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تقرير فحص المراجع المستقل حول القوائم المالية األولية الموجزة
إلى السادة /المساهمين في الشركة العربية لألنابيب
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مقدمة
لقد قمنا بفحص قائمة المركزالمالي األولية المرفقة للشركة العربية لألنابيب ("الشركة") كما في  31مارس 2021م ،والقوائم
األولية للدخل الشامل ( /الخسارة الشاملة) ،والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك
التاريخ ،وملخصا بالسياسات المحاسبية المهمة وااليضاحات التفسيرية األخرى .واإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم
المالية األولية الموجزة وعرضها وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية
السعودية .وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن هذه القوائم المالية األولية الموجزة استنادا إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص )" (2410فحص المعلومات المالية األولية ال ُمنفذ من قبل المراجع
المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتألف فحص القوائم المالية األولية الموجزة من طرح استفسارات،
بشكل أساسي على األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات
الفحص .ويُعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة
العربية السعودية ،وتبعا لذلك فأنه ال يمكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع األمور المهمة التي يمكن
اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة .و بناء عليه ،فإننا ال نُبدي أي رأي مراجعة.

أساس اإلستنتاج المتحفظ
 -1كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح  5واإليضاح  1-17من القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة ،خالل عام ،2020
حددت إدارة الشركة بعض اإلختالفات أثناء إجراء أتمتة لنظام مخزون البضاعة في الطريق .ونتيجة لذلك ،خفضت
اإلدارة قيمة مخزون البضاعة في الطريق وأعترفت بتسويات بمبلغ  105.98مليون لاير سعودي عن طريق زيادة
الخسائر المتراكمة االفتتاحية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019عالوة على ذلك ،كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح
 5واإليضاح  2-17من القوائم المالية المرفقة ،خالل عام  ،2020حددت إدارة الشركة بعض اإلختالفات أثناء إجراء
جرد مخزون المواد الخام .نتيجة لذلك ،خفضت اإلدارة مخزون المواد الخام وأعترفت بتسويات بمبلغ  18.95مليون
لاير سعودي من خالل زيادة الخسائر المتراكمة االفتتاحية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة ،نظرا لعدم توفر المستندات المؤيدة ،ال يمكننا التحقق مما إذا
كانت التسويات بمبلغ  105.98مليون لاير سعودي و 18.95مليون لاير سعودي التي تتعلق بمخزون البضاعة في
الطريق ومخزون المواد الخام ،على التوالي ،تتعلق بالخسائر المتراكمة االفتتاحية كما في  31ديسمبر  2019أو للسنوات
الالحقة .وفقا لذلك ،ال يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير يجب االعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة للسنوات
المنتهية في  31ديسمبر  2019و ،2020وفي القيم الدفترية لمخزون بضاعة في الطريق والمواد خام ،والخسائر
المتراكمة للشركة كما في  31ديسمبر  2019أو  31ديسمبر .2020
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 -2كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح  5من القوائم المالية المرفقة ،أجرت اإلدارة تقييما النخفاض قيمة مخزون المواد الخام
كما في  31ديسمبر  .2020وبناء على نتائج هذا التقييم ،تم تسجيل مخصص النخفاض القيمة بقيمة  58.75مليون لاير
سعودي والذي تم االعتراف به وتسجيله خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020إال أنه ،لم تقم اإلدارة بإجراء تقييم
النخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في  31ديسمبر  ،2019ولم تعكس األثر الناتج ،إن وجد ،في قائمة المركز
المالي وقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019وبناء على ذلك ،ال يمكننا تحديد ما إذا كان هناك
أي تسويات ضرورية على القيمة االفتتاحية لمخزون مواد الخام ،ومخصص االنخفاض قي القيمة المتعلق به والخسائر
المتراكمة للشركة كما في  31ديسمبر  2020واالنخفاض في القيمة المسجل للفترة المنتهية في  31مارس .2020
 -3كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح  6من القوائم المالية المرفقة ،كما في  31مارس  ،2021تشتمل دفعات مقدمة وذمم
مدينة أخرى على دفعات مقدمة أخرى بقيمة  29.07مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 29.40 :مليون لاير
سعودي) .لم يتم تزويدنا بتحليل تفصيلي لهذا الرصيد ،كما لم نستلم المستندات المؤيدة والتي تمكننا من التحقق من الحركة
واألرصدة الختامية كما في  31مارس  2021و 31ديسمبر  .2020وفقا لذلك ،كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية،
لم نتمكن من الوصول إلى قناعة من خالل تطبيق إجراءات مراجعة بديلة فيما يتعلق بالوجود ،االكتمال ،الحقوق
وااللتزامات ،والتقييم للدفعات المقدمة األخرى .وبالتالي ما إذا كان هناك أي تأثير يجب االعتراف به في قائمة المركز
المالي وقائمة األرباح أو الخسائر كما في وللفترة والسنة المنتهية في  31مارس 2021م و 31ديسمبر  2020على
التوالي.
عدم التأكد الجوهري ذو العالقة باالستمرارية
نلفت االنتباه إلى اإليضاح  3-2من القوائم المالية المرفقة ،والذي يشير إلى أنه كما في  31مارس  ،2020بلغت الخسائر
المتراكمة  31( ٪77.52ديسمبر  )٪77.75 :2020من رأس مال الشركة ،إيضا بنفس التاريخ ،تجاوزت المطلوبات
المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ  126.85مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  134.11 :2020مليون لاير
سعودي) ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيسي بسبب إعادة تصنيف القروض بسبب عدم االلتزام بالتعهدات المنصوص عليها
في اتفاقيات التسهيالت البنكية كما في  31ديسمبر  .2020تشير هذه األحداث والشروط إلى وجود عدم تأكد جوهري حول
قدرة الشركة على االستمرار طبقا لمبدأ االستمرارية ومع ذلك ،الحقا للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020تمت إعادة
هيكلة القروض وأخذ مجلس اإلدارة في االعتبار العديد من الخيارات اإلستراتيجية ،بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال،
لمعالجة استمرارية الشركة .ومن بين هذه الخيارات االستراتيجية ،أوصى مجلس إدارة الشركة في  8يونيو  2021بإعادة
هيكلة رأس المال عن طريق امتصاص الخسائر المتراكمة من خالل تخفيض رأس المال من  400مليون لاير سعودي إلى
 100مليون لاير سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة  300مليون لاير سعودي .تخضع توصية إعادة هيكلة رأس المال
لموافقات مساهمي الشركة والجهات التنظيمية.
عالوة على ذلك ،قامت إدارة الشركة أيضا بوضع خطة عمل وافق عليها مجلس اإلدارة بتاريخ  8يونيو  ،2021للتحقق من
مقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي على قناعة بأنها ستواصل عملياتها في المستقبل القريب .ولذا ،فقد تم
إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة ،إذا كانت الشركة
غير قادرة على االستمرار وفقا ألساس مبدأ االستمرارية.
إستنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الخصوص.
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اإلستنتاج المتحفظ
إستناد إلى فحصنا ،وباستثناء األمر الموضح في الفقرة السابقة ،فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن القوائم المالية
األولية الموجزة المرفقة غير ُمعدة ،من جميع الجوانب الجوهرية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)34المعتمد في
المملكة العربية السعودية.

عن البسام وشركاؤه

إبراهيم بن أحمد البسام
محاسب قانوني  -ترخيــــص رقــم ()337
التاريــخ 27 :ذو القعدة 1442هـ
الموافـق 7 :يونيو 2021م
الرياض  -المملكة العربية السعودية
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إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لﻔﺘرة الﺜﻼﺛة أشهر المنﺘهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢١م
)جميع المبالغ بالريال السعودي "بآﻻف الرياﻻت السعودية " مالم ينص على خﻼف ذلك(

 .١الوضع القانونﻲ والنشاط
تأسست الشركة العربية لﻸﻧابيب – كشركة مساهمة سعودية – )"الشركة"( بموجب ﻗرار وزارة التجارة رﻗم  ٩٢٢بتاريخ  ١٨ذو القعدة
١٤١١هـ الموافﻖ  ١يوﻧيو ١٩٩١م الشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رﻗم  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤بتاريخ ١٤
صفر ١٤١٢هـ الموافﻖ  ٢٥أغسطس ١٩٩١م.
تتمثل النشاطات الرئيسية المرخصة للشركة في إﻧتاج أﻧابيب الصلب الملحومة طوليا ً لخطوط اﻷﻧابيب ولﻸغراض اﻹﻧشائية والتجارية
وتسويقها وثني وتشكيل وتسنيﻦ اﻷﻧابيب وتغليف اﻷﻧابيب مﻦ الخارج والداخل والقيام باﻷﻋمال التجارية مﻦ بيع وشراء اﻷﻧابيب وملحقاتها
ومستلزماتها وتنفيذ أﻋمال تمديد خطوط اﻷﻧابيب.
تمارس الشركة ﻧشاطها الصناﻋي بموجب الترخيص الصناﻋي لمصنع الرياض رﻗم  ٤٣٤بتاريخ  ١٢ذو القعدة ١٤٠٥هـ والمعدل
بالترخيص الصناﻋي رﻗم  ٢١٩٦بتاريخ  ١٦رجب ١٤٣٦هـ والترخيص الصناﻋي لمصنع الجبيل رﻗم  ١١٠٩الصادر بتاريخ  ١٢ذو
القعدة ١٤١٩هـ والمعدل بالترخيص الصناﻋي رﻗم  ٢١٩٥بتاريخ  ١٦رجب ١٤٣٦هـ والترخيص الصناﻋي لمصنع التغليف رﻗم ٤٧٩
بتاريخ  ٢٦صفر ١٤٣٦هـ.
تتضمﻦ القوائم المالية اﻷولية الموجزة المرفقة حسابات الشركة وفروﻋها واﻵتي بياﻧاتها:
اسم المصنع
مصنع الرياض*
مصنع الجبيل

رقم السﺠل الﺘﺠاري
١٠١٠١٨٨٧٣٢
٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨

الﺘاريخ
 ٢٧جمادى اﻷولى ١٤٢٤هـ
 ٢١ربيع ثاﻧي ١٤٢٦هـ

* السجل التجاري منتهي الصﻼحية.
يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي:
ص.ب ٤٢٧٣٤
الرياض ١١٥٥١
المملكة العربية السعودية
 .٢أسس اﻹعﺪاد
 ١-٢بيان اﻻلﺘزام
تم إﻋداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " ٣٤التقرير المالي اﻷولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية
والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى المعتمدة مﻦ الهيئة السعودية للمراجعيﻦ والمحاسبيﻦ ويجب ﻗراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية للسنة
السابقة للشركة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م .حيث أﻧها ﻻ تشمل جميع المعلومات المطلوبة ﻹﻋداد مجموﻋة كاملة مﻦ القوائم المالية ،ومع
ذلك تذكر السياسات المحاسبية واﻹيضاحات التفسيرية لشرح المعامﻼت المهمة لفهم التغيرات في المركز المالي للشركة وأدائها منذ آخر
ﻗوائم مالية للشركة.
إن ﻧتائج فترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١م ليست بالضرورة مؤشراً ﻋلى النتائج التي يمكﻦ توﻗعها للسنة المالية المنتهية
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م.
 ٢-٢أساس القياس
تم إﻋداد القوائم المالية اﻷولية الموجزة ﻋلى أساس التكلفة التاريخية ،فيما ﻋدا البنود الهامة التالية الواردة في ﻗائمة المركز المالي اﻷولية:
 يتم اﻻﻋتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لﻼلتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة اﻻئتمان المتوﻗعة.
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لﻔﺘرة الﺜﻼﺛة أشهر المنﺘهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢١م
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 .٢أسس اﻹعﺪاد )تﺘمة(
 ٣-٢اسﺘخﺪام اﻷحكام والﺘقﺪيرات
ﻋند إﻋداد هذه القوائم اﻷولية الموجزة ،استخدمت اﻹدارة اﻷحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيﻖ السياسات المحاسبية وﻋلى المبالغ
المدرجة للموجودات والمطلوبات واﻹيرادات والمصروفات .تستند التقديرات واﻻفتراضات المرتبطة بها ﻋلى الخبرة التاريخية وﻋوامل
أخرى مختلفة يعتقد أﻧها معقولة في ظل هذه الﻈروف ،والتي تكون ﻧتيجتها أساسا ً ﻹصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات التي ﻻ تﻈهر بسهولة مﻦ مصادر أخرى .ﻗد تختلف النتائج الفعلية ﻋﻦ هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واﻻفتراضات اﻷساسية ﻋلى أساس مستمر .يتم اﻻﻋتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها
تعديل التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط ﻋلى تلك الفترة ،أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر ﻋلى كل مﻦ
الفترات الحالية والمستقبلية.
إن التقديرات الهامة الموضوﻋة مﻦ ﻗبل اﻹدارة ﻋند تطبيﻖ السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاﻻت ﻋدم التأكد مﻦ التقديرات
كاﻧت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية اﻷخيرة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م.
اﻻسﺘمرارية
كما في  ٣١مارس  ،٢٠٢٠بلغت الخسائر المتراكمة  ٣١) ٪٧٧٫٥٢ديسمبر  (٪ ٧٧٫٧٥ :٢٠٢٠مﻦ رأس مال الشركة ،ايضا ً بنفس
التاريخ ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ  ١٢٦٫٨٥مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ١٣٤٫١١ :٢٠٢٠
مليون ﷼ سعودي( ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيسي بسبب إﻋادة تصنيف القروض بسبب ﻋدم اﻻلتزام بالتعهدات المنصوص ﻋليها في
اتفاﻗيات التسهيﻼت البنكية كما في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠تشير هذه الﻈروف إلى وجود حالة ﻋدم تأكد جوهري ﻗد تثير الشك حول ﻗدرة
الشركة ﻋلى اﻻستمرار طبقا ً لمبدأ اﻻستمرارية .تتطلب أحكام ﻧﻈام الشركات في المملكة العربية السعودية في مثل هذه الحاﻻت ،ﻗيام أي
مسؤول بالشركة أو مراجع الحسابات ،فور ﻋلمه بذلك ،إخطار رئيس مجلس اﻹدارة وﻋلى الرئيس إخطار مجلس اﻹدارة ﻋلى الفور -
خﻼل خمسة ﻋشر يوما ً مﻦ ﻋلمه بذلك  -دﻋوة الجمعية العامة غير العادية لﻼجتماع خﻼل خمسة وأربعيﻦ يوما ً مﻦ تاريخ ﻋلمه بالخسائر،
للنﻈر في زيادة رأس المال أو تخفيضه  -وفقًا ﻷحكام النﻈام – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه ﻧسبة الخسائر إلى ما دون ﻧصف رأس
المال المدفوع ،أو حل الشركة ﻗبل اﻷجل المحدد في ﻧﻈامها اﻷساسي.
ومع ذلك ،بعد السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،تمت إﻋادة هيكلة القروض وﻧﻈر مجلس اﻹدارة في العديد مﻦ الخيارات
اﻻستراتيجية ،بما في ذلك إﻋادة هيكلة رأس المال ،لمعالجة استمرارية الشركة .ومﻦ بيﻦ هذه الخيارات اﻻستراتيجية ،أوصى مجلس
إدارة الشركة في  ٨يوﻧيو  ٢٠٢١م بإﻋادة هيكلة رأس المال ﻋﻦ طريﻖ امتصاص الخسائر المتراكمة مﻦ خﻼل تخفيض رأس المال مﻦ
 ٤٠٠مليون ﷼ سعودي إلى  ١٠٠مليون ﷼ سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة  ٣٠٠مليون ﷼ سعودي .تخضع توصية إﻋادة
هيكلة رأس المال لموافقات مساهمي الشركة والجهات التنﻈيمية.
ﻋﻼوة ﻋلى ذلك ،ﻗامت إدارة الشركة أيضا ً بوضع خطة ﻋمل وافﻖ ﻋليها مجلس اﻹدارة بتاريخ  ٨يوﻧيو  ،٢٠٢١للتحقﻖ مﻦ مقدرة الشركة
ﻋلى اﻻستمرار كمنشأة مستمرة وهي ﻋلى ﻗناﻋة بأﻧها ستواصل ﻋملياتها في المستقبل القريب .ولذا ،فقد تم إﻋداد القوائم المالية اﻷولية
الموجزة ﻋلى أساس مبدأ اﻻستمرارية وﻻ تتضمﻦ أي تعديﻼت ﻗد تكون مطلوبة ،إذا كاﻧت الشركة غير ﻗادرة ﻋلى اﻻستمرار وفقا ً ﻷساس
مبدأ اﻻستمرارية.
 .٣عملة العرض والنشاط
تم ﻋرض القوائم المالية اﻷولية الموجزة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وﻋملة العرض للشركة .تم تقريب جميع المبالغ المالية
ﻷﻗرب ألف ﷼ سعودي مالم ينص ﻋلى خﻼف ذلك.
 .٤السياسات المحاسبية الهامة
 ١-٤المعايير الﺠﺪيﺪة ،الﺘعﺪيﻼت على المعايير والﺘﻔسيرات
ﻻ يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن ﻋددا ً مﻦ التعديﻼت ﻋلى المعايير سارية اﻋتباراً مﻦ  ١يناير ٢٠٢١م وتفاصيل ذلك تم
توضيحها في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،ولكﻦ ليس لها أثر جوهري ﻋلى القوائم المالية اﻷولية الموجزة
للشركة.

٩

الشركة العربية لﻸنابيب
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لﻔﺘرة الﺜﻼﺛة أشهر المنﺘهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢١م
)جميع المبالغ بالريال السعودي "بآﻻف الرياﻻت السعودية " مالم ينص على خﻼف ذلك(

 .٥مخزون

إيضاح
١-٥
٥-٥ ،٢-٥

إﻧتاج تام ،صافي
مواد خام ،صافي
ﻗطع غيار
إﻧتاج تحت التشغيل ،صافي
بضاﻋة في الطريﻖ ،صافي
مستلزمات مكتبية
مخزون سكراب ،صافي

٣-٥

ﻧاﻗص :مخصص المخزون

٥-٥

٣-٥
٤-٥

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مدﻗقة(

١٩٣٬٦٢٠
١٨١٬٢٦٨
٤٥٬١٥٦
٤٥٬٠٦٤
٨
١٬٤٩١
٤٩٢
٤٦٧٬٠٩٩
)(٧٩٬٣٧٢
٣٨٧٬٧٢٧

٢١٥٬٦٨٥
١٧٤٬٣٦١
٤٥٬٣٤٧
٥١٬٤٤١
١٩٬٠٢٦
١٬٤٢٨
٢٢٨
٥٠٧٬٥١٦
)(٧٩٬٣٧٢
٤٢٨٬١٤٤

 ١-٥خﻼل ٢٠٢٠م ،أجرت اﻹدارة الجرد الفعلي لمخزون  -اﻹﻧتاج التام وحددت القيمة المطلوب شطبها بمبلغ  ٦٫٨٤مليون ﷼ سعودي كما
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م .وافﻖ مجلس اﻹدارة ﻋلى الشطب بتاريخ  ٨يوﻧيو ٢٠٢١م .وفقا ً لذلك ،يتم ﻋرض اﻷرصدة بالصافي بعد الشطب
ويتم إثبات تكلفة الشطب ضمﻦ تكلفة اﻹيرادات.
 ٢-٥أثناء إجراء الجرد الفعلي للمخزون  -المواد الخام ،حددت اﻹدارة بعض اﻹختﻼفات .وﻧتيجة لذلك ،حددت اﻹدارة مبلغ  ١٨٫٩٥مليون
﷼ سعودي للسنوات السابقة لعام ٢٠١٨م ليتم شطبها .وبنا ًء ﻋلى ذلك ،وافﻖ مجلس اﻹدارة ﻋلى شطب المخزون بتاريخ  ٨يوﻧيو ٢٠٢١م -
المواد الخام واﻻﻋتراف بالتعديل بمبلغ  ١٨٫٩٥مليون ﷼ سعودي ﻋﻦ طريﻖ زيادة الخسائر المتراكمة اﻻفتتاحية للسنة المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠١٩م )اﻧﻈر إيضاح .(٢-١٧
ﻋﻼوة ﻋلى ذلك ،أثناء إجراء الجرد الفعلي للمخزون  -المواد الخام ،حددت اﻹدارة بعض اﻹختﻼفات .وﻧتيجة لذلك ،حددت اﻹدارة مبلغ ١٫٥١
مليون ﷼ سعودي ليتم شطبها .وفقا ً لذلك ،يتم ﻋرض اﻷرصدة بالصافي بعد الشطب ويتم إثبات المصاريف ضمﻦ تكلفة اﻹيرادات
 ٣-٥خﻼل ٢٠٢٠م ،أجرت اﻹدارة تقييما ً ﻹﻧتاجها تحت التشغيل ومخزون السكراب وحددت القيمة المطلوب شطبها بمبلغ  ٥٢٬٢٥مليون
﷼ سعودي و ٢٦٫٤٢مليون ﷼ سعودي ﻋلى التوالي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م .وافﻖ مجلس اﻹدارة ﻋلى الشطب بتاريخ  ٨يوﻧيو
٢٠٢١م .وفقًا لذلك ،يتم ﻋرض اﻷرصدة بالصافي بعد الشطب ويتم إثبات تكلفة الشطب ضمﻦ تكلفة اﻹيرادات .
 ٤-٥تمثل البضاﻋة في الطريﻖ المخزون الذي تم شحنه بواسطة المورد ولكﻦ لم تستلمه الشركة بعد .خﻼل ٢٠٢٠م ،ﻗامت اﻹدارة بإجراء
تسوية لحساب البضاﻋة في الطريﻖ وحددت إجمالي التعديل بمبلغ  ١٠٥٫٩٨مليون ﷼ سعودي .تم اﻻﻋتراف بأثر التسوية في الخسائر
المتراكمة اﻻفتتاحية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م) .اﻧﻈر إيضاح .(١-١٧
 ٥-٥خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،أجرت اﻹدارة تقييما ً ﻻﻧخفاض ﻗيمة المواد الخام واﻹﻧتاج التام .بنا ًء ﻋلى ﻧتائج التقييم ،تم
تسجيل اﻧخفاض في القيمة بمبلغ  ٥٨٫٧٥مليون ﷼ سعودي و  ٠٬٥٠مليون ﷼ سعودي للمواد الخام واﻹﻧتاج التام ﻋلى التوالي ،كما في
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م.
الحركة ﻓﻲ مخصص المخزون كما يلﻲ:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مخصص محمل خﻼل الفترة  /السنة
الرصيد في ﻧهاية الفترة  /السنة

١٠

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مدﻗقة(

٧٩٬٣٧٢
٧٩٬٣٧٢

٢٠٬١٢٦
٥٩٬٢٤٦
٧٩٬٣٧٢

الشركة العربية لﻸنابيب
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لﻔﺘرة الﺜﻼﺛة أشهر المنﺘهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢١م
)جميع المبالغ بالريال السعودي "بآﻻف الرياﻻت السعودية " مالم ينص على خﻼف ذلك(

 .٦دﻓعات مقﺪمة وذمم مﺪينة أخرى

دفعات مقدمة أخرى
دفعات مقدمة للمورديﻦ
رسوم تسهيﻼت بنكية مدفوﻋة مقدما
ﻋهد موظفيﻦ
تأميﻦ مدفوع مقدما
اشتراكات مدفوﻋة مقدما
أخرى

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مدﻗقة(

٢٩٬٠٦٩
٧٬١٩٨
١٬٤٥٠
١٬٠٠٤
٧٣٢
٢٧٦
٦٢٤
٤٠٬٣٥٣

٢٩٬٣٩٤
١٣٬٧٦٤
١٬٥٣٧
٦٦٩
١٢
٥٩
٤٤٨
٤٥٬٨٨٣

 .٧احﺘياطﻲ نظامﻲ
وفقًا للنﻈام اﻷساسي للشركة وأحكام ﻧﻈام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،يتعيﻦ ﻋلى الشركة تحويل  ٪١٠مﻦ صافي أرباحها السنوية
إلى اﻻحتياطي النﻈامي حتى يبلغ هذا اﻻحتياطي  ٪٣٠مﻦ رأس مالها ،هذا اﻻحتياطي النﻈامي غير ﻗابل للتوزيع ﻋلى المساهميﻦ .ومع
ذلك يمكﻦ استخدامه لزيادة رأس المال بعد موافقة المساهميﻦ.
 .٨قروض طويلة اﻷجل

قرض الصنﺪوق السعودي للﺘنمية الصناعية  -غير هادف للربح
الجزء المتداول
رسوم مستحقة
إجمالﻲ الﺠزء المﺘﺪاول
الجزء غير المتداول

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مدﻗقة(

٧٨٬٠٤٥
)(٧٧٬٠٢٦
)(١٬٠١٩
٧٨٬٠٤٥

٧٧٬٧١٧
)(٧٧٬٠٢٦
)(٦٩١
)(٧٧٬٧١٧

-

-

 ١-٨لدى الشركة ﻗرض مﻦ الصندوق بمبلغ إجمالي  ١١٣٫٤مليون ﷼ سعودي تم الحصول ﻋليه للمساﻋدة في تمويل مشروع إﻧشاء مصنع
إﻧتاج اﻷﻧابيب في الجبيل .القرض مضمون برهﻦ مباﻧي وآﻻﻻت ومعدات مصاﻧع الشركة.
في  ٩مارس ٢٠١٥م ،وافﻖ الصندوق ﻋلى إﻋادة جدولة الرصيد المتبقي كما في ذلك التاريخ البالغ  ٨٣مليون ﷼ سعودي ﻋلى ﻋشر
أﻗساط ﻧصف سنوية.
في  ٩ديسمبر ٢٠١٩م حصلت ﻋلى ﻗرض إضافي بمبلغ  ٧٫١٦٥مليون ﷼ سعودي لمدة خمس سنوات.
كما في السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،تفاوضت إدارة الشركة ﻋلى سداد الرصيد الحالي القائم والبالغ  ٧٧٬٠٢٦مليون ﷼
سعودي ﻋلى  ٨أﻗساط.
هذه القروض بدون فوائد ويتم سدادها ﻋلى أﻗساط ﻧصف سنوية ﻋلى مدى فترة خمس سنوات.
تتضمﻦ اتفاﻗيات التسهيﻼت تعهدات ،مﻦ بيﻦ أمور أخرى ،تتطلب مﻦ الشركة اﻻحتفاظ بنسب مالية معينة .كما في  ٣١مارس ٢٠٢١م،
لم تكﻦ الشركة ملتزمة ببعض التعهدات الخاصة باتفاﻗيات التمويل ،وبالتالي تم تصنيف الترتيبات ﻋلى أﻧها متداولة في ﻧفس التاريخ.

١١

الشركة العربية لﻸنابيب
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة
لﻔﺘرة الﺜﻼﺛة أشهر المنﺘهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢١م
)جميع المبالغ بالريال السعودي "بآﻻف الرياﻻت السعودية " مالم ينص على خﻼف ذلك(

 .٩قروض قصيرة اﻷجل
إيضاح
ﻗروض ﻗصيرة اﻷجل
تكلفة تمويل مستحقة

١-٩

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مدﻗقة(

٤١١٬٠٣٩
٥٬٤٢٧
٤١٦٬٤٦٦

٤٩٧٬٣١٣
٤٬٥٢٩
٥٠١٬٨٤٢

 ١-٩حصلﺖ الشركة على قروض من المؤسسات الﺘالية:
إيضاح
مصرف الراجحي
بنك الرياض
البنك اﻷول

٢-٩

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مدﻗقة(

١٦٦٬٢٨٧
١٣٢٬٠٦٦
١١٨٬١١٣
٤١٦٬٤٦٦

١٦٥٬٣٨٢
١٩٠٬٠٠٠
١٤٦٬٤٦٠
٥٠١٬٨٤٢

 ٢-٩لدى الشركة ﻗرض ﻗصير اﻷجل مﻦ وزارة المالية بقيمة  ١٢٠مليون ﷼ سعودي ،الذي تم صرفه للشركة مﻦ خﻼل بنك الرياض .تم
الحصول ﻋلى القرض للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل للشركة .يتم سداد القرض في غضون  ٣٦٠يو ًما مﻦ تاريخ اﻻستخدام.
 ٣-٩حصلت الشركة ﻋلى ﻗروض مﻦ البنوك المحلية بغرض تمويل احتياجات رأس المال العامل .تتحمل هذه التسهيﻼت البنكية تكلفة تمويل
بأسعار السوق السائدة.
 ٤-٩تشتمل اتفاﻗيات التسهيﻼت ﻋلى تعهدات ،مﻦ بيﻦ أمور أخرى ،يتطلب مﻦ الشركة أن تحافﻆ ﻋلى ﻧسب مالية معينة .كما في  ٣١مارس
٢٠٢١م لم تكﻦ الشركة ملتزمة ببعض تعهدات اتفاﻗيات التمويل.
 .١٠معامﻼت اﻷطراف ذات العﻼقة وأرﺻﺪتهم
 ١-١٠موظﻔﻲ اﻹدارة العليا
تتمثل المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼﻗة في رواتب ومكافآت وبدﻻت اﻹدارة وكبار التنفيذييﻦ التي تمت خﻼل الفترة بيﻦ الشركة
واﻹدارة العليا .وتتمثل أهم المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼﻗة واﻷرصدة الناتجة ﻋنها هي كما يلي:

تعويض موظﻔﻲ اﻹدارة العليا ﻓﻲ الشركة

الطرف ذو العﻼقة

طبيعة المعامﻼت

أﻋضاء مجلس اﻹدارة واللجان اﻷخرى
كبار المسؤوليﻦ التنفذييﻦ

المكافآت والبدﻻت
الرواتب والبدﻻت والحوافز

لﻔﺘرة الﺜﻼﺛة أشهر المنﺘهية ﻓﻲ
 ٣١مارس ٢٠٢٠م
 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مدﻗقة(
)غير مﺪققة(
٩٧
١٬١٩٣

٤٣
١٬٠٤٧

 ٢-١٠مسﺘحق ﻷطراف ذات عﻼقة
إن أرصدة ﻧهاية الفترة الهامة الناتجة ﻋﻦ المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼﻗة هي كما يلي:
الطرف ذو العﻼقة
مجلس اﻹدارة

١٢

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مدﻗقة(

١٬١٨٠
١٬١٨٠

١٬٢١١
١٬٢١١
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 .١١الزكاة المسﺘحقة
 ١-١١الربوط الزكوية
الشركة بصدد تقديم اﻹﻗرارات الزكوية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( .خﻼل ﻋام ٢٠١٨م،
تم الربط الزكوي مﻦ ﻗبل الهيئة ﻋﻦ سنة ٢٠١٥م ﻧتج ﻋنه زكاة إضافية بمبلغ  ٢٫٩مليون ﷼ سعودي ﻗدمت الشركة ضدها استئناف
وافقت ﻋليه مبدئيا ً في  ٢١ﻧوفمبر ٢٠١٨م .تم تكويﻦ مخصص لذلك الربط في دفاتر الشركة بنفس القيمة.
 ٢-١١حركة الزكاة
فيما يلي ملخص حركة الزكاة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المكون خﻼل الفترة  /السنة
المدفوع خﻼل الفترة  /السنة
الرصيد في ﻧهاية الفترة  /السنة

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مدﻗقة(

٣٬٩٤١
١٠٠
٤٬٠٤١

٧٬٦٤٦
٩٠٢
)(٤٬٦٠٧
٣٬٩٤١

 .١٢اﻻلﺘزامات المحﺘملة
اﻻلتزامات المحتملة هي اﻻﻋتمادات المستندية وخطابات الضمان القائمة كما في  ٣١مارس ٢٠٢١م وتبلغ ﻗيمتها  ١١٫٤٢٥مليون ﷼
سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ١٨٫٣٨٠ :مليون ﷼ سعودي(
 .١٣تكاليف الﺘمويل

ﻗروض
أﻋباء تمويل التزامات اﻹيجار

 ٣١مارس ٢٠٢١م
)غير مﺪققة(

 ٣١مارس ٢٠٢٠م
)غير مدﻗقة(

٣٬٨٦١
٢٥٢
٤٬١١٣

٣٬٨٨٢
٢٥٤
٤٬١٣٦

 .١٤ربحية ) /خسارة( السهم
يتم احتساب ربحية ) /خسارة( السهم اﻷساسية والمخفضة بقسمة الدخل ) /الخسارة( للفترة الخاصة بحملة اﻷسهم العادية للشركة ﻋلى
المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية القائمة في ﻧهاية الفترة والبالغة  ٤٠مليون سهم ) ٣١مارس ٢٠٢٠م ٤٠ :مليون سهم(.
 .١٥الﺘقارير القطاعية
أ -القطاع الﺘشغيلﻲ
يتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية ولديها ﻗطاﻋيﻦ ،ﻗطاع تصنيع أﻧابيب الصلب وﻗطاع تغليف أﻧابيب الصلب .لم
يفي ﻗطاع التغليف بأي مﻦ الحدود الكمية المشار إليها في معيار التقارير القطاﻋية )المعيار الدولي للتقرير المالي رﻗم  (٨وبناء ﻋلى ذلك،
لم يتم اﻹفصاح ﻋﻦ أي تقارير للقطاﻋات التشغيلية في القوائم المالية اﻷولية الموجزة المرفقة.
ب -القطاع الﺠغراﻓﻲ
خﻼل الفترة المنتهية في  ٣١مارس ٢٠٢١م كاﻧت  ٣١) ٪٨٫٤٦مارس ٢٠٢٠م (٪٠٫٨٥ :تقريبا ً مﻦ مبيعات الشركة ﻋبارة ﻋﻦ مبيعات
تصدير لدول الخليج والشرق اﻷوسط و ٪٩١٫٥٤تقريبا ً تمثل مبيعات محلية ) ٣١مارس ٢٠٢٠م .(٪٩٩٫١٥ :إن كافة موجودات
ومطلوبات الشركة موجودة في المملكة العربية السعودية.
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 .١٦قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استﻼمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتﻈمة بيﻦ المشاركيﻦ في السوق في تاريخ
القياس .إن اﻷساس الذي يقوم ﻋليه تعريف القيمة العادلة هو اﻻفتراض بأن الشركة مستمرة وليس هناك أي ﻧية أو متطلب لتقليص حجم
ﻋملياتها أو إجراء معاملة بشروط مجحفة.
يتم اﻋتبار اﻷداة المالية مدرجة في سوق ﻧشط إذا كاﻧت اﻷسعار المعروضة متاحة بشكل منتﻈم مﻦ تاجر صرافة أو وسيط أو مجموﻋة
صناﻋية أو خدمة تسعير أو وكالة تنﻈيمية ،وتمثل تلك اﻷسعار معامﻼت السوق التي تمت بيﻦ أطراف جاديﻦ .ﻋند ﻗياس القيمة العادلة،
تستخدم الشركة بياﻧات يمكﻦ مﻼحﻈتها في السوق إلى أﻗصى حد ممكﻦ .يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في تسلسل هرمي
للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخﻼت المستخدمة في أساليب التقييم ﻋلى النحو التالي.
المستوى  : ١اﻷسعار المعروضة )غير المعدلة( في اﻷسواق النشطة لﻸصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكﻦ الوصول إليها في تاريخ
القياس.
المستوى  :٢المدخﻼت بخﻼف اﻷسعار المدرجة في المستوى  ١والتي يمكﻦ مﻼحﻈتها لﻸصل أو اﻻلتزام ،إما مباشرة )أي كأسعار( أو
بشكل غير مباشر )أي مشتقة مﻦ اﻷسعار(.
المستوى  : ٣مدخﻼت للموجودات أو المطلوبات التي ﻻ تستند إلى بياﻧات السوق التي يمكﻦ مﻼحﻈتها )مدخﻼت غير ﻗابلة للمﻼحﻈة(.
القيمة الدفترية لﻸدوات المالية للشركة هي تقريب معقول للقيمة العادلة.
 .١٧تعﺪيل وإعادة تصنيف أرقام سنوات سابقة
 ١-١٧خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،حددت إدارة الشركة بعض اﻹختﻼفات أثناء إجراء أتمتة لنﻈام مخزون  -البضاﻋة
في الطريﻖ .تم إجراء تقييم إضافي للسنوات المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠١٩م و٢٠١٨م وتم تحديد تعديل بمبلغ  ١٠٥٫٩٨مليون
﷼ سعودي بشكل تراكمي يتعلﻖ بالسنوات السابقة لعام ٢٠١٨م .وﻋليه ،فقد تم تعديل أرﻗام المقارﻧة.
 ٢-١٧خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،حددت إدارة الشركة بعض اﻹختﻼفات أثناء إجراء جرد مخزون  -المواد الخام.
ﻧتيجة لذلك ،حددت اﻹدارة مبلغ  ١٨٬٩٥مليون ﷼ سعودي سيتم شطبها ،تتعلﻖ بالسنوات السابقة لعام ٢٠١٨م .وبنا ًء ﻋلى ذلك ،وافﻖ
مجلس اﻹدارة بتاريخ  ٨يوﻧيو ٢٠٢١م ﻋلى شطب المخزون  -المواد الخام وأﻋترفت بتسويات بمبلغ  ١٨٬٩٥مليون ﷼ سعودي ﻋﻦ
طريﻖ زيادة الخسائر المتراكمة اﻻفتتاحية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
يﻈهر أثر التعديﻼت للسنوات السابقة ﻋلى الخسائر المتراكمة ﻋلى النحو التالي:
تعﺪيل ﻓﻲ قائمة المركز المالﻲ
مخزون
 البضاﻋة في الطريﻖ المواد الخامأرباح مبقاة

إيضاح

الرﺻيﺪ المسﺠل سابقا ً ﻓﻲ
 ١يناير ٢٠١٩م
٥٥١٬٩٠٣

١-١٧
٢-١٧
)(٩١٬٨٥٢

أﺛر تعﺪيل السنة
السابقة
١٢٤٬٩٣٣
)(١٠٥٬٩٨٨
)(١٨٬٩٤٥
)(١٢٤٬٩٣٣

الرﺻيﺪ المعﺪل ﻓﻲ ١
يناير ٢٠١٩م
٤٢٦٬٩٧٠

)(٢١٦٬٧٨٥

 ٣-١٧حددت إدارة الشركة خطأ في حﻖ استخدام اﻷصول والتزامات اﻹيجار ،وﻋليه ،تم تعديل أرﻗام المقارﻧة لتصحيح الخطأ ،كما هو
موضح أدﻧاه:
تعﺪيل ﻓﻲ قائمة المركز المالﻲ
حﻖ استخدام اﻷصول
التزامات اﻹيجار
أرباح مبقاة

الرﺻيﺪ المسﺠل سابقا ً ﻓﻲ ٣١
ديسمبر ٢٠١٩م
١٩٬٩٤٠
)(١٩٬٨٩٠

١٤

أﺛر تعﺪيل السنة السابقة
١٬٨٩٣
)(٣٥٠
١٬٥٤٣

الرﺻيﺪ المعﺪل ﻓﻲ
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
٢١٬٨٣٣
)(٢٠٬٢٤٠
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 .١٨أحﺪاث ﻻحقة
تعتقد اﻹدارة بعدم وجود أحداث ﻻحقة هامة منذ ﻧهاية الفترة والتي ﻗد تتطلب إفصاح أو تعديل ﻋلى هذه القوائم المالية اﻷولية الموجزة.
 .١٩اعﺘماد القوائم المالية اﻷولية الموجزة
تم اﻋتماد القوائم المالية اﻷولية الموجزة مﻦ ﻗبل مجلس اﻹدارة بتاريخ  ٢٠ذو القعدة ١٤٤٢هـ )الموافﻖ  ٣٠يوﻧيو ٢٠٢١م(.

١٥

