الدمج، لم يتم استخدام الخسائر الضريبية غير المستخدمة لشركة 

  إلثبات أصل الضريبة المؤجلة بسبب عدم التأكد من إمكانية تحويل الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الشركة.
 

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢٤
 

لس اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة وأعضاء مجتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين 
  منشآت األعمال التي يمتلك المساهمون حصة فيها ("أطراف ذات عالقة أخرى").

 
تركة من قبل المساهمين يطرة المشتتطلب اتفاقية المساهمين تصويتًا متحفًظا باألغلبية لجميع القرارات األساسية. وعليه، تخضع الشركة للس

٪) وشركة فيجن ٢٨٫٥٪) وشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي (٥٠٫٠١الرئيسيين، أي شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة (
  دة.رب المحدو٪). وتخضع شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة بشكل رئيسي لسيطرة شركة ويلسبون كو١٦٫٥العالمية لالستثمار (

 
  فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها الشركة:  )أ(

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  طبيعة المعامالت والعالقة

   
    

  ٢٠٬٤٣٣٬٤٧٧   ٢٥٬٢٨٨٬٨٩٧   ركات زميلةش مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من
   -   ٦٬٨٤٧٬٩٤٤   رسوم ضمان الشركات للشركة 

   -   ٥٬٩٣٠٬٠٣٢   المساهمينمصاريف االكتتاب المحملة على 
  ٥٬٥٧٤٬٠٥٥   ٥٬٢٣٧٬٧٨٣   نفقات مالية محملة من قبل المساهمين

  ٣٬٢٦٤٬٣٢٩  ٧٤٢٬٠٠٩   مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من مساهم 
  ٢٬٩١٨٬٩٥٦    -    مبيعات لشركة زميلة 
  ٣٬٤١٢٬٩٧٨    -    تكلفة محملة من قبل المساهمين 
  ١٬٤٣٤٬٥٨١    -    تكلفة محملة على شركات زميلة 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٣  

 
  (تتمة) وأرصدة مع أطراف ذات عالقة معامالت  ٢٤
 
  تعويضات كبار موظفي اإلدارة:   )ب(

 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
   
  ٣٬١٩٣٬٢٥٠   ٣٬٠٤٩٬٠٩٦   رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

  ١٦٢٬٥٧٧   ١٠٩٬٢٢٤   منافع ما بعد الخدمة
 ٣٬٣٥٥٬٨٢٧  ٣٬١٥٨٬٣٢٠  

 
  المساهمينقروض من   ) ج(

 

 
  مارس ٣١ 
 ٢٠٢١  

  مارس ٣١
 ٢٠٢٠  

   
  ٥٢٬٨١٦٬١٩٨  ٤٨٢٬٨٢٧   شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة

  ٣٥٬٢٨٩٬٠٢٢  ٢٧٥٬١٤٨   شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي 
  ١٧٬٧٧٧٬١٧٦   ١٥٩٬٢٨٨   شركة فيجن العالمية لالستثمار 

  -    ٤٨٬١٧٦   محورين للخدمات الصناعية
  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ٩٦٥٬٤٣٩   مجموع العنصر الرئيسي للقروض من المساهمين 
   -   ٢٬١٩٩٬٠٢٩    تكاليف مالية مستحقة 

  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ٣٬١٦٤٬٤٦٨  
 

  فيما يلي الحركة في العنصر الرئيسي من القروض من المساهمين:
 

  مارس ٣١ 
٢٠٢١  

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

   
  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  أبريل ١في 

   )١األنابيب (إيضاح  تحويل من شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف 
  -    ١٤٬٠٢٣٬٤٤٣  شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة 

  -    ٦٬٧٥٥٬٧٢٤  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي
  -    ٨٬٢٥٦٬٩٩٦  شركة فيجن العالمية لالستثمار

 ٢٩٬٠٣٦٬١٦٣    -  
   إضافات:

  -    ٦٬٧٣٢٬٤٣٧  محورين للخدمات الصناعية
  -    ٦٣٣٬١٤١  يشوس القابضة المحدودةشركة ويلسبون مور

 ٧٬٣٦٥٬٥٧٨    -  
    تسديدات:

  -   )٣٬٧٧٢٬٦١٩(  شركة فيجن العالمية لالستثمار
  -   ) ٣٬٥٩٢٬٩٥٩  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

 ٧٬٣٦٥٬٥٧٨ (   -  
 ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ١٣٤٬٩١٨٬٥٥٩  

    تحويل إلى رأس المال: 
  -   ) ٦٦٬٩٨٩٬٩٥٥  قابضة المحدودةشركة ويلسبون موريشوس ال

  -   ) ٣٨٬١٧٦٬٦٣٩  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي
  -   ) ٢٢٬١٠٢٬٢٦٥  شركة فيجن العالمية لالستثمار

  -   ) ٦٬٦٨٤٬٢٦١  محورين للخدمات الصناعية
 ١٣٣٬٩٥٣٬١٢٠ (   -  

  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ٩٦٥٬٤٣٩  مارس ٣١في 
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  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٤  

  
 (تتمة)ات عالقة معامالت وأرصدة مع أطراف ذ ٢٤

  
  (تتمة) قروض من المساهمين  (ج) 

  
خالل تمثل هذه القروض التي تم الحصول عليها من المساهمين والتي تحمل نفقات مالية بمعدالت السوق السائدة. تستحق هذه القروض السداد  

مليون لایر  ١٣٤٫٠لعنصر الرئيسي للقروض البالغة اثني عشر شهًرا من تاريخ التقرير. قرر المساهمون في اجتماعهم العام غير العادي تحويل ا
  سعودي من "قروض من المساهمين" إلى "رأس مال".

 
  األرصدة القائمة الناشئة عن مبيعات/مشتريات البضائع والخدمات  )د(

 
  أطراف ذات عالقةمطلوب من   ) ١(

 

 
  مارس ٣١

٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
   

  -   ٢٬٩٦٥٬٦٠٩  شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
   -   ١٬٧٩١٬١٧٨  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

   -   ٩٧٨٬٤٥٦  شركة فيجن العالمية لالستثمار
   -   ٢٩٥٬٩٠٩  محورين للخدمات الصناعية

  ٣٬٣٧٠  ١١٠٬٧٧٩  المحدودةشركة ويلسبون كورب 
   -   ٥٣٬٤٧٤  مصنع عزيز لألنابيب األوروبية 

  ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠  -   يف األنابيبشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغل
 ٨٩٬٨٢٨٬٦٢٠  ٦٬١٩٥٬٤٠٥  

  
  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ) ٢(

 

 
  مارس ٣١

 ٢٠٢١  
  مارس ٣١

 ٢٠٢٠  
   

  -    ٢٣١٬٨٨٠   محورين للخدمات الصناعية
  -    ١٣٧٬٨٠٤   شركة فيجن العالمية لالستثمار
  -    ٣١٬٨١٧   شركة اريبين بايبس بروجيكت

 ٤٠١٬٥٠١     -  
 

  خاطر الماليةإدارة الم ٢٥
 

  عوامل المخاطر المالية  ١- ٢٥
 

ومخاطر سعر الفائدة على تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة  
ج الشركة إلدارة المخاطر بشكٍل عام على عدم القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنام

شركة. تتم إدارة المخاطر من قبل مجلس إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي لل
  اإلدارة.

 
عاله وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبينة أ

  من هذه القوائم المالية.المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ض
 

د مسؤولة عن وضع سياسات إدارة المخاطر يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى الشركة وتع 
  لدى الشركة والرقابة عليها.

 
لشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها ا

ظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف االلتزام بتلك الحدود. يتم فحص سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منت
وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام  الشركة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة

  والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
 

على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة ومراجعة مدى كفاية إطار  يتولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف 
    تواجهها الشركة.إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٥  

 
  )(تتمة إدارة المخاطر المالية ٢٥

 
  (تتمة) عوامل المخاطر المالية ١-٢٥

 
  مخاطر السوق  )أ(

 
  مخاطر العملة )١( 

 
هي مخاطر تغير قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. وتتم معامالت الشركة بشكل رئيسي إن مخاطر العملة 
والدوالر األمريكي. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي في سياق أعمالها االعتيادية. وتنتج فروقات صرف باللایر السعودي 

سي من معامالت الشركة بالدوالر األمريكي. تدير الشركة مخاطر أسواق من خالل المراقبة المستمرة ألسواق العمالت العمالت األجنبية بشكل رئي
  اسب لتقليل مخاطر التعرض لصرف العمالت األجنبية.التخاذ القرار المن

 
  مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية )٢( 

 
ر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض الشركة بأسعار فائدة على إن مخاطر سعر الفائدة هي مخاط 

  تجارية.أساس شروط 
 

ابتة، إن االقتراضات المصدرة بأسعار فائدة متغيرة تعّرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية. أما االقتراضات المصدرة بأسعار ث 
 ، كانت اقتراضات الشركة مقومة باللایر٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢١مارس  ٣١تعّرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة. في ف

  السعودي.
 

 تقومتحمل االقتراضات طويلة األجل من البنوك التجارية أسعار فائدة متغيرة. تقوم الشركة بتحليل تعرضها لمخاطر سعر الفائدة بانتظام، كما  
قتراضات ، ال يوجد ا٢٠٢١مارس  ٣١بإعادة تقييم مصادر االقتراض وإعادة التفاوض بشأن أسعار الفائدة بما يصب في مصلحة الشركة. في 

  مليون لایر سعودي). ٠٫٤: ٢٠٢٠مارس  ٣١طويلة األجل قائمة من البنوك التجارية (
 

بتحليل تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بانتظام، كما تقوم بإعادة تقييم مصادر تحمل القروض من المساهمين معدالت فائدة متغيرة. تقوم الشركة 
، فيما لو كانت أسعار الفائدة قد تغيرت ٢٠٢١مارس  ٣١دة بما يصب في مصلحة الشركة. في االقتراضات وإعادة التفاوض بشأن أسعار الفائ

مليون لایر  ١٫١: ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫١أقصى بمبلغ  ٪، فسوف يكون هناك زيادة أو نقص في التكاليف المالية بحد١بنسبة 
  سعودي).

 
 ٣١األجل لدى البنوك للتغيير عند إعادة التفاوض على التسهيالت التي تتم على فترات متقاربة. في تخضع أسعار الفائدة لالقتراضات قصيرة 

 ١٫٦فسوف يكون هناك زيادة أو نقص في مصروف الفائدة بحد أقصى بمبلغ ٪، ١، فيما لو كانت أسعار الفائدة قد تغيرت بنسبة ٢٠٢١مارس 
   سعودي).مليون لایر ٣٫٠: ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي (

 
  مخاطر األسعار )٣( 

 
داة أو هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لأل

  للشركة ليست معرضة لمخاطر األسعار.ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية 
 

  مخاطر االئتمان  )ب(
 

لوفاء بالتزاماته التعاقدية. تتعرض مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في ا
  الشركة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بما يلي:

 
  المدينة التجارية.دفع الذمم  
 .التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بموجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 
  ذمم مدينة تجارية:

 
اف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن يكون تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من األطر

مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هذه األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرالديهم ن ت فس الّسِ
 تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر علىاالقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. 
 ٣١من رصيد الذمم المدينة التجارية مستحقة من عميلين ( ٪٩٨كان ما نسبته  ٢٠٢١مارس  ٣١قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين. كما في 

ة من عميل واحد). تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان مخفف، حيث أن هذه من الذمم المدينة التجارية مستحق ٪٩٧: ٢٠٢٠مارس 
  ات هي من عميل شبه حكومي لديه سجل من المدفوعات المنتظمة.المستحق
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٦  

 
  (تتمة) إدارة المخاطر المالية ٢٥

 
  (تتمة)عوامل المخاطر المالية  ١-٢٥

 
  مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 
والتي تسمح  ٩للتقرير المالي رقم سط لتكوين مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي تطبق الشركة النهج المب

باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر جميع الذمم التجارية المدينة. وضعت الشركة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة 
  م المدينة.وتتناسب مع طبيعة وحجم الذم

 
المدينة  تقوم الشركة بتحديد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم 

جودات ة المحدد لمواألخرى. تتمثل المكونات الرئيسية لهذه الخسارة في عنصر خسارة محدد يتعلق بالتعرضات الفردية ومكون الخسارة الجماعي
لتاريخية مماثلة فيما يتعلق بأي خسائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعية بناًء على البيانات ا

  إلحصاءات الدفع الخاصة بالموجودات المالية المشابهة.
 

ة لكل عميل. إن التركيبة الديمغرافية لقاعدة عمالء الشركة، بما في ذلك لسمات الفرديإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية با
سي من مخاطر التخلف في السداد للقطاع الذي يعمل فيه العمالء، له أثر أقل على مخاطر االئتمان. الذمم التجارية المدينة للشركة هي بشكل رئي

  الشركات.
 

ففة، حيث تقوم اإلدارة بمراقبة وتسوية المبالغ المطلوبة من األطراف ذات عالقة على أساس ت العالقة مختعتبر مخاطر االئتمان من األطراف ذا 
 ٣١و ٢٠٢١مارس  ٣١منتظم وال يعتبر استردادها مشكوكاً فيه. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام األطراف ذات العالقة في السداد. في 

  توقعة في الذمم المدينة للطرف ذي العالقة غير جوهرياً.ئتمانية الم، كان مخصص الخسارة اال٢٠٢٠مارس 
 

  موجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة:
 

ائتمانية  تشمل الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة األخرى. تعتبر موجودات العقود والموجودات المالية األخرى ذات مخاطر
لمخاطر منخفضة من التخلف عن السداد ويكون لدى الجهة المصدرة قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتدفقات ا تتعرض منخفضة عندم

مارس  ٣١ النقدية التعاقدية على المدى القريب. وتراعي اإلدارة "مخاطر االئتمان المنخفضة" بالنسبة للذمم المدينة األخرى وموجودات العقود. في
  فإن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية األخرى غير جوهري.، ٢٠٢٠و ٢٠٢١

 
  نقد لدى البنك:

 
ً األطراف المصنفة بتصنيف ال يقل عن "  ". يطابق التصنيف المبين للتصنيفات العالمية للبنوك التي تعدها P-2فيما يتعلق بالبنوك، يُقبل عموما

  قع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه األطراف المقابلة في السداد.. ال تتوموديز لخدمات المستثمرين
 

  مخاطر السيولة  ) ج(
 

مالية. عادة ما تعمل الشركة على ضمان امتالكها نقد كافي عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات ال
القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة ف ويستثنى من ذلك األثر المحتمل للظرو

  تسهيالت ائتمانية.
 

بية االحتياجات تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعاقبة لمتطلبات السيولة لدى الشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتل 
ية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف الشركة سقوف يلالتشغ

ن االقتراضات أو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراضات. وتضع عملية التوقع في االعتبار خطط الشركة لتمويل الديو
  ل بالتعهدات وأهداف المعدالت الداخلية.ثاواالمت

 
تاريخ  يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى

المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عشر ر االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غي
            شهراً قيمها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر كبيراً.
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٧  

 
  (تتمة) إدارة المخاطر المالية ٢٥

 
  (تتمة)عوامل المخاطر المالية  ١-٢٥

 
  مخاطر السيولة (تتمة)  (ج) 

 

  أقل من سنة واحدة  
من سنة إلى 

  سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  المجموع  سنوات ٥ن مأكثر   سنوات
٢٠٢١       

  ١٣١٬٥١٢٬١٦٠  -   -   -   ١٣١٬٥١٢٬١٦٠  اقتراضات بنكية
  ٣١٬٥٠٣٬٤٠١  ٧٬٩٤٤٬٦٨٨  ٩٬١٠٠٬٤٦٤  ٨٬٠٩٥٬٩٢٩  ٦٬٣٦٢٬٣٢٠  مطلوبات إيجارية

       قروض طويلة األجل من
  ٤٬١٩٧٬٣٤٠  -   -   -   ٤٬١٩٧٬٣٤٠  المساهمين 

  ٩٢٬٢٤١٬٦٠٦  -   -   -   ٩٢٬٢٤١٬٦٠٦  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 ٢٥٩٬٤٥٤٬٥٠٧  ٧٬٩٤٤٬٦٨٨  ٩٬١٠٠٬٤٦٤  ٨٬٠٩٥٬٩٢٩  ٢٣٤٬٣١٣٬٤٢٦  

 

  أقل من سنة واحدة 
من سنة إلى 

  سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  المجموع  سنوات ٥أكثر من   سنوات
٢٠٢٠       

  ٥٢٣٬٠٦٢٬٠١٧  -   -   -   ٥٢٣٬٠٦٢٬٠١٧  اقتراضات بنكية
  ٣٦٬١٣٧٬٠٠٨  ٦٬١٤٤٬٦٨٩  ١٤٬٤٠٠٬٤٦٤  ٦٬٩٢٠٬٩٢٨  ٨٬٦٧٠٬٩٢٧  مطلوبات إيجارية

       قروض طويلة األجل من
  ١١١٬٤٥٦٬٤٥١  -   -   ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ٥٬٥٧٤٬٠٥٥  المساهمين 

  ١٣٠٬١٢٨٬٦٨١  -   -   -   ١٣٠٬١٢٨٬٦٨١  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 ٨٠٠٬٧٨٤٬١٥٧  ٦٬١٤٤٬٦٨٩  ١٤٬٤٠٠٬٤٦٤  ١١٢٬٨٠٣٬٣٢٤  ٦٦٧٬٤٣٥٬٦٨٠  

 
  إدارة مخاطر رأس المال  ٢- ٢٥

 
اف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها لتحقيق العوائد للمساهمين والمنافع ألصحاب تتمثل أهد 

  المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.
 

نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي تقوم الشركة، كغيرها من الشركات العاملة في  
ً النقد وما  الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع االقتراضات، كما هو وارد في قائمة المركز المالي، ناقصا

  أساس "حقوق الملكية" كما هو معروض في قائمة المركز المالي زائداً صافي الدين.اثله، بينما يتم احتساب مجموع رأس المال على يم
 

  مارس كما يلي: ٣١وكانت نسبة المديونية في 
 

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

  ٦٤٤٬٧٧٣٬٦٤٠  ١٦١٬٢١١٬٩٥٢   مجموع االقتراضات بما في ذلك المطلوبات اإليجارية
  ) ٦٩٬١٢٤٬١٢٠(  ) ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣(   ناقًصا: النقد وما يماثله

  ٥٧٥٬٦٤٩٬٥٢٠  ١١٨٬٨٩٥٬٥٠٩   صافي الدين
  ٢٧٦٬٥٦٢٬٣٧٥  ٥١٧٬٦١٧٬٠٧٠   مجموع حقوق الملكية

  ٨٥٢٬٢١١٬٨٩٥  ٦٣٦٬٥١٢٬٥٧٩   مجموع رأس المال
  ٪ ٦٨  ٪ ١٩   نسبة المديونية 

 
  صافي تسوية الدين  ٣- ٢٥

  
  للشركة كما يلي:صافي الدين  

 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
    

  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠   ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣    نقد وما يماثله
  ) ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦(  ) ٣٬١٦٤٬٤٦٨(    قروض طويلة األجل من المساهمين

  ) ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥(  ) ١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩(    اقتراضات قصيرة األجل
  ) ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤(  ) ٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥(    مطلوبات إيجارية
  ) ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥(  -      األجلاقتراضات طويلة 

  ) ٥٧٥٬٦٤٩٬٥٢٠(  ) ١١٨٬٨٩٥٬٥٠٩(    صافي الدين
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)

٣١٬٧٢٤٬٤٠٤
 (  

ت طويلة األجل
ضا

اقترا
  

)
١٠٧٬٦٩٨٬٠٠٠

 (  
 -  

٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠
  

 -  
)

٥٤١٬١٢٥
 (  

)
٧٠٬٧٣٩٬١٢٥

 (  
صافي الدين

  
)

٣٨٤٬٤٦٦٬٩٠١
 (  

)
٣٨٬٥٨٣٬٩٨٤

 (  
)

١٥١٬٢١٧٬٣٩١
 (  

 -  
)

١٬٣٨١٬٢٤٤
 (  

)
٥٧٥٬٦٤٩٬٥٢٠

 (  
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٩  

 
  فئات األدوات المالية ٢٦

 
  المالية التي تحتفظ بها الشركة:فيما يلي فئات قياس األدوات 

 
  بالتكلفة المطفأة موجودات مالية مدرجة  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    مارس ٣١
     الموجودات بحسب قائمة المركز المالي

  ٦٣٤٬٦٦٠٬٠٩١  ٣٢٥٬٩٣٩٬٢٣٠   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠  ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣   نقد وما يماثله

  ٧٠٣٬٧٨٤٬٢١١  ٣٦٨٬٢٥٥٬٦٧٣   المجموع
 

  مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    مارس ٣١

     لمطلوبات بحسب قائمة المركز الماليا
  ٥٠٧٬١٦٦٬٨٤٠  ١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩   اقتراضات بنكية

  ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  ٣٬١٦٤٬٤٦٨   قروض طويلة األجل من المساهمين
  ٣١٬٧٢٤٬٤٠٤  ٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥   مطلوبات إيجارية

  ١٣٠٬١٢٨٬٦٨١    ٩٢٬٢٤١٬٦٠٦    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
  ٧٧٤٬٩٠٢٬٣٢١  ٢٥٣٬٤٥٣٬٥٥٨   المجموع

 
مليون  ١٧٫٣مليون لایر سعودي و  ٣٤٫٤لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية ومطلوبات غير مالية بمبلغ 

رية مليون لایر سعودي، على التوالي) من الذمم المدينة التجا ٦١٫٧مليون لایر سعودي و ٧٫٨: ٢٠٢٠مارس  ٣١سعودي، على التوالي (لایر 
  والذمم المدينة األخرى والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى، على التوالي.

 
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٢٧

 
ريخ القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تا

طر مخاالقياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام 
  عدم الوفاء به.

 
كافة قياسات القيم العادلة الجوهرية. لدى الشركة إطار ثابت للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة 

  تقوم اإلدارة بفحص المدخالت ال يمكن رصدها وتعديالت التقييم بشكل منتظم.
 

، يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة لتقارب قيمها الدفترية ألن األدوات المالية التي ال ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  
لي، في حين ة األجل بطبيعتها ومن المتوقع أن تتحقق بقيمها الدفترية الحالية خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز الماتحمل فائدة قصير

  أن األدوات المالية التي تحمل فائدة هي بمعدالت فائدة متغيرة، معدلة تمشياً مع معدالت السوق السائدة.
 

  ربحية السهم األساسية والمخفّضة ٢٨
 

متلك أسهم محتملة رباح السهم األساسية بقسمة الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة. حيث أن الشركة ال تتحتسب أ
  مخفضة، فإن أرباح السهم المخفضة هي نفس األرباح األساسية للسهم.

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في   
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
 

  ٢٣٦٬٩٣٣٬٨١٩  ١٤٨٬٢٦٦٬٠٢٣  الربح للسنة
  ٧٬٦٠٤٬٦٨٨  ١٠٬١٣٦٬٩٥٢  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربحية السهم األساسية والمخّفضة

  ٣١٫١٦  ١٤٫٦٣   ربحية السهم
       

 
سهم إلى  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥ليعكس تخفيض عدد األسهم من  ٢٠٢٠مارس  ٣١تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنة المنتهية في 

    سهم. ٧٬٦٠٤٬٦٨٨
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٠  

 
  (تتمة) ربحية السهم األساسية والمخفّضة  ٢٨

 
  القائمةالحركة في مجموع عدد األسهم   ١- ٢٨

 
   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (عدد األسهم)  
    

  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥    أبريل ١
  -   ٥   زيادة عدد األسهم مقابل األرباح المبقاة

  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٨٠  
  -   ) ٦٨٬٤٤٢٬١٩٢(    تخفيض عدد األسهم

  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٬٦٠٤٬٦٨٨  
  زيادة عدد األسهم عن طريق تحويل القروض

  -   ١٣٬٣٩٥٬٣١٢   المساهمينمن 
  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٢١٬٠٠٠٬٠٠٠   مارس ٣١

 
  .١٦انظر أيضاً اإليضاح رقم 

 
  التقارير القطاعية ٢٩

 
ف األنابيب، احتوت حزمة التقارير التي فحصها المسؤول بعد التاريخ الفعلي لالندماج بين الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغلي

القرارات التشغيلية على نتائج كل من تصنيع وبيع األنابيب الفوالذية الحلزونية وخدمات تبطين األنابيب الحلزونية، بشكل الرئيسي عن اتخاذ 
، تغير تكوين القطاعات التشغيلية ٢٠٢١مارس  ٣١ما في منفصل، وبالتالي اعتبرتها اإلدارة قطاعات تشغيل منفصلة ("قطاعات"). ومع ذلك، ك

رة في النظر في نتائج كال القطاعين على أساس موحد. تتضمن حزمة التقارير المقدمة والمراجعة من قبل المسؤول الرئيسي للشركة وبدأت اإلدا
  يعتبر كال القطاعين قطاًعا تشغيليًا واحًدا. عن اتخاذ القرارات التشغيلية أيًضا نتائج كل من القطاعات على أساس موحد، وبالتالي

 
  وارتباطاتمطلوبات محتملة  ٣٠

 
مليون لایر سعودي  ٤٧٩٫٩، لدى الشركة مطلوبات محتملة لخطابات اعتماد وضمانات في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ ٢٠٢١مارس  ٣١في 

  مليون لایر سعودي). ٥١٧٫٤: ٢٠٢٠مارس  ٣١(
 

  التقرير األحداث الالحقة لتاريخ ٣١
 

. لم تنشأ اي أحداث أخرى، بعد ٢٣. انظر أيًضا إيضاح ٢٠١٦وضريبة الدخل اإلضافية لسنة بعد تاريخ التقرير، استلمت الشركة ربوط الزكاة 
  .٢٠٢١مارس  ٣١وقبل تاريخ التوقيع على تقرير المراجع المستقل، والتي قد تؤثر على القوائم المالية كما في  ٢٠٢١مارس  ٣١تاريخ 

ق-124



ق-125



ق-126



ق-127



ق-128



ق-129



ق-130



ق-131



ق-132



ق-133



ق-134



ق-135



ق-136



ق-137



ق-138



ق-139



ق-140



ق-141



ق-142



ق-143



ق-144



ق-145



ق-146



ق-147



ق-148



ق-149



ق-150



ق-151



ق-152



ق-153



ق-154



ق-155



ق-156



ق-157



ق-158



ق-159



ق-160



ق-161



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  األنابيب وتغليف لتبطين ايست ميدل ويلسبون شركة
  (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  القوائم المالية
  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في 

  وتقرير المراجع المستقل 
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  القوائم المالية
  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في 

  صفحة

  ٣ - ٢  تقرير المراجع المستقل

  ٤  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  ٥  قائمة المركز المالي 

  ٦  قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

  ٧  قائمة التدفقات النقدية

  ٣٤ - ٨  إيضاحات حول القوائم المالية 
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  ،٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 
  ، المملكة العربية السعودية٣١٩٣٢الظهران ، مطار ٤٦٧برج الحقيط، ص.ب. 

  www.pwc.com/middle-east  +٩٦٦)  ١٣( ٨٤٩-٦٢٨١: ، فاكس+ ٩٦٦) ١٣(  ٨٤٩-٦٣١١: هاتف
 

تقرير المراجع المستقل 
  ينالمحترم  ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركاء شركة ويلسبون   السادة/إلى 

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية   
  رأينا

ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة  
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير   ٢٠٢٠مارس   ٣١األنابيب ("الشركة") كما في  

السعودية للمحاسبين القانونيين.المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة 

  ما قمنا بمراجعته 
  تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:

  .٢٠٢٠مارس  ٣١قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  ●
  .٢٠٢٠مارس  ٣١قائمة المركز المالي كما في  ●
  المنتهية في ذلك التاريخ.قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة  ●
  قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ●
  إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة. ●

  أساس الرأي
ضيحها لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو

  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةفي تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

  ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية 

  االستقالل
، كما  إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية

التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.
  

  لفت انتباه
، وقع شركاء ٢٠٢٠مارس  ٣١الحق لعام في وقت حول القوائم المالية المرفقة.  ٢-١-٢رقم و ١ رقم االنتباه إلى اإليضاحين لفتنود 

 ا قة وفقالشركة اتفاقية لدمج الشركة مع منشأة سعودية أخرى مملوكة لشركاء الشركة بنفس نسبة ملكيتهم. وعليه، تم إعداد القوائم المالية المرف
  الستمرارية. إن رأينا غير معّدل فيما يتعلق بهذا األمر.لمبدأ عدم ا

  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
السعودية إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

ومتطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، وعن  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوالمعايير 
 ظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غشن

  أو خطأ.

األمور عن    -عند الضرورة    -عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  
قي  المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقي

  بخالف ذلك.

  للشركة. أعضاء مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية على سبيل المثالإن المكلفين بالحوكمة، 
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٤  

  وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ٤٧٬٠٣١٬٤٠٨  ١٢٢٬١١٧٬٦٥١  ٤  إيرادات 
  ) ٥٦٬١٩٨٬١٥١(  ) ٩٩٬٤٠٣٬٤٤٠(  ٥  تكلفة اإليرادات 

  ) ٩٬١٦٦٬٧٤٣(  ٢٢٬٧١٤٬٢١١  إجمالي الربح (الخسارة) 

  ) ٤٬٥٠٦٬٤٨٤(  ) ٤٬١٦٠٬٦٠٨(  ٦  مصاريف عمومية وإدارية 
  ) ٢٤٣٬٢٥١(  -   ١٠  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

  ٥٥٠٬٢٤٦  ١١٥٬٩٣٧  ٧  بالصافي  -إيرادات تشغيلية أخرى 
  ) ١٣٬٣٦٦٬٢٣٢(  ١٨٬٦٦٩٬٥٤٠  ربح (خسارة) التشغيل

  ) ٤٬٧٧٣٬٧٨٢(  ) ٤٬٧٠٤٬٨٧٢(  ٨  تكاليف مالية 
  ) ١٨٬١٤٠٬٠١٤(  ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨  الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

  -   ) ١٧٩٬٥٤٦(  ٢٠  مصروف الزكاة 
  -   ) ١٬٣٨٧٬٨٩٠(  ٢٠  مصروف ضريبة الدخل
  ) ١٨٬١٤٠٬٠١٤(  ١٢٬٣٩٧٬٢٣٢  ربح (خسارة) السنة

  الخسارة الشاملة األخرى
  بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة 

  ) ٢٦٣٬٨١٠(  )٣١٥٬٧٩٠(  ١٩  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 

  ) ١٨٬٤٠٣٬٨٢٤(  ١٢٬٠٨١٬٤٤٢  مجموع الربح (الخسارة) الشاملة للسنة

  يتجزأ من هذه القوائم المالية.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 
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٥  

  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة المركز المالي
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  مارس ٣١كما في   إيضاح
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  الموجودات
  موجودات غير متداولة

  ٨٧٬٦٣٩٬٠٤٢  -   ١٢  ممتلكات ومصنع ومعدات 

  موجودات متداولة
  ٢٤٩٬١٢٤  ١٬٦٦٠٬٦٤٠  ٩  نقد وما يماثله 

  ٤٬٥٣٥٬٨٥٨  ٢٣٬٧٧٦٬٦٧٠  ١٠  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
  ١٠٬٨٤٨٬٣٩٥  ١٧٬٠٣٣٬٦٩٦  ١١  مخزون

  -   ٧٩٬٧٣٥٬١٦٣  ١٢  ممتلكات ومصنع ومعدات 
  -   ٢٬٥٤٥٬٦٩٦  ١٣  موجودات حق االستخدام

  ١٥٬٦٣٣٬٣٧٧  ١٢٤٬٧٥١٬٨٦٥  ١  مجموع الموجودات المتداولة

  ١٠٣٬٢٧٢٬٤١٩  ١٢٤٬٧٥١٬٨٦٥  ١  مجموع الموجودات

  حقوق الملكية والمطلوبات
  حقوق الملكية

  ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥  ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥  ١٤  المالرأس 
  ) ٩٠٬٦١٩٬١٨٢(  )٧٨٬٥٣٧٬٧٤٠(  خسائر متراكمة 

  ) ٥٦٬٨٥٣٬٥٥٧(  ) ٤٤٬٧٧٢٬١١٥(  ١  مجموع حقوق الملكية

  المطلوبات
  مطلوبات غير متداولة

  ٧٩٬٠٣٦٬١٦٢  -   ٢١  قروض طويلة األجل من الشركاء 
  ٢٬٢١٤٬٩٢٠  -   ١٩  التزامات منافع الموظفين 

  ٨١٬٢٥١٬٠٨٢  -   مجموع المطلوبات غير المتداولة

  مطلوبات متداولة
  ٣٬٢٦٣٬٣٧٨  -   ١٦  اقتراضات طويلة األجل 

  -   ٤٩٬٠٣٦٬١٦٣  ٢١  قروض طويلة األجل من الشركاء 
  ٧٥٬٦١١٬٥١٦  ١١٣٬٥١٧٬٣٩٣  ١٧  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

  -   ٢٬٨٠٤٬٢٥٠  ١٩  التزامات منافع الموظفين 
  -   ١٬٥٦٧٬٤٣٦  ٢٠  الدفع  زكاة وضريبة دخل مستحقة

  -   ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  ١٨  مطلوبات إيجارية 
  ٧٨٬٨٧٤٬٨٩٤  ١٦٩٬٥٢٣٬٩٨٠  ١  مجموع المطلوبات المتداولة

  ١٦٠٬١٢٥٬٩٧٦  ١٦٩٬٥٢٣٬٩٨٠  ١  مجموع المطلوبات

  ١٠٣٬٢٧٢٬٤١٩  ١٢٤٬٧٥١٬٨٦٥  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وتم التوقيع  ٢٠٢٠يونيو  ١٧تم اعتماد هذه القوائم المالية والتي تتضمن اإليضاحات المرفقة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
  عليها بالنيابة عنه من قبل: 
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٦  

ف األنابيب
شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغلي

  
(شركة ذات 

مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية  

  
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

(جميع المبالغ بالرياال
  

ضاح
إي

  

شركة ويلسبون 
ضة 

س القاب
موريشو
المحدودة

  
  

حورين للخدمات  م
صناعية

ال
  

الشركة العربية 
لمشاريع األنابيب

  
شركة عزيز للمقاوالت 
صناعي

واالستثمار ال
  

شركة فيجن 
العالمية لالستثمار

  
المجموع

  
س المال

أ ر
  

١ 
ابريل 

٢٠١٨
و 

٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

١٦٬٨٨٦٬١٨٩
  

١٬٦٨٤٬٩٠٥
  

١٥٬١٩٤٬٥٣١
  

 -  
 -  

٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥
  

التغير في نسبة الملكية 
  

١٤
  

 -  
 -  

)
١٥٬١٩٤٬٥٣١

 (  
٩٬٥٧٢٬٥٥٥

  
٥٬٦٢١٬٩٧٦

  
 -  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

١٦٬٨٨٦٬١٨٩
  

١٬٦٨٤٬٩٠٥
  

 -  
٩٬٥٧٢٬٥٥٥

  
٥٬٦٢١٬٩٧٦

  
٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥

  

خسائر متراكمة
  

١ 
أبريل 

٢٠١٨
  

)
٣٦٬١١٧٬٦٣٧

 (  
)

٣٬٦٠٣٬٢٧٣
 (  

)
٣٢٬٤٩٤٬٤٤٨

 (  
 -  

 -  
)

٧٢٬٢١٥٬٣٥٨
 (  

الخسارة للسنة 
  

)
٩٬٠٧١٬٨٢١

 (  
)

٩٠٥٬١٨٧
 (  

)
٨٬١٦٣٬٠٠٦

 (  
 -  

 -  
)

١٨٬١٤٠٬٠١٤
 (  

الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
  

)
١٣١٬٩٣١

 (  
)

١٣٬١٦٤
 (  

)
١١٨٬٧١٥

 (  
 -  

 -  
)

٢٦٣٬٨١٠
 (  

٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

)
٤٥٬٣٢١٬٣٨٩

 (  
)

٤٬٥٢١٬٦٢٤
 (  

)
٤٠٬٧٧٦٬١٦٩

 (  
 -  

 -  
)

٩٠٬٦١٩٬١٨٢
 (  

ضريبة الدخل للفترة 
الربح قبل الزكاة و

١ 
أبريل 

٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
  

٢٬٩٧٤٬١١٨
  

٢٩٦٬٧٥٨
  

٢٬٦٧٦٬١٧١
  

 -  
 -  

٥٬٩٤٧٬٠٤٧
  

ضريبة 
ف الزكاة و

صرو
م

الدخل للفترة
  

من 
١ 

أبريل 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
٢٠

  
)

٥٩٤٬٨٢٤
 (  

)
٧٬٤٣٢

 (  
)

٦٦٬٨٩١
 (  

 -  
 -  

)
٦٦٩٬١٤٧

 (  
الدخل الشامل اآلخر للفترة 

  
من 
١ 

أبريل 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  

٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
)

٤٢٬٩٤٢٬٠٩٥
 (  

)
٤٬٢٣٢٬٢٩٨

 (  
)

٣٨٬١٦٦٬٨٨٩
 (  

 -  
 -  

)
٨٥٬٣٤١٬٢٨٢

 (  

التغير في نسبة الملكية 
  

١٤
  

 -  
 -  

٣٨٬١٦٦٬٨٨٩
  

)
٢٤٬٠٤٥٬١٤٠

 (  
)

١٤٬١٢١٬٧٤٩
 (  

 -  

(تتمة) 
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٧  

ف األنابيب
شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغلي

  
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية   
(تتمة) 

  
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

(جميع المبالغ بالرياال
  

ضاح
إي

 

شركة ويلسبون 
ضة 

س القاب
موريشو
المحدودة

  
  

حورين للخدمات  م
صناعية

ال
  

الشركة العربية 
لمشاريع األنابيب

  
شركة عزيز للمقاوالت 
صناعي

واالستثمار ال
  

شركة فيجن 
العالمية 

لالستثمار
  

المجموع
  

خسائر متراكمة (تتمة)
  

ضريبة الدخل للفترة
الربح قبل الزكاة و

  
من 
١ 

نوفمبر 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

س  
مار

٢٠٢٠
  

٤٬٠٠٩٬٦١٢
  

٤٠٠٬٠٧٩
  

 -  
٢٬٢٨٥٬٠٢٢

  
١٬٣٢٢٬٩٠٨

  
٨٬٠١٧٬٦٢١

  
ضريبة الدخل للفترة

ف الزكاة و
صرو

م
  

من 
١ 

نوفمبر 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

س  
مار

٢٠٢٠
  

٢٠
  

)
٧٩٣٬٠٦٦

 (  
)

١٠٬٥٢٢
(

  
 -  

)
٥٩٬٩٧٧

 (  
)

٣٤٬٧٢٤
 (  

)
٨٩٨٬٢٨٩

 (  
الدخل الشامل اآلخر للفترة 

  
من 
١ 

نوفمبر 
٢٠١٩
 

إلى 
٣١
 

س  
مار

٢٠٢٠
  

)
١٥٧٬٩٢٧

 (  
)

١٥٬٧٥٨
(

  
 -  

)
٩٠٬٠٠٠

 (  
)

٥٢٬١٠٥
 (  

)
٣١٥٬٧٩٠

 (  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

)
٣٩٬٨٨٣٬٤٧٦

 (  
)

٣٬٨٥٨٬٤٩٩
 (  

 -  
)

٢١٬٩١٠٬٠٩٥
 (  

)
١٢٬٨٨٥٬٦٧٠

 (  
)

٧٨٬٥٣٧٬٧٤٠
 (  

مجموع حقوق الملكية
  

٣١
 

س 
ار م

٢٠٢٠
  

)
٢٢٬٩٩٧٬٢٨٧

 (  
)

٢٬١٧٣٬٥٩٤
 (  

 -  
)

١٢٬٣٣٧٬٥٤٠
 (  

)
٧٬٢٦٣٬٦٩٤

(
  

)
٤٤٬٧٧٢٬١١٥

 (  
٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

)
٢٨٬٤٣٥٬٢٠٠

 (  
)

٢٬٨٣٦٬٧١٩
   (

  
)

٢٥٬٥٨١٬٦٣٨
 (  

 -  
 -  

)
٥٦٬٨٥٣٬٥٥٧

 (  

ت 
ضاحا

تعتبر اإلي
المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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٨  

  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة التدفقات النقدية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ) ١٨٬١٤٠٬٠١٤(  ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨  الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل 

  تعديالت لـ: 
  ٨٬٤٥٥٬٦٣٥  ١٣٨٬٥٢٢٬٦٥٤ ،١٢  استهالك

  ) ٣٨٬٢٢٨(  -   ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
  ٧٣٬٨١٧  ) ٣٩٬٣٠٧(  ١١  متقادم (عكس) مخصص مخزون 

  ٢٤٣٬٢٥١  -   ١٠  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
  ٤٬٧٧٣٬٧٨٢  ٤٬٧٠٤٬٨٧٢  ٨  تكاليف مالية 

  ٣٨١٬١٢٠  ٤٤١٬٢٠٠  ١٩  التزامات منافع الموظفين 
  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

  ) ٤٬٨٠٢٬٤٠٦(  )٦٬١٤٥٬٩٩٤(  الزيادة في المخزون
  ١١٬٣٢٢٬٨٠٨  ) ١٩٬٢٤٠٬٨١٢(  (زيادة) نقص في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

  ٥٬١٠٨٬٨٦٦  ٧٣٬٧٧٠٬٩٦٤  زيادة في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
  ٧٬٣٧٨٬٦٣١  ٧٥٬٩٧٨٬٢٤٥  النقد الناتج من العمليات

  ) ٧٢٬٤٤٠(  )١٦٧٬٦٦٠(  ١٩  التزامات منافع موظفين مدفوعة 
  ) ٦٢٤٬٣٨٣(  ) ٤٠٬٥٦٩٬٩٥٩(  تكاليف مالية مدفوعة 

  ٦٬٦٨١٬٨٠٨  ٣٥٬٢٤٠٬٦٢٦  صافي النقد الوارد من األنشطة التشغيلية

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ) ٩٠٬٧٣٨(  ) ٣٨٧٬٣٤٨(  ١٢  مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
  ٣٨٬٢٢٨  -   ومعداتمتحصالت من استبعاد ممتلكات 

  ) ٥٢٬٥١٠(  ) ٣٨٧٬٣٤٨(  صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ) ٨٬٢٢٣٬٠٠٠(  ) ٣٬٢٦٣٬٣٧٨(  ١٦  سداد اقتراضات طويلة األجل 

  -   ) ٢٩٬٩٩٩٬٩٩٩(  جل من الشركاء أسداد قروض طويلة 
  -   ) ١٧٨٬٣٨٥(  ١٨  سداد مطلوبات إيجارية 
  ) ٨٬٢٢٣٬٠٠٠(  ) ٣٣٬٤٤١٬٧٦٢(  األنشطة التمويلية صافي النقد الصادر من

  ) ١٬٥٩٣٬٧٠٢(  ١٬٤١١٬٥١٦  صافي التغير في النقد وما يماثله
  ١٬٨٤٢٬٨٢٦  ٢٤٩٬١٢٤  نقد وما يماثله في بداية السنة 

  ٢٤٩٬١٢٤  ١٬٦٦٠٬٦٤٠  ٩  نقد وما يماثله في نهاية السنة

  أنشطة استثمارية وتمويلية غير نقدية:
إثبات موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية المقابلة (انظر اإليضاحات 

  ) ١٨و ١٣و ٣-١-٢
  

  تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٩  

  معلومات عامة ١

  ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف االنابيب ("الشركة") بتقديم خدمات تبطين وتغليف األنابيب الحلزونية. تقوم شركة 

الصادر عن وزارة االستثمار (سابقًا الهيئة   ١٢١٠٣١١١٩٠٠١إن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم 
صادر في  ٢٠٥٠٠٧١٥٢٤) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢٠١٠يوليو  ٤هـ ( ١٤٣١رجب  ٢٢عربية السعودية) بتاريخ العامة لالستثمار في المملكة ال

  ، المملكة العربية السعودية. ٣١٤٨٣، الدمام ١٢٩٤٣). إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب ٢٠١٠يوليو  ٤هـ (  ١٤٣١رجب  ٢٢الدمام بتاريخ 

دمج الشركة مع شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٤رة") في اجتماعهم المنعقد في قرر مجلس إدارة الشركة ("مجلس اإلدا
  ").األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية مملوكة لشركاء الشركة بنفس نسبة ملكيتهم ("سيطرة مشتركة

، تم االتفاق بموجبها على دمج عمليات ٢٠٢٠مايو  ١٤صيات مجلس اإلدارة، وقع شركاء الشركة اتفاقية بتاريخ وبناًء على تو ٢٠٢٠مارس  ٣١وبعد 
ات المذكورة الشركة وجميع موجوداتها وحقوقها ومطلوباتها والتزاماتها مع شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب. وبموجب أحكام االتفاقي

الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب للسيطرة المشتركة، ال يتوجب دفع أي مقابل ويتم تحويل القيم  أعاله حيث تخضع كل من
المتعلقة بأنشطة   الدفترية لموجودات ومطلوبات الشركة إلى شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب بتاريخ سريان الدمج. إن اإلجراءات النظامية

  دمج قيد التنفيذ كما في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية. ال

مليون لایر سعودي وتجاوزت مطلوباتها المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ   ٤٤٫٨أيًضا، لدى الشركة عجز الشركاء بمبلغ  ٢٠٢٠مارس  ٣١وكما في 
تقديم الدعم المالي الكافي إلى الشركة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واالستمرار في  مليون لایر سعودي كما في ذلك التاريخ. قرر شركاء الشركاء ٤٤٫٨

  عمليات الشركة حتى االنتهاء من الدمج مع شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب كما هو مبين في الفقرات السابقة. 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

المحاسبية المطبقة في إعــداد القــوائم الماليــة للشــركة تــم إدراجهــا أدنــاه. تــم تطبيــق السياســات المحاســبية بشــكل منــتظم علــى جميــع الســنوات أهم السياسات 
اإليجار" كما  "عقود ١٦المعروضة، باستثناء سياسة عقود اإليجار التي تم تغييرها بسبب تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  .٣-١-٢هو موضح في اإليضاح رقم 

  أسس اإلعداد  ١-٢

  بيان االلتزام  ١-١-٢

ات األخرى الصادرة عن أعدت هذه القوائم المالية للشركة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدار 
  للمحاسبين القانونيين. الهيئة السعودية 

  مبدأ التكلفة التاريخية  ٢-١-٢

) باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما تتطلبه المعايير الدولية للتقرير  ١أعدت هذه القوائم المالية على أساس مبدأ عدم االستمرارية (راجع اإليضاح 
  المحاسبية ذات الصلة.المالي من أسس قياس أخرى، طبقاً للسياسات 
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٠  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل الشركة  ٣-١-٢

  . ٢٠١٩أبريل  ١طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترات تقاريرها التي تبدأ في أو بعد 

  تعديل المطلوبات المالية بشأن"األدوات المالية"،  ٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الخسارة فوًرا ضمن الربح يتم تطبيق هذا التعديل عند تعديل االلتزام المالي المقاس بالتكلفة المطفأة دون أن ينتج عن ذلك إلغاء اإلثبات، يجب إثبات الربح أو 
دام معدل الفائدة ة. يتم احتساب الربح أو الخسارة على أنها الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األصلية والتدفقات النقدية المعدلة المخصومة باستخ أو الخسار

. لم يتم ٣٩ر المحاسبة الدولي رقم الفعلي األصلي. هذا يعني أنه ال يجوز توزيع الفرق على العمر المتبقي لألداة والذي قد يكون تغييًرا في الممارسة عن معيا
  تحديد أثر جوهري لذلك.

  تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها بشأن"منافع الموظفين"  ١٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  تتطلب هذه التعديالت من المنشأة: 

  الفائدة لباقي الفترة التالية لتعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها.استخدام افتراضات محدثة لتحديد تكلفة الخدمة الحالية وصافي  - 
لو إثبات أي انخفاض في الفائض ضمن الربح أو الخسارة كجزء من تكلفة الخدمة السابقة، أو ضمن الربح أو الخسارة الناتجة عن التسوية، حتى  - 

  ت.لم يكن هذا الفائض مثبتاً سابقًا بسبب تأثير الحد األعلى للموجودا

  لم يتم تحديد أي أثر جوهري لذلك. 

  "عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل" - ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 

"ضرائب الدخل" عندما  ١٢يوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي كيفية تطبيق متطلبات اإلثبات والقياس لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
، ١٢الدولي رقم  يكون هناك عدم يقين بشأن معالجات ضريبة الدخل. أوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي سابقًا أن معيار المحاسبة

على محاسبة أوجه عدم التأكد بشأن معالجات  المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"، ينطبق - ٣٧وليس "معيار المحاسبة الدولي رقم 
  ضريبة الدخل.

كيفية إثبات وقياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة عندما يكون  ٢٣ويشرح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 
ير المؤكدة هي أي معالجة ضريبية يتم تطبيقها من قِبل منشأة حيث يوجد حالة عدم تأكد هناك عدم تأكد بشأن معالجة الضريبة. كما أن المعالجة الضريبية غ

  بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه المعالجة من قبل الهيئة الضريبية.

حالة من عدم اليقين فيما يتعلق   على جميع جوانب المحاسبة عن ضريبة الدخل عند وجود ٢٣ينطبق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 
االئتمان  بمعالجة بند ما، بما في ذلك الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة واألوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات والخسائر الضريبية ومعدالت 

  ومعدالت الضريبة. لم يتم تحديد أثر جوهري لذلك.
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١١  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  (تتمة)أسس اإلعداد   ١-٢

  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  نهج وأثر التحول   ) أ

 ٣١، باستخدام نهج التحول المبسط، ولم تقم بتعديل األرقام المقارنة لفترة التقرير ٢٠١٩أبريل  ١من  ١٦طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
. وبذلك يتم إثبات إعادة التصنيفات والتعديالت ١٦موجب أحكام التحول المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم وفقًا لما هو مسموح به ب  ٢٠١٩مارس 

  .٢٠١٩أبريل  ١الواقعة نتيجة قواعد اإليجار الجديدة في قائمة المركز المالي في 

بإثبات المطلوبات اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار، والتي سبق تصنيفها على أنها عقود ، قامت الشركة ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
"عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة   ١٧إيجار تشغيلية بموجب مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 

. ويعتبر الجانب التساوي والمقابل للمطلوبات اإليجارية التي يتم احتسابها، بما في ذلك ٢٠١٩أبريل  ١للشركة كما في  باستخدام معدل االقتراض اإلضافي
، موجودات حق االستخدام. وبناًء على ذلك، ال يوجد أي تعديل مقابل األرباح المبقاة االفتتاحية كما في ٢٠١٩أبريل  ١اإليجارات المدفوعة مقدًما كما في 

أبريل   ١في  ٪٤٫٥٠. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على المطلوبات اإليجارية ما نسبته ٢٠١٩أبريل  ١خ التحول، أي تاري
٢٠١٩ .  

 ١سعودي كما في  مليون لایر ٢٫٧إلى إثبات موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية بمبلغ  ١٦وقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ألول مرة، لم تستخدم الشركة أي وسيلة عملية يسمح بها المعيار. ١٦. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٩أبريل 

كما  ٢٠١٩أبريل  ١كما يتم إثبات المطلوبات اإليجارية كما في  ٢٠١٩مارس  ٣١يتم بيان تسويات ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية كما في   ) ب
  يلي:

  لایر سعودي 

  ٣٬١٦٢٬٨٨٥  ٢٠١٩مارس  ٣١ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في  
  تأثير الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة

  ) ٨٢٢٬٨٧٧(  في تاريخ التطبيق المبدئي 
  ٤٣٧٬١١٥  المعايير الدولية للتقرير المالي يُضاف: تعديالت نتيجة لتقييم عقد اإليجار بموجب 

  ٢٬٧٧٧٬١٢٣  ٢٠١٩أبريل  ١مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 

  وتتمثل في: 
  ١٧٨٬٣٨٥  الجزء المتداول من مطلوبات إيجارية 

  ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية 
٢٬٧٧٧٬١٢٣  

  سارية المفعولالمعايير الصادرة ولكنها غير   ٤-١-٢

ولم تقم الشركة بتطبيقها بشكل مبكر. ومن  ٢٠٢٠مارس  ٣١لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 
  المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المنظورة.غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها تأثيراً جوهرياً في فترات التقرير الحالية أو 

 

  إيرادات  ٢-٢

صافياً من المرتجعات والمخصصات والخصومات التجارية من تقديم الخدمات في  مستحقة القبضيتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو 
  سياق أنشطة الشركة العادية.

لى هذه األنابيب تقدم الشركة خدمات تبطين األنابيب المقدمة من قبل العمالء. تقوم الشركة بإثبات اإليرادات في نقطة زمنية معينة عند تحويل السيطرة ع 
  ت.إلى العميل أي عند تسليم األنابيب المبطنة والمغلفة إلى العميل وأال يكون هناك التزام غير مستوفى بما يؤثر على قبول العميل للخدما المبطنة والمغلفة

العقد. يتم إطفاء األصل وفقاً لشروط تتم إضافة تكاليف خدمات التبطين والتغليف المتعلقة بهذه األنابيب إلى القيمة الدفترية للموجودات المثبتة من تكلفة إتمام 
  العقد المعني الذي يرتبط به، بما يتفق مع نمط إثبات اإليرادات ذات العالقة.
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٢  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  العمالت األجنبية ٣- ٢

  العملة الوظيفية وعملة العرض    )أ( 

قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة ("العملة الوظيفية"). يتم عرض إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم 
  القوائم المالية باللایر السعودي وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة.

  معامالت وأرصدة  (ب) 

ودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يتم إثبات أرباح يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السع
بية عدا عن وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجن

  سائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت ال 

  ولية.يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األ

  زكاة وضرائب ٤- ٢

("الهيئة")، تخضع الشركة للزكاة عن الملكية العائدة للشريك السعودي ولضريبة الدخل عن الملكية العائدة للشريك طبقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 
ا تتم المطالبة  األجنبي في الشركة. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، عندم

ً للتوجيهات الصادرة عن الهيئة بالسداد. إض   افة إلى ذلك، يتم عرض مبالغ مصاريف الزكاة وضريبة الدخل للسنة في قائمة التغير في حقوق الملكية طبقا
  السعودية للمحاسبين القانونين للشركات ذات الملكية المشتركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بين شركاء الشركة.

  
لدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة  يتم تعديل ضريبة ا

يبية  وخسائر الضريبة غير المستخدمة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األوعية الضر
ير والمطلوبات وقيمها الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غللموجودات 

لضريبة. يتم ة لمعامالت تجميع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضع
ً في نهاية فترة التقرير والتي يتوق ع سريانها في حالة تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعليا

  إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

ستفادة الموجودات الضريبية المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها يمكن اال يتم إثبات 
  من الفروق والخسائر المؤقتة.

ً إلجراء مقاصة  بين الموجودات والمطلوبات الضريبية  يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاما
لمتداولة عند المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية ا 

  مبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي ال

ت األرباح كما تقوم الشركة باستقطاع ضريبة الدخل على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك توزيعا
  السعودي.المستحقة للشريك األجنبي، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الدخل 

   
  نقد وما يماثله ٤- ٢

تثمارات األخرى  لغرض عرض قائمة المركز المالي وعرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك واالس 
والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ال قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل 

  تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغير في القيمة. 
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٣  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  األدوات المالية ٥- ٢

  الموجودات المالية١-٦-٢

  التصنيف  ) أ

لتفاصيل كل نوع من أنواع الموجودات المالية. يعتمد التصنيف على  ٢٢لقياسها بالتكلفة المطفأة. انظر اإليضاح رقم تصنف الشركة موجوداتها المالية وفقًا 
  نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

  اإلثبات  وإلغاء اإلثبات  ) ب

الموجودات المالية بقيمتها العادلة، وفي حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، عند اإلثبات المبدئي، تقيس الشركة 
الخسارة  خالل الربح أو تضاف تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من

  كمصاريف في الربح أو الخسارة.

تقوم بتحويل الحقوق  تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما
ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة فعلية. يتم إثبات أي   في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة

  فوائد من الموجودات المالية المحولة التي تقوم الشركة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
  
  القياس  ) ج

إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. الموجودات التي يتم يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال الشركة 
ائدة، يتم قياسها بالتكلفة االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التدفقات النقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين أو الف

ً من عالقة التحوط ضمن الربح أو الخسارة المطفأة. يتم إثبات الربح أو ا لخسارة من األداة المالية التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة والتي ليست جزءا
  ائدة الفعلي.عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم احتساب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الف 

  المطلوبات المالية  ٢-٦-٢

مبدئياً بالقيمة العادلة بعد  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية
  المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات 

مالي حالي بآخر من نفس بتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام 
ة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال أو الُمقرض بناًء على شروط جديد

  سارة. التعديل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخ 

  قيمة الموجودات الماليةاالنخفاض في  ٧- ٢

، ٢٢. راجع اإليضاح رقم تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل
  والذي يوضح كيف تقوم الشركة بتحديد فيما إذا كان هناك تغير في مخاطر االئتمان. 

والذي يشترط   ٩للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  بالنسبة
  خسارة.إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي بها. يتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو ال

يتم تعديل معدالت  تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التعثر عن السداد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة.
  ية الذمم المدينة.الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسو

السترداد، من يتم شطب الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة ل
ً في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع الشركة والفشل في أداء دفعات تعاقدية متأخرة  بين أمور أخرى، انخفاضاً كبيرا

  يوماً.  ٧٢٠السداد لفترة أكبر من 

ً بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة اال  نخفاض في إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعيا
  القيمة المثبتة سابقاً في الربح أو الخسارة. القيمة، يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في 

  
  
  
  

ق-175



  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٤  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  ذمم مدينة تجارية ٨- ٢

ل هذه الذمم في الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المباعة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصي
ً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبد غضون سنة  ئياً واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفا

  بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة.

  خزونم ٩- ٢

ألخرى المتكبدة يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تتضمن تكاليف المخزون جميع تكاليف الشراء باإلضافة إلى النفقات ا
ق سعر البيع المقدر في سياق عليها. يتم تخصيص التكاليف لبنود المخزون الفردية على أساس متوسط التكاليف المرجح. يمثل صافي القيمة القابلة للتحق

  األعمال االعتيادية ناقًصا التكاليف المقدرة الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع. 

ذ في االعتبار تظهر قطع الغيار والمستلزمات غير محتفظ بها للبيع بالتكلفة ناقًصا أي مخصص مخزون متقادم. تم تكوين مخصص لتقادم المخزون مع األخ 
  عوامل مختلفة بما في ذلك عمر بنود المخزون واتجاهات البيع التاريخية وحجم المبيعات المتوقع في المستقبل. 

  ممتلكات ومصنع ومعدات ١٠- ٢

ً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في  القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا
  التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.

ل أن تتدفق إلى تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، حسب ما هو مالئم، فقط عندما يكون من المحتم
بطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية ألي من العناصر التي تم الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرت

  كبدها فيها.المحاسبة عنها كموجودات منفصلة عند استبدالها. وتقيد اإلصالحات والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم ت

اإلنتاجية  احتساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار يتم
  ع والمعدات.المقدرة للموجودات. يتم تحميل مصاريف االستهالك في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الممتلكات والمصن

  
لقيمة الدفترية لألصل على تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض ا 

  القابلة لالسترداد. الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة 

ثباتها ضمن تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إل
فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما تكون الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى 

  هذه البنود متاحة لالستخدام.

لى الفئة المناسبة تم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إ ت
يصال الموجودات إلى موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة. إن  للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إ

إنشاء أو اقتناء أي بند  تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلى
  قيد التنفيذ.د األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية من بنو

  عقود اإليجار ١١- ٢

  ٢٠١٩أبريل  ١السياسة المحاسبية المطبقة من   ١- ١١-٢

يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم الشركة بإثبات أصل حق االستخدام والتزام اإليجار المقابل فيما يتعلق  تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو 
فة على أنها عقود إيجار مد  شهراً أو أقل)   ١٢تها بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ

ثابت إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيلية على أساس القسط ال وعقود
  صل المؤجر. على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األ
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٥  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  (تتمة) عقود اإليجار  ١١- ٢

  (تتمة)  ٢٠١٩أبريل  ١السياسة المحاسبية المطبقة من   ١- ١١-٢

  مطلوبات إيجارية

تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل  يتم قياس المطلوبات اإليجارية مبدئيًا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في 
عندها يتم استخدام معدل  الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامةً بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة، 

لمستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على ا
  مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

  لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، على الشركة:

  تمويًال حديثًا من طرف ثالث حصل عليه المستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس التغيرات في شروط التمويل منذ  -أمكن  إذا ما –استخدام
  استالم تمويل الطرف الخارجي. 

 ظ بها المستأجر الفردي، والتي ال استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي يحتف
  تملك تمويًال حديثًا من طرف خارجي.

  .إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال مدة اإليجار والبلد والعملة والضمان  

  تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: 

  حوافز إيجار مستحقة القبض.مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي  
  بداية العقدمدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ.  
 .المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  
  كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات.سعر ممارسة خيارات الشراء إذا  
  .مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد  

  يتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.

  يعرض التزام اإليجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

القيمة الدفترية لتعكس يقاس التزام اإليجار الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار (باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي) وخفض 
  مدفوعات اإليجار المقدمة. 

  قياس التزام اإليجار (وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما:تقوم الشركة بإعادة 

 اإليجار   تتغير مدة اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات
  المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

  مضمونة، وفي هذه الحالة يتم المتبقية القيمة التتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغير في المدفوعات المتوقعة بموجب
  تحقة.ما لم تتغير مدفوعات اإليجار المس، إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي 

 ن طريق خصم يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار ع
  مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٦  

  (تتمة)  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

  (تتمة) عقود اإليجار  ١١- ٢

  (تتمة)  ٢٠١٩أبريل  ١السياسة المحاسبية المطبقة من   ١- ١١-٢

  موجودات حق االستخدام

ف مباشرة أولية. يتم تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء وأي تكالي
  قياسها الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت.

لة المطلوبــة بموجــب عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحا
، "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة". ٣٧بات المخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إث

  يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون.

اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساســي يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة 
إلنتــاجي أو تكلفة أصل حق االستخدام يعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك قيمة أصــل حــق االســتخدام ذي الصــلة علــى مــدى العمــر ا

  الك في تاريخ بدء عقد اإليجار.لألصل األساسي. يبدأ االسته

  تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

"انخفاض قيمة الموجودات" لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وتقوم بتسجيل أي خسائر  ٣٦تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 
  انخفاض في القيمة.

دفوعات ذات يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قياس المطلوبات اإليجارية وموجودات حق االستخدام. يتم إثبات المال 
  الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة. 

  ٢٠١٩مارس  ٣١السياسة المحاسبية السارية حتى   ٢-١١-٢

ً بكامل مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجارات تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات المقدمة بموجب عقود  تصنف عقود اإليجار التي احتفظ فيها المؤجر فعليا
  رة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد.اإليجار التشغيلية (بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر) إلى الربح أو الخسا

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخالف المخزون ١٢- ٢

لة وجود مثل  تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قيمتها. وفي حا
وتتمثل قيمة األصل القابلة  ألصل سنوياً، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. اقيمة لاهذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض 

لى حدة، إال إذا كان لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع وقيمة االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها لكل أصل ع
خرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية  األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األ

قيمة االستخدام، فإنه يتم  لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. ولتقدير
تها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيم

  المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.

المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات التي انخفضت يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات 
  قيمتها.

  رأس المال ١٣- ٢

تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية.
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٧  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢

  ذمم دائنة تجارية ١٤- ٢

قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق األعمال االعتيادية من الموردين. يتم الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد 
غير متداولة. ويتم  تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات

  تجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إثبات الذمم الدائنة ال

  اقتراضات ١٥- ٢

ً بالقيمة العادلة (باعتبارها متحصالت تم استالمها) صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب المبدئي، اإلثبات  يتم إثبات االقتراضات مبدئيا
معاملة) والقيمة  تقاس االقتراضات طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت (صافية من تكاليف ال

  المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

فترية لاللتزام المالي االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الد تُستبعد 
حّملة، في الربح أو الخسارة كـ الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات الم

  "إيرادات أخرى" أو "تكاليف مالية". 

  شهراً بعد فترة التقرير. ١٢يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن 

  التزامات منافع الموظفين ١٦- ٢

الخدمة للموظفين ضمن خطة منافع محددة تتفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر راتب  لدى الشركة نظام منافع نهاية 
  وعدد سنوات الخدمة.

بناء على طريقة وحدة ال يتم تمويل خطة منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل 
نة من سنوات الخدمة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في كل س

  والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

دمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت الخصم يتم إثبات تكاليف الخ 
ة الدخل ي قائم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس ف

  الشامل اآلخر. 

مباشرة في الدخل  يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، 
  لتي تحدث فيها.الشامل اآلخر. ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة ا

ً في الربح أو الخسارة  كتكاليف خدمة سابقة.  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فورا
المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة 

  العربية السعودية. 
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٨  

  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٣

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات دقيقة تؤثر على مبالغ الموجودات وا لمطلوبات المشمولة  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا
إلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم  بالتقرير، وا

ظل  ولة فيالتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معق
  صلة.الظروف. تقوم الشركة بوضع تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية ذات ال 

ا الشركة وما ترتب ) في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل فيه١٩- في إطار االستجابة النتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد
ت حزمة من على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بشكل استباقي بتقييم آثاره على عملياتها واتخذ

  التدابير االستباقية والوقائية بما يتضمن تشغيل فريق إدارة األزمات والعمليات المرتبطة به من أجل:  

  . فيه تعمل الذي المحلي المجتمع وكذلك ومقاوليها موظفيها وسالمة صحة ضمان - 
  .للسوق المنتجات وتوريد  عملياتها على الوباء آثار  من التخفيف - 

لى السوق. للحفاظ على تدفق المنتج إ ةوعلى الرغم من هذه التحديات، نجحت الشركة في الحفاظ على عمليات مستقرة أثناء فترات انقطاع الطلب المحدود
)، بحد ذاته، له آثار جوهرية مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير الشركة للسنة  ١٩-تعتقد إدارة الشركة أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد

بتقييم احتمالية   استباقيًا ، بشكل. تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب. قامت اإلدارة، عن طريق فريق إدارة األزمة٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في 
) في فرض أي قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها الشركة  ١٩- تسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد

ضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن تؤثر سلبًا  والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على سلسلة التوريد الخاصة بنا وقدرات اإلنتاج والطلب على منتجاتنا، باإل
  على األداء المالي. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكامنا وتقديراتنا وافتراضاتنا المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية. 

الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة األشهر االثني عشر الالحقة كما تمت مناقشة التقديرات ذات المخاطر التي ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيم 
  يلي:

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعّدات   ) أ

ر االستخدام باالعتباتقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات لغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ 
المستقبلية عندما تعتقد  المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل مصاريف االستهالك 

مقابل األعمار اإلنتاجية   ٪١٠مار اإلنتاجية بنسبة اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. في نهاية السنة، إذا زادت / انخفضت األع
  مليون لایر سعودي.  ٠٫٩مليون لایر سعودي أو أعلى بمبلغ  ٠٫٨الحالية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح السنة سيكون أقل بمبلغ 

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية   ) ب

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة  تقوم اإلدارة بتقييم 
لنظامية أو واألوضاع الالسترداد. تشتمل العوامل التي قد تحفز عملية تقييم لخسائر االنخفاض على أدلة داخلية وخارجية متعلقة بالتغيرات في التقنية والسوق 

  .١٢االقتصادية حيث تعمل المنشأة والتغيرات في أسعار الفائدة السوقية واألداء االقتصادي للموجودات. راجع أيًضا إيضاح رقم 
  
  موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية   ) ج

المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال عموما بالنسبة لعقود يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا 
غ الضرورية  اإليجار في الشركة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على الشركة سداده القتراض المبال

  م في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة. للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق االستخدا
  
  إيرادات ٤

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٤٧٬٠٣١٬٤٠٨  ١٢٢٬١١٧٬٦٥١  في نقطة زمنية معينة  -اإليرادات 
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  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٩  

  تكلفة اإليرادات ٥

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ٢٧٬٤٧٣٬٠٤٣  ٦٣٬٢٣٥٬٤٣٥  تكلفة المواد 
  ٨٬٥١٠٬٦٢٥  ١٠٬٠١٥٬٥٦٠  رواتب ومنافع 

  ٨٬٢٥٢٬٣٦٦  ٨٬٣٣١٬٣٢٩  ١٣، ١٢  استهالك
  ٢٬٩٣٩٬٥٨٠  ٦٬١٨٠٬٤٤٩  إيجار معدات 

  ١٬٨٥٥٬٧٧٦  ٤٬٥٨٠٬٣٠٨  مرافق 
  ٤٬٠٨١٬١٦٧  ٢٬٩٠٢٬١٥٢  تكاليف مقاولين من الباطن 

  ٧٣٬٨١٧  ) ٣٩٬٣٠٨(  ١١  (عكس) مخصص مخزون متقادم 
  ٣٬٠١١٬٧٧٧  ٤٬١٩٧٬٥١٥  أخرى 

٥٦٬١٩٨٬١٥١  ٩٩٬٤٠٣٬٤٤٠  

  مصاريف عمومية وإدارية ٦

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠    إيضاح  

  ٢٬٤٣٩٬١٥٥  ٢٬٧٣١٬٨٦٠  رواتب ومنافع 
  ٥١٨٬٩٩١  ٤٦٩٬٩٣٦  إيجار ومرافق 

  ٢٤٧٬٦٧٨  ٢٧٧٬٨٥٨  أتعاب مهنية 
  ١٣٤٬٧٤٥  ٢٢٢٬٥٧٩  إصالحات
  ٢٠٣٬٢٦٩  ١٩١٬٣٢٥  ١٣، ١٢  استهالك
  ١١٤٬٤٧١  ٨٥٬٥٩٧  ترخيص رسوم 

  ٢٦٧٬٢٠٠  ٧٠٬٣١٣  نفقات تنظيف 
  ٥٨٠٬٩٧٥  ١١١٬١٤٠  أخرى

٤٬٥٠٦٬٤٨٤  ٤٬١٦٠٬٦٠٨  
  
  بالصافي -إيرادات تشغيلية أخرى  ٧

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٥٥٠٬٢٤٦  ١١٥٬٩٣٧  بالصافي  -إيرادات تشغيلية أخرى 
  ٥٥٠٬٢٤٦  ١١٥٬٩٣٧  

  تكاليف مالية ٨

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح

  ٤٬١٤٩٬٣٩٩  ٣٬٧٦٨٬٠٩٦  ٢١  تكاليف مالية على قرض من الشركاء 
  -   ٥١٣٬٦٢٢  ١٦  إطفاء نفقات مؤجلة 

  -   ١٢١٬٦١٥  ١٨  التكاليف المالية على المطلوبات اإليجارية 
  ٤٦٨٬٢٩٠  -   ١٦  تكاليف مالية على اقتراضات طويلة األجل 

  ١٥٦٬٠٩٣  ٣٠١٬٥٣٩  أخرى 
٤٬٧٧٣٬٧٨٢  ٤٬٧٠٤٬٨٧٢  
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٠  

  يماثلهنقد وما  ٩

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٤٩٬٩١٦  ٢٦٬٧١٤  نقد في الصندوق 
  ١٩٩٬٢٠٨  ١٬٦٣٣٬٩٢٦  نقد لدى البنك 

٢٤٩٬١٢٤  ١٬٦٦٠٬٦٤٠  

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٠

  إيضاح
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  ذمم مدينة تجارية:
  ١٬٠٩١٬١١٣  ٤٬٤٨٦٬٧٦٩  تجارية 

  ) ٢٤٣٬٢٥١(  ) ٢٤٣٬٢٥١(  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
٨٤٧٬٨٦٢  ٤٬٢٤٣٬٥١٨  

  ١٬٥٠٩٬٦١٤  ١٥٬٢٧٩٬٩٤٣  الموجودات المثبتة من التكاليف إلنجاز عقد
  ٩٩٩٬٩١٦  ٣٬٤٨٣٬٧٢٥  دفعات مقدمة إلى موردين
 ً   ٦٢٢٬٣٠١  ٥٢٣٬٦٦٦  مصاريف مدفوعة مقدما

  ١٥٥٬٧٤٤  ١٩٢٬٣٤٤  سلف إلى موظفين 
  ٥٣٬٤٧٤  ٥٣٬٤٧٤  ٢١  طرف ذو عالقة 

  ٣٤٦٬٩٤٧  -   أخرى 
٤٬٥٣٥٬٨٥٨  ٢٣٬٧٧٦٬٦٧٠  

  فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:   )أ
    

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  -   ٢٤٣٬٢٥١  أبريل  ١في كما 
  ٢٤٣٬٢٥١  -   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  ٢٤٣٬٢٥١  ٢٤٣٬٢٥١  مارس  ٣١كما في 

لذمم المدينة تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لجميع ا
على خصائص مخاطر  من أجل قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم حساب الذمم المدينة التجارية بناءً التجارية والموجودات المالية األخرى. 

  لم يكن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المستند إلى معدالت الخسارة للشرائح العمرية جوهريًا.االئتمان المشتركة وأيام التأخر عن السداد. 

القيمة. ويمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على موجودات منخفضة   )ب
  االئتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.

  القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى للشركة مقومة باللایر السعودي.  )ج
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢١  

  (تتمة)  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٠

  فيما يلي تحليل أعمار هذه الذمم المدينة التجارية:  )د

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

ً  ٩٠حتى    ١٢٥٬٤١٩  ٣٬٠٠٥٬٤٣٨  يوما
ً  ١٨٠إلى  ٩١   ٧٢٢٬٤٤٣  ١٥٢٬٤٣٢  يوما
ً  ٣٦٥يوماً إلى  ١٨١   -   ١٬٠٥٢٬٢٠٦  يوما
ً  ٧٣٠يوماً إلى  ٣٦٦   -   ٢٧٦٬٦٩٣  يوما

ً  ٧٣٠أكثر من    ٢٤٣٬٢٥١  -   يوما
١٬٠٩١٬١١٣  ٤٬٤٨٦٬٧٦٩  

على التوالي، وعلى ما  ٢٠١٩مارس  ٣١و ٢٠٢٠مارس  ٣١شهراً قبل  ٤٨تستند معدالت الخسارة المتوقعة على جدول التحصيل للمبيعات على مدى فترة 
الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي يقابلها من خسائر ائتمان سابقة وقعت في الفترة. يتم تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات 

ها فيها لكي تكون العوامل  تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة. حددت الشركة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدولة التي تبيع منتجاتها وخدمات
  ابقة بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل. األكثر مالءمة، وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة الس

  ال تحتفظ الشركة بأي رهن كضمان.  )ه

  مخزون ١١

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٧٬٨٤١٬٤٥١  ١٣٬٤٨٩٬٢٤٢  مواد استهالكية 
  ٤٬١٢٥٬٥٩٧  ٤٬٦٢٣٬٨٠٠  قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع

١١٬٩٦٧٬٠٤٨  ١٨٬١١٣٬٠٤٢  
  ) ١٬١١٨٬٦٥٣(  )١٬٠٧٩٬٣٤٦(  ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

١٠٬٨٤٨٬٣٩٥  ١٧٬٠٣٣٬٦٩٦  

  فيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم:

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٬٠٤٤٬٨٣٦  ١٬١١٨٬٦٥٣  أبريل  ١في كما 
  ٧٣٬٨١٧  ) ٣٩٬٣٠٧(  مخصص (عكس) 
  ١٬١١٨٬٦٥٣  ١٬٠٧٩٬٣٤٦  مارس  ٣١كما في 
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٢  

  ممتلكات ومصنع ومعدات ١٢

  
  أبريل ١

  استبعادات  إضافات  ٢٠١٩
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
٢٠٢٠  
  التكلفة

  ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥  -   -   ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥  مبان وتحسينات على عقار مستأجر 
  ١٢٨٬٢٤٢٬٨١٥  -   ١٩٩٬١٢٠  ١٢٨٬٠٤٣٬٦٩٥  مصنع وآالت 

  ٥٤٩٬٣٠٩  -   ٨٬٢٢٨  ٥٤١٬٠٨١  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية 
  ١٨٠٬٠٠٠  -   ١٨٠٬٠٠٠  -   رأسمالية قيد التنفيذ أعمال 

١٥٣٬٢٦٢٬٧٢٩  -   ٣٨٧٬٣٤٨  ١٥٢٬٨٧٥٬٣٨١  

  االستهالك المتراكم
  ) ١٠٬٧٣٨٬١٢٩(  -   ) ١٬٢١٤٬٥٣٠(  ) ٩٬٥٢٣٬٥٩٩(  مبان وتحسينات على عقار مستأجر 

  ) ٦٢٬٢٦٠٬٦٧٣(  -   ) ٧٬٠٥٨٬٠٠٤(  ) ٥٥٬٢٠٢٬٦٦٩(  مصنع وآالت 
  ) ٥٢٨٬٧٦٤(  -   ) ١٨٬٦٩٣(  ) ٥١٠٬٠٧١(  مكتبية أثاث وتجهيزات ومعدات 

)٧٣٬٥٢٧٬٥٦٦(  -   ) ٨٬٢٩١٬٢٢٧(  ) ٦٥٬٢٣٦٬٣٣٩ (  
٧٩٬٧٣٥٬١٦٣  ٨٧٬٦٣٩٬٠٤٢  

  أبريل ١
  استبعادات  إضافات  ٢٠١٨

  مارس ٣١
٢٠١٩  

٢٠١٩  
  التكلفة

  ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥  -   -   ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥  مبان وتحسينات على عقار مستأجر 
  ١٢٨٬٠٤٣٬٦٩٥  -   ٥٩٬٠١٨  ١٢٧٬٩٨٤٬٦٧٧  مصنع وآالت 

  ٥٤١٬٠٨١  -   ٣١٬٧٢٠  ٥٠٩٬٣٦١  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية 
  -   ) ١٢٥٬٤٩٥(  -   ١٢٥٬٤٩٥  سيارات 

١٥٢٬٨٧٥٬٣٨١  ) ١٢٥٬٤٩٥(  ٩٠٬٧٣٨  ١٥٢٬٩١٠٬١٣٨  

  االستهالك المتراكم
  ) ٩٬٥٢٣٬٥٩٩(  -   ) ١٬٢١٤٬٥٣٠(  ) ٨٬٣٠٩٬٠٦٩(  مبان وتحسينات على عقار مستأجر 

  ) ٥٥٬٢٠٢٬٦٦٩(  -   ) ٧٬٢٠٩٬٩٢٠(  ) ٤٧٬٩٩٢٬٧٤٩(  مصنع وآالت 
  ) ٥١٠٬٠٧١(  -   ) ٢٥٬٤٨٢(  ) ٤٨٤٬٥٨٩(  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية 

  -   ١٢٥٬٤٩٥  ) ٥٬٧٠٣(  ) ١١٩٬٧٩٢(  سيارات 
)٦٥٬٢٣٦٬٣٣٩(  ١٢٥٬٤٩٥  ) ٨٬٤٥٥٬٦٣٥(  ) ٥٦٬٩٠٦٬١٩٩ (  

٨٧٬٦٣٩٬٠٤٢  ٩٦٬٠٠٣٬٩٣٩  

  االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي:يحتسب   ) أ

 عدد السنوات
  ٢٠ - ١٠  مبان وتحسينات على عقار مستأجر  
  ٢٠ - ٢  مصنع وآالت  
  ٥ - ٢  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
  ٥ - ٣  سيارات  
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٣  

  (تتمة) ممتلكات ومصنع ومعدات  ١٢

  ومعدات ومصنع ممتلكات قيمة في االنخفاض اختبار  ) ب

لم ينتج  ، أجرت إدارة الشركة تقييًما لالنخفاض في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات ("الموجودات") نظًرا لظروف السوق الضعيفة.٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
تستند قيمة االستخدام للموجودات إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة والذي استخدم أحدث خطة أعمال لخمس سنوات  عن هذا التقييم انخفاض في القيمة.

  أعدتها اإلدارة. 
  

  تتضمن االفتراضات األساسية المستخدمة في هذا التحليل ما يلي:
   
  تخدام نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية. سنويًا والذي تم احتسابه باس  ٪١٠٫٢معدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة         ·

  
  تم تقديرها بناء على توقعات اإلدارة لهذا المجال. ٪٢٫٠الحتساب القيمة النهائية، تم تطبيق طريقة جوردون للنمو حيث تضمنت معل نمو بنسبة          ·

  
مليون لایر سعودي. يستند هذا التقدير للقيمة   ٨٩الدفترية للموجودات بمبلغ  توصلت اإلدارة إلى أن القيمة القابلة لالسترداد لموجودات الشركة أعلى من القيمة

ما في ذلك القابلة لالسترداد إلى خطة العمل الخمسية المعتمدة. يتضمن احتساب ذلك مراجعة دقيقة لكل عنصر أساسي من عناصر دخل وتكاليف الشركة (ب
  لرأسمالية) باإلضافة إلى مراجعة للنتائج التاريخية. حجم المبيعات واألسعار، وتكاليف التشغيل والنفقات ا 

مة الدفترية قامت إدارة الشركة بدراسة وتقييم التغيرات المحتملة المعقولة لجميع االفتراضات الرئيسية ولم تحدد أي حاالت قد تؤدي إلى تجاوز القي
  للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد.

  موجودات حق االستخدام ١٣

  الشركة بتسجيل موجودات حق االستخدام المتعلقة بعقد إيجار األرض. فيما يلي الحركة خالل السنة:قامت 

  أرض  
  التكلفة

  :١٦تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ٢٬٧٧٧٬١٢٣  ١٦إثبات موجودات حق االستخدام مبدئيًا عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

  -   إضافات خالل السنة 
  ٢٬٧٧٧٬١٢٣  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  االستهالك المتراكم
  ) ٢٣١٬٤٢٧(  استهالك السنة 

  صافي القيمة الدفترية
  ٢٬٥٤٥٬٦٩٦  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

التمديد عندما تكون إدارة الشركة متأكدة من لدى الشركة عقد إيجار متعلق بأرض. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة ولكن يتم النظر في إتاحة خيار 
  ممارسة الخيارات.

هدات، وال يتم التفاوض على شروط اإليجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تع
  يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 

  . القيمة منخفضة أو األجل قصيرة  إيجار عقود أي الشركة لدى ليس ،٢٠١٩و ٢٠٢٠ خالل
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٤  

  رأس المال ١٤

  لایر سعودي للحصة الواحدة مملوكة كما يلي:  ١حصة بمبلغ   ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥من  ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس   ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 

  نسبة الملكية
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  بلد التأسيس

  ٥٠٫٠١  ٥٠٫٠١  موريشوس   ويلسبون موريشوس القابضة المحدودةشركة 
- ٢٨٫٥٠السعودية   شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

  -   ١٦٫٥٠  السعودية   شركة فيجن العالمية لالستثمار 
  ٤٫٩٩  ٤٫٩٩  السعودية   محورين للخدمات الصناعية 

  ٤٥٫٠٠  -   السعودية   الشركة العربية لمشاريع األنابيب
١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  

، تم تغيير نسبة ملكية الشركة، وعليه عّدلت الشركة عقد تأسيسها وترخيص االستثمار األجنبي الخاص بها الصادر عن وزارة ٢٠١٩نوفمبر  ١بتاريخ 
  االستثمار بحيث يعكس التغير في نسبة الملكية.

  احتياطي نظامي ١٥

من الربح للسنة بعد تعديل الخسائر المتراكمة   ٪١٠المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة تحويل نسبة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في 
من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حالياً على الشركاء في الشركة. لم يتم تحويل أي مبلغ  ٪٣٠إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

  بسبب الخسائر المتراكمة لهاتين السنتين.  ٢٠١٩و ٢٠٢٠لنظامي للسنتين لالحتياطي ا

  اقتراضات طويلة األجل  ١٦

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٣٬٧٧٧٬٠٠٠  -   مبلغ أصل الدين 
  ) ٥١٣٬٦٢٢(  -   ناقصاً: تكاليف المعامالت غير المطفأة 

 -  ٣٬٢٦٣٬٣٧٨  

  تكاليف المعامالت غير المطفأة:فيما يلي حركة 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٥١٣٬٦٢٢  ٥١٣٬٦٢٢  أبريل  ١في كما 
  -   ) ٥١٣٬٦٢٢(  ناقصاً: اإلطفاء 

  ٥١٣٬٦٢٢  -   مارس  ٣١كما في 

  ٤٠٫٠مصنع الشركة بمبلغ تم الحصول على هذا القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق"). تم الحصول على القرض لتمويل إنشاء مرافق 
  . القرض كان مقوماً باللایر السعودي.٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي، وتم سداده بالكامل خالل السنة المنتهية في 

  شركاء.تم تحميل النفقات المقدمة والرسوم اإلدارية من قبل الصندوق بموجب اتفاقية القرض. إن القرض مضمون من خالل ضمانات شركات مقدمة من ال 
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٥  

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ١٧

  إيضاح
  مارس ٣١

٢٠٢٠  
  مارس ٣١

٢٠١٩  

  ٢٩٬٨٨٠٬٥٩٢  ٨٩٬٨٥٧٬٠٦٨  ٢١  أطراف ذات عالقة 
  ٧٬٤١٥٬١٧٥  ١٧٬٨٢٧٬٢١١  ذمم دائنة تجارية 

  ١٬١١٥٬٩١٥  ٢٬٢٣٠٬٩٥٢  مصاريف مستحقة 
  -   ٢٬٠٧٢٬٦٣٠  ضريبة القيمة المضافة 

  ٦٤٧٬٢٢٤  ٨١٧٬٦٥٨  رواتب ومنافع 
  ٣٦٬٥٠٦٬٩٢٣  ٦٤١٬٨٣٦  تكاليف مالية مستحقة متعلقة بقرض الشريك 

  ٤٥٬٦٨٧  ٧٠٬٠٣٨  دفعات مقدمة من عمالء
٧٥٬٦١١٬٥١٦  ١١٣٬٥١٧٬٣٩٣  

  مطلوبات إيجارية ١٨

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  أبريل ١
٢٠١٩  

  ٣٬٦٠٠٬٠٠٠  ٣٬٦٠٠٬٠٠٠  الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية 
  -   ) ٣٠٠٬٠٠٠(  ناقصاً: سداد الحد األدنى من مدفوعات اإليجار 

٣٬٦٠٠٬٠٠٠  ٣٬٣٠٠٬٠٠٠  
  ) ٨٢٢٬٨٧٧(  ) ٧٠١٬٢٦٢(  ناقصاً: التكاليف المالية المستقبلية غير المستحقة بعد 
  ٢٬٧٧٧٬١٢٣  ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  صافي القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار 

  ١٧٨٬٣٨٥  ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة ناقًصا: الجزء 
  ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  -   الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية 

٢٬٧٧٧٬١٢٣  ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  

  فيما يلي الحركة في المطلوبات اإليجارية: 

  أبريل ١  مارس ٣١
٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  :١٦تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ٢٬٧٧٧٬١٢٣  ٢٬٧٧٧٬١٢٣  ١٦إثبات مبدئي لمطلوبات عقود االيجار عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  -   ١٢١٬٦١٥  تراكم تكاليف مالية خالل السنة 
  -   ) ٣٠٠٬٠٠٠(  المدفوعات خالل السنة 

٢٬٧٧٧٬١٢٣  ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٦  

  التزامات منافع الموظفين ١٩

  للخطةوصف عام   ١- ١٩

مة الموظفين وفقا تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية خد
في الشروط المنصوص عليها في نظام للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين 

استحقاقها عند إنهاء  العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافع عند
  . ٢٠٢٠مارس  ٣١يقة وحدة االئتمان المتوقعة كما في العمل. قام خبير اكتواري مستقل بإجراء آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طر

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ١٬٦٤٢٬٤٣٠  ٢٬٢١٤٬٩٢٠  أبريل  ١
  ٣٠٠٬٨١٠  ٣٥٠٬٦٣٠  تكلفة الخدمة الحالية 

  ٨٠٬٣١٠  ٩٠٬٥٧٠  مصروف الفائدة 
  ) ٧٢٬٤٤٠(  )١٦٧٬٦٦٠(  مدفوعات 

  ٢٦٣٬٨١٠  ٣١٥٬٧٩٠  إعادة القياس
  ٢٬٢١٤٬٩٢٠  ٢٬٨٠٤٬٢٥٠  مارس  ٣١

  المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل  ٢- ١٩

  فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين: 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣٠٠٬٨١٠  ٣٥٠٬٦٣٠  تكلفة الخدمة الحالية 
  ٨٠٬٣١٠  ٩٠٬٥٧٠  مصروف الفائدة 

  ٣٨١٬١٢٠  ٤٤١٬٢٠٠  الربح أو الخسارةمجموع المبلغ المثبت في 

  إعادة القياس
  ٢٠٩٬٣٩٠  ٢٧٢٬٢٠٠  الخسارة من التغير في االفتراضات المالية 

  ٥٤٬٤٢٠  ٤٣٬٥٩٠  أرباح الخبرة
  

  ٢٦٣٬٨١٠  ٣١٥٬٧٩٠  الدخل الشامل اآلخرمجموع المبلغ المثبت في

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  ٣- ١٩

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    ٪ ٤٬٣    ٪ ٣٬٥  معدل الخصم
    ٪ ٣٬٠  ٪ ٣٬٠  معدل الزيادة في الرواتب 

  الحساسية لالفتراضات االكتوارية تحليل٤- ١٩

  األثر على التزامات منافع الموظفين  التغير في االفتراض
الزيادة في 
  االفتراض 

النقص في 
  االفتراض 

الزيادة في 
  االفتراض 

النقص في 
  االفتراض 

  ٤٢٨٬٨٢٠  ) ٣٥٤٬٨٥٠(    ٪ ١    ٪ ١  معدل الخصم
  ) ٣٥٩٬٦٣٠(  ٤٢٦٬٦٣٠    ٪ ١    ٪ ١  معدل الزيادة في الرواتب 
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٧  

  (تتمة)  التزامات منافع الموظفين ١٩

  (تتمة) تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية   ٤- ١٩

جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون التغيرات  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء 
ة الحالية اللتزام  في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة (القيم

  يقة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند حساب إنهاء عقد الموظف. المنافع المحددة التي تحسب بطر

  أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٢٠

  مكونات الوعاء الزكوي التقريبي العائدة إلى الشركاء السعوديين ١- ٢٠

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ) ١٩٬٢٢١٬٠٢١(  ) ٢٨٬٤١٨٬٣٥٧(  حقوق الملكية في بداية السنة 
  ١٬٢٠٣٬٤٧٢  ١٬٧٠٤٬٢٤١  مخصصات في بداية السنة 

  ) ٦٬٨٢٤٬٠٥٦(  ٧٬١٨١٬٨٤٣  الربح (الخسارة) المعدل للسنة 
  ٥١٬٦٣١٬٣٦٦  ٣٨٬٢٩٥٬٣٢٦  اقتراضات 

  -   ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  مطلوبات إيجارية 
  ) ٤٥٬٦٨١٬٩٦٩(  ) ٣٩٬٨٥٩٬٦٠٨(  ممتلكات ومصنع ومعدات، كما عّدلت 
  -   ) ١٬٢٧٢٬٥٩٣(  موجودات حق االستخدام، كما عدلت

  ) ٢٬٠٦٢٬٣٨٦(  ) ٢٬٣١١٬٤٣٧(  أخرى 
  ) ٢٠٬٩٥٤٬٥٩٤(  ) ٢٢٬٠٨١٬٨٤٧(  الوعاء الزكوي التقريبي 

على الربح المعدل  كما تحتسب٪ من الوعاء الزكوي، باستثناء الربح (الخسارة) المعدلة للسنة، العائدة إلى الشريك السعودي. ٢٫٥٧٨الزكاة بنسبة  حتسبت
  ٪.٢٫٥للسنة بنسبة 

  الدفع زكاة وضريبة دخل مستحقة ٢- ٢٠

  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة

  -   -   -   ٢٠١٩أبريل  ١في 
  ١٬٥٦٧٬٤٣٦  ١٬٣٨٧٬٨٩٠  ١٧٩٬٥٤٦  مخصص للسنة 

  ١٬٥٦٧٬٤٣٦  ١٬٣٨٧٬٨٩٠  ١٧٩٬٥٤٦  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  فروقات مؤقتة ٣- ٢٠

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ) ١٨٬١٤٠٬٠١٤(  ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨  الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل 

  ٣٬٤٥٨٬٠٠٦  -   استهالك - 
  ١٬٠٦٩٬٣٩٢  ٤٤١٬٢٠٠  التزامات منافع الموظفين  - 
  ) ٣٨٬٢٢٨(  ) ٣٩٬٣٠٨(  أخرى  - 

  ) ١٣٬٦٥٠٬٨٤٤(  ١٤٬٣٦٦٬٥٦٠  صافي الربح (الخسارة) المعدل للسنة
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٨  

  (تتمة)  أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٢٠

  عددية لمصروف ضريبة الدخل إلى الضريبة المستحقة فرضا تسوية ٤- ٢٠

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ) ١٨٬١٤٠٬٠١٤(  ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨  الدخل الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة 

    ٪ ٢٠    ٪ ٢٠  معدل ضريبة الدخل المطبق على الشركة 
    ٪ ٥٠٫٠١  ٪ ٥٠٫٠١  نسبة الملكية الفعلية التي تخضع لضريبة الدخل

  ) ١٬٨١٤٬٣٦٤(  ١٬٣٩٦٬٧٤٦  ضريبة الدخل على نسبة الملكية الفعلية 

  التسوية:
  ١٬٥٧٥٬٤٦٥  ) ٨٬٨٥٦(  المؤجلة غير المسجلة الضريبة 

  ٢٣٨٬٨٩٩  -   إضافة: التأثير الضريبي للفروقات الدائمة 
١٬٣٨٧٬٨٩٠   -  

  وضع الشهادات والربوط النهائية ٥- ٢٠
  

حالياً من قبل الهيئة. استلمت  قيد الفحص  ٢٠١٩حتى  ٢٠١١. إن الربوط للسنوات من ٢٠١٠حصلت الشركة على الربوط النهائية من الهيئة للسنوات حتى 
  .٢٠١٩الشركة شهادات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى 

 
  موجودات ضريبة مؤجلة ٦- ٢٠

مليون لایر سعودي)   ٥٣٫٥: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٥١٫٢ والبالغة، لم تستخدم الخسائر الضريبية غير المستخدمة للشركة ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
مليون لایر سعودي) إلثبات صافي موجودات الضريبة المؤجلة. لم يتم إثبات  ٣٫٦: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٦٫٧لة للخصم بمبلغ والفروقات المؤقتة القاب 

  صافي موجودات الضريبة المؤجلة نتيجة الحتمالية اندماج الشركة مع طرف ذي عالقة بعد تاريخ التقرير.

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢١

منشآت  األطراف ذات العالقة من الشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي اإلدارة العليا. كما تتضمن األطراف ذات العالقةتتكون 
  األعمال التي يمتلك الشركاء حصة فيها ("أطراف ذات عالقة أخرى"). 

 
ت األساسية. وعليه، تخضع الشركة للسيطرة المشتركة من قبل الشركاء الرئيسيين، أي شركة  تتطلب اتفاقية الشركاء تصويتًا متحفًظا باألغلبية لجميع القرارا

).  ٪١٦٫٥) وشركة فيجن العالمية لالستثمار (٪٢٨٫٥) وشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي (٪٥٠٫٠١ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة (
  شكل رئيسي لسيطرة شركة ويلسبون كورب المحدودة.وتخضع شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة ب

  . السوق وبأسعار العادية  التجارية واألحكام للشروط وفقًا  العالقة ذات المعامالت جميع إجراء تم
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٢٩  

  (تتمة)  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢١

  فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها الشركة:  )أ (

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  والعالقة المعامالت طبيعة

  ١٤٬٣١٧٬٢٦٨  ٢٠٬٤٣٣٬٤٧٧  مبيعات لشركة الزميلة 
  ٦٠٠٬٧٥٩     -  الرئيسيةمبيعات إلى الشركة األم 

  ٤٦٦٬٩٥١  ٤٣٦٬٩٨٤  مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من الشريك 
  ٦٬٤٩٠٬٦٣٣  ٢٬٩١٨٬٩٥٦  مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من الشركات الزميلة 

  ٢٥٣٬٢٤٩  ١٬١٦٧٬٨٩٦  محملة على شركات زميلة تكلفة 
  ٩٬٩٨٠  ١٢٤٬٦١٠  تكلفة محملة من قبل الشركاء 

  ٤٣٬٧٧٥     -  أخرى  تكاليف محملة من أطراف ذات عالقة
  ٤٬١٤٩٬٣٩٩  ٣٬٧٦٨٬٠٩٦  تكاليف مالية محملة من قبل الشركاء

  تعويضات موظفي اإلدارة العليا:  )ب (

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٨٥٬٨٨١  ٣٥٤٬٨٠٦  ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين رواتب 
  ٣٬٣٠١  ١٨٬٠٦٤  منافع ما بعد الخدمة 

٨٩٬١٨٢  ٣٧٢٬٨٧٠  

  قروض من الشركاء  )ج (

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٣٩٬٠٢٣٬٤٤٢  ٢٤٬٠٢٣٬٤٤٣  شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
  -   ١٣٬٧٥٦٬٩٩٦  الصناعيشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار 

  -   ١١٬٢٥٥٬٧٢٤  شركة فيجن العالمية لالستثمار
  ٤٠٬٠١٢٬٧٢٠  -   الشركة العربية لمشاريع األنابيب 

٧٩٬٠٣٦٬١٦٢  ٤٩٬٠٣٦٬١٦٣  

. خالل ٢٠٢٢مستحقة السداد في إن هذه تمثل التمويل الذي تم الحصول عليه من الشركاء والتي تحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة. إن هذه القروض 
  السنة، قامت الشركة العربية لمشاريع األنابيب بتحويل هذا القرض إلى الشركاء الجدد للشركة.

  األرصدة القائمة الناشئة عن مبيعات/مشتريات البضائع والخدمات  ) د(

  مطلوب من طرف ذي عالقة   ) ١(

  مبالغ مطلوبة من مصنع عزيز لألنابيب األوروبية.  ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١يمثل المطلوب من طرف ذي عالقة في 
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٠  

  (تتمة) معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢١

  ألرصدة القائمة الناشئة عن مبيعات / مشتريات البضائع والخدمات (تتمة)   (د) 

  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة   ) ٢(

  مارس ٣١
٢٠٢٠  

  مارس ٣١
٢٠١٩  

  ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥  ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠  ايست لتبطين وتغليف األنابيب شركة ويلسبون ميدل 
  ٥٣١٬٨١٧  ٣١٬٨١٨  الشركة العربية لمشاريع األنابيب 
  ١٬٠٣٥٬٦٣٢  -   شركة ويلسبون كورب المحدودة

  ٢٧٨٬٥٢٨  -   شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي
  ٢٧٨٬٩٢٥  -   شركة فيجن العالمية لالستثمار 

  ٢٥٠٬٠٠٠  -   موريشوس القابضة المحدودةشركة ويلسبون 
  ١٣٬٣٨٥  -   محورين للخدمات الصناعية 

٢٩٬٨٨٠٬٥٩٢  ٨٩٬٨٥٧٬٠٦٨  

  إدارة المخاطر المالية ٢٢

  عوامل المخاطر المالية  ١- ٢٢

 سعر الفائدة على مخاطر العملة ومخاطرتتعرض الشركة لمخاطر مالية مختلفة نتيجة ألنشطتها والتي تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك 
على عدم إمكانية  القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشكٍل عام 

ً لسياسات التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األ داء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة طبقا
  معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

اطر يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة المخ 
  لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية.باإلضافة إلى إدارة الشركة 

دارة المخاطر تضطلع اإلدارة العليا بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن اإلدارة مسؤولة عن وضع سياسات إ
  لدى الشركة والرقابة عليها.

بتلك ت إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام إن سياسا
خالل  نالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة، م 

ات الملقاة على تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤولي
  عاتقه.

المخاطر بالشركة ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر تتولى إدارة الشركة العليا اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة 
  فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة. 

  مخاطر السوق   )أ (

  مخاطر الصرف األجنبي)١( 

بشكل رئيسي باللایر إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة 
األدوات المالية   السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن اللایر السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، ترى اإلدارة في الشركة أن التعّرض لمخاطر العملة على

  غير جوهري.
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣١  

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية ٢٢

  (تتمة)  عوامل المخاطر المالية ١- ٢٢

  (تتمة) مخاطر السوق   )أ (

  القيمة العادلة والتدفقات النقدية  سعر الفائدة على مخاطر )٢( 

ائدة على أساس إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض الشركة بأسعار ف
  شروط تجارية.

فائدة متغيرة تعّرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية. أما االقتراضات المصدرة بأسعار ثابتة، فتعّرض إن االقتراضات المصدرة بأسعار 
  ، كانت اقتراضات الشركة مقومة باللایر السعودي.٢٠١٩و ٢٠٢٠الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة. خالل 

ة (قروض طويلة األجل من الشركاء) للشركة المحملة بالتكلفة المطفأة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة كما هو إن الذمم المدينة واالقتراضات بأسعار ثابت
بما أن القيمة الدفترية والتدفقات النقدية المستقبلية لن يتعرضا للتغير بسبب التغيير في معدالت الفائدة في  ٧موضح في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  لذا، إن الشركة ليست معرضة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة.السوق. 

الي فال تتعرض تحمل االقتراضات طويلة األجل من البنوك التجارية معدالت فائدة متغيرة. خالل السنة، تم سداد االقتراضات طويلة األجل بالكامل، وبالت
  . ٢٠٢٠س مار  ٣١الشركة لمخاطر التدفقات النقدية لسعر الفائدة في 

  مخاطر األسعار )٣( 

أو ُمصدرها أو هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة 
  للشركة ليست معرضة لمخاطر السعر.عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية 

  خاطر االئتمان م  )ب (

عاقدية. تتعرض الشركة  مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته الت
  لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بما يلي: 

  التجارية. دفع الذمم المدينة  
 .التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بموجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة  

  ذمم مدينة تجارية:

يكون لديهم نفس  تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن
ادية أو السياسية أو  مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هذه األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرات االقتصالسِّ 

مال أو موقع جغرافي ما. وكما الظروف األخرى. تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أع
من الذمم المدينة التجارية مستحقة من عميل   ٪٩٩: ٢٠١٩من الذمم المدينة التجارية مستحقة من ثالثة عمالء ( ٪٩٩٫٩كان ما نسبته  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  يدات المنتظمة.  واحد). تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان مخفف، حيث أن العمالء لديهم سجل من التسد

والتي تسمح باستخدام  ٩تطبق الشركة النهج المبسط لتكوين مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
تعتبر مالئمة وتتناسب مع طبيعة وحجم  مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر جميع الذمم التجارية المدينة. وضعت الشركة سياسات وإجراءات ائتمانية

  الذمم المدينة.

المدينة األخرى. تتمثل   تقوم الشركة بتحديد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم
بالتعرضات الفردية ومكون الخسارة الجماعية المحدد لموجودات مماثلة فيما يتعلق بأي   المكونات الرئيسية لهذه الخسارة في عنصر خسارة محدد يتعلق

ع الخاصة خسائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعية بناًء على البيانات التاريخية إلحصاءات الدف
  بالموجودات المالية المشابهة. 
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٢  

  (تتمة)  المخاطر الماليةإدارة  ٢٢

  (تتمة)  عوامل المخاطر المالية ١- ٢٢

  مخاطر االئتمان (تتمة)   (ب) 

  ذمم مدينة تجارية (تتمة)

في ذلك مخاطر إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل. إن التركيبة الديمغرافية لقاعدة عمالء الشركة، بما 
  ن الشركات. التخلف في السداد للقطاع الذي يعمل فيه العمالء، له تأثير أقل على مخاطر االئتمان. الذمم التجارية المدينة للشركة هي بشكل رئيسي م

ة على أساس منتظم وال تعتبر مخاطر االئتمان من األطراف ذات العالقة مخففة، حيث تقوم اإلدارة بمراقبة وتسوية المبالغ المطلوبة من األطراف ذات عالق 
، كان مخصص الخسارة ٢٠٢٠مارس  ٣١يعتبر استردادها مشكوكاً فيه. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام األطراف ذات العالقة في السداد. في 

  االئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة للطرف ذي العالقة غير جوهرياً.

  المطفأة:  موجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة 

طر منخفضة من تشمل الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة األخرى. تعتبر األدوات ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تتعرض لمخا
التعاقدية على المدى القريب. وتراعي اإلدارة التخلف في السداد ويكون لدى الجهة المصدرة قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتدفقات النقدية 

، كان مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية األخرى  ٢٠٢٠مارس  ٣١"مخاطر االئتمان المنخفضة" بالنسبة للذمم المدينة األخرى. في 
  غير جوهرياً. 

  نقد لدى البنوك: 

". يطابق التصنيف المبين للتصنيفات العالمية للبنوك التي تعدها موديز لخدمات P-1ة بتصنيف ال يقل عن "فيما يتعلق بالبنوك، يُقبل عموماً األطراف المصنف
  المستثمرين. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه األطراف المقابلة في السداد.

  مخاطر السيولة   )ج (

اء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج الشركة فيما يتعلق بإدارة السيولة في التأكد، مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوف
ة، دون التعرض بقدر اإلمكان، من أن الشركة سوف تتوفر لها السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل من الظروف العادية واالستثنائي 

  ار خطيرة تؤثر على سمعة الشركة.لخسائر غير مقبولة أو أضر

لمالية. ويستثنى من وعادة ما تعمل الشركة على ضمان امتالكها نقد كافي عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات ا
طبيعية. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة تسهيالت ائتمانية. انظر ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث ال

  .١أيضاً اإليضاح رقم 

بية االحتياجات التشغيلية مع تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعاقبة لمتطلبات السيولة لدى الشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتل
ما الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف الشركة سقوف االقتراضات أو التعهدات (كل االحتفاظ بالقدر 

عدالت  الماقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراضات. وتضع عملية التوقع في االعتبار خطط الشركة لتمويل الديون واالمتثال بالتعهدات وأهداف 
  الداخلية. 

اريخ االستحقاق يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى ت
ي عشر شهراً قيمها الدفترية حيث التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثن

  إن أثر الخصم ال يعتبر كبيراً.  
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٣  

  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية ٢٢

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية  ١- ٢٢

  مخاطر السيولة   (ج) 

  أقل من سنة واحدة
من سنة إلى 

  سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  سنوات
أكثر من خمس 

  المجموع  سنوات
٢٠٢٠  

  ٣٬٣٠٠٬٠٠٠  ١٬٨٠٠٬٠٠٠  ٩٠٠٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠  مطلوبات إيجارية 
  ٥٤٬١٨٤٬٩٦١  -   -   ٥١٬٦١٠٬٥٦٢  ٢٬٥٧٤٬٣٩٩  قروض طويلة األجل من الشركاء 

  ١١١٬٣٧٤٬٧٢٥  -   -   -   ١١١٬٣٧٤٬٧٢٥  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
١٦٨٬٨٥٩٬٦٨٦  ١٬٨٠٠٬٠٠٠  ٩٠٠٬٠٠٠  ٥١٬٩١٠٬٥٦٢  ١١٤٬٢٤٩٬١٢٤  

أقل من سنة 
  واحدة

سنة إلى من 
  المجموع  سنتين

٢٠١٩  
  ٣٬٧٧٧٬٠٠٠  -   ٣٬٧٧٧٬٠٠٠  اقتراضات طويلة األجل 

  ٨٦٬٣١٥٬٦٠٩  ٨٢٬١٥٤٬٨٤٢  ٤٬١٦٠٬٧٦٧  قروض طويلة األجل من الشركاء 
  ٧٥٬٥٦٥٬٨٢٩  -   ٧٥٬٥٦٥٬٨٢٩  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

١٦٥٬٦٥٨٬٤٣٨  ٨٢٬١٥٤٬٨٤٢  ٨٣٬٥٠٣٬٥٩٦  

  المالإدارة مخاطر رأس   ٢- ٢٢

صحاب المصلحة تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة لتحقيق العوائد للشركاء والمنافع أل
  اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.

  
  الدينصافي تسوية   ٣- ٢٢

 
  صافي الدين للشركة كما يلي: 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٢٤٩٬١٢٤  ١٬٦٦٠٬٦٤٠  نقد وما يماثله 
  ) ٧٩٬٠٣٦٬١٦٢(  ) ٤٩٬٠٣٦٬١٦٣(  قروض طويلة األجل من الشركاء 

  ) ٢٬٥٩٨٬٧٣٨(  مطلوبات إيجارية 
  ) ٣٬٢٦٣٬٣٧٨(  -   اقتراضات طويلة األجل

  ) ٨٢٬٠٥٠٬٤١٦(  ) ٤٩٬٩٧٤٬٢٦١(  صافي الدين

فيما يلي صافي تسوية الدين للشركة 

  نقد وما يماثله
قروض طويلة األجل 

  من الشركاء
اقتراضات طويلة 

  المجموع  مطلوبات إيجارية  األجل

  ) ٨٨٬٦٧٩٬٧١٤(  -   ) ١١٬٤٨٦٬٣٧٨(  ) ٧٩٬٠٣٦٬١٦٢(  ١٬٨٤٢٬٨٢٦  ٢٠١٨أبريل  ١في 

  ٦٬٦٢٩٬٢٩٨  -   ٨٬٢٢٣٬٠٠٠  -   ) ١٬٥٩٣٬٧٠٢(  التدفقات النقدية 
  ) ٨٢٬٠٥٠٬٤١٦(  -   ) ٣٬٢٦٣٬٣٧٨(  ) ٧٩٬٠٣٦٬١٦٢(  ٢٤٩٬١٢٤  ٢٠١٩مارس  ٣١في 

المعيار الدولي  تطبيقاإلثبات عند
  ) ٢٬٧٧٧٬١٢٣(  ) ٢٬٧٧٧٬١٢٣(  -   -   -   ١٦للتقرير المالي رقم 

  ٣٤٬٨٥٣٬٢٧٨  ١٧٨٬٣٨٥  ٣٬٢٦٣٬٣٧٨  ٢٩٬٩٩٩٬٩٩٩  ١٬٤١١٬٥١٦  التدفقات النقدية 
  ) ٤٩٬٩٧٤٬٢٦١(  ) ٢٬٥٩٨٬٧٣٨(  -   ) ٤٩٬٠٣٦٬١٦٣(  ١٬٦٦٠٬٦٤٠  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
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  ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة ويلسبون ميدل 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

٣٤  

  فئات األدوات المالية ٢٣

  تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود التالية: 
  

  موجودات مالية مدرجة
  بالتكلفة المطفأة

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  مارس ٣١
  الموجودات بحسب قائمة المركز المالي

  ١٬٣٦٢٬٠٢٧  ٤٬٢٩٦٬٩٩٢  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
  ٢٤٩٬١٢٤  ١٬٦٦٠٬٦٤٠  نقد وما يماثله 

  ١٬٦١١٬١٥١  ٥٬٩٥٧٬٦٣٢  المجموع

  مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  مارس ٣١

  الماليالمطلوبات بحسب قائمة المركز 
  ٧٩٬٠٣٦٬١٦٢  ٤٩٬٠٣٦٬١٦٣  قروض طويلة األجل من الشركاء 

  ٣٬٢٦٣٬٣٧٨  -   اقتراضات بنكية 
  ٧٥٬٥٦٥٬٨٢٩  ١١١٬٣٧٤٬٧٢٥  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ١٥٧٬٨٦٥٬٣٦٩  ١٦٠٬٤١٠٬٨٨٨  المجموع

مليون لایر سعودي،  ٢٫١مليون لایر سعودي و ١٩٫٥المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية ومطلوبات غير مالية بمبلغ لغرض اإلفصاح عن األدوات 
مليون لایر سعودي، على التوالي) من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والذمم الدائنة   ٠٫٠٤مليون لایر سعودي و ٣٫٢: ٢٠١٩على التوالي ( 

  ية والذمم الدائنة األخرى، على التوالي.التجار 

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٢٤

الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ القياس في  السعرالقيمة العادلة هي 
  الوفاء به. السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم 

عادلة الجوهرية. تقوم لدى الشركة إطار ثابت للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة كافة قياسات القيم ال
  وتعديالت التقييم بشكل منتظم.   التي ال يمكن رصدهااإلدارة بفحص المدخالت 

القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة لتقدير قيمها الدفترية ألن األدوات المالية التي ال تحمل فائدة قصيرة  ، يتم تقدير ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
ت المالية التي تحمل األجل بطبيعتها ومن المتوقع أن تتحقق بقيمها الدفترية الحالية خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي، في حين أن األدوا

  هي بأسعار فائدة متغيرة، معدلة تمشيا مع أسعار السوق السائدة. فائدة 

  األحداث الالحقة لتاريخ التقرير ٢٥
  

(راجع اإليضاح رقم بعد تاريخ التقرير، أبرم الشركاء في الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب اتفاقية ملزمة قانونًا لدمج العمليات 
 ٣١وقبل تاريخ التوقيع على تقرير المراجع المستقل، والتي قد تؤثر على القوائم المالية كما في  ٢٠٢٠مارس  ٣١ث أخرى، بعد تاريخ ). لم تنشأ اي أحدا١

  . ٢٠٢٠مارس 
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

 
  القوائم المالية

  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١للفترة من 
  وتقرير المراجع المستقل
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  ذات مسؤولية محدودة)(شركة 

  القوائم المالية
  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١للفترة من 

 
  صفحة 
  
  

  ٣ -  ٢   تقرير المراجع المستقل
  
  

  ٤  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  
  

  ٥  قائمة المركز المالي
  
  

  ٧ -  ٦  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  
  

   ٨   قائمة التدفقات النقدية
  
  

  ٢٩ -  ٩  إيضاحات حول القوائم المالية
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، المملكة العربية السعودية٣١٩٣٢، مطار الظهران ٤٦٧)، برج الحقيط، ص.ب. ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم (  

 www.pwc.com/middle-east+، ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩- ٦٢٨١+، فاكس: ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩- ٦٣١١هاتف: 

  تقرير المراجع المستقل
  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب المحترمين شركاء /إلى السادة

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية  
   رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة ويلسبون ميدل ايست 
إلى   ٢٠٢٠أبريل  ١وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة من  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠لتبطين وتغليف األنابيب ("الشركة") كما في 

والمعايير واإلصدارات األخرى لدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وفقاً للمعايير ا ٢٠٢٠يوليو  ٢٠
  .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  ما قمنا بمراجعته
  تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي: 

 
  . ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى   ٢٠٢٠أبريل  ١قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة من  ●
  . ٢٠٢٠يوليو  ٢٠قائمة المركز المالي كما في  ●
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
  قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
  .ات التفسيرية االخرىالتي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومإيضاحات حول القوائم المالية،  ●

 
   أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير 
   .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةتم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

 
   ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية 

 
  االستقالل

إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم 
  المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.

   لفت انتباه
لدمج   ٢٠٢٠مايو  ١٤حول القوائم المالية المرفقة. أبرم شركاء الشركة اتفاقية في  ١نود لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم 

الشركة مع منشأة سعودية أخرى مملوكة لشركاء الشركة بنفس نسبة ملكيتهم. تم الموافقة على الدمج من قبل السلطات 
. وعليه، فإن القوائم المالية المرفقة هي آخر قوائم مالية نظامية ٢٠٢٠يوليو  ٢١من  اعتباراً التنظيمية وأصبحت سارية 

  للشركة، وقد تم إعدادها وفقًا لمبدأ عدم االستمرارية. إن رأينا غير معدّل فيما يتعلق بهذا األمر.

  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
د والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعدا

العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام 
ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية  الشركات وعقد تأسيس الشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تر اه اإلدارة ضروريا

   من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
 

عند الضرورة  - عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح 
باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف  عن األمور المتعلقة  - 

  عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.
 

أعضاء مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية   على سبيل المثالإن المكلفين بالحوكمة، 
  للشركة. 
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٤  

  ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيبشركة 
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

  إيضاح  

للفترة من ١ أبريل 
٢٠٢٠ إلى ٢٠ يوليو 

٢٠٢٠ 
للسنة المنتهية في 

٢٠٢٠مارس  ٣١  

   
 (معدلة – 

 اإليضاح ٤)
    

  ١٣٧٬٣٩٧٬٥٩٤ ٣٩٬٤٤٨٬٩٢٩  ٥  إيرادات
 (١١٤٬٦٨٣٬٣٨٣)  (٣٣٬١٢١٬٢٤١)   ٦  تكلفة اإليرادات

  ٢٢٬٧١٤٬٢١١ ٦٬٣٢٧٬٦٨٨    إجمالي الربح
    

 (٤٬١٦٠٬٦٠٨)  (١٬٠١٤٬٣٥٢)   ٧  مصاريف عمومية وإدارية
  ١١٥٬٩٣٧ ٤٢٥٬٦١٠   بالصافي - إيرادات تشغيلية أخرى 

  ١٨٬٦٦٩٬٥٤٠ ٥٬٧٣٨٬٩٤٦   التشغيلربح 
    

 (٤٬٧٠٤٬٨٧٢)  (٦٢٤٬٦٨١)   ٨  تكاليف مالية
  ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨ ٥٬١١٤٬٢٦٥    الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

    
 (١٧٩٬٥٤٦)  (٥٧٬٠٧٠)   ١٩  مصروف الزكاة

 (١٬٣٨٧٬٨٩٠)  (٤٣٢٬٨٩٦)   ١٩  مصروف ضريبة الدخل
  ١٢٬٣٩٧٬٢٣٢ ٤٬٦٢٤٬٢٩٩   الربح للفترة/ للسنة

    
     الخسارة الشاملة األخرى

     بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة
 (٣١٥٬٧٩٠)  (٥٠٧٬٢١٠)      ١٨  إعادة قياس التزامات منافع الموظفينة خسار

    
  ١٢٬٠٨١٬٤٤٢ ٤٬١١٧٬٠٨٩   الشامل للفترة/ للسنةدخل مجموع ال

 
   يتجزأ من هذه القوائم المالية.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 
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٥  

  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   قائمة المركز المالي
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  كما في ٣١ مارس  كما في ٢٠ يوليو  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢٠  إيضاح 

     الموجودات
  ١٬٦٦٠٬٦٤٠ ٢٦٬٧١٤  ٩  نقد وما يماثله

 ٢٣٬٧٧٦٬٦٧٠ ٢٤٬١١٣٬٤٦٩  ١٠  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
  ١٧٬٠٣٣٬٦٩٦ ١٣٬٩٣٠٬٧٩٦  ١١   مخزون

 ٧٩٬٧٣٥٬١٦٣ ٧٧٬٧٨٨٬٠٩١  ١٢  ممتلكات ومصنع ومعدات
 ٢٬٥٤٥٬٦٩٦ ٢٬٤٦٨٬٥٥٤  ١٣  موجودات حق االستخدام

 ١٢٤٬٧٥١٬٨٦٥ ١١٨٬٣٢٧٬٦٢٤  ١  مجموع الموجودات
    

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥ ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥  ١٤   رأس المال
  (٧٨٬٥٣٧٬٧٤٠) (٧٤٬٤٢٠٬٦٥١)    متراكمةخسائر 

 (٤٤٬٧٧٢٬١١٥)  (٤٠٬٦٥٥٬٠٢٦)   ١  صافي العجز
    

     المطلوبات
 ٤٩٬٦٧٧٬٩٩٩ ٣٠٬١٨٧٬٥٢٣  ٢٠  قروض من الشركاء

 ١١٢٬٨٧٥٬٥٥٧ ١٢٢٬١٩٠٬٩٧٤  ١٦  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 ٢٬٨٠٤٬٢٥٠ ٣٬٤٧٥٬٩٧٠  ١٨  التزامات منافع الموظفين

 ١٬٥٦٧٬٤٣٦ ٤٩٠٬٣٥٨  ٩١  زكاة وضريبة دخل مستحقة
 ٢٬٥٩٨٬٧٣٨ ٢٬٦٣٧٬٨٢٥  ١٧  مطلوبات إيجارية

 ١٦٩٬٥٢٣٬٩٨٠ ١٥٨٬٩٨٢٬٦٥٠  ١  مجموع المطلوبات
    

  ١٢٤٬٧٥١٬٨٦٥ ١١٨٬٣٢٧٬٦٢٤   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

   يتجزأ من هذه القوائم المالية.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 
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٦  

شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين 
ف األنابيب

وتغلي
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية  

   
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالرياال
  

 
 

ضاح
إي

  

شركة ويلسبون 
ضة

س القاب
موريشو  
 المحدودة

محورين للخدمات 
صناعية

 ال
الشركة العربية 

 لمشاريع األنابيب
شركة عزيز للمقاوالت 

صناعي
 واالستثمار ال

شركة فيجن العالمية 
 لالستثمار

 المجموع
س المال

رأ
  

 
 

 
 

 
 

 
١ 

أبريل 
٢٠١٩

   
 

١٦٬٨٨٦٬١٨٩ 
١٬٦٨٤٬٩٠٥ 

١٥٬١٩٤٬٥٣١ 
 - 

 - 
٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥ 

التغير في نسبة الملكية
  

١٤
  

  -  
  -  

 (١٥٬١٩٤٬٥٣١) 
 ٩٬٥٧٢٬٥٥٥  

 ٥٬٦٢١٬٩٧٦  
  -  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
و  

٢٠
 

يوليو 
٢٠٢٠

  
 

 ١٦٬٨٨٦٬١٨٩  
 ١٬٦٨٤٬٩٠٥  

      - 
 ٩٬٥٧٢٬٥٥٥  

 ٥٬٦٢١٬٩٧٦  
 ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥  

 
 

 
 

 
 

 
 

خسائر متراكمة
  

 
 

 
 

 
 

 
١ 

أبريل 
٢٠١٩

  
 

 (٤٥٬٣٢١٬٣٨٩) 
 (٤٬٥٢١٬٦٢٤) 

 (٤٠٬٧٧٦٬١٦٩) 
 - 

 - 
 (٩٠٬٦١٩٬١٨٢) 

 
 

 
 

 
 

 
 

ضريبة الدخل للفترة 
الربح قبل الزكاة و

١ 
أبريل 

٢٠١٩
 

إلى 
٣١
  

أكتوبر 
٢٠١٩

   
 

٢٬٩٧٤٬١١٨ 
٢٩٦٬٧٥٨ 

٢٬٦٧٦٬١٧١ 
 - 

 - 
٥٬٩٤٧٬٠٤٧ 

ضريبة الدخل للفترة
ف الزكاة و

صرو
م

  
 

 
 

 
 

 
 

من 
١ 

أبريل 
٢٠١٩

 
إلى 

٣١
 

أكتوبر 
٢٠١٩

  
١٩

  
 (٥٩٤٬٨٢٤) 

 (٧٬٤٣٢) 
 (٦٦٬٨٩١) 

 - 
 - 

 (٦٦٩٬١٤٧) 
٣١

 
أكتوبر 

٢٠١٩
  

 
 (٤٢٬٩٤٢٬٠٩٥) 

 (٤٬٢٣٢٬٢٩٨) 
 (٣٨٬١٦٦٬٨٨٩) 

 - 
 - 

 (٨٥٬٣٤١٬٢٨٢) 
 

 
 

 
 

 
 

 
التغير في نسبة الملكية

  
١٤

  
 - 

 - 
٣٨٬١٦٦٬٨٨٩ 

 (٢٤٬٠٤٥٬١٤٠) 
 (١٤٬١٢١٬٧٤٩) 

 - 
 

 
 

 
 

 
 

 
ضريبة الدخل للفترة

الربح قبل الزكاة و
  

 
 

 
 

 
 

 
من 

١ 
نوفمبر 

٢٠١٩
 

إلى 
٣١
  

س 
مار

٢٠٢٠
  

 
٤٬٠٠٩٬٦١٢ 

٤٠٠٬٠٧٩ 
 - 

٢٬٢٨٥٬٠٢٢ 
١٬٣٢٢٬٩٠٨ 

٨٬٠١٧٬٦٢١ 
ضريبة الدخل للفترة

ف الزكاة و
صرو

م
  

 
 

 
 

 
 

 
من 

١ 
نوفمبر 

٢٠١٩
 

إلى 
٣١
  

س 
مار

٢٠٢٠
  

١٩
  

 (٧٩٣٬٠٦٦) 
(١٠٬٥٢٢)  

 - 
 (٥٩٬٩٧٧) 

 (٣٤٬٧٢٤) 
 (٨٩٨٬٢٨٩) 

ال
خسارة
 

الشامل
 ة

اآلخر
 ى

للفترة
  

 
 

 
 

 
 

 
من 

١ 
نوفمبر 

٢٠١٩
 

إلى 
٣١
  

س 
مار

٢٠٢٠
  

 
 (١٥٧٬٩٢٧) 

(١٥٬٧٥٨)  
 - 

 (٩٠٬٠٠٠) 
 (٥٢٬١٠٥) 

 (٣١٥٬٧٩٠) 
٣١

 
س 

مار
٢٠٢٠

  
 

 (٣٩٬٨٨٣٬٤٧٦) 
 (٣٬٨٥٨٬٤٩٩) 

 - 
 (٢١٬٩١٠٬٠٩٥) 

 (١٢٬٨٨٥٬٦٧٠) 
 (٧٨٬٥٣٧٬٧٤٠) 

 
 

 
 

 
 

 
 (تتمة)
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٧  

 
ف األنابيب

شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغلي
  

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية  

 
(تتمة)

  
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالرياال
  

 

 
ضاح

إي
  

شركة ويلسبون 
ضة

س القاب
 موريشو

 المحدودة
محورين للخدمات 

صناعية
 ال

الشركة العربية 
 لمشاريع األنابيب

شركة عزيز للمقاوالت 
صناعي

 واالستثمار ال
شركة فيجن العالمية 

 لالستثمار
 المجموع

 
 

 
 

 
 

 
 

خسائر متراكمة (تتمة)
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ضريبة الدخل للفترة

الربح قبل الزكاة و
  

 
 

 
 

 
 

 
من 

١ 
أبريل 

٢٠٢٠
 

إلى 
٢٠

 
يوليو 

٢٠٢٠
  

 
٢٬٥٥٧٬٦٤٤ 

٢٥٥٬٢٠٢ 
 - 

١٬٤٤٩٬٨٩٤ 
٨٥١٬٥٢٥ 

٥٬١١٤٬٢٦٥ 
ضريبة الدخل للفترة

ف الزكاة و
صرو

م
  

 
 

 
 

 
 

 
من 

١ 
أبريل 

٢٠٢٠
 

إلى 
٢٠

 
يوليو 

٢٠٢٠
  

١٩
  

  (٤٣٢٬٨٩٦) 
  (٥٬٦٩٧) 

      - 
  (٣٢٬٣٦٥) 

  (١٩٬٠٠٨) 
  (٤٨٩٬٩٦٦) 

ال
خسارة

 
الشامل

 ة
اآلخر

 ى
للفترة

  
 

 
 

 
 

 
 

من 
١ 

أبريل 
٢٠٢٠
 

إلى 
٢٠

 
يوليو 

٢٠٢٠
  

 
  (٢٥٣٬٦٥٦) 

  (٢٥٬٣١٠) 
      - 

  (١٤٣٬٧٩٤) 
  (٨٤٬٤٥٠) 

  (٥٠٧٬٢١٠) 
 

 
 

 
 

 
 

 
٢٠
 

يوليو 
٢٠٢٠

  
 

  (٣٨٬٠١٢٬٣٨٤) 
  (٣٬٦٣٤٬٣٠٤) 

      - 
 

)
٢٠٬٦٣٦٬٣٦٠

 (
 

  (١٢٬١٣٧٬٦٠٣) 
  (٧٤٬٤٢٠٬٦٥١) 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي العجز
  

 
 

 
 

 
 

 
٢٠
 

يوليو 
٢٠٢٠

  
 

  (٢١٬١٢٦٬١٩٥) 
  (١٬٩٤٩٬٣٩٩) 

      - 
  (١١٬٠٦٣٬٨٠٥) 

  (٦٬٥١٥٬٦٢٧) 
  (٤٠٬٦٥٥٬٠٢٦) 

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

 
  (٢٢٬٩٩٧٬٢٨٧) 

  (٢٬١٧٣٬٥٩٤) 
 -  

  (١٢٬٣٣٧٬٥٤٠) 
  (٧٬٢٦٣٬٦٩٤) 

  (٤٤٬٧٧٢٬١١٥) 
 

ت المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
ضاحا

تعتبر اإلي
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٨  

  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

  قائمة التدفقات النقدية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

  

١للفترة من   
   ٢٠٢٠أبريل 

يوليو  ٢٠إلى    
 للسنة المنتهية 

مارس ٣١في    
 ٢٠٢٠ ٢٠٢٠  إيضاح 
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨  ٥٬١١٤٬٢٦٥   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

     تعديالت لـ:
 ٨٬٥٢٢٬٦٥٤  ٢٬٦٠٤٬٤٨٨   ١٣ ، ١٢  استهالك

 (٣٩٬٣٠٧)   ٩٢٬٠٠٤   ١١  مخصص (عكس) مخزون متقادم
 ٤٬٧٠٤٬٨٧٢  ٦٢٤٬٦٨١  ٨  تكاليف مالية

 ٤٤١٬٢٠٠  ١٦٤٬٥١٠  ١٨  التزامات منافع الموظفين
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

  (٦٬١٤٥٬٩٩٤)  ٣٬٠١٠٬٨٩٦   نقص (زيادة) في المخزون
 (١٩٬٢٤٠٬٨١٢)  (٣٣٦٬٧٩٩)    زيادة في ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
 ٧٣٬٧٧٠٬٩٦٤  ٩٬٣١٥٬٤١٧   زيادة في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 ٧٥٬٩٧٨٬٢٤٥ ٢٠٬٥٨٩٬٤٦٢   النقد الناتج من العمليات
  (١٦٧٬٦٦٠) -   ١٨  التزامات منافع موظفين مدفوعة

 -  (١٬٥٦٧٬٠٤٤)   ١٩  زكاة وضريبة مدفوعة
 (٤٠٬٥٦٩٬٩٥٩)  (٧٦٬٠٧٠)     تكاليف مالية مدفوعة

 ٣٥٬٢٤٠٬٦٢٦ ١٨٬٩٤٦٬٣٤٨   صافي النقد الوارد من األنشطة التشغيلية
    

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (٣٨٧٬٣٤٨)  (٥٨٠٬٢٧٤)   ١٢   مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

    
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (٢٩٬٩٩٩٬٩٩٩)  (٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠)     سداد قروض من الشركاء
 (٣٬٢٦٣٬٣٧٨)  -         سداد اقتراضات طويلة األجل

 (١٧٨٬٣٨٥)   -   ١٧  سداد مطلوبات إيجارية
 (٣٣٬٤٤١٬٧٦٢)  (٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠)    األنشطة التمويلية صافي النقد الصادر من

    
  ١٬٤١١٬٥١٦ (١٬٦٣٣٬٩٢٦)     صافي التغير في النقد وما يماثله

      نقد وما يماثله في بداية الفترة/ السنة
    ٢٤٩٬١٢٤  ١٬٦٦٠٬٦٤٠ 

      نقد وما يماثله في نهاية الفترة/ السنة
  ١٬٦٦٠٬٦٤٠ ٢٦٬٧١٤  ٩ 

    
     أنشطة استثمارية وتمويلية غير نقدية

 ٢٬٧٧٧٬١٢٣ -   ١٧  موجودات حق االستخدام مسجلة مقابل مطلوبات إيجارية
    
    

 
   المالية.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم 
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٩  

  معلومات عامة ١
 

  تقوم شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف االنابيب ("الشركة") بتقديم خدمات تبطين وتغليف األنابيب الحلزونية.
 

الصادر عن وزارة االستثمار  ١٢١٠٣١١١٩٠٠١إن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم 
) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢٠١٠يوليو  ٤هـ ( ١٤٣١رجب  ٢٢(سابقًا الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية) بتاريخ 

، الدمام ١٢٩٤٣ب ). إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ٢٠١٠يوليو  ٤هـ ( ١٤٣١رجب  ٢٢صادر في الدمام بتاريخ  ٢٠٥٠٠٧١٥٢٤
  ، المملكة العربية السعودية.٣١٤٨٣

 
، دمج الشركة مع شركة ويلسبون ميدل إيست لتبطين وتغليف ٢٠١٩نوفمبر  ٢٤، قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم المنعقد في ٢٠١٩خالل 

كاء الشركة بنفس نسبة ملكيتهم ("سيطرة مشتركة"). األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية، مملوكة لشر
("اتفاقية االندماج")، حيث تم بموجبها االتفاق على دمج   ٢٠٢٠مايو  ١٤بناًء على توصية مجلس اإلدارة، أبرم الشركاء في الشركة اتفاقية في 

ويلسبون ميدل إيست لتبطين وتغليف األنابيب دون مقابل شراء. تزامات مع شركة لمطلوبات واالالحقوق والموجودات والعمليات الشركة وجميع 
("تاريخ السريان"). بعد تاريخ السريان، لم تعد الشركة موجودة كشركة  ٢٠٢٠يوليو  ٢١تمت الموافقة على االندماج من قبل وزارة التجارة في 

نابيب. وبناًء عليه، تعتبر هذه القوائم المالية آخر قوائم مالية ذات مسئولية محدودة وتعمل كفرع لشركة ويلسبون ميدل إيست لتبطين وتغليف األ
  .وتم اعدادها على أساس مبدا عدم االستمرارية نظامية للشركة.

 
   .٢٠٢١فبراير  ٤المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في  قوائمتمت الموافقة على إصدار هذه ال

 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

 
مبينة أدناه. تم تطبيق السياسـات المحاسـبية بشـكل منـتظم علـى جميـع الفتـرات إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد القوائم المالية للشركة 

   المعروضة.
 

  أسس اإلعداد  ١- ٢
 

   بيان االلتزام  ١- ١- ٢
 

واإلصدارات األخرى الصادرة أعدت هذه القوائم المالية للشركة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
  عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
  مبدأ التكلفة التاريخية  ٢- ١- ٢

 
) باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما تتطلبه المعايير الدولية ١أعدت هذه القوائم المالية على أساس مبدأ عدم االستمرارية (راجع اإليضاح 

  المالي من أسس قياس أخرى، طبقاً للسياسات المحاسبية ذات الصلة.للتقرير 
 

  المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل الشركة   ٣- ١- ٢
 

  :٢٠٢٠أبريل  ١تقاريرها التي تبدأ في أو بعد طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترات 
 

  ٨، "عرض القوائم المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - تعريف األهمية النسبية ،
  "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

  تجميع المنشآت". ٣معيار الدولي للتقرير المالي رقم تعديالت على ال - تعريف المنشأة"  
  ٣٩"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - إصالح مؤشر سعر الفائدة 

  مالية: اإلفصاحات"."األدوات ال ٧"األدوات المالية: اإلثبات والقياس" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .اإلطار المفاهيمي المعدل إلعداد التقرير المالي  

 
  لم يتم تحديد أي أثر جوهري عند تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة.

 
  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  ٤- ١- ٢

 
ولم تقم الشركة بتطبيقها بشكل  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير في 

  مبكر.  
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٠  

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

  إيرادات  ٢- ٢
 

  .١٥رقم تثبت الشركة اإليرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

   إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات على النحو التالي: ١٥يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  تحديد العقود مع العمالء.  ●
  تحديد التزامات األداء في العقد.  ●
  تحديد سعر المعامالت.  ●
  اللتزامات األداء في العقد.تخصيص سعر المعاملة   ●
  إثبات اإليرادات عند وفاء الشركة بالتزام األداء.  ●

 
  إيرادات من خدمات تبطين وتغليف

 
ً من المرتجعات والمخصصات والخصومات التجارية من تقديم  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو مستحق القبض صافيا

  أنشطة الشركة العادية.الخدمات في سياق 
 

ريقة تقدم الشركة خدمات تبطين األنابيب المقدمة من قبل العمالء. يتم تسجيل اإليرادات من خدمات التبطين والتغليف بمرور الوقت باستخدام ط
ويتم إصدار فواتير الخدمات  المخرجات حيث يُشكل أداء الشركة أو يحّسن الموجودات الخاضعة لسيطرة العميل عند إنشاء الموجودات أو تحسينها.

  للعميل بناًء على إقرار من العميل من خالل فحص تقوم به جهة مستقلة.
 

ة لذلك، ال ليس لدى الشركة أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل البضائع المصرح بها إلى العميل والمسددة من قبل العميل أكثر من سنة واحدة. ونتيج
  عار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود.تقوم الشركة بتعديل أي من أس

 
  العمالت األجنبية ٣- ٢

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض           )أ(

 
تعمل فيها الشركة ("العملة الوظيفية"). يتم إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي 

 عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة.
 

   معامالت وأرصدة  (ب)
 

المعامالت. يتم إثبات يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك 
 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت

   األجنبية عدا عن الريال السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.
 

   ولية.يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األ
 

  زكاة وضرائب  ٤- ٢
 

السعودي ولضريبة الدخل عن الملكية العائدة طبقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")، تخضع الشركة للزكاة عن الملكية العائدة للشريك 
ما تتم للشريك األجنبي في الشركة. يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، عند

التغير في حقوق الملكية طبقاً للتوجيهات الصادرة عن المطالبة بالسداد. إضافة إلى ذلك، يتم عرض مبالغ مصاريف الزكاة وضريبة الدخل في قائمة 
  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للشركات ذات الملكية المشتركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بين شركاء الشركة.

 
والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات 

عية المؤقتة وخسائر الضريبة غير المستخدمة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األو
جلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤ

سائر معاملة غير معامالت تجميع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخ
ً في نهاية فترة التقرير  الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعليا

   والتي يتوقع سريانها في حالة إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.
 

بة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضري
  يمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.
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   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١١  

 (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 
  (تتمة) زكاة وضرائب  ٤- ٢
  

 
يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة 

جلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة المتداولة المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤ
ً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس  عند وجود حق نافذ نظاما

   الوقت.
 

لدخل على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك توزيعات األرباح تقوم الشركة باستقطاع ضريبة ا
  المدفوعة للشريك األجنبي، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 
  نقد وما يماثله  ٥- ٢

 
النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك واالستثمارات لغرض عرض قائمة المركز المالي وعرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل 

نقدية معلومة  األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ
  لقيمة.والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغير في ا

 
   األدوات المالية  ٦- ٢

 
  الموجودات المالية   ١- ٦- ٢

 
   التصنيف  )أ

 
لتفاصيل كل نوع من أنواع الموجودات المالية. يعتمد  ٢٢تصنف الشركة موجوداتها المالية وفقًا لقياسها بالتكلفة المطفأة. انظر اإليضاح رقم 

  التصنيف على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
 

   اإلثبات وإلغاء اإلثبات  )ب
 

لي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو عند اإلثبات المبدئي، تقيس الشركة الموجودات المالية بقيمتها العادلة، وفي حالة األصل الما
لعادلة من خالل الخسارة، تضاف تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة ا

   الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة.
 

لغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما تقوم بتحويل تقوم الشركة بإ
علية. بصورة فالحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية 

   يتم إثبات أي فوائد من الموجودات المالية المحولة التي تقوم الشركة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
 

  القياس  )ج
 

نقدية. الموجودات يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات 
ين أو الفائدة، يتم التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التدفقات النقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الد

ً با ً من عالقة التحوط قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالية التي يتم قياسها الحقا لتكلفة المطفأة والتي ليست جزءا
ستخدام ضمن الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم احتساب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية با

   طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

  المطلوبات المالية  ٢- ٦- ٢
 

ة المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً بالقيميتم إثبات جميع 
ة معدل طريقالعادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام 

  الفائدة الفعلي.
 

مالي حالي بآخر من بتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام 
لتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا نفس الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط اال

  الربح أو الخسارة. االستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في
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   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٢  

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ٧- ٢
 

ئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل. راجع اإليضاح تقوم الشركة بتقييم الخسائر اال
  ، والذي يوضح كيف تقوم الشركة بتحديد فيما إذا كان هناك تغير في مخاطر االئتمان.٢١رقم 

 
الية األخرى، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير بالنسبة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود والموجودات الم

 والذي يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي بها. يتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح ٩المالي رقم 
  أو الخسارة.

 
احتمال التعثر عن السداد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة. يتم تعديل تعتمد معدالت الخسارة على 

   ينة.معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المد
 
 يتم شطب الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود

انخفاض كبير في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع الشركة توقعات معقولة لالسترداد، من بين أمور أخرى، 
  يوماً. ٧٣٠والفشل في أداء مدفوعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة تزيد عن 

 
ع بعد أن تم إثبات خسارة االنخفاض إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث وق

  في القيمة، يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً في الربح أو الخسارة.
 

  ذمم مدينة تجارية  ٨- ٢
 

لمتوقع تحصيل هذه الذمم في الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المباعة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان من ا
ً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة الت جارية غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفا

   صص الخسارة االئتمانية المتوقعة.مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخ
 

  مخزون  ٩- ٢
 

تتضمن تكاليف المخزون جميع تكاليف الشراء . والتي يتم تحديدها بسعر التكلفة، بشكل رئيسي قطع الغيار والمواد االستهالكية يظهر المخزون
  الفردية على أساس متوسط التكاليف المرجح.باإلضافة إلى النفقات األخرى المتكبدة عليها. يتم تخصيص التكاليف لبنود المخزون 

 
ي تظهر قطع الغيار والمستلزمات غير محتفظ بها للبيع بالتكلفة ناقًصا أي مخصص مخزون متقادم. تم تكوين مخصص لتقادم المخزون مع األخذ ف

  المتوقع في المستقبل. االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك عمر بنود المخزون واتجاهات البيع التاريخية وحجم المبيعات
 

   ممتلكات ومصنع ومعدات  ١٠- ٢
 

ً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت.  وتتضمن تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا
  التكلفة التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.

 
التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، حسب ما هو مالئم، فقط عندما يكون من المحتمل أن تدرج 

ترية ألي من ة الدفتتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيم
تقرير العناصر التي تم المحاسبة عنها كموجودات منفصلة عند استبدالها. وتقيد اإلصالحات والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة خالل فترة ال

  التي يتم تكبدها فيها.
 

تها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار يتم احتساب استهالك الممتلكات والمصنع والمعدّات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلف
اإلنتاجية المقدرة للموجودات. يتم تحميل مصاريف االستهالك في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الممتلكات 

   والمصنع والمعدات.
  

ً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان  ذلك مناسبا
  لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.

 
ة. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إلثباتها تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفتري

ذات  ضمن الممتلكات والمصنع والمعدّات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية
  الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٣  

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

  (تتمة)ممتلكات ومصنع ومعدات   ١٠- ٢
 

إلى الفئة يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير 
صال الموجودات إلى موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها المناسبة للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إي

رى عائدة من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخ
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك  مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود

  على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
 

  عقود اإليجار  ١١- ٢
 

بإثبات أصل حق االستخدام والتزام اإليجار المقابل تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم الشركة 
فة على أنها عق ود إيجار مدتها  فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ

ً أو أقل) وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة  ١٢ لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيلية شهرا
منافع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك ال

  االقتصادية من األصل المؤجر.
 

  مطلوبات إيجارية
 

ر المطلوبات اإليجارية مبدئيًا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإليجايتم قياس 
ي الشركة، ار فباستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامةً بالنسبة لعقود اإليج

 عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية
   للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

 
  لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، على الشركة:

 
  تمويًال حديثًا من طرف ثالث حصل عليه المستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس التغيرات في شروط  - حيثما أمكن  - استخدام

  التمويل منذ استالم تمويل الطرف الخارجي.
 يتم تعديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي يحتفظ بها المستأجر الفردي،  استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر

  والتي ال تملك تمويًال حديثًا من طرف خارجي.
 .إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال المدة والدولة والعملة والضمان  

 
  عات اإليجار التالية:تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفو

 
 .مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض   
 .مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء   
  ضمانات القيمة المتبقية.المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب   
 .سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات  
 .مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد  

 
  موجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.يتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها ب

 
   يعرض التزام اإليجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

 
القيمة الدفترية يقاس التزام اإليجار الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار (باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي) وخفض 

  س مدفوعات اإليجار المقدمة.لتعك
 

  تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار (وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة) عندما:
 

  اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم تتغير مدة عقد
   مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

 ية مضمونة، وفي هذه الحالة تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبق
ب يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسب

  تغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).
  يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن يتم تعديل عقد اإليجار، وال

  طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٤  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

  (تتمة)عقود اإليجار   ١١- ٢
 

   موجودات حق االستخدام
 

المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البـدء وأي تكـاليف مباشـرة تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار 
   أولية. يتم قياسها الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 
د عليه أو استعادة األصل األساسي إلـى الحالـة المطلوبـة عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توج

، "المخصصـات والمطلوبـات المحتملـة ٣٧بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إثبـات المخصـص وقياسـه وفقًـا لمعيـار المحاسـبة الـدولي رقـم 
   يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون. والموجودات المحتملة". يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة، ما لم

 
يـة األصـل يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملك

تهالك قيمة أصل حـق االسـتخدام ذي الصـلة علـى مـدى األساسي أو تكلفة أصل حق االستخدام يعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم اس
  العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.

 
   تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

 
ذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمتـه وتقـوم بتسـجيل "انخفاض قيمة الموجودات" لتحديد ما إ ٣٦تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 

  أي خسائر انخفاض في القيمة.
 
ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قياس المطلوبات اإليجارية وموجودات حق االستخدام. يتم إثبات 

فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها ضمن الربح أو المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث 
  الخسارة.

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخالف المخزون  ١٢- ٢

 
متها. وفي حالة تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قي

ل قيمة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنوياً، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمث
ا أعلى، ويتم تحديدها لكل أصل على األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع وقيمة االستخدام، أيهم

ودات. حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من الموج
منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة  عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل

الضريبة يعكس لالسترداد. ولتقدير قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل 
حديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، يتم استخدام نموذج تقييم تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند ت

   مناسب.
 

لتي يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات ا
  انخفضت قيمتها.

 
  رأس المال  ١٣- ٢

 
   تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية.

 
  ذمم دائنة تجارية  ١٤- ٢

 
لموردين. يتم الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق األعمال االعتيادية من ا

غير  تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات
  الفعلي. متداولة. ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة

 
  اقتراضات  ١٥- ٢

 
ً بالقيمة العادلة (باعتبارها متحصالت تم استالمها) صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات  يتم إثبات االقتراضات مبدئيا

فرق بين المتحصالت (صافية من تكاليف  المبدئي، تقاس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي
   المعاملة) والقيمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
فرق بين القيمة الدفترية لاللتزام تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات ال

الربح أو  المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في
  الخسارة كـ "إيرادات أخرى" أو "تكاليف مالية".

 
ً بعد فترة  ١٢متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات  شهرا

  التقرير.
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١٥  

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

  التزامات منافع الموظفين  ١٦- ٢
 

ً واحداً لمنافع ما بعد الخدمة حسب خطة منافع محددة تتفق مع أنظمة العمل في المملكة العربية  السعودية بناًء على آخر راتب تدير الشركة نظاما
  وعدد سنوات الخدمة.

 
على طريقة  ال يتم تمويل خطة منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء

القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساِو في كل سنة من وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساساً من 
   سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
ين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في ح

قياس في الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة 
  قائمة الدخل الشامل اآلخر.

 
ة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبر

  الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.
 

ً في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتج ة من تعديالت أو تقليصات النظام فورا
م سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظا

  العمل في المملكة العربية السعودية.
 
  محاسبية مؤثرةتقديرات وأحكام  ٣

 
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وأحكام معينة تؤثر على المبالغ المعروضة للمو جودات يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا

اريف خالل فترة والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمص
  التقرير.

 
  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعدّات  )أ

 
المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات لغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية 

مقابل األعمار اإلنتاجية الحالية  ٪١٠في نهاية الفترة، إذا زادت / انخفضت األعمار اإلنتاجية بنسبة االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. 
  مليون لایر سعودي. ٠٫٩ مليون لایر سعودي أو أعلى بمبلغ ٠٫٨مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن الربح للفترة سيكون أقل بمبلغ 

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة  )ب

 
تكون غير  تقوم اإلدارة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد

تقييم لخسائر االنخفاض في القيمة على أدلة داخلية وخارجية متعلقة بالتغيرات في التقنية والسوق قابلة لالسترداد. تشتمل العوامل التي قد تحفز عملية 
يوليو  ٢٠واألوضاع النظامية أو االقتصادية حيث تعمل المنشأة والتغيرات في أسعار الفائدة السوقية واألداء االقتصادي للموجودات. كما في 

  نخفاض في القيمة ولم تحدد أي مؤشرات االنخفاض في القيمة.، قامت اإلدارة بتقييم مؤشرات اال٢٠٢٠
 

  موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية  )ج
 

موما يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال ع
، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على الشركة سداده بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة

القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط 
  مماثلة.
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١٦  

  إثبات اإليراداتتصحيح خطأ جوهري في  ٤
 

 ٢٠٢٠أبريل  ١، سجلت الشركة إيراداتها على أساس نقطة زمنية معينة. خالل الفترة من ٢٠٢٠و ٢٠١٩مارس  ٣١خالل السنتين المنتهيتين في 
مناسب االتفاقيات ، أعادت الشركة تقييم عقودها مع العمالء وخلصت إلى إثبات إيراداتها على أساس زمني لتعكس بشكل ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى 

 ٣١ التعاقدية األساسية بين الشركة وعمالئها. نتج عن الخطأ عرض إنخفاض جوهري في اإليرادات وتكلفة اإليرادات المثبتة للسنة المنتهية في
 ٣١كما في  وخطأ في تصنيف موجودات تم إثباتها كتكاليف إلنجاز العقد" معروضة ضمن ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى. ٢٠٢٠مارس 
   أخرى ".ذمم مدينة عقد" ضمن ذمم مدينة تجارية و موجوداتوالتي يتم تصنيفها اآلن على أنها "، ٢٠٢٠مارس 

  
  المالية المقارنة كما يلي: معلوماتقامت إدارة الشركة بتصويب هذا الخطأ من خالل تعديل ال

 
  : ٢٠٢٠مارس  ٣١قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 

 
 كما ُعّدلت أثر التعديل كما أدرجت سابقاً    
  

 ١٣٧٬٣٩٧٬٥٩٤ ١٥٬٢٧٩٬٩٤٣ ١٢٢٬١١٧٬٦٥١    إيرادات
 ١١٤٬٦٨٣٬٣٨٣ ١٥٬٢٧٩٬٩٤٣ ٩٩٬٤٠٣٬٤٤٠   تكلفة اإليرادات

 
  : ٢٠٢٠مارس  ٣١قائمة المركز المالي كما في 

 

    
ذمم مدينة تجارية 
  وذمم مدينة أخرى

  
 ً  ٢٣٬٧٧٦٬٦٧٠     كما أدرجت سابقا

 (١٥٬٢٧٩٬٩٤٣)        إلغاء إثبات الموجودات المثبتة كتكاليف إلنجاز العقد
 ١٥٬٢٧٩٬٩٤٣     إثبات موجودات العقود

 ٢٣٬٧٧٦٬٦٧٠     كما ُعدّلت
 

مارس  ٣١اإليرادات جوهرية، وبالتالي لم يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في لم تكن الهوامش على هذه 
قائمة و ٢٠١٩ابريل  ١الخسائر المتراكمة االفتتاحية كما في  على من عدم اثبات الهوامش . وبناًء عليه، لم يكن هناك أي أثر جوهري٢٠٢٠

قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق وعلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر و ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في المركز المالي 
  .للسنة المنتهية بذلك التاريخ الملكية

 
  إيرادات      ٥

  

للفترة من ١ أبريل 
 ٢٠٢٠ إلى 

  ٢٠ يوليو ٢٠٢٠
 للسنة المنتهية 

 في ٣١ مارس ٢٠٢٠

   
 (معدلة -     
 اإليضاح ٤)

    
 ١٣٧٬٣٩٧٬٥٩٤ ٣٩٬٤٤٨٬٩٢٩    بمرور الوقتمثبته  - اإليرادات 

 
  تكلفة اإليرادات ٦

  إيضاح 

للفترة من ١ أبريل 
 ٢٠٢٠ إلى 

  ٢٠ يوليو ٢٠٢٠
 للسنة المنتهية 

 في ٣١ مارس ٢٠٢٠
 (معدلة -  اإليضاح ٤)   
    

 ٧٨٬٥١٥٬٣٧٩ ٢٥٬٩٧٦٬٥٩٥   تكلفة المواد
 ٨٬٣٣١٬٣٢٨ ٢٬٥٤٠٬٧٩٨  ١٣, ١٢  استهالك

 ١٠٬٠١٥٬٥٦٠ ٢٬١٦٨٬٧٠٠   رواتب ومنافع
 ٦٬١٨٠٬٤٤٩ ١٬٠٩٧٬٦٧١   إيجار معدات

 ٤٬٥٨٠٬٣٠٨ ٧٠٩٬٣٣١   مرافق
 (٣٩٬٣٠٧)  ٩٢٬٠٠٤  ١١  مخصص (عكس) مخزون متقادم

 ٢٬٩٠٢٬١٥٢ -    تكاليف مقاولين من الباطن
 ٤٬١٩٧٬٥١٤ ٥٣٦٬١٤٢   أخرى

  ١١٤٬٦٨٣٬٣٨٣ ٣٣٬١٢١٬٢٤١ 

ق-213



  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
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١٧  

 
   مصاريف عمومية وإدارية ٧

 

  إيضاح 

للفترة من ١ أبريل 
٢٠٢٠ إلى ٢٠ يوليو 

٢٠٢٠  
للسنة المنتهية في ٣١ 

 مارس ٢٠٢٠
    

 ٢٬٧٣١٬٨٦٠ ٦٤٨٬٨٠٦   رواتب ومنافع
 ٨٥٬٥٩٧ ٧٩٬٩٣٥   رسوم ترخيص

 ١٩١٬٣٢٦ ٦٣٬٦٩٠  ١٣ ، ١٢  استهالك
 ٢٧٧٬٨٥٨ ٥١٬٦٧١   أتعاب مهنية

 ٢٢٢٬٥٧٩ ٤٧٬٧٤٤    إصالحات
 ٤٦٩٬٩٣٦ ١٦٬٣٢١   إيجار ومرافق
 ٧٠٬٣١٣ ١١٬١٢٩   نفقات تنظيف

 ١١١٬١٣٩ ٩٥٬٠٥٦    أخرى
  ٤٬١٦٠٬٦٠٨ ١٬٠١٤٬٣٥٢ 

 
  تكاليف مالية ٨

 

  إيضاح 

للفترة من ١ أبريل 
٢٠٢٠ إلى ٢٠ يوليو 

٢٠٢٠  
للسنة المنتهية في ٣١ 

 مارس ٢٠٢٠
    

  ٣٬٧٦٨٬٠٩٦   ٥٠٩٬٥٢٤   ٢٠  تكاليف مالية على قرض من الشركاء
  ١٢١٬٦١٥   ٣٩٬٠٨٧  ١٧  التكاليف المالية على المطلوبات اإليجارية

  ٥١٣٬٦٢٢      -     إطفاء نفقات مؤجلة
  ٣٠١٬٥٣٩   ٧٦٬٠٧٠   أخرى

  ٤٬٧٠٤٬٨٧٢   ٦٢٤٬٦٨١  
 
  قد وما يماثلهن ٩

٢٠٢٠يوليو  ٢٠   ٢٠٢٠مارس  ٣١   
    

 ٢٦٬٧١٤ ٢٦٬٧١٤   نقد في الصندوق
 ١٬٦٣٣٬٩٢٦ -    نقد لدى البنك

  ١٬٦٦٠٬٦٤٠ ٢٦٬٧١٤ 
 

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ١٠
 

٢٠٢٠يوليو  ٢٠  إيضاح  ٢٠٢٠مارس  ٣١   
    

     ذمم مدينة تجارية:
 ٤٬٤٨٦٬٧٦٩  ١٠٬٢٩٧٬٩٠٤    تجارية

(٢٤٣٬٢٥١) (٢٤٣٬٢٥١)     مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
   ٤٬٢٤٣٬٥١٨  ١٠٬٠٥٤٬٦٥٣ 

 ١٥٬٢٧٩٬٩٤٣  ١٢٬٧٤٧٬٢٥٣  ٤  موجودات عقود
  ٣٬٤٨٣٬٧٢٥  ٦٥٨٬٢١٢     دفعات مقدمة إلى موردين

  ١٩٢٬٣٤٤  ٣٧٦٬٢٢٥    سلف إلى موظفين
 ً  ٥٢٣٬٦٦٦  ٢٢٣٬٦٥٢    مصاريف مدفوعة مقدما

 ٥٣٬٤٧٤  ٥٣٬٤٧٤   ٢٠  طرف ذو عالقة
  ٢٣٬٧٧٦٬٦٧٠  ٢٤٬١١٣٬٤٦٩  

 
لذمم تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لجميع ا

على  من أجل قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة، تم حساب الذمم المدينة التجارية بناءً المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى. 
لم يكن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المستند إلى معدالت الخسارة للشرائح خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر عن السداد. 

   العمرية جوهريًا.

ق-214



  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٨  

  (تتمة) ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى         ١٠
 

ل الحد األقصى ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على موجودات منخفضة القيمة. ويمث  )أ(
  للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.

 
  القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى للشركة مقومة بالريال السعودي.  )ب(

 
 

   فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية:  ) ج(
 

٢٠٢٠ مارس ٣١ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠     
    

ً  ٩٠حتى   ٣٬٠٠٥٬٤٣٨ ٦٬٩٩٥٬٧٦٥    يوما
ً  ١٨٠إلى  ٩١  ١٥٢٬٤٣٢ ١٬٩٣٣٬٠٦٨   يوما

ً  ٣٦٥يوماً إلى  ١٨١  ١٬٠٥٢٬٢٠٦ -   يوما
ً  ٧٣٠يوماً إلى  ٣٦٦  ٢٧٦٬٦٩٣ ١٬٣٦٩٬٠٧١   يوما

  ٤٬٤٨٦٬٧٦٩ ١٠٬٢٩٧٬٩٠٤ 
 

ً قبل  ٤٨التحصيل للمبيعات على مدى فترة تستند معدالت الخسارة المتوقعة على جدول  على التوالي،  ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢٠يوليو  ٢٠شهرا
ى عوامل وعلى ما يقابلها من خسائر ائتمان سابقة وقعت في الفترة. يتم تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية عل

ء لتسوية الذمم المدينة. حددت الشركة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدولة التي تبيع منتجاتها االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمال
  امل.وخدماتها فيها لكي تكون العوامل األكثر مالءمة، وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة السابقة بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العو

 
العقد مبدئيًا لإليرادات المكتسبة من تقديم الخدمات وهي مشروطة بإكمال العمل بنجاح. وعند االنتهاء من الخدمات، يتم يتم إثبات موجودات   )د(

   إعادة تصنيف المبالغ المثبتة كموجودات عقد إلى ذمم مدينة تجارية.
 

: ال  ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫١ما قيمته ، بلغ إجمالي قيمة سعر المعاملة غير المستوفى جزئيًا أو كليًا ٢٠٢٠يوليو  ٢٠كما في 
كإيرادات خالل السنة  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠من سعر المعاملة المخصص للعقود غير المستوفاة كما في  ٪١٠٠شيء). تتوقع اإلدارة أن يتم إثبات نسبة 

  . ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في 
 

توقعة والذي يستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على مدى العمر لموجودات العقود. كما في تطبق الشركة النهج المبسط لقياس الخسارة االئتمانية الم
  ، كان مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على موجودات العقود غير جوهري.٢٠٢٠يوليو  ٢٠

 
  ال تحتفظ الشركة بأي رهن كضمان.  )ه(
 

  مخزون     ١١
 

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  
    

 ١٣٬٤٨٩٬٢٤٢  ١٠٬٣٣٢٬٣٢٧    استهالكيةمواد 
 ٤٬٦٢٣٬٨٠٠  ٤٬٧٦٩٬٨١٩    قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع

   ١٨٬١١٣٬٠٤٢  ١٥٬١٠٢٬١٤٦ 
  (١٬٠٧٩٬٣٤٦) (١٬١٧١٬٣٥٠)      ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

   ١٧٬٠٣٣٬٦٩٦  ١٣٬٩٣٠٬٧٩٦  
 

  المتقادم:فيما يلي الحركة في مخصص المخزون 
 

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  
    

 ١٬١١٨٬٦٥٣  ١٬٠٧٩٬٣٤٦    أبريل ١في 
 (٣٩٬٣٠٧)   ٩٢٬٠٠٤    مخصص (عكس)

  ١٬٠٧٩٬٣٤٦  ١٬١٧١٬٣٥٠    مارس ٣١يوليو /  ٢٠في 
 
 
 
 
 
 
 

ق-215



  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

١٩  

  ممتلكات ومصنع ومعدات ١٢
 

  
 ١ أبريل
 استبعادات إضافات ٢٠٢٠

 ٢٠ يوليو
٢٠٢٠ 

     
      التكلفة
 ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥  -  -   ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥   وتحسينات على عقار مستأجرمبان 

  ١٢٨٬٢٤٢٬٨١٥  -  -   ١٢٨٬٢٤٢٬٨١٥   مصنع وآالت
  ٥٥٩٬١٣٩  -   ٩٬٨٣٠   ٥٤٩٬٣٠٩   أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

  ٧٥٠٬٤٤٤  -   ٥٧٠٬٤٤٤   ١٨٠٬٠٠٠   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
  ١٥٣٬٨٤٣٬٠٠٣  -    ٥٨٠٬٢٧٤   ١٥٣٬٢٦٢٬٧٢٩  
     

      االستهالك المتراكم
(١١٬١٤٤٬٠٨٢)   -   (٤٠٥٬٩٥٣)   (١٠٬٧٣٨٬١٢٩)    مبان وتحسينات على عقار مستأجر

(٦٤٬٣٧٥٬٦٢٧)   -   (٢٬١١٤٬٩٥٤)   (٦٢٬٢٦٠٬٦٧٣)    مصنع وآالت
(٥٣٥٬٢٠٣)   -   (٦٬٤٣٩)   (٥٢٨٬٧٦٤)    أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

   (٧٣٬٥٢٧٬٥٦٦)   (٢٬٥٢٧٬٣٤٦)   -   (٧٦٬٠٥٤٬٩١٢)
  ٧٧٬٧٨٨٬٠٩١     ٧٩٬٧٣٥٬١٦٣   صافي القيمة الدفترية

 

 
 ١ أبريل
 استبعادات إضافات ٢٠١٩

 ٣١ مارس
٢٠٢٠ 

      التكلفة
 ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥ -  -  ٢٤٬٢٩٠٬٦٠٥  مبان وتحسينات على عقار مستأجر

 ١٢٨٬٢٤٢٬٨١٥ -  ١٩٩٬١٢٠ ١٢٨٬٠٤٣٬٦٩٥  مصنع وآالت
 ٥٤٩٬٣٠٩ -  ٨٬٢٢٨ ٥٤١٬٠٨١  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 ١٨٠٬٠٠٠ -  ١٨٠٬٠٠٠ -   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 ١٥٣٬٢٦٢٬٧٢٩ -  ٣٨٧٬٣٤٨ ١٥٢٬٨٧٥٬٣٨١ 
     

      االستهالك المتراكم
(١٠٬٧٣٨٬١٢٩)  -  (١٬٢١٤٬٥٣٠)  (٩٬٥٢٣٬٥٩٩)   مبان وتحسينات على عقار مستأجر

(٦٢٬٢٦٠٬٦٧٣)  -  (٧٬٠٥٨٬٠٠٤)  (٥٥٬٢٠٢٬٦٦٩)   مصنع وآالت
(٥٢٨٬٧٦٤)  -  (١٨٬٦٩٣)  (٥١٠٬٠٧١)   أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

  (٦٥٬٢٣٦٬٣٣٩)  (٨٬٢٩١٬٢٢٧)  -  (٧٣٬٥٢٧٬٥٦٦)
 ٧٩٬٧٣٥٬١٦٣   ٨٧٬٦٣٩٬٠٤٢  صافي القيمة الدفترية

  
  الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي:يحتسب االستهالك على أساس القسط 

 
  عدد السنوات 
  

 ٢٠ – ١٠  مبان وتحسينات على عقار مستأجر  
 ٢٠ – ٢  مصنع وآالت  
 ٥ – ٢  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٠  

  موجودات حق االستخدام        ١٣
 

  الحركة كما يلي:كانت  االستخدام المتعلقة بعقد إيجار األرض.قامت الشركة بتسجيل موجودات حق 
 

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  
   التكلفة

 ٢٬٧٧٧٬١٢٣ ٢٬٧٧٧٬١٢٣   ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢٠يوليو  ٢٠
   

    االستهالك المتراكم
 -  (٢٣١٬٤٢٧)   ٢٠١٩أبريل  ١

 (٢٣١٬٤٢٧)  (٧٧٬١٤٢)   االستهالك للفترة/ للسنة
  (٣٠٨٬٥٦٩)  (٢٣١٬٤٢٧) 

    صافي القيمة الدفترية
 ٢٬٥٤٥٬٦٩٦ ٢٬٤٦٨٬٥٥٤  ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢٠يوليو  ٢٠في 

 
الشركة  لدى الشركة عقد إيجار متعلق بأرض. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة ولكن يتم النظر في إتاحة خيار التمديد عندما تكون إدارة

  الخيارات.متأكدة من ممارسة 
 

يتم التفاوض على شروط اإليجار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي 
  تعهدات، وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

 
، ليس لدى الشركة أي عقود إيجار قصيرة األجل أو منخفضة ٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في والسنة  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠خالل الفترة المنتهية في 

  القيمة.
 

  رأس المال ١٤
 

لایر سعودي للحصة الواحدة مملوكة كما  ١حصة بمبلغ  ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥من  ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢٠يوليو  ٢٠يتكون رأس مال الشركة كما في 
  يلي:

 
 نسبة الملكية  
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  بلد التأسيس 
    

 ٥٠٫٠١ ٥٠٫٠١  موريشوس  شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
 ٢٨٫٥٠ ٢٨٫٥٠  المملكة العربية السعودية  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

 ١٦٫٥٠ ١٦٫٥٠  المملكة العربية السعودية  شركة فيجن العالمية لالستثمار
 ٤٫٩٩ ٤٫٩٩  المملكة العربية السعودية  الصناعيةمحورين للخدمات 

  ١٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ 
 

، تم تغيير نسبة ملكية الشركة، وعليه عدّلت الشركة عقد تأسيسها وترخيص االستثمار األجنبي الخاص بها الصادر عن ٢٠١٩نوفمبر  ١بتاريخ 
  وزارة االستثمار بحيث يعكس التغير في نسبة الملكية.

 
  احتياطي نظامي      ١٥

 
من الربح السنوي للسنة بعد تعديل  ٪١٠وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة تحويل نسبة 

للتوزيع حالياً على الشركاء في من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل  ٪٣٠الخسائر المتراكمة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 
  ٢٠بسبب الخسائر المتراكمة كما في  ٢٠٢٠مارس  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠الشركة. لم يتم إجراء أي تحويل للفترة المنتهية في 

  . ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢٠يوليو 
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢١  

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ١٦
 

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  إيضاح 
    

 ٨٩٬٨٥٧٬٠٦٨  ١٠٩٬٨٦٠٬١٣٨   ٢٠  أطراف ذات عالقة
 ١٧٬٨٢٧٬٢١١  ٧٬١١٢٬٩٠٦    ذمم دائنة تجارية

 ٧٠٬٠٣٨  ١٬٦٢٦٬٣٥٨    دفعات مقدمة من عمالء
 ٢٬٠٧٢٬٦٣٠  ١٬٣٣٤٬٧١٧    ضريبة القيمة المضافة

 ٢٬٢٣٠٬٩٥٢  ١٬٣٢٣٬٨٣٧    مصاريف مستحقة
 ٨١٧٬٦٥٨  ٩٣٣٬٠١٨    رواتب ومنافع

  ١١٢٬٨٧٥٬٥٥٧ ١٢٢٬١٩٠٬٩٧٤ 
 

  مطلوبات إيجارية ١٧
 

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ 
   

 ٣٬٦٠٠٬٠٠٠  ٣٬٦٠٠٬٠٠٠   الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية
 (٣٠٠٬٠٠٠)  (٣٠٠٬٠٠٠)      ناقصاً: سداد الحد األدنى من مدفوعات اإليجار

  ٣٬٣٠٠٬٠٠٠  ٣٬٣٠٠٬٠٠٠ 
 (٧٠١٬٢٦٢)  (٦٦٢٬١٧٥)    ناقصاً: التكاليف المالية المستقبلية غير المستحقة بعد
 ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  ٢٬٦٣٧٬٨٢٥   صافي القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار

   
  فيما يلي الحركة في المطلوبات اإليجارية:

 
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ 

  
 -  ٢٬٥٩٨٬٧٣٨   أبريل ١في 

 ٢٬٧٧٧٬١٢٣ -   ١٦إثبات مبدئي لمطلوبات عقود االيجار عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ١٢١٬٦١٥ ٣٩٬٠٨٧  تراكم تكاليف مالية خالل الفترة/ السنة

 (٣٠٠٬٠٠٠)  -        المدفوعات خالل الفترة/ السنة
 ٢٬٥٩٨٬٧٣٨  ٢٬٦٣٧٬٨٢٥  مارس ٣١يوليو /  ٢٠في 

 
  التزامات منافع الموظفين ١٨

 
  وصف عام للخطة  ١- ١٨

 
مة الموظفين تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية خد

خدماتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشروط المنصوص وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات 
اد المنافع عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سد

ستقل بإجراء آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة كما في عند استحقاقها عند إنهاء العمل. قام خبير اكتواري م
  . ٢٠٢٠يوليو  ٢٠

 
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  
    

 ٢٬٢١٤٬٩٢٠  ٢٬٨٠٤٬٢٥٠    أبريل ١في 
 ٣٥٠٬٦٣٠ ١٣١٬٧٩٠   تكلفة الخدمة الحالية

 ٩٠٬٥٧٠ ٣٢٬٧٢٠   مصروف فائدة
 (١٦٧٬٦٦٠) -    مدفوعات

 ٣١٥٬٧٩٠ ٥٠٧٬٢١٠   إعادة القياس
 ٢٬٨٠٤٬٢٥٠  ٣٬٤٧٥٬٩٧٠   مارس ٣١يوليو /  ٢٠في 
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٢  

  (تتمة) التزامات منافع الموظفين        ١٨
  

  المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل  ٢- ١٨
 

  الموظفين:فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل المتعلقة بالتزامات منافع 
 

  

للفترة من ١ أبريل 
٢٠٢٠  إلى  ٢٠  يوليو  

٢٠٢٠ 
للسنة المنتهية في ٣١ 

 مارس ٢٠٢٠
    

 ٣٥٠٬٦٣٠ ١٣١٬٧٩٠   تكلفة الخدمة الحالية
 ٩٠٬٥٧٠ ٣٢٬٧٢٠   مصروف فائدة

 ٤٤١٬٢٠٠ ١٦٤٬٥١٠   مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة
    

     إعادة القياس
 ٢٧٢٬٢٠٠ ٥٤١٬٥٥٠   التغير في االفتراضات الماليةالخسارة من 

 ٤٣٬٥٩٠ (٣٤٬٣٤٠)    (أرباح) خسائر الخبرة
 ٣١٥٬٧٩٠ ٥٠٧٬٢١٠   الدخل الشامل اآلخر مجموع المبلغ المثبت في

 
  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  ٣- ١٨

 
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  
    

 ٣٫٥٪    ٢٫٣٪      معدل الخصم
 ٣٫٠٪ ٣٫٠٪   الزيادة في الرواتبمعدل 

 
  تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  ٤- ١٨

 
 األثر على التزامات منافع الموظفين التغير في االفتراض 

 
الزيادة في 
 االفتراض

النقص في 
 االفتراض

الزيادة في 
 االفتراض

النقص في 
 االفتراض

     
) ٤٥٩٬٧٠٠( ١٪     ١٪      معدل الخصم  ٥٥٩٬٥٣٠ 

) ٤٦٠٬٩٤٠( ٥٤٩٬٥٢٠ ١٪     ١٪      معدل الزيادة في الرواتب  
  

ون يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك
التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسية 

ساب إنهاء عقد (القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحتسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند احت
    الموظف.
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٣  

  أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ١٩
 

  مكونات الوعاء الزكوي التقريبي العائدة إلى الشركاء السعوديين  ١- ١٩
 

٢٠٢٠يوليو  ٢٠    ٢٠٢٠مارس  ٣١   
    

) ٢٨٬٤١٨٬٣٥٧() ٢١٬٧٧٤٬٨٢٨(   حقوق الملكية في بداية الفترة / السنة  
 ١٬٧٠٤٬٢٤١ ٢٬٠٦٣٬٠١١   مخصصات في بداية الفترة / السنة

 ٧٬١٨١٬٨٤٣ ٢٬٢٨٢٬٨٠٤   الربح المعدّل للفترة / السنة
 ٣٨٬٢٩٥٬٣٢٦ ١٤٬٥٣١٬٠٨٤   اقتراضات

 ٢٬٥٩٨٬٧٣٨ ١٬٣١٨٬٦٤٩   مطلوبات إيجارية
) ٣٩٬٨٥٩٬٦٠٨() ٣٨٬٨٨٦٬٢٦٧(   ممتلكات ومصنع ومعدات، كما عدّلت  
) ١٬٢٧٢٬٥٩٣() ١٬٢٣٤٬٠٣٠(   موجودات حق االستخدام، كما عدّلت  

) ٢٬٣١١٬٤٣٧() ٢٬٣٨٤٬٤٣٣(   أخرى  
) ٢٢٬٠٨١٬٨٤٧() ٤٤٬٠٨٤٬٠١٠(   الزكوي التقريبيالوعاء   

 
للسنة، العائدة إلى الشريك السعودي. تستحق الزكاة على الربح المعدل  المعدل ٪ من الوعاء الزكوي، باستثناء الربح٢٫٥٧٨تستحق الزكاة بنسبة 

  ٪.٢٫٥للسنة بنسبة 
 

  زكاة وضريبة دخل مستحقة  ٢- ١٩
 

الدخلضريبة  الزكاة   المجموع 
    

  ١٬٥٦٧٬٤٣٦   ١٬٣٨٧٬٨٩٠   ١٧٩٬٥٤٦   ٢٠٢٠أبريل  ١في 
 ٤٨٩٬٩٦٦ ٤٣٢٬٨٩٦ ٥٧٬٠٧٠  مخصص للفترة

 (١٬٥٦٧٬٠٤٤)   (١٬٣٨٧٬٣٦٤)  (١٧٩٬٦٨٠)   مدفوعات
 ٤٩٠٬٣٥٨ ٤٣٣٬٤٢٢ ٥٦٬٩٣٦  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠في 

 
 المجموع ضريبة الدخل الزكاة 
    

 -  -  -   ٢٠١٩أبريل  ١في 
 ١٬٥٦٧٬٤٣٦ ١٬٣٨٧٬٨٩٠ ١٧٩٬٥٤٦  مخصص للسنة

 ١٬٥٦٧٬٤٣٦ ١٬٣٨٧٬٨٩٠ ١٧٩٬٥٤٦  ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
    

 
  فروقات مؤقتة  ٣- ١٩

 

  

للفترة من ١ أبريل 
٢٠٢٠ إلى ٢٠ يوليو 

٢٠٢٠ 
للسنة المنتهية في 
 ٣١ مارس ٢٠٢٠

    
  ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨ ٥٬١١٤٬٢٦٥   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 ٤٤١٬٢٠٠ ١٦٤٬٥١٠   التزامات منافع الموظفين - 
 (٣٩٬٣٠٨)  (٧١٢٬٢٥٤)    أخرى - 

 ١٤٬٣٦٦٬٥٦٠  ٤٬٥٦٦٬٥٢١   صافي الدخل المعدل للفترة / السنة ألغراض الزكاة
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  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٤  

  (تتمة) أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ١٩
 

  عددية لمصروف ضريبة الدخل إلى الضريبة المستحقة فرضا تسوية  ٤- ١٩
 

  

للفترة من ١ أبريل 
٢٠٢٠ إلى ٢٠ يوليو 

٢٠٢٠ 
للسنة المنتهية في ٣١ 

 مارس ٢٠٢٠
    

 ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨ ٥٬١١٤٬٢٦٥   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

٪ ٢٠ ٢٠٪      معدل ضريبة الدخل المطبق على الشركة  
 ٥٠٬٠١٪    ٥٠٬٠١٪        الملكية الفعلية التي تخضع لضريبة الدخلنسبة 

    
 ١٬٣٩٦٬٧٤٦ ٥١١٬٥٢٩   ضريبة الدخل على نسبة الملكية الفعلية

    
     التسوية:

 (٨٬٨٥٦)  (٧٨٬٦٣٣)    الضريبة المؤجلة غير المسجلة
  ١٬٣٨٧٬٨٩٠ ٤٣٢٬٨٩٦ 

 
   وضع الشهادات والربوط النهائية  ٥- ١٩

  
قيد الفحص حالياً من قبل الهيئة.  ٢٠٢٠حتى  ٢٠١١. إن الربوط للسنوات من ٢٠١٠الشركة على الربوط النهائية من الهيئة للسنوات حتى حصلت 

  .٢٠٢٠استلمت الشركة شهادات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى 
 

  موجودات ضريبة مؤجلة  ٦- ١٩
 

مليون   ٥١٫٢: ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٠٫٥الضريبية غير المستخدمة للشركة بمبلغ ، لم تستخدم الخسائر ٢٠٢٠يوليو  ٢٠كما في 
مليون لایر سعودي) إلثبات صافي  ٦٫٧: ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي ( ٧٫٥لایر سعودي) والفروقات المؤقتة القابلة للخصم بمبلغ 

لضريبة المؤجلة بسبب عدم اليقين من قبولية نقل الخسائر الضريبية غير المستخدمة موجودات الضريبة المؤجلة. لم يتم إثبات صافي موجودات ا
   .١للشركة عند االندماج مع شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب. انظر أيًضا اإليضاح رقم 

 
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢٠

 
وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي اإلدارة العليا. كما تتضمن األطراف ذات العالقة تتكون األطراف ذات العالقة من الشركاء 

  منشآت األعمال التي يمتلك الشركاء حصة فيها ("أطراف ذات عالقة أخرى").
 

الشركة للسيطرة المشتركة من قبل الشركاء الرئيسيين، تتطلب اتفاقية الشركاء تصويتًا متحفًظا باألغلبية لجميع القرارات األساسية. وعليه، تخضع 
) وشركة فيجن العالمية ٪٢٨٫٥) وشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي (٪٥٠٫٠١أي شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة (

  لسبون كورب المحدودة.). وتخضع شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة بشكل رئيسي لسيطرة شركة وي٪١٦٫٥لالستثمار (
 

  فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها الشركة:  )أ(
 

 

 للفترة من ١
  أبريل ٢٠٢٠  
 إلى ٢٠ يوليو 

٢٠٢٠ 

 للسنة المنتهية 
 في ٣١ مارس

٢٠٢٠ 
    طبيعة المعامالت والعالقة

  ٤٣٦٬٩٨٤  ٦٨٬٩٩٣  مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من الشريك
  ١٬١٦٧٬٨٩٦  ١٨٤٬٠٣١  زميلةتكلفة محملة على شركات 

  ١٢٤٬٦١٠  ٤٬٩٩٠  تكلفة محملة من قبل الشركاء
  ٣٬٧٦٨٬٠٩٦  ٥٠٩٬٥٢٤  تكاليف مالية محملة من قبل الشركاء

  ٢٠٬٤٣٣٬٤٧٧  -   مبيعات لشركة زميلة
     مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من الشركات الزميلة

   - ٢٬٩١٨٬٩٥٦ 
 
 
 
 
 

ق-221



  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٥  

  (تتمة)معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢٠
 

  تعويضات موظفي اإلدارة العليا:  )ب(
 

 

 للفترة من ١
  أبريل ٢٠٢٠  
 إلى ٢٠ يوليو 

٢٠٢٠ 

 للسنة المنتهية 
 في ٣١ مارس

٢٠٢٠ 
   
  ٣٥٤٬٨٠٦ ٨١٬٨٥٨  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

  ١٨٬٠٦٤ ٤٬٦٩٨  منافع ما بعد الخدمة
 ٣٧٢٬٨٧٠ ٨٦٬٥٥٦  

 
  قروض من الشركاء  ) ج(

 
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ 
   

 ٢٤٬٠٢٣٬٤٤٣ ١٤٬٠٢٣٬٤٤٣  شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
 ١٣٬٧٥٦٬٩٩٦ ٦٬٧٥٥٬٧٢٤  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

 ١١٬٢٥٥٬٧٢٤ ٨٬٢٥٦٬٩٩٦   شركة فيجن العالمية لالستثمار
 ٤٩٬٠٣٦٬١٦٣ ٢٩٬٠٣٦٬١٦٣ 

 ٦٤١٬٨٣٦ ١٬١٥١٬٣٦٠  تكاليف مالية مستحقة المتعلقة بالقروض من الشركاء
 ٤٩٬٦٧٧٬٩٩٩ ٣٠٬١٨٧٬٥٢٣ 

 
خالل إن هذه تمثل التمويل الذي تم الحصول عليه من الشركاء والتي تحمل نفقات مالية بمعدالت السوق السائدة. إن هذه القروض مستحقة السداد 

   شهًرا من تاريخ التقرير.اثني عشر 
 

  األرصدة القائمة الناشئة عن مبيعات/مشتريات البضائع والخدمات  )د(
 

  مطلوب من طرف ذي عالقة  ) ١(
 

  مبالغ مطلوبة من مصنع عزيز لألنابيب األوروبية. ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢٠يوليو  ٢٠يمثل المطلوب من طرف ذي عالقة في 
 

  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ) ٢(
 

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ 
   

 ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠ ١٠٩٬٨١١٬٦٦٠  شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب
 ٣١٬٨١٨ ٣١٬٨١٨  الشركة العربية لمشاريع األنابيب
 -  ١١٬٦٧٠  شركة ويلسبون كورب المحدودة

 -  ٤٬٩٩٠  محورين للخدمات الصناعية
 ٨٩٬٨٥٧٬٠٦٨ ١٠٩٬٨٦٠٬١٣٨ 

 
   المخاطر الماليةإدارة  ٢١

 
   عوامل المخاطر المالية  ١- ٢١

 
تتعرض الشركة لمخاطر مالية مختلفة نتيجة ألنشطتها والتي تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر 

ومخاطر السيولة. يركز برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشكٍل عام الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان 
لمخاطر من قبل على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة ا

  اإلدارة طبقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
 

هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة  يستعرض
   المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية.

 
ؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن اإلدارة مسؤولة عن وضع سياسات إدارة تضطلع اإلدارة العليا بالمس

   المخاطر لدى الشركة والرقابة عليها.
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   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٦  

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية ٢١
 

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية  ١- ٢١
 

لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة 
ف االلتزام بتلك الحدود. يتم فحص سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهد

جراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام الشركة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإل
   والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

 
طار إدارة تتولى إدارة الشركة العليا اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة ومراجعة مدى كفاية إ

  مخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة.ال
 

  مخاطر السوق  )أ(
 

  مخاطر صرف العمالت األجنبية )١( 
 

رئيسي إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بشكل 
األمريكي. وبما أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، ترى اإلدارة في الشركة أن التعّرض لمخاطر العملة على بالريال السعودي والدوالر 

  األدوات المالية غير جوهري.
 

   مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية )٢( 
 

المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض الشركة بأسعار فائدة على إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات 
   أساس شروط تجارية.

 
تة، إن االقتراضات المصدرة بأسعار فائدة متغيرة تعّرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للتدفقات النقدية. أما االقتراضات المصدرة بأسعار ثاب

، ٢٠٢٠مارس  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١ائدة للقيمة العادلة. خالل الفترة من فتعّرض الشركة لمخاطر سعر الف
   كانت اقتراضات الشركة مقومة بالريال السعودي.

 
لمخاطر أسعار الفائدة كما هو إن الذمم المدينة واالقتراضات بأسعار ثابتة (قروض من الشركاء) للشركة المحملة بالتكلفة المطفأة غير معرضة 

بما أن القيمة الدفترية والتدفقات النقدية المستقبلية لن يتعرضا للتغير بسبب التغيير في معدالت الفائدة  ٧موضح في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  في السوق. لذا، إن الشركة ليست معرضة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة.

 
  . ٢٠٢٠يوليو  ٢٠ليست معرضة لمخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدية في إن الشركة 

 
  مخاطر السوق (تتمة)  )أ(

 
  مخاطر األسعار )٣( 

 
أو هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة 

  تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية للشركة ليست معرضة لمخاطر السعر.ُمصدرها أو عوامل 
 

  مخاطر االئتمان  )ب(
 

التعاقدية. تتعرض مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته 
  الشركة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بما يلي:

 
 .دفع الذمم المدينة التجارية  
 .التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بموجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 
  ذمم مدينة تجارية:

 
يكون   تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن

مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هذه األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل  التغيرات لديهم نفس السِّ
على  االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر

مارس  ٣١(من الذمم المدينة التجارية مستحقة من عميلين اثنين  ٪٩٩٫٩، كان ما نسبته ٢٠٢٠يوليو  ٢٠قطاع أعمال أو موقع جغرافي ما. وفي 
من الذمم المدينة التجارية مستحقة من ثالثة عمالء). تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان مخفف، حيث أن العمالء  ٪ ٩٩٫٩: ٢٠٢٠

  لديهم سجل من المدفوعات المنتظمة.  
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  (شركة ذات مسؤولية محدودة)

   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٧  

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية ٢١
 

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية  ١- ٢١
 

والتي تسمح  ٩النهج المبسط لتكوين مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تطبق الشركة 
باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر جميع الذمم التجارية المدينة. وضعت الشركة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة 

   وحجم الذمم المدينة. وتتناسب مع طبيعة
 

المدينة األخرى.  تقوم الشركة بتحديد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم
الخسارة الجماعية المحدد لموجودات مماثلة فيما تتمثل المكونات الرئيسية لهذه الخسارة في عنصر خسارة محدد يتعلق بالتعرضات الفردية ومكون 

صاءات يتعلق بأي خسائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعية بناًء على البيانات التاريخية إلح
  الدفع الخاصة بالموجودات المالية المشابهة.

 
بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل. إن التركيبة الديمغرافية لقاعدة عمالء الشركة، بما في ذلك إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتأثر 

ئيسي من مخاطر التخلف في السداد للقطاع الذي يعمل فيه العمالء، له تأثير أقل على مخاطر االئتمان. الذمم التجارية المدينة للشركة هي بشكل ر
  الشركات.

 
ان من األطراف ذات العالقة مخففة، حيث تقوم اإلدارة بمراقبة وتسوية المبالغ المطلوبة من األطراف ذات عالقة على أساس تعتبر مخاطر االئتم

ً فيه. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام األطراف ذات العالقة في السداد. في  ، كان ٢٠٢٠يوليو  ٢٠منتظم وال يعتبر استردادها مشكوكا
  االئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة للطرف ذي العالقة غير جوهرياً. مخصص الخسارة

 
  موجودات مالية أخرى وموجودات عقود مدرجة بالتكلفة المطفأة:

 
مانية ائت تشمل الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة األخرى. تعتبر موجودات العقود والموجودات المالية األخرى ذات مخاطر

قات منخفضة عندما تتعرض لمخاطر منخفضة من التخلف عن السداد ويكون لدى الجهة المصدرة قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتدف
، كان ٢٠٢٠يوليو  ٢٠النقدية التعاقدية على المدى القريب. وتراعي اإلدارة "مخاطر االئتمان المنخفضة" بالنسبة للذمم المدينة األخرى. في 

  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية األخرى وموجودات العقود غير جوهرياً.
 

  مخاطر االئتمان (تتمة)  )ب(
 

  نقد لدى البنوك:
 

للبنوك التي تعدها موديز ". يطابق التصنيف المبين للتصنيفات العالمية P-1فيما يتعلق بالبنوك، يُقبل عموماً األطراف المصنفة بتصنيف ال يقل عن "
  لخدمات المستثمرين. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه األطراف المقابلة في السداد.

 
  مخاطر السيولة  ) ج(

 
يتعلق بإدارة السيولة مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج الشركة فيما 

واالستثنائية، في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن الشركة سوف تتوفر لها السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل من الظروف العادية 
   دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة الشركة.

 
امتالكها نقد كافي عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية.  عادة ما تعمل الشركة على ضمان

ويستثنى من ذلك األثر المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة 
   تسهيالت ائتمانية.

 
حتياجات دارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعاقبة لمتطلبات السيولة لدى الشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية االتقوم اإل

سقوف التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف الشركة 
ن االقتراضات أو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراضات. وتضع عملية التوقع في االعتبار خطط الشركة لتمويل الديو

  واالمتثال بالتعهدات وأهداف المعدالت الداخلية.
 

على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ   يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة
ني عشر شهراً االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اث

  قيمها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر كبيراً.  
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   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٨  

  (تتمة) إدارة المخاطر المالية ٢١
 

  (تتمة) عوامل المخاطر المالية  ١- ٢١
 

  مخاطر السيولة  ) ج(
 

 أقل من سنة واحدة 
من سنة إلى 

 سنتين
 ٥إلى  ٢من 

 سنوات
أكثر من خمس 

 المجموع سنوات
       ٢٠٢٠يوليو  ٢٠

 ٣٬٣٠٠٬٠٠٠ ١٬٨٠٠٬٠٠٠ ٩٠٠٬٠٠٠ ٣٠٠٬٠٠٠ ٣٠٠٬٠٠٠  مطلوبات إيجارية
 ٣١٬٣٢٧٬٦٩٠ -  -  -  ٣١٬٣٢٧٬٦٩٠  الشركاءقروض من 

 ١١٩٬٢٢٩٬٨٩٩ -  -  -  ١١٩٬٢٢٩٬٨٩٩  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
١٥٣٬٨٥٧٬٥٨٩ ١٬٨٠٠٬٠٠٠ ٩٠٠٬٠٠٠ ٣٠٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٨٥٧٬٥٨٩ 

 

 
أقل من سنة 

 واحدة
من سنة إلى 

 سنتين
 ٥إلى  ٢من 

 سنوات
أكثر من خمس 

 المجموع سنوات
       ٢٠٢٠مارس  ٣١

 ٣٬٣٠٠٬٠٠٠ ١٬٨٠٠٬٠٠٠ ٩٠٠٬٠٠٠ ٣٠٠٬٠٠٠ ٣٠٠٬٠٠٠  مطلوبات إيجارية
 ٥٤٬١٨٤٬٩٦١ -  -  ٥١٬٦١٠٬٥٦٢ ٢٬٥٧٤٬٣٩٩  قروض من الشركاء

 ١١١٬٣٧٤٬٧٢٥ -  -  -  ١١١٬٣٧٤٬٧٢٥  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
١٦٨٬٨٥٩٬٦٨٦ ١٬٨٠٠٬٠٠٠ ٩٠٠٬٠٠٠ ٥١٬٩١٠٬٥٦٢ ١١٤٬٢٤٩٬١٢٤ 

 
   رأس المالإدارة مخاطر   ٢- ٢١

 
صحاب تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة لتحقيق العوائد للشركاء والمنافع أل

   المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.
  

  الدينصافي تسوية  ٣-٢١
 

  صافي الدين للشركة كما يلي:
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  
    

 ١٬٦٦٠٬٦٤٠ ٢٦٬٧١٤   نقد وما يماثله
 (٤٩٬٠٣٦٬١٦٣)  (٢٩٬٠٣٦٬١٦٣)    قروض من الشركاء

 (٢٬٥٩٨٬٧٣٨)  (٢٬٦٣٧٬٨٢٥)    مطلوبات إيجارية
 (٤٩٬٩٧٤٬٢٦١)  (٣١٬٦٤٧٬٢٧٤)    صافي الدين

 
  الدين للشركةفيما يلي صافي تسوية 

 

 قروض من الشركاء نقد وما يماثله 
اقتراضات طويلة 

 المجموع مطلوبات إيجارية  األجل
      

) ٧٩٬٠٣٦٬١٦٢( ٢٤٩٬١٢٤  ٢٠١٩أبريل  ١في   )٣٬٢٦٣٬٣٧٨ (   - )٨٢٬٠٥٠٬٤١٦ (  
      

        تطبيق اإلثبات عند
المعيار الدولي للتقرير 

) ٢٬٧٧٧٬١٢٣( -  -  -   ١٦المالي رقم   )٢٬٧٧٧٬١٢٣ (  
 ٣٤٬٨٥٣٬٢٧٨ ١٧٨٬٣٨٥ ٣٬٢٦٣٬٣٧٨ ٢٩٬٩٩٩٬٩٩٩ ١٬٤١١٬٥١٦  التدفقات النقدية

) ٤٩٬٠٣٦٬١٦٣( ١٬٦٦٠٬٦٤٠  ٢٠٢٠مارس  ٣١في    - )٢٬٥٩٨٬٧٣٨ (  )٤٩٬٩٧٤٬٢٦١ (  
      

 ١٨٬٣٦٦٬٠٧٤ -  -  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (١٬٦٣٣٬٩٢٦)   التدفقات النقدية
) ٣٩٬٠٨٧( -  -  -   أخرى   (٣٩٬٠٨٧) 

) ٢٩٬٠٣٦٬١٦٣( ٢٦٬٧١٤  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠في    - )٢٬٦٣٧٬٨٢٥ (   (٣١٬٦٤٧٬٢٧٤) 
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   ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١إيضاحات حول القوائم المالية للفترة من 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 

٢٩  

  فئات األدوات المالية ٢٢
 

  تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود التالية:
  

  
  موجودات مالية مدرجة

 بالتكلفة المطفأة
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  

     قائمة المركز الماليالموجودات بحسب 
 ٤٬٢٩٦٬٩٩٢ ١٠٬١٠٨٬١٢٧   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 ١٬٦٦٠٬٦٤٠ ٢٦٬٧١٤   نقد وما يماثله
 ٥٬٩٥٧٬٦٣٢ ١٠٬١٣٤٬٨٤١   المجموع

 
 مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة  
 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠  

     المطلوبات بحسب قائمة المركز المالي
 ٤٩٬٦٧٧٬٩٩٩ ٣٠٬١٨٧٬٥٢٣   قروض من الشركاء

 ١١١٬٣٧٤٬٧٢٥ ١١٩٬٢٢٩٬٨٩٩    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 ١٦١٬٠٥٢٬٧٢٤ ١٤٩٬٤١٧٬٤٢٢   المجموع

 
مليون لایر  ٣٫٠مليون لایر سعودي و ١٤٫٠لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية ومطلوبات غير مالية بمبلغ 

مليون لایر سعودي، على التوالي) من الذمم المدينة التجارية والذمم  ١٫٥مليون لایر سعودي و ١٦٫٢: ٢٠٢٠مارس  ٣١سعودي، على التوالي (
 المدينة األخرى والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى، على التوالي.

 
  والمطلوبات الماليةالقيمة العادلة للموجودات  ٢٣

 
يخ القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تار

ً للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة  العادلة لاللتزام مخاطر القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحا
  عدم الوفاء به.

 
عادلة الجوهرية. لدى الشركة إطار ثابت للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة كافة قياسات القيم ال

   .تقوم اإلدارة بفحص المدخالت غير الجديرة بالمالحظة وتعديالت التقييم بشكل منتظم
 

، يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة لتقدير قيمها الدفترية ألن األدوات المالية التي ال تحمل ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢٠يوليو  ٢٠كما في 
المالي، في حين أن  فائدة قصيرة األجل بطبيعتها ومن المتوقع أن تتحقق بقيمها الدفترية الحالية خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز 

  األدوات المالية التي تحمل فائدة هي بأسعار فائدة متغيرة، معدلة تمشيا مع معدالت السوق السائدة.
 

  األحداث الالحقة لتاريخ التقرير ٢٤
   

جوهري على القوائم المالية وقبل تاريخ التوقيع على تقرير المراجع المستقل، والتي قد تؤثر بشكل  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠لم تنشأ اي أحداث بعد تاريخ 
  . ٢٠٢٠يوليو  ٢٠كما في 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة

  ("شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب" سابقاً)
  (شركة مساهمة مقفلة)

 
   ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في  ةالمعلومات المالية التصورية للسن 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في  ةللسنالمعلومات المالية التصورية 
  

 
  
  صفحة 
  

  ٣ -  ٢  تقرير حول تجميع المعلومات المالية التصورية
  

  ٤  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية
  

  ٥  قائمة المركز المالي التصورية
  

  ٧ -  ٦  الملكية التصوريةقائمة التغيرات في حقوق 
  

  ٨  ريةالنقدية التصو قائمة التدفقات
  

  ٥٣ -  ٩  إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية
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، المملكة العربية السعودية ٣١٩٣٢، مطار الظهران ٤٦٧)، برج الحقيط، ص.ب. ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم (  

 www.pwc.com/middle-east+، ٩٦٦) ١٣(  ٨٤٩-٦٢٨١+، فاكس: ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩-٦٣١١هاتف: 

  
حول تجميع المعلومات المالية التصورية الُمضمنة في  تقرير تأكيد الممارس المستقل 

 نشرات االكتتاب
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (المعروفة سابقًا باسم "شركة ويلسبن الشرق   /مساهمي  السادة  إلى

  األوسط لألنابيب")

  تقرير حول تجميع المعلومات المالية التصورية

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة للقد قمنا بإتمام ارتباط التأكيد إلعداد تقرير حول تجميع المعلومات المالية التصورية  
. تتألف المعلومات المالية إدارة الشركة  قبلمن    (المعروفة سابقاً باسم "شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب")("الشركة")

، وقائمة المركز  ٢٠٢١مارس    ٣١لمنتهية في  اأو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية للسنة    التصورية من قائمة الربح 
، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية التصورية، وقائمة التدفقات النقدية التصورية  ٢٠٢١مارس    ٣١المالي التصورية كما في

معلومات المالية التصورية"). إن المعايير المطبقة والتي قامت  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات ذات العالقة ("ال
من قواعد طرح   ٢٨والمادة رقم    ١٥والملحق    ٩اإلدارة على أساسها بتجميع المعلومات المالية التصورية محددة في الملحق  

ة السعودية والتي تم اإلفصاح  األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربي
  حول المعلومات المالية التصورية المرفقة ("المعايير المطبقة").  ٢عنها في اإليضاح رقم 

 
ميدل ايست لتبطين قامت اإلدارة بتجميع المعلومات المالية التصورية لتوضيح أثر الدمج بين الشركة وشركة ويلسبون 

حول المعلومات المالية التصورية، على قائمة المركز   ٢("المعاملة")، كما هو مبين في اإليضاح رقم  وتغليف االنابيب 
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، كما لو أن المعاملة وأدائها  ٢٠٢١مارس   ٣١المالي للشركة كما في 

. وكجزء من هذه العملية، قامت اإلدارة باستخالص معلومات عن المركز المالي للشركة  ٢٠١٧أبريل  ١قد جرت في 
، والتي ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في  وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية من القوائم المالية المراجعة للشركة كما في وللسنة

 .٢٠٢١يونيو  ٢٤غير متحفظ بتاريخ   ة تقرير مراجع حولها صدر
 

  مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية التصورية
حول   ٢إن اإلدارة مسؤولة عن تجميع المعلومات المالية التصورية على أساس المعايير المطبقة المبينة في اإليضاح رقم 

ً لمتطلبات الملحق المعلومات ال لقواعد طرح األوراق المالية  ٢٨والمادة رقم  ١٥والملحق  ٩مالية التصورية ووفقا
  وااللتزامات المستمرة الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

   استقالليتنا ورقابة الجودة
وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمتطلبات األخالقية ذات  لقد التزمنا بمتطلبات استقالل قواعد سلوك 

الصلة بارتباط التأكيد المعقول الخاص بنا في المملكة العربية السعودية، والذي يتضمن االستقالل والمتطلبات األخرى القائمة  
  ية الواجبة والسرية والسلوك المهني. على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعنا

 
) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية  ١الشركة المعيار الدولي لرقابة الجودة (تطبق 

وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات العالقة"، والمعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه تحتفظ  
سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير  بنظام شامل لرقابة الجودة بما يتضمن 

المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة. 
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٣  

  (تتمة) تقرير تأكيد الممارس المستقل
  حول تجميع المعلومات المالية التصورية الُمضمنة في نشرات االكتتاب 

 
  مسؤوليات الممارس

من قواعد طرح األوراق   ٢٨والمادة رقم  ١٥والملحق  ٩مسؤوليتنا في إبداء الرأي، كما هو مطلوب في الملحق تتمثل 
المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، فيما إذا كان قد تم تجميع  

ي الجوهرية، من قبل اإلدارة على أساس المعايير المطبقة المبينة في اإليضاح  المعلومات المالية التصورية، من جميع النواح
  حول المعلومات المالية التصورية.  ٢

 
، "ارتباطات التأكيد إلعداد تقرير عن  ٣٤٢٠لقد قمنا بتنفيذ االرتباط المسند إلينا وفقًا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم 

لية الُمضمنة في نشرات االكتتاب"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار تجميع المعلومات المالية االو
أن يقوم الممارس بتخطيط وتنفيذ إجراءات للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت اإلدارة قد جمعت، من جميع  

حول المعلومات المالية   ٢طبقة المبينة في اإليضاح  النواحي الجوهرية، المعلومات المالية التصورية على أساس المعايير الم
  التصورية.

 
ألغراض هذا االرتباط، ال نتحمل المسؤولية عن تحديث أو إعادة إصدار أي تقارير أو آراء حول المعلومات المالية التاريخية  

أي مراجعة أو فحص للمعلومات   المستخدمة في تجميع المعلومات المالية التصورية، ولم نقم، في إطار هذا االرتباط، بأداء
  المالية المستخدمة في تجميع المعلومات المالية التصورية.

 
إن الغرض من المعلومات المالية التصورية الُمضمنة في نشرات االكتتاب هو فقط لتوضيح أثر أي حدث جوهري أو معاملة  

وقع أو أن المعاملة قد نفذت في تاريخ سابق تم اختياره  هامة على المعلومات المالية غير المعدلة للشركة كما لو أن الحدث قد  
  ٣١ألغراض التوضيح. وفقًا لذلك، ال نقدم أي تأكيد بأن النتيجة الفعلية للمعاملة كانت ستُعرض كما في وللسنة المنتهية في 

  .٢٠٢١مارس 
 

المالية التصورية، من جميع النواحي  يتضمن ارتباط التأكيد المعقول تقديم تقرير حول ما إذا كان قد تم تجميع المعلومات
الجوهرية، على أساس المعايير المطبقة، والتي تتضمن تنفيذ إجراءات لتقييم ما إذا كانت المعايير المطبقة المستخدمة من  

الحدث    قبل اإلدارة في تجميع المعلومات المالية التصورية توفر أساًسا معقوًال لعرض اآلثار الهامة العائدة بشكل رئيسي إلى
  أو المعاملة، والحصول على أدلة مناسبة كافية فيما إذا كانت: 

 
  .التعديالت التصورية ذات العالقة تعطي التأثير المناسب لتلك المعايير  
 .المعلومات المالية التصورية تعكس التطبيق الصحيح لتلك التعديالت على المعلومات المالية غير المعدلة  

 
على حكم الممارس، مع األخذ في االعتبار فهم الممارس لطبيعة الشركة، أو الحدث أو المعاملة  تعتمد اإلجراءات المختارة 

  التي تم تجميع المعلومات المالية التصورية عنها، وظروف االرتباط األخرى ذات الصلة.
 

  يتضمن هذا االرتباط أيضاً تقييم العرض الشامل للمعلومات المالية التصورية.
 

  األدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. نعتقد أن 
  رأينا

في رأينا، تم تجميع المعلومات المالية التصورية، من جميع النواحي الجوهرية على أساس المعايير المطبقة المبينة في  
  حول المعلومات المالية التصورية.  ٢اإليضاح رقم 

 

  برايس وترهاوس كوبرز 
 
 
 

  حسن البصري علي 
  ٤٠٩ترخيص رقم 

 
  هـ١٤٤٢ ذو الحجة ٥ 
  )٢٠٢١ يوليو ١٥(
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٤  

   ملة للصناعةشركة أنابيب الشرق المتكا
  (شركة مساهمة مقفلة)

   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية
      (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في    

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
  (تصورية)  (تصورية)  (تصورية)  
    

  ٧٣٥٬٢٣٥٬٠٧٦  ١٬٧٦٧٬٦٢٩٬٠٦٢  ٩٧٤٬٩٥٥٬٢٦٣  ٥   إيرادات
  ) ٧٦٣٬١٠٩٬٦٧١(   ) ١٬٤٠٨٬٤٩٤٬٦٦٦(  ) ٧٣٨٬٤٣٠٬٦١١(  ٦  تكلفة اإليرادات

  ) ٢٧٬٨٧٤٬٥٩٥(    ٣٥٩٬١٣٤٬٣٩٦   ٢٣٦٬٥٢٤٬٦٥٢   إجمالي الربح (الخسارة)
     

  ) ١٩٬٢٧٥٬٣٩٣(   ) ١٦٬٨٤٣٬٩٠٧(   ) ١٣٬٨٧١٬٦٥٤(  ٧  مصاريف عمومية وإدارية
  ) ١١٬٥١٦٬١٨٣(   )٧٬٦٥٧٬٢٠٠(   ) ٥٬٥٤٦٬٨٠٣(  ٨  مصاريف بيع وتسويق

  ) ٢٤٣٬٢٥١(   )٣٬٩٢٧٬٦٧٩(   ) ٢٬٤٩٨٬٢٧٣(  ١٤  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
 –(مصاريف) إيرادات تشغيلية أخرى 

   ١٬٢٨٩٬١٥٢   ٢٬٧١٤٬٩٧٩   ) ١٬١٩٠٬١٧٨(   بالصافي
  ) ٥٧٬٦٢٠٬٢٧٠(   ٣٣٣٬٤٢٠٬٥٨٩   ٢١٣٬٤١٧٬٧٤٤   ربح (خسارة) التشغيل

     
  ) ٣٢٬٨٧٢٬٠٩٥(  ) ٥٢٬٩٠٥٬٩٢٩(   ) ٣٢٬٦٣٥٬٧٠٣(  ٩   يةتكاليف مال

  ) ٩٠٬٤٩٢٬٣٦٥(  ٢٨٠٬٥١٤٬٦٦٠  ١٨٠٬٧٨٢٬٠٤١   الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل
     

  ١١٦٬٨٢٩  )٤٬٧٥٦٬٥٧٣(   ) ٥٬٦٥٣٬٢٦٢(  ٢٣  لزكاةل دائنرصيد (مصروف) 
  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  ) ٢٦٬٤٢٧٬٠٣٦(   ) ٢٢٬٢٣٨٬٤٥٧(  ٢٣  لضريبة الدخل دائنرصيد (مصروف) 

  ) ٨٧٬٤٣٩٬٩١١(   ٢٤٩٬٣٣١٬٠٥١   ١٥٢٬٨٩٠٬٣٢٢   الربح (الخسارة) للسنة
     

      الدخل الشامل اآلخر
  بنود لن يعاد تصنيفها إلى

     الربح أو الخسارة 
 

  )١٬٦٢٦٬٠٠٠(  ) ١٬٥٨٩٬١٦٠(  ) ١٬٠١٦٬٦٣٢(  ٢٠  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
     

   ةالشامل ارة)(الخس مجموع الدخل 
  ) ٨٩٬٠٦٥٬٩١١(   ٢٤٧٬٧٤١٬٨٩١  ١٥١٬٨٧٣٬٦٩٠   للسنة

    
     ربحية (خسارة) السهم:

  )١١٫٥٠(  ٣٢٫٧٩  ١٥٫٠٨  ٢٨  ربحية (خسارة) السهم األساسية والمخفضة
     

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 
 
 
 
 
 
 

  علي الخطيب
   التنفيذيالمالي الرئيس 

  نيالزهراعيضه 
  والمبيعاتالتسويق  –ير العام المد
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٥  

   شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

   قائمة المركز المالي التصورية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  مارس ٣١كما في     

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
  (تصورية)  (تصورية)  (تصورية)  

      الموجودات
      موجودات غير متداولة

   ٣٤١٬١٧٦٬٣٠١   ٣٠٩٬٤٦٧٬٧٩٩  ٢٧٧٬٣٨٠٬٥٢٠  ١٠  ممتلكات ومصنع ومعدات
  -    ٣٣٬٨٣٠٬٧٣٧  ٢٦٬٨٢٨٬٥٦٦  ١١  موجودات حق االستخدام
   ٣٣١٬٨٠٠     ١٢٦٬١٤٩  ١٧٬٥٦٣  ١٢  موجودات غير ملموسة

  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  -   -   ٢٣  موجودات ضريبة مؤجلة
   ٣٤٤٬٤٤٣٬٧٢٦  ٣٤٣٬٤٢٤٬٦٨٥  ٣٠٤٬٢٢٦٬٦٤٩   مجموع الموجودات غير المتداولة

    
      موجودات متداولة

   ٢٠٧٬٠٢٩٬٣٥٤   ١٩٢٬٨١٧٬٤٩٠  ١١٤٬٤٩٥٬٣١٩  ١٣  مخزون
   ٣٣٣٬١٨١٬٣٢٠   ٥٧٦٬٤٥٠٬٠٣٣  ٣٥٧٬٨١٠٬٦٥٤  ١٤  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

   ٣٬١٦٨٬٢٢٦  -   -   ٢٣  زكاة وضريبة دخل مستردة
   ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤   ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠  ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣  ١٥  نقد وما يماثله

   ٥٥٩٬٨٦٥٬٤٤٤   ٨٤٠٬٠٥٢٬٢٨٣  ٥١٤٬٦٢٢٬٤١٦   مجموع الموجودات المتداولة
    

  ٩٠٤٬٣٠٩٬١٧٠  ١٬١٨٣٬٤٧٦٬٩٦٨  ٨١٨٬٨٤٩٬٠٦٥   مجموع الموجودات
    

      الملكية والمطلوباتحقوق 
      حقوق الملكية

   ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥   ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٦  رأس المال
  -   ١٥٬٧٣٣٬٢٥٥  ٣٠٬٥٥٩٬٨٥٧  ١٧  احتياطي نظامي

  ) ٩١٬٩٩٨٬٥٠٦(  ١٤٠٬٠١٠٬١٣٠  ٢٧٧٬٠٥٧٬٢١٣   أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
  ) ١٥٬٩٥١٬٦٣١(    ٢٣١٬٧٩٠٬٢٦٠  ٥١٧٬٦١٧٬٠٧٠   مجموع حقوق الملكية

     
      المطلوبات

      مطلوبات غير متداولة
  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠    -   -   ١٨  اقتراضات طويلة األجل

   ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨   ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩  -   ٢٤  قروض من مساهمين
  -   ٢٧٬٥١٩٬٩٥١  ٢١٬٧٠٦٬٣٧٧  ١٩  مطلوبات إيجارية

  -    ٧٣٨٬٧٧٦  ٨٬٠٠٣٬٣١٢  ٢٣  التزام ضريبة مؤجلة
  ١١٬٤٣٢٬٦٧٠   ١٤٬٨٣٧٬٣٩٠  ١٦٬٦٣٠٬٠٢٨  ٢٠  منافع الموظفينالتزامات 

  ٣٨٬٣٧١٬٥٠١  -   -   ٢٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
  ٢٧٢٬٢٢٢٬٧٢٩   ١٩٨٬٠١٤٬٦٧٦  ٤٦٬٣٣٩٬٧١٧    تداولةمجموع المطلوبات غير الم

     
      مطلوبات متداولة

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وتكاليف 
   ٣٨٦٬٠٤٧٬٧٤٢   ٢١٥٬٥٢٠٬٨٥٣    ١٠٩٬٥٦٩٬٢٥٦  ٢٢   مستحقة متعلقة بقروض المساهمينمالية 

   ٧٤٬٨٦٦٬٤٠٥   ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥   -   ١٨  الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل
  -   -   ٣٬١٦٤٬٤٦٨  ٢٤  الجزء المتداول من قروض من مساهمين
  -    ٦٬٨٠٣٬١٩١  ٥٬٩٣٢٬٣٢٨  ١٩  الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية

  ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥   ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥   ١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩  ٢١  اقتراضات قصيرة األجل
  -    ٢٤٬١٨١٬١٤٨   ٥٬٨١٧٬٤٤٧  ٢٣  زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

   ٦٤٨٬٠٣٨٬٠٧٢   ٧٥٣٬٦٧٢٬٠٣٢  ٢٥٤٬٨٩٢٬٢٧٨   متداولةطلوبات المجموع الم
     

  ٩٢٠٬٢٦٠٬٨٠١   ٩٥١٬٦٨٦٬٧٠٨   ٣٠١٬٢٣١٬٩٩٥   مجموع المطلوبات
     

   ٩٠٤٬٣٠٩٬١٧٠   ١٬١٨٣٬٤٧٦٬٩٦٨   ٨١٨٬٨٤٩٬٠٦٥   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

  لمالية التصورية.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات ا
  علي الخطيب

   التنفيذيالمالي الرئيس 
  نيالزهراعيضه 

  والمبيعاتالتسويق  –ير العام المد
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٦  

شركة أنابيب 
صناعة

الشرق المتكاملة لل
   

(شركة مساهمة مقفلة)
  

صورية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الت

  
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالرياال
  

 

 
ضاح

إي
  

شركة ويلسبون 
ضة

س القاب
موريشو

   
المحدودة

  
شركة عزيز للمق

اوالت 
واالستثم

صناعي
ار ال

  
شركة فيجن العالمية 

لالستثمار
   

محورين للخدمات 
صناعية

ال
   

المجموع
  

 
 

 
 

 
 

 
س المال

رأ
  

 
 

 
 

 
 

١ 
أبريل 

٢٠١٨
 

 ،*
٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
 

و 
٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

 
٣٨٬٠٣١٬٠٤٢

  
٢١٬٦٧٣٬٣٦٠

  
١٢٬٥٤٧٬٧٣٤

  
٣٬٧٩٤٬٧٣٩

  
٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥

  
 

 
 

 
 

 
 

تحويل من أرباح مبقاة
  

١٦
  

٣  
١  

١  
 -  

٥  
ض من المساهمين

محول من قرو
  

١٦
  

 
٦٦٬٩٨٩٬٩٥٥
   

 
٣٨٬١٧٦٬٦٣٩
   

 
٢٢٬١٠٢٬٢٦٥

   
 

٦٬٦٨٤٬٢٦١
   

 
١٣٣٬٩٥٣٬١٢٠

   
٣١

 
س 

مار
٢٠٢١

  
 

 
١٠٥٬٠٢١٬٠٠٠
   

 
٥٩٬٨٥٠٬٠٠٠

   
 

٣٤٬٦٥٠٬٠٠٠
   

 
١٠٬٤٧٩٬٠٠٠

   
٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
   

 
 

 
 

 
 

 
احتياطي نظامي

  
 

 
 

 
 

 
١ 

أبريل 
٢٠١٨

* 
  

 
 

١٢٬٨٠٧٬١٥٤
   

 
٧٬٢٩٨٬٦١٨

   
 

٤٬٢٢٥٬٥١٦
   

 
١٬٢٧٧٬٨٩٨

   
 

٢٥٬٦٠٩٬١٨٦
   

تحويل 
الى

 
أرباح مبقاة

  
١٧

  
 )

١٢٬٨٠٧٬١٥٤
 (  

 )
٧٬٢٩٨٬٦١٨

(  
 )

٤٬٢٢٥٬٥١٦
(  

 )
١٬٢٧٧٬٨٩٨

(  
 )

٢٥٬٦٠٩٬١٨٦
 (  

٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

 
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 
 

 
 

 
 

 
تحويل 

الى
 

أرباح مبقاة
  

١٧
  

 
٧٬٨٦٨٬٢٠١

   
 

٤٬٤٨٣٬٩٧٨
   

 
٢٬٥٩٥٬٩٨٧

   
 

٧٨٥٬٠٨٩
   

 
١٥٬٧٣٣٬٢٥٥

   
٣١

 
س 

مار
٢٠٢٠

  
 

 
٧٬٨٦٨٬٢٠١

   
 

٤٬٤٨٣٬٩٧٨
   

 
٢٬٥٩٥٬٩٨٧

   
 

٧٨٥٬٠٨٩
   

 
١٥٬٧٣٣٬٢٥٥

   
 

 
 

 
 

 
 

تحويل 
الى

 
أرباح مبقاة

  
١٧

  
 

٧٬٤١٤٬٧٨٤
   

 
٤٬٢٢٥٬٥٨٢

   
 

٢٬٤٤٦٬٣٨٩
   

 
٧٣٩٬٨٤٧
   

١٤٬٨٢٦٬٦٠٢
  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢١
  

 
 

١٥٬٢٨٢٬٩٨٥
   

 
٨٬٧٠٩٬٥٦٠

   
 

٥٬٠٤٢٬٣٧٦
   

 
١٬٥٢٤٬٩٣٦

   
 

٣٠٬٥٥٩٬٨٥٧
   

 
 

 
 

 
 

 
أرباح مبقاة (خسائر 

متراكم
ة)

  
 

 
 

 
 

١ 
أبريل 

٢٠١٨
*  

 
 )

٨٬٧٠٦٬٤٥٨
(  

 )
١١٬٢٢١٬٣١٠

 (  
 )

٦٬٤٩٦٬٥٤٧
(  

 )
٢٬١١٧٬٤٦٦

(  
)

٢٨٬٥٤١٬٧٨١
 (  

ضريبة الدخل
الخسارة قبل الزكاة و

  
 

 )
٤٥٬٢٥٥٬٢٣٢

 (  
 )

٢٥٬٧٩٠٬٣٢٤
 (  

 )
١٤٬٩٣١٬٢٤٠

 (  
 )

٤٬٥١٥٬٥٦٩
(  

)
٩٠٬٤٩٢٬٣٦٥

 (  
الخسارة الشاملة األخرى للسنة

  
٢٠

  
 )

٨١٣٬١٦٣
 (  

 )
٤٦٣٬٤١٠

 (  
 )

٢٦٨٬٢٩٠
 (  

 )
٨١٬١٣٧

 (  
 )

١٬٦٢٦٬٠٠٠
(  

ضريبة الدخل
ف الزكاة و

صرو
م

  
٢٣

  
 

٢٬٩٣٥٬٦٢٥
   

 
٦٦٬٦٠٦
   

 
٣٨٬٥٦١

   
١١٬٦٦٢

   
 

٣٬٠٥٢٬٤٥٤
   

تحويل 
الى

 
احتياطي نظامي

  
١٧

  
 

١٢٬٨٠٧٬١٥٤
   

 
٧٬٢٩٨٬٦١٨
   

 
٤٬٢٢٥٬٥١٦
   

 
١٬٢٧٧٬٨٩٨
   

 
٢٥٬٦٠٩٬١٨٦

   
٣١

 
س 

مار
٢٠١٩

  
 

 )
٣٩٬٠٣٢٬٠٧٤

 (  
 )

٣٠٬١٠٩٬٨٢٠
 (  

 )
١٧٬٤٣٢٬٠٠٠

 (  
 )

٥٬٤٢٤٬٦١٢
(  

 )
٩١٬٩٩٨٬٥٠٦

 (  
 

 
 

 
 

 
 

ضريبة الدخل
الربح قبل الزكاة و

   
 

 
١٤٠٬٢٨٥٬٣٨١

   
 

٧٩٬٩٤٦٬٦٧٨
   

 
٤٦٬٢٨٤٬٩١٩

   
 

١٣٬٩٩٧٬٦٨٢
   

٢٨٠٬٥١٤٬٦٦٠
  

الخسارة الشاملة األخرى
   

٢٠
  

 )
٧٩٤٬٧٣٩

 (  
 )

٤٥٢٬٩١١
 (  

 )
٢٦٢٬٢١١

 (  
 )

٧٩٬٢٩٩
 (  

 )
١٬٥٨٩٬١٦٠

(  
ف 

صرو
م

ضريبة الدخل
الزكاة و

  
٢٣

  
 )

٢٦٬٤٢٧٬٠٣٦
 (  

 )
٢٬٧١١٬٧٨٩

(  
 )

١٬٥٦٩٬٩٨٣
(  

 )
٤٧٤٬٨٠١

 (  
 )

٣١٬١٨٣٬٦٠٩
 (  

تحويل 
الى

 
احتياطي نظامي

  
١٧

  
 )

٧٬٨٦٨٬٢٠١
(  

 )
٤٬٤٨٣٬٩٧٨

(  
 )

٢٬٥٩٥٬٩٨٧
(  

 )
٧٨٥٬٠٨٩

 (  
 )

١٥٬٧٣٣٬٢٥٥
 (  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
   

 
 

٦٦٬١٦٣٬٣٣١
   

 
٤٢٬١٨٨٬١٨٠

   
 

٢٤٬٤٢٤٬٧٣٨
   

 
٧٬٢٣٣٬٨٨١
   

 
١٤٠٬٠١٠٬١٣٠
   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
(تتمة)
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٧  

شركة أ
نابيب 

صناعة
الشرق المتكاملة لل

   
(شركة مساهمة مقفلة)

  
صورية (تتمة)

ت في حقوق الملكية الت
قائمة التغيرا

  
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالرياال
  

 

 
ضاح

إي
  

شركة ويلسبون 
ضة 

س القاب
موريشو
المحدودة

  

شركة عزيز 
للمقاوالت واالستثمار 

صناعي
ال

  
لشركة فيجن العالمية 

الستثمار
  

محورين للخدمات 
صناعية

ال
  

المجموع
  

 
 

 
 

 
 

 
أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
 

(تتمة)
  

 
 

 
 

 
 

ضريبة الدخل
الربح قبل الزكاة و

  
 

 
٩٠٬٤٠٩٬٠٩٨
   

 
٥١٬٥٢٢٬٨٨٢
   

 
٢٩٬٨٢٩٬٠٣٧

   
 

٩٬٠٢١٬٠٢٤
   

 
١٨٠٬٧٨٢٬٠٤١

   
ف الزكاة 

صرو
م

ضريبة الدخل
و

   
٢٣

  
 )

٢٢٬٢٣٨٬٤٥٧
 (  

 )
٣٬٢٢٣٬٠٠٤

(  
 )

١٬٨٦٥٬٩٥٠
(  

 )
٥٦٤٬٣٠٨

 (  
 )

٢٧٬٨٩١٬٧١٩
 (  

الخسارة الشاملة األخرى
   

٢٠
  

 )
٥٠٨٬٤١٨

 (  
 )

٢٨٩٬٧٤٠
 (  

 )
١٦٧٬٧٤٤

 (  
 )

٥٠٬٧٣٠
 (  

 )
١٬٠١٦٬٦٣٢

 (  
تحويل

 
الى

 
أرباح مبقاة

  
١٦

  
 )

٣ (
  

  -
   

  
 )

١ (
  

 )
١ (

  
 )

٥ (
  

تحويل 
الى

 
احتياطي نظامي

  
١٧

  
 )

٧٬٤١٤٬٧٨٤
(  

 )
٤٬٢٢٥٬٥٨٢

(  
 )

٢٬٤٤٦٬٣٨٩
(  

 )
٧٣٩٬٨٤٧

 (  
 )

١٤٬٨٢٦٬٦٠٢
 (  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢١
  

 
 

١٢٦٬٤١٠٬٧٦٧
   

 
٨٥٬٩٧٢٬٧٣٦

   
 

٤٩٬٧٧٣٬٦٩١
   

 
١٤٬٩٠٠٬٠١٩

   
 

٢٧٧٬٠٥٧٬٢١٣
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

مجموع حقوق الملكية
  

 
 

 
 

 
 

٣١
 

س 
مار

٢٠٢١
  

 
 

٢٤٦٬٧١٤٬٧٥٢
   

 
١٥٤٬٥٣٢٬٢٩٥

   
 

٨٩٬٤٦٦٬٠٦٧
   

 
٢٦٬٩٠٣٬٩٥٦

   
 

٥١٧٬٦١٧٬٠٧٠
   

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

 
 

١١٢٬٠٦٢٬٥٧٦
   

 
٦٨٬٣٤٥٬٥١٧
   

 
٣٩٬٥٦٨٬٤٥٩

   
 

١١٬٨١٣٬٧٠٩
   

 
٢٣١٬٧٩٠٬٢٦١
   

٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

 
 )

١٬٠٠١٬٠٣٢
(  

 )
٨٬٤٣٦٬٤٦٠

(  
 )

٤٬٨٨٤٬٢٦٦
(  

 )
١٬٦٢٩٬٨٧٣

(  
)

١٥٬٩٥١٬٦٣١
 (  

 
س المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة 

* يستند رأ
(الخسائر المتراكمة) كما في 

١ 
أبريل 

٢٠١٨
 

صادرة سابًقا عن 
صورية ال

إلى المعلومات المالية الت
ت المنتهية في 

السنوا
٣١

 
س 

مار
٢٠٢٠

و 
٢٠١٩

و 
٢٠١٨

. تشمل 
األرباح المبقاة كما في 

١ 
أبريل 

٢٠١٨
 

صا
ف األنابيب بمبلغ 

في مطلوبات شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغلي
١٩٫٢
 

لایر
مليون 

 
سعودي نتيجة تعديل الدمج كما في 

١ 
أبريل 

٢٠١٧
.  

 
ت المرفقة جزءاً ال يتجزأ من 

ضاحا
تعتبر اإلي

صورية.
ت المالية الت

هذه المعلوما
  

        
ب

علي الخطي
  

س 
الرئي

المالي 
التنفيذي

  
 

ضه 
عي

الزهرا
ني

  
المد

ير العام 
– 

التسويق 
ت

والمبيعا
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٨  

   شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  التدفقات النقدية التصوريةقائمة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
  (تصورية)  (تصورية)  (تصورية) 
    

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ) ٩٠٬٤٩٢٬٣٦٥(   ٢٨٠٬٥١٤٬٦٦٠  ١٨٠٬٧٨٢٬٠٤١   الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

      تعديالت لـ:

   استهالك
١٠ ،
٣٤٬٤١١٬٠٤٦    ٤٢٬١١٦٬٥٤٨    ٤١٬١٢٣٬٠٢٧  ١١   

   ٢١٢٬٤٤٩    ٢١٥٬٦٥١    ١١٤٬٥٩١  ١٢  إطفاء
  ) ٢٥٧٬٨٣٨(   ٣٬٦٩٢٬٠٨٤    ٧٤٠٬٧٨٩  ١٣  مخصص مخزون متقادم

  ) ١٠٢٬٣٧٣(  ) ٣٦٬٤٥١(  -    ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
   ٢٤٣٬٢٥١    ٣٬٩٢٧٬٦٧٩   ٢٬٤٩٨٬٢٧٣  ١٤   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  ٣٢٬٨٧٢٬٠٩٥  ٥٢٬٩٠٥٬٩٢٩  ٣٢٬٦٣٥٬٧٠٣  ٩  تكاليف مالية
  ١٬٤٧٠٬١٧٠  ١٬٩٨١٬٧٨٠  ١٬٥٩١٬٧٧٣  ٢٠  الموظفينمات منافع مخصص التزا

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  ) ١٤٣٬٨٦٠٬٧٤٠(   ١٠٬٥١٩٬٧٨٠    ٧٧٬٥٨١٬٣٨٢   (الزيادة) في المخزونالنقص 

نقص (زيادة) في ذمم مدينة تجارية وذمم 
  ) ٢٥٥٬٤٣٠٬٢٠٢(   ) ٢٤٧٬١٩٦٬٣٩٢(   ٢١٦٬١٤١٬١٠٦   مدينة أخرى

(نقص) زيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
أخرى وتكاليف مالية مستحقة متعلقة بقروض 

   المساهمين
 )٢٦١٬٧١٣٬٦٥٨   ) ١٧٣٬٣٨٩٬٣٥٢(  ) ١٠٥٬٣٠٩٬٧٦١   

  ) ١٥٩٬٢٢٠٬٨٤٩(   ) ٢٤٬٨٦٤٬٧٠٣(   ٤٤٧٬٨٩٨٬٩٢٤   النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
  ) ٢١٬٧٤٧٬٨٩٧(   ) ٨٦٬٩٠٧٬٠٢٨(   ) ٢٧٬١١٣٬٦٦٢(   تكاليف مالية مدفوعة  
  ) ٢٤٠٬١٥٠(   ) ٦٣٨٬٥٤٠(   ) ١٬٣٤٤٬٢٧١(  ٢٠  التزامات منافع موظفين مدفوعة  
  -   ) ١٥٩٬٨٣٤(   ) ٤٣٬١٠٧٬٢٦٠(  ٢٣  زكاة وضريبة دخل مدفوعة  
صافي التدفقات النقدية الواردة (الصادرة) من   

  ) ١٨١٬٢٠٨٬٨٩٦(  ) ١١٢٬٥٧٠٬١٠٥(   ٣٧٦٬٣٣٣٬٧٣١    األنشطة التشغيلية
     

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
      مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع

  ) ٢٣٬٥٥٨٬٧١٧(   ) ٣٬٣٠٦٬٨٣٧(  ) ٢٬٠٣٣٬٥٧٧(  ١٠   ومعدات
  ) ٣٩٬٥٢٩(   ) ١٠٬٠٠٠(   ) ٦٬٠٠٥(  ١٢  مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة
   ١٠٧٬٧٣٣    ٣٦٬٤٥١      -    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 
  ) ٢٣٬٤٩٠٬٥١٣(  ) ٣٬٢٨٠٬٣٨٦(  ) ٢٬٠٣٩٬٥٨٢(   االستثمارية

    
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥    ٢٤٧٬٩١٧٬٨٩١   ) ٣٠٥٬٨٤٠٬٩٤٤(    تغيرات في اقتراضات قصيرة األجل
  ) ٢٦٬٩٧٣٬٠٠٠(  ) ٤١٬٢٧٧٬٠٠٠(   ) ٧٠٬١٩٨٬٠٠٠(    لتسديدات اقتراضات طويلة األج

  -   -    ٧٬٣٦٥٬٥٧٨   المساهمينمتحصالت من قروض من 
  -   ) ٢٩٬٩٩٩٬٩٩٩(   ) ٢٧٬٣٦٥٬٥٧٨(   سداد قروض من المساهمين

  -   )٦٬٤٩٢٬١٨٥(   ) ٦٬٧٢٣٬٥٢٢(   تسديدات المطلوبات اإليجارية
صافي التدفقات النقدية (الصادرة) الواردة من 

   ١٦٠٬١٥٠٬٩٢٥   ١٧٠٬١٤٨٬٧٠٧  ) ٤٠٢٬٧٦٢٬٤٦٦(    مويليةاألنشطة الت
  ) ٤٤٬٥٤٨٬٤٨٤(    ٥٤٬٢٩٨٬٢١٦   ) ٢٨٬٤٦٨٬٣١٧(   التغير في النقد وما يماثلهصافي 

   ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤    ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠    نقد وما يماثله في بداية السنة
 

 ٦١٬٠٣٥٬٠٢٨   
     

   ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤   ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠   ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣  ١٥  نقد وما يماثله في نهاية السنة
     

      نقدية:أنشطة استثمارية وتمويلية غير 
  -   -   ٥  ١٦  زيادة في رأس المال مقابل األرباح المبقاة

زيادة في رأس المال من خالل تحويل قروض 
  -   -   ١٣٣٬٩٥٣٬١٢٠  ١٦  من المساهمين

إثبات موجودات حق االستخدام والمطلوبات 
     اإليجارية المقابلة

 

     ).١٩و ١١ن رقم إليضاحي(انظر ا 
  المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية.تعتبر اإليضاحات 

 
 

  علي الخطيب
   التنفيذيالمالي الرئيس 

  نيالزهراعيضه 
  والمبيعاتالتسويق  –ير العام المد
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٩  

 
  معلومات عامة ١

 
ة") في يتمثل النشاط الرئيسي لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (المعروفة سابقاً باسم "شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب") ("الشرك

  األنابيب الفوالذية اللولبية.بيع تصنيع و
 

 ٢٢صادر عن وزارة االستثمار بتاريخ  ١٢١٠٣١١١٨٩٩٢كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم 
يوليو  ٤هـ (١٤٣١رجب  ٢٢صادر في الدمام بتاريخ  ٢٠٥٠٠٧١٥٢٢) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم ٢٠١٠يوليو  ٤هـ (١٤٣١رجب 
). قامت الشركة بتغيير اسمها القانوني من "شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب" إلى "شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة". تم ٢٠١٠

. ٢٠٢١يناير  ٢٤واستلمت الشركة السجل التجاري الُمحدَّث في  ٢٠٢١االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التغيير في االسم في يناير 
  ، المملكة العربية السعودية.٣١٤٨٣، الدمام ١٢٩٤٣إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 

 
، أوصى مجلس إدارة الشركة ("مجلس اإلدارة") ببدء اإلجراءات النظامية لتقديم االكتتاب العام األولي للشركة ("االكتتاب العام ٢٠١٩خالل 

، خضع االكتتاب العام األولي لموافقات مختلفة ٢٠٢١مارس  ٣١ة العربية السعودية. كما في مملكاألولي") إلى الجهات التنظيمية ذات الصلة في ال
  بما في ذلك موافقة المساهمين في الشركة.

 
، اوصى مجلس إدارة الشركة تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. بناًء على توصية ٢٠٢٠سبتمبر  ١٠في 

، قرر المساهمين في الشركة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية ٢٠٢٠سبتمبر  ٢١، في دارةمجلس اإل
  .١٦. انظر أيًضا اإليضاح رقم ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٢، واستلمت الشركة السجل التجاري الُمحدَّث في ٢٠٢٠المتعلقة بهذا التحويل في سبتمبر 

 
) في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل فيها ١٩- النتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدجابة االستفي إطار 

 الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق،
بتقييم اآلثار على عملياتهم واتخذت حزمة من التدابير االستباقية والوقائية بما في ذلك تفعيل فريق إدارة األزمات  تباقيكل اسقامت اإلدارة بش

  والعمليات المرتبطة بها من أجل:
 

  ضمان صحة وسالمة موظفيها.  •
  التخفيف من آثار الجائحة على عملياتهم وتوريد المنتجات للسوق.  •

 
نجحت الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب في الحفاظ على عمليات مستقرة أثناء فترات يات، التحدوبالرغم من هذه 

)، بمفردها، لها آثار ١٩- انقطاع الطلب المحدود للحفاظ على تدفق المنتجات إلى السوق. تعتقد اإلدارة أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد
والنتائج المدرجة لشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين  ٢٠٢١مارس  ٣١لنتائج المدرجة للشركة للسنة المنتهية في على ادودة جوهرية مباشرة مح
   . تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.٢٠٢٠يوليو  ٢٠حتى  ٢٠٢٠أبريل  ١وتغليف األنابيب من 

 
  أسس اإلعداد ٢

 
لعرض األثر المالي للمعاملة التالية على قوائمها  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في  ة المرفقة للسنةالمالية التصوريقامت الشركة بإعداد المعلومات 

. كما أعدت الشركة المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية ٢٠١٧أبريل  ١المالية المراجعة السابقة كما لو كانت هذه المعاملة قد تمت في 
، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠منتهية في الستة أِشهر ال ولفترة ٢٠١٨و ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

، القوائم المالية ٢٠١٨و ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١لعرض األثر المالي لنفس المعاملة على قوائمها المالية المراجعة السابقة للسنوات المنتهية في 
والقوائم المالية األولية المراجعة السابقة ولفترة التسعة أشهر المنتهية  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ي أشهر المنتهية فة ولفترة الستة األولية المراجعة السابق

، والتي تمت الموافقة ٢٠١٧أبريل  ١. إذا كانت الصفقة قد تمت في ٢٠١٧أبريل  ١، كما لو كانت هذه المعاملة قد تمت في ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  على التوالي. ٢٠٢١أبريل  ٢١و ٢٠٢١فبراير  ٢٢و ٢٠٢٠ر سبتمب ١٥ركة في مجلس إدارة الش عليها من قبل

 
، وقع مساهمو الشركة اتفاقية دمج مع شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ٢٠٢٠مايو  ١٤في 

لكية ("سيطرة مشتركة") ("المعاملة" أو "الدمج") شركة وبنفس نسبة المقبل المساهمين في المسجلة في المملكة العربية السعودية، مملوكة من 
  ("تاريخ السريان"). ٢٠٢٠يوليو  ٢١تمت الموافقة على عملية الدمج من قبل وزارة التجارة في 

 
ويلسبون ميدل ايست لى دمج عمليات شركة وقع مساهمو الشركة اتفاقية الدمج لغرض دمج المنشأتين عن طريق االندماج، حيث تم االتفاق ع

سبون تبطين وتغليف األنابيب وتحويل جميع موجوداتها وحقوقها ومطلوباتها والتزاماتها إلى الشركة دون مقابل. بعد الدمج، تم تسجيل شركة ويلل
  ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب كفرع للشركة.

 
طرة المشتركة. في غياب التوجيه المنصوص عليه في نابيب الخاضعة للسيست لتبطين وتغليف األتم الدمج بين الشركة وشركة ويلسبون ميدل اي

بيق المعايير الدولية للتقرير المالي بشأن المعالجة المحاسبية لتجميعات المنشآت بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة، اختارت اإلدارة تط
من فترة ألخرى على جميع تجميعات المنشآت بين السياسة بشكل منتظم ة وتخطط لتطبيق هذه المحاسبة السابقة باعتبارها سياستها المحاسبي

قبلي على المنشآت، بموجب السيطرة المشتركة، التي تعتبر متماثلة في طبيعتها. بناء على ما سبق، قامت الشركة بتطبيق المحاسبة السابقة بأثر مست
فاقية الدمج المشار إليها أعاله ووفقًا للمحاسبة السابقة، لدمج. بموجب شروط اتللمحاسبة عن ا ٢٠٢١ مارس ٣١قوائمها المالية للسنة المنتهية في 

و غير النقدي تم استخدام القيم الدفترية لشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب كقيم للمحاسبة السابقة. ونظًرا لغياب المقابل النقدي أ
لوبات شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب في حقوق الملكية ة الدفترية لصافي مطإدراج إجمالي القيم المرتبط بعملية الدمج، تم

    .٢٠٢١مارس  ٣١ضمن األرباح المبقاة للسنة المنتهية في 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٠  

  
  (تتمة) أسس اإلعداد ٢

 
احات ى االفتراضات الموضحة في اإليضواستندت التعديالت التصورية إلتم إعداد المعلومات المالية التصورية المرفقة لألغراض التوضيحية فقط 

م المالية المرفقة. ونظًرا لطبيعتها، توضح المعلومات المالية التصورية اآلثار الجوهرية التي كان من الممكن أن تحدثها عملية الدمج على القوائ
   لي الفعلي للشركة. تمثل النتائج أو المركز الما) وال٢٠١٧أبريل  ١ي السابق (أي المراجعة السابقة إذا تمت عملية الدمج في نقطة زمنية معينة ف

 
، استخدمت اإلدارة القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة ٢٠٢١مارس  ٣١بالنسبة إلعداد المعلومات المالية التصورية المرفقة للسنة المنتهية في 

ً  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في  رة عن الهيئة السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادللمعايير الدولية للتقرير المالي، المعدة وفقا
يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠أبريل  ١للمراجعين والمحاسبين. والقوائم المالية المراجعة لشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب للفترة من 

يير واإلصدارات األخرى الصادرة عن ي المملكة العربية السعودية والمعاالدولية للتقرير المالي المعتمدة فوالتي تم إعدادها طبقًا للمعايير  ٢٠٢٠
 ٣١ية في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. أصدر مراجعو الحسابات تقارير المراجعة الخاصة بهم حول القوائم المالية للشركة للسنة المنته

أبريل  ١ين وتغليف األنابيب عن الفترة من الية لشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطوتقرير مراجعة القوائم الم ٢٠٢١يو يون ٢٤بتاريخ  ٢٠٢١مارس 
   .٢٠٢١فبراير  ٤بتاريخ  ٢٠٢٠يوليو  ٢٠إلى  ٢٠٢٠

 
، ٢٠٢٠مارس  ٣١و  ٢٠١٩مارس  ٣١المرفقة للسنوات المنتهية في  تصوريةالفترات المقارنة المعروضة في المعلومات المالية بالنسبة ل

مارس  ٣١للسنتين المنتهيتين في  ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب للشركة و راجعةونية المالمالية القان قوائماستخدمت اإلدارة ال
األخرى  صدارات، والمعايير واإل، المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالمعدة وفقًا لـ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٢٠٢٠و  ٢٠١٩

المالية القانونية  قوائمالخاصة بهم حول ال مراجعةتقارير ال راجعونر الم. أصدبا)(سوك حاسبينراجعين والمالصادرة عن الهيئة السعودية للم
مايو  ٢٧بتاريخ  ٢٠٢٠مارس  ٣١و  ٢٠١٩مارس  ٣١للسنتين المنتهيتين في  ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيبللشركة و  راجعةالم

  ، على التوالي.٢٠٢٠يونيو  ١٧و  ٢٠١٩
 

  تاريخ الدمج:
 

   .٢٠١٧أبريل  ١من المفترض أن االندماج بين الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب قد حدث في 
 

  المشتركة والتغيير في هيكل نسبة الملكية:السيطرة 
 

، تم تغيير نسبة ملكية الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب لتتناسب مع هيكل نسبة الملكية، وبناًء ٢٠١٩فمبر نو ١في 
ساسية وترخيص االستثمار األجنبي الصادر عن على ذلك، قامت الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب بتعديل أنظمتها األ

، وبالتالي تكون الشركة ٢٠١٧أبريل  ١ن هذا التغيير في نسبة الملكية قد حدث في الستثمار ليعكس التغيير في مساهميها. من المفترض أوزارة ا
   .٢٠١٧بريل أ ١وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب منشآت تحت سيطرة مشتركة اعتباًرا من 

 
  احتياطي نظامي:

 
مع المعلومات المالية التصورية المرفقة الناتجة عن الدمج. تم إجراء التعديل ليعكس االحتياطي النظامي النظامي بما يتناسب تم تعديل االحتياطي 

  .٢٠٢١مارس  ٣١استناًدا إلى الربح للسنة طبقًا للمعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في 
 

  التزام الزكاة وضريبة الدخل:
 

م الزكاة وضريبة الدخل للشركة نتيجة للدمج. وبالتالي، لم يتم إجراء أي تعديالت على مخصصات ن هناك أثر على التزامن المفترض أنه لم يك
  الزكاة وضريبة الدخل للسنوات ذات الصلة.

 
  معامالت وأرصدة بين الشركات:

 
وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب. تم  الشركات في بيع وشراء األنابيب الحلزونية والمطليّة بين الشركةتتمثل المعامالت بين 

  اإليرادات وتكلفة اإليرادات بافتراض أيًضا عدم وجود ربح أو خسارة غير محققة في المخزون الختامي للشركة.استبعاد 
 

يجة للدمج. ال تعطي المعلومات المالية آثار أي منافع متوقعة أو تكاليف متكبدة لتحقيق هذه المنافع نت ال تراعي المعلومات المالية التصورية
  تائج أو المركز المالي فضالً عن الوضع المالي المستقبلي ألنشطة الشركة.التصورية أي مؤشر عن الن

 
القوائم  ه المعلومات المالية األولية مع السياسات المحاسبية الواردة فيتتوافق السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد هذ

أدناه). باإلضافة إلى ذلك، فإن السياسات  ١- ٢(ملخصة في اإليضاح رقم  ٢٠٢١مارس  ٣١المالية المراجعة النظامية للشركة للسنة المنتهية في 
إلى  ٢٠٢٠بريل أ ١ليف األنابيب في إعداد قوائمها المالية المراجعة للفترة من المحاسبية المطبقة من قبل شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغ

  ركة.تتوافق مع السياسات المحاسبية للش ٢٠٢٠يوليو  ٢٠
 

    أدناه. ٤استناًدا إلى االفتراضات المبينة أعاله، تم اإلفصاح عن التعديالت المدرجة في المعلومات المالية التصورية في اإليضاح 
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١١  

 
  (تتمة) اإلعدادأسس  ٢

 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ١-٢

 
لمطبقة من قبل الشركة في إعداد هذه المعلومات المالية التصورية مبينة أدناه. تتفق السياسات المحاسبية الهامة لكل حاسبية الهامة اإن السياسات الم

  من الشركة وشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب.
 

   إيرادات    )أ
 

  .١٥نحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تثبت الشركة اإليرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على ال
 

   إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات على النحو التالي: ١٥يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  العقود مع العمالء.تحديد   ●
  تحديد التزامات األداء في العقد.  ●
  معامالت.تحديد سعر ال  ●
  تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.  ●
  إثبات اإليرادات عند وفاء الشركة بالتزام األداء.  ●
 

  إيرادات من بيع البضائع
 

لعمل للمقابل النقدي المقبوض أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات والمخصصات في سياق اتقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة 
رة على البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع للعميل، ويتمتع العميل االعتيادي ألنشطة الشركة. تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيط

تم التسليم عندما يتم البضائع، وأال يكون هناك التزام غير مستوفى بما يؤثر على قبول العميل للبضائع. ويبمطلق الحرية في استخدام أو بيع هذه 
لطرف خارجي وإشعارات إلصدار المواد، وتحويل مخاطر التقادم والخسائر قبول هذه البضائع من قبل العميل من خالل مستندات فحص تابعة 

ً لعقد البيع أو مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى الشركة دليل موضوعيإلى العميل، قام العميل بقبول البضائ على استيفاء جميع  ع وفقا
  معايير القبول.

 
غير مشروط ألنه يتم إثبات الذمم المدينة عندما يتم تسليم البضائع أو إقرارها من قبل العميل ألن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ 

ذ الشركة في االعتبار آثار وجود مكونات تمويلية لزم سوى مرور الوقت قبل أن يتم السداد. عند تحديد سعر المعاملة لبيع البضائع، تأخال ي
طويلة األجل من العمالء لبيع البضائع. يتم خصم سعر المعاملة لهذه العقود، باستخدام السعر الذي سينعكس  جوهرية. تتلقى الشركة دفعات مقدمة

  بار عنصر التمويل الهام.ي معاملة تمويل منفصلة بين الشركة وعمالئها عند بداية العقد، وذلك لألخذ في االعتف
 

  إيرادات من خدمات تبطين وتغليف
 

العمل يتم قياس اإليرادات من تقديم الخدمات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات والمخصصات في سياق 
   االعتيادي ألنشطة الشركة.

 
طين بمرور الوقت باستخدام طريقة المخرجات بل العمالء. يتم تسجيل اإليرادات من خدمات التبتقدم الشركة خدمات تبطين األنابيب المقدمة من ق

تحسينه. يتلقى العميل المنفعة ويستهلكها  حيث يقوم أداء الشركة بإنشاء أو تحسين أحد الموجودات التي يتحكم بها العميل أثناء إنشاء األصل أو
على إقرار من إصدار فاتورة عند فحص الطرف الثالث. يتم إصدار فواتير بالخدمات إلى العميل بناًء خالل فترة الخدمات، وللشركة حق نافذ في 

  العميل من خالل فحص الطرف الثالث.
 

ك، ال البضائع المتعهد بها إلى العميل والمسددة من قبل العميل أكثر من سنة واحدة. ونتيجة لذلليس لدى الشركة أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل 
  تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود.

 
  العمالت األجنبية    )ب

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض )١(

 
كة ("العملة المالية التصورية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشرإن البنود المدرجة في المعلومات 

  لة الوظيفية للشركة.الوظيفية"). يتم عرض المعلومات المالية التصورية باللایر السعودي وهو عملة العرض والعم
      
  معامالت وأرصدة )٢(

 
يتم إثبات  م بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت.يتم تحويل المعامالت التي تت

ويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تح
   لسعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.األجنبية عدا عن اللایر ا

 
 ير النقدية التي تقاس من حيث تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية.البنود غ يتم تحويل
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١٢  

 
  (تتمة) أسس اإلعداد ٢

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ١- ٢

 
   زكاة وضرائب  ج) 

 
المساهم السعودي ولضريبة الدخل العائدة  يئة")، تخضع الشركة للزكاة عن الملكية العائدة إلىوفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("اله

وضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للفترة. يتم إثبات المبالغ اإلضافية، إن وجدت، إلى المساهم األجنبي في الشركة. يتم تحميل مخصص الزكاة 
لك، يتم عرض مبالغ مصاريف الزكاة وضريبة الدخل للفترة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية طبقاً عندما يتم تحديدها للسداد. عالوة على ذ

المحاسبين للشركات ذات الملكية المشتركة بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بين يئة السعودية للمراجعين وللتوجيهات الصادرة عن اله
  مساهمي الشركة.

 
ل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات لى أساس معدل ضريبة الدخيتم تعديل ضريبة الدخل ع

ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما بين األوعية المؤقتة وخسائر الضريبة غير المستخدمة. 
وبات وقيمها الدفترية. كما ال يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في الضريبية للموجودات والمطل

شآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر ة غير معامالت تجميع المنمعامل
قرير . يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فترة التالخاضعة للضريبة

  في حالة إثبات األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة. والتي يتوقع سريانها
 

مل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها لمؤجلة فقط إذا كان من المحتيتم إثبات موجودات الضريبة ا
  تة.يمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤق

 
لوبات الضريبة يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بين موجودات ومط

لة ودات ومطلوبات الضريبة المتداوالمتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موج
االلتزام في نفس  عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية

   الوقت.
 

ات األرباح تقوم الشركة باستقطاع ضريبة على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك توزيع
  المدفوعة للمساهم األجنبي، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 
  ممتلكات ومصنع ومعدات  د) 

 
المعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن ات والمصنع وتظهر الممتلك

  التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.التكلفة 
 

فصلة، حسب ما هو مالئم، فقط عندما يكون من المحتمل أن تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات من
كلفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية ألي صادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تتتدفق إلى الشركة منافع اقت

وتقيد اإلصالحات والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة خالل فترة من العناصر التي تم المحاسبة عنها كموجودات منفصلة عند استبدالها. 
  التقرير التي يتم تكبدها فيها.

 
ع والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار يتم احتساب استهالك الممتلكات والمصن

تحميل مصاريف االستهالك في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الممتلكات اإلنتاجية المقدرة للموجودات. يتم 
   والمصنع والمعدات.

 
ً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية يتم فحص القيم المت بقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا

  الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد. لألصل على
  

ا أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إلثباتهتحدد 
 كات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية ذاتضمن الممتل

  الصلة عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام.
 

ل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نق
موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها إيصال الموجودات إلى  المناسبة للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند

شراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر ال
ة قيد التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود األعمال الرأسمالي

  االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
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١٣  

 
  (تتمة) أسس اإلعداد ٢

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ١- ٢

 
  عقود اإليجار  هـ) 

 
  ٢٠١٩أبريل  ١١السياسة المحاسبية السارية اعتباًرا من  )١( 

 
يجار المقابل تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم الشركة بإثبات أصل حق االستخدام والتزام اإل

فة على أنها عقود إيجار ا يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة فيم األجل (المعرَّ
ريف شهراً أو أقل) وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصا ١٢مدتها 

تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر 
  المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.

 
  مطلوبات إيجارية

 
تخدام يجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإليجار باسيتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإل

الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامةً بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة، عندها معدل الفائدة 
يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول  يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث

   جودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.على مو
 

  لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، على الشركة:
 

  ي لمستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس التغيرات فحديثًا من طرف ثالث حصل عليه ا تمويًال  - حيثما أمكن  - استخدام
  شروط التمويل منذ استالم تمويل الطرف الخارجي

  استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي يحتفظ بها المستأجر
  لفردي، والتي ال تملك تمويًال حديثًا من طرف خارجي.ا

 سبيل المثال المدة والدولة والعملة والضمان. إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على  
 

  تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
 

 .مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إيجار مدينة   
 المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بداية العقد.فوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئيًا باستخدام دم   
 .المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية   
 قول من ممارسة هذه الخيارات.سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل مع  
 كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد. مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا  

 
  يتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.

 
   تصورية.قل في قائمة المركز المالي اليعرض التزام اإليجار كبند مست

 
بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار (باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي) وخفض القيمة الدفترية يقاس التزام اإليجار الحًقا 

  لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة.
 

  ة) عندما:بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالق تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار (وتقوم
 

 اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم  تتغير مدة
   مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

 متبقية مضمونة، وفي هذه  يير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمةتغييرات في مؤشر أو معدل أو تغتتغير مدفوعات اإليجار بسبب ال
الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغير مدفوعات 

  هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).اإليجار بسبب تغيير في سعر الفائدة العائم، وفي 
  ،وال تتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن  يتم تعديل عقد اإليجار

  طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
 

   موجودات حق االستخدام
 

اإليجـار المقابـل، ومـدفوعات اإليجـار التـي تمـت فـي أو قبـل يـوم البـدء وأي تكـاليف تمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتـزام شت
  مباشرة أولية. يتم قياسها الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.
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١٤  

 
  (تتمة) أسس اإلعداد ٢

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ١- ٢

 
  (تتمة) عقود اإليجار  هـ)

 
  (تتمة) موجودات حق االستخدام

  
 

لـة عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيـك وإزالـة أصـل مـؤجر، أو اسـتعادة الموقـع الـذي توجـد عليـه أو اسـتعادة األصـل األساسـي إلـى الحا
ا لمعيـار المحاسـبة الـدولي رقـم اإليعقد المطلوبة بموجب شروط وأحكام  ، "المخصصـات والمطلوبـات ٣٧جار، يتم إثبات المخصـص وقياسـه وفقـً

   زون.المحتملة والموجودات المحتملة". يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخ
 

مدى مدة اإليجار أو العمـر اإلنتـاجي لألصـل األساسـي، أيهمـا أقـل. إذا كـان عقـد اإليجـار ينقـل ملكيـة على دام يتم استهالك موجودات حق االستخ
األصل األساسي أو تكلفة أصل حق االستخدام يعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يـتم اسـتهالك قيمـة أصـل حـق االسـتخدام ذي الصـلة 

  أ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.يبد اسي.على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األس
 

   تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي التصورية.
 

"انخفاض قيمة الموجودات" لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وتقوم بتسـجيل  ٣٦تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 
  قيمة.فاض في الخسائر انخأي 

 
ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قياس المطلوبات اإليجارية وموجودات حق االستخدام. يتم إثبات 

بح أو ا ضمن الرالمدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجه
  سارة.الخ

 
  ٢٠١٩مارس  ٣١تم تطبيق السياسة المحاسبية التالية لعقود اإليجار حتى  )٢( 

 
بموجب  تصنف عقود اإليجار التي احتفظ فيها المؤجر فعلياً بكامل مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجارات تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات المقدمة

  جر) إلى الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد.تستلم من المؤخصم أي حوافز عقود اإليجار التشغيلية (بعد 
 

  موجودات غير ملموسة  و) 
 

الملموسة بالتكلفة تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير 
 ً النخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة باعتبارها اإلطفاء المتراكم وخسائر اناقصا
  محددة.

 

ل يشير قيمتها عندما يتوفر أي دليتطفأ الموجودات غير الملموسة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي المحدد ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في 
ألصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة على األقل في إلى احتمال تعّرض ا

قبلية المتضمنة المنافع االقتصادية المست نهاية كل فترة تقرير. تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك
تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء في األصل ل

  ت غير الملموسة.للموجودات غير الملموسة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودا
 

الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات، رباح أو تقاس األ
  وتُثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات.

 

   األدوات المالية  ز)
 

  ماليةموجودات 
  

   التصنيف )١( 
 

لتفاصيل كل نوع من أنواع الموجودات المالية. يعتمد  ٢٦قًا لقياسها بالتكلفة المطفأة. انظر اإليضاح رقم داتها المالية وفتصنف الشركة موجو
  التصنيف على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

 
   وإلغاء اإلثباتاإلثبات  )٢( 

 
لمالية بقيمتها العادلة، وفي حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو قيس الشركة الموجودات اعند اإلثبات المبدئي، ت

للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من الخسارة، تضاف تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة 
   .ل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارةخال
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١٥  

  
  (تتمة) أسس اإلعداد ٣

  
   (تتمة) األدوات الماليةز) 
  

  (تتمة)موجودات مالية 
 

  (تتمة) اإلثبات وإلغاء اإلثبات) ٢(
  

 
قات النقدية من تلك الموجودات أو عندما تقوم بتحويل الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفتقوم الشركة بإلغاء إثبات 

صول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية بصورة الحقوق في الح
   كأصل أو التزام منفصل. ثبات أي حصة أنشأتها الشركة أو احتفظت بها في موجودات مالية محولةفعلية. يتم إ

 
  القياس  )  ٣(

 
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. تصنف 

ت النقدية التعاقدية حيث يتم قياس تلك التدفقات كمقاسة بالتكلفة المطفأة. الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقاالشركة موجوداتها المالية 
قياسها ي مدفوعات ألصل الدين والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة المالية التي يتم النقدية والتي تتمثل فقط ف

ً بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط في ا لربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم الحقا
  حتساب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.ا

 

  ت لحقوق الملكية، لذلك ال يتم عرض السياسات المحاسبية ذات الصلة.حالياً، ال تحمل الشركة أي أدوا
 

  ليةات الماالمطلوب
 

مبدئياً بالقيمة  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية
تكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل ة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالالعادلة بعد خصم أية تكاليف عائد

  الفائدة الفعلي.
 

بآخر من  مالي حاليبتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام 
أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا  نفس الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري

  الصلة في الربح أو الخسارة.ستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات اال
 

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
 

اصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالمعلومات المالية التصورية عندما يكون لدى الشركة حق نافذ نظاماً في اء المقيتم إجر
  لصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.إجراء المقاصة للمبالغ المثبتة والنية إما للتسوية على أساس ا

 
  اليةالموجودات الم انخفاض في قيمةح) 

 
. راجع اإليضاح تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل

  تقوم الشركة بتحديد فيما إذا كان هناك تغير في مخاطر االئتمان.، والذي يوضح كيف ٢٥رقم 
 

والذي  ٩التجارية والموجودات المالية األخرى، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم مم المدينة بالنسبة للذ
  ة.تباراً من اإلثبات المبدئي بها. يتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو الخساريشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اع

 
تم تعديل تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن سداد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة. ي

   مم المدينة.قبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمعدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمست
 

يتم شطب الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة 
ة والفشل في أداء في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع الشركلالسترداد، من بين أمور أخرى، انخفاضاً كبيراً 
  يوماً. ٧٣٠مدفوعات تعاقدية متأخرة السداد لفترة أكبر من 

 
ً بحدٍث وقع بعد أن تم  إثبات خسارة إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعيا

  مثبتة سابقاً في الربح أو الخسارة.االنخفاض في القيمة، يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة ال
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١٦  

 
  (تتمة) أسس اإلعداد ٢

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ١- ٢

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخالف المخزونط) 

 
الية النخفاض في قيمتها. وفي حالة تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المتقوم الشركة في 

ء فحص سنوي لالنخفاض في قيمة األصل، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر إجرا
بيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ويتم ل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف الوتتمثل قيمة األص

صل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو تحديدها لكل أصل على حدة، إال إذا كان األ
ابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة الق مجموعة

ستخدام معدل . ولتقدير قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باتخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد
المخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال و

نشآت المتداولة علنا أو ق تقييم مناسبة. ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المدرجة للمالبيع، تستخدم طري
  أي مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.

 
العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات التي نخفاض في القيمة من يتم إثبات خسائر اال

  انخفضت قيمها.
 

  مخزون  ي) 
 

القابلة للتحقق، أيهما أقل. االستهالكية وقطع الغيار واألعمال قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة يتم إظهار المواد الخام والمواد 
الئمة من النفقات غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة م

س المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود الستيعابية التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أساالطاقة ا
ي، ناقصاً مات الكمية. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادالمخزون المشتراة بعد حسم الخصومات وخصو

  يع.التكاليف المقدرة الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية الب
 

قع تم تكوين مخصص مخزون متقادم مع األخذ في االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام التاريخي واالستخدام المتو
  في المستقبل.

 
  ذمم مدينة تجارية  ك) 

 
العمل االعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصيل هذه الذمم الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المباعة في سياق 

الذمم المدينة صنيفها كموجودات متداولة، وخالفاً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. يتم إثبات في غضون سنة واحدة أو أقل، يتم ت
   معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة.التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 
  وما يماثله قد  )ل

 
يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والنقد لدى لغرض عرض قائمة المركز المالي التصورية وعرض قائمة التدفقات النقدية التصورية، 

يولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات الس
  ر في القيمة.قدية معلومة والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغيإلى مبالغ ن

 
  رأس المال  م)

 
   تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.

  
  ذمم دائنة تجارية  ن)

 
ارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق األعمال االعتيادية من الموردين. ائنة التجالذمم الد

ير التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غيتم تصنيف الذمم الدائنة 
  ام طريقة معدل الفائدة الفعلي.متداولة. ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخد
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١٧  

 
  (تتمة) اإلعدادأسس  ٢

 
  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٢٫١

 
  اقتراضات  س) 

 
ً بالقيمة ال افية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات عادلة (باعتبارها متحصالت تم استالمها) صيتم إثبات االقتراضات مبدئيا

بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت (صافية من تكاليف المبدئي، تقاس االقتراضات طويلة األجل 
   الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. المعاملة) والقيمة المستردة في

 
ند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي التصورية ع

ؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات الدفترية لاللتزام المالي الذي تم إنها
  بالصافي" أو "تكاليف مالية". - ريف) ايرادات تشغيلية أخرى كـ "(مصاالمفترضة، في الربح أو الخسارة 

 
شهراً بعد فترة  ١٢شروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير م

  ر.التقري
 

  تكاليف االقتراض  )ع
 

العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملتها خالل الفترة الزمنية المطلوبة إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة 
ام المقصود منه أو بيعه. الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي الستكمال وإعداد األصل لالستخد

و منها أو بيعها. يتم خصم دخل االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات محددة ريثما يتم إنفاقها على تصبح جاهزة لالستخدام المرج
اليف االقتراض المؤهلة للرسملة. تدرج تكاليف االقتراضات األخرى ضمن المصاريف في الفترة التي يتم تكبدها الموجودات المؤهلة وذلك من تك

  ة.فيها في الربح أو الخسار
 

  التزامات منافع الموظفين  ف) 
 

ربية السعودية بناًء على آخر راتب تدير الشركة برنامًجا واحًدا لمنافع الموظفين حسب خطة منافع محددة تتفق مع نظام العمل في المملكة الع
  وعدد سنوات الخدمة.

 
االلتزامات بموجب الخطة يتم تنفيذها من قِبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة ال يتم تمويل خطة منافع الموظفين. وبالتالي، فإن تقييمات 

القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساٍو في كل سنة من وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من 
   ا يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيم

 
م تسجيل عكس االلتزام بمعدالت يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع الموظفين على الفور في الربح أو الخسارة في حين يت

والتغيرات في االفتراضات كإعادة  قييمات االكتواريةالتالخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب 
  قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

 
باشرة ة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، ميتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبر

  ى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية التصورية في الفترة التي تحدث فيها.في الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويلها ال
 

خسارة كتكاليف خدمة دة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو اليتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحد
خدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية ال

  العمل في المملكة العربية السعودية.
 

   عيةر القطاالتقاري  ص)
 

عنها مصاريف، بما في ذلك اإليرادات قطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة الذي يشارك في أنشطة أعمال قد يتحقق منها إيرادات ويتكبد 
القرارات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى، والتي يتم مراجعتها بانتظام من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ 

  التشغيلية للشركة.
 

اذ القرارات االستراتيجية. وتم تحديد مجلس اإلدارة باعتباره وقد قام مجلس إدارة الشركة بتقييم األداء المالي والمركز المالي للشركة، واتخ
  المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.

 
بل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ تقرير بما يتفق مع المعلومات التي تم مراجعتها من ق يتم إعداد المعلومات المالية التصورية على أساس قطاع

  ة.القرارات التشغيلية للشرك
 

    تتركز األنشطة التجارية للشركة في المملكة العربية السعودية. تقع جميع الموجودات التشغيلية للشركة في المملكة العربية السعودية.

ق-244



  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

١٨  

  
 

  (تتمة) أسس اإلعداد  ٢
 

  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ١- ٢
  

  ربحية السهم  ق)
 

خالل قسمة الربح العائد إلى مساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف لخدمة حقوق الملكية بخالف األسهم يتم احتساب ربحية السهم األساسية من 
   المالية. العادية، على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

 
األساسية لمراعاة أثر الفوائد بعد ضريبة الدخل وتكاليف التمويل تقوم ربحية السهم المخفضة بتعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم 

تكون قائمة على افتراض األخرى المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي من شأنها أن 
  تحويل جميع األسهم العادية المحتملة المخفضة.

 
   السياسة المحاسبيةالتغير في  ٢-٢

 
  نهج وأثر التحول  (أ)

 
، باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي، ولم تقم بتعديل ٢٠١٩أبريل  ١"عقود اإليجار" من  ١٦طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. ١٦المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم وفقًا لما هو مسموح به بموجب أحكام التحول  ٢٠١٩مارس  ٣١المقارنة لفترة التقرير األرقام 
  .٢٠١٩أبريل  ١وبذلك يتم إثبات إعادة التصنيفات والتعديالت الواقعة نتيجة قواعد اإليجار الجديدة في قائمة المركز المالي في 

 
المتعلقة بعقود اإليجار، والتي سبق تصنيفها على أنها ، قامت الشركة بإثبات المطلوبات اإليجارية ١٦دولي للتقرير المالي رقم المعيار العند تطبيق 

يجار "عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإل ١٧"عقود إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 
. ويعتبر الجانب المتساوي والمقابل للمطلوبات اإليجارية ٢٠١٩أبريل  ١المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة كما في 

أبريل  ١، أي التي يتم احتسابها موجودات حق االستخدام. وبناًء على ذلك، ال يوجد أي تعديل مقابل العجز المتراكم االفتتاحي كما في تاريخ التحول
  .٢٠١٩أبريل  ١في  ٪٤٫٥٠وبات اإليجارية . بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على المطل٢٠١٩

 
مليون لایر سعودي كما في  ٤١٫٣إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية بمبلغ  ١٦نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  الشركة أي وسيلة عملية يسمح بها المعيار.ألول مرة، لم تستخدم  ١٦. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٩أبريل  ١
 

 ٢٠١٩أبريل  ١كما يتم إثبات المطلوبات اإليجارية كما في  ٢٠١٩مارس  ٣١يتم بيان تسويات ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية كما في   (ب)
  كما يلي:

 
  ديلایر سعو 
  

  ٢٠٬٣٦١٬٠٥٧  ٢٠١٩مارس  ٣١ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 
  ٢٧٬٧٤٢٬٨٧٩  ١٦التعديل الناتج عن تقييم عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

    ناقًصا: أثر الخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة
  ) ٦٬٧٤٢٬٨٢٩(  يفي تاريخ التطبيق المبدئ

  ٤١٬٣٦١٬١٠٧  ٢٠١٩أبريل  ١مطلوبات إيجارية مثبتة كما في 
  

   وتتمثل في:
  ٦٬٦٨٤٬١٨٥  الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية

  ٣٤٬٦٧٦٬٩٢٢  الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية
 ٤١٬٣٦١٬١٠٧  
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١٩  

 
   تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  ٣

 
على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن استخدام تقديرات وأحكام معينة تؤثر  ات المالية التصوريةيتطلب إعداد المعلوم

يرات الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقد
باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم مر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات واألحكام بشكل مست

متعلقة بها. ومع الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية ال
ل فريق إدارة األزمات، بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب جائحة فيروس ، قامت اإلدارة، من خال١ك، وكما هو مبين في اإليضاح رقم ذل

) في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها الشركة والتي يمكن أن ١٩- كورونا المستجد (كوفيد
لب على منتجاتنا، باإلضافة إلى شبكة توزيع المبيعات التي يمكن أن تؤثر سلًبا ا على سلسلة التوريد الخاصة بنا وقدراتنا اإلنتاجية والطتؤثر سلبً 

  على أدائنا المالي. وخلصت اإلدارة إلى أن أحكامنا وتقديراتنا وافتراضاتنا المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية.
 

تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة األشهر االثني عشر التقديرات ذات المخاطر التي ينتج عنها  ناقشةتمت م
  الالحقة كما يلي:

 
   األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعّدات

 
ر بعد األخذ بعين االعتبار عّدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقديتقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والم

ً ويتم تعديل تكلفة االستهالك المس تقبلية عندما االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا
للممتلكات والمصنع والمعّدات. إذا ما اختلفت لألعمار اإلنتاجية المقدرة  ١٠ر اإليضاح رقم تختلف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة. انظ

مليون  ٣٫٤٪ مقابل األعمار اإلنتاجية الحالية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيكون األثر على الربح للسنة ١٠األعمار اإلنتاجية بواقع 
  لایر سعودي.

 
  مطلوبات إيجاريةموجودات حق االستخدام و

 
اإلنهاء في عدد من عقود اإليجار الخاصة بالشركة. يتم استخدامها لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة يتم تضمين خيارات التمديد و

  الموجودات المستخدمة في عمليات الشركة.
 

التمديد، أو عدم ممارسة خيار خلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي ت
  بشكل معقول. اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار (أو عدم إنهائه) مؤكداً 

 
   التالية عادة األكثر صلة: بالنسبة لعقود تأجير قطع األراضي والمباني، تعتبر العوامل

 
 نت هناك عقوبات جوهرية لإلنهاء (أو عدم التمديد)، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمديد (أو عدم اإلنهاء).إذا كا   
  بشكل معقول من إذا كان من المتوقع أن يكون ألي تحسينات على عقار مستأجر قيمة جوهرية متبقية، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة

  هاء).التمديد (أو عدم اإلن
  وما لم يرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في عين االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات التأجير السابقة والتكاليف وتوقف العمل

  الستبدال األصل المؤجر.
 

لة وهذا هو الحال عموما كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهويتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا 
بالنسبة لعقود اإليجار في الشركة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على الشركة سداده 

بأحكام وضمان االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق 
  وشروط مماثلة.
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٢٠  

 
   تسوية المعلومات المالية التصورية ٤

 
  :٢٠١٩مارس  ٣١تسوية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية للسنة المنتهية في   ١- ٤

 

  تعديالت تصورية  ٢٠١٩مارس  ٣١للسنة المنتهية في    
ية في للسنة المنته

  ٢٠١٩س مار ٣١

  الشركة 

شركة ويلسبون ميدل 
ايست لتبطين وتغليف 

  (تصورية)  )٢(إيضاح   األنابيب
   

  ٧٣٥٬٢٣٥٬٠٧٦   ) ١٨٬٩٨٦٬٠٧٣(  ٤٧٬٠٣١٬٤٠٨   ٧٠٧٬١٨٩٬٧٤١    إيرادات
  ) ٧٦٣٬١٠٩٬٦٧١(   ١٨٬٩٨٦٬٠٧٣  ) ٥٦٬١٣٧٬٩١٨(  ) ٧٢٥٬٩٥٧٬٨٢٦(   تكلفة اإليرادات

  ) ٢٧٬٨٧٤٬٥٩٥(   -   )٩٬١٠٦٬٥١٠(   ) ١٨٬٧٦٨٬٠٨٥(   إجمالي الخسارة
    

  ) ١٩٬٢٧٥٬٣٩٣(   -   )٤٬٤٨٦٬٤٠٧(   ) ١٤٬٧٨٨٬٩٨٦(   مصاريف عمومية وإدارية
  ) ١١٬٥١٦٬١٨٣(   -   -    ) ١١٬٥١٦٬١٨٣(   مصاريف بيع وتسويق

  ) ٢٤٣٬٢٥١(   -   ) ٢٤٣٬٢٥١(   -    مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
   ١٬٢٨٩٬١٥٢   -    ٥٥٠٬٢٤٦    ٧٣٨٬٩٠٦   بالصافي - إيرادات تشغيلية أخرى 

  ) ٥٧٬٦٢٠٬٢٧٠(   -   ) ١٣٬٢٨٥٬٩٢٢(  ) ٤٤٬٣٣٤٬٣٤٨(   خسارة التشغيل
    

  ) ٣٢٬٨٧٢٬٠٩٥(   -   )٤٬٨٥٤٬٠٩٢(   ) ٢٨٬٠١٨٬٠٠٣(    تكاليف مالية
  ) ٩٠٬٤٩٢٬٣٦٥(   -   ) ١٨٬١٤٠٬٠١٤(  ) ٧٢٬٣٥٢٬٣٥١(   الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

    
   ١١٦٬٨٢٩   -   -     ١١٦٬٨٢٩   رصيد دائن للزكاة

   ٢٬٩٣٥٬٦٢٥   -   -     ٢٬٩٣٥٬٦٢٥   رصيد دائن لضريبة الدخل
  ) ٨٧٬٤٣٩٬٩١١(   -   ) ١٨٬١٤٠٬٠١٤(  ) ٦٩٬٢٩٩٬٨٩٧(   الخسارة للسنة

    
      األخر لشاملخل ادال

       بنود لن يعاد تصنيفها إلى
      الربح أو الخسارة

       إعادة قياس التزامات منافع
  )١٬٦٢٦٬٠٠٠(   -   ) ٢٦٣٬٨١٠(   )١٬٣٦٢٬١٩٠(   فينالموظ

    
       مجموع الخسارة الشاملة

  ) ٨٩٬٠٦٥٬٩١١(   -   ) ١٨٬٤٠٣٬٨٢٤(  ) ٧٠٬٦٦٢٬٠٨٧(   للسنة
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٢١  

 
  (تتمة) تسوية المعلومات المالية التصورية ٤

 
  :٢٠١٩مارس  ٣١تسوية قائمة المركز المالي التصورية كما في   ٢- ٤

 

  تعديالت تصورية  ٢٠١٩ مارس ٣١كما في    
مارس  ٣١كما في 
٢٠١٩   

 
  الشركة

شركة ويلسبون 
ميدل ايست لتبطين 

  (تصورية)  )٢(إيضاح   وتغليف األنابيب
     

      الموجودات
      موجودات غير متداولة

  ٣٤١٬١٧٦٬٣٠١   -    ٨٧٬٦٣٩٬٠٤٢   ٢٥٣٬٥٣٧٬٢٥٩  ممتلكات ومصنع ومعدات
  ٣٣١٬٨٠٠   -      ٣٣١٬٨٠٠  موجودات غير ملموسة

   ٢٬٩٣٥٬٦٢٥   -      ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  موجودات ضريبة مؤجلة
   ٣٤٤٬٤٤٣٬٧٢٦   -    ٨٧٬٦٣٩٬٠٤٢   ٢٥٦٬٨٠٤٬٦٨٤  مجموع الموجودات غير المتداولة

    
      موجودات متداولة

   ٢٠٧٬٠٢٩٬٣٥٤   -    ١٠٬٨٤٨٬٣٩٥   ١٩٦٬١٨٠٬٩٥٩  مخزون
   ٣٣٣٬١٨١٬٣٢٠   ) ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥(  ٤٬٥٣٥٬٨٥٨   ٣٥٦٬١٣٧٬٧٦٧  أخرىذمم مدينة تجارية وذمم مدينة 

   ٣٬١٦٨٬٢٢٦   -   -    ٣٬١٦٨٬٢٢٦  زكاة وضريبة دخل مستردة
   ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤   -   ٢٤٩٬١٢٤   ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠  نقد وما يماثله

   ٥٥٩٬٨٦٥٬٤٤٤   ) ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥(  ١٥٬٦٣٣٬٣٧٧   ٥٧١٬٧٢٤٬٣٧٢  مجموع الموجودات المتداولة
    

   ٩٠٤٬٣٠٩٬١٧٠   ) ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥(  ١٠٣٬٢٧٢٬٤١٩   ٨٢٨٬٥٢٩٬٠٥٦  مجموع الموجودات
    

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية
   ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥   ) ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥(  ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥   ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  رأس المال  

  ) ٣٥٬١٤٤٬٩٤٩(  ٩٠٬٦١٩٬١٨٢  ) ٩٠٬٦١٩٬١٨٢(  ) ٣٥٬١٤٤٬٩٤٩(  خسائر متراكمة
  ) ٥٦٬٨٥٣٬٥٥٧(  ) ٥٦٬٨٥٣٬٥٥٧(  -   -   تعديالت تصورية

 )٩١٬٩٩٨٬٥٠٦(  ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥  ) ٩٠٬٦١٩٬١٨٢(  ) ٣٥٬١٤٤٬٩٤٩ (  
  ) ١٥٬٩٥١٬٦٣١(  -   ) ٥٦٬٨٥٣٬٥٥٧(   ٤٠٬٩٠١٬٩٢٦  مجموع حقوق الملكية

    
      المطلوبات

      مطلوبات غير متداولة
   ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠   -      ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  اقتراضات طويلة األجل

   ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨   -   ٧٩٬٠٣٦٬١٦٢   ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦  لمساهمينمن ا قروض
   ١١٬٤٣٢٬٦٧٠   -   ٢٬٢١٤٬٩٢٠   ٩٬٢١٧٬٧٥٠  التزامات منافع الموظفين

   ٣٨٬٣٧١٬٥٠١   -      ٣٨٬٣٧١٬٥٠١  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
   ٢٧٢٬٢٢٢٬٧٢٩   -   ٨١٬٢٥١٬٠٨٢   ١٩٠٬٩٧١٬٦٤٧   المتداولةمجموع المطلوبات غير 

    
      مطلوبات متداولة

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وتكاليف 
   ٣٨٦٬٠٤٧٬٧٤٢   ) ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥(   ٧٥٬٦١١٬٥١٦   ٣٣٧٬٩٢٨٬٥٣١  مالية مستحقة متعلقة بقروض المساهمين

الجزء المتداول من اقتراضات طويلة 
   ٧٤٬٨٦٦٬٤٠٥   -   ٣٬٢٦٣٬٣٧٨   ٧١٬٦٠٣٬٠٢٧   األجل

   ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥   -      ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥  األجلاقتراضات قصيرة 
   ٦٤٨٬٠٣٨٬٠٧٢   ) ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥(   ٧٨٬٨٧٤٬٨٩٤   ٥٩٦٬٦٥٥٬٤٨٣  مجموع المطلوبات المتداولة

    
   ٩٢٠٬٢٦٠٬٨٠١   ) ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥(  ١٦٠٬١٢٥٬٩٧٦   ٧٨٧٬٦٢٧٬١٣٠  مجموع المطلوبات

    
   ٩٠٤٬٣٠٩٬١٧٠   ) ٢٧٬٤٩٢٬٣٠٥(  ١٠٣٬٢٧٢٬٤١٩   ٨٢٨٬٥٢٩٬٠٥٦  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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٢٢  

 

  (تتمة) تسوية المعلومات المالية التصورية ٤
 

  : ٢٠١٩مارس  ٣١للسنة المنتهية في  - تسوية قائمة التدفقات النقدية التصورية  ٣-٤
 

  تعديالت تصورية  ٢٠١٩مارس  ٣١للسنة المنتهية في  
 ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٩مارس 

  الشركة 

شركة ويلسبون 
لتبطين  ميدل ايست

  (تصورية)  )٢(إيضاح   بوتغليف األنابي
     

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ) ٩٠٬٤٩٢٬٣٦٥(   -   ) ١٨٬١٤٠٬٠١٤(   ) ٧٢٬٣٥٢٬٣٥١(   الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

      تعديالت لـ:
   ٣٤٬٤١١٬٠٤٦   -    ٨٬٤٥٥٬٦٣٥    ٢٥٬٩٥٥٬٤١١    استهالك

   ٢١٢٬٤٤٩   -   -     ٢١٢٬٤٤٩   إطفاء
  ) ١٠٢٬٣٧٣(   -   ) ٣٨٬٢٢٨(   ) ٦٤٬١٤٥(    ربح من بيع ممتلكات ومعدات

  ) ٢٥٧٬٨٣٨(   -   ٧٣٬٨١٧   ) ٣٣١٬٦٥٥(    (عكس) مخصص مخزون متقادم
   ٢٤٣٬٢٥١   -   ٢٤٣٬٢٥١      -    الخسارة االئتمانية المتوقعةمخصص 

   ٣٢٬٨٧٢٬٠٩٥   -   ٤٬٨٥٤٬٠٩٢    ٢٨٬٠١٨٬٠٠٣   تكاليف مالية
   ١٬٤٧٠٬١٧٠   -   ٣٠٠٬٨١٠    ١٬١٦٩٬٣٦٠   مخصص التزامات منافع الموظفين

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  ) ١٤٣٬٨٦٠٬٧٤٠(   -   )٤٬٨٠٢٬٤٠٦(   ) ١٣٩٬٠٥٨٬٣٣٤(   زيادة في المخزون

      
(زيادة) نقص في ذمم مدينة تجارية وذمم 

  ) ٢٥٥٬٤٣٠٬٢٠٢(   ٥٬٤٠٢٬٧٨٤  ١١٬٣٢٢٬٨٠٨  ) ٢٧٢٬١٥٥٬٧٩٤(    مدينة أخرى
      

زيادة (نقص) في ذمم دائنة تجارية وذمم 
   ٢٦١٬٧١٣٬٦٥٨   ) ٥٬٤٠٢٬٧٨٤(  ٥٬١٠٨٬٨٦٦   ٢٦٢٬٠٠٧٬٥٧٦    دائنة أخرى

  ) ١٥٩٬٢٢٠٬٨٤٩(   -    ٧٬٣٧٨٬٦٣١   ) ١٦٦٬٥٩٩٬٤٨٠(   النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات
  ) ٢١٬٧٤٧٬٨٩٧(   -   ) ٦٢٤٬٣٨٣(   ) ٢١٬١٢٣٬٥١٤(   تكاليف مالية مدفوعة

  ) ٢٤٠٬١٥٠(   -   ) ٧٢٬٤٤٠(   ) ١٦٧٬٧١٠(   التزامات منافع موظفين مدفوعة
الوارد من األنشطة صافي النقد (الصادر) / 

) ١٨٧٬٨٩٠٬٧٠٤(    التشغيلية   ١٨١٬٢٠٨٬٨٩٦(  -   ٦٬٦٨١٬٨٠٨ (  
   

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ) ٢٣٬٥٥٨٬٧١٧(   -   ) ٩٠٬٧٣٨(   ) ٢٣٬٤٦٧٬٩٧٩(   ومعدات ممتلكات ومصنع مدفوعات لشراء

  ) ٣٩٬٥٢٩(   -   -   ) ٣٩٬٥٢٩(    مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة
   ١٠٧٬٧٣٣   -    ٣٨٬٢٢٨    ٦٩٬٥٠٥    متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 
  ) ٢٣٬٤٩٠٬٥١٣(   -   ) ٥٢٬٥١٠(   ) ٢٣٬٤٣٨٬٠٠٣(   االستثمارية

   
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥   -   -     ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥   اقتراضات قصيرة األجلتغيرات في 
  ) ٢٦٬٩٧٣٬٠٠٠(   -   )٨٬٢٢٣٬٠٠٠(   ) ١٨٬٧٥٠٬٠٠٠(   تسديدات اقتراضات طويلة األجل
األنشطة  صافي النقد الوارد (الصادر) من

  ١٦٠٬١٥٠٬٩٢٥  -  (٨٬٢٢٣٬٠٠٠)   ١٦٨٬٣٧٣٬٩٢٥    التمويلية
    

) ٤٢٬٩٥٤٬٧٨٢(    يماثلهصافي النقص في النقد وما    (١٬٥٩٣٬٧٠٢)  -  )٤٤٬٥٤٨٬٤٨٤ (  
          

 ٦١٬٠٣٥٬٠٢٨  -  ١٬٨٤٢٬٨٢٦   ٥٩٬١٩٢٬٢٠٢    نقد وما يماثله في بداية السنة
          

 ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤  -  ٢٤٩٬١٢٤   ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠    ةنقد وما يماثله في نهاية السن
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٣  

 
  (تتمة) تسوية المعلومات المالية التصورية ٤

 
  :٢٠٢٠مارس  ٣١تسوية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية للسنة المنتهية في   ٤- ٤

 

  تعديالت تصورية  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في    
للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  الشركة 

شركة ويلسبون ميدل 
ايست لتبطين وتغليف 

  (تصورية)  )٢(إيضاح   األنابيب
    

   ١٬٧٦٧٬٦٢٩٬٠٦٢   ) ٢٣٬٣٥٢٬٤٣٣(  ١٢٢٬١١٧٬٦٥١   ١٬٦٦٨٬٨٦٣٬٨٤٤    إيرادات
  )١٬٤٠٨٬٤٩٤٬٦٦٦(  ٢٣٬٣٥٢٬٤٣٣  ) ٩٩٬٣٣٥٬٥١٢(  ) ١٬٣٣٢٬٥١١٬٥٨٧(  تكلفة اإليرادات
   ٣٥٩٬١٣٤٬٣٩٦   -    ٢٢٬٧٨٢٬١٣٩   ٣٣٦٬٣٥٢٬٢٥٧    إجمالي الربح

     
       عمومية وإدارية

  ) ١٦٬٨٤٣٬٩٠٧(   -   )٤٬١٣٧٬٩٦٦(   ) ١٢٬٧٠٥٬٩٤١(   مصاريف
  )٧٬٦٥٧٬٢٠٠(   -   -    )٧٬٦٥٧٬٢٠٠(   مصاريف بيع وتسويق

  )٣٬٩٢٧٬٦٧٩(   -   -    )٣٬٩٢٧٬٦٧٩(   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
   ٢٬٧١٤٬٩٧٩   -    ١١٥٬٩٣٧    ٢٬٥٩٩٬٠٤٢   بالصافي - إيرادات تشغيلية أخرى 

   ٣٣٣٬٤٢٠٬٥٨٩   -   ١٨٬٧٦٠٬١١٠   ٣١٤٬٦٦٠٬٤٧٩   ربح التشغيل
     

  ) ٥٢٬٩٠٥٬٩٢٩(   -   )٤٬٧٩٥٬٤٤٢(   ) ٤٨٬١١٠٬٤٨٧(    تكاليف مالية
       الربح قبل الزكاة و
  ٢٨٠٬٥١٤٬٦٦٠   -    ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨    ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢   ضريبة الدخل

     
  )٤٬٧٥٦٬٥٧٣(   -   ) ١٧٩٬٥٤٦(   )٤٬٥٧٧٬٠٢٧(   مصروف الزكاة

  ) ٢٦٬٤٢٧٬٠٣٦(   -   )١٬٣٨٧٬٨٩٠(   ) ٢٥٬٠٣٩٬١٤٦(   مصروف ضريبة الدخل
   ٢٤٩٬٣٣١٬٠٥١   -   ١٢٬٣٩٧٬٢٣٢    ٢٣٦٬٩٣٣٬٨١٩   الربح للسنة

     
      األخر الشامل دخلال

       بنود لن يعاد تصنيفها
      إلى الربح أو الخسارة

       نافعإعادة قياس التزامات م
  )١٬٥٨٩٬١٦٠(   -   ) ٣١٥٬٧٩٠(   )١٬٢٧٣٬٣٧٠(   الموظفين

     
       مجموع الدخل الشامل

   ٢٤٧٬٧٤١٬٨٩١   -   ١٢٬٠٨١٬٤٤٢    ٢٣٥٬٦٦٠٬٤٤٩   للسنة
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٤  

 
  (تتمة) تسوية المعلومات المالية التصورية ٤

 
  :٢٠٢٠مارس  ٣١تسوية قائمة المركز المالي التصورية كما في   ٥- ٤

 

  تصوريةتعديالت   ٢٠٢٠مارس  ٣١في  كما   
مارس  ٣١كما في 
٢٠٢٠   

 
  الشركة

شركة ويلسبون ميدل 
ايست لتبطين وتغليف 

  (تصورية)  )٢(إيضاح   األنابيب
    

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

   ٣٠٩٬٤٦٧٬٧٩٩   -    ٧٩٬٧٣٥٬١٦٣    ٢٢٩٬٧٣٢٬٦٣٦   ممتلكات ومصنع ومعدات
   ٣٣٬٨٣٠٬٧٣٧   -    ٢٬٥٤٥٬٦٩٦    ٣١٬٢٨٥٬٠٤١   دامموجودات حق االستخ

   ١٢٦٬١٤٩   -   -     ١٢٦٬١٤٩   موجودات غير ملموسة
   ٣٤٣٬٤٢٤٬٦٨٥   -    ٨٢٬٢٨٠٬٨٥٩    ٢٦١٬١٤٣٬٨٢٦   مجموع الموجودات غير المتداولة

   
      موجودات متداولة

   ١٩٢٬٨١٧٬٤٩٠   -    ١٧٬٠٣٣٬٦٩٦    ١٧٥٬٧٨٣٬٧٩٤   مخزون
   ٥٧٦٬٤٥٠٬٠٣٣   ) ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠(  ٢٣٬٧٧٦٬٦٧٠   ٦٤٢٬٤٩٨٬٦١٣   أخرىة وذمم مدينة ذمم مدينة تجاري

   ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠   -    ١٬٦٦٠٬٦٤٠    ٦٩٬١٢٤٬١٢٠   نقد وما يماثله
   ٨٤٠٬٠٥٢٬٢٨٣   ) ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠(  ٤٢٬٤٧١٬٠٠٦   ٨٨٧٬٤٠٦٬٥٢٧   مجموع الموجودات المتداولة

  
 ١٬١٨٣٬٤٧٦٬٩٦٨   ) ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠(   ١٢٤٬٧٥١٬٨٦٥   ١٬١٤٨٬٥٥٠٬٣٥٣  مجموع الموجودات

  
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية
   ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥   ) ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥(     ٣٣٬٧٦٥٬٦٢٥    ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥   رأس المال  

  ١٥٬٧٣٣٬٢٥٥  ) ٤٬٤٤٥٬٦٣١(   -    ٢٠٬١٧٨٬٨٨٦   احتياطي نظامي
      أرباح مبقاة

   ١٨٠٬٣٣٦٬٦١٤  ٧٨٬٥٣٧٬٧٤٠  ) ٧٨٬٥٣٧٬٧٤٠(    ١٨٠٬٣٣٦٬٦١٤   (خسائر متراكمة)
  ) ٤٠٬٣٢٦٬٤٨٤(  ) ٤٠٬٣٢٦٬٤٨٤(  -   -   تعديالت تصورية

 ١٤٠٬٠١٠٬١٣٠  ٣٨٬٢١١٬٢٥٦  ) ٧٨٬٥٣٧٬٧٤٠(  ١٨٠٬٣٣٦٬٦١٤  
   ٢٣١٬٧٩٠٬٢٦٠   -   ) ٤٤٬٧٧٢٬١١٥(    ٢٧٦٬٥٦٢٬٣٧٥   مجموع حقوق الملكية

   
      المطلوبات

      متداولةمطلوبات غير 
   ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩   -    ٤٩٬٠٣٦٬١٦٣    ١٠٥٬٨٨٢٬٣٩٦   من المساهمين قروض

  ٢٧٬٥١٩٬٩٥١  -   ٢٬٤١٢٬٢٧٤  ٢٥٬١٠٧٬٦٧٧  مطلوبات إيجارية
   ٧٣٨٬٧٧٦   -   -     ٧٣٨٬٧٧٦   التزام ضريبة مؤجلة

   ١٤٬٨٣٧٬٣٩٠   -    ٢٬٨٠٤٬٢٥٠    ١٢٬٠٣٣٬١٤٠   التزامات منافع الموظفين
   ١٩٨٬٠١٤٬٦٧٦  -    ٥٤٬٢٥٢٬٦٨٧   ١٤٣٬٧٦١٬٩٨٩    مجموع المطلوبات غير المتداولة

   
      مطلوبات متداولة

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وتكاليف 
   ٢١٥٬٥٢٠٬٨٥٣   ) ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠(  ١١٣٬٥١٧٬٣٩٣   ١٩١٬٨٢٨٬٧١٠   مالية مستحقة متعلقة بقروض المساهمين

اقتراضات طويلة الجزء المتداول من 
   ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥   -   -     ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥    األجل

   ٦٬٨٠٣٬١٩١  -    ١٨٦٬٤٦٤   ٦٬٦١٦٬٧٢٧   الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية
   ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥   -   -     ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥   اقتراضات قصيرة األجل

   ٢٤٬١٨١٬١٤٨   -    ١٬٥٦٧٬٤٣٦    ٢٢٬٦١٣٬٧١٢   زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع
   ٧٥٣٬٦٧٢٬٠٣٢  ) ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠(   ١١٥٬٢٧١٬٢٩٣   ٧٢٨٬٢٢٥٬٩٨٩   مجموع المطلوبات المتداولة

   
   ٩٥١٬٦٨٦٬٧٠٨   ) ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠(   ١٦٩٬٥٢٣٬٩٨٠   ٨٧١٬٩٨٧٬٩٧٨   مجموع المطلوبات

   
 ١٬١٨٣٬٤٧٦٬٩٦٨   ) ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠(   ١٢٤٬٧٥١٬٨٦٥   ١٬١٤٨٬٥٥٠٬٣٥٣  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٥  

  
  (تتمة) تسوية المعلومات المالية التصورية ٤

 
  : ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في  - تسوية قائمة التدفقات النقدية التصورية   ٦- ٤

 

  تعديالت تصورية  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في  
للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  الشركة 

شركة ويلسبون 
ميدل ايست لتبطين 

  (تصورية)  )٢(إيضاح   وتغليف األنابيب
     

      نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األ
   ٢٨٠٬٥١٤٬٦٦٠   -    ١٣٬٩٦٤٬٦٦٨    ٢٦٦٬٥٤٩٬٩٩٢   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

      تعديالت لـ:
   ٤٢٬١١٦٬٥٤٨   -    ٨٬٥٢٢٬٦٥٤    ٣٣٬٥٩٣٬٨٩٤    استهالك

   ٢١٥٬٦٥١   -   -    ٢١٥٬٦٥١   إطفاء
  ) ٣٦٬٤٥١(   -   -   ) ٣٦٬٤٥١(    ربح من بيع ممتلكات ومعدات

  ) ١١٦٬٦١٩(   -   -   ) ١١٦٬٦١٩(    اإلنهاء المبكر لمطلوبات إيجارية ربح من
   ٣٬٦٩٢٬٠٨٤   -   ) ٣٩٬٣٠٧(    ٣٬٧٣١٬٣٩١    مخصص (عكس) مخزون متقادم

   ٣٬٩٢٧٬٦٧٩   -   -    ٣٬٩٢٧٬٦٧٩    المتوقعةمخصص الخسارة االئتمانية 
   ٥٢٬٩٠٥٬٩٢٩   -    ٤٬٧٩٥٬٤٤٢    ٤٨٬١١٠٬٤٨٧   تكاليف مالية

   ١٬٩٨١٬٧٨٠   -    ٣٥٠٬٦٣٠    ١٬٦٣١٬١٥٠   الموظفين  التزامات منافع مخصص
التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

  التشغيلية:
    

   ١٠٬٥١٩٬٧٨٠   -   )٦٬١٤٥٬٩٩٤(    ١٦٬٦٦٥٬٧٧٤   النقص (الزيادة) في المخزون
       زيادة (نقص) في ذمم مدينة تجارية

  ) ٢٤٧٬١٩٦٬٣٩٢(   ٦٢٬٣٣٢٬٩٤٥   )١٩٬٢٤٠٬٨١٢(  ) ٢٩٠٬٢٨٨٬٥٢٥(   وذمم مدينة أخرى
       (نقص) زيادة في ذمم دائنة تجارية

  ) ١٧٣٬٣٨٩٬٣٥٢(   ) ٦٢٬٣٣٢٬٩٤٥(  ٧٣٬٧٧٠٬٩٦٤  ) ١٨٤٬٨٢٧٬٣٧١(   وذمم دائنة أخرى
  ) ٢٤٬٨٦٤٬٧٠٣(   -    ٧٥٬٩٧٨٬٢٤٥   ) ١٠٠٬٨٤٢٬٩٤٨(   النقد (المستخدم في) الناتج من العمليات

  ) ٨٦٬٩٠٧٬٠٢٨(   -   ) ٤٠٬٠٥٦٬٣٣٧(   ) ٤٦٬٨٥٠٬٦٩١(   تكاليف مالية مدفوعة
  ) ٦٣٨٬٥٤٠(   -   ) ١٦٧٬٦٦٠(   ) ٤٧٠٬٨٨٠(   التزامات منافع موظفين مدفوعة

  ) ١٥٩٬٨٣٤(   -   -   ) ١٥٩٬٨٣٤(   مدفوعةزكاة وضريبة دخل 
صافي النقد (الصادر) الوارد من األنشطة 

   التشغيلية
 )١١٢٬٥٧٠٬١٠٥(   -    ٣٥٬٧٥٤٬٢٤٨   ) ١٤٨٬٣٢٤٬٣٥٣ (  

   
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

      مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع
  )٣٬٣٠٦٬٨٣٧(   -   ) ٣٨٧٬٣٤٨(   )٢٬٩١٩٬٤٨٩(    ومعدات

  ) ١٠٬٠٠٠(   -   -   ) ١٠٬٠٠٠(    مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة
   ٣٦٬٤٥١   -   -    ٣٦٬٤٥١    متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 
  االستثمارية

 )٣٬٢٨٠٬٣٨٦(   -   ) ٣٨٧٬٣٤٨(   )٢٬٨٩٣٬٠٣٨(  

   
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   ٢٤٧٬٩١٧٬٨٩١   -   -    ٢٤٧٬٩١٧٬٨٩١   تغيرات في اقتراضات قصيرة األجل
  ) ٤١٬٢٧٧٬٠٠٠(   -   )٣٬٧٧٧٬٠٠٠(   ) ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠(   تسديدات اقتراضات طويلة األجل

تسديدات قروض طويلة األجل من 
   المساهمين

 -   )٢٩٬٩٩٩٬٩٩٩(   -   ) ٢٩٬٩٩٩٬٩٩٩ (  

  )٦٬٤٩٢٬١٨٥(   -   ) ١٧٨٬٣٨٥(   )٦٬٣١٣٬٨٠٠(   تسديدات المطلوبات اإليجارية
صافي النقد الوارد (الصادر) من األنشطة 

   التمويلية
 ١٧٠٬١٤٨٬٧٠٧   -   ) ٣٣٬٩٥٥٬٣٨٤(    ٢٠٤٬١٠٤٬٠٩١   
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٦  

  
  (تتمة) تسوية المعلومات المالية التصورية ٤

 
  (تتمة) :٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في  - النقدية التصورية تسوية قائمة التدفقات  ٦-٤

 

  تعديالت تصورية  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في  
للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  الشركة 

شركة ويلسبون 
ميدل ايست لتبطين 

  (تصورية)  )٢(إيضاح   تغليف األنابيبو
     

   ٥٤٬٢٩٨٬٢١٦   -   ١٬٤١١٬٥١٦   ٥٢٬٨٨٦٬٧٠٠   صافي التغير في النقد وما يماثله
   ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤   -   ٢٤٩٬١٢٤   ١٦٬٢٣٧٬٤٢٠   نقد وما يماثله في بداية السنة

    
   ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠   -   ١٬٦٦٠٬٦٤٠   ٦٩٬١٢٤٬١٢٠   نقد وما يماثله في نهاية السنة

 
  :٢٠٢١مارس  ٣١التصورية للسنة المنتهية في تسوية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   ٧- ٤

 

   
 ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢١مارس 

 ٢٠٢٠أبريل  ١من 
يوليو  ٢٠إلى 

  تعديالت تصورية  ٢٠٢٠
للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢١مارس  ٣١

  الشركة 

شركة ويلسبون 
يست لتبطين ميدل ا

  (تصورية)  )٢(إيضاح   وتغليف األنابيب
     

  ٩٧٤٬٩٥٥٬٢٦٣  -   ٣٩٬٤٤٨٬٩٢٩  ٩٣٥٬٥٠٦٬٣٣٤   إيرادات
) ٧٣٨٬٤٣٠٬٦١١(   -   ) ٣٣٬١٢١٬٢٤١(  ) ٧٠٥٬٣٠٩٬٣٧٠(  تكلفة اإليرادات
   ٢٣٦٬٥٢٤٬٦٥٢  -   ٦٬٣٢٧٬٦٨٨    ٢٣٠٬١٩٦٬٩٦٤   إجمالي الربح

     
  ) ١٣٬٨٧١٬٦٥٤(  -   ) ١٬٠١٤٬٣٥٢(  ) ١٢٬٨٥٧٬٣٠٢(   عمومية وإداريةمصاريف 

  ) ٥٬٥٤٦٬٨٠٣(  -   -   )٥٬٥٤٦٬٨٠٣(   مصاريف بيع وتسويق
  ) ٢٬٤٩٨٬٢٧٣(  -   -   ) ٢٬٤٩٨٬٢٧٣(  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

      إيرادات (مصاريف) تشغيلية
  ) ١٬١٩٠٬١٧٨(  -   ٤٢٥٬٦١٠  )١٬٦١٥٬٧٨٨(   بالصافي - أخرى 

  ٢١٣٬٤١٧٬٧٤٤  -   ٥٬٧٣٨٬٩٤٦   ٢٠٧٬٦٧٨٬٧٩٨  ربح التشغيل
     

  ) ٣٢٬٦٣٥٬٧٠٣(  -   ) ٦٢٤٬٦٨١(  ) ٣٢٬٠١١٬٠٢٢(    تكاليف مالية
       الربح قبل الزكاة و
  ١٨٠٬٧٨٢٬٠٤١  -   ٥٬١١٤٬٢٦٥  ١٧٥٬٦٦٧٬٧٧٦  ضريبة الدخل

     
  ) ٥٬٦٥٣٬٢٦٢(  -   ) ٥٧٬٠٧٠(  ) ٥٬٥٩٦٬١٩٢(  مصروف الزكاة

  ) ٢٢٬٢٣٨٬٤٥٧(  -   ) ٤٣٢٬٨٩٦(  ) ٢١٬٨٠٥٬٥٦١(  مصروف ضريبة الدخل
   ١٥٢٬٨٩٠٬٣٢٢  -   ٤٬٦٢٤٬٢٩٩  ١٤٨٬٢٦٦٬٠٢٣  الربح للسنة

     
      الدخل الشامل اآلخر

       بنود لن يعاد تصنيفها
      إلى الربح أو الخسارة

  ) ١٬٠١٦٬٦٣٢(  -   ) ٥٠٧٬٢١٠(  ) ٥٠٩٬٤٢٢(  الموظفين إعادة قياس التزامات منافع
     

       مجموع الدخل الشامل
  ١٥١٬٨٧٣٬٦٩٠  -   ٤٬١١٧٬٠٨٩  ١٤٧٬٧٥٦٬٦٠١  للسنة
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٧  

 
  (تتمة) تسوية المعلومات المالية التصورية  ٤

 

  : ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في  - تسوية قائمة التدفقات النقدية التصورية   ٨- ٤
 

 
 ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠٢١مارس 

 ٢٠٢٠أبريل  ١من 
يوليو  ٢٠إلى 

  تعديالت تصورية  ٢٠٢٠
نتهية في المللسنة 

  ٢٠٢١مارس  ٣١

  الشركة 

شركة ويلسبون 
ميدل ايست لتبطين 

  (تصورية)  )٢(إيضاح   وتغليف األنابيب
 
   

 
 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٨٠٬٧٨٢٬٠٤١  -   ٥٬١١٤٬٢٦٥  ١٧٥٬٦٦٧٬٧٧٦  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

     تعديالت لـ:
   ٤١٬١٢٣٬٠٢٧  -   ٢٬٦٠٤٬٤٨٨  ٣٨٬٥١٨٬٥٣٩   استهالك

   ١١٤٬٥٩١   -   -    ١١٤٬٥٩١   إطفاء
   ٧٤٠٬٧٨٩  -   ٩٢٬٠٠٤  ٦٤٨٬٧٨٥  مخصص مخزون متقادم

  ٢٬٤٩٨٬٢٧٣  -   -   ٢٬٤٩٨٬٢٧٣  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
  ٣٢٬٦٣٥٬٧٠٣  -   ٦٢٤٬٦٨١  ٣٢٬٠١١٬٠٢٢  تكاليف مالية

  ١٬٥٩١٬٧٧٣  -   ١٣١٬٧٩٠   ١٬٤٥٩٬٩٨٣  مخصص التزامات منافع الموظفين
التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

   التشغيلية:
  

   ٧٧٬٥٨١٬٣٨٢   -   ٣٬٠١٠٬٨٩٦  ٧٤٬٥٧٠٬٤٨٦  نقص في المخزون
نقص (زيادة) في ذمم مدينة تجارية وذمم 

   ٢١٦٬١٤١٬١٠٦  ) ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠(  ) ٣٣٦٬٧٩٩(  ٣٠٦٬٣٠٣٬١٥٥  مدينة أخرى
تجارية دائنة وذمم دائنة (نقص) زيادة في ذمم 

لية مستحقة متعلقة بقروض وتكاليف ما
  ) ٢٠٤٬٤٥٠٬٤٢٨(    المساهمين

  
  

٩٬٣١٥٬٤١٧  

  
  

١٠٥٬٣٠٩٬٧٦١(  ٨٩٬٨٢٥٬٢٥٠ (  
   ٤٤٧٬٨٩٨٬٩٢٤  -   ٢٠٬٥٥٦٬٧٤٢   ٤٢٧٬٣٤٢٬١٨٢   النقد الناتج من العمليات

  ) ٢٧٬١١٣٬٦٦٢(  -   ) ٤٣٬٣٥٠(  ) ٢٧٬٠٧٠٬٣١٢(  تكاليف مالية مدفوعة
  ) ١٬٣٤٤٬٢٧١(  -   -   ) ١٬٣٤٤٬٢٧١(  التزامات منافع موظفين مدفوعة

  ) ٤٣٬١٠٧٬٢٦٠(  -   ) ١٬٥٦٧٬٠٤٤(  ) ٤١٬٥٤٠٬٢١٦(  زكاة وضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة 

   ٣٧٦٬٣٣٣٬٧٣١  -   ١٨٬٩٤٦٬٣٤٨  ٣٥٧٬٣٨٧٬٣٨٣  التشغيلية

    
     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

     مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع
  ) ٢٬٠٣٣٬٥٧٧(  -   ) ٥٨٠٬٢٧٤(  ) ١٬٤٥٣٬٣٠٣(   ومعدات

  ) ٦٬٠٠٥(   -   -   )٦٬٠٠٥(    مدفوعات لشراء موجودات غير ملموسة
صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 

  ) ٢٬٠٣٩٬٥٨٢(   -   ) ٥٨٠٬٢٧٤(  )١٬٤٥٩٬٣٠٨(   االستثمارية

    
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ) ٣٠٥٬٨٤٠٬٩٤٤(  -   -   ) ٣٠٥٬٨٤٠٬٩٤٤(  رات في اقتراضات قصيرة األجلتغي
  ) ٧٠٬١٩٨٬٠٠٠(  -   -   ) ٧٠٬١٩٨٬٠٠٠(  الجزء المتداول من اقتراضات طويلة األجل

   ٧٬٣٦٥٬٥٧٨  -   -    ٧٬٣٦٥٬٥٧٨   متحصالت من قروض من المساهمين
  ) ٢٧٬٣٦٥٬٥٧٨(  -   ) ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٧٬٣٦٥٬٥٧٨(   سداد قروض من المساهمين

  ) ٦٬٧٢٣٬٥٢٢(  -   -   )٦٬٧٢٣٬٥٢٢(   يدات المطلوبات اإليجاريةتسد
صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة 

  ) ٤٠٢٬٧٦٢٬٤٦٦(   -   ) ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  ) ٣٨٢٬٧٦٢٬٤٦٦(  التمويلية

     
  ) ٢٨٬٤٦٨٬٣١٧(  -   )١٬٦٣٣٬٩٢٦(   ) ٢٦٬٨٣٤٬٣٩١(  النقد وما يماثلهصافي النقص في 

  -   ) ٢٦٬٧١٤(  -    ٢٦٬٧١٤   النقد المحول
   ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠   -   ١٬٦٦٠٬٦٤٠  ٦٩٬١٢٤٬١٢٠    السنة بدايةنقد وما يماثله في 

) ٢٦٬٧١٤( ٢٦٬٧١٤ ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣  للسنة النقد وما يماثله في نهاية  ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣ 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٨  

 
  (تتمة) المعلومات المالية التصوريةتسوية   ٤

 
  :٢٠٢١مارس  ٣١تسوية مجموع حقوق الملكية التصورية كما في   ٩- ٤

 

   
مارس  ٣١كما في 
  تعديالت تصورية  ٢٠٢١

مارس  ٣١كما في 
٢٠٢١  

  (تصورية)  )٢(إيضاح   الشركة 
   

     حقوق الملكية
  ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -   ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس المال
   ٣٠٬٥٥٩٬٨٥٧   )٤٬٤٤٥٬٦٣١(   ٣٥٬٠٠٥٬٤٨٨  نظامياحتياطي 

   ٢٧٧٬٠٥٧٬٢١٣    ٤٬٤٤٥٬٦٣١      ٢٧٢٬٦١١٬٥٨٢   أرباح مبقاة
  ٥١٧٬٦١٧٬٠٧٠  -   ٥١٧٬٦١٧٬٠٧٠  مجموع حقوق الملكية

 
   إيرادات  ٥

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (تصورية)   (تصورية)   (تصورية) 
    

     زمنية معينةفي نقطة 
  ٧٠٢٬٧٧٤٬١٨٤  ١٬٦٦٥٬٩٤٤٬٨٨٨  ٨٨٨٬٥٨٧٬٥٣٤  إيرادات من بيع البضائع - 

     في مرور الوقت
  ٣٢٬٤٦٠٬٨٩٢  ١٠١٬٦٨٤٬١٧٤  ٨٦٬٣٦٧٬٧٢٩   يم خدماتإيرادات من تقد - 

 ٧٣٥٬٢٣٥٬٠٧٦  ١٬٧٦٧٬٦٢٩٬٠٦٢  ٩٧٤٬٩٥٥٬٢٦٣  
 

مشتقة من عميل خارجي واحد (للسنة المنتهية في  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في مليون لایر سعودي تقريبًا للسنة  ٨١٣٫٢تم إثبات إيرادات بمبلغ 
  مليون لایر سعودي مشتقة من عميل خارجي واحد). ٦٤٦٫٣ومليار لایر سعودي  ١٫٤: ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١

 
  تكلفة اإليرادات  ٦

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
  (تصورية)   (تصورية)  (تصورية)   
     

   ٦٥٣٬٠٢٥٬٦٣٠   ١٬٢٦٦٬٧٢٣٬٢٨٩    ٦٣٤٬٢١٨٬٧٨٧    تكلفة المواد
  ٤٢٬٦٤٧٬٩١٨    ٥٧٬٩٥٤٬٤٦٣    ٤٤٬٩٤٠٬٩٣١    رواتب ومنافع

   ٣٣٬٦٩٩٬٥٢١    ٤١٬٦٢٠٬٢٤٤    ٤٠٬٧١٢٬٦٧٣   ١١، ١٠  استهالك
  ) ٢٥٧٬٨٣٨(    ٣٬٦٩٢٬٠٨٤    ٧٤٠٬٧٨٩   ١٣  مخصص (عكس) مخزون متقادم

  ٢٠٥٬٩٥٥   ١٧٢٬٥٢١    ٩١٬٦٧٣   ١٢  إطفاء
  ٣٬٨٠٠٬٤٩١   ٢٬٩٠٠٬٥١٣   -     تكاليف مقاولين من الباطن

   ٢٩٬٩٨٧٬٩٩٤    ٣٥٬٤٣١٬٥٥٢    ١٧٬٧٢٥٬٧٥٨    أخرى
   ٧٦٣٬١٠٩٬٦٧١    ١٬٤٠٨٬٤٩٤٬٦٦٦    ٧٣٨٬٤٣٠٬٦١١   
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٩  

 
  مصاريف عمومية وإدارية  ٧

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 
  (تصورية)   (تصورية)   (تصورية)  
     

  ١٣٬٢١٧٬٥٧٢    ١١٬٨٥٩٬٥٠٦    ٨٬٥١٢٬٨٧٨    رواتب ومنافع
    ١٬٤٧٩٬٩٧٦    ١٬٠٥٤٬٢٥٧    ١٬٨٤٣٬٩٨٤    أتعاب مهنية

    ١٬٣٤٦٬٤٧٢    ٩٧٤٬٨٥٣    ١٬٠١٣٬١٣٦    مرافق
  ٤٠٤٬٩١١    ٤١٣٬٣٠١    ٣١٣٬٦٨٧   ١٠  استهالك

    ٢٧٧٬٠٨٨    ٥١٨٬٠٤١    ٣١٠٬٨٤٦    إصالحات
  ١٥٤٬٣٤٨    ١٠٤٬٣٠٢    ١١٠٬٩٩٥     سفر

   ٦٬٤٩٤    ٤٣٬١٣٠    ٢٢٬٩١٨   ١٢  إطفاء
   -     ٧٠٬٣١٣    ١١٬١٢٩    نفقات تنظيف

  ٢٬٣٨٨٬٥٣٢    ١٬٨٠٦٬٢٠٤    ١٬٧٣٢٬٠٨١    أخرى
   ١٩٬٢٧٥٬٣٩٣    ١٦٬٨٤٣٬٩٠٧    ١٣٬٨٧١٬٦٥٤  

 
  وتسويقمصاريف بيع   ٨

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠٢١  إيضاح

  (تصورية) 
٢٠٢٠  

  (تصورية)
٢٠١٩  

  (تصورية)
     

  ٥٬٩٤٠٬٤٨١  ٤٬٩٩٩٬٥٢٦  ٣٬٨٠١٬٩١٢   إيجار
  ٤٬٣٤٩٬٥٠٨  ١٬٦٤٥٬٨٨٥  ١٬٢٥٨٬٩٥٥   رواتب ومنافع

  ٣٠٦٬٦١٤  ٨٣٬٠٠٣  ٩٦٬٦٦٧  ١٠  استهالك
  ٩١٩٬٥٨٠  ٩٢٨٬٧٨٦  ٣٨٩٬٢٦٩   أخرى

  ١١٬٥١٦٬١٨٣  ٧٬٦٥٧٬٢٠٠  ٥٬٥٤٦٬٨٠٣  
 

  تكاليف مالية  ٩
 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠٢١  إيضاح

  (تصورية) 
٢٠٢٠  

  (تصورية)
٢٠١٩  

  (تصورية)
     

   ٧٬٩٧٠٬٤٤٨   ٢٥٬٨٢١٬٧١٢   ١٥٬٥٩٨٬٥٠٨  ٢١  تكاليف مالية على اقتراضات قصيرة األجل
 ٨٬٢٢١٬٧٠٧  ١٠٬٣٥٢٬٤٣٠   ٩٬٠٣٧٬٠٠٦    طابات االعتمادنفقات تسهيالت خ

    ٩٬٧٠٨٬٢٢٥  ٩٬٣٤٢٬١٥١  ٥٬٧٤٧٬٣٠٧  ٢٤  تكاليف مالية على قروض من مساهمين
  -    ١٬٦٠٣٬٧٤٣  ١٬٢٤٩٬١٧٢  ١٩  تكاليف مالية على مطلوبات إيجارية

    ٥٬٦٥٧٬٢٩٢   ٢٬٣٣٠٬٩٢٤   ٤٣١٬٨٥٦  ١٨  تكاليف مالية على اقتراضات طويلة األجل
ارتباطات صندوق التنمية عكس رسوم 

الصناعية السعودي ("صندوق التنمية 
   ٧٥٥٬٦٤٠   ٩٥٤٬٣٩٢   -    الصناعية السعودي")

   ٥٥٨٬٧٨٣   ٢٬٥٠٠٬٥٧٧  ٥٧١٬٨٥٤   أخرى
  ٣٢٬٨٧٢٬٠٩٥   ٥٢٬٩٠٥٬٩٢٩  ٣٢٬٦٣٥٬٧٠٣   
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٠  

 
  ع ومعداتممتلكات ومصن  ١٠

 

 
  ٢٠٢٠أبريل  ١

  إضافات  (تصورية)
  استبعادات/

  تحويل
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
     ٢٠٢١مارس  ٣١

     التكلفة
      مبان وتحسينات على عقار

   ٧٣٬٢٠٣٬٤٠٢   ٢٬٥٨٥٬٠٢١     -    ٧٠٬٦١٨٬٣٨١   مستأجر
   ٥٥٤٬٩٤٧٬٤٩٠    ٢٬٥٣٤٬٨٨٥  ٣٬٥٤٣   ٥٥٢٬٤٠٩٬٠٦٢   مصنع وآالت
       ت ومعداتأثاث وتركيبا
   ٣٬٨٧٤٬٥٢٨  ٤٨٬٥٩٢   ٧٠٬٩٣٦    ٣٬٧٥٥٬٠٠٠   ومعدات

   ١٬٣٤٨٬٣٨٦  -      -     ١٬٣٤٨٬٣٨٦   سيارات
  -   ) ٥٬١٦٨٬٤٩٨(   ١٬٩٥٩٬٠٩٨   ٣٬٢٠٩٬٤٠٠   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

  ٦٣٣٬٣٧٣٬٨٠٦  -   ٢٬٠٣٣٬٥٧٧   ٦٣١٬٣٤٠٬٢٢٩   
    

     ٢٠٢١مارس  ٣١
     االستهالك المتراكم

     عقاربان وتحسينات على م
  ) ٣٦٬٥٤٢٬٠٦٥(   -   ) ٣٬٨٧٠٬٦٧٦(  ) ٣٢٬٦٧١٬٣٨٩(   مستأجر

  ) ٣١٤٬٥٧٨٬٨٠٠(  -   ) ٣٠٬٠٠١٬٨٣٤(  ) ٢٨٤٬٥٧٦٬٩٦٦(   مصنع وآالت
       أثاث وتركيبات ومعدات

  ) ٣٬٥٩٥٬٠١٧(  -   ) ١٨٢٬٧٠٢(  )٣٬٤١٢٬٣١٥(   ومعدات
  ) ١٬٢٧٧٬٤٠٤(  -   ) ٦٥٬٦٤٤(  )١٬٢١١٬٧٦٠(   سيارات

  )٣٥٥٬٩٩٣٬٢٨٦(  -   ) ٣٤٬١٢٠٬٨٥٦(  ) ٣٢١٬٨٧٢٬٤٣٠ (  
  ٢٧٧٬٣٨٠٬٥٢٠    ٣٠٩٬٤٦٧٬٧٩٩   صافي القيمة الدفترية

 

 
  ٢٠١٩أبريل  ١

  إضافات  (تصورية)
  استبعادات/

  تحويل
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
     ٢٠٢٠مارس  ٣١

     التكلفة
      مبان وتحسينات على عقار

   ٧٠٬٦١٨٬٣٨١   -   -    ٧٠٬٦١٨٬٣٨١   مستأجر
   ٥٥٢٬٤٠٩٬٠٦٢   -     ٣٣٤٬٩٦١    ٥٥٢٬٠٧٤٬١٠١   مصنع وآالت

       أثاث وتركيبات ومعدات
   ٣٬٧٥٥٬٠٠٠   -     ٢٣٦٬٨٨٧    ٣٬٥١٨٬١١٣   ومعدات

   ١٬٣٤٨٬٣٨٦   ) ٢٤٧٬٠٠٠(    ٩٠٬٤٦٤    ١٬٥٠٤٬٩٢٢   سيارات
   ٣٬٢٠٩٬٤٠٠   -     ٢٬٦٤٤٬٥٢٥    ٥٦٤٬٨٧٥   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

  ٦٣١٬٣٤٠٬٢٢٩   ) ٢٤٧٬٠٠٠(    ٣٬٣٠٦٬٨٣٧    ٦٢٨٬٢٨٠٬٣٩٢   
   

      ٢٠٢٠مارس  ٣١
      االستهالك المتراكم

      مبان وتحسينات على عقار
  ) ٣٢٬٦٧١٬٣٨٩(   -    )٣٬٧٨٢٬٦٠٥(   ) ٢٨٬٨٨٨٬٧٨٤(   مستأجر

  ) ٢٨٤٬٥٧٦٬٩٦٦(   -    ) ٣٠٬٩٦٢٬٩٠٩(   ) ٢٥٣٬٦١٤٬٠٥٧(   مصنع وآالت
       أثاث وتركيبات ومعدات

  )٣٬٤١٢٬٣١٥(   -    ) ١٧٤٬٣٢٩(   )٣٬٢٣٧٬٩٨٦(   عداتوم
  )١٬٢١١٬٧٦٠(    ٢٤٧٬٠٠٠   ) ٩٥٬٤٩٦(   )١٬٣٦٣٬٢٦٤(   سيارات

  )٣٢١٬٨٧٢٬٤٣٠(    ٢٤٧٬٠٠٠   ) ٣٥٬٠١٥٬٣٣٩(   ) ٢٨٧٬١٠٤٬٠٩١ (  
  ٣٠٩٬٤٦٧٬٧٩٩      ٣٤١٬١٧٦٬٣٠١   صافي القيمة الدفترية
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣١  

 
  (تتمة) ممتلكات ومصنع ومعدات  ١٠

 

  
  ٢٠١٨أبريل  ١

  إضافات  (تصورية)
  استبعادات/
  تحويل

  ٢٠١٩مارس  ٣١
  (تصورية)

٢٠١٩     
     التكلفة

      مبان وتحسينات على عقار
   ٧٠٬٦١٨٬٣٨١    ١٬٢٩١٬٥٠٧   -    ٦٩٬٣٢٦٬٨٧٤   مستأجر

   ٥٥٢٬٠٧٤٬١٠١    ١٨٬٤٧٨٬١٨٦   ٣٬٢٣٤٬٧٨٥    ٥٣٠٬٣٦١٬١٣٠   مصنع وآالت
       أثاث وتركيبات ومعدات

   ٣٬٥١٨٬١١٣   ) ٦٥٬٩٣٩(   ١٤٠٬٦١٠    ٣٬٤٤٣٬٤٤٢   ومعدات
   ١٬٥٠٤٬٩٢٢   ) ٣٥٧٬١٦٥(   -     ١٬٨٦٢٬٠٨٧   سيارات

   ٥٦٤٬٨٧٥   ) ١٩٬٨٣٤٬٨٥٥(   ٢٠٬١٨٣٬٣٢٢    ٢١٦٬٤٠٨   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
  ٦٢٨٬٢٨٠٬٣٩٢   ) ٤٨٨٬٢٦٦(    ٢٣٬٥٥٨٬٧١٧    ٦٠٥٬٢٠٩٬٩٤١   
 

      االستهالك المتراكم
      نات على عقارمبان وتحسي
  ) ٢٨٬٨٨٨٬٧٨٤(   -    )٣٬٧١٨٬٩٢١(   ) ٢٥٬١٦٩٬٨٦٣(   مستأجر

  ) ٢٥٣٬٦١٤٬٠٥٧(   -    ) ٣٠٬٣٦٧٬٨٢٦(   ) ٢٢٣٬٢٤٦٬٢٣١(  مصنع وآالت
       أثاث وتركيبات ومعدات

  )٣٬٢٣٧٬٩٨٦(    ١٢٥٬٧٤١   ) ١٩٣٬٤٥٤(   )٣٬١٧٠٬٢٧٣(   ومعدات
  )١٬٣٦٣٬٢٦٤(    ٣٥٧٬١٦٥   ) ١٣٠٬٨٤٥(   )١٬٥٨٩٬٥٨٤(   سيارات

  )٢٨٧٬١٠٤٬٠٩١(    ٤٨٢٬٩٠٦   ) ٣٤٬٤١١٬٠٤٦(   ) ٢٥٣٬١٧٥٬٩٥١ (  
  ٣٤١٬١٧٦٬٣٠١    ٣٥٢٬٠٣٣٬٩٩٠   

 
  األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي:يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى 

 
  عدد السنوات 
  

 ٢٠ – ١٠  مبان وتحسينات على عقار مستأجر  
 ٢٠ – ٢  مصنع وآالت  
 ٥ – ٢  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
 ٥ – ٣  سيارات  
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٢  

  
  موجودات حق االستخدام  ١١

 
  المجموع  مبنى  أرض 
    

     التكلفة
  ٤٠٬٨٣٢٬٩٠٩  ٢٬٤١٣٬٥٨٠  ٣٨٬٤١٩٬٣٢٩  (تصورية) ٢٠٢١مارس  ٣١و  ٢٠٢٠أبريل  ١في 

    
     االستهالك المتراكم

  ) ٧٬٠٠٢٬١٧٢(  ) ٦٠٣٬٣٩٥(  ) ٦٬٣٩٨٬٧٧٧(  (تصورية) ٢٠٢٠أبريل  ١في 
  ) ٧٬٠٠٢٬١٧١  ) ٨٩٢٬٦٧٨  ) ٦٬١٠٩٬٤٩٣(  االستهالك للسنة

  ) ١٤٬٠٠٤٬٣٤٣(  ) ١٬٤٩٦٬٠٧٣(  ) ١٢٬٥٠٨٬٢٧٠(  (تصورية) ٢٠٢١مارس  ٣١في 
    

     صافي القيمة الدفترية
  ٢٦٬٨٢٨٬٥٦٦  ٩١٧٬٥٠٧  ٢٥٬٩١١٬٠٥٩  (تصورية) ٢٠٢١مارس  ٣١في 

    
     التكلفة
     :١٦لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم تعديل ا

إثبات موجودات حق االستخدام مبدئيًا عند تطبيق  - 
أبريل  ١في  ١٦الدولي للتقرير المالي رقم المعيار 
٢٠١٩     

  ٤١٬٣٦١٬١٠٧  ٢٬٩٤١٬٧٧٨  ٣٨٬٤١٩٬٣٢٩  
  ) ٥٢٨٬١٩٨(  ) ٥٢٨٬١٩٨(  -   إنهاء عقود خالل السنة

  ٤٠٬٨٣٢٬٩٠٩  ٢٬٤١٣٬٥٨٠  ٣٨٬٤١٩٬٣٢٩  (تصورية) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
    

     االستهالك المتراكم
  -   -   -   (تصورية) ٢٠١٩أبريل  ١في 

  ) ٧٬١٠١٬٢٠٩(  ) ٧٠٢٬٤٣٢(  ) ٦٬٣٩٨٬٧٧٧(   استهالك
  ٩٩٬٠٣٧  ٩٩٬٠٣٧  -   إنهاء عقود خالل السنة

  ) ٧٬٠٠٢٬١٧٢(  ) ٦٠٣٬٣٩٥(  ) ٦٬٣٩٨٬٧٧٧(  (تصورية) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
    

     صافي القيمة الدفترية
  ٣٣٬٨٣٠٬٧٣٧  ١٬٨١٠٬١٨٥  ٣٢٬٠٢٠٬٥٥٢  (تصورية) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  
سنة ويتم أخذ  ١٦إلى  ٣إيجار فيما يتعلق بالعديد من قطع األراضي والمباني. عادةً ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة من لدى الشركة عقود 

  رة الشركة ستمارسه.خيار التمديد في االعتبار عندما يكون من المؤكد بشكل معقول أن إدا
 

ة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي يتم التفاوض على شروط اإليجار كألً على حدة وتحتوي على مجموع
  تعهدات، وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

 
   لم يكن لدى الشركة أي عقود إيجار قصيرة األجل أو منخفضة القيمة. ، ٢٠٢٠و ٢٠٢١مارس  ٣١خالل السنتين المنتهيتين في 

 
  ٧٫٨: ٢٠٢٠مارس  ٣١مليون لایر سعودي ( ٧٫٩، بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في للسنة 

  مليون لایر سعودي).
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  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٣  

 
  موجودات غير ملموسة  ١٢

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
   ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
     التكلفة

   ٢٬٠٧٥٬٨٦٨   ٢٬١١٥٬٣٩٧  ٢٬١٢٥٬٣٩٧   أبريل ١في 
   ٣٩٬٥٢٩   ١٠٬٠٠٠  ٦٬٠٠٥   إضافات
   ٢٬١١٥٬٣٩٧   ٢٬١٢٥٬٣٩٧  ٢٬١٣١٬٤٠٢  مارس ٣١كما في 

 
     اإلطفاء المتراكم

  )١٬٥٧١٬١٤٨(   ) ١٬٧٨٣٬٥٩٧(  ) ١٬٩٩٩٬٢٤٨(  أبريل ١في 
  ) ٢١٢٬٤٤٩(   ) ٢١٥٬٦٥١(  ) ١١٤٬٥٩١(   إطفاء

  )١٬٧٨٣٬٥٩٧(   ) ١٬٩٩٩٬٢٤٨(  ) ٢٬١١٣٬٨٣٩(  مارس ٣١كما في 
    

     صافي القيمة الدفترية
   ٣٣١٬٨٠٠  ١٢٦٬١٤٩  ١٧٬٥٦٣  مارس ٣١

 
  مقدر البالغ ثالث سنوات.تمثل الموجودات غير الملموسة البرمجيات ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي ال

 
  مخزون  ١٣

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
   ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

   ٧٦٬٥٤٦٬٠٣٨   ٨١٬١٢٧٬٤٨١  ٣٢٬١٦٠٬٠٢٦  مواد أولية
   ٧٬٨٤١٬٤٥١   ١٣٬٤٨٩٬٢٤٢  ١٥٬٣١٥٬٢٧٥  مواد استهالكية

   ٤٬٥١٢٬٢٨١   ٣٬٧٣٠٬٣٢٧  ١٬٠٥٨٬٥٧٥  أعمال قيد التنفيذ
   ١٠٥٬٣٦٦٬٢٩٩   ٥٤٬٣٩٠٬٦١٧  ٥٥٬٧٣٢٬٢٦٨  منتجات جاهزة الصنع

   ١٥٬٩٤٩٬٦٤٦   ١٩٬٧٧٥٬٣٠٩  ١٧٬٨٤٨٬٤٠٩  قطع غيار ولوازم، غير محتفظ بها للبيع
  -   ٢٧٬١٨٢٬٩٥٩  -   بضائع بالطريق

 ٢١٠٬٢١٥٬٧١٥   ١٩٩٬٦٩٥٬٩٣٥  ١٢٢٬١١٤٬٥٥٣   
  )٣٬١٨٦٬٣٦١(   ) ٦٬٨٧٨٬٤٤٥(  ) ٧٬٦١٩٬٢٣٤(  ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

 ٢٠٧٬٠٢٩٬٣٥٤   ١٩٢٬٨١٧٬٤٩٠  ١١٤٬٤٩٥٬٣١٩   
 

  فيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم:
 

 
   ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
 ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
 ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

   ٣٬٤٤٤٬١٩٩    ٣٬١٨٦٬٣٦١   ٦٬٨٧٨٬٤٤٥  أبريل ١في 
  ) ٢٥٧٬٨٣٨(   ٣٬٦٩٢٬٠٨٤  ٧٤٠٬٧٨٩  إضافات (عكوسات)

   ٣٬١٨٦٬٣٦١    ٦٬٨٧٨٬٤٤٥   ٧٬٦١٩٬٢٣٤  مارس ٣١كما في 
 

    

ق-260



  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)
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٣٤  

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى  ١٤

 
  ٢٠١٩مارس  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  إيضاح 
  (تصورية)  (تصورية)  (تصورية)  
     

   ٢٦٤٬٩٠١٬٨٤٠  ٥٥٣٬٢٤٥٬٩١٩  ٣٢٣٬٩٢٦٬٦٣٩   ذمم مدينة تجارية
  ) ٢٤٣٬٢٥١(  ) ٤٬١٧٠٬٩٣٠  ) ٦٬٦٦٩٬٢٠٣(   ئتمانية المتوقعةاالناقصاً: مخصص الخسارة 

  ٢٦٤٬٦٥٨٬٥٨٩  ٥٤٩٬٠٧٤٬٩٨٩  ٣١٧٬٢٥٧٬٤٣٦  
   ٢٬٨٨٦٬٣٤١  ٨٬٤٣٦٬٩٠٢  ١٨٬٩٣٥٬٤٢٩   دفعات مقدمة إلى موردين

  ٥٣٬٤٧٤    ٥٦٬٨٤٤  ٦٬١٩٥٬٤٠٥  ٢٤  أطراف ذات عالقة
  ١٬٥٠٩٬٦١٤  ١٥٬٢٧٩٬٩٤٣  ٤٬٣٨٢٬٠٥٨   موجودات عقود

      ٤٬١١٦٬٣٧٦  ٢٣   فوعة مقدماً دخل مدضريبة 
    ٥٨٬٦٩١٬٧٩٩   ٢٬٩٣٢٬٤١٧  ٢٬٧٤٦٬١١٣   مصاريف مدفوعة مقدماً 

    ٥٬٣٨١٬٥٠٣    ٦٦٨٬٩٣٨  ٤٬١٧٧٬٨٣٧    أخرى
  ٣٣٣٬١٨١٬٣٢٠  ٥٧٦٬٤٥٠٬٠٣٣  ٣٥٧٬٨١٠٬٦٥٤   

 
  فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:  (أ)

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠ارس م ٣١

  (تصورية)
   ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

    ٢٤٣٬٢٥١  ٤٬١٧٠٬٩٣٠   أبريل ١في 
   ٢٤٣٬٢٥١  ٣٬٩٢٧٬٦٧٩  ٢٬٤٩٨٬٢٧٣  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  ٢٤٣٬٢٥١  ٤٬١٧٠٬٩٣٠  ٦٬٦٦٩٬٢٠٣  مارس ٣١كما في 
 

 
   ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
   ٢٠١٩مارس  ٣١

  )(تصورية
    

  ٢٤٣٬٢٥١  ٣٬١٧٠٬٩٣٠  ٥٬٦٦٩٬٢٠٣  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة العام
    ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المحدد

 ٢٤٣٬٢٥١  ٤٬١٧٠٬٩٣٠  ٦٬٦٦٩٬٢٠٣   
 

خسارة المتوقعة على مدى عمر الذمم المدينة المتوقعة، الذي يستخدم مخصص التطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية   (ب)
التجارية والموجودات المالية األخرى. من أجل قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة، تم حساب الذمم المدينة التجارية بناًء على 

   خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التخلف عن السداد.
 

   لتجارية ومعدالت الخسارة المتوقعة:فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة ا  ) ج(
 

   أيام التأخر عن السداد 

  ٢٠٢١مارس  ٣١
   متداولة 

  يوماً  ٩٠حتى 

متأخرة السداد 
 ١٨٠ -  ٩١من 
   يوماً 

متأخرة السداد 
 ٣٦٥ -  ١٨١من 
  يوماً 

 ٣٦٥أكثر من 
  المجموع  يوماً 

  
     ٪ ١٠٠  ٪٧٫٦٦  ٪١٫٣٥ -  ٪٠٫٠٢  ٪٠٫١٨ -  ٪٠٫٠١  المتوقعةمعدل الخسارة 

إجمالي القيمة الدفترية للذمم 
  ٣٢٣٬٩٢٦٬٦٣٩  ١٢٩٬٣٩٤  ٥٬٧٩٥٬٨١٠  ١٨٨٬١٩٨٬٣٣١  ١٢٩٬٨٠٣٬١٠٤   المدينة التجارية

  ٥٬٦٦٩٬٢٠٣  ١٢٩٬٣٩٤  ٢٩٨٬٢٤٤  ٥٬٠٤٨٬٤٠١  ١٩٣٬١٦٤  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
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٣٥  

 
  (تتمة) تجارية وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة  ١٤

 
  الذمم المدينة التجارية ومعدالت الخسارة المتوقعة: (تتمة) فيما يلي تحليل أعمار  (ج) 

 
  أيام التأخر عن السداد 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١
   متداولة 

  يوماً  ٩٠حتى 

متأخرة السداد 
 ١٨٠ -  ٩١من 
   يوماً 

متأخرة السداد من 
  يوماً  ٣٦٥ -  ١٨١

 ٣٦٥أكثر من 
  المجموع  يوماً 

  
   ٪ ١٠٠-  ٪٥٫١٥  ٪٠٫٦٣-  ٪٠٫١٢  ٪٠٫٢٥-  ٪٠٫٠٢   ٪٠٫١٦ -  ٪٠٫٠١  معدل الخسارة المتوقعة

إجمالي القيمة الدفترية للذمم 
  ٥٥٣٬٢٤٥٬٩١٩  ٦٠٢٬٢٠٣  ٩٠٬١٩٢٬٧٢١  ١١٢٬٠٣٩٬١٢٠  ٣٥٠٬٤١١٬٨٧٥  المدينة التجارية

  ٣٬١٧٠٬٩٣٠  ٥٦٨٬٧٦١  ١٬١٨٧٬٤٥٦  ٧٠٢٬٩٠٣  ٧١١٬٨١٠  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
 

  أيام التأخر عن السداد 

  ٢٠١٩مارس  ٣١
   متداولة 

  يوماً  ٩٠حتى 

متأخرة السداد 
 ١٨٠ -  ٩١من 
   يوماً 

متأخرة السداد من 
  يوماً  ٣٦٥ -  ١٨١

أكثر من 
  المجموع  يوماً  ٧٣٠

  
     ٪١٠٠    ٪١٫٨٨  ٪٠٫٦٤  ٪٠٫٦٤-  ٪٠٫٠١  معدل الخسارة المتوقعة
        - إجمالي القيمة الدفترية 

  ٢٦٤٬٩٠١٬٨٤٠  ٢٤٣٬٢٥١  ٣٢٨٬٣٥١  ٧٢٢٬٤٤٣  ٢٦٣٬٦٠٧٬٧٩٥  ذمم مدينة تجارية
  ٢٤٣٬٢٥١  ٢٤٣٬٢٥١  -   -   -   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 
على التوالي،  ٢٠١٩و ٢٠٢٠، ٢٠٢١مارس  ٣١قبل شهراً  ٤٨تستند معدالت الخسارة المتوقعة على جدول المدفوعات للمبيعات على مدى فترة 

فترة. يتم تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على وعلى ما يقابلها من خسائر ائتمان سابقة وقعت في هذه ال
معدل التضخم للدولة التي ج المحلي اإلجمالي والعوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. حددت الشركة النات

   بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.السابقة  كثر مالءمة، وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارةتبيع منتجاتها فيها لكي تكون العوامل األ
 

مشروطة بإكمال العمل بنجاح. وعند االنتهاء من الخدمات،  يتم إثبات موجودات العقد مبدئًيا لإليرادات المكتسبة من تقديم الخدمة وهي  (هـ)
   بتة كموجودات عقد إلى ذمم مدينة تجارية.يتم إعادة تصنيف المبالغ المث

 
ً هو ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  ً أو كليا مارس  ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫٢، المبلغ اإلجمالي لسعر المعاملة غير المستوفى جزئيا
  مليون لایر سعودي). ٠٫٤مليون لایر سعودي و ٠٫١: ٢٠١٩مارس  ٣١و ٢٠٢٠

 
لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسارة  ٩دولي للتقرير المالي رقم تطبق الشركة المنهج المبسط للمعيار ال

خصص الخسارة االئتمانية ، كان م٢٠١٩و ٢٠٢٠، ٢٠٢١مارس  ٣١االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لموجودات العقد. كما في 
   المتوقعة على موجودات العقد غير جوهري.

األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على موجودات منخفضة القيمة. ويمثل الحد األقصى ال تحتوي الفئات   (و)
   الذمم المدينة المذكورة أعاله.للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية لكل فئة من فئات 

  
  ال تحتفظ الشركة بأي رهن كضمان.  (ز) 

 
  نقد وما يماثله ١٥

 

 
   ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  ١٦٬٤٢٨٬٥٧٧  ٧٠٬٧٢٤٬٦٥٣  ٤٢٬٣٠٤٬٢٠٠  نقد لدى البنوك
  ٥٧٬٩٦٧  ٦٠٬١٠٧  ١٢٬٢٤٣  نقد في الصندوق

 ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤   ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠  ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣   
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٣٦  

 
  رأس المال ١٦

 
: ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١لایر سعودي للسهم الواحد ( ١٠سهماً بمبلغ  ٢١٬٠٠٠٬٠٠٠من  ٢٠٢١مارس  ٣١يتكون رأس مال الشركة كما في 

  لایر سعودي للسهم الواحد) مملوكة كما يلي: ١سهماً بمبلغ  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥
  نسبة الملكية

 
  بلد

  التأسيس
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية) 

   مارس ٣١
٢٠٢٠  

  (تصورية)

   مارس ٣١
٢٠١٩  

  (تصورية)
     

وس شركة ويلسبون موريش
  ٥٠٫٠١  ٥٠٫٠١  ٥٠٫٠١  موريشوس  القابضة المحدودة

شركة عزيز للمقاوالت 
   واالستثمار الصناعي

المملكة العربية 
  -   ٢٨٫٥٠  ٢٨٫٥٠  السعودية

   العالمية لالستثمارشركة فيجن 
المملكة العربية 

  -   ١٦٫٥٠  ١٦٫٥٠  السعودية

  محورين للخدمات الصناعية
المملكة العربية 

  ٤٫٩٩  ٤٫٩٩  ٩٩٤٫  السعودية

  مصنع عزيز لألنابيب األوروبية
المملكة العربية 

  ٤٥٫٠٠  -   -   السعودية
  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  

 
لایر سعودي كجزء من تحويل الشركة  ٥أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ، ٢٠٢١مارس  ٣١خالل السنة المنتهية في 

شركة مساهمة مقفلة. بناًء على توصية مجلس اإلدارة، قرر مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية  من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
لایر سعودي. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذه الزيادة في  ٥س المال بمبلغ زيادة رأ ٢٠٢٠سبتمبر  ٢١غير العادية المنعقد في 

  .٢٠٢١مارس  ٣١ة في رأس المال خالل السنة المنتهي
 

سهماً إلى  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥باإلضافة إلى ذلك، وكجزء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، تمت زيادة إجمالي عدد األسهم من 
   لایر سعودي للسهم. ١٠سهماً مدرجاً بسعر  ٧٬٦٠٤٬٦٨٨لایر سعودي للسهم، وتم تحويلها إلى  ١سهماً مدرجاً بسعر  ٧٦٬٠٤٨٬٨٨٠

 

مليون  ١٣٤٫٠، قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الخاص بهم تحويل قروض من المساهمين بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٢٨في 
. انظر ٢٠٢١مارس  ٣١. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بتعديل السجل التجاري خالل السنة المنتهية في لایر سعودي إلى رأس مال

  .٢٨و ٢٤إليضاحين رقم أيًضا ا
 

  احتياطي نظامي ١٧
 

للسنة إلى احتياطي نظامي حتى ٪ من صافي الربح ١٠بموجب متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركة أن تحول 
  .٢ح ٪ من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على مساهمي الشركة. انظر أيضاً اإليضا٣٠يعادل 

 

   اقتراضات طويلة األجل ١٨
 

  ٢٠١٩مارس  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  إيضاح 
  (تصورية)  (تصورية)  (تصورية)  
     

  ٣٦٬٤٧٥٬٠٠٠  ٣٢٬٦٩٨٬٠٠٠  -   ١٨٫١  الصناعية السعوديصندوق التنمية 
  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  -   ١٨٫٢  قرض من بنك تجاري

   -  ١١١٬٤٧٥٬٠٠٠  ٧٠٬١٩٨٬٠٠٠  
  ) ٩٥٤٬٣٩٢(     -   -    تكاليف المعامالت غير المطفأةناقصاً: 

  ١٬٨٤٥٬٧٩٧  ٥٤١٬١٢٥  -    زائًدا: تكاليف مالية مستحقة
   -  ١١٢٬٣٦٦٬٤٠٥  ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥  
     

      يتم عرض االقتراضات طويلة األجل كما يلي:
الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات 

  ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥  -    المتداولة
٧٤٬٨٦٦٬٤٠٥  

  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠  -   -    ير المتداول من اقتراضات طويلة األجلالجزء غ
   -   -   ١١٢٬٣٦٦٬٤٠٥   
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٧  

 
   (تتمة) اقتراضات طويلة األجل  ١٨

 
  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ١- ١٨

 
ل إنشاء مرافق مصنع مليون لایر سعودي لتموي ١٢٥٫٢يمثل ذلك القرض الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 

والمدفوعة مقدًما من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي الشركة. إن القرض مقوم باللایر السعودي. يتم تحميل األتعاب اإلدارية السنوية 
  صناعية السعودي.، قامت الشركة بسداد القرض بالكامل من صندوق التنمية ال٢٠٢١ماس  ٣١بموجب اتفاقية القرض. خالل السنة المنتهية في 

 
  قرض من بنك تجاري  ٢- ١٨

 
تجاري محلي. القرض مقوم باللایر السعودي ويحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة ، حصلت الشركة على تسهيل قرض من بنك ٢٠١٦خالل 

، قامت الشركة بسداد ٢٠٢١مارس  ٣١في والتي تستند إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية (سايبور"). خالل السنة المنتهية 
  القرض بالكامل من بنك تجاري.

 
  مطلوبات إيجارية ١٩

 
  أبرمت الشركة بعض االتفاقات التي منحت الشركة الحق في موجودات حق االستخدام وااللتزامات المتعلقة بقطع األراضي والمباني.

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  -   ٤٧٬٥٣٢٬٩٣٦  ٤٧٬٥٣٢٬٩٣٦  الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية
  -   ) ٨٬٠٩٥٬٩٢٨(  ) ١٦٬٠٢٩٬٥٣٥(  ناقصاً: سداد الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 ٣٩٬٤٣٧٬٠٠٨  ٣١٬٥٠٣٬٤٠١   -  
  -   ) ٥٬١١٣٬٨٦٦(  ) ٣٬٨٦٤٬٦٩٦(  ناقصاً: التكاليف المالية المستقبلية غير المستحقة بعد
  -   ٣٤٬٣٢٣٬١٤٢  ٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥  صافي القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار

ناقًصا: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات 
  -   ) ٦٬٨٠٣٬١٩١(  ) ٥٬٩٣٢٬٣٢٨(  المتداولة

  -   ٢٧٬٥١٩٬٩٥١  ٢١٬٧٠٦٬٣٧٧  الجزء غير المتداول من المطلوبات اإليجارية
 

  إليجارية:فيما يلي الحركة في المطلوبات ا
 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  -   -   ٣٤٬٣٢٣٬١٤٢  أبريل ١في 
إثبات مبدئي لمطلوبات عقود االيجار عند تطبيق المعيار 

  -   ٤١٬٣٦١٬١٠٧  -   ١٦الدولي للتقرير المالي رقم 
  -   ١٬٦٠٣٬٧٤٣  ١٬٢٤٩٬١٧٠  تراكم تكاليف مالية خالل السنة

  -   ) ٥٤٥٬٧٨٠(  -   عقد اإليجار الذي تم إنهاؤه خالل السنة
  -   ) ٨٬٠٩٥٬٩٢٨(  ) ٧٬٩٣٣٬٦٠٧(  مدفوعات مقدمة خالل السنة

  -   ٣٤٬٣٢٣٬١٤٢  ٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥  مارس ٣١كما في 
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  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٨  

 
  التزامات منافع الموظفين ٢٠

 
  وصف عام للخطة  ١- ٢٠

 
المبالغ المسددة عند نهاية خدمة ي المملكة العربية السعودية. يتم احتساب تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل ف

وط الموظفين وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشر
ط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات ن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطالمنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إ

ر اكتواري سداد المنافع عند استحقاقها عند إنهاء العمل. تم آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة من قبل خبي
  .٢٠٢١مارس  ٣١مستقل كما في 

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  ة)(تصوري
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

   ٨٬١٧٣٬٩٦٠   ١١٬٤٣٢٬٦٧٠  ١٤٬٨٣٧٬٣٩٠  أبريل ١في 
   ١٬٤٧٠٬١٧٠  ١٬٩٨١٬٧٨٠  ١٬٥٩١٬٧٧٣  تكلفة الخدمة الحالية

   ٤٠٢٬٦٩٠  ٤٧٢٬٣٢٠  ٥٢٨٬٥٠٤  مصروف فائدة
  ) ٢٤٠٬١٥٠(  ) ٦٣٨٬٥٤٠  ) ١٬٣٤٤٬٢٧١  مدفوعات

   ١٬٦٢٦٬٠٠٠  ١٬٥٨٩٬١٦٠  ١٬٠١٦٬٦٣٢  إعادة القياس
   ١١٬٤٣٢٬٦٧٠  ١٤٬٨٣٧٬٣٩٠  ١٦٬٦٣٠٬٠٢٨  مارس ٣١كما في 

 
  المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ٢- ٢٠

 
  فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:

  مارس ٣١المنتهية في للسنة 

 
٢٠٢١  

  (تصورية)
٢٠٢٠  

  (تصورية)
٢٠١٩  

  (تصورية)
    

   ١٬٤٧٠٬١٧٠   ١٬٩٨١٬٧٨٠  ١٬٥٩١٬٧٧٣  تكلفة الخدمة الحالية
   ٤٠٢٬٦٩٠   ٤٧٢٬٣٢٠  ٥٢٨٬٥٠٤  تكلفة الفائدة

   ١٬٨٧٢٬٨٦٠  ٢٬٤٥٤٬١٠٠  ٢٬١٢٠٬٢٧٧  أو الخسارة مجموع المبلغ المثبت في الربح
     إعادة القياس

  االفتراضات الماليةارة من التغير في خس
  ١٬٠٨٧٬٧٧٠   ١٬٣٩٥٬٣٥٠  ٣٢٧٬٣٦٧   

   ٥٣٨٬٢٣٠   ١٩٣٬٨١٠  ٦٨٩٬٢٦٥  أرباح الخبرة
   ١٬٦٢٦٬٠٠٠  ١٬٥٨٩٬١٦٠  ١٬٠١٦٬٦٣٢   مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر

 
  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  ٣- ٢٠

 

 
   ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  ٪٤٫٣  ٪٣٫٥  ٪٣٫٦٠  معدل الخصم
  ٪٣٫٠  ٪٣٫٠  ٪٣٫٠٠  معدل الزيادة في الرواتب

 
  تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  ٤- ٢٠

 
  معدل الخصم

  

 
   ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  ) ١٬٤١٨٬٦١٠(  ) ١٬٨٢٠٬١٦٠(  ) ١٬٩٤٦٬٩٢٩(  معدل الخصمفي  ٪١زيادة بنسبة 
  ١٬٧٠٧٬٠٥٠  ٢٬١٧٧٬٩٨٠  ٢٬٣٢٥٬٦٥٧  في معدل الخصم ٪١نقص بنسبة 
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  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٣٩  

 
  (تتمة) التزامات منافع الموظفين  ٢٠

 
  (تتمة) تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  ٤- ٢٠

  
  معدل الزيادة في الرواتب

 

 
   ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

   ١٬٧١١٬٨٤٠  ٢٬١٨٤٬٧٥٠  ٢٬٣١٥٬٨٧٨  في معدل زيادة الرواتب ٪١زيادة بنسبة 
  ) ١٬٤٤٧٬٣٠٠(  ) ١٬٨٤٤٬٧٣٠(  ) ١٬٩٧٤٬٨٥٨(  في معدل زيادة الرواتب ٪١نقص بنسبة 

 
ابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون االفتراضات األخرى ثيستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع 

ة التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام منافع الموظفين إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريق
ة في نهاية فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند حساب إنهاء عقد دة االئتمان المتوقع(القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطريقة وح

  الموظف.
 

  تحليل االستحقاق المتوقع  ٥- ٢٠
 

سنة. ويوضح الجدول أدناه تحليل االستحقاق المتوقع لمنافع نهاية الخدمة غير  ١٣يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة للشركة 
  المخصومة:

 

 
أقل من سنة 

  بين سنة إلى سنتين  واحدة
 ٥بين سنتين إلى 

  سنوات
 ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
     

  ٢٠٢١مارس  ٣١في 
  ٩١٬٤٦٠٬٩٣٠  ٨٧٬٩٨٦٬٠١٢  ٢٬٤١٠٬٦٩٨  ٤٥٨٬٤٤٢  ٦٠٥٬٧٧٨  (تصورية)

 
  اقتراضات قصيرة األجل  ٢١

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

   ١٧٣٬٦٩٠٬٠٠٧   ٤٣٥٬٠٤١٬٨١٦  ١٢٩٬٢٠٠٬٨٧٢  يرة األجلاقتراضات قص
  -   ١٬٣٨٥٬٨٩٩  ١٬٢٠٧٬٩٠٧  تكاليف مالية مستحقة

   ١٣٬٤٣٣٬٩١٨   -   -   سحب بنكي على المكشوف
 ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥  ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥  ١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩   

 
الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحمل  وتسهيالت السحوبات البنكية على المكشوف التي تمتمثل تلك االقتراضات البنكية قصيرة األجل 

بل نفقات مالية بمعدالت السوق السائدة التي تعتمد على معدالت سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور). إن هذه التسهيالت مضمونة مقا
    ل مقومة باللایر السعودي.شركة. إن القيم الدفترية لالقتراضات قصيرة األجضمانات شركات مقدمة من قبل المساهمين في ال
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٤٠  

  
   ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وتكاليف مالية مستحقة متعلقة بقروض المساهمين  ٢٢

  
 

  إيضاح 
مارس  ٣١

  ؤ(تصورية)٢٠٢١
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
     

   ٩٦٬٦٩٩٬٤٠١  ٣٨٬٨٠٩٬٥٩٦  ١٧٬٣٢٤٬٥١٣   عمالءدفعات مقدمة من 
  ) ٣٨٬٣٧١٬٥٠١(  -    -     فعات غير متداولة مقدمة من عمالءناقًصا: د

  ٥٨٬٣٢٧٬٩٠٠  ٣٨٬٨٠٩٬٥٩٦  ١٧٬٣٢٤٬٥١٣  
   ٢٧٠٬٨٣٤٬٤٢٥  ١٢٦٬١٢٥٬٩٢٣  ٧٦٬٥٢٩٬٣٩٧   ذمم دائنة تجارية

   ٤٬٣٦٦٬٧٩٠  ٨٬٧٢٧٬٠١٦  ٧٬٠٢٦٬٤٧٢   رواتب ومنافع
   ٧٬١٢١٬٩٠٦  ١٦٬١٥١٬٥٦٣  ٨٬٢٨٤٬٢٣٦   مستحقةمصاريف 

   ٧٬٥١٩٬١٢٩  ٣١٬٨١٨  ٤٠١٬٥٠١  ٢٤  أطراف ذات عالقة
  -   ٢٥٬٠٣٣٬١٠١  -    ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

   ٣٦٬٥٠٦٬٩٢٣  ٦٤١٬٨٣٦  -    تكاليف مالية مستحقة متعلقة بقرض مساهمين
   ١٬٣٧٠٬٦٦٩  -   ٣٬١٣٧    أخرى

  ٣٨٦٬٠٤٧٬٧٤٢  ٢١٥٬٥٢٠٬٨٥٣  ١٠٩٬٥٦٩٬٢٥٦   
 

  أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٢٣
 

  الوعاء الزكوي التقريبي العائدة إلى المساهمين السعوديين مكونات  ١- ٢٣
 

والمخصصات في تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل بشكل أساسي من حقوق المساهمين السعوديين 
لصافي القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات والمصنع والمعدات بداية السنة والدخل المعدل واالقتراضات والمطلوبات اإليجارية ناقصاً الخصومات 

   وموجودات حق االستخدام وقطع الغيار.
 

لعائدة إلى المساهم السعودي. تستحق الزكاة على الربح المعدل ٪ من الوعاء الزكوي، باستثناء الربح المعدل للسنة، ا٢٫٥٧٨تستحق الزكاة بنسبة 
  ٪.٢٫٥للسنة بنسبة 

 
  ضريبة الدخلمصروف   ٢- ٢٣

  مارس ٣١للسنة المنتهية في 

  
٢٠٢١  

  (تصورية) 
٢٠٢٠  

  (تصورية)
٢٠١٩  

  (تصورية)
    

  -   ٢٢٬٧٥٢٬٦٣٥  ١٤٬٩٧٣٬٩٢١  ضريبة حالية
  ) ٢٬٩٣٥٬٦٢٥(  ٣٬٦٧٤٬٤٠١  ٧٬٢٦٤٬٥٣٦  محّمل (دائن) ضريبة مؤجلة

 ٢٬٩٣٥٬٦٢٥(  ٢٦٬٤٢٧٬٠٣٦  ٢٢٬٢٣٨٬٤٥٧ (  
  

 
  لالسترداد) زكاة وضريبة دخل مستحقة (قابلة  ٣- ٢٣

 
  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة 
    

  ٢٤٬١٨١٬١٤٨  ١٩٬٣٧٤٬١٩٧  ٤٬٨٠٦٬٩٥١  رية)(تصو ٢٠٢٠أبريل  ١في 
  ٢٠٬٦٢٧٬١٨٣  ١٤٬٩٧٣٬٩٢١  ٥٬٦٥٣٬٢٦٢  مخصص للسنة

  ) ٢٧٬٠٧٨٬٢٤٧(  ) ٢٢٬٤٣٥٬٤٨١(   )٤٬٦٤٢٬٧٦٦(   مدفوعات
  ) ١٦٬٠٢٩٬٠١٣(  ) ١٦٬٠٢٩٬٠١٣(  -   ضريبة مدفوعة مقدماً خالل السنة

  ١٬٧٠١٬٠٧١  )٤٬١١٦٬٣٧٦(    ٥٬٨١٧٬٤٤٧   (تصورية) ٢٠٢١ارس م ٣١في 
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤١  

  وذمم مدينة أخرى.مليون لایر سعودي ضمن ذمم مدينة تجارية  ٤٫١تم ادراج ضريبة الدخل المدفوعة مقدماً بمبلغ 
 

  (تتمة) أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل  ٢٣
 

  (تتمة) زكاة وضريبة دخل مستحقة (قابلة لالسترداد)  ٣- ٢٣
 

  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة 
    

  ) ٣٬١٦٨٬٢٢٦(  ) ٣٬٢١٨٬٦٠٤(  ٥٠٬٣٧٨  (تصورية) ٢٠١٩أبريل  ١في 
  ٢٧٬٥٠٩٬٢٠٨  ٢٢٬٧٥٢٬٦٣٥  ٤٬٧٥٦٬٥٧٣  مخصص للسنة

  ) ١٥٩٬٨٣٤(  ) ١٥٩٬٨٣٤(  -   مدفوعة مقدماً خالل السنةضريبة 
  ٢٤٬١٨١٬١٤٨  ١٩٬٣٧٤٬١٩٧  ٤٬٨٠٦٬٩٥١  (تصورية)٢٠٢٠مارس  ٣١في 

 
  المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة 
    

  ) ٣٬٠٥١٬٣٩٧(  ) ٤٬٢٤٦٬٢٩٨(  ١٬١٩٤٬٩٠١  (تصورية)٢٠١٨أبريل  ١في 
  ٥٠٬٣٧٨  -   ٥٠٬٣٧٨  مخصص للسنة

  ) ١٦٧٬٢٠٧(  -   ) ١٦٧٬٢٠٧(  تعديالت تتعلق بفترات سابقة
 )١١٦٬٨٢٩(  -   ) ١١٦٬٨٢٩ (  

  -   ١٬٠٢٧٬٦٩٤  ) ١٬٠٢٧٬٦٩٤(  ضريبة مدفوعة مقدماً خالل السنة
  ) ٣٬١٦٨٬٢٢٦(  ) ٣٬٢١٨٬٦٠٤(  ٥٠٬٣٧٨  (تصورية)٢٠١٩مارس  ٣١في 

 
  تسوية عددية لمصروف ضريبة الدخل إلى الضريبة المستحقة فرضا  ٤- ٢٣

 
  مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
٢٠٢١  

  (تصورية) 
٢٠٢٠  

  (تصورية)
٢٠١٩  

  (تصورية)
    

  ) ٩٠٬٤٩٢٬٣٦٥(   ٢٨٠٬٥١٤٬٦٦٠  ١٨٠٬٧٨٢٬٠٤١  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

  ٪ ٢٠  ٪ ٢٠  ٪ ٢٠  معدل ضريبة الدخل المطبق على الشركة
  ٪٥٠٫٠١  ٪٥٠٫٠١  ٪٥٠٫٠١   نسبة الملكية الفعلية الخاضعة لضريبة الدخل

    
  ) ٩٬٠٥١٬٠٤٦(  ٢٨٬٠٥٧٬٠٧٦  ١٨٬٠٨١٬٨٢٠  الفعليةضريبة الدخل على نسبة الملكية 

     التسوية:
إضافة: األثر الضريبي للضريبة المؤجلة التي لم يتم 

  تسجيلها في السنة السابقة
  ٣٧٠٬٩٧٢  ) ٨٬٨٥٦(  ٤٬٥٧٦٬٥٠٥  

إضافة: الضريبة المؤجلة المتعلقة بالخسائر الضريبية 
   المرحلة غير المثبتة

        -   -  ٩٨٥٬٣٠٠  
إضافة: األثر الضريبي للمبالغ غير خاضعة للضريبة عند 

  ٤٬٧٥٩٬١٤٩  ) ١٬٦٢١٬١٨٤(  ) ٤١٩٬٨٦٨(   احتساب الدخل الخاضع للضريبة
 ٢٬٩٣٥٬٦٢٥(  ٢٦٬٤٢٧٬٠٣٦  ٢٢٬٢٣٨٬٤٥٧ (  

 
    

ق-268



  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٢  

 
  (تتمة) تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل أمور ٢٣

 
  فروقات مؤقتة  ٥- ٢٣

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  ) ٩٠٬٤٩٢٬٣٦٥(   ٢٨٠٬٥١٤٬٦٦٠  ١٧٥٬٦٦٧٬٧٧٦  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

     فروقات مؤقتة:
  ٩٬٨٧٦٬٨٦٠  -   -   استهالك - 
  ٤٬٠٤٢٬٤٠٤  ٢٬٤٥٤٬١٠٠   ٢٬٦٢٧٬٤٨٧   ع الموظفينالتزامات مناف - 
     ٣٬٩٢٧٬٦٧٩   ٢٬٤٩٨٬٢٧٤   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة - 
  -   ٣٬٧٣١٬٣٩١   ٦٤٨٬٧٨٥   مخصص مخزون متقادم - 
  ) ١٠٢٬٣٧٣(  ) ٣٩٬٣٠٨(  ) ٥٠٩٬٨٣٤(  أخرى - 

  ) ٧٦٬٦٧٥٬٤٧٤(  ٢٩٠٬٥٨٨٬٥٢٢  ١٨٠٬٩٣٢٬٤٨٨   صافي الدخل المعدل للسنة لغرض الزكاة
 

  وضع الشهادات والربوط النهائية    ٦- ٢٣
 

. إن الربوط للسنوات من ٢٠١٠وضريبة الدخل النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى حصلت الشركة على الربوط الزكوية 
ً من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. استلمت الشركة شهادات الز ٢٠٢٠حتى  ٢٠١١ كاة وضريبة الدخل للسنوات حتى قيد الفحص حاليا
٢٠٢٠ .  

 
ً في  ٤٫٦مع التزام إضافي بمبلغ  ٢٠١٦الشركة ربوط الزكاة والضريبة لسنة بعد تاريخ التقرير، استلمت  مليون لایر سعودي. إن الشركة حاليا

شا أي التزام عند القرار النهائي لهذه الربوط. طور تقديم االعتراض على الربط إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تعتقد إدارة الشركة أنه لن ين
  .٢٠٢١اء أي تعديل في المعلومات المالية التصورية لسنة وعليه، لم يتم إجر

 
  مطلوبات (موجودات) الضريبة المؤجلة  ٧- ٢٣

 
  يتضمن الرصيد الفروقات المؤجلة العائدة إلى:

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  ) ٩٢٬٣٤١٬٤٠٨(  ) ٥٨٬١٦٧٬٩٦٩(  ) ٣٤٬٤٠٠٬٦٣٩(  خسائر مرحلة
  ) ٤٬٦٠٩٬٧٩٧(  ) ٦٬٠١٧٬٧٧٥(  ) ٨٬٣١٦٬٦٧٩(  التزامات منافع الموظفين
  ) ١٬٠٣٤٬٠٦١(  ) ٢٬٩٠٠٬١٢٩(  ) ٣٬٨١٠٬٣٧٩(  مخصص مخزون متقادم

  ٨٣٬٣٠٧٬١٣٥  ٦٩٬٥٩١٬٥٩٩  ٩٠٬٢٧٥٬٨٨٨  ممتلكات ومصنع ومعدات
  -   ١٬١٨٨٬١٥٥  ) ٣٬٧٣١٬٦٣٥(  أخرى

 - (القابلة للخصم) الخاضعة للضريبة الفروقات المؤقتة 
  ) ١٤٬٦٧٨٬١٣١(  ٣٬٦٩٣٬٨٨١  ٤٠٬٠١٦٬٥٥٦  بالصافي

    
  ) ٢٬٩٣٥٬٦٢٥(  ٧٣٨٬٧٧٦  ٨٬٠٠٣٬٣١٢  مطلوبات (موجودات) الضريبة المؤجلة
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٣  

 
  (تتمة) أمور تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل ٢٣

 
  حركة التزام الضريبة المؤجلة  ٨- ٢٣

 
  المؤجلة العائدة إلى:الحركة في الضريبة 

 

  خسائر مرحلة 
التزامات منافع 

  الموظفين
مخصص مخزون 

  متقادم
ممتلكات ومصنع 

  المجموع  أخرى  ومعدات
       

 ٢٠٢٠أبريل  ١في 
  ) ٧٣٨٬٧٧٦(  ) ٢٣٧٬٦٣١  ) ١٣٬٩١٨٬٣٢٠  ٥٨٠٬٠٢٦  ١٬٢٠٣٬٥٥٥  ١١٬٦٣٣٬٥٩٤  (تصورية)

      
        على: دائن/  (محمل)

الخسارة ة الربح أو قائم
  ) ٧٬٢٦٤٬٥٣٦(  ٩٨٣٬٩٥٨  ) ٤٬١٣٦٬٨٥٨  ١٨٢٬٠٥٠  ٤٥٩٬٧٨٠) ٤٬٧٥٣٬٤٦٦(  والدخل الشامل اآلخر

 ٢٠٢١مارس  ٣١في 
  ) ٨٬٠٠٣٬٣١٢(  ٬٣٢٧٦٧٤  ) ١٨٬٠٥٥٬١٧٨  ٧٦٢٬٠٧٦  ١٬٦٦٣٬٣٣٥  ٦٬٨٨٠٬١٢٨  (تصورية)

 

  خسائر مرحلة 
التزامات منافع 

  مخصص مخزون متقادم  الموظفين
ممتلكات ومصنع 

  المجموع  خرىأ  ومعدات
       

 ٢٠١٩أبريل  ١في 
  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  -   ) ١٦٬٦٦١٬٤٢٨(  ٢٠٦٬٨١٢  ٩٢١٬٩٥٩  ١٨٬٤٦٨٬٢٨٢  (تصورية)

       
         دائن / (محمل) على:

قائمة الربح أو الخسارة 
  ) ٣٬٦٧٤٬٤٠١  ) ٢٣٧٬٦٣١  ٢٬٧٤٣٬١٠٨  ٣٧٣٬٢١٤  ٢٨١٬٥٩٦  ) ٦٬٨٣٤٬٦٨٨(  والدخل الشامل اآلخر

 ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
  ) ٧٣٨٬٧٧٦  ) ٢٣٧٬٦٣١(  ) ١٣٬٩١٨٬٣٢٠  ٥٨٠٬٠٢٦  ١٬٢٠٣٬٥٥٥  ١١٬٦٣٣٬٥٩٤  (تصورية)

 

  خسائر مرحلة 
التزامات منافع 
  الموظفين

مخصص مخزون 
  متقادم

ممتلكات ومصنع 
  المجموع  أخرى  ومعدات

       
 ٢٠١٨أبريل  ١في 

  -   -   -   -   -   -   (تصورية)
       

         دائن / (محمل) على:
قائمة الربح أو الخسارة 

  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  -   ) ١٦٬٦٦١٬٤٢٨(  ٢٠٦٬٨١٢  ٩٢١٬٩٥٩  ١٨٬٤٦٨٬٢٨٢  روالدخل الشامل اآلخ
 ٢٠١٩مارس  ٣١في 

  ٢٬٩٣٥٬٦٢٥  -   ) ١٦٬٦٦١٬٤٢٨(  ٢٠٦٬٨١٢  ٩٢١٬٩٥٩  ١٨٬٤٦٨٬٢٨٢  (تصورية)
 

مليون لایر  ٥٠٫٥بمبلغ عند الدمج، لم يتم استخدام الخسائر الضريبية غير المستخدمة لشركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب 
  إلثبات أصل الضريبة المؤجلة بسبب عدم التأكد من إمكانية تحويل الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الشركة. سعودي

 
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢٤

 
ات العالقة موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وكبار 

  منشآت األعمال التي يمتلك المساهمون حصة فيها ("أطراف ذات عالقة أخرى").
 

ين تتطلب اتفاقية المساهمين تصويتًا متحفًظا باألغلبية لجميع القرارات األساسية. وعليه، تخضع الشركة للسيطرة المشتركة من قبل المساهم
٪) وشركة فيجن ٢٨٫٥٪) وشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي (٥٠٫٠١حدودة (ي شركة ويلسبون موريشوس القابضة المالرئيسيين، أ

  ٪). وتخضع شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة بشكل رئيسي لسيطرة شركة ويلسبون كورب المحدودة.١٦٫٥العالمية لالستثمار (
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٤  

  
  (تتمة) ات عالقةمعامالت وأرصدة مع أطراف ذ  ٢٤
  

  المعامالت التي قامت بها الشركة:فيما يلي أهم   (أ)
 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
٢٠٢١  

  (تصورية) 
٢٠٢٠  

  (تصورية)
٢٠١٩  

  (تصورية)
     طبيعة المعامالت والعالقة

  ٦٠٠٬٧٥٩  -   -   مبيعات إلى المساهمين
  ٣٬٧٣٤٬٢٣٤  ٣٬٧٠١٬٣١٣   ٧٤٢٬٠٠٩   مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من مساهم

  ٩٬٧٠٨٬٢٢٥   ٩٬٣٤٢٬١٥١  ٥٬٢٣٧٬٧٨٣  قبل المساهمين نفقات مالية محملة من
  ١٢٤٬٤٠٩   ٣٬٥٣٧٬٥٨٨  -   تكلفة محملة من قبل المساهمين
  ١٬٨٢٩٬٥٢٨  -   -   تكلفة محملة من قبل المساهمين

   -    -   ٥٬٩٣٠٬٠٣٢  مصاريف االكتتاب العام األولي المحملة على المساهمين
  ٥٬٢٣٩  -   -   تكلفة محّملة على مساهم

  -   ٢٬٦٠٢٬٤٧٧  ١٨٤٬٠٣١  على شركات زميلةتكلفة محملة 
  ٢٬٣٢٨٬٣٢٤  -   ٢٥٬٢٨٨٬٨٩٧  مشتريات وخدمات أخرى ذات صلة من الشركات الزميلة

  -   -   ٦٬٨٤٧٬٩٤٤  ضمانات شركات محملة على الشركة
 

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة:  (ب)
 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
٢٠٢١  

  (تصورية)
٢٠٢٠  

  (تصورية)
٢٠١٩  

  (تصورية)
    

   ٨٥٨٬٨١٢   ٣٬٥٤٨٬٠٥٦  ٣٬١٣٠٬٩٥٤  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين
   ٣٣٬٠١٠   ١٨٠٬٦٤١  ١١٣٬٩٢٢  منافع ما بعد الخدمة

 ٨٩١٬٨٢٢   ٣٬٧٢٨٬٦٩٧  ٣٬٢٤٤٬٨٧٦   
 

   قروض من المساهمين  (ج) 
 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  ٩١٬٨٣٩٬٦٤٠  ٧٦٬٨٣٩٬٦٤١  ٤٨٢٬٨٢٧  ة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودةشرك
  -   ٤٩٬٠٤٦٬٠١٨  ٢٧٥٬١٤٨  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

  -   ٢٩٬٠٣٢٬٩٠٠  ١٥٩٬٢٨٨   شركة فيجن العالمية لالستثمار
  -   -   ٤٨٬١٧٦  للخدمات الصناعيةمحورين 

   ٥٣٬٠٦٦٬١٩٨  -   -   مصنع عزيز لألنابيب األوروبية
   ٤٠٬٠١٢٬٧٢٠  -   -   الشركة العربية لمشاريع األنابيب

 ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨  ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩  ٩٦٥٬٤٣٩  
  -   -   ٢٬١٩٩٬٠٢٩  تكاليف مالية مستحقة متعلقة بالقروض من المساهمين

 ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨  ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩  ٣٬١٦٤٬٤٦٨  
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٥  

 
  (تتمة)معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   ٢٤

 
  (تتمة) قروض من المساهمين  (ج) 

  
  فيما يلي الحركة في القروض من المساهمين:

 
  ٢٠١٩مارس    ٢٠٢٠مارس    ٢٠٢١مارس  ٣١ 
  (تصورية)  (تصورية)  (تصورية) 
    

   ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨  ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩  ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩  أبريل ١في 
    -  

   -   -   ٧٬٣٦٥٬٥٧٧  إضافات
  -   -   ) ٢٧٬٣٦٥٬٥٧٧(  تسديدات

 ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨  ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩  ١٣٤٬٩١٨٬٥٥٩   
     تحويل إلى رأس المال:

  شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
  )٦٦٬٩٨٩٬٩٥٥ (   -   -  

  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار
  -   -   ) ٣٨٬١٧٦٬٦٣٩(  استثمار

  -   -   ) ٢٢٬١٠٢٬٢٦٥(  فيجن العالمية لالستثمارشركة 
  -   -   ) ٦٬٦٨٤٬٢٦١(  محورين للخدمات الصناعية

 )١٣٣٬٩٥٣٬١٢٠ (   -   -  
   ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨  ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩  ٩٦٥٬٤٣٩  مارس ٣١كما في 

 
السائدة. إن هذه القروض مستحقة السداد إن هذه تمثل القروض التي تم الحصول عليها من المساهمين والتي تحمل نفقات مالية بمعدالت السوق 

ية غير العادية الخاص بهم تحويل العنصر الرئيسي بمبلغ خالل اثني عشر شهًرا من تاريخ التقرير. قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العموم
  مليون لایر سعودي من "قروض من المساهمين" إلى "رأس المال". ١٣٤٫٠

 
  الناشئة عن مبيعات/مشتريات البضائع والخدماتاألرصدة القائمة   (د)

 
  مطلوب من أطراف ذات عالقة  ) ١(

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  -   -   ٢٬٩٦٥٬٦٠٩  شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
  -   -   ١٬٧٩١٬١٧٨  شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

  -   -   ٩٧٨٬٤٥٦  شركة فيجن العالمية لالستثمار
  -   -   ٢٩٥٬٩٠٩  محورين للخدمات الصناعية

  -   ٣٬٣٧٠  ١١٠٬٧٧٩  شركة ويلسبون كورب المحدودة
   ٥٣٬٤٧٤   ٥٣٬٤٧٤  ٥٣٬٤٧٤  مصنع عزيز لألنابيب األوروبية

 ٥٣٬٤٧٤   ٥٦٬٨٤٤  ٦٬١٩٥٬٤٠٥   
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  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٦  

 
  (تتمة)معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   ٤
 

  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ) ٢(
 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

  ١١٩٬٩٣٦  -   ٢٣١٬٨٨٠  يةمحورين للخدمات الصناع
   ٩٣٣٬٦٦٧  -   ١٣٧٬٨٠٤  شركة فيجن العالمية لالستثمار

   ٣٬٤٥٢٬٦٠٥   -   -   للمقاوالت واالستثمار الصناعيشركة عزيز 
   ٢٬٢٣١٬١٠٤   -   -   شركة ويلسبون كورب المحدودة

  ٢٥٠٬٠٠٠  -   -   شركة ويلسبون موريشوس القابضة المحدودة
  ٥٣١٬٨١٧  ٣١٬٨١٨  ٣١٬٨١٧  الشركة العربية لمشاريع األنابيب

 ٧٬٥١٩٬١٢٩  ٣١٬٨١٨  ٤٠١٬٥٠١   
 

  إدارة المخاطر المالية  ٢٥
 

   عوامل المخاطر المالية ١- ٢٥
 

تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على 
ة المخاطر بشكٍل عام على عدم دية ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج الشركة إلدارالقيمة العادلة والتدفقات النق

ن قبل اإلدارة إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر م
  .العليا للشركة

 
وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبينة أعاله 

المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية في جميع أنحاء هذه المعلومات المالية 
   .التصورية

 
لمخاطر لدى الشركة. كما أن اإلدارة مسؤولة عن وضع سياسات يضطلع مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة ا

  إدارة المخاطر لدى الشركة والرقابة عليها.
 

ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة 
سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف االلتزام بتلك الحدود. يتم فحص 

ءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام الشركة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّا
   قه.والمسؤوليات الملقاة على عات

 
ر إدارة يتولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بااللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة ومراجعة مدى كفاية إطا

  ة.المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشرك
 

  مخاطر السوق  (أ)
 

  مخاطر العملة )١( 
 

قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. وتتم معامالت الشركة بشكل رئيسي إن مخاطر العملة هي مخاطر تغير 
عتيادية. وتنتج فروقات صرف باللایر السعودي والدوالر األمريكي. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي في سياق أعمالها اال

الشركة بالدوالر األمريكي. تدير الشركة مخاطر أسواق من خالل المراقبة المستمرة ألسواق العمالت العمالت األجنبية بشكل رئيسي من معامالت 
  التخاذ القرار المناسب لتقليل مخاطر التعرض لصرف العمالت األجنبية.

 
   لعادلة والتدفقات النقديةمخاطر سعر الفائدة على القيمة ا  ) ٢(

 
التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض الشركة بأسعار فائدة على إن مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر 

   أساس شروط تجارية.
 

ثابتة، لتدفقات النقدية. أما االقتراضات المصدرة بأسعار إن االقتراضات المصدرة بأسعار فائدة متغيرة تعّرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة ل
، كانت اقتراضات الشركة مقومة باللایر ٢٠٢٠مارس  ٣١و ٢٠٢١مارس  ٣١فتعّرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة. في 

   السعودي.
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  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٧  

 
  (تتمة) إدارة المخاطر المالية  ٢٥

 
  (تتمة) عوامل المخاطر المالية ١- ٢٥

  
  (تتمة) خاطر السوقم  (أ)
  
  (تتمة) القيمة العادلة والتدفقات النقديةمخاطر سعر الفائدة على   ) ٢(
  

 
تقوم تحمل االقتراضات طويلة األجل من البنوك التجارية أسعار فائدة متغيرة. تقوم الشركة بتحليل تعرضها لمخاطر سعر الفائدة بانتظام، كما 

، ال يوجد اقتراضات ٢٠٢١مارس  ٣١الشركة. في اوض بشأن أسعار الفائدة بما يصب في مصلحة بإعادة تقييم مصادر االقتراض وإعادة التف
  طويلة األجل قائمة من البنوك التجارية.

 
  تحليل الحساسية لتكاليف مالية على االقتراضات طويلة األجل:

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١في   

  (تصورية)
   ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١في 

  )(تصورية
  (لایر سعودي "بالماليين") 
  

  ٠٫٧٨  ٠٫٣٨  -   في معدل الفائدة ٪١زيادة بنسبة 
  ٠٫٧٨  ٠٫٣٨  -   في معدل الفائدة ٪١نقص بنسبة 

 
ر تحمل القروض من المساهمين أسعار فائدة متغيرة. تقوم الشركة بتحليل تعرضها لمخاطر سعر الفائدة بانتظام، كما تقوم بإعادة تقييم مصاد

   الفائدة بما يصب في مصلحة الشركة.وإعادة التفاوض بشأن أسعار االقتراض 
 

  تخضع أسعار الفائدة لالقتراضات قصيرة األجل لدى البنوك للتغيير عند إعادة التفاوض على التسهيالت التي تتم على فترات متكررة.
 

  تحليل الحساسية لتكاليف مالية على االقتراضات قصيرة األجل
 

  ٢٠٢١مارس  ٣١في   
  (تصورية)

   ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
  (تصورية)

  ٢٠١٩مارس  ٣١في 
  (تصورية)

  (لایر سعودي "بالماليين") 
  

  ١٫٨  ٣٫٠  ١٫٦  في معدل الفائدة ٪١زيادة بنسبة 
  ١٫٨  ٣٫٠  ١٫٦  في معدل الفائدة ٪١نقص بنسبة 

 
  مخاطر األسعار  ) ٣(

 
سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو في أسعار السوق،  هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات

  ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية للشركة ليست معرضة لمخاطر السعر.
 

  مخاطر االئتمان  (ب)
 

مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. تتعرض د خسارة مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكب
  الشركة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بما يلي:

 
  دفع الذمم المدينة التجارية.

  التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بموجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة.
 

  مدينة تجارية: ذمم
 

يكون  تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن
مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هذه األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية ب كل متشابه بفعل التغيرات شلديهم نفس السِّ

على  االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر
 ٣١حقة من عميلين (تمن رصيد الذمم المدينة التجارية مس ٪٩٨كان ما نسبته  ٢٠٢١مارس  ٣١قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين. كما في

من الذمم المدينة التجارية مستحقة من عميل واحد، على التوالي). تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز في  ٪٩١٫٣و ٪٩٦٫١: ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس 
    مخاطر االئتمان مخفف، حيث أن هذه المستحقات هي من عميل شبه حكومي لديه سجل من المدفوعات المنتظمة.
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  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٨  

  
  (تتمة)لمالية اإدارة المخاطر   ٢٥

 
  (تتمة)عوامل المخاطر المالية  ١-٢٥

 
  خاطر االئتمان (تتمة)م  (ب)

  
والتي تسمح  ٩تطبق الشركة النهج المبسط لتكوين مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

التجارية المدينة. وضعت الشركة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة  الذممباستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر جميع 
   وتتناسب مع طبيعة وحجم الذمم المدينة.

 
المدينة  تقوم الشركة بتحديد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم

المكونات الرئيسية لهذه الخسارة في عنصر خسارة محدد يتعلق بالتعرضات الفردية ومكون الخسارة الجماعية المحدد لموجودات األخرى. تتمثل 
يخية لتارمماثلة فيما يتعلق بأي خسائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعية بناًء على البيانات ا

  الدفع الخاصة بالموجودات المالية المشابهة.إلحصاءات 
 

في ذلك إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل. إن التركيبة الديمغرافية لقاعدة عمالء الشركة، بما 
ن. الذمم التجارية المدينة للشركة هي بشكل رئيسي من مخاطر االئتما مخاطر التخلف في السداد للقطاع الذي يعمل فيه العمالء، له أثر أقل على

   الشركات.
 

أساس تعتبر مخاطر االئتمان من األطراف ذات العالقة مخففة، حيث تقوم اإلدارة بمراقبة وتسوية المبالغ المطلوبة من األطراف ذات عالقة على 
ً فيه. ال  ، ٢٠٢١مارس  ٣١من عدم انتظام األطراف ذات العالقة في السداد. في تتوقع اإلدارة أي خسائر منتظم وال يعتبر استردادها مشكوكا

  كان مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة للطرف ذي العالقة غير جوهرياً. ٢٠١٩و ٢٠٢٠
 

  موجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة:
 

لمدينة األخرى. تعتبر األدوات ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تتعرض لمخاطر التكلفة المطفأة الذمم اتشمل الموجودات المالية األخرى ب
المدى منخفضة من التخلف عن السداد ويكون لدى الجهة المصدرة قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على 

، فإن مخصص ٢٠١٩و ٢٠٢٠، ٢٠٢١مارس  ٣١لنسبة للذمم المدينة األخرى. في ر االئتمان المنخفضة" باالقريب. وتراعي اإلدارة "مخاط
  الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية األخرى غير جوهري.

 
  نقد لدى البنك:

 
ً األطراف المصنفة بتصنيف ال يقل عن "  لعالمية للبنوك التي تعدها صنيف المبين للتصنيفات ا". يطابق التP-2فيما يتعلق بالبنوك، يُقبل عموما

  موديز لخدمات المستثمرين. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه األطراف المقابلة في السداد.
 

  مخاطر السيولة  (ج) 
 

ة فيما يتعلق بإدارة استحقاقها. يتمثل منهج الشركمخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند 
العادية السيولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن الشركة سوف تتوفر لها السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل من الظروف 

   كة.واالستثنائية، دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة الشر
 

لى ضمان امتالكها نقد كافي عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية. عادة ما تعمل الشركة ع
الشركة ويستثنى من ذلك األثر المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، لدى 

   تسهيالت ائتمانية.
 

بية االحتياجات تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعاقبة لمتطلبات السيولة لدى الشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتل
الشركة سقوف جميع األوقات بحيث ال تخالف التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في 

ن االقتراضات أو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراضات. وتضع عملية التوقع في االعتبار خطط الشركة لتمويل الديو
  واالمتثال بالتعهدات وأهداف المعدالت الداخلية.
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٤٩  

 
  (تتمة)إدارة المخاطر المالية   ٢٥

 
  (تتمة)عوامل المخاطر المالية  ١-٢٥

 
  خاطر السيولة (تتمة)م  (ج) 

 
تاريخ  يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى

رصدة المستحقة خالل اثني عشر ية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األاالستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقد
  شهراً قيمها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر كبيراً.

 

 
أقل من سنة 

  واحدة
من سنة إلى 

  سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  سنوات
 ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
       ٢٠٢١مارس  ٣١في 

  ١٣١٬٥١٢٬١٦٠  -   -   -   ١٣١٬٥١٢٬١٦٠  اقتراضات بنكية
  ٣١٬٥٠٣٬٤٠١  ٧٬٩٤٤٬٦٨٨  ٩٬١٠٠٬٤٦٤  ٨٬٠٩٥٬٩٢٩  ٦٬٣٦٢٬٣٢٠  مطلوبات إيجارية

  ٤٬١٩٧٬٣٤٠  -   -   -   ٤٬١٩٧٬٣٤٠  قروض من المساهمين
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وتكاليف 

  ٩٢٬٢٤١٬٦٠٦  -   -   -   ٩٢٬٢٤١٬٦٠٦  مالية مستحقة متعلقة بقروض المساهمين

 ٢٥٩٬٤٥٤٬٥٠٧  ٧٬٩٤٤٬٦٨٨  ٩٬١٠٠٬٤٦٤  ٨٬٠٩٥٬٩٢٩  ٢٣٤٬٣١٣٬٤٢٦  
 

  
من سنة أقل 

  واحدة
من سنة إلى 

  سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  سنوات
 ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
       ٢٠٢٠مارس  ٣١

  ٥٢٣٬٠٦٢٬٠١٧  -   -   -   ٥٢٣٬٠٦٢٬٠١٧  اقتراضات بنكية
  ٣٩٬٤٣٧٬٠٠٨  ٧٬٩٤٤٬٦٨٩  ١٥٬٣٠٠٬٤٦٤  ٧٬٢٢٠٬٩٢٨  ٨٬٩٧٠٬٩٢٧  مطلوبات إيجارية

  ١٦٥٬٦٤١٬٤١٢  -   -   ١٥٧٬٤٩٢٬٩٥٨  ٨٬١٤٨٬٤٥٤  قروض من مساهمين
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وتكاليف 

  ١٥١٬٦٧٨٬١٥٦  -   -   -   ١٥١٬٦٧٨٬١٥٦   مالية مستحقة متعلقة بقروض المساهمين

 ٨٧٩٬٨١٨٬٥٩٣  ٧٬٩٤٤٬٦٨٩  ١٥٬٣٠٠٬٤٦٤  ١٦٤٬٧١٣٬٨٨٦  ٦٩١٬٨٥٩٬٥٥٤  
 

 
أقل من سنة 

  واحدة
من سنة إلى 

  سنتين
 ٥إلى  ٢من 

  سنوات
 ٥أكثر من 

  المجموع  سنوات
       ٢٠١٩رس ما ٣١

  ٣٠٢٬٤٩٨٬٦٧٥  -   -   ٣٨٬٣٢٨٬٨٧٥  ٢٦٤٬١٦٩٬٨٠٠  اقتراضات بنكية
  ٢٠١٬٩٥٠٬٠٦٤  -   -   ١٩٢٬٢١٥٬٢٤٢  ٩٬٧٣٤٬٨٢٢  قروض من مساهمين

وتكاليف ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 
  ٣٢٧٬٧١٩٬٨٤٢  -   -   -   ٣٢٧٬٧١٩٬٨٤٢  مالية مستحقة متعلقة بقروض المساهمين

 ٨٣٢٬١٦٨٬٥٨١  -   -   ٢٣٠٬٥٤٤٬١١٧  ٦٠١٬٦٢٤٬٤٦٤  
 

  (تتمة)إدارة المخاطر المالية   ٢٥
 

   إدارة مخاطر رأس المال  ٢- ٢٥
 

االستمرار في أعمالها لتحقيق العوائد للمساهمين والمنافع ألصحاب تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على 
   مال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس ال

 
المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي تقوم الشركة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة 
ارد في قائمة المركز المالي التصورية، ناقصاً الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع االقتراضات، كما هو و

قائمة المركز المالي التصورية زائداً  النقد وما يماثله، بينما يتم احتساب مجموع رأس المال على أساس "حقوق الملكية" كما هو معروض في
    صافي الدين.
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٥٠  

  
  (تتمة)إدارة المخاطر المالية   ٢٥

 
   (تتمة)إدارة مخاطر رأس المال  ٢- ٢٥

  
  مارس كما يلي: ٣١نت نسبة المديونية في وكا

 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

   ٤٨٤٬٤٠٨٬٨٨٨  ٦٩٦٬٤٠٨٬٥٤١  ١٦١٬٢١١٬٩٥٢  االقتراضات بما في ذلك المطلوبات اإليجاريةمجموع 
  ) ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤(   ) ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠(  ) ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣(  ناقًصا: النقد وما يماثله

   ٤٦٧٬٩٢٢٬٣٤٤   ٦٢٥٬٦٢٣٬٧٨١  ١١٨٬٨٩٥٬٥٠٩  صافي الدين
  ) ١٥٬٩٥١٬٦٣١(   ٢٣١٬٧٩٠٬٢٦٠  ٥١٧٬٦١٧٬٠٧٠  مجموع حقوق الملكية

   ٤٥١٬٩٧٠٬٧١٣  ٨٥٧٬٤١٤٬٠٤١  ٦٣٦٬٥١٢٬٥٧٩  مجموع رأس المال
    

   ٪١٠٤  ٪ ٧٣  ٪ ١٩  نسبة المديونية
 

  صافي تسوية الدين  ٣- ٢٥
 

  صافي الدين للشركة كما يلي:
 

 
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (تصورية)
  ٢٠١٩مارس  ٣١

  (تصورية)
    

   ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤   ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠  ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣  نقد وما يماثله
  ) ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨(   ) ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩(  ) ٣٬١٦٤٬٤٦٨(  قروض من مساهمين

  ) ١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥(  ) ٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥(  ) ١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩(  اقتراضات قصيرة األجل
     -    ) ٣٤٬٣٢٣٬١٤٢(  ) ٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥(  يجاريةمطلوبات إ

  ) ١١١٬٤٧٥٬٠٠٠(   ) ٧٠٬٧٣٩٬١٢٥(  -    اقتراضات طويلة األجل
 )٤٦٧٬٠٣٠٬٩٣٩(   ) ٦٢٥٬٦٢٣٬٧٨١(  ) ١١٨٬٨٩٥٬٥٠٩ (  
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صناعة
شركة أنابيب الشرق المتكاملة لل

  
(شركة مساهمة مقفلة)

  
ضاحات حو

إي
صورية للسنوات المنتهية في 

ل المعلومات المالية الت
٣١

 
س 

مار
٢٠٢١

  
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالرياال
  

٥١
  

  
٢٥

 
إدارة المخاطر المالية

 
(تتمة)

  
 

٢٥
 -٣

 
 

صافي تسوية الدين
 

(تتمة)
  

 
صافي تسوية الدين للشركة:

فيما يلي 
  

 

٣١
 

س 
مار

٢٠٢١
 

صور
(ت

ية)
  

١ 
أبريل 

٢٠٢٠
  

التدفقات النقدية
  

تحويل
  

أخرى
  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢١
  

  
 

 
 

 
نقد وما يماثله

  
٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠

  
)

٢٨٬٤٦٨٬٣١٧
 (  

 -  
 -  

٤٢٬٣١٦٬٤٤٣
  

ض من مساهمين
قرو

   
)

١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩
 (  

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
  

١٣٣٬٩٥٣٬١٢٠
  

)
٢٬١٩٩٬٠٢٩

 (  
)

٣٬١٦٤٬٤٦٨
 (  

صيرة األجل
ت ق

ضا
اقترا

  
)

٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥
 (  

٣٠٥٬٨٤٠٬٩٤٤
  

 -  
١٧٧٬٩٩٢

  
)

١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩
 (  

ت إيجارية
مطلوبا

  
)

٣٤٬٣٢٣٬١٤٢
 (  

٦٬٧٢٣٬٥٢٢
  

 -  
)

٣٩٬٠٨٥
 (  

)
٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥

 (  
ت بنكية

ضا
اقترا

  
)

٧٠٬٧٣٩٬١٢٥
 (  

٧٠٬١٩٨٬٠٠٠
  

 -  
٥٤١٬١٢٥

  
 -  

صافي الدين
  

)
٦٢٥٬٦٢٣٬٧٨١

 (  
٣٧٤٬٢٩٤٬١٤٩

  
١٣٣٬٩٥٣٬١٢٠

  
)

١٬٥١٨٬٩٩٧
 (  

)
١١٨٬٨٩٥٬٥٠٩

 (  
 

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
 

صورية)
(ت

  
١ 

أبريل 
٢٠١٩

  

المبلغ المثب
ت عند تطبيق 

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 

١٦
  

التدفقات النقدية
  

تحويل
  

أخرى
  

٣١
 

س 
مار

٢٠٢٠
  

  
 

 
 

 
 

نقد وما يماثله
  

١٦٬٤٨٦٬٥٤٤
    

٥٤٬٢٩٨٬٢١٦
  

 -  
 -  

٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠
  

ض من مساهمين
قرو

   
)

١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨
 (  

  
٢٩٬٩٩٩٬٩٩٩

  
 -  

 -  
)

١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩
 (  

صيرة األجل
ت ق

ضا
اقترا

  
)

١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥
 (  

  
)

٢٤٧٬٩١٧٬٨٩١
 (  

 -  
)

١٬٣٨٥٬٨٩٩
 (  

)
٤٣٦٬٤٢٧٬٧١٥

 (  
ت إيجارية

مطلوبا
  

 -  
)

٤١٬٣٦١٬١٠٧
 (  

٦٬٤٩٢٬١٨٥
  

 -  
٥٤٥٬٧٨٠

  
)

٣٤٬٣٢٣٬١٤٢
 (  

ت بنكية
ضا

اقترا
  

)
١١١٬٤٧٥٬٠٠٠

 (    
٤١٬٢٧٧٬٠٠٠

  
 -  

)
٥٤١٬١٢٥

 (  
)

٧٠٬٧٣٩٬١٢٥
 (  

صافي الدين
  

)
٤٦٧٬٠٣٠٬٩٣٩

 (  )
٤١٬٣٦١٬١٠٧

 (  
)

١١٥٬٨٥٠٬٤٩١
 (  

 -  
)

١٬٣٨١٬٢٤٤
 (  

٦٢٥٬٦٢٣٬٧٨١
 (  

 
٣١

 
س 

مار
٢٠١٩

 
صورية)

(ت
  

١ 
أبريل 

٢٠١٨
  

التدفقات النقدية
  

تحويالت
  

أخرى
   

٣١
 

س 
مار

٢٠١٩
  

  
 

 
 

 
نقد وما يماثله

  
 

٦١٬٠٣٥٬٠٢٨
   

 )
٤٤٬٥٤٨٬٤٨٤

 (  
 -  

 -  
١٦٬٤٨٦٬٥٤٤

   
ض 

قرو
من 

مساهمين
  

 )
١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨

 (  
 -  

 -  
 -  

 )
١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨

 (  
صيرة األجل

ت ق
ضا

اقترا
  

 -  
 )

١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥
 (  

 -  
 -  

 )
١٨٧٬١٢٣٬٩٢٥

 (  
ت طويلة األجل

ضا
اقترا

  
 )

١٣٨٬٤٤٨٬٠٠٠
 (  

 
٢٦٬٩٧٣٬٠٠٠

   
 -  

 -  
 )

١١١٬٤٧٥٬٠٠٠
 (  

صافي الدين
  

 )
٢٦٢٬٣٣١٬٥٣٠

 (  
 )

٢٠٤٬٦٩٩٬٤٠٩
 (  

 -  
 -  

 )
٤٦٧٬٠٣٠٬٩٣٩

 (  
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٥٢  

 
  فئات األدوات المالية ٢٦

 
  فيما يلي فئات قياس األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة:

  
  ٢٠١٩مارس  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
  (تصورية)  (تصورية)  (تصورية) 
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة وفقاً لقائمة المركز المالي 

    التصورية
 

  ٢٦٥٬٩٦٣٬١٢٦  ٥٤٩٬١٣١٬٨٣٣  ٣٢٥٬٩٣٩٬٢٣٠  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
   ١٦٬٤٨٦٬٥٤٤  ٧٠٬٧٨٤٬٧٦٠  ٤٢٬٣١٦٬٤٤٣  نقد وما يماثله

  ٢٨٢٬٤٤٩٬٦٧٠  ٦١٩٬٩١٦٬٥٩٣  ٣٦٨٬٢٥٥٬٦٧٣  المجموع
    

   ٦٧٬٢١٨٬١٩٤  ٢٧٬٣١٨٬٢٠٠  ٣٤٬٣٥٧٬٨١٣  موجودات غير مالية
 

  ٢٠١٩مارس  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (تصورية)  (تصورية)  (تصورية) 
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة وفقاً لقائمة المركز المالي 

    التصورية
 

   ٢٩٩٬٤٩٠٬٣٣٠   ٥٠٧٬١٦٦٬٨٤٠  ١٣٠٬٤٠٨٬٧٧٩  اقتراضات بنكية
   ١٨٤٬٩١٨٬٥٥٨   ١٥٤٬٩١٨٬٥٥٩  ٣٬١٦٤٬٤٦٨  قروض من مساهمين

     -    ٣٤٬٣٢٣٬١٤٢  ٢٧٬٦٣٨٬٧٠٥  مطلوبات إيجارية
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وتكاليف مالية مستحقة 

  ٣٢٧٬٧١٩٬٨٤٢  ١٥١٬٦٧٨٬١٥٦  ٩٢٬٢٤١٬٦٠٦  متعلقة بقروض المساهمين
  ٨١٢٬١٢٨٬٧٣٠  ٨٤٨٬٠٨٦٬٦٩٧  ٢٥٣٬٤٥٣٬٥٥٨  المجموع

    
  ٥٨٬٣٢٧٬٩٠٠  ٦٣٬٨٤٢٬٦٩٧  ١٧٬٣٢٧٬٦٥٠  مطلوبات غير مالية

 
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٢٧

 
 تاريخالقيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في 
مخاطر القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام 

  عدم الوفاء به.
 

ة قياسات القيم العادلة الجوهرية. ة كافلدى الشركة إطار ثابت للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقب
   تقوم اإلدارة بفحص المدخالت ال يمكن رصدها وتعديالت التقييم بشكل منتظم.

 
، يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة لتقدير قيمها الدفترية ألن األدوات المالية التي ال ٢٠١٩و ٢٠٢٠، ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

جل بطبيعتها ومن المتوقع أن تتحقق بقيمها الدفترية الحالية خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي، في حين قصيرة األتحمل فائدة 
  أن األدوات المالية التي تحمل فائدة هي بأسعار فائدة متغيرة، معدلة تمشيا مع أسعار السوق السائدة.

 
  ربحية (خسارة) السهم األساسية والمخفضة ٢٨

 
حية (خسارة) السهم األساسي بقسمة الربح (الخسارة) للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة. حيث أن الشركة ال تحتسب رب

  تمتلك أسهم محتملة مخفضة، فإن ربحية (خسارة) السهم المخفض هي نفس الربحية (الخسارة) األساسية للسهم.
 

  مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
٢٠٢١  

  ورية)(تص
٢٠٢٠  

  (تصورية)
٢٠١٩  

  (تصورية)
    

  ) ٨٧٬٤٣٩٬٩١١(  ٢٤٩٬٣٣١٬٠٥١  ١٥٢٬٨٩٠٬٣٢٢  الربح (الخسارة) للسنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض ربحية 

  ٧٬٦٠٤٬٦٨٨  ٧٬٦٠٤٬٦٨٨  ١٠٬١٣٦٬٩٥٢  (خسارة) السهم األساسي والمخفض
  ) ١١٫٥٠(   ٣٢٫٧٩    ١٥٫٠٨   ربحية (خسارة) السهم

 
إلى  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥ليعكس تخفيض عدد األسهم من  ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنة المنتهية في  تم

    سهم. ٧٬٦٠٤٬٦٨٨
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  شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
  (شركة مساهمة مقفلة)

  ٢٠٢١مارس  ٣١ل المعلومات المالية التصورية للسنوات المنتهية في إيضاحات حو
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٥٣  

  
  (تتمة) ربحية (خسارة) السهم األساسية والمخفضة  ٢٨

 
   الحركة في مجموع عدد األسهم القائمة  ١- ٢٨

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  عدد األسهم 
    

  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥   أبريل ١ي ف
  -   -   ٥  زيادة عدد األسهم مقابل األرباح المبقاة

 ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٨٠  
  -   -   ) ٦٨٬٤٤٢٬١٩٢(   تخفيض عدد األسهم

 ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٬٦٠٤٬٦٨٨  
  -   -   ١٣٬٣٩٥٬٣١٢   القروض من المساهمينزيادة عدد األسهم من خالل تحويل 

  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٧٦٬٠٤٦٬٨٧٥  ٢١٬٠٠٠٬٠٠٠  مارس ٣١كما في 
 

  التقارير القطاعية ٢٩
 
 بعد تاريخ سريان الدمج بين الشركة و شركة ويلسبون ميدل ايست لتبطين وتغليف األنابيب، احتوت حزمة التقارير التي تم مراجعتها من قبل

ج نكالً من تصنيع وبيع األنابيب الفوالذية اللولبية وخدمات تبطين وتغليف األنابيب اتخاذ القرارات التشغيلية على نتائالمسؤول الرئيسي عن 
، تغير ٢٠٢١مارس  ٣١الحلزونية، بشكل منفصل، وبالتالي اعتبرت اإلدارة هذه قطاعات تشغيلية منفصلة ("القطاعات"). ومع ذلك، كما في 

في نتائج كال القطاعين على أساس موحد. تتضمن حزمة التقارير المقدمة والمراجعة ية للشركة وبدأت اإلدارة في النظر تكوين القطاعات التشغيل
ا من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية أيًضا نتائج كل من القطاعات على أساس موحد، وبالتالي يعتبر كال القطاعين قطاعً 

  تشغيليًا واحًدا.
 

  لوبات محتملة وارتباطاتمط ٣٠
 

مليون لایر سعودي  ٥٠٩٫٦، لدى الشركة مطلوبات محتملة لخطابات اعتماد وضمانات في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ ٢٠٢١س مار ٣١في 
  مليون لایر سعودي على التوالي). ٨٧٦٫٠مليون لایر سعودي و ٥١٧٫٤: ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١(

 
  لتاريخ التقريراألحداث الالحقة  ٣١

 
. لم تنشأ اي أحداث أخرى، ٢٣. انظر أيًضا إيضاح رقم ٢٠١٦شركة ربوط الزكاة وضريبة الدخل اإلضافية لسنة بعد تاريخ التقرير، استلمت ال

 ٣١صورية كما في وقبل تاريخ التوقيع على تقرير تأكيد الممارس المستقل، والتي قد تؤثر على المعلومات المالية الت ٢٠٢١مارس  ٣١بعد تاريخ 
  .٢٠٢١مارس 

 
  المالية التصورية اعتماد المعلومات ٣٢

 
  .٢٠٢١ليو يو ١٥ي من قبل مجلس إدارة الشركة ف ٢٠٢١مارس  ٣١تم اعتماد المعلومات المالية التصورية للسنة المنتهية في 
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