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 تقریر المراجع المستقل 
 المحترمین       شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة إلى السادة/ المساھمین في

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة   
  رأینا

أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة ("الشركة")  في رأینا، أن القوائم المالیة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي لشركة  
، وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  

 للمراجعین والمحاسبین. العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة 

 ما قمنا بمراجعتھ 
 تتألف القوائم المالیة للشركة مما یلي: 

 .۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتھیة في  •
 .۲۰۲۲مارس  ۳۱قائمة المركز المالي كما في  •
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
إیضاحات حول القوائم المالیة، التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى. •

   أساس الرأي
ضیحھا في تقریرنا  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم تو

   .مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیةبالتفصیل ضمن قسم 

كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا 

 االستقالل 
المالیة للقوائم  بمراجعتنا  المتعلقة  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المھنة  وآداب  سلوك  لقواعد  وفقاً  الشركة  التزمنا  إننا مستقلون عن  كما   ،

 بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذه القواعد. 

 منھجنا في المراجعة 
 رة عامة نظ

 التغیر في األعمار اإلنتاجیة المقدرة للمصنع واآلالت  • األمر الرئیسي للمراجعة 

، أخذنافي إطار عملیة تصمیم مراجعتنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة. وعلى وجھ الخصوص 
فتراضات  التي وضعتھا اإلدارة، ومنھا على سبیل المثال ما یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الھامة التي شملت وضع ا الموضوعیة  باالعتبار األحكام  

تناولنا أیضاً مخاطر تجاوز اإلدارة  اومراعاة   ألحداث المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. كما ھو الحال في جمیع أعمال المراجعة التي نقوم بھا، 
جوھریة الناتجة عن  ، ویشمل ذلك من بین أمور أخرى النظر في ما إذا كان ھناك دلیل على التحیز الذي یمثل مخاطر التحریفات الللرقابة الداخلیة

 غش.

ر ھیكل الشركة،  لقد قمنا بتصمیم نطاق عملیة المراجعة بھدف تنفیذ أعمال كافیة تمكننا من تقدیم رأي حول القوائم المالیة ككل، مع األخذ بعین االعتبا
نشاطھا فیھ.  والعملیات والضوابط المحاسبیة، وقطاع األعمال الذي تزاول الشركة



۳ 

 (تتمة)   تقریر المراجع المستقل
المحترمین        شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة إلى السادة/ المساھمین في

 منھجنا في المراجعة (تتمة)
   األمور الرئیسیة للمراجعة

أھمیة كبیرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة للفترة الحالیة. وتم التطرق  إن األمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي، وفقاً لتقدیرنا المھني، كانت لھا  
 إلى ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند إبداء رأینا حولھا، ال نبدي رأیاً منفصالً حول ھذه األمور.

 كیف عالجت مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة  األمر الرئیسي للمراجعة 

 التغیر في األعمار اإلنتاجیة المقدرة للمصنع واآلالت 

، كان لدى الشركة ممتلكات ومصنع ومعدات بقیمة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱في  
ملیون لایر سعودي تشمل "مصنع وآالت" بقیمة    ۲٦۲٬۳دفتریة بلغت  
 ملیون لایر سعودي. ۲۲۷٬۸دفتریة بلغت 

ب الشركة  إدارة  والمصنع    مراجعةتقوم  للممتلكات  اإلنتاجیة  األعمار 
سنوي،   أساس  على  بھا،  الخاصة  لمتطلباتوالمعدات  معیار  وفقاً 

"الممتلكات والمصنع والمعدات" المعتمد في    ۱٦المحاسبة الدولي رقم  
 المملكة العربیة السعودیة. 

التي المراجعة  على  إجراؤھ  بناءاً  في    ا تم  المنتھیة  مارس  ۳۱للسنة 
لفئة  ۲۰۲۲ المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  نطاق  بتعدیل  اإلدارة  قامت   ،

إلى    ۲۰  -  ۲"المصنع واآلالت" من   سنة. نتج عن ھذا    ۳٦  -  ۲سنة 
استھالك مصروف  في    أقل  التغییر  المنتھیة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱للسنة 

بما    ۱٥٬٦بمبلغ   مقارنة  سعودي  لایر  استخداملو  ملیون  األعمار   تم 
اإلنتاجیة السابقة. تم تطبیق التغییر في األعمار اإلنتاجیة بأثر مستقبلي  

 .۲۰۲۱أبریل  ۱اعتباًرا من 

مراجعةحیث أن  األمور الرئیسیة للمراجعة  ھذا األمر من    أعتبرنالقد  
حول عوامل متعددة    اجتھادات جوھریةاألعمار اإلنتاجیة یتطلب    تقدیر

 " لـ  الفنیة  الشروط  استخدامھا منھا  في  والتغییرات  واآلالت"  المصنع 
 المتوقع في المستقبل عن استخدامھا السابق. 

حول القوائم المالیة بشأن السیاسة    ٥-۲یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  
رقم   واإلیضاح  والمعدات  والمصنع  بالممتلكات  المتعلقة   ۳المحاسبیة 

بشأن    ۱۰یضاح رقم  بشأن اإلفصاح عن التقدیرات المحاسبیة الھامة واإل
 اإلفصاح عن األمور المتعلقة بالتغیر في األعمار اإلنتاجیة. 

 تضمن اإلجراءات التي قمنا بھا ما یلي: 

ل  • اإلدارة  اعتمدتھا  التي  المنھجیة  على  األعمار   تقدیراالطالع 
 اإلنتاجیة لـ "المصنع واآلالت" واستیعابھا.

من قبل  تبعة الداخلیین لتقییم المنھجیة الم  الفنییناالستعانة بخبرائنا   •
 مع أفضل الممارسات المتبعة دولیًا.  توافقال اإلدارة من أجل 

تلك   • مع  تتوافق  المعدلة  اإلنتاجیة  األعمار  كانت  إذا  ما  بتقییم  قمنا 
المتوقع  األعمار   االستخدام  وأن  القطاع  في  عام  بشكل  المستخدمة 

بالنظر إلى معرفتنا    للمصنع واآلالت یبرر األعمار اإلنتاجیة المعدلة 
 بمجال العمل والممارسات المتبعة في قطاع التصنیع عموماً. 

تمثل أفضل تقدیر في    طولةتقییم ما إذا كانت األعمار اإلنتاجیة الم  •
كا إذا  وما  الصدد،  الھذا  والوضع  التحلیل  ھذا  بناًء على  لـ  فنين، 

 العمر اإلنتاجي مبرًرا. إطالة"المصنع واآلالت"، 

اختبار التغیرات في األعمار اإلنتاجیة المعدلة لھذه الموجودات في   •
 سجل الموجودات الثابتة وإعادة احتساب االستھالك ذي الصلة. 

الصلة في القوائم  مالءمة اإلفصاحات ذات  مدى  تقییم مدى كفایة و•
 المالیة. 



٤ 

 (تتمة)   تقریر المراجع المستقل
 المحترمین       شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة إلى السادة/ المساھمین في

  معلومات أخرى
التقریر السنوي للشركة، وال  المعلومات المدرجة في  من  المعلومات األخرى    ألفعن المعلومات األخرى. تت  ونمجلس اإلدارة مسؤولأعضاء  إن  

   تتضمن القوائم المالیة وتقریرنا حولھا، والتي من المتوقع تقدیمھا إلینا بعد تاریخ ھذا التقریر.

 التأكید حولھا. أنواع  نبدي أي نوع من  نالمعلومات األخرى ول یغطيإن رأینا حول القوائم المالیة ال 

المالیة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتھا نأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت  وفیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم  
 ً  لذلكالمعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوھریة مع القوائم المالیة أو مع المعلومات التي تم الحصول علیھا خالل عملیة المراجعة، أو خالفا

 جوھریة.  تتضمن تحریفات

ر. فیما لو استنتجنا، عند قراءة التقریر السنوي للشركة، أنھ یحتوي على تحریفات جوھریة، فیجب علینا إبالغ المكلفین بالحوكمة بھذا األم

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 
المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم  

ابةواإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرق
   لتتمكن من إعداد قوائم مالیة خالیة من التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروریاً  

عن األمور المتعلقة    -عند الضرورة    -عند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا واإلفصاح  
   ستمراریة المحاسبي ما لم تنِو اإلدارة تصفیة الشركة أو وقف عملیاتھا أو عدم وجود بدیل حقیقي بخالف ذلك.باالستمراریة، واستخدام مبدأ اال

 مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للشركة. أعضاء إن المكلفین بالحوكمة، أي 

 المالیة مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم 
ش أو  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن غ

المراجعة التي تم القیام بھا  خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. یُعد التأكید المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ ال یضمن أن عملیة  
ریفات من وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري عند وجوده. یمكن أن تنتج التح

ا على  تؤثر  أن  معقول  حد  إلى  المتوقع  من  كان  إذا  مجموعھا،  في  أو  بمفردھا  جوھریة،  وتُعَد  خطأ،  أو  یتخذھا  غش  التي  االقتصادیة  لقرارات 
 المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة.

لمھني ونحافظ على  وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس الحكم ا
 م أیضاً بما یلي: الشك المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقو
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ا على  تؤثر  أن  معقول  حد  إلى  المتوقع  من  كان  إذا  مجموعھا،  في  أو  بمفردھا  جوھریة،  وتُعَد  خطأ،  أو  یتخذھا  غش  التي  االقتصادیة  لقرارات 
 المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة.

لمھني ونحافظ على  وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس الحكم ا
 م أیضاً بما یلي: الشك المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقو
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 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۱۰ 

 
 معلومات عامة  ۱

 
   تعمل شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة ("الشركة") في تصنیع وبیع األنابیب الفوالذیة اللولبیة.

 
رجب    ۲۲صادر عن وزارة االستثمار بتاریخ    ۱۲۱۰۳۱۱۱۸۹۹۲أجنبي رقم  إن الشركة ھي شركة مساھمة مرخصة بموجب ترخیص استثمار  

). ۲۰۱۰یولیو    ٤ھـ (۱٤۳۱رجب    ۲۲صادر في الدمام بتاریخ    ۲۰٥۰۰۷۱٥۲۲) وتعمل بموجب السجل التجاري رقم  ۲۰۱۰یولیو    ٤ھـ (۱٤۳۱
 ۳۱أبریل وتنتھي في    ۱دأ السنة المالیة للشركة في  ، المملكة العربیة السعودیة. تب۳۱٤۸۳، الدمام  ۱۲۹٤۳إن عنوان الشركة المسجل ھو ص. ب  

 مارس من كل سنة. 
 

رجب    ۲۲الصادر في الدمام في    ۲۰٥۰۰۷۱٥۲٤تتضمن القوائم المالیة المرفقة عملیات الشركة وفرعھا الذي یعمل بموجب السجل التجاري رقم  
 ).۲۰۱۰یولیو  ٤ھـ (۱٤۳۱

 
 أنشطة االكتتاب العام األولي 

 
مجلس إدارة الشركة ("مجلس اإلدارة") ببدء اإلجراءات النظامیة للشروع باالكتتاب العام األولي للشركة لدى الجھات التنظیمیة    ، أوصى۲۰۱۹خالل  

، تمت الموافقة على االكتتاب العام األولي من قبل المساھمین في الشركة. قدمت  ۲۰۲۱یونیو    ۱٤ذات العالقة في المملكة العربیة السعودیة. في  
عد اكتتاب  طلباً إلى ھیئة السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة لالكتتاب العام األولي ألسھمھا في ھیئة السوق المالیة (تداول) وفقًا لقواالشركة  

السعودیة في    األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة. تمت الموافقة على طلب الشركة من قبل ھیئة السوق المالیة
بالمائة من رأس مال الشركة. إن  ۲۰۲۱سبتمبر    ۲۹ تمثل ثالثین  عادیاً  بیع ستة مالیین وثالثمائة ألف سھماً  العام األولي من  . یتكون االكتتاب 

 ة جاریة حالیًا. اإلجراءات النظامیة لتحدیث النظام األساسي للشركة والسجل التجاري لتحویل الشركة من شركة مساھمة مقفلة إلى شركة مساھم
 

(" "الشركة  االندماج مع شركة ویلسبون میدل ایست لتبطین وتغلیف األنابیب (
 

، أوصى مجلس إدارة الشركة أیًضا بدمج الشركة مع شركة ویلسبون  ۲۰۱۹عالوة على ذلك، كجزء من خطتھا لالكتتاب العام األولي، خالل سنة  
ت مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة مملوكة من قبل مساھمي الشركة بنفس  میدل ایست لتبطین وتغلیف األنابیب، وھي شركة ذا 

("اتفاقیة الدمج")، حیث تم    ۲۰۲۰مایو    ۱٤نسب المساھمة ("سیطرة مشتركة"). بناًء على توصیة مجلس اإلدارة، وقع مساھمو الشركة اتفاقیة في  
ست لتبطین وتغلیف األنابیب وجمیع موجوداتھا وحقوقھا ومطلوباتھا والتزاماتھا مع تلك الخاصة  االتفاق على دمج عملیات شركة ویلسبون میدل ای

("تاریخ السریان"). بعد تاریخ السریان، تم تسجیل    ۲۰۲۰یولیو    ۲۱بالشركة دون مقابل شراء. تمت الموافقة على الدمج من قبل وزارة التجارة في  
تجمیع منشآت بین المنشآت الخاضعة لسیطرة مشتركة،  عملیة    بما أن العملیة ھياألنابیب كفرع للشركة.  شركة ویلسبون میدل ایست لتبطین وتغلیف  

ویلسبون  اختارت اإلدارة تطبیق المحاسبة السابقة لتكون سیاستھا المحاسبیة. بموجب شروط اتفاقیة الدمج، استخدمت الشركة القیم الدفتریة لشركة  
یب كما في تاریخ السریان ألغراض تطبیق السیاسة المحاسبیة السابقة. فیما یلي صافي المطلوبات المحولة إلى  میدل ایست لتبطین وتغلیف األناب

 الشركة كما في تاریخ السریان: 
 

  الموجودات 
 ۲٦٬۷۱٤ نقد وما یماثلھ 

 ۲٤٬۱۱۳٬٤٦۹ ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى 
 ۱۳٬۹۳۰٬۷۹٦  مخزون

 ۷۷٬۷۸۸٬۰۹۱ ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ۲٬٤٦۸٬٥٥٤ موجودات حق االستخدام 

 ۱۱۸٬۳۲۷٬٦۲٤ مجموع الموجودات 
  

  المطلوبات 
 ) ۳۰٬۱۸۷٬٥۲۳( قروض من المساھمین 

 ) ۱۲۲٬۱۹۰٬۹۷٤( ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى 
 ) ۳٬٤۷٥٬۹۷۰( التزامات منافع الموظفین 

 ) ٤۹۰٬۳٥۸( زكاة وضریبة دخل مستحقة الدفع 
 ) ۲٬٦۳۷٬۸۲٥( مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱٥۸٬۹۸۲٬٦٥۰( مجموع المطلوبات 
  

 ) ٤۰٬٦٥٥٬۰۲٦( صافي المطلوبات المحولة إلى األرباح المبقاة 
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 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
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۱۱ 

 
 (تتمة) معلومات عامة ۱

 
 تغییر في الوضع النظامي للشركة 

 
محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة. بناًء على توصیة  ، أوصى مجلس إدارة الشركة تحویل الشركة من شركة ذات مسؤولیة  ۲۰۲۰سبتمبر    ۱۰في  

، قرر المساھمین في الشركة تحویل الشركة إلى شركة مساھمة مقفلة. تم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة  ۲۰۲۰سبتمبر    ۲۱مجلس اإلدارة، في  
 .۲۰۲۰سبتمبر  ۲۲، واستلمت الشركة السجل التجاري الُمحدَّث في ۲۰۲۰المتعلقة بھذا التحویل في سبتمبر 

 
   ۱۹-كوفید

 
) في دول مجلس التعاون الخلیجي والمناطق األخرى التي تعمل فیھا الشركة  ۱۹-في إطار االستجابة النتشار جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید

استباقي بتقییم آثاره على عملیاتھا  وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعیة واالقتصادیة في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بشكل  
 واتخذت حزمة من التدابیر االستباقیة والوقائیة بما في ذلك تفعیل فریق إدارة األزمات والعملیات المرتبطة بھا من أجل:

 
 ضمان صحة وسالمة موظفیھا.  •
 التخفیف من آثار الجائحة على عملیاتھا وتورید المنتجات للسوق.  •

 
٪ مقارنة بالفترة المقابلة مما أدى إلى انخفاض إجمالي  ٥۱، ارتفع متوسط أسعار المواد األولیة بنحو  ۲۰۲۲مارس    ۳۱في    خالل السنة المنتھیة

في    الھوامش. باإلضافة إلى ذلك، تأخر عمالء الشركة في تأكید بعض الطلبات بسبب انخفاض حجم اإلنتاج الفعلي والمبیعات عن األحجام المدرجة
 الموازنة. 

 
الجدیدة خالل ھذه الفترة. بعد نھایة الفترة، تم تخفیض أسعار المواد    ۱۹-دارة أن ھذا الوضع كان مؤقتًا وجزئیًا بسبب انتشار متحورات كوفیدترى اإل

لیمھا  ملیون لایر سعودي والتي من المتوقع أن یتم تس  ٦٤۸٬۷، كان لدى الشركة أعمال متأخرة بصفة مؤكدة بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۳۱األولیة. كما في  
   وتعتقد اإلدارة أن ھذا سیسھم في تحسین الھوامش اإلجمالیة. ۲۰۲۲في 

 
سیولة   مركز ال

 
ملیون لایر سعودي وتسھیالت ائتمانیة غیر مستخدمة    ۷۳٬۹ونقد وما یماثلھ بمبلغ    ۱٬۸، كان لدى الشركة نسبة حالیة بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  
ارة الشركة توقعات بشأن مركز سیولتھا وترى أن الشركة ستتمكن من الوفاء بمتطلبات رأس مالھا  ملیار لایر سعودي. وقد وضعت إد  ۱٬٤بمبلغ  

 العامل والنفقات الرأسمالیة بشكل كاٍف لفترة االثني عشر شھًرا القادمة من تاریخ التقریر. 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

القوائم المالیة للشركة مبینة أدناه. تم تطبیق السیاسات المحاسبیة بشكل منتظم على جمیع السنوات  إن السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة في إعداد  
 المعروضة. 

 

 أسس اإلعداد  ۲-۱
 

   بیان االلتزام ۲-۱-۱
 

والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة  أعدت ھذه القوائم المالیة للشركة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة،  
   عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 
 مبدأ التكلفة التاریخیة  ۲-۱-۲

 
ا ھو مفصح عنھ في  أعدت ھذه القوائم المالیة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء ما تتطلبھ المعاییر الدولیة للتقریر المالي من أسس قیاس أخرى كم

 محاسبیة ذات الصلة. السیاسات ال
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۱۲ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 المعاییر الجدیدة والمعّدلة المطبقة من قبل الشركة   ۲-۱-۳

 
 :۲۰۲۲مارس  ۳۱طبقت الشركة المعاییر والتفسیرات التالیة ألول مرة للسنة المنتھیة في 

 
إصالح    –  ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ٤والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   •

 و المرحلة الثانیة  –مؤشر سعر الفائدة 
 اإلیجار تمدید الوسیلة العملیة.   امتیازات -۱۹-المتعلقة كوفید"اإلیجارات"  ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  •

 
الحالیة أو  لم یكن للتعدیالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على الفترات  

 المستقبلیة. 
 

 ساریة بعد المعاییر والتعدیالت على المعاییر المعتمدة والصادرة والتي لم تصبح   ٤-۲-۱
 

. إن اإلدارة بصدد تقییم أثر ھذه  ۲۰۲۲مارس  ۳۱لقد تم إصدار بعض المعاییر المحاسبیة الجدیدة والتفسیرات التي ال تعد إلزامیة لفترات التقریر في 
الشركة في فترات التقریر المستقبلیة وعلى  التعدیالت على قوائمھا المالیة. وبالرغم من ذلك، ال تتوقع اإلدارة أن یكون لھذه المعاییر أثر جوھري على  

 معامالتھا المستقبلیة المتوقعة. 
 

 إیرادات  ۲-۲
 

 .۱٥تثبت الشركة اإلیرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبین في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 

   العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات على النحو التالي: إثبات اإلیرادات من ۱٥یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 

 تحدید العقود مع العمالء.  ●
 تحدید التزامات األداء في العقد.  ●
 تحدید سعر المعامالت.  ●
 تخصیص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد.  ●
 األداء. إثبات اإلیرادات عند وفاء الشركة بالتزام  ●

 
 إیرادات من بیع البضائع 

 
في  تقاس اإلیرادات من بیع البضائع بالقیمة العادلة للمقابل النقدي المقبوض أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات والمخصصات، إن وجدت، 

لبضائع، أو عندما یتم تسلیم البضائع للعمیل،  سیاق األعمال االعتیادیة ألنشطة الشركة. تقوم الشركة بإثبات اإلیرادات عندما یتم نقل السیطرة على ا
ویتم التسلیم  ویتمتع العمیل بمطلق الحریة في استخدام أو بیع ھذه البضائع، وأال یكون ھناك التزام غیر مستوفى بما یؤثر على قبول العمیل للبضائع.  

جي وإشعارات إلصدار المواد، وتحویل مخاطر التقادم  عندما یتم قبول ھذه البضائع من قبل العمیل من خالل مستندات فحص تابعة لطرف خار
ى استیفاء  والخسائر إلى العمیل، قام العمیل بقبول البضائع وفقاً لعقد البیع أو مع انقضاء أحكام القبول أو أن یكون لدى الشركة دلیل موضوعي عل

 جمیع معاییر القبول. 
 

البضائع أو إقرارھا من قبل العمیل ألن ھذه ھي النقطة الزمنیة التي یكون فیھا ھذا المبلغ غیر مشروط ألنھ ال  یتم إثبات الذمم المدینة عندما یتم تسلیم 
جوھریة.  یلزم سوى مرور الوقت قبل أن یتم السداد. عند تحدید سعر المعاملة لبیع البضائع، تأخذ الشركة في االعتبار آثار وجود مكونات تمویلیة  

قدمة طویلة األجل من العمالء لبیع البضائع. یتم خصم سعر المعاملة لھذه العقود، باستخدام السعر الذي سینعكس في معاملة  تتلقى الشركة دفعات م
 تمویل منفصلة بین الشركة وعمالئھا عند بدایة العقد، وذلك لألخذ في االعتبار عنصر التمویل الھام. 
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۱۳ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 (تتمة)  إیرادات ۲-۲

 
 إیرادات من خدمات تبطین وتغلیف

 
ي  یتم قیاس اإلیرادات من تقدیم الخدمات بالقیمة العادلة للمقابل المقبوض أو مستحق القبض بالصافي من المرتجعات والمخصصات، إن وجدت، ف

   ألنشطة الشركة. ةاالعتیادیاألعمال سیاق  
 

باستخدام ط الوقت  بمرور  والتغلیف  التبطین  اإلیرادات من خدمات  یتم تسجیل  العمالء.  قبل  المقدمة من  األنابیب  تبطین  الشركة خدمات  ریقة  تقدم 
  المخرجات حیث یُشكل أداء الشركة أو یحّسن الموجودات الخاضعة لسیطرة العمیل عند إنشاء الموجودات أو تحسینھا.

 
المنفعة ویستھلكھا خالل فترة الخدمات، وللشركة حق نافذ في إصدار فاتورة عند فحص الطرف الخارجي. یتم إصدار فواتیر بالخدمات  یتلقى العمیل 

 إلى العمیل بناًء على إقرار من العمیل من خالل فحص الطرف الخارجي. 
 

لعمیل والمسددة من قبل العمیل أكثر من سنة واحدة. ونتیجة لذلك، ال  لیس لدى الشركة أي عقود تكون فیھا الفترة بین نقل البضائع المتعھد بھا إلى ا
 تقوم الشركة بتعدیل أي من أسعار المعامالت مقابل القیمة الزمنیة للنقود. 

 
  العمالت األجنبیة ۲-۳

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  (أ)

 
باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا الشركة ("العملة الوظیفیة"). یتم  إن البنود المدرجة في القوائم المالیة للشركة یتم قیاسھا  

 عرض القوائم المالیة باللایر السعودي وھو عملة العرض والعملة الوظیفیة للشركة.
 

   معامالت وأرصدة  (ب)
 

أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواریخ تلك المعامالت. یتم إثبات    یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریـال السعودي على
بالعمالت  النقدیة  والمطلوبات  الموجودات  الناتجة عن تحویل  المعامالت وكذلك  تلك  تسویة  الناتجة عن  األجنبیة  العمالت    أرباح وخسائر صرف 

   ما في نھایة الفترة ضمن الربح أو الخسارة.األجنبیة عدا عن اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة ك 
 

   ولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس من حیث تكلفتھا التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تواریخ المعامالت األ
 

 زكاة وضرائب  ٤-۲
 

للزكاة العائدة إلى المساھم السعودي ولضریبة الدخل العائدة إلى المساھم األجنبي  وفقاً لھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة")، تخضع الشركة 
قرر  في الشركة. یتم تحمیل مخصص الزكاة وضریبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة. تتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافیة، إن وجدت، عندما یت

للتوجیھات  وجوب سدادھا. عالوة على ذلك، یتم عرض مبالغ مصاریف ا لزكاة وضریبة الدخل للسنة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة طبقاً 
 ركة. الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین للشركات ذات الملكیة المشتركة بما یتماشى مع الشروط المتفق علیھا بین مساھمي الش

 
الدخل المطبق بالتغیرات في الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة  یتم تعدیل ضریبة الدخل على أساس معدل ضریبة  

بیة  خسائر الضریبة غیر المستخدمة. ویتم تجنیب مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، على الفروقات المؤقتة الناشئة فیما بین األوعیة الضریالو
ریة. كما ال یتم إثبات ضریبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غیر  للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفت

المحاسبیة أو األرباح أو الخسائر الخاضع الخسائر لألغراض  المعاملة، على األرباح أو  المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت  ة  معامالت تجمیع 
تحدید ضریبة یتم  السنة والتي یتوقع    للضریبة.  في نھایة  فعلیاً  المطبقة  أو  یتم سنھا  التي  المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة)  الدخل 

   سریانھا في حالة إثبات األصل ذي الصلة بضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة التزام ضریبة الدخل المؤجلة.
 

لمحتمل أن المبالغ الخاضعة للضریبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسھا  یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة فقط إذا كان من ا 
 یمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة. 
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۱٤ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 (تتمة)  زكاة وضرائب ٤-۲

 
المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة  یتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل  

ولة  المتداولة وعندما تكون أرصدة الضریبة المؤجلة ترتبط بنفس الجھة الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین موجودات ومطلوبات الضریبة المتدا
لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس  عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون  

   الوقت. 
 
األرباح   توزیعات  ذلك  بما في  السعودیة،  العربیة  المملكة  المقیمین في  المعامالت مع األطراف غیر  باستقطاع ضریبة على بعض  الشركة  تقوم 

   یبة الدخل السعودي.المدفوعة للمساھم األجنبي، وذلك وفقاً لنظام ضر
 

   ممتلكات ومصنع ومعدات  ٥-۲
 

وتتضمن  تظھر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت.  
 التكلفة التاریخیة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

 
التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو إثباتھا كأصٍل منفصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى  ال یتم إدراج  

حتسب  عنصر مالشركة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یُلغى إثبات القیمة الدفتریة ألي  
 كأصل منفصل عند استبدالھ. ویتم تحمیل تكالیف اإلصالحات والصیانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل السنة التي یتم تكبدھا فیھا. 

 
ار اإلنتاجیة  عمیتم احتساب استھالك الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قیمتھا المتبقیة المقدرة لتوزیع تكلفتھا بطریقة القسط الثابت على مدى األ

   عدات. المقدرة للموجودات. یتم تحمیل مصاریف االستھالك في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاریف بما یتماشى مع وظیفة الممتلكات والمصنع والم
 

قیمة الدفتریة لألصل على الفور یتم فحص القیم واألعمار اإلنتاجیة المتبقیة للموجودات وتعدیلھا إذا كان ذلك مناسباً في نھایة كل سنة. یتم تخفیض ال
 إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ المقدرة القابلة لالسترداد. 

 
ھلة إلثباتھا ضمن  تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریة. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغیار الرئیسیة مؤ 

الصلة عندما    الممتلكات والمصنع والمعّدات عندما تتوقع الشركة أن یتم استخدامھا خالل أكثر من سنة. یتم التحویل إلى فئة الموجودات التشغیلیة ذات 
 تكون ھذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
یة قید التنفیذ. ویتم نقل الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة  یتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو التطویر في حساب األعمال الرأسمال 

ل  للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إیصال الموجودات إلى موقعھا و / أو وضعھا الالزمین الستخدامھا على الوجھ المقصود منھا من قب
قید التنفیذ تشمل سعر الشراء وتكالیف اإلنشاء/ التطویر وأي تكالیف أخرى عائدة مباشرة إلى  اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالیة  

تھالك على األعمال  إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ الستخدامھا على الوجھ المقصود من قبل اإلدارة. وال یتم تحمیل االس 
 الرأسمالیة قید التنفیذ. 

 
 عقود اإلیجار  ٦-۲

 
یجار المقابل  تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان العقد یُعد، أو یتضمن، عقد إیجار، عند بدء العقد. وتقوم الشركة بإثبات أصل حق االستخدام والتزام اإل

فة على أنھا عقود إیجار مدتھا  فیما یتعلق بجمیع اتفاقیات اإلیجار التي تكون فیھا الشركة ھي المستأجر، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة   األجل (المعرَّ
یة  شھراً أو أقل) وعقود إیجار الموجودات ذات القیمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإلیجار ھذه، تثبت الشركة مدفوعات اإلیجار كمصاریف تشغیل  ۱۲

تمثیال للنمط الزمني الذي یتم فیھ استھالك المنافع  على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار ما لم یكن ھناك أساس منتظم آخر أكثر  
 االقتصادیة من األصل المؤجر.
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۱٥ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 (تتمة) عقود اإلیجار ٦-۲

 
 مطلوبات إیجاریة 

 
تاریخ البدء. یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام  یتم قیاس التزام اإلیجار مبدئیًا بالقیمة الحالیة الصافیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم دفعھا في  

ركة، عندھا  معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة، كما ھو الوضع عامةً بالنسبة لعقود اإلیجار في الش
لمستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضروریة للحصول  یتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حیث یمثل المعدل الذي یجب على ا

   على موجودات ذات قیمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.
 

 لتحدید معدل االقتراض اإلضافي، على الشركة: 
 

یھ المستأجر الفردي كنقطة بدایة، ویتم تعدیلھ لیعكس التغیرات في شروط  تمویًال حدیثًا من طرف خارجي حصل عل -حیثما أمكن  -استخدام  •
 التمویل منذ استالم تمویل الطرف الخارجي.

فردي،  استخدام نھج متراكم یبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر یتم تعدیلھ لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإلیجار التي یحتفظ بھا المستأجر ال •
 تمویًال حدیثًا من طرف خارجي.والتي ال تملك  

 إجراء تعدیالت خاصة بعقد اإلیجار، على سبیل المثال المدة والدولة والعملة والضمان.  •
 

 تتضمن المطلوبات اإلیجاریة صافي القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التالیة: 
 

   مدفوعات إیجار ثابتة، ناقصاً أي حوافز إیجار مدینة. •
  المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئیًا باستخدام المؤشر أو المعدل في تاریخ البدء.مدفوعات اإلیجار  •
   المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. •
 ت. سعر ممارسة خیارات الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة ھذه الخیارا •
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة خیار إنھاء العقد.  •

 
 یتم أیًضا تضمین مدفوعات اإلیجار التي یتم إجراؤھا بموجب خیارات تمدید معینة بشكل معقول في قیاس االلتزام. 

 
   . یعرض التزام اإلیجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي

 
القیمة الدفتریة  یقاس التزام اإلیجار الحقًا بزیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على التزام اإلیجار (باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي) وخفض  

 لتعكس مدفوعات اإلیجار المقدمة. 
 

 م ذي العالقة) عندما: تقوم الشركة بإعادة قیاس التزام اإلیجار (وتقوم بعمل تعدیل مقابل ألصل حق االستخدا 
 

  تتغیر مدة اإلیجار أو یحدث تغییر في تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار عن طریق خصم مدفوعات •
   اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تغییر في المدفوعات المتوقعة بموجب قیمة متبقیة مضمونة، وفي ھذه الحالة  تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو معدل أو  •
ب  یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار عن طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي (ما لم تتغیر مدفوعات اإلیجار بسب 

 الخصم المعدل). تغییر في سعر الفائدة العائم، وفي ھذه الحالة یتم استخدام معدل
ن طریق  یتم تعدیل عقد اإلیجار، وال تتم المحاسبة عن تعدیل عقد اإلیجار كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار ع •

 خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. 
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۱٦ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 (تتمة) عقود اإلیجار ٦-۲

 
   موجودات حق االستخدام 

 
ف مباشرة  تـشتمل موجودات حق االـستخدام على القیاس األولي اللتزام اإلیجار المقابل، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل یوم البدء وأي تكالی

   االنخفاض في القیمة، إن وجدت.أولیة. یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر  
 

لة المطلوبة  عندما تتحمل الشركة التزاًما بتكالیف تفكیك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد علیھ أو استعادة األصل األساسي إلى الحا
لة  ، "المخصــصــات والمطلوبات المحتم۳۷بموجب شــروط وأحكام عقد اإلیجار، یتم إثبات المخصــص وقیاســھ وفقًا لمعیار المحاســبة الدولي رقم  

   والموجودات المحتملة". یتم تضمین التكالیف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة، ما لم یتم تكبد ھذه التكالیف إلنتاج المخزون.
 

قل  ار ینیتم اـستھالك موجودات حق االـستخدام على مدى فترة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي االقتـصادي لألـصل األـساـسي، أیھما أقل. إذا كان عقد اإلیج
تخدام ذات   تھالك موجودات حق االـس راء، یتم اـس ة خیار الـش ركة ممارـس تخدام تعكس توقع الـش ي أو تكلفة موجودات حق االـس اـس ملكیة األصـل األـس

 الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. یبدأ االستھالك في تاریخ بدء عقد اإلیجار.
 

 مة المركز المالي. تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائ
 

"االنخفاض في قیمة الموجودات" لتحدید ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قیمتھ وتقوم    ۳٦تطبق الشركة معیار المحاسبة الدولي رقم  
 بتسجیل أي خسائر انخفاض في القیمة. 

 
طلوبات اإلیجاریة وموجودات حق االستخدام. یتم إثبات المدفوعات  ال یتم إدراج اإلیجارات المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قیاس الم

 ذات الصلة كمصروف في السنة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي إلى ھذه المدفوعات ویتم إدراجھا ضمن الربح أو الخسارة. 
 

 موجودات غیر ملموسة  ۲-۷
 

عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظھر الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة  تقاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بشكل منفصل  
بارھا  ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. یتم تصنیف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة باعت

 محددة. 
 

لى مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي المحدد ویتم تقییمھا لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما یتوفر أي دلیل یشیر  تطفأ الموجودات غیر الملموسة ع
  إلى احتمال تعّرض األصل غیر الملموس النخفاٍض في قیمتھ. یتم فحص فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة على األقل في

االعتبار التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في    نھایة كل فترة تقریر. تؤخذ في 
اإلطفاء   مصروف  إثبات  یتم  المحاسبیة.  التقدیرات  في  كتغیرات  اعتبارھا  ویتم  الحال،  یقتضي  حسبما  اإلطفاء،  طریقة  أو  فترة  لتعدیل  األصل 

 موسة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاریف بما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة. للموجودات غیر المل
 

جودات،  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غیر الملموسة بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة للمو
 إثبات تلك الموجودات. وتُثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء 

 
 األدوات المالیة  ۲-۸

 
 الموجودات المالیة  ۲-۸-۱

 
   التصنیف )أ(

 
لتفاصیل كل نوع من أنواع الموجودات المالیة. یعتمد التصنیف    ۲٥تصنف الشركة موجوداتھا المالیة وفقًا لقیاسھا بالتكلفة المطفأة. انظر اإلیضاح رقم  

 الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. على نموذج أعمال المنشأة إلدارة 
  



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۱۷ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 (تتمة)  األدوات المالیة ۲-۸

 
 (تتمة)  الموجودات المالیة  ۲-۸-۱

 
   اإلثبات وإلغاء اإلثبات )ب(

 
حالة األصل المالي الذي لم یتم قیاسھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  عند اإلثبات المبدئي، تقیس الشركة الموجودات المالیة بقیمتھا العادلة، وفي  

لعادلة من خالل الخسارة، تضاف تكالیف المعاملة العائدة مباشرة القتناء األصل المالي. تُحتسب تكالیف المعاملة للموجودات المالیة المسجلة بالقیمة ا
   الربح أو الخسارة كمصاریف في الربح أو الخسارة.

 
تقوم بتحویل    تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة بالحصول على التدفقات النقدیة من تلك الموجودات أو عندما

الملكیة بصورة فعلیة.  الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات المالیة في معاملة ما یتم خاللھا تحویل كافة مخاطر ومزایا  
   یتم إثبات أي حصة أنشأتھا الشركة أو احتفظت بھا في موجودات مالیة مثبتة كأصل أو التزام منفصل.

 
 القیاس  ) ج(

 
شركة  یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لھا تدفقات نقدیة. تصنف ال

دفقات النقدیة  داتھا المالیة كمقاسة بالتكلفة المطفأة. الموجودات التي یتم االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث یتم قیاس تلك التموجو
الیة التي یتم قیاسھا الحقاً  والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدین والفائدة، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. یتم إثبات الربح أو الخسارة من األداة الم

م احتساب  بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما یتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قیمتھ. یت
 إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 الشركة أي أدوات لحقوق الملكیة، لذلك ال یتم عرض السیاسات المحاسبیة ذات الصلة. حالیاً، ال تحمل 

 
 المطلوبات المالیة  ۲-۸-۲

 
مبدئیاً بالقیمة    یتم إثبات جمیع المطلوبات المالیة في الوقت الذي تصبح فیھ الشركة طرفاً في الشروط التعاقدیة لألداة. ویتم إثبات المطلوبات المالیة
قة معدل الفائدة  العادلة بعد خصم أیة تكالیف عائدة مباشرة إلى المعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طری

 الفعلي. 
 

یتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من  بتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائھ أو انقضاء أجلھ. عندما  
ھذا    نفس الُمقرض بناًء على شروط جدیدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوھري أو عندما یتم تعدیل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة

 لفرق بین القیم الدفتریة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. االستبدال أو التعدیل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جدید. ویتم إثبات ا
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة  ۲-۸-۳
 

اء المقاصة  یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وإثبات الصافي بالقوائم المالیة عندما یكون لدى الشركة حق نافذ نظاًما في إجر
 للتسویة على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.  للمبالغ المثبتة والنیة

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ۲-۹

 
. راجع اإلیضاح  تقوم الشركة بتقییم الخسارة االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل

 والذي یوضح كیف تقوم الشركة بتحدید فیما إذا كان ھناك تغیر في مخاطر االئتمان. ، ۲٤رقم 
 

والذي    ۹رقم    بالنسبة للذمم المدینة التجاریة والموجودات المالیة األخرى، تطبق الشركة النھج المبسط الذي یسمح بھ المعیار الدولي للتقریر المالي
 أعمار ھذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي بھا. یتم تحمیل مبلغ الخسارة على الربح أو الخسارة. یشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدى 
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۱۸ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 (تتمة)  االنخفاض في قیمة الموجودات المــالیة ۲-۹

 
االتجاھات التاریخیة المتعلقة بتحصیل الذمم المدینة التجاریة للشركة. یتم تعدیل  تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن سداد بناًء على  

   ینة. معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة على العوامل االقتصادیة الكلیة التي تؤثر على قدرة العمالء لتسویة الذمم المد 
 

عندما ال یوجد أي توقع معقول الستردادھا. وتتضمن المؤشرات التي تشیر إلى عدم وجود  یتم شطب الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود  
شركة  توقعات معقولة لالسترداد، من بین أمور أخرى، انخفاض كبیر في الجدارة االئتمانیة للعمیل وفشل العمیل في االتفاق على خطة سداد مع ال 

 یوماً.  ۷۲۰ترة تزید عن والفشل في أداء مدفوعات تعاقدیة متأخرة السداد لف
 

خفاض  إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة في سنة الحقة، وكان باإلمكان ربط ھذا النقص موضوعیاً بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة االن
 في القیمة، یتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القیمة المثبتة سابقاً في الربح أو الخسارة. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة بخالف المخزون  ۲-۱۰

 
لة  تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غیر المالیة النخفاض في قیمتھا. وفي حا

ا، تُقدر الشركة القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قیمة  وجود مثل ھذا المؤشر، أو عندما یستدعي األمر فحص االنخفاض في قیمة األصل سنوی 
حدیدھا لكل أصل  األصل القابلة لالسترداد في القیمة العادلة لألصل أو لوحدة تولید النقد ناقصا تكالیف البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى، ویتم ت

ستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات.  على حدة، إال إذا كان األصل ال یحقق تدفقات نقدیة واردة وم
قیم إلى  تخفیضھ  ویتم  القیمة  منخفض  األصل  یعتبر  لالسترداد،  القابلة  القیمة  النقد  تولید  وحدة  أو  لألصل  الدفتریة  القیمة  تتجاوز  القابلة  عندما  تھ 

تم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة یعكس  لالسترداد. ولتقدیر قیمة االستخدام، فإنھ ی
تقییم مناسبة.    تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع، تستخدم طریق 

ذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقییم أو أسعار األسھم المدرجة للمنشآت المتداولة علنا أو أي مؤشرات أخرى متاحة للقیمة  ویتم التحقق من ھ
 العادلة. 

 
لتي  یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة من العملیات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات ا

   خفضت قیمھا. ان
 

 مخزون  ۲-۱۱
 

أ القابلة للتحقق،  القیمة  التنفیذ والبضائع الجاھزة بالتكلفة أو صافي  یھما أقل. تشتمل  یتم إظھار المواد األولیة وقطع الغیار واللوازم واألعمال قید 
المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من النفقات غیر المباشرة الثابتة والمتغیرة، وتدرج ھذه األ خیرة على أساس الطاقة  التكلفة على المواد 

الیف بنود المخزون  االستیعابیة التشغیلیة االعتیادیة. یتم إسناد التكالیف إلى البنود الفردیة للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. یتم تحدید تك
، ناقصاً التكالیف  ة االعتیادی األعمالفي سیاق المشتراة بعد حسم الخصومات وخصومات الكمیة. یمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقّدر 

 المقدرة الستكمال العملیة والتكالیف المقدرة الالزمة لتنفیذ عملیة البیع. 
 

قع  تم تكوین مخصص مخزون متقادم مع األخذ في االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام التاریخي واالستخدام المتو
 المستقبل. في 

 
 ذمم مدینة تجاریة  ۲-۱۲

 
. فإذا كان من المتوقع تحصیل ھذه الذمم  ةاالعتیادیاألعمال  الذمم المدینة التجاریة ھي المبالغ المستحقة من العمالء نظیر المنتجات المباعة في سیاق  

غیر متداولة. یتم إثبات الذمم المدینة التجاریة    في غضون سنة واحدة أو أقل، یتم تصنیفھا كموجودات متداولة، وخالفاً لذلك یتم عرضھا كموجودات 
   وقعة.مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص الخسارة االئتمانیة المت

  



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۱۹ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 نقد وما یماثلھ  ۲-۱۳

 
المركز المالي وعرض قائمة التدفقات النقدیة، یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك واالستثمارات  لغرض عرض قائمة 

  نقدیة معلومة   األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل والتي تكون جاھزة للتحویل إلى مبالغ 
 والتي ال تتعرض لمخاطر جوھریة بسبب التغیرات في القیمة. 

 
 رأس المال  ۲-۱٤

 
  تصنف الحصص العادیة كحقوق ملكیة. 

 
 ذمم دائنة تجاریة  ۲-۱٥

 
الموردین.    الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق األعمال االعتیادیة من
وبات غیر  یتم تصنیف الذمم الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال یتم عرضھا كمطل

 معدل الفائدة الفعلي.  متداولة. ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة 
 

 اقتراضات  ۲-۱٦
 

المتكبدة، إن وجدت. وعقب المعاملة  بالقیمة العادلة (باعتبارھا متحصالت تم استالمھا) صافیة من تكالیف  اإلثبات    یتم إثبات االقتراضات مبدئیاً 
الفعلي. یتم إثبات أي فرق بین المتحصالت (صافیة من تكالیف  المبدئي، تقاس االقتراضات طویلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة  

   المعاملة) والقیمة المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.
 

أو إلغائھ. ویتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام  تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء بھ  
الربح أو    المالي الذي تم إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فیھ الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المطلوبات المفترضة، في 

 بالصافي" أو "تكالیف مالیة".  -الخسارة ضمن "مصاریف تشغیلیة أخرى 
 

شھراً بعد نھایة    ۱۲یتم تصنیف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم یكن لدى الشركة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن  
 السنة. 

 
 تكالیف االقتراض  ۲-۱۷

 
المؤھلة تتم رسملتھا خالل الفترة الزمنیة المطلوبة  إن تكالیف االقتراض العامة والمحددة العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو تشیید أو إنتاج الموجودات  

التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة كبیرة لكي  المؤھلة ھي الموجودات    الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منھ أو بیعھ. الموجودات 
ستثمار المؤقت القتراضات محددة ریثما یتم إنفاقھا على  تصبح جاھزة لالستخدام المرجو منھا أو بیعھا. یتم خصم إیراد االستثمار المتحقق من اال

ا  الموجودات المؤھلة وذلك من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. تدرج تكالیف االقتراضات األخرى ضمن المصاریف في السنة التي یتم تكبدھ 
 فیھا في الربح أو الخسارة. 
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۲۰ 

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 منافع الموظفین التزامات ۲-۱۸

 
راتب وعدد  تدیر الشركة برنامًجا واحًدا لمنافع الموظفین حسب خطة منافع محددة تتفق مع نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة بناًء على آخر 

 سنوات الخدمة. 
 

تنفیذھا من قبل خبیر اكتواري مستقل بناء على طریقة  ال یتم تمویل خطة منافع ما بعد الخدمة. وبالتالي، فإن تقییمات االلتزامات بموجب الخطط یتم  
في كل سنة من  وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساساً من القیمة الحالیة للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساِو  

   نوات السابقة.سنوات الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في الس 
 

لتزام بمعدالت  یتم إثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حین یتم تسجیل عكس اال
ات في االفتراضات كإعادة قیاس  الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغییرات في صافي االلتزام بسبب التقییم االكتواري والتغیر

 في الدخل الشامل اآلخر. 
 

مباشرة في  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس التي تنشأ من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي تحدث فیھا،  
 التغیرات في حقوق الملكیة في السنة التي تحدث فیھا. الدخل الشامل اآلخر. ویتم تحویلھا الى األرباح المبقاة في قائمة 

 
كتكالیف خدمة    یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة

نھائیة والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما ھو موضح في نظام  سابقة. تعتمد مدفوعات نھایة الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفین ال 
 العمل في المملكة العربیة السعودیة. 

 
 إیرادات مالیة  ۲-۱۹

 
   یتم قیاس إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

 
   التقاریر القطاعیة ۲-۲۰

 
أنشطة   في  یشارك  الذي  الشركة  مكونات  أحد  ھو  التشغیل  اإلیرادات  قطاع  ذلك  في  بما  مصاریف،  عنھا  ویتكبد  إیرادات  منھا  یتحقق  قد  أعمال 

قرارات  والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى، والتي یتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل المسؤول الرئیسي عن اتخاذ ال
 التشغیلیة لدى الشركة. 

 
بتقییم األداء المالي والمركز المالي للشركة، واتخاذ القرارات االستراتیجیة. وتم تحدید مجلس اإلدارة باعتباره المسؤول  وقد قام مجلس إدارة الشركة  

 الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة. 
 

 یسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة. یتم إعداد القوائم المالیة على أساس قطاع تقریر بما یتفق مع المعلومات التي تم مراجعتھا من قبل المسؤول الرئ
 

 تتركز األنشطة التجاریة للشركة في المملكة العربیة السعودیة، وتقع جمیع الموجودات التشغیلیة للشركة في المملكة العربیة السعودیة. 
 

 ربحیة السھم  ۲-۲۱
 

باستثناء أي تكالیف لخدمة حقوق الملكیة بخالف األسھم  یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة من خالل قسمة الربح العائد إلى مساھمي الشركة،  
   العادیة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة المالیة. 

 
لتمویل  ا  تقوم ربحیة السھم المخفضة بتعدیل األرقام المستخدمة في تحدید ربحیة السھم األساسیة لمراعاة تأثیر الفوائد بعد ضریبة الدخل وتكالیف

ى افتراض  األخرى المرتبطة باألسھم العادیة المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي من شأنھا أن تكون قائمة عل
 تحویل جمیع األسھم العادیة المحتملة المخفضة. 
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۲۱ 

 
 تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة  ۳

 
المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات،  یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً   للمعاییر الدولیة للتقریر المالي استخدام تقدیرات وأحكام تؤثر على 

التقدیرات  واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ التقریر، وكذلك المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف خالل السنة. یتم تقییم  
ر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم  واألحكام بشكل مستم

ال الفعلیة  النتائج  مع  لتعریفھا،  وفقاً  المحاسبیة،  التقدیرات  نتائج  تتساوى  ما  نادراً  بالمستقبل.  تتعلق  وأحكام  تقدیرات  بعمل  إن  الشركة  بھا.  متعلقة 
تم  دیرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعدیل جوھري في القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شھراً التالیة یالتق

 مناقشتھا أدناه: 
 

   األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمصنع والمعّدات
 

للممتلكات والمصنع والمعّدات لحساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ بعین االعتبار  تقوم إدارة الشركة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة  
یاً ویتم تعدیل  الحالة الفنیة للمصنع واآلالت واستخدامھا المستقبلي المتوقع والتلف المادي والبلى. یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنو

لألعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات    ۱۰عندما تختلف األعمار اإلنتاجیة عن التقدیرات السابقة. انظر اإلیضاح رقم    تكلفة االستھالك المستقبلي
٪ مقابل األعمار اإلنتاجیة الحالیة مع بقاء جمیع المتغیرات  ۱۰، إذا ما اختلفت األعمار اإلنتاجیة بواقع  ۲۰۲۲مارس    ۳۱والمصنع والمعّدات. في  

 ملیون لایر سعودي.  ۳٬٤سیكون األثر على الخسارة للسنة األخرى ثابتة، 
 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات إیجاریة 
 

الموجودات  یتم تضمین خیارات التمدید واإلنھاء في عدد من عقود اإلیجار الخاصة بالشركة. یتم استخدامھا لزیادة المرونة التشغیلیة من حیث إدارة  
 المستخدمة في عملیات الشركة. 

 
ممارسة خیار  عند تحدید مدة اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم  

 مؤكداً بشكل معقول. اإلنھاء. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات بعد خیارات اإلنھاء) في مدة اإلیجار إذا كان تمدید اإلیجار (أو عدم إنھائھ) 
 

   بالنسبة لعقود تأجیر قطع األراضي والمباني، تعتبر العوامل التالیة عادة األكثر صلة:
 

   إذا كانت ھناك عقوبات جوھریة لإلنھاء (أو عدم التمدید)، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمدید (أو عدم اإلنھاء). •
یكون ألي تحسینات على عقار مستأجر قیمة جوھریة متبقیة، فعادةً ما تكون الشركة متأكدة بشكل معقول من التمدید  إذا كان من المتوقع أن   •

 (أو عدم اإلنھاء). 
الستبدال  وما لم یرد خالف ذلك، تأخذ الشركة في عین االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات اإلیجار السابقة والتكالیف وتوقف العمل  •

 األصل المؤجر. 
 

موما یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة وھذا ھو الحال ع
الذ المعدل  یمثل  للمستأجر، حیث  اإلضافي  االقتراض  معدل  استخدام  یتم  الشركة، عندھا  اإلیجار في  لعقود  سداده  بالنسبة  الشركة  ي یجب على 

بأحكام وضمان   مماثلة  اقتصادیة  بیئة  في  االستخدام  حقوق  لموجودات  مماثلة  قیمة  ذات  موجودات  على  للحصول  الضروریة  المبالغ  القتراض 
   وشروط مماثلة. 
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۲۲ 

 
 (تتمة)تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة  ۳

 
 االنخفاض في قیمة ممتلكات ومصنع ومعدات 

 
، باختبار الموجودات أو وحدات تولید النقد لتحدید االنخفاض في القیمة عند  ۱۰-۲تقوم اإلدارة وفقاً للسیاسة المحاسبیة الواردة في اإلیضاح رقم  

  وجود مؤشرات انخفاض في القیمة. من بین مؤشرات أخرى، فإن األحداث أو التغییرات في الظروف التي قد تشیر إلى أن قیمة أصل أو وحدة
 تولید النقد قد انخفضت قیمتھا بشكل أساسي تتضمن ما یلي: 

 
  صافي التدفقات النقدیة الفعلیة أو الربح أو الخسارة التشغیلیة المتدفقة من األصل والتي تكون أسوأ بكثیر من تلك المبالغ المدرجة في  ●

 الموازنة. 
 

 
حسابات قیمة االستخدام. تتطلب ھذه الحسابات استخدام التقدیرات المتعلقة بالتدفقات  تحدد اإلدارة المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات على أساس  

 النقدیة المستقبلیة واستخدام معدل خصم مناسب ینطبق على ظروف الشركة. 
 

أثیر على النتائج المستقبلیة  قد تتسبب األحداث المستقبلیة في تغیر التقدیرات المستخدمة في حسابات قیمة االستخدام بشكل سلبي وقد یترتب على ذلك ت
 . ۱۰للشركة. أیًضا انظر اإلیضاح رقم 

 
 إیرادات  ٤

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

    في نقطة زمنیة معینة 
 ۸۸۸٬٥۸۷٬٥۳٤ ٥٤٥٬۲۸۳٬۱٤۳    إیرادات من بیع البضائع -

    بمرور الوقت 
 ٤٦٬۹۱۸٬۸۰۰ ٥۲٬۱۸۲٬۲٦۲    إیرادات من تقدیم خدمات -

  ٥۹۷٬٤٦٥٬٤۰٥ ۹۳٥٬٥۰٦٬۳۳٤ 
 

مستمدة من عمیل خارجي واحد (للسنة المنتھیة في    ۲۰۲۲مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي تقریبًا للسنة المنتھیة في    ۳۰۸٬۲تم إثبات إیرادات بمبلغ  
 لایر سعودي مستمدة من عمیل خارجي واحد). یونمل ۸۱۳٬۲: ۲۰۲۱مارس  ۳۱

 
 تكلفة اإلیرادات  ٥

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ٦۰۸٬۲٤۲٬۱۹۲ ٤۷٦٬۱۰٤٬٤٦۹  تكلفة المواد 
 ٤۲٬۷۷۲٬۲۳۱ ٤۷٬۰۹٥٬۱۳۷  رواتب ومنافع 

 ۳۸٬۱۷۱٬۸۷٥ ۲۳٬۷٦۹٬٦٥٦ ۱۱، ۱۰ استھالك 
 ۱٬٦٥۱٬۲٦۷ ٦٦٥٬٤۸۹٬۱  مواد تغلیف 

 ٦٤۸٬۷۸٥ ۳٥۹٬۲۷۷ ۱۳ مخصص مخزون متقادم 
 ۹۱٬٦۷۳ ۹٬۷۳۳ ۱۲ إطفاء 
 ۱۳٬۷۳۱٬۳٤۷ ٤۰۷٬۱۳۷٬٤۱  أخرى

  ٥٦۲٬۹٦٥٬۳٤٤ ۷۰٥٬۳۰۹٬۳۷۰ 
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۲۳ 

 
   مصاریف عمومیة وإداریة ٦

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۷٬۸٦٤٬۰۷۲ ۱۱٬۰٥۳٬۱۱۹  رواتب ومنافع 
 ۱٬۷۹۲٬۳۱۳ ۱٬۱۳۲٬٤۷٥  أتعاب مھنیة 

 ۱٬۰۱۳٬۱۳٦ ۸۹٦٬۸٤۱  مرافق 
 ۲٦۳٬۱۰۲ ۳٥۷٬٦۸۳  إصالحات 
 ۲٤۹٬۹۹۷ ۲٦۰٬۷۱۱ ۱۰ استھالك 

 ۷۲٬۱٦۲ ۹۲٬۹۲۰  إیجار 
 ۱۱۰٬۹۹٥ ۳٦٬٥۲۰   سفر

 ۲۲٬۹۱۸ ۲٬٤۳۳ ۱۲ إطفاء 
 ۱٬٤٦۸٬٦۰۷ ۱٬٦٤۰٬۰۸۲   أخرى

  ۱٥٬٤۷۲٬۷۸٤ ۱۲٬۸٥۷٬۳۰۲ 
 

   مصاریف بیع وتسویق ۷
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۳٬۸۰۱٬۹۱۲ ٤٬۲۹۹٬۳۸٤  إیجار 
 ۱٬۲٥۸٬۹٥٥ ۱٬۹۳٤٬٥٥۸  رواتب ومنافع 

 - ۱٬۷۲۳٬۷٦۹  نفقات نقل 
 ۹٦٬٦٦۷ ۱۰۰٬۷۹۲ ۱۰ استھالك 

 ۳۸۹٬۲٦۹ ۳٤٥٬٦۲٦   أخرى
  ۸٬٤۰٤٬۱۲۹ ٥٬٥٤٦٬۸۰۳ 

 
 بالصافي  -مصاریف تشغیلیة أخرى  ۸

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ) ۱٬٦۲٦٬٦۰۸( ) ٦٤۸٬٥۲۷(  خسارة صرف عمالت أجنبیة 
 - ۳۹۳٬٦۹٤  ربح من اإلنھاء المبكر لمطلوبات إیجاریة 

 ۱۰٬۸۲۰ ۲۲٬۱۷۹  أخرى
  )۲۳۲٬٦٥٤ ( )۱٬٦۱٥٬۷۸۸ ( 

 
 مالیة تكالیف  ۹

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۹٬۰۳۷٬۰۰٦ ۸٬۳۱٥٬٤٦٥  نفقات تسھیالت خطابات االعتماد 
 ۱٥٬٥۹۸٬٥۰۸ ۷٬۰۹۹٬٥۹۳ ۱۸ تكالیف مالیة على اقتراضات قصیرة األجل 

 ۱٬۲۱۰٬۰۸۳ ۸۸۱٬٦٦۲ ۱۹ تكالیف مالیة على مطلوبات إیجاریة 
 ٤۹٥٬۷۸٤ ٥٦٤٬۲۰٥ ۲۰ تراكم التزامات منافع الموظفین 

 ٥٬۲۳۷٬۷۸۳ ۲۳٬۱۸۹ ۲۳ تكالیف مالیة على قروض من المساھمین
 ٤۳۱٬۸٥۸ -  تكالیف مالیة على اقتراضات طویلة األجل

 - ۱٬۲۹۳  أخرى
  ۱٦٬۸۸٥٬٤۰۷ ۳۲٬۰۱۱٬۰۲۲ 

 



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۲٤ 

 ممتلكات ومصنع ومعدات   ۱۰
 

 
 أبریل ۱

 تحویالت إضافات ۲۰۲۱
مارس ۳۱

۲۰۲۲ 
۲۰۲۲  

  التكلفة 
 ۷٤٬٤۰٥٬٦٤۹ ۱٬۲۰۲٬۲٤۷- ۷۳٬۲۰۳٬٤۰۲   مبان وتحسینات على عقار مستأجر

 ٥٥٦٬٤۷٦٬٤۳۱ ۱٬۲۷۹٬۰۲۱ ۲٤۹٬۹۲۰ ٥٥٤٬۹٤۷٬٤۹۰ مصنع وآالت 
 ۳٬۹٥۱٬۸۸۳-۷۷٬۳٥٥ ۳٬۸۷٤٬٥۲۸ أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة 

 ۱٬۳٤۸٬۳۸٦-- ۱٬۳٤۸٬۳۸٦ سیارات 
 ۳٦۱٬٦٥۰ ) ۲٬٤۸۱٬۲٦۸( ۲٬۸٤۲٬۹۱۸- أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 

٦۳۳٬۳۷۳٬۸۰٦ ۳٬۱۷۰٬۱۹۳ -٦۳٦٬٥٤۳٬۹۹۹ 

 االستھالك المتراكم 
 ) ٤۰٬٥۲۰٬۳۹۳(- ) ۳٬۹۷۸٬۳۲۸( ) ۳٦٬٥٤۲٬۰٦٥( مبان وتحسینات على عقار مستأجر 

 ) ۳۲۸٬٦٥٥٬٤۳۲(-) ۱٤٬۰۷٦٬٦۳۲( ) ۳۱٤٬٥۷۸٬۸۰۰( مصنع وآالت 
 ) ۳٬۷۳۷٬۸٤٦(-) ۱٤۲٬۸۲۹( ) ۳٬٥۹٥٬۰۱۷( أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة 

 ) ۱٬۲۹٥٬٥۰٤(-) ۱۸٬۱۰۰( ) ۱٬۲۷۷٬٤۰٤( سیارات 
)۳٥٥٬۹۹۳٬۲۸٦ ( )۱۸٬۲۱٥٬۸۸۹ ( -)۳۷٤٬۲۰۹٬۱۷٥ ( 

 ۲٦۲٬۳۳٤٬۸۲٤ ۲۷۷٬۳۸۰٬٥۲۰ صافي القیمة الدفتریة 

 
 أبریل ۱

 تحویالت إضافات ۲۰۲۰

محول من شركة  
ویلسبون میدل ایست  

لتبطین وتغلیف  
 األنابیب
 )۱(إیضاح 

مارس ۳۱
۲۰۲۱ 

۲۰۲۱ 
 التكلفة 

 ۷۳٬۲۰۳٬٤۰۲ ۲٤٬۲۹۰٬٦۰٥ ۲٬٥۸٥٬۰۲۱- ٤٦٬۳۲۷٬۷۷٦ مبان وتحسینات على عقار مستأجر 
 ٥٥٤٬۹٤۷٬٤۹۰ ۱۲۸٬۲٤۲٬۸۱٥ ۲٬٥۳٤٬۸۸٥ ۳٬٥٤۳ ٤۲٤٬۱٦٦٬۲٤۷ مصنع وآالت 

 ۳٬۸۷٤٬٥۲۸ ٥٥۹٬۱۳۹ ٤۸٬٥۹۲ ٦۱٬۱۰٦ ۳٬۲۰٥٬٦۹۱ ومعدات مكتبیة  أثاث وتجھیزات 
 ۱٬۳٤۸٬۳۸٦ -- - ۱٬۳٤۸٬۳۸٦ سیارات 

- ۷٥۰٬٤٤٤ ) ٥٬۱٦۸٬٤۹۸( ۱٬۳۸۸٬٦٥٤ ۳٬۰۲۹٬٤۰۰ أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 
٤۷۸٬۰۷۷٬٥۰۰ ۱٬٤٥۳٬۳۰۳ -۱٥۳٬۸٤۳٬۰۰۳ ٦۳۳٬۳۷۳٬۸۰٦ 

 استھالك متراكم 

 ) ۳٦٬٥٤۲٬۰٦٥( ) ۱۱٬۱٤٤٬۰۸۲(- ) ۳٬٤٦٤٬۷۲۳( ) ۲۱٬۹۳۳٬۲٦۰( مبان وتحسینات على عقار مستأجر 
 (۳۱٤٬٥۷۸٬۸۰۰)  (٦٤٬۳۷٥٬٦۲۷) - (۲۷٬۸۸٦٬۸۸۰) (۲۲۲٬۳۱٦٬۲۹۳)  مصنع وآالت 

 ) ۳٬٥۹٥٬۰۱۷( ) ٥۳٥٬۲۰۳(- ) ۱۷٦٬۲٦۳( ) ۲٬۸۸۳٬٥٥۱( ومعدات مكتبیة  أثاث وتجھیزات 
 ) ۱٬۲۷۷٬٤۰٤( -- ) ٦٥٬٦٤٤( ) ۱٬۲۱۱٬۷٦۰( سیارات 

)۲٤۸٬۳٤٤٬۸٦٤ ( )۳۱٬٥۹۳٬٥۱۰ ( -)۷٦٬۰٥٤٬۹۱۲ ( )۳٥٥٬۹۹۳٬۲۸٦ ( 
 ۲۷۷٬۳۸۰٬٥۲۰ ۲۲۹٬۷۳۲٬٦۳٦ صافي القیمة الدفتریة 



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
(جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۲٥ 

 (تتمة)  ممتلكات ومصنع ومعدات  ۱۰

 التغیر في األعمار اإلنتاجیة للمصنع واآلالت  ۱۰-۱

لإلدارة، إلى نتائج عملیة تفصیلیة  ، خلص الفریق الفني الداخلي للشركة، بمساعدة خبیر خارجي تابع  ۲۰۲۲مارس    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
الم والمستقبلي  التاریخي  االستخدام  ذلك  في  بما  متعددة  عوامل  االعتبار  في  األخذ  مع  واآلالت،  للمصنع  اإلنتاجیة  األعمار  تقییم  توقعإلعادة 

لیة، قامت إدارة الشركة بتعدیل نطاق  لموجودات مماثلة والتغیرات التكنولوجیة والتغیرات الحدیثة األخرى في ظروف السوق. نتیجة لھذه العم
. ویعتبر التعدیل على نطاق األعمار اإلنتاجیة  ۲۰۲۱أبریل    ۱سنة اعتباًرا من    ۳٦  -  ۲سنة إلى    ۲۰  -  ۲األعمار اإلنتاجیة لمصنعھا وآالتھا من  

ییر بأثر مستقبلي. نتیجة لھذا التغییر، انخفضت تكلفة  المقدرة بمثابة تغییر في التقدیرات المحاسبیة، وبالتالي، تم تطبیق التأثیر الناتج عن ھذا التغ 
ملیون لایر سعودي    ۱٥٬٦بمبلغ    ۲۰۲۲مارس    ۳۱االستھالك وتكلفة اإلیرادات والخسارة للسنة ومجموع الخسارة الشاملة للسنة المنتھیة في  

 مقارنة بما لو تم استخدام نطاق األعمار اإلنتاجیة السابقة. 

 س القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات كالتالي: یحتسب االستھالك على أسا

 عدد السنوات  

 ۲۰ - ۱۰ مبان وتحسینات على عقار مستأجر  •
 ۳٦ - ۲ مصنع وآالت  •
 ٥ - ۲ أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة  •
 ٥ - ۳ سیارات  •

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة  ۱۰-۲

في   الرئیسیة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما  التقدیرات  كانت  بھا.  الخاصة  النقد  تولید  وحدات  قیمة  في  لالنخفاض  تفصیلي  تقییم  بإجراء  الشركة  قامت   ،
 المستخدمة من قبل إدارة الشركة لحسابات االنخفاض في القیمة كما یلي: 

 التدفقات النقدیة المتوقعة باستخدام الموازنات والتوقعات المعتمدة.  •
الذي تم أخذه في االعتبار لتوقع بعض التدفقات النقدیة بعد الفترة التي غطتھا الموازنات والتوقعات المعتمدة. معدل النمو •
 على أساس متوسط التكلفة المرجح لرأس المال في التدفقات النقدیة.  ٪۱۲٬۰معدل الخصم المستخدم بما یقارب  •
 أسعار العقود المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي. •

تریةاإلدارة تحلیل حساسیة حول التقدیرات. ال توجد تقدیرات أو متغیرات رئیسیة قد یتسبب فیھا أي تغییر محتمل معقول في تجاوز القیمة الدفأجرت  
 للقیمة القابلة لالسترداد للموجودات مما یؤدي إلى خسارة انخفاض في القیمة. 

 موجودات حق االستخدام  ۱۱

 المجموع  مبنىأرض
 التكلفة 

 ٤۰٬۸۳۲٬۹۰۹ ۲٬٤۱۳٬٥۸۰ ۳۸٬٤۱۹٬۳۲۹ ۲۰۲۱أبریل  ۱في 
 ) ۷٬۳۰۰٬٥۰۸(-) ۷٬۳۰۰٬٥۰۸( إنھاء 

 ۱٬۲۷۹٬۸۱٦- ۱٬۲۷۹٬۸۱٦ التعدیل 
 ۳٤٬۸۱۲٬۲۱۷ ۲٬٤۱۳٬٥۸۰ ۳۲٬۳۹۸٬٦۳۷ ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 

 االستھالك المتراكم 
 ) ۱٤٬۰۰٤٬۳٤۳( ) ۱٬٤۹٦٬۰۷۳( ) ۱۲٬٥۰۸٬۲۷۰( ۲۰۲۱أبریل  ۱في 

 ۳٬۱۰۰٬۲۱٥ - ۳٬۱۰۰٬۲۱٥ إنھاء 
 ) ٥٬۹۱٥٬۲۷۰( ) ٦۰۸٬۸۹۱( ) ٥٬۳۰٦٬۳۷۹( استھالك 

 ) ۱٦٬۸۱۹٬۳۹۸( ) ۲٬۱۰٤٬۹٦٤( ) ۱٤٬۷۱٤٬٤۳٤( ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 

 صافي القیمة الدفتریة 
 ۱۷٬۹۹۲٬۸۱۹ ۳۰۸٬٦۱٦ ۱۷٬٦۸٤٬۲۰۳ ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۲٦ 

 
 

 (تتمة)  االستخدام موجودات حق  ۱۱
 

 المجموع  مبنى أرض  
    التكلفة 

 ۳۸٬۰٥٥٬۷۸٦ ۲٬٤۱۳٬٥۸۰ ۳٥٬٦٤۲٬۲۰٦ ۲۰۲۰أبریل  ۱في 
 ۲٬۷۷۷٬۱۲۳ - ۲٬۷۷۷٬۱۲۳   تحویل

 ٤۰٬۸۳۲٬۹۰۹ ۲٬٤۱۳٬٥۸۰ ۳۸٬٤۱۹٬۳۲۹ ۲۰۲۱مارس  ۳۱في 
    

    االستھالك المتراكم 
 ) ٦٬۷۷۰٬۷٤٥( ) ٦۰۳٬۳۹٥( ) ٦٬۱٦۷٬۳٥۰( ۲۰۲۰أبریل  ۱في 

 ) ۳۰۸٬٥٦۹( - ) ۳۰۸٬٥٦۹(   تحویل
 ) ٦٬۹۲٥٬۰۲۹( ) ۸۹۲٬٦۷۸( ) ٦٬۰۳۲٬۳٥۱( استھالك 

 ) ۱٤٬۰۰٤٬۳٤۳( ) ۱٬٤۹٦٬۰۷۳( ) ۱۲٬٥۰۸٬۲۷۰( ۲۰۲۱مارس  ۳۱في 
    

    صافي القیمة الدفتریة 
 ۲٦٬۸۲۸٬٥٦٦ ۹۱۷٬٥۰۷ ۲٥٬۹۱۱٬۰٥۹ ۲۰۲۱مارس  ۳۱في 

    
 

  اإلیجار للشركةمعلومات تكمیلیة حول أنشطة  )۱
 

سنة ویتم أخذ    ۱٦إلى    ۳لدى الشركة عقود إیجار فیما یتعلق بالعدید من قطع األراضي والمباني. عادةً ما تكون عقود اإلیجار لفترات محددة من  
 خیار التمدید في االعتبار عندما یكون من المؤكد بشكل معقول أن إدارة الشركة ستمارسھ. 

 
جار كألً على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار أي تعھدات،  یتم التفاوض على شروط اإلی

 .۲-۱۰انظر أیضاً اإلیضاح رقم   وال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
 

 یة الصادرة المبالغ األخرى المثبتة في الربح والخسارة ومجموع التدفقات النقد )۲
 

 ، لم یكن لدى الشركة أي عقود إیجار قصیرة األجل أو منخفضة القیمة. ۲۰۲۱و ۲۰۲۲مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

مصاریف  بلغت المصاریف المتعلقة بمدفوعات اإلیجار المتغیرة غیر المدرجة في المطلوبات اإلیجاریة والمدرجة في المصاریف العمومیة واإلداریة و
  ملیون لایر سعودي). ۳٬۹: ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي ( ٤٬٤مبلغ  ۲۰۲۲مارس  ۳۱والتسویق للسنة المنتھیة في البیع 

 
ملیون    ۷٬۸:  ۲۰۲۱مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٦٬۷، بلغ مجموع التدفقات النقدیة الصادرة لعقود اإلیجار  ۲۰۲۲مارس    ۳۱للسنة المنتھیة في  

 لایر سعودي). 
 

 ملموسة موجودات غیر   ۱۲
 

 ۲۰۲۱مارس  ۳۱ ۲۰۲۲مارس  ۳۱  
    التكلفة 

 ۲٬۱۲٥٬۳۹۷ ۲٬۱۳۱٬٤۰۲  أبریل  ۱في 
 ٦٬۰۰٥ ۱۱۲٬٥۰۰    إضافات

 ۲٬۱۳۱٬٤۰۲ ۲٬۲٤۳٬۹۰۲  مارس ۳۱في 
   

   اإلطفاء المتراكم 
 ) ۱٬۹۹۹٬۲٤۸( ) ۲٬۱۱۳٬۸۳۹( أبریل  ۱في 

 ) ۱۱٤٬٥۹۱( ) ۱۲٬۱٦٦( إطفاء السنة 
 ) ۲٬۱۱۳٬۸۳۹( ) ۲٬۱۲٦٬۰۰٥( مارس ۳۱في 

   
 ۱۷٬٥٦۳ ۱۱۷٬۸۹۷ صافي القیمة الدفتریة 

 
انظر أیضاً   تمثل الموجودات غیر الملموسة البرمجیات ویتم إطفاؤھا باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بثالث سنوات. 

 .۲-۱۰اإلیضاح رقم 
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۲۷ 

 
 
 

 مخزون  ۱۳
 

  
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۲ 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۱ 
    

 ۳۲٬۱٦۰٬۰۲٦ ۱۰٬۱٦۲٬۷۷۱  مواد أولیة 
 ۱٬۰٥۸٬٥۷٥ ۷٤٬٥٦۲  أعمال قید التنفیذ 

 ٥٥٬۷۳۲٬۲٦۸ ٦٬٥٦٦٬٤۹۷  منتجات جاھزة الصنع 
 ۳۳٬۱٦۳٬٦۸٤ ۳۰٬۹۲٤٬۱٤۲  قطع غیار ولوازم، غیر محتفظ بھا للبیع 

  ٤۷٬۷۲۷٬۹۷۲ ۱۲۲٬۱۱٤٬٥٥۳ 
 ) ۷٬٦۱۹٬۲۳٤( ) ۷٬۹۷۸٬٥۱۱(    ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

  ۳۹٬۷٤۹٬٤٦۱ ۱۱٤٬٤۹٥٬۳۱۹ 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم: 
 
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ٥٬۷۹۹٬۰۹۹ ۷٬٦۱۹٬۲۳٤  أبریل  ۱في 
 ۱٬۱۷۱٬۳٥۰ -  ) ۱تحویل (إیضاح 

 ٦٤۸٬۷۸٥ ۳٥۹٬۲۷۷  إضافة 
 ۷٬٦۱۹٬۲۳٤ ۷٬۹۷۸٬٥۱۱  مارس ۳۱في 

 
 تجاریة وذمم مدینة أخرىذمم مدینة  ۱٤

 

 إیضاح  
   مارس ۳۱

۲۰۲۲ 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۱ 
    

 ۳۲۳٬۹۲٦٬٦۳۹ ۳۷۷٬٤٦۰٬۷۸۷  ذمم مدینة تجاریة 
 ) ٦٬٦٦۹٬۲۰۳( ) ۲٬۲۹۲٬۸۳۷(  ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

  ۳۷٥٬۱٦۷٬۹٥۰ ۳۱۷٬۲٥۷٬٤۳٦ 
 ۱۸٬۹۳٥٬٤۲۹ ۱۰۷٬٥۷۱٬۷٤۳    دفعات مقدمة إلى موردین

 ً  ٤٬۱۱٦٬۳۷٦ ۱۱٬۸۰۰٬۹۱۳ ۲۲ ضریبة دخل مدفوعة مقدما
 ٤٬۳۸۲٬۰٥۸ ۳٬۲۸۲٬۸۹٦  موجودات عقود 

 ً  ۲٬۷٤٦٬۱۱۳ ۳٬۲٤۷٬٦۱۹  مصاریف مدفوعة مقدما
 ٦٬۱۹٥٬٤۰٥ - ۲۳ أطراف ذات عالقة 

 ٤۰۳٬۳٥٥ -  ضریبة القیمة المضافة القابلة لالسترداد 
 ۳٬۷۷٤٬٤۸۲ ۷۷۰٬۹٦۷  أخرى

  ٥۰۱٬۸٤۲٬۰۸۸ ۳٥۷٬۸۱۰٬٦٥٤ 
 

 فیما یلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة:  )أ(
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳٬۹۲۷٬٦۷۹ ٦٬٦٦۹٬۲۰۳ أبریل  ۱في 
 ۲٤۳٬۲٥۱ - ) ۱تحویل (إیضاح 

 ۲٬٤۹۸٬۲۷۳ ) ٤٬۳۷٦٬۳٦٦(   (عكس) مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة
 ٦٬٦٦۹٬۲۰۳ ۲٬۲۹۲٬۸۳۷ مارس ۳۱في 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٥٬٦٦۹٬۲۰۳ ۲٬۲۹۲٬۸۳۷ مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة العام



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۲۸ 

 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰- مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة المحدد
۲٬۲۹۲٬۸۳۷ ٦٬٦٦۹٬۲۰۳ 

 (تتمة)  ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى  ۱٤ 

االئتمانیة المتوقعة، الذي یستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على مدى عمر الذمم المدینة  تطبق الشركة المنھج المبسط لقیاس الخسائر   )ب(
ائصالتجاریة والموجودات المالیة األخرى. من أجل قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة، تم حساب الذمم المدینة التجاریة بناًء على خص

. مخاطر االئتمان المشتركة وأیام التخلف عن السداد

   فیما یلي تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة ومعدالت الخسارة المتوقعة: ) ج(

 أیام التأخر عن السداد   

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱
 ۹۰متداولة حتى  

 یوماً 

متأخرة السداد  
- ۹۱من 

 یوماً  ۱۸۰

متأخرة السداد  
- ۱۸۱من 

 یوماً  ۳٦٥

متأخرة السداد  
- ۳٦٦من 

 یوماً  ۷۳۰
۷۳۰أكثر من 

 المجموع یوماً 
 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ٥٬۰۲ ٪ ۲٬۳ -٪ ۱٬۳ ٪ ۲٬٤ -٪ ۱٬۲ ٪ ۰٬۱٤ -٪ ۰٬۰۸ معدل الخسارة المتوقعة
 ۳۷۷٬٤٦۰٬۷۸۷ ۱۲٦٬۹۰٥ ٦۲۳٬۰۲۷ ٤۹٬٤۸۲٬۹۳٤ ۳۷٬۱٦٤٬۱۹۹ ۲۹۰٬۰٦۳٬۷۲۲ ذمم مدینة تجاریة -إجمالي القیمة الدفتریة 

 ۲٬۲۹۲٬۸۳۷ ۱۲٦٬۹۰٥ ۳۱٬۲۷٤ ۱٬۰۱٦٬۳۹۲ ۷۷٥٬۸۹٦ ۳٤۲٬۳۷۰ مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

 أیام التأخر عن السداد 

 ۲۰۲۱مارس  ۳۱
 ۹۰متداولة حتى  

 یوماً 
- ۹۱متأخرة السداد من 

 یوماً  ۱۸۰
متأخرة السداد من  

 یوماً  ۳٦٥ - ۱۸۱
۷۳۰أكثر من 

 المجموع یوماً 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۷٬٦٦ ٪ ۱٬۳٥ -٪ ۰٬۰۲ ٪ ۰٬۱۸ -٪ ۰٬۰۱ معدل الخسارة المتوقعة

 ۳۲۳٬۹۲٦٬٦۳۹ ۱۲۹٬۳۹٤ ٥٬۷۹٥٬۸۱۰ ۱۸۸٬۱۹۸٬۳۳۱ ۱۲۹٬۸۰۳٬۱۰٤ ذمم مدینة تجاریة -إجمالي القیمة الدفتریة 
 ٥٬٦٦۹٬۲۰۳ ۱۲۹٬۳۹٤ ٤٤۳٬۹٥۹ ٤٬۹۰۲٬٦۸٦ ۱۹۳٬۱٦٤ مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

على التوالي،    ۲۰۲۱مارس    ۳۱و  ۲۰۲۲مارس    ۳۱قبل  شھراً    ٤۸تستند معدالت الخسارة المتوقعة على جداول المدفوعات للمبیعات على مدى فترة  
عوامل  یة علىوعلى ما یقابلھا من خسائر ائتمانیة سابقة وقعت في ھذه السنة. یتم تعدیل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبل

المحلي اإلجمالي و الناتج  المدینة. حددت الشركة  الذمم  العمالء على تسویة  قدرة  تؤثر على  التي  الكلي  التي  االقتصاد  للدولة  التضخم  تبیع  معدل 
الحقًا  في ھذه العوامل.بناًء على التغیرات المتوقعة  السابقة    منتجاتھا فیھا لكي یكونا العاملین األكثر مالءمة، وعلیھ تقوم بتعدیل معدالت الخسارة

ملیون لایر سعودي    ۳۷۷٫٥والبالغ    للذمم المدینة التجاریة  ملیون لایر سعودي من إجمالي رصیدھا القائم  ۲۱۱٫۲لنھایة العام، قامت الشركة بتحصیل  
 المالیة.   قوائمكما في تاریخ ال

الخدمة وھي مشروطة بإكمال العمل بنجاح. وعند االنتھاء من الخدمات،  یتم إثبات موجودات العقد مبدئیًا لإلیرادات المكتسبة من تقدیم   )د(
یتم إعادة تصنیف المبالغ المثبتة كموجودات عقد إلى ذمم مدینة تجاریة.

۰٬۲  :۲۰۲۱مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۰٬۱، بلغ إجمالي قیمة سعر المعاملة غیر المستوفى جزئیًا أو كلیًا ما قیمتھ  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  
كإیرادات    ۲۰۲۲مارس    ۳۱٪ من سعر المعاملة المخصص للعقود غیر المستوفاة كما في  ۱۰۰ملیون لایر سعودي). تتوقع اإلدارة أن یتم إثبات نسبة  

  .۲۰۲۳مارس  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

رة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر لموجودات  تطبق الشركة المنھج المبسط لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة، الذي یستخدم مخصص الخسا
 ، كان مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة على موجودات العقود غیر جوھري. ۲۰۲۱مارس  ۳۱و ۲۰۲۲مارس  ۳۱العقود. كما في 

 القیم الدفتریة للذمم المدینة التجاریة وذمم مدینة أخرى للشركة مقومة باللایر السعودي.  )ه(

تحتوي   )و( الحد األقصى  ال  ویمثل  القیمة.  منخفضة  المدینة األخرى على موجودات  والذمم  التجاریة  المدینة  الذمم  الفئات األخرى ضمن 
 للتعرض لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة المذكورة أعاله. 

 ال تحتفظ الشركة بأي رھن كضمان.  ) ز(
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۲۹ 

 
 یماثلھ نقد وما  ۱٥

 
 مارس  ۳۱   مارس ۳۱  
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱۲٬۲٤۳ ۷٬۸٤۷  نقد في الصندوق 
 ٤۲٬۳۰٤٬۲۰۰ ٤۸٬۸۷۳٬۷٦۲  نقد لدى البنك 

 - ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ودائع ألجل 
  ۷۳٬۸۸۱٬٦۰۹ ٤۲٬۳۱٦٬٤٤۳ 

 
إیرادات مالیة بمعدالت السوق السائدة والتي تعتمد على  تمثل الودائع ألجل أمواالً مودعة لدى بنوك تجاریة لفترة استحقاق أقل من ثالثة أشھر وتدر 

 معدل سعر الفائدة السائد بین البنوك في السعودیة ("سایبور"). 
 

 رأس المال  ۱٦
 

في   من  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما  بالكامل  والمدفوع  والمصدر  بھ  المصرح  المال  رأس  یتكون   ،۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ) عادیاً  :  ۲۰۲۱مارس    ۳۱سھماً 
   لایر سعودي للسھم الواحد. فیما یلي المساھمین الرئیسیین في الشركة:  ۱۰سھماً عادیاً) بمبلغ  ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

 
 نسبة الملكیة الفعلیة    بلد 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ التأسیس  المساھم 
    

 ٥۰٬۰۱ ۳٥٬۰۱ موریشیوس  شركة ویلسبون موریشیوس القابضة المحدودة 
 ۲۸٬٥۰ ۱۹٬۹٥ المملكة العربیة السعودیة    شركة عزیز للمقاوالت واالستثمار

 ۱٦٬٥۰ ۱۱٬٥٥ المملكة العربیة السعودیة  شركة فیجن العالمیة لالستثمار
 

لایر سعودي كجزء من تحویل الشركة    ٥، أوصى مجلس إدارة الشركة بزیادة رأس مال الشركة بمبلغ  ۲۰۲۱مارس    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة. بناًء على توصیة مجلس اإلدارة، قرر مساھمو الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر  من شركة ذات مسؤولیة  

لایر سعودي. تم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بھذه الزیادة في رأس    ٥زیادة رأس المال بمبلغ    ۲۰۲۰سبتمبر    ۲۱العادیة المنعقد في  
 .۲۰۲۱مارس  ۳۱نة المنتھیة في المال خالل الس

 
، وكجزء من تحویل الشركة إلى شركة مساھمة مقفلة، تمت زیادة مجموع عدد األسھم  ۲۰۲۲مارس    ۳۱باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة المنتھیة في  

 ۱۰سھماً مدرجاً بسعر    ۷٬٦۰٤٬٦۸۸لایر سعودي للسھم، وتم تحویلھا إلى    ۱سھماً مدرجاً بسعر    ۷٦٬۰٤۸٬۸۸۰سھماً إلى    ۷٦٬۰٤٦٬۸۷٥من  
   لایر سعودي للسھم الواحد.

 
ملیون   ۱۳٤٬۰، قرر المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة الخاص بھم تحویل قروض من المساھمین بمبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۲۸في 

  .۲۰۲۱مارس  ۳۱اري خالل السنة المنتھیة في لایر سعودي إلى رأس مال. تم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بتعدیل السجل التج
 

 احتیاطي نظامي  ۱۷
 

٪ من الربح للسنة إلى احتیاطي  ۱۰وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتوجب على الشركة تحویل نسبة  
رأس مالھا. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع حالیاً على مساھمي  ٪ من  ۳۰نظامي بعد تعدیل الخسائر المتراكمة حتى یعادل ھذا االحتیاطي  

 بسبب الخسارة للسنة.  ۲۰۲۲مارس  ۳۱الشركة. لم یتم إجراء أي تحویل خالل السنة المنتھیة في 
  



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۰ 

 
 اقتراضات قصیرة األجل  ۱۸

 
 ۳۱ مارس  ۳۱ مارس   
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱۲۹٬۲۰۰٬۸۷۲ ۲۷۰٬۳۱۳٬٦٥۲  اقتراضات قصیرة األجل 
 ۱٬۲۰۷٬۹۰۷ ٤٬۰۰٥٬۸۷۸  تكالیف مالیة مستحقة 

  ۲۷٤٬۳۱۹٬٥۳۰ ۱۳۰٬٤۰۸٬۷۷۹ 
 

تعتمد    تمثل ھذه االقتراضات قصیرة األجل التي تم الحصول علیھا من بنوك تجاریة محلیة مختلفة وتحمل نفقات مالیة بمعدالت السوق السائدة التي
 البنوك في السعودیة. إن القیمة الدفتریة لالقتراضات قصیرة األجل مقومة باللایر السعودي. أساساً على معدل سعر الفائدة السائد بین 

 
 مطلوبات إیجاریة  ۱۹

 
 أبرمت الشركة بعض االتفاقات التي منحت الشركة الحق في موجودات حق االستخدام وااللتزامات المتعلقة بقطع األراضي والمباني. 

 
 ۲۰۲۱مارس  ۳۱ ۲۰۲۲مارس  ۳۱  
    

 ٤۷٬٥۳۲٬۹۳٦ ٤۱٬۰٥۷٬۹۳٦  الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة
 ) ۱٦٬۰۲۹٬٥۳٥( ) ۱۹٬۷۱۲٬۷۸٤(  ناقصاً: سداد الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار

  ۲۱٬۳٤٥٬۱٥۲ ۳۱٬٥۰۳٬٤۰۱ 
 ) ۳٬۸٦٤٬٦۹٦( ) ۲٬۸٥۹٬۸۸٤(  ناقصاً: التكالیف المالیة المستقبلیة غیر المستحقة بعد 

 ۲۷٬٦۳۸٬۷۰٥ ۱۸٬٤۸٥٬۲٦۸  الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار صافي القیمة 
 ) ٥٬۹۳۲٬۳۲۸( ) ٥٬٦٥۱٬۸٦۷(  ناقًصا: الجزء المتداول المعروض ضمن المطلوبات المتداولة 

 ۲۱٬۷۰٦٬۳۷۷ ۱۲٬۸۳۳٬٤۰۱  الجزء غیر المتداول من المطلوبات اإلیجاریة 
 

 اإلیجاریة: فیما یلي الحركة في المطلوبات 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳۱٬۷۲٤٬٤۰٤ ۲۷٬٦۳۸٬۷۰٥ أبریل  ۱في 
 ۲٬٦۳۷٬۸۲٥ - ) ۱تحویل (إیضاح 

 ۱٬۲۱۰٬۰۸۳ ۸۸۱٬٦٦۲ تراكم تكالیف مالیة خالل السنة 
 - ۱٬۲۷۹٬۸۱٦ التعدیل 

 - ) ٤٬٥۹۳٬۹۸۷( عقد اإلیجار الذي تم إنھاؤه خالل السنة 
 ) ۷٬۹۳۳٬٦۰۷( ) ٦٬۷۲۰٬۹۲۸( مدفوعات مقدمة خالل السنة 

 ۲۷٬٦۳۸٬۷۰٥ ۱۸٬٤۸٥٬۲٦۸ مارس ۳۱في 
 

  



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
(جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۳۱ 

 التزامات منافع الموظفین ۲۰

 وصف عام للخطة  ۲۰-۱

ن وفقا  تدیر الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. یتم احتساب مدفوعات نھایة الخدمة للموظفی
أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة في تاریخ نھایة خدمتھم، كما ھو مبین في الشروط المنصوص علیھا  للخطة على  

نافع عند  في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. إن خطط منافع نھایة الخدمة للموظفین ھي خطط غیر ممولة ویتم استیفاء التزامات سداد الم 
۳۱ي  قاقھا عند إنھاء العمل. تم آخر تقییم اللتزامات منافع الموظفین وفق طریقة وحدة االئتمان المتوقعة من قبل خبیر اكتواري مستقل كما فاستح

 .۲۰۲۲مارس 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح 

 ۱۲٬۰۳۳٬۱٤۰ ۱٦٬٦۳۰٬۰۲۸ أبریل  ۱في 
 ۳٬٤۷٥٬۹۷۰ - ۱ تحویل 

 ۱٬٤٥۹٬۹۸۳ ۲٬۲٤٥٬۲٥۰ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٤۹٥٬۷۸٤ ٥٦٤٬۲۰٥ مصروف فائدة 

 ) ۱٬۳٤٤٬۲۷۱( ) ۱٬۹۱٥٬۳٤۷( مدفوعات 
 ٥۰۹٬٤۲۲ ) ٦۱۸٬۳۷۸( إعادة القیاس 

 ۱٦٬٦۳۰٬۰۲۸ ۱٦٬۹۰٥٬۷٥۸ مارس ۳۱في 

 مبالغ مثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ۲۰-۲

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المتعلقة بالتزامات منافع الموظفین: فیما یلي المبالغ المثبتة في قائمة 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۱٬٤٥۹٬۹۸۳ ۲٬۲٤٥٬۲٥۰ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٤۹٥٬۷۸٤ ٥٦٤٬۲۰٥ مصروف فائدة 

 ۱٬۹٥٥٬۷٦۷ ۲٬۸۰۹٬٤٥٥ مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة 
 إعادة القیاس 

 ) ۲۱٤٬۱۸۳( ۱٬۰۲۸٬٤٦٥ الخسارة (الربح) من التغیر في االفتراضات المالیة 
-) ۹۸٥٬٥۹۹( ربح من التغیر في االفتراضات الدیمغرافیة 

 ۷۲۳٬٦۰٥) ٦٦۱٬۲٤٤( (أرباح) خسائر الخبرة 
 مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر 

)٦۱۸٬۳۷۸ ( ٥۰۹٬٤۲۲ 

 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة  ۲۰-۳

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ٪۳٬٦۰ ٪۳٬۱٤ معدل الخصم 
 ٪۳٬۰۰ ٪۳٬۰۰ معدل الزیادة في الرواتب 



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۲ 

 
 (تتمة)  التزامات منافع الموظفین ۲۰

 
 تحلیل الحساسیة لالفتراضات االكتواریة  ٤-۲۰

 

 األثر على التزامات منافع الموظفین  التغیر في االفتراض  

 
الزیادة في  
 االفتراض 

النقص في  
 االفتراض 

الزیادة في  
 االفتراض 

النقص في  
 االفتراض 

     
 ۱٬۳۱٥٬۷۸۰ ) ۱٬۱٦۰٬۷٦۳( ٪۱٬۰۰ ٪۱٬۰۰ معدل الخصم 

 ) ۱٬۱۷۲٬۹٥۲( ۱٬۳۰٤٬۱۹۰ ٪۱٬۰۰ ٪۱٬۰۰ معدل الزیادة في الرواتب 
 

االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع بقاء جمیع  
ة  التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسیة التزام منافع الموظفین إلى االفتراضات االكتواریة الجوھریة، فإن نفس الطریق

بطریقة وح التي تحسب  المحددة  المنافع  الحالیة اللتزام  إنھاء عقد  (القیمة  تطبیقھا عند حساب  تم  قد  التقریر)  فترة  نھایة  المتوقعة في  االئتمان  دة 
 الموظف. 

 
 تحلیل االستحقاق المتوقع  ٥-۲۰

 
. ویوضح الجدول أدناه تحلیل االستحقاق المتوقع لمنافع ما  سنة)  ۱۳:  ۲۰۲۱(  سنوات  ۷یبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة للشركة  

 الخدمة غیر المخصومة: بعد 
 

 
أقل من سنة  

 واحدة 
   ۲ - ۱بین 
 سنة 

  ٥ - ۲بین 
 سنوات 

   ٥أكثر من 
 المجموع  سنوات 

      

 ٥۰٬٦۱٥٬۷۹۸ ٤۱٬۰٤٤٬۲٦۳ ٦٬۱٦۰٬۰۲۹ ۱٬۷٥٤٬٥۳۸ ۱٬٦٥٦٬۹٦۸ ۲۰۲۲مارس  ۳۱
 ۹۱٬٤٦۰٬۹۳۰ ۸۷٬۹۸٦٬۰۱۲ ۲٬٤۱۰٬٦۹۸ ٤٥۸٬٤٤۲ ٦۰٥٬۷۷۸ ۲۰۲۱مارس  ۳۱

 
 وذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجاریة   ۲۱

 

 إیضاح  
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۲ 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۱ 
    

 ۷٦٬٥۲۹٬۳۹۷ ۳۰٬٦٤۰٬٦٦۰  ذمم دائنة تجاریة 
 - ۱۹٬۷۹۷٬٤۷۸  ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع 

 ۷٬۰۲٦٬٤۷۲ ٥٬۷٥۳٬۳۱۸  رواتب ومنافع 
 ۸٬۲۸٤٬۲۳٦ ۳٬۳۳۰٬٤۹۱  مصاریف مستحقة 

 ۱۷٬۳۲٤٬٥۱۳ ۱٬۸۲۹٬۷٦۹  دفعات مقدمة من عمالء 
 ٤۰۱٬٥۰۱ ۱٬٤۱۱٬٦٥۰ ۲۳ أطراف ذات عالقة 

 ۳٬۱۳۷ -  أخرى
  ٦۲٬۷٦۳٬۳٦٦ ۱۰۹٬٥٦۹٬۲٥٦ 

 
  



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۳۳ 

 أمور متعلقة بالزكاة وضریبة الدخل  ۲۲

 مكونات الوعاء الزكوي التقریبي العائدة إلى المساھمین السعودیین ۲۲-۱

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱۳۸٬۲٥۳٬٥۳۱ ۲٦۹٬۸۲۰٬۳۹۱  السنة حقوق الملكیة في بدایة 
 ٦٦٬۹٦۳٬۱٦۷-  زیادة في رأس المال 

 ۱۰٬۲۰٥٬۷۸۲ ۱٥٬۱۱۸٬٥۳۷ مخصصات في بدایة السنة 
 ٦٦٬٤۹۲٬۰٦۰ - اقتراضات، كما عّدلت 

 ۱۳٬۸۱٦٬٥۸۹ ۹٬۲۲٥٬۲۹٤ مطلوبات إیجاریة 
 ) ۱۳۸٬٦۷۱٬۳۰۲( ) ۱۳٦٬۷٤۸٬۳٥۹( ممتلكات ومصنع ومعدات، كما عّدلت 
 ) ۱۳٬۳۱٥٬۱۹۱( ) ۸٬۹۲٤٬۷۳۲( موجودات حق االستخدام، كما عّدلت 

 ) ۱٦٬٥۷۸٬٥۲٦( ) ۱٦٬۱۸۱٬٤۱۲( أخرى
 ۱۲۷٬۱٦٦٬۱۱۰ ۱۳۲٬۳۰۹٬۷۱۹الوعاء الزكوي باستثناء (الخسارة) الربح المعدل للسنة

 ۹۰٬٤٤۸٬۱٥۱ ) ۲٬۱٤٥٬۲٥۹( (الخسارة) الربح المعدل للسنة 
 ۲۱۷٬٦۱٤٬۲٦۱ ۱۳۰٬۱٦٤٬٤٦۰ الزكوي التقریبي الوعاء 

٪ من الوعاء الزكوي، باستثناء الربح المعدل للسنة، العائدة إلى المساھمین السعودیین. تستحق الزكاة على الربح المعدل  ۲٬٥۷۸تستحق الزكاة بنسبة 
 ٪.۲٬٥للسنة بنسبة 

 مصروف ضریبة الدخل  ۲۲-۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۱٤٬٥٤۱٬۰۲٥ ٥۸٤٬٥۳٤ ضریبة حالیة 
 - ۲٬٦٦۱٬٦۲٦ تعدیل السنة السابقة 

 ۷٬۲٦٤٬٥۳٦ ) ۲٬۹۰٥٬٥٥٤(    ضریبة مؤجلة (دائنة) محملة
  ۳٤۰٬٦۰٦ ۲۱٬۸۰٥٬٥٦۱ 

۲۲-۳  ً  زكاة مستحقة الدفع وضریبة دخل مدفوعة مقدما

 المجموع  ضریبة الدخل  الزكاة  
  

 ۱٬۷۰۱٬۰۷۱ ) ٤٬۱۱٦٬۳۷٦( ٥٬۸۱۷٬٤٤۷ ۲۰۲۱أبریل  ۱في 
  مخصصات: 

 ۳٬۹٤۱٬٤۲٤ ٥۸٤٬٥۳٤ ۳٬۳٥٦٬۸۹۰ السنة الحالیة  -
 ۳٦٦٬۰۱٤ ۲٬٦٦۱٬٦۲٦ ) ۲٬۲۹٥٬٦۱۲( تعدیل السنة السابقة  -

۱٬۰٦۱٬۲۷۸ ۳٬۲٤٦٬۱٦۰ ٤٬۳۰۷٬٤۳۸ 
 ) ۳٬٥۲۱٬۸۳٥(-) ۳٬٥۲۱٬۸۳٥( مدفوعات 

 ) ۱۰٬۹۳۰٬٦۹۷( ) ۱۰٬۹۳۰٬٦۹۷(- ضریبة مدفوعة مقدماً خالل السنة 
 ) ۸٬٤٤٤٬۰۲۳( ) ۱۱٬۸۰۰٬۹۱۳( ۳٬۳٥٦٬۸۹۰ ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 

 ۲۲٬٦۱۳٬۷۱۲ ۱۷٬۹۸٦٬۳۰۷ ٤٬٦۲۷٬٤۰٥ ۲۰۲۰أبریل  ۱في 
 ٤۹۰٬۳٥۸ ۲٥۳٬۷٤۲ ۲۳٦٬٦۱٦ ) ۱تحویل (إیضاح 

 ۲۰٬۱۳۷٬۲۱۷ ۱٤٬٥٤۱٬۰۲٥ ٥٬٥۹٦٬۱۹۲ مخصصات للسنة 
 ) ۲٥٬٥۱۱٬۲۰۳( ) ۲۰٬۸٦۸٬٤۳۷( ) ٤٬٦٤۲٬۷٦٦( مدفوعات 

 ) ۱٦٬۰۲۹٬۰۱۳( ) ۱٦٬۰۲۹٬۰۱۳(- ضریبة مدفوعة مقدماً خالل السنة 
 ۱٬۷۰۱٬۰۷۱ ) ٤٬۱۱٦٬۳۷٦( ٥٬۸۱۷٬٤٤۷ ۲۰۲۱مارس  ۳۱في 

ملیون لایر سعودي ضمن الذمم المدینة التجاریة والذمم    ٤٬۱:  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۱۱٬۸تم إدراج ضریبة الدخل المدفوعة مقدماً بمبلغ  
 المدینة األخرى. 



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
(جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۳٤ 

 (تتمة) أمور متعلقة بالزكاة وضریبة الدخل  ۲۲

 تسویة عددیة لمصروف ضریبة الدخل مع الضریبة المستحقة فرضا  ٤-۲۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۱۷٥٬٦٦۷٬۷۷٦ ) ۱٬۸٤۳٬٤۳٦( (الخسارة) الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل

٪ ۲۰٪ ۲۰ معدل ضریبة الدخل المطبق على الشركة
 ٪٥۰٬۰۱ ٪۳٥٬۰۱ الفعلیة الخاضعة لضریبة الدخل  المساھمةنسبة  

 ۱۷٬٥۷۰٬۲۹۱ ) ۱۲۹٬۰۷۷( الفعلیة المساھمة ضریبة الدخل على نسبة 

 التسویة: 
 - ۲٬٦٦۱٬٦۲٦ تعدیل یتعلق بفترة سابقة 

-) ۲٬٤۰۰٬٥۱۳( الفعلیة األجنبیة المساھمة األثر الضریبي للتغییر في 
 ٤٬٦٥٥٬۱۳۸- األثر الضریبي لموجودات الضریبة المؤجلة غیر المثبتة 

 ) ٤۱۹٬۸٦۸( ۲۰۸٬٥۷۰ األثر الضریبي لمصاریف غیر مسموح بھا
۳٤۰٬٦۰٦ ۲۱٬۸۰٥٬٥٦۱ 

 فروقات مؤقتة  ٥-۲۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۱۷٥٬٦٦۷٬۷۷٦ ) ۱٬۸٤۳٬٤۳٦(  (الخسارة) الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل
  

  فروقات مؤقتة: 
 ۲٬٦۲۷٬٤۸۷ ٤٥٥٬۸۰۹٬۲  التزامات منافع الموظفین  -
 ۳۲٬٤۹۸٬۲۷ ) ۳٦٦٬۳۷٦٬٤(    مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة(عكس)  -
 ٦٤۸٬۷۸٥ ۲۷۷٬٥۹۳  مخصص مخزون متقادم  -
 ) ۳٥۰۹٬۸۳( ) ۳٤٥٬۰٦٤۱٬( أخرى -

 ۱۸۰٬۹۳۲٬٤۸۸ ) ٤۱٥٬۱۱٥٬٤( صافي (الخسارة) الدخل المعدل للسنة لغرض الزكاة 

وضع الشھادات والربوط النھائیة ٦-۲۲

. ولم تصدر الھیئة  ۲۰۱۰. أنھت الھیئة الربوط الزكویة والضریبیة حتى  ۲۰۲۱حصلت الشركة على شھادات الزكاة وضریبة الدخل للسنوات حتى  
ةذات الصل المحددة  المھلة الزمنیة  األحكام ذات  ، وعلیھ، یتم اعتبار ھذه السنوات مربوطة بناًء على  ۲۰۱٥حتى    ۲۰۱۱الربوط النھائیة للسنوات من  

   في أنظمة ضریبة الدخل والزكاة.

مع ضریبة دخل إضافیة والتزام    ۲۰۱٦مارس    ۳۱، أصدرت الھیئة الربط النھائي للسنة المنتھیة في  ۲۰۲۲مارس    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
الدخل اإلضافیة وااللتزام    لایر سعودي وقدمت اعتراضاً على ضریبة  ۱۰٬۸۲٥ملیون لایر سعودي. قامت الشركة بتسویة مبلغ    ٤٬٦زكوي بمبلغ  

في القوائم    الزكوي. تعتقد إدارة الشركة أنھ لن ینشأ أي التزام إضافي جوھري عند القرار النھائي لھذا الربط. وفقًا لذلك، لم یتم إجراء أي تعدیل
 .۲۰۲۲المالیة لسنة 

۲٬۲مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    ۲۰۱۷مارس    ۳۱تھیة في  ، أصدرت الھیئة الربط النھائي للسنة المن۲۰۲۲مارس    ۳۱بعد السنة المنتھیة في  
تعتقد إدارة الشركة أنھ لن ینشأ أي التزام    والجمارك.  یبةة الزكاة والضر ھیئالشركة بصدد تقدیم اعتراضاتھا على الربط مع  ملیون لایر سعودي.  

  .۲۰۲۲جوھري عن القرار النھائي لھذا الربط. وفقًا لذلك، لم یتم إجراء أي تعدیل في القوائم المالیة لسنة 

قید الفحص حالیًا من قبل الھیئة.  ۲۰۲۱إلى  ۲۰۱۸ال تزال الربوط الزكویة وربوط ضریبة الدخل للسنوات من 
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 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
(جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

۳٥ 

 (تتمة) متعلقة بالزكاة وضریبة الدخل أمور   ۲۲

 ضریبة مؤجلة  اتالتزام ۲۲-۷

 یتضمن الرصید الفروقات المؤجلة العائدة إلى: 

مارس ۳۱
 ۲۰۲۲ 

مارس ۳۱
 ۲۰۲۱ 

 ) ۳٤٬٤۰۰٬٦۳۹( ) ۲٥٬۸٤۷٬۱۲٥( خسائر مرحلة 
 ) ۸٬۳۱٦٬٦۷۹( ) ٥٬۹۱۸٬۷۰۸( التزامات منافع الموظفین 
 ) ۳٬۸۱۰٬۳۷۹( ) ۲٬۷۹۳٬۲۷۷( مخصص مخزون متقادم 

 ۹۰٬۲۷٥٬۸۸۸ ٦۰٬۹۸۱٬۷٥۲ ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ) ۳٬۷۳۱٬٦۳٥( ) ۹۳۳٬۸٥۳(  أخرى

 ٤۰٬۰۱٦٬٥٥٦ ۲٥٬٤۸۸٬۷۸۹  بالصافي  -فروقات ضریبیة مؤقتة 

 ۸٬۰۰۳٬۳۱۲ ٥٬۰۹۷٬۷٥۸ ضریبة مؤجلة   اتالتزام

 الضریبة المؤجلة  اتحركة التزام  ۲۲-۸

 الضریبة المؤجلة العائدة إلى:الحركة في 

خسائر  
 مرحلة 

التزامات منافع  
 الموظفین 

مخصص مخزون  
 متقادم 

ممتلكات ومصنع  
 المجموع  أخرى ومعدات 

 ۸٬۰۰۳٬۳۱۲ ) ۷٤٦٬۳۲۷( ۱۸٬۰٥٥٬۱۷۸ ) ۷٦۲٬۰۷٦( ) ۱٬٦٦۳٬۳۳٥( ) ٦٬۸۸۰٬۱۲۸( ۲۰۲۱أبریل  ۱في 
   محملة (دائنة) على:

الخسارة  قائمة الربح أو 
 ) ۲٬۹۰٥٬٥٥٤( ٥٥۹٬٥٥۷ ) ٥٬۸٥۸٬۸۲۸( ۲۰۳٬٤۲۱ ٤۷۹٬٥۹٤ ۱٬۷۱۰٬۷۰۲ والدخل الشامل اآلخر 

 ٥٬۰۹۷٬۷٥۸ ) ۱۸٦٬۷۷۰( ۱۲٬۱۹٦٬۳٥۰ ) ٥٥۸٬٦٥٥( ) ۱٬۱۸۳٬۷٤۱( ) ٥٬۱٦۹٬٤۲٦( ۲۰۲۲مارس  ۳۱في 

خسائر  
 مرحلة 

التزامات منافع  
 الموظفین 

مخصص مخزون  
 متقادم 

ممتلكات ومصنع  
 المجموع  أخرى ومعدات 

 ۷۳۸٬۷۷٦ ۲۳۷٬٦۳۱ ۱۳٬۹۱۸٬۳۲۰ ) ٥۸۰٬۰۲٦( ) ۱٬۲۰۳٬٥٥٥( ) ۱۱٬٦۳۳٬٥۹٤( ۲۰۲۰أبریل  ۱في 
   محملة (دائنة) على:

قائمة الربح أو الخسارة  
 ۷٬۲٦٤٬٥۳٦ ) ۹۸۳٬۹٥۸( ٤٬۱۳٦٬۸٥۸ ) ۱۸۲٬۰٥۰( ) ٤٥۹٬۷۸۰( ٤٬۷٥۳٬٤٦٦ والدخل الشامل اآلخر 

 ۸٬۰۰۳٬۳۱۲ ) ۷٤٦٬۳۲۷( ۱۸٬۰٥٥٬۱۷۸ ) ۷٦۲٬۰۷٦( ) ۱٬٦٦۳٬۳۳٥( ) ٦٬۸۸۰٬۱۲۸( ۲۰۲۱مارس  ۳۱في 

ملیون لایر سعودي    ٥۳٬٥عند الدمج، لم یتم استخدام الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة لشركة ویلسبون میدل ایست لتبطین وتغلیف األنابیب بمبلغ  
   إلثبات أصل الضریبة المؤجلة بسبب عدم التأكد من إمكانیة تحویل الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة إلى الشركة.
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۳٦ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۲۳

رتتكون األطراف ذات العالقة من المساھم وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزمیلة (التي تمثل المنشآت التي تخضع بشكل مباشر أو غیر مباش
ل)، وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعماعلیھاجوھریًا    نفوذاً لسیطرة المساھم الرئیسي للشركة أو یكون لدیھ  

 التي یمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا (أطراف ذات عالقة أخرى). 

 فیما یلي أھم المعامالت التي قامت بھا الشركة: )أ(

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ طبیعة المعامالت والعالقة 
  

 ۲٥۲٬۸۸۳٬۸۹۷- شركات زمیلة  مشتریات وخدمات أخرى ذات صلة من
 ٦٬۸٤۷٬۹٤٤ ۱۰٬۹۲۹٬۱۷٤ من قبل المساھمین الشركةضمان شركات محمل على  

 ٥٬۹۳۰٬۰۳۲ ٤٬۷۱۱٬٥۳۱ مصاریف االكتتاب العام األولي المحملة على المساھمین 
 ٥٬۲۳۷٬۷۸۳ ۲۳٬۱۸۹ نفقات مالیة محملة من قبل المساھمین

 ۷٤۲٬۰۰۹ ۳۲۹٬۰۹۰ مشتریات وخدمات أخرى ذات عالقة من مساھم 
 - ۱۲٬۰۳۹٬۲٥۳ االكتتاب العام األولي من قبل المساھمین استرداد مصاریف 

 تستند المعامالت على الشروط المتفق علیھا وفقًا لالتفاقیات الموقعة بین الشركة واألطراف ذات العالقة. 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة  )ب(

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ٤٬۷۱۹٬۹۲۸ ٤٬٥۸٤٬۹۱۹ رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین 
 ۷٥۲٬۲٦۱ ۲٥۹٬۰۱٥ منافع ما بعد الخدمة 

٤٬۸٤۳٬۹۳٥٬٤ ٤۷۲٬٥۳۹ 

 : ال شيء). ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي ( ۰٬٦مبلغ  ۲۰۲۲مارس  ۳۱بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في 

قروض من المساھمین ) ج(

مارس ۳۱
 ۲۰۲۲ 

مارس ۳۱
 ۲۰۲۱ 

 ٤۸۲٬۸۲۷ - القابضة المحدودة شركة ویلسبون موریشیوس 
 ۲۷٥٬۱٤۸ - شركة عزیز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

 ۱٥۹٬۲۸۸ - شركة فیجن العالمیة لالستثمار
 ٤۸٬۱۷٦ - محورین للخدمات الصناعیة 

 ۹٦٥٬٤۳۹ - مجموع العنصر الرئیسي للقروض من المساھمین 
 ۲٬۱۹۹٬۰۲۹-   تكالیف مالیة مستحقة 

-۳٬۱٦٤٬٤٦۸ 
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۳۷ 

 
 (تتمة)  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ۲۳

 
 (تتمة)  المساھمین من قروض ) ج(

 
 فیما یلي الحركة في العنصر الرئیسي من القروض من المساھمین: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱۰٥٬۸۸۲٬۳۹٦ ۹٦٥٬٤۳۹ أبریل  ۱في 
     )۱(إیضاح محول من شركة ویلسبون میدل ایست لتبطین وتغلیف األنابیب 

 ۱٤٬۰۲۳٬٤٤۳ - شركة ویلسبون موریشیوس القابضة المحدودة 
 ٦٬۷٥٥٬۷۲٤ - شركة عزیز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

 ۸٬۲٥٦٬۹۹٦ - شركة فیجن العالمیة لالستثمار
 - ۲۹٬۰۳٦٬۱٦۳ 

   إضافات: 
 ٦٬۷۳۲٬٤۳۷ - محورین للخدمات الصناعیة 
 ٦۳۳٬۱٤۱ - القابضة المحدودة شركة ویلسبون موریشیوس 

 - ۷٬۳٦٥٬٥۷۸ 
   : تسدیدات

 ) ۳٬۷۷۲٬٦۱۹( ) ۹٦٥٬٤۳۹(  شركة فیجن العالمیة لالستثمار
 ) ۳٬٥۹۲٬۹٥۹( - شركة عزیز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

 )۹٦٥٬٤۳۹ ( )۷٬۳٦٥٬٥۷۸ ( 
 - ۱۳٤٬۹۱۸٬٥٥۹ 

   تحویل إلى رأس المال:
 ) ٦٦٬۹۸۹٬۹٥٥( - القابضة المحدودة شركة ویلسبون موریشیوس 

 ) ۳۸٬۱۷٦٬٦۳۹( - شركة عزیز للمقاوالت واالستثمار الصناعي
 ) ۲۲٬۱۰۲٬۲٦٥( - شركة فیجن العالمیة لالستثمار

 ) ٦٬٦۸٤٬۲٦۱( - محورین للخدمات الصناعیة 
 - )۱۳۳٬۹٥۳٬۱۲۰ ( 

 ۹٦٥٬٤۳۹ - مارس ۳۱في 
 

   المساھمین والتي تحمل نفقات مالیة بمعدالت السوق السائدة.تمثل القروض التي تم الحصول علیھا من 
 

 والخدمات  البضائع  مشتریات/  مبیعات  عن الناشئة القائمة األرصدة  )د(
 

 عالقة  ذات  أطراف  من مطلوب ) ۱(
 

 
 مارس  ۳۱

۲۰۲۲ 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۹٦٥٬٦۰۹ - شركة ویلسبون موریشیوس القابضة المحدودة 
 ۱٬۷۹۱٬۱۷۸ - للمقاوالت واالستثمار الصناعيشركة عزیز 

 ۹۷۸٬٤٥٦ - شركة فیجن العالمیة لالستثمار
 ۲۹٥٬۹۰۹ - محورین للخدمات الصناعیة 

 ۱۱۰٬۷۷۹ - شركة ویلسبون كورب المحدودة 
 ٥۳٬٤۷٤ - مصنع عزیز لألنابیب األوروبیة 

 - ٦٬۱۹٥٬٤۰٥ 
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۳۸ 

 
 (تتمة)  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ۲۳

 
 األرصدة القائمة الناشئة عن مبیعات / مشتریات البضائع والخدمات (تتمة)  د)(

 
 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ) ۲(

 

 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۲ 
 مارس  ۳۱

 ۲۰۲۱ 
   

 ۱۳۷٬۸۰٤ ۸٤۹٬۱۹٤ شركة فیجن العالمیة لالستثمار
 - ۳٦۳٬۳۳۹ شركة ویلسبون كورب المحدودة 

 - ۱۹۹٬۱۱۷ للمقاوالت واالستثمار الصناعيشركة عزیز 
 ۲۳۱٬۸۸۰ - محورین للخدمات الصناعیة 

 ۳۱٬۸۱۷ - الشركة العربیة لمشاریع األنابیب 
 ۱٬٤۱۱٬٦٥۰ ٤۰۱٬٥۰۱ 

 
 إدارة المخاطر المالیة  ۲٤

 
   عوامل المخاطر المالیة ۱-۲٤

 
مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على القیمة  تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالیة مختلفة تتضمن آثار التغیرات في  

إمكانیة    العادلة والتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشكٍل عام على عدم
 السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة. التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى الحد من اآلثار 

 
اطر یستعرض ھذا اإلیضاح معلومات حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبینة أعاله وأھداف الشركة وسیاساتھا وإجراءاتھا لقیاس وإدارة المخ

   عالوة على ذلك، یتم إدراج اإلفصاحات الكمیة ضمن ھذه القوائم المالیة.باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. 
 
یضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن تصمیم ومراقبة ھیكل إدارة المخاطر لدى الشركة وتعد مسؤولة عن وضع سیاسات إدارة المخاطر  

 لدى الشركة والرقابة علیھا. 
 

مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لھا ومراقبتھا مع    إن سیاسات إدارة المخاطر لدى الشركة
ف  االلتزام بتلك الحدود. یتم فحص سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار التغیرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تھد 

یر واإلجراءات، إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبنّاءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أن یدرك المھام  الشركة، من خالل تدریباتھا وإدارة المعای
   والمسؤولیات الملقاة على عاتقھ.

 
دارة  یتولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف على كیفیة قیام اإلدارة بااللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وفحص مدى كفایة إطار إ

 المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا الشركة. 
 

 مخاطر السوق  )أ(
 

 مخاطر العملة  )۱(
 

للایر  إن مخاطر العملة ھي مخاطر تغیر قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في معدالت صرف العمالت األجنبیة. وتتم معامالت الشركة بشكل رئیسي با 
العمالت  السعودي والدوالر األمریكي. تخضع الشركة   للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي في سیاق أعمالھا االعتیادیة. وتنتج فروقات صرف 

خاذ  األجنبیة بشكل رئیسي من معامالت الشركة بالدوالر األمریكي. تدیر الشركة مخاطر أسواق من خالل المراقبة المستمرة ألسواق العمالت الت
 عمالت األجنبیة. القرار المناسب لتقلیل مخاطر التعرض لصرف ال
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 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

۳۹ 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة  ۲٤

 
 (تتمة) عوامل المخاطر المالیة  ۱-۲٤

 
 مخاطر السوق (تتمة)  (أ)

 
   مخاطر سعر الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة  )۲(

 
الفائدة في السوق. تقترض الشركة بأسعار فائدة على  إن مخاطر سعر الفائدة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التقلبات في أسعار  

   أساس شروط تجاریة.
 

ث بأسعار  المصدرة  االقتراضات  أما  النقدیة.  للتدفقات  الفائدة  أسعار  لمخاطر  الشركة  تعّرض  متغیرة  فائدة  بأسعار  المصدرة  االقتراضات  ابتة،  إن 
   ، كانت اقتراضات الشركة مقومة باللایر السعودي.۲۰۲۱مارس  ۳۱و ۲۰۲۲مارس  ۳۱فتعّرض الشركة لمخاطر سعر الفائدة للقیمة العادلة. في 

 
مارس    ۳۱تخضع أسعار الفائدة لالقتراضات قصیرة األجل لدى البنوك للتغییر عند إعادة التفاوض على التسھیالت التي تتم على فترات متقاربة. في  

ملیون لایر   ۱٬٦سوف یكون ھناك زیادة أو نقص في مصروف الفائدة بحد أقصى بمبلغ ٪، ف۱، فیما لو كانت أسعار الفائدة قد تغیرت بنسبة ۲۰۲۲
 ملیون لایر سعودي).  ۳٬۰: ۲۰۲۱مارس  ۳۱سعودي (

 
 مخاطر األسعار  )۳(

 
التغیرات ناتجة عن عوامل محددة   التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك  للتقلبات نتیجة  المالیة  األداة  لألداة أو  ھي مخاطر تعرض قیمة 

 ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالیة للشركة لیست معرضة لمخاطر األسعار. 
 

 مخاطر االئتمان  (ب)
 

مالیة في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة. تتعرض  مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بتكبد خسارة مالیة نتیجة إخفاق العمیل أو الطرف المقابل ألداة  
 الشركة لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بما یلي: 

 
 دفع الذمم المدینة التجاریة.  •
 التدفقات النقدیة التعاقدیة المتعلقة بموجودات مالیة أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة.  •

 
 ذمم مدینة تجاریة: 

 
یكون   تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجاریة مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن

مات االقتصادیة مما یؤدي إلى تأثر مقدرة ھذه األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة بشكل متشابھ بفعل   التغیرات االقتصادیة  لدیھم نفس الّسِ
عمال  أو السیاسیة أو الظروف األخرى. تشیر تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسیة النسبیة ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أ

مارس    ۳۱عمالء (  من رصید الذمم المدینة التجاریة مستحقة من ثالثة  ٪۹۹٬٥كان ما نسبتھ    ۲۰۲۲مارس    ۳۱أو موقع جغرافي معین. كما في  
من الذمم المدینة التجاریة مستحقة من عمیلین). تعتقد اإلدارة أن ھذا التركیز في مخاطر االئتمان مخفف، حیث أن ھذه المستحقات    ۹۸٪:  ۲۰۲۱

 ھي من عمیل شبھ حكومي لدیھ سجل من المدفوعات المنتظمة. 
 

والتي تسمح    ۹لمتوقعة المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  تطبق الشركة النھج المبسط لتكوین مخصص الخسائر االئتمانیة ا
ناسب  باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدى عمر جمیع الذمم المدینة التجاریة. وضعت الشركة سیاسات وإجراءات ائتمانیة تعتبر مالئمة وتت 

   مع طبیعة وحجم الذمم المدینة.
 

خرى.  بتحدید مخصص للخسارة االئتمانیة المتوقعة یمثل تقدیراتھا للخسائر المحتملة فیما یتعلق بالذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األ تقوم الشركة  
فیما    تتمثل المكونات الرئیسیة لھذه الخسارة في عنصر خسارة محدد یتعلق بالتعرضات الفردیة ومكون الخسارة الجماعیة المحدد لموجودات مماثلة

صاءات  یتعلق بأي خسائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم یتم تحدیدھا بعد. یتم تحدید مخصص الخسارة الجماعیة بناًء على البیانات التاریخیة إلح
 الدفع الخاصة بالموجودات المالیة المشابھة. 
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٤۰ 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة  ۲٤

 
 (تتمة) عوامل المخاطر المالیة  ۱-۲٤

 
 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 
في ذلك  إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان یتأثر بصورة رئیسیة بالسمات الفردیة لكل عمیل. إن التركیبة الدیمغرافیة لقاعدة عمالء الشركة، بما  

على مخاطر االئتمان. الذمم التجاریة المدینة للشركة ھي بشكل رئیسي من  مخاطر التخلف في السداد للقطاع الذي یعمل فیھ العمالء، لھ أثر أقل  
   الشركات.

 
أساس  تعتبر مخاطر االئتمان من األطراف ذات العالقة مخففة، حیث تقوم اإلدارة بمراقبة وتسویة المبالغ المطلوبة من األطراف ذات عالقة على  

  ۳۱و  ۲۰۲۲مارس    ۳۱اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام األطراف ذات العالقة في السداد. في  منتظم وال یعتبر استردادھا مشكوكاً فیھ. ال تتوقع  
 ، كان مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة في الذمم المدینة للطرف ذي العالقة غیر جوھریاً. ۲۰۲۱مارس 

 
 موجودات مالیة أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة: 

 
كلفة المطفأة الذمم المدینة األخرى. تعتبر موجودات العقود والموجودات المالیة األخرى ذات مخاطر ائتمانیة  تشمل الموجودات المالیة األخرى بالت

قات  منخفضة عندما تتعرض لمخاطر منخفضة من التخلف عن السداد ویكون لدى الجھة المصدرة قدرة قویة على الوفاء بالتزاماتھا المتعلقة بالتدف
مارس    ۳۱ى القریب. وتراعي اإلدارة "مخاطر االئتمان المنخفضة" بالنسبة للذمم المدینة األخرى وموجودات العقود. في  النقدیة التعاقدیة على المد

 ، فإن مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة األخرى غیر جوھري.۲۰۲۱مارس  ۳۱و ۲۰۲۲
 

 نقد لدى البنك: 
 

". یطابق التصنیف المبین للتصنیفات العالمیة للبنوك التي تعدھا مودیز  P-۲عموماً األطراف المصنفة بتصنیف ال یقل عن " فیما یتعلق بالبنوك، یُقبل  
 لخدمات المستثمرین. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام ھذه األطراف المقابلة في السداد. 

 
 السیولة  مخاطر ) ج(

 
المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. یتمثل منھج الشركة فیما یتعلق بإدارة السیولة  مخاطر السیولة ھي المخاطر 

واالستثنائیة،  في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن الشركة سوف تتوفر لھا السیولة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، في كل من الظروف العادیة 
  ون التعرض لخسائر غیر مقبولة أو أضرار خطیرة تؤثر على سمعة الشركة.د

 
الیة. ویستثنى  عادة ما تعمل الشركة على ضمان امتالكھا نقد كاف عند الطلب للوفاء بالمصاریف التشغیلیة المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات الم

التي ال یمكن تو  القصوى  للظروف  المحتمل  الشركة تسھیالت  من ذلك األثر  إلى ذلك، لدى  الطبیعیة. باإلضافة  الكوارث  قعھا بشكل معقول مثل 
   ائتمانیة.

 
لتل  الكافیة  السیولة  توفر  من  للتأكد  الشركة  لدى  السیولة  لمتطلبات  المتعاقبة  التوقعات  ومراقبة  النقدیة  التدفقات  بتوقع  اإلدارة  االحتیاجات  تقوم  بیة 

بالقدر   االحتفاظ  مع  سقوف  التشغیلیة  الشركة  تخالف  ال  بحیث  األوقات  جمیع  في  المسحوبة  وغیر  بھا  الملتزم  االئتمانیة  التسھیالت  من  الكافي 
ن  االقتراضات أو التعھدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسھیالت االقتراضات. وتضع عملیة التوقع في االعتبار خطط الشركة لتمویل الدیو

 عدالت الداخلیة. واالمتثال بالتعھدات وأھداف الم
 

تاریخ   یحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالیة للشركة إلى مجموعات استحقاقیة ذات صلة على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ التقریر حتى 
األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شھراً  االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبینة في الجدول تمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة. تساوي  

    قیمھا الدفتریة حیث إن أثر الخصم ال یعتبر كبیراً. 
 

 
 أقل من سنة  

 واحدة 
 إلى   ۱من 

 سنة  ۲
  ٥إلى  ۲من 

 سنوات 
 أكثر من  

 المجموع  سنوات  ٥
      ۲۰۲۲مارس  ۳۱

 ۲۷۷٬٤٤٤٬٥٥۰ - - - ۲۷۷٬٤٤٤٬٥٥۰ اقتراضات بنكیة 
 ۲۱٬۳٤٥٬۱٥۲ ٦٬۲۲۷٬٤۷۲ ۲٬٥۷٥٬۸۲٤ ٥٬۸۲۰٬۹۲۸ ٦٬۷۲۰٬۹۲۸ مطلوبات إیجاریة 

 ٤۱٬۱۳٦٬۱۱۹ - - - ٤۱٬۱۳٦٬۱۱۹ ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى 
 ۳۲٥٬۳۰۱٬٥۹۷ ٥٬۸۲۰٬۹۲۸ ۲٬٥۷٥٬۸۲٦٬ ٤۲۲۷٬٤۷۲ ۳۳۹٬۹۲٥٬۸۲۱ 
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٤۱ 

 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة  ۲٤
 

 (تتمة) عوامل المخاطر المالیة  ۱-۲٤
 

 ) تتمة( السیولة مخاطر ) ج(
 

 
 أقل من سنة  

 واحدة 
 إلى   ۱من 

 سنة  ۲
  ٥إلى  ۲من 

 سنوات 
 أكثر من  

 المجموع  سنوات  ٥
      ۲۰۲۱مارس  ۳۱

 ۱۳۱٬٥۱۲٬۱٦۰ - - - ۱۳۱٬٥۱۲٬۱٦۰ اقتراضات بنكیة 
 ۳۱٬٥۰۳٬٤۰۱ ۷٬۹٤٤٬٦۸۸ ۹٬۱۰۰٬٤٦٤ ۸٬۰۹٥٬۹۲۹ ٦٬۳٦۲٬۳۲۰ مطلوبات إیجاریة 

 ٤٬۱۹۷٬۳٤۰ - - - ٤٬۱۹۷٬۳٤۰ قروض من المساھمین 
 ۹۲٬۲٤۱٬٦۰٦ - - - ۹۲٬۲٤۱٬٦۰٦ ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى 

 ۲۳٤٬۳۱۳٬٤۲٦ ۸٬۰۹٥٬۹۲۹ ۹٬۱۰۰٬٤٦٤ ۷٬۹٤٤٬٦۸۸ ۲٥۹٬٤٥٤٬٥۰۷ 
 

   إدارة مخاطر رأس المال ۲-۲٤
 

المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالھا لتحقیق العوائد للمساھمین والمنافع ألصحاب  تتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس  
   المصلحة اآلخرین، وكذلك االحتفاظ بھیكل رأس المال األمثل الذي یعمل على خفض تكلفة رأس المال.

 
المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي  تقوم الشركة، كغیرھا من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس  

یماثلھ،  الدین على مجموع رأس المال. یُحتسب صافي الدین على أساس مجموع االقتراضات، كما ھو وارد في قائمة المركز المالي، ناقصاً النقد وما  
 ھو معروض في قائمة المركز المالي زائداً صافي الدین. بینما یتم احتساب مجموع رأس المال على أساس "حقوق الملكیة" كما 

 
 مارس كما یلي:  ۳۱وكانت نسبة المدیونیة في 

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱٦۱٬۲۱۱٬۹٥۲ ۲۹۲٬۸۰٤٬۷۹۷  مجموع االقتراضات بما في ذلك المطلوبات اإلیجاریة 
 ) ٤۲٬۳۱٦٬٤٤۳( ) ۷۳٬۸۸۱٬٦۰۹(  ناقًصا: النقد وما یماثلھ 

 ۱۱۸٬۸۹٥٬٥۰۹ ۲۱۸٬۹۲۳٬۱۸۸  صافي الدین 
 ٥۱۷٬٦۱۷٬۰۷۰ ٥۱٤٬۹۹۰٬۱۲۸  مجموع حقوق الملكیة 

 ٦۳٦٬٥۱۲٬٥۷۹ ۷۳۳٬۹۱۳٬۳۱٦  مجموع رأس المال 
 ٪۱۸٬۷ ٪۲۹٬۸  نسبة المدیونیة 

 
 صافي الدین للشركة كما یلي: 

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ٤۲٬۳۱٦٬٤٤۳ ۷۳٬۸۸۱٬٦۰۹  نقد وما یماثلھ 
 ) ۳٬۱٦٤٬٤٦۸( -  قروض من المساھمین 

 ) ۱۳۰٬٤۰۸٬۷۷۹( ) ۲۷٤٬۳۱۹٬٥۳۰(  اقتراضات قصیرة األجل 
 ) ۲۷٬٦۳۸٬۷۰٥( ) ۱۸٬٤۸٥٬۲٦۷(  مطلوبات إیجاریة 

 ) ۱۱۸٬۸۹٥٬٥۰۹( ) ۲۱۸٬۹۲۳٬۱۸۸(  صافي الدین
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٤۲ 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة  ۲٤

 
   صافي تسویة الدین ۳-۲٤

 
 فیما یلي صافي تسویة الدین للشركة: 

 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱ أخرى تحویالت  التدفقات النقدیة  ۲۰۲۱أبریل  ۱  
       

 ۷۳٬۸۸۱٬٦۰۹ - - ۳۱٬٥٦٥٬۱٦٦ ٤۲٬۳۱٦٬٤٤۳  یماثلھ نقد وما 
 - ۲٬۱۹۹٬۰۳۰ - ۹٦٥٬٤۳۸ ) ۳٬۱٦٤٬٤٦۸(  ) ۲۳و ۱٦و  ۱قروض من المساھمین (إیضاحات 

 ) ۲۷٤٬۳۱۹٬٥۳۰( ) ۲٬۷۹۷٬۹۷۱( - ) ۱٤۱٬۱۱۲٬۷۸۰( ) ۱۳۰٬٤۰۸٬۷۷۹(  اقتراضات قصیرة األجل 
 ) ۱۸٬٤۸٥٬۲٦۷( ۳٬۳۱٤٬۱۷۱ - ٥٬۸۳۹٬۲٦۷ ) ۲۷٬٦۳۸٬۷۰٥(  مطلوبات إیجاریة 

 ) ۲۱۸٬۹۲۳٬۱۸۸( ۲٬۷۱٥٬۲۳۰ - ) ۱۰۲٬۷٤۲٬۹۰۹( ) ۱۱۸٬۸۹٥٬٥۰۹(  صافي الدین
 

۲۰۲۱مارس  ۳۱ أخرى تحویالت  التدفقات النقدیة  ۲۰۲۰أبریل  ۱    
       

 ٤۲٬۳۱٦٬٤٤۳ - ۲٦٬۷۱٤ ) ۲٦٬۸۳٤٬۳۹۱( ٦۹٬۱۲٤٬۱۲۰  نقد وما یماثلھ 
 ) ۳٬۱٦٤٬٤٦۸( ) ۲٬۱۹۹٬۰۳۰( ۱۰٤٬۹۱٦٬۹٥۸ - ) ۱۰٥٬۸۸۲٬۳۹٦(  قروض من المساھمین 

 ) ۱۳۰٬٤۰۸٬۷۷۹( ۱۷۷٬۹۹۲ - ۳۰٥٬۸٤۰٬۹٤٤ ) ٤۳٦٬٤۲۷٬۷۱٥(  اقتراضات قصیرة األجل 
 ) ۲۷٬٦۳۸٬۷۰٥( - ) ۲٬٦۳۷٬۸۲٥( ٦٬۷۲۳٬٥۲٤ ) ۳۱٬۷۲٤٬٤۰٤(  مطلوبات إیجاریة 

 - ٥٤۱٬۱۲٥ - ۷۰٬۱۹۸٬۰۰۰ ) ۷۰٬۷۳۹٬۱۲٥(  اقتراضات طویلة األجل 
 ) ۱۱۸٬۸۹٥٬٥۰۹( ) ۱٬٤۷۹٬۹۱۳( ۱۰۲٬۳۰٥٬۸٤۷ ۳٥٥٬۹۲۸٬۰۷۷ ) ٥۷٥٬٦٤۹٬٥۲۰(  صافي الدین



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤۳ 

 
 فئات األدوات المالیة  ۲٥

 
 فیما یلي فئات قیاس األدوات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة: 

 

  
 موجودات مالیة مدرجة 

 بالتكلفة المطفأة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲    مارس ۳۱

    الموجودات وفقًا لقائمة المركز المالي 
 ۳۲۳٬٤٥۲٬۸٤۱ ۳۷٥٬۱٦۷٬۹٥۰  ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى 

 ٤۲٬۳۱٦٬٤٤۳ ۷۳٬۸۸۱٬٦۰۹  نقد وما یماثلھ 
 ۳٦٥٬۷٦۹٬۲۸٤ ٤٤۹٬۰٤۹٬٥٥۹  المجموع 

 

  
 مطلوبات مالیة مدرجة  

 بالتكلفة المطفأة 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲    مارس ۳۱

    لقائمة المركز المالي المطلوبات وفقاً  
 ۱۳۰٬٤۰۸٬۷۷۹ ۲۷٤٬۳۱۹٬٥۳۰  اقتراضات بنكیة 

 ۳٬۱٦٤٬٤٦۸ -  قروض طویلة األجل من المساھمین
 ۲۷٬٦۳۸٬۷۰٥ ۱۸٬٤۸٥٬۲٦۷  مطلوبات إیجاریة 

 ۹۲٬۲٤۱٬٦۰٦ ٤۱٬۱۳٦٬۱۱۹    ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة أخرى
 ۲٥۳٬٤٥۳٬٥٥۸ ۳۳۳٬۹٤۰٬۹۱٦  المجموع 

 
ملیون    ۲۱٬٦ملیون لایر سعودي و  ۱۲٦٬۷اإلفصاح عن األدوات المالیة، فقد استُبعدت موجودات غیر مالیة ومطلوبات غیر مالیة بمبلغ  لغرض  

التجاریة    ٦۱٬۷ملیون لایر سعودي و  ۷٬۸:  ۲۰۲۱مارس    ۳۱لایر سعودي، على التوالي ( ملیون لایر سعودي، على التوالي) من الذمم المدینة 
 األخرى والذمم الدائنة التجاریة والذمم الدائنة األخرى، على التوالي.   والذمم المدینة

 
 تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  ۲٦

 
یخ  القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تار

مخاطر  القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حالة عدم وجودھا، في أفضل سوق یكون متاحاً للشركة في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام  
 عدم الوفاء بھ. 

 
مراقبة كافة قیاسات القیم العادلة الجوھریة.  لدى الشركة إطار ثابت للرقابة فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن  

   تقوم اإلدارة بفحص المدخالت ال یمكن رصدھا وتعدیالت التقییم بشكل منتظم.
 

، یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات المالیة للشركة لتقارب قیمھا الدفتریة ألن األدوات المالیة التي ال  ۲۰۲۱مارس    ۳۱و  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  
أن  دة قصیرة األجل بطبیعتھا ومن المتوقع أن تتحقق بقیمھا الدفتریة الحالیة خالل اثني عشر شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي، في حین تحمل فائ 

 األدوات المالیة التي تحمل فائدة ھي بمعدالت فائدة متغیرة، معدلة تمشیاً مع معدالت السوق السائدة. 
  



 شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة 
 )۱إیضاح رقم  -(شركة مساھمة 

 ۲۰۲۲مارس   ۳۱المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة 
 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 

 

٤٤ 

 
 المخفضة (خسارة) ربحیة السھم األساسیة و ۲۷

 
كة ال  تحتسب (خسارة) ربحیة السھم األساسیة بقسمة (الخسارة) الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة خالل السنة. حیث أن الشر

 تمتلك أسھم محتملة مخفضة، فإن ربحیة (خسارة) السھم المخفضة ھي نفس الخسارة األساسیة للسھم. 
 

 مارس   ۳۱للسنة المنتھیة في   
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱٤۸٬۲٦٦٬۰۲۳ ) ۳٬۲٤٥٬۳۲۰(  (الخسارة) الربح للسنة 
 ۱۰٬۱۳٦٬۹٥۲ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة لغرض ربحیة (خسارة) السھم األساسیة والمخفضة 

 ۱٤٬٦۳ ) ۰٬۱٥(  (خسارة) ربحیة السھم 
 

  الحركة في مجموع عدد األسھم القائمة  ۲۷-۱
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 (عدد األسھم)  
   

 ۷٦٬۰٤٦٬۸۷٥ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰   أبریل  ۱في 
 ٥ - زیادة في عدد األسھم مقابل األرباح المبقاة 

 ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٦٬۰٤٦٬۸۸۰ 
 ) ٦۸٬٤٤۲٬۱۹۲( -   تخفیض في عدد األسھم

 ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬٦۰٤٬٦۸۸ 
 زیادة عدد األسھم عن طریق تحویل القروض

 ۱۳٬۳۹٥٬۳۱۲ - من المساھمین 
 ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ مارس ۳۱في 

 
 . ۱٦انظر أیضاً اإلیضاح رقم 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  ۲۸

 
ملیون لایر سعودي    ٤٤۸٬٥، لدى الشركة مطلوبات محتملة لخطابات اعتماد وضمانات في سیاق األعمال االعتیادیة بمبلغ  ۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في  

 ملیون لایر سعودي).  ٤۷۹٬۹: ۲۰۲۱مارس  ۳۱(
 

 األحداث الالحقة لتاریخ التقریر ۲۹
 

 .٦-۲۲انظر اإلیضاح رقم 
 

وقبل تاریخ الموافقة على ھذه القوائم المالیة، والتي قد تؤثر بشكل جوھري على القوائم المالیة    ۲۰۲۲مارس    ۳۱لم تنشأ أي أحداث أخرى بعد تاریخ  
 .۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 
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