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  الشركة العربية لألنابيب
  )سعودية(شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

١١ 

 

  
 لوضع القانوني والنشاطا .١

  
هـ ١٤١١ذو القعدة  ١٨بتاريخ  ٩٢٢("الشركة") بموجب قرار وزارة التجارة رقم  –كشركة مساهمة سعودية  –تأسست الشركة العربية لألنابيب 

هـ ١٤١٢صفر  ١٤بتاريخ  ١٠١٠٠٨٥٧٣٤م الشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٩٩١يونيو  ١الموافق 
  م.١٩٩١أغسطس  ٢٥الموافق 

جارية وتسويقها تتمثل النشاطات الرئيسية المرخصة للشركة في إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً لخطوط األنابيب ولألغراض اإلنشائية والت
زماتها وتنفيذ وثني وتشكيل وتسنين األنابيب وتغليف األنابيب من الخارج والداخل والقيام باألعمال التجارية من بيع وشراء األنابيب وملحقاتها ومستل

  أعمال تمديد خطوط األنابيب.
هـ والمعدل بالترخيص ١٤٠٥ذو القعدة  ١٢يخ بتار ٤٣٤تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب الترخيص الصناعي لمصنع الرياض رقم 

هـ والمعدل ١٤١٩ذو القعدة  ١٢الصادر بتاريخ  ١١٠٩هـ والترخيص الصناعي لمصنع الجبيل رقم ١٤٣٦رجب  ١٦بتاريخ  ٢١٩٦الصناعي رقم 
  هـ.١٤٣٦فر ص ٢٦بتاريخ  ٤٧٩هـ والترخيص الصناعي لمصنع التغليف رقم ١٤٣٦رجب  ١٦بتاريخ  ٢١٩٥بالترخيص الصناعي رقم 

 تتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات الشركة وفروعها واآلتي بياناتها:

  التاريخ    رقم السجل التجاري    اسم المصنع

  هـ١٤٢٦ربيع الثاني  ٢١  ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨    مصنع الجبيل

 

 يقع المكتب الرئيسي للشركة على العنوان التالي:
 ٤٢٧٣٤ص ب: 
 ١١٥٥١الرياض 

  السعوديةالمملكة العربية 

 
 أسس اإلعداد .٢

 االلتزامبيان  .١-٢
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية للشركة تم إعداد هذه القوائم المالية  المعايير واالصدارات األخرى ووفقا

  .للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية  من المعتمدة

  أساس القياس .٢-٢
بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية  نهاية الخدمة للموظفين بمزايااالعتراف باستثناء  التكلفة التاريخية،على أساس القوائم المالية  هذهتم إعداد 
 .المتوقعة االئتمانطريقة وحدة باستخدام 
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١٢ 

 

  
  أسس اإلعداد (تتمة)  .٢

  

  مبدأ االستمرارية ٢-٣
من رأس مال الشركة، وفي نفس التاريخ،  )٪٨٧٬٧٨: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( %١٠٢٬٨١، تمثل الخسائر المتراكمة ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

والذي يعود مليون)  ١٧٤٫٢٢: ٢٠٢٠(ديسمبر مليون لایر سعودي  ٢٢٢٬١٧المتداولة بمبلغ  موجودتهاتجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة 
  . ١٥٫١, إيضاح ٢٠٢١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في عدم االلتزام بالتعهدات حساب إعادة تصنيف القروض بسبب  منبشكل رئيسي 

أحكام  تتطلبقد تثير الشك حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. جوهري إلى وجود حالة عدم تأكد  الظروفتشير هذه 
رئيس ر إخطابذلك،  علمه فور، الحسابات مراجعأو  بالشركةأي مسؤول  قيامعودية في مثل هذه الحاالت، الشركات في المملكة العربية الس نظام

ً  خالل -الرئيس إخطار مجلس اإلدارة على الفور  وعلى مجلس اإلدارة الجمعية العامة غير العادية دعوة  -بذلك  من علمه خمسة عشر يوما
ً  لالجتماع إلى الحد وذلك  – النظاموفقًا ألحكام  -، للنظر في زيادة رأس المال أو تخفيضه بالخسائر هعلممن تاريخ  خالل خمسة وأربعين يوما

  ي.األجل المحدد في نظامها األساس الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل

فبراير  ٢٠ى موافقة مساهميها من خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ عل ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في الشركة  حصلت
مليون لایر سعودي من خالل تخفيض رأس مالها من  ٣٠٠إلعادة هيكلة رأس مالها عن طريق امتصاص الخسائر المتراكمة بمبلغ  ٢٠٢٢
  سعودي؛مليون لایر  ١٠٠مليون لایر سعودي إلى  ٤٠٠

لایر سعودي من الخسائر المتراكمة مقابل االحتياطي  ٣٩٬٩، قامت الشركة بتعديل ٢٠٢٢فبراير  ٢٠جلس اإلدارة بتاريخ بناء على موافقة م
  .النظامي

على زيادة رأس المال من خالل إصدار حق  ٢٠٢٢مارس  ١٧باإلضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 
  لایر سعودي. اإلجراءات القانونية إلتمام إعادة الهيكلة جارية اعتباًرا من تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية.مليون  ٣٠٠اكتتاب بقيمة 

. القريببأنها ستواصل عملياتها في المستقبل  على قناعةاالستمرار كمنشأة مستمرة وهي على  الى قدرتهاإدارة الشركة  اختتمت ذلك،عالوة على 
على أساس مبدأ االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة، إذا كانت الشركة غير قادرة على  المرفقة المالية القوائمعداد تم إفقد  ولذا،

ً االستمرار    .ساس مبدأ االستمراريةأل وفقا

  

  . عملة العرض والنشاط٤-٢
تم تقريب جميع المبالغ ألقرب لایر سعودي، مالم يُذكر  .للشركة العرضالوظيفية وعملة العملة  وهوتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي 

  خالف ذلك.

  

  

 

 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

١٣ 

 

  
 (تتمة) المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة.   ٣

، باستثناء للشركةيسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن ليس لها تأثير مادي على القوائم المالية 
 ما هو مشار إليه أدناه.

 م٢٠٢١التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

التعديالت على 
 وصفال المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

  ملخص للتعديالت  أو بعد تاريخ
المعيار الدولي 

 ٩للتقرير المالي رقم 
ومعيار المحاسبة 

 ٣٩الدولي رقم 
والمعيار الدولي 

 ٤للتقرير المالي رقم 
والمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 

١٦  

تعديالت على معدل الفائدة 
  ٢المرحلة  –المعياري 

تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط للسماح   م٢٠٢١يناير  ١
بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم 
التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير 
أسعار الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة 

تقدم التعديالت أيضاً متطلبات إفصاح جديدة على  الجارية.
لعالقات التحوط التي تخضع  ٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير 
  .٩المالي رقم 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 

١٦  

تعديالت على المعيار 
المالي رقم الدولي للتقرير 

١٦  
  ١٩-كوفيد  -التأجير 

امتيازات اإليجار ذات 
  الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ذات   م٢٠٢١إبريل  ١
هو تعديل للدفعات المستحقة في األصل لعقد  ١٩كوفيد الصلة بـ

م (بدالً من السداد المستحق ٢٠٢٢يونيو  ٣٠إيجار في أو قبل 
  م أو قبله).٢٠٢١يونيو  ٣٠في 

  المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد  . ٤

لمالي والتي تم إصدارها ولكن لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير ا
 لم تصبح سارية المفعول بعد.

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

  ملخص للتعديالت  أو بعد تاريخ
  -العقود المحملة بالخسارة    ٣٧معيار المحاسبة الدولي رقم 

  تكاليف الوفاء بالعقود
"تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف تحدد التعديالت أن   م٢٠٢٢يناير  ١

المتعلقة مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على 
العقود التي لم تِف بها الشركة بجميع التزاماتها بداية 

  من أول فترة تطبق فيها الشركة ذلك التعديل.
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١٤ 

 

  

  تتمة  –المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد . ٤

المعيار الدولي للتقرير المالي 
والمعيار الدولي  ١٦رقم 

ومعيار  ٩للتقرير المالي رقم 
 ٤١المحاسبة الدولي رقم 

والمعيار الدولي للتقرير 
 ١ المالي رقم

التعديالت السنوية على 
المعايير الدولية للتقرير 

  م٢٠٢٠-م٢٠١٨المالي 

: يزيل التعديل ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   م٢٠٢٢يناير  ١
توضيح إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات 

  المستأجرة.
: يوضح التعديل ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في المائة" لتقييم ما إذا كان  ١٠اختبار "أنه عند تطبيق 
سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة 
سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة 
(المقترض) والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر 
مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو 

  .أة التعديل ألول مرةبعد التاريخ الذي تطبق فيه المنش
: يلغي التعديل مطلب ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد  ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة

: يتيح التعديل ١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بق ألول مرة إعفاءاً إضافياً للشركة التابعة أن تصبح مط

بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة 
  التراكمية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 
١٦  

الممتلكات واآلالت 
العائدات قبل  -والمعدات 

  االستخدام المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود   م٢٠٢٢يناير  ١
ن بيع البنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات م

المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاحاً لالستخدام. 
ً معنى  باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيضا
  "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل بشكل صحيح".

المعيار الدولي للتقرير المالي 
  ٣رقم 

للمعيار الدولي إلعداد التقرير تم تحديث التعديل ككل   م٢٠٢٢يناير  ١  إطار مفاهيم التقرير المالي
بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  ٣المالي رقم 

  م.١٩٨٩م بدالً من إطار عام ٢٠١٨

المعيار الدولي للتقرير المالي 
  ١٧رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود   م٢٠٢٣يناير  ١  عقود التأمين
والعرض  التأمين التي تغطي االعتراف والقياس

واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيحل المعيار 
(إلى جانب تعديالته  ١٧الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٤الالحقة) محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
) ٤عقود التأمين (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  م.٢٠٠٥الذي تم إصداره في عام 
تصنيف المطلوبات على   ١الدولي رقم معيار المحاسبة 

  أنها متداولة أو غير متداولة
أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل   م٢٠٢٣يناير  ١

التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوًدا 
في نهاية فترة التقرير، وأن هذا التصنيف ال يتأثر 

وذلك فقط باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل 
إذا كان متضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي 
نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على 

  تصنيفها.
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١٥ 

 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

  ملخص للتعديالت  أو بعد تاريخ
 ١معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ٢رقم وبيان الممارسة 
اإلفصاح عن السياسات 

  المحاسبية
يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد   م٢٠٢٣يناير  ١

السياسات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم 
  المالية.

تعديل تعريف التقدير   ٨معيار المحاسبة الدولي رقم 
  المحاسبي

التقديرات المحاسبية هذه التعديالت بخصوص تعريف   م٢٠٢٣يناير  ١
لمساعدة المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية 

 والتقديرات المحاسبية.
معيار المحاسبة الدولي رقم 

١٢  
ً بخصوص محاسبة   م٢٠٢٣يناير  ١  ضرائب الدخل يتناول هذا التعديل توضيحا

الضرائب المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار 
  ل.والتزامات وقف التشغي

تعديل على المعيار الدولي 
ومعيار  ١٠للتقرير المالي رقم 

  ٢٨المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو المساهمة في 
األصول بين المستثمر 
والشريك أو المشروع 

  المشترك

تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   ال ينطبق
لتي مع المواقف ا ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٠

يكون فيها بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر 
وشركته الزميلة أو مشروع مشترك. على وجه التحديد، 
تنص التعديالت على أن المكاسب أو الخسائر الناتجة 

  عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

  
المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذه تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم 

  التفسيرات والتعديالت أي تأثير مادي على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولية.
  
 

   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة.   ٥
حكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة للموجودات عند إعداد هذه القوائم المالية، استخدمت اإلدارة األ

معقولة  والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها
أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها 

  أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
فيها تعديل  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
ترات الحالية التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الف

  والمستقبلية.
 
 في تطبيق السياسات المحاسبية للشركةالهامة حكام األ

 تأثيراً جوهرياً  ولها تطبيق السياسات المحاسبية للشركةفي عملية اإلدارة بها والتي قامت  التقديرات الموضحة أدناه باستثناء الهامة،فيما يلي األحكام 
  المالية. القوائمعلى المبالغ المعترف بها في 

  
  تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية

التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بجدولة 
  للموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب معدل الخصم إلى الظروف المحددة للشركة.

  
  التقييم االكتواري لمنافع نهاية الخدمة للموظفين

. يشمل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعةالمحددة  برنامج المكافآتالموظفين") بموجب  مكافأةة منافع نهاية الخدمة للموظفين ("يتم تحديد تكلف
لخصم، التقييم اإلكتواري إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل ا

نافع المحددة الزيادات المستقبلية في الرواتب، ونسبة الوفيات ومعدل دوران الموظفين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل؛ فإن التزام المو
  يعتبر شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم تعديل جميع االفتراضات على أساس سنوي، أو بشكل متكرر، إذا لزم األمر.

  
  قياس القيمة العادلة وعملية التقييم

التقييم  مدخالت وأساليبالشركة بالقيمة العادلة ألغراض التقرير المالي. إدارة الشركة مسؤولة عن تحديد ومطلوبات تم قياس بعض موجودات 
الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق بالقدر المتاح. عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم  القيمة العادلة. لقياسالمناسبة 

ب في حالة عدم توفر مدخالت المستوى األول، تعمل الشركة على توظيف مقيمين معتمدين كطرف ثالث إلجراء التقييم. تعمل إدارة الشركة عن قر
  لنموذج.مع المقيمين الخارجيين المعتمدين لتحديد المدخالت وأساليب التقييم المناسبة في ا



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

١٦ 

 

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)    .٥
  

  (تتمة) األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة
  

 والموجودات غير الملموسةمعدات الواآلالت وللممتلكات  اإلنتاجيالعمر 

يتم تحديد هذه التقديرات  والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي.واآلالت تقدر الشركة األعمار اإلنتاجية للممتلكات ، ٥كما هو موضح في إيضاح 
ادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية مبعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك الناتج عن االستعمال ال

 سيتم تعديل رسوم االستهالك المستقبلية حيث تعتقد اإلدارة باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة.سنوياً و
  

  مخصص الزكاة
سيم قامت اإلدارة بتقييم موقف الزكاة مع مراعاة تشريعات الزكاة المحلية والقرارات الصادرة بشكل دوري واالتفاقيات. ال يكون تفسير المرا

ً  واالتفاقيات ً  التشريعية واضحا  .ضريبة والجماركلزكاة والاويستلزم إكمال التقييم من قبل هيئة  دائما
  

  السياسات المحاسبية المهمة.   ٦

  معداتالو واآلالتممتلكات ال١-٦
ً تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة  االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، باستثناء األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  ناقصا

نفيذ وتتم رسملتها والتي تظهر بالتكلفة وال يتم استهالكها. تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتعلقة مباشرة بالمشاريع الجديدة قيد الت
ً كممتلكات وآالت ومعدات ع  لالستخدام. ند اكتمال المشروع. ومع ذلك، يبدأ استهالك هذه األصول تحت اإلنشاء عندما يصبح األصل متاحا

  

اس المبلغ بشكل تتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى الشركة ويمكن قي
 موثوق.

 

خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلكمال وإعداد األصل المؤهل  المؤهلة، إن وجدت،ة تكاليف التمويل على القروض لتمويل إنشاء األصول تتم رسمل
 لالستخدام.

  

/ المكونات  عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات مهمة من حيث التكلفة مقارنة بالتكلفة اإلجمالية للبند، وحيث يكون لهذه األجزاء
األجزاء كأصول فردية ذات عمر إنتاجي  تسجل تلكعمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات مختلفة، فإن الشركة 

 عند تكبدها. الربح أو الخسارة قائمةمحدد وتستهلكها وفقًا لذلك. يتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في 
  

هذه  احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلكات واآلالت والمعدات لالستخدام أو فيما يتعلق باألصول المنشأة ذاتيًا، من تاريخ جاهزية يتم
  لالستخدام. األصول

 
  :يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي

 السنوات تصنيف االصل
 ٣٣ مباني 

 ٢٥-١٠ االت ومعدات
 ٥-٣٫٣٣ أثاث وتحسينات

 ٥ سيارات
 ٥-٣٫٣٣ برامج ومعدات حاسب ألي

  
لتقديرات إذا كان هناك مؤشر على وجود تغيير جوهري في العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لبند ما، تتم مراجعة االستهالك في المستقبل ليعكس ا

  الجديدة.
  

 استبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء جوهري معترف به مبدئيًا عند استبعاده أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية منيتم 
 ً ة على أنه الفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفتري استخدامه. يتم تضمين أي مكسب أو خسارة ناتجة عن عدم االعتراف باألصل (محسوبا

  .الربح او الخسارة قائمةلألصل) في 
  

وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تستوفي تعريف  ، إن وجدت،يتم االعتراف ببنود مثل قطع الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات الخدمة
  الممتلكات واآلالت والمعدات. خالف ذلك، يتم تصنيف هذه العناصر كمخزون.

  
  
  



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

١٧ 

 

 
  السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)    .٦

  
  مخزون  ٢-٦

المرجح. تشمل تكلفة السلع ، أيهما أقل، ويتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط القابلة للتحققيتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة 
ج نهائي. يتكون التامة الصنع وشبه المصنعة تكلفة المواد الخام والعمالة والنفقات الصناعية غير المباشرة التي تساهم في تحويل المواد الخام إلى منت

نتاج اإلضافية إلكمالها وأي تكلفة أخرى مطلوبة بعد خصم تكاليف اإل العادية،صافي القيمة الممكن تحقيقها من سعر البيع المقدر خالل سير األعمال 
أو القابلة للتحقق إلتمام البيع. تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم. عند الضرورة، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة 

 ي للمخزون ذي الصلة.مخصص للتقادم في حالة حدوث أي تغيير في نمط االستخدام أو الشكل الماد تكوينيتم 

مع األخذ في االعتبار الدليل األكثر موثوقية في وقت استخدام التقديرات وتكوين مخصص  للمخزون،القابلة للتحقق تقدر اإلدارة صافي القيمة 
فقًا لذلك، للمخزون المتقادم. تأخذ هذه التقديرات في االعتبار التغيرات في الطلب على السلع والتغيرات التكنولوجية وتقلبات الجودة واألسعار. و

 خذها في االعتبار الحتساب مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.تأخذ الشركة في االعتبار هذه العوامل وتأ

أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. يتم تقدير مخصص  ،للتحققالقابلة يتم تقييم قطع الغيار بسعر التكلفة أو صافي القيمة 
 خ كل تقرير.المخزون المتقادم وبطيء الحركة، إن وجدت، في تاري

  
  النقد وما في حكمه ٣-٦

كشوف من يشمل النقد وما في حكمه النقد في البنوك والودائع البنكية والتي تستحق بعد ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت. ويشمل أيضاً السحب على الم
  مكشوفة إلى أرصدة موجبة.البنوك التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد للشركة ومن المرجح أن تتقلب من أرصدة 

  
  االنخفاض قيمة الموجودات غير مالية ٤-٦

في  في تاريخ كل تقرير، تتم مراجعة الموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تكبدت خسائر انخفاض
لقيمة القابلة لالسترداد ألي أصل متأثر (أو مجموعة من الموجودات المماثلة) القيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة المحتمل، يتم تقدير ا

لة لالسترداد، ويتم ومقارنتها بالقيمة الدفترية. إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى قيمتها المقدرة القاب
 ائمة الربح أو الخسارة.االعتراف فوراً بخسائر انخفاض القيمة في ق

  
يمتها العادلة يحدث انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي هي أعلى من ق

الخصم المستخدم لنموذج (التدفقات النقدية مطروًحا منها تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمة. يكون المبلغ القابل لالسترداد حساًسا لمعدل 
 المخصومة) وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

  
الموجودات وبالمثل في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم المخزون ألي إنخفاض في القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لكل موجود بالمخزون (أو مجموعة من 

مماثلة) المماثلة) بسعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع. إذا حدث إنخفاض في أحد موجودات المخزون (أو مجموعة من الموجودات ال
القيمة في قائمة الربح أو  يتم تخفيض قيمته الدفترية إلى سعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع ويتم االعتراف فورا بخسارة انخفاض في

  الخسارة.
  

 ً ، يتم عندها زيادة القيمة الدفترية للموجودات (أو مجموعة من األصول ذات الصلة) إلى التقدير عندما يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقا
بيع، في حالة المخزون)، على أال تزيد القيمة الدفترية التي الذي تم مراجعته لقيمتها القابلة لالسترداد (سعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لإلكمال وال

السابقة. يتم  تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات للسنة
  .أو الخسارة الشاملة على الفور إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل

  
  احتياطات حقوق الملكية ٥-٦

ابقة. يتم تسجيل يمثل رأس المال القيمة االسمية (االسمية) لألسهم التي تم إصدارها. تشمل األرباح المبقاة جميع األرباح المبقاة للفترة الحالية والس
  ة.جميع المعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق الملكي

 
  . االحتياطي النظامي٦-٦

٪ من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي حتى ١٠السعودية، يتم تحويل ولقانون الشركات في المملكة العربية  طبقاً للنظام األساسي للشركة
٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك، يمكن استخدامه لزيادة رأس المال بعد ٣٠يصل االحتياطي إلى 

الحصول على موافقة المساهمين.



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

 حول القوائم المالية إيضاحات
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)    .٦

  
  المخصصات ٧-٦

ن يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام في تاريخ التقرير (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن تكو
 موثوق.الشركة ملزمة بنقل المنافع االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل 

  

المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار المخاطر 
ة هي القيمة والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفتري

 ً  ).الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا
  

صل عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف ثالث، يتم االعتراف بالذمم المدينة كأ
 سيتم استالمه ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق. أن السداد إذا كان من المؤكد تقريباً 

  
 المجحفةعقود ال ٨-٦

عندما يكون  المجحفة قائمةد وعتبر العقتوقياسها كمخصصات.  ، إن وجدت،المجحفةعقود اليتم االعتراف بااللتزامات الحالية الناشئة بموجب 
 جبه.لدى الشركة عقد تتعدى بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات بموجب عقد المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بمو

  
 المطلوبات المحتملة ٩-٦

عدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث  عن األحداث الماضية والتي سيتم تأكيدها فقط من خالل حدوث أو جميع االلتزامات الطارئة المحتملة
إثباتها المستقبلية غير المؤكدة التي ال تسيطر عليها الشركة بالكامل أو جميع المطلوبات المتداولة الناشئة عن األحداث الماضية ولكن لم يتم 

  لألسباب التالية:
 

  االقتصادية مطلوبًا لتسوية االلتزام.ليس هناك احتمال أن يكون تدفق الموارد الخارجية المالزمة للمنافع  ) ١
 

يجب تقييمها جميعًا في تاريخ كل مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم المالية للشركة ضمن  موثوق،ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بشكل  ) ٢
 االلتزامات المحتملة.

  
  القروض ١٠-٦

المعاملة المتكبدة. تقاس القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بأي فرق يتم االعتراف بالقروض مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف 
  ية.بين المتحصالت (صافية من تكاليف المعاملة) ومبلغ االسترداد في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعل

 

براء الذمة من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. يتم تصنيف القروض المركز المالي عند إ قائمةمن  االفتراضاتتتم إزالة 
 .شهراً  ١٢كالتزام متداول عندما يكون تاريخ االستحقاق المتبقي أقل من 

  
  الزكاة ١١-٦

في المملكة العربية السعودية. يتم تقديم الزكاة على أساس االستحقاق. يتم احتساب  والضريبة والجماركلزكاة االشركة خاضعة للزكاة وفقا لهيئة 
النهائي، وفي ذلك  الربطالزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى. يتم تسجيل أي فرق في التقدير عند الموافقة على 

  الوقت يتم تسوية المخصص.
  

  مزايا الموظفين ١٢-٦
  

  التزامات قصيرة االجل
ل تعليم يتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة، وبدل تذاكر السفر، وبد

وظفون الخدمة ذات الصلة فيما يتعلق األطفال، وبدل األثاث المتوقع تسويته بالكامل في غضون أثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الم
  بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات.

  
  ة نهاية خدمة الموظفينافأمك

دمة المحددة هي القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة إن االلتزام أو األصل المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطة مزايا نهاية الخ
 في نهاية فتـرة التقرير. يتم احتساب التزام المنفعة المحددة بواسطة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
لية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المستحقات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقب

  الجودة التي يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزام ذات الصلة.
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 (تتمة) مزايا الموظفين ١٢-٦
  

  المحددة على النحو التالي:يتم تصنيف تكاليف المنافع 
 

  تكلفة الخدمة
  تكاليف الخدمات تشمل الخدمة الحالية ويتم االعتراف بالخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة مباشرة. 

قائمة الربح أو الخسارة يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في 
  كتكاليف خدمة سابقة.

  
  تكلفة الفائدة

اب يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على الرصيد الصافي اللتزام المنفعة المحددة. يتم تضمين هذه التكلفة في حس
  .الربح أو الخسارةاستحقاقات الموظفين في قائمة 

  
  لخسائرإعادة قياس المكاسب أو ا

ها في يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في الفترة التي تحدث في
  قائمة الدخل الشامل.

  
  . العمالت األجنبية١٣-٦

الفورية للعملة الوظيفية الخاصة بها في التاريخ الذي تكون فيه المعاملة يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا من قبل الشركة باألسعار 
  تقرير.مؤهلة لالعتراف بها. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية في تاريخ ال

 
 الدخل الشامل. قائمةنقدية في يتم إثبات الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود ال

  
  . األدوات المالية١٤-٦
  الموجودات المالية ١-١٤-٦
  . تصنيف الموجودات المالية١-١-١٤-٦
  

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة ، عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها مقاسه بالتكلفة المطفأة
الخسارة. ومع ذلك، فإن الشركة كما في تاريخ التقرير تحتفظ فقط بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة  وأالعادلة من خالل الربح 
  الخسارة.أو العادلة من خالل الربح 

  
 المطفأةالموجودات المالية بالتكلفة   )أ

 سارة:يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ
 تحتفظ الموجودات في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و• 
واألرباح على المبلغ  المبلغ األساسيموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات الشروط التعاقدية لل•

  .األصلي المستحق
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )ب
  

 أدوات حقوق الملكية
وق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض تقديم التغييرات عند اإلعتراف المبدئي، بالنسبة لالستثمار في حق

  الالحقة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم هذا االختيار على أساس االستثمار لالستثمار.
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  السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)    .٦

  
  (تتمة). األدوات المالية ١٤-٦

  الموجودات المالية (تتمة) ١-١٤-٦

 . تصنيف الموجودات المالية (تتمة)١-١-١٤-٦
  

  ت) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(على سبيل المثال حقوق الملكية المحتفظ  تصنف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر).بالتكلفة المطفأة بها للمتاجرة وسندات الدين غير المصنفة على أنها غير مصنفة 
  

ي بخالف ذلك بالمتطلبات الواجب قياسها باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يجوز للشركة تعيين أصل مالي بشكل غير قابل للنقض يف
يقلل بشكل  بالقيمة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو

  .كبير من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك
  

  
  بالموجودات المالية. إلغاء االعتراف ٢-١-١٤-٦

  يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي عندما:
  

 انتهى الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو - 
 -  ً بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى  قامت الشركة بتحويل حقها في تلقي التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاما

 طرف ثالث بموجب ترتيب "مرور": وإما:
 قامت الشركة بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصول بشكل كبير، أو  )أ

  ال تقوم فيها الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي  )ب
 
  . انخفاض قيمة الموجودات المالية٣-١-١٤-٦

 المطفأة. تقوم الشركة على أساس استشرافي بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة والمرتبطة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة
  

والذي يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى ، ٩المالي للتقرير تطبق الشركة النهج المبسط على النحو الذي يسمح به المعيار الدولي 
 العمر من االعتراف األولي بالذمم المدينة.

  

 تستخدم الشركة مصفوفة مخصص في حساب خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر،
التقادم التعاقدية التي فات موعد استحقاقها. تم تطوير مصفوفة المخصصات مع األخذ في مع تطبيق معدالت مخصصات معينة على مجموعات 

التاريخية للشركة وتم تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية  القوائماالعتبار احتمالية التعثر والخسارة في حالة التعثر في السداد والتي تم اشتقاقها من 
 د الكلي.المتوقعة والتي تتضمن عوامل االقتصا

  

  تعتبر األدوات األخرى منخفضة المخاطر وتستخدم الشركة مصفوفة مؤقتة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة.
 

  يتم شطب األصل المالي فقط عندما:
 فات موعد استحقاقه، و  -أ

 ال يوجد توقع معقول للتعافي  -ب
  

دات، في حالة شطب األصول المالية، تواصل الشركة االنخراط في أنشطة اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة. عند إجراء االستردا
  .الربح أو الخسارة قائمةبعد الشطب، يتم االعتراف بها في 

 
  . المطلوبات المالية٢-١٤-٦
  

  . االعتراف األولي١-٢-١٤-٦
ً يتم االعتراف  ً  بالمطلوبات المالية مبدئيا التكاليف المباشرة  بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسهيالت، فإن القيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا

  المنسوبة للمعاملة.
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  السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)    .٦
  

  . األدوات المالية (تتمة)١٤-٦

 . المطلوبات المالية (تتمة)٢-١٤-٦
  
  . القياس الالحق٢-٢-١٤-٦

ً  ،األولياالعتراف بعد  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح والخسائر  يتم قياس المطلوبات المالية الحقا
 عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.الربح أو الخسارة  قائمةفي 

  
 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية. ٣-٢-١٤-٦

ال التزام مالي يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبد
لتعديل يتم حالي بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري، فإن مثل هذا التبادل أو ا

الربح أو  قائمةالتعامل معه على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في 
  الخسارة.

  
 مقاصة االدوات المالية ٣-١٤-٦

المركز المالي عندما يكون هناك حق واجب النفاذ  قائمةيتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في 
 ً  لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. يجب أال يكون الحق قانونا

 ً ً  واجب النفاذ قانونيا على األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابالً للتنفيذ في سياق العمل العادي وفي حالة التقصير أو اإلعسار أو إفالس  متوقفا
 الشركة أو الطرف المقابل.

  
  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية ٤-١٤-٦

 المالية في التسلسل الهرمي التالي، بناًء على المدخالت المستخدمة في تقييمها:تصنف الشركة القيمة العادلة ألدواتها 
 

  المستوى األول
المركز المالي. تشمل األمثلة مشتقات  قائمةتستند القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة في األسواق النشطة إلى سعر اإلغالق المدرج في تاريخ 

 الية األخرى مثل االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين.الموالموجودات السلع المتداولة 
  

  المستوى الثاني
السوق التي يمكن مالحظتها.  بياناتيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط باستخدام تقنيات التقييم باستخدام 

مخصومة، ونماذج التقييم القياسية بناًء على معايير السوق ألسعار الفائدة، ومنحنيات العائد أو أسعار تتضمن أساليب التقييم هذه التدفقات النقدية ال
 واستخدام معامالت تجارية قابلة للمقارنة. مماثلة،الصرف األجنبي، وأسعار المتعاملين ألدوات 

  
  المستوى الثالث

السوق التي يمكن  بياناتالتقييمات الخاصة بالمنشأة باستخدام مدخالت ال تستند إلى القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها على أساس 
 مالحظتها (مدخالت غير قابلة للرصد).

  
  . طريقة الفائدة الفعالة٥-١٤-٦

الفوائد على مدى طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية وتخصيص إيرادات ومصروفات 
المدفوعة  الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم

) من خالل العمر المتوقع أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى
  .ألداة الدين، أو، عند االقتضاء، فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي
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  السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)    .٦

  
  . عقود اإليجار١٥-٦

  مستأجركالشركة    )أ
التزام إيجار مقابل وتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تعترف الشركة بحق استخدام األصول 

أشهر  ١٢المستأجر. باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المعرفة كعقود إيجار بمدة إيجار  هو فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها
اتف). أو أقل) وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة (مثل األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واألشياء الصغيرة من أثاث المكاتب والهو

بمدفوعات اإليجار كمصروفات تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار ما لم يكن بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تعترف الشركة 
  هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األصول المؤجرة.

مخصومة باستخدام السعر المتضمن في عقد  البدء،جار التي لم يتم دفعها في تاريخ اإليلدفعات يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية 
 تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد. بسهولة،اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده 

  
 اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار على:دفعات تشمل 

  اإليجار الثابتة (بما في ذلك الدفعات ً  أي حوافز إيجار مستحقة القبض؛ دفعات الثابتة الجوهرية)، ناقصا
  دفعات ً  باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء؛ اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئيا
 .المبلغ المتوقع أن يدفع من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 
 رات الشراء، إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسة الخيارات؛ وسعر ممارسة خيا 
 .دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار 

  
المركز المالي. يتم قياس التزام عقد اإليجار الحقًا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس  قائمةيتم عرض التزام عقد اإليجار كبند منفصل في 

 اإليجار المدفوعة.دفعات الفائدة على التزام اإليجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس 
 

 ذي الصلة) عندما: األصول ماثل على حق استخدامتعيد الشركة قياس التزام اإليجار (وتقوم بتعديل م
دة تغيرت مدة عقد اإليجار أو كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعا •

 اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.دفعات قياس التزام اإليجار بخصم 
مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في السداد المتوقع في ظل قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحاالت يتم إعادة تتغير  •

ر قياس التزام اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم تتغير مدفوعات اإليجار ناتج عن تغيير في سع
 ئدة المتغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل).الفا

لى مدة عقد يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء ع •
 الخصم المعدل في السارية تاريخ التعديل. اإليجار المعدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل

 
 .لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضة

 
ً  األصول حق استخدام تضمني أي حوافز إيجار  على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، دفعات اإليجار التي تتم في أو قبل يوم البدء، ناقصا

ً مستلمة وأي ت ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. عندما تتكبد الشركة التزاما  كاليف مباشرة أولية. يتم الحقاً قياسها بالتكلفة ناقصا
 بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي يوجد فيه أو إعادة األصل األساسي إلى الحالة التي تتطلبها شروط وأحكام عقد

، يتم بحق استخدام األصول. إلى المدى الذي تتعلق فيه التكاليف ٣٧ر المحاسبة الدولي يايتم االعتراف بالمخصص وقياسه بموجب مع ،اإليجار
 ذي الصلة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون.حق استخدام األصل تضمين التكاليف في 

 
   األصل.لحق استخدام يجار األقصر والعمر اإلنتاجي على مدى فترة اإلحق استخدام األصول يتم استهالك 

  
حق أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك حق استخدام األصل إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تعكس تكلفة 

 الصلة على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار. اتذاستخدام األصول 
 

 .المركز المالي قائمةكبند منفصل في حق استخدام األصول يتم عرض 
  

ي خسارة انخفاض في قد انخفضت قيمته أم ال وتحسب أحق استخدام األصول لتحديد ما إذا كان أحد  ٣٦تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي 
 القيمة محددة كما هو موضح في سياسة "الممتلكات واآلالت والمعدات".
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  السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)    .٦
  
  . عقود اإليجار (تتمة)١٥-٦

  كمستأجر (تتمة) الشركة    أ)
عات ذات اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ال يتم تضمينها في قياس التزام اإليجار وحق استخدام األصل. يتم االعتراف بالدف

 قائمةالصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي أدت إلى تلك الدفعات ويتم تضمينها في بند "مصروفات أخرى" في 
 الدخل الشامل.

  
للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدالً من ذلك يقوم بالمحاسبة عن  ١٦رقم المالي للتقرير المعيار الدولي وكوسيلة عملية، يسمح 

تي تحتوي على عنصر أي عقد إيجار ومكونات غير إيجارية مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم الشركة هذه الوسيلة العملية. بالنسبة للعقود ال
 عقد اإليجار وواحد أو أكثر من مكونات اإليجار اإلضافية أو غير اإليجارية، تقوم الشركة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على

  أساس من السعر النسبي المستقل لعنصر اإليجار والسعر اإلجمالي المستقل للمكونات غير اإليجارية.
  
  . تكلفة التمويل١٦-٦

اد األصل تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصول المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلكمال وإعد
صاريف األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم تسجيلها على أنها "م التمويللالستخدام المقصود أو البيع. يتم تحميل تكاليف 

 من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال. التمويل". تتكون تكاليف تمويلية
  
  باإليراد االعتراف. ١٧-٦

  . الخصوماتوحجم والخصم التجاري  المباعة ناقصاً المرتجعات ةالبضاعمقابل تمثل اإليرادات القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق 
  

خدمات. يتم قياس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في العقد مع العميل ويتم االعتراف بها عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع أو ال
  .أحكاميتطلب  -أو بمرور الوقت  معينعند نقطة في وقت  -تحديد توقيت نقل السيطرة 

  
  ا يلي:األنشطة المدرة للدخل للشركة هي كم

 
 اإليرادات من بيع البضائع  )أ

ميل قد يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم تحويل المخاطر والخسارة إلى العميل، وعندما يكون الع
 على استيفاء جميع معايير القبول.وافق على المنتجات وفقاً لعقد البيع، تكون شروط القبول قد انقضت، أو لدى الشركة دليل موضوعي 

  
 مرتجعات المبيعات  )ب

عندما ينص عقد مع العميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، تقوم الشركة بحساب حق العودة عندما يطلب العميل ذلك ويتم إستيفاء 
  .الشروط التعاقدية

  
  ساس األجل بما يتفق مع ممارسات السوق.األال يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل موجوداً حيث أن المبيعات تتم إما نقداً أو على 

  
  المصروفات العمومية واإلداريةوية والتوزيعالبيعية . مصروفات ١٨-٦

من تكلفة  والعمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تشكل على وجه التحديد جزءاً  يةوالتوزيع يةمصاريف البيعالتشمل 
تعترف الشركة على أساس ثابت.  ،اللزومعند  واإلدارية،ة يمموالعو يةوالتوزيع يةالبيعوالمصروفات بين تكلفة المبيعات  التوزيعالمبيعات. يتم 

   مصاريف البيعية والتوزيعية على أساس االستحقاق.البالدعم التسويقي من البائعين في 
 
  منح حكومية ١٩-٦

ت المنح ال يتم االعتراف بالمنح الحكومية ما لم يكن هناك تأكيد معقول بأن الشركة ستلتزم بالشروط الملحقة لهم والمنح سيتم تلقيها. يجب إثبا
الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترة التي تثبت فيها الشركة التكاليف المتعلقة بها، التي يقصد أن تعوضها المنح، الحكومية ضمن 

  على أنها مصروف.
 المنحة الحكومية مستحقة التحصيل على أنها تعويض عن مصروفات أو خسائر تم تحملها بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري إلى الشركة

 للفترة التي تصبح فيها مستحقة التحصيل. الربح أو الخسارةفي قائمة  أخرى إيراداتدون تكاليف مستقبلية متعلقة بها يجب إثباتها ضمن 
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  السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)    .٦
  
  ربحية السهم .٢٠-٦

ة (إن وجدت) للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي الربح أو الخسارة ضالشركة ربحية السهم األساسية والمخف تعرض
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، معدلة بعدد بتقسيم الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط 

المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بالربح أو الخسارة ة ضرة خالل عام. يتم تعديل ربحية السهم المخفاألسهم العادية المعاد شراؤها أو الصاد
 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة مع تأثير جميع األسهم العادية التي من المحتمل إصدارها.للشركة والمتوسط 

  
  . توزيعات األرباح٢١-٦

  المالية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مساهمي الشركة. القوائميتم تسجيل توزيعات األرباح في 
 توزيعات األرباح األولية كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.إثبات يتم 
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 حول القوائم المالية إيضاحات
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٢٥ 

 

  
  

   ممتلكات وآالت ومعدات .٧

 ت ومعداتالآ مباني أراضي 
أثاث 

 سيارات وتحسينات
برامج ومعدات 

  حاسب ألي
أعمال رأسمالية 

  ٢٠٢٠نايري١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١  تحت التنفيذ

           التكلفة
 ٨٠١٬٧٦٢ ٨٢٩٬٠١٤  ٨٢٣٬٠٠٢ ٨٬٧٩٠  ٥٬٠٢٨ ١٬٩٤٨ ٥٬١١٢ ٧٠٥٬٨١٨ ٩٠٬٦٣٠ ٥٬٦٧٦ يناير ١

 ٢٧٬٢٥٢ ٨٬٣٠٠ ١٧٬٩١٣ ٣٬٤٠٦ ١٩٦ - ١١٠ ١٤٬١٧٠ ٣١ - اإلضافات 
 -   -  )(٢٬٦٧٣ - - - ٢٬٦٧٣ -  -  التحويالت
 - (١٤٬٣١٢) (٦) - (٦) - - -  - - استبعادات 

 ٨٢٩٬٠١٤ ٨٢٣٬٠٠٢ ٨٤٠٬٩٠٩ ٩٬٥٢٣ ٥٬٢١٨ ١٬٩٤٨ ٥٬٢٢٢ ٧٢٢٬٦٦١ ٩٠٬٦٦١ ٥٬٦٧٦ ديسمبر ٣١

           مجمع االستهالك
 ٤٢٨٬٣٦٨ ٤٥٤٬٥٩٤ ٤٦٨٬١٧٨  -  ٤٬٨١٢ ١٬٥٤٧ ٤٬٨٧٩ ٤١٦٬٢١٩ ٤٠٬٧٢١ - يناير ١

 ٢٦٬٢٢٦ ٢٧٬٨٢٩ ٢٧٬٣٥٩  -  ٢١٠ ٨٦ ١٢٦ ٢٤٬٢٥٣ ٢٬٦٨٤ - محمل للسنة
 - (١٤٬٢٤٥) (٢)  -  (٢) - - -  - - استبعادات 

 ٤٥٤٬٥٩٤ ٤٦٨٬١٧٨ ٤٩٥٬٥٣٥  -  ٥٬٠٢٠ ١٬٦٣٣ ٥٬٠٠٥ ٤٤٠٬٤٧٢ ٤٣٬٤٠٥ - ديسمبر ٣١

           صافي القيمة الدفترية

   ٣٤٥٬٣٧٤ ٩٬٥٢٣ ١٩٨ ٣١٥ ٢١٧ ٢٨٢٬١٨٩ ٤٧٬٢٥٦ ٥٬٦٧٦ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

   ٣٥٤٬٨٢٤  ٨٬٧٩٠ ٢١٦ ٤٠١ ٢٣٣ ٢٨٩٬٥٩٩ ٤٩٬٩٠٩ ٥٬٦٧٦ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ٣٧٤٬٤٢٠   ٨٬٧٤١ ١٦٠ - ٢٦٨ ٣٠٧٬٠٢٩ ٥٢٬٥٤٦ ٥٬٦٧٦  ٢٠٢٠يناير  ١

  م). بلغ صافي القيمة الدفترية للمباني التي ُشيدت على ٢٠٣٤هـ ( ١٤٥٦تشمل مباني الشركة في مدينتي الرياض والجبيل مباني منشأة على أرض مستأجرة من جهات حكومية، تنتهي في عام
  مليون لایر سعودي). ٤٩٫٩: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١لایر سعودي كما في  مليون ٤٧٫٢٥أرض مستأجرة 

 ١٥الشركة ومصنعها ومعداتها إلى الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مقابل قرض طويل األجل (إيضاح  وآالت ومعدات تم رهن كافة ممتلكات(.   
  حالياً لالستخدام. جاهزةمليون لایر سعودي وهي غير  ٧٫٤٩ذ تشمل ماكينات طالء بمبلغ التنفي تحتاألعمال الرأسمالية



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
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  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)
 

٢٦ 

 

  اإليجارحق استخدام األصول والتزامات  .٨

  صول. حق استخدام األ١-٨
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ تكلفة - ومباني أراضي
   التكلفة

 ٢٣٬٧٢٦ ٢٥٬٦١٧ يناير ١
 ١٬٨٩١ - اإلضافات 

 ٢٥٬٦١٧ ٢٥٬٦١٧ ديسمبر ٣١
   االستهالكمجمع 

 ١٬٨٩٣ ٣٬٦٤٧ يناير ١
 ١٬٧٥٤ ١٬٦٣١ محمل للسنة

 ٣٬٦٤٧ ٥٬٢٧٨ ديسمبر ٣١
   صافي القيمة الدفترية

 ٢١٬٩٧٠ ٢٠٬٣٣٩  ديسمبر  ٣١
 
  اإليجار التزامات. ٢-٨

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

  ٢٠٬٢٤٠ ٢٠٬٤٤٧  الرصيد في بداية السنة  

 ١٬٨٩١ -  اإلضافات خالل السنة

 ٨٩٥  ١٬٢٨٣ السنةخالل  تكاليف التمويل

 (٢٬٥٧٩) (١٬٨٦٦) دفعات اإليجار خالل السنة

  ٢٠٬٤٤٧ ١٩٬٨٦٤  الرصيد في نهاية السنة  

  
  ديسمبر  ٣١كما في  
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٢٬٢٩٥ ٢٬١٩٥  ١٬٢١٠  المتداول 

 ١٧٬٩٤٥ ١٨٬٢٥٢ ١٨٬٦٥٤ غير المتداول

 ٢٠٬٢٤٠ ٢٠٬٤٤٧ ١٩٬٨٦٤ 

  
  المبالغ المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة:المبينة أدناه، هي 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ١٬٧٥٤ ١٬٦٣١ مصروف استهالك حق استخدام األصول

 ٨٩٥ ١٬٢٨٣ تكلفة التمويل لعقود اإليجار (مدرجة في تكلفة التمويل)
مصاريف متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل (مدرجة في قائمة 

 الربح أو الخسارة)
- - 

متعلقة بعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة وليست مصاريف 
 عقود إيجار قصيرة األجل

- - 

مصاريف متعلقة بدفعات عقود اإليجار المتغيرة وليست مدرجة في 
 التزامات اإليجار

- - 

 ٢٬٦٤٩  ٢٬٩١٤ إجمالي المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة

 
  
  

  لجميع عقود اإليجار للشركة بناًء على شروط اإليجار المختلفة.) ٪٥: ٢٠٢٠٪ (٥المعدل المطبق هو 
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٢٧ 

 

  
  حق استخدام األصول والتزامات اإليجار (تتمة).   ٨

  
 . التزامات اإليجار (تتمة)٢-٨
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   

 ٢٬٥١٨ ٢٬٠٢١    السنة األولى

 ٢٬٠٢١ ١٬٩٦٨   السنة الثانية

 ١٬٩٦٨ ١٬٩٦٨   السنة الثالثة

 ١٬٩٦٨ ٢٬٠٣١   السنة الرابعة

 ٢٠٬٨٠٣ ١٨٬٧٧٢   السنة الخامسة وما يليها

 ٢٩٬٢٧٨ ٢٦٬٧٦٠   إجمالي التزامات اإليجار غير المخفضة
 (٨٬٨٣١) (٦٬٨٩٦)   ناقصاً: تكلفة التمويل

   ٢٠٬٤٤٧ ١٩٬٨٦٤  

  
 زونـخـم.   ٩

  ديسمبر ٣١كما في   
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح 

 ١٨٨٬٦٦٢  ٢١٥٬٦٨٥ ١٠٥٬١١٠   إنتاج تام

 ١٠٢٬٧٦٠ ١٧٤٬٣٦١ ١٤٬٣٥٧ ٩٫٢ مواد خام

 ١٠٣٬٩٦٢ ٥١٬٤٤١ ١٦٬٧٦٢ ٩٫٢ التشغيلتحت  إنتاج

 ٥١٬٢١٢ ٤٥٬٣٤٧ ٤٤٬٦٨٨  قطع غيار

 ٣٥٬٨٢١ ١٩٬٠٢٦ ٦٬٩٩٤  بالطريق بضاعة

 ١٬٢٦٠ ١٬٤٢٨ ١٦٦  مكتبية مستلزمة

 ٢٤٬٥٠٢ ٢٢٨ ٢٬٤١٠  سكرابمخزون 

  ٥٠٨٬١٧٩ ٥٠٧٬٥١٦ ١٩٠٬٤٨٧ 

 (٢٠٬١٢٦) (٧٩٬٣٧٢) (٢٢٬٧٠٦) ٩٫١ ناقص: مخصص المخزون

  ٤٨٨٬٠٥٣ ٤٢٨٬١٤٤ ١٦٧٬٧٨١ 

  
 :كما يليالحركة في مخصص المخزون  ١-٩

   
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح 

  ٢٠٬١٢٦ ٧٩٬٣٧٢    الرصيد في بداية السنة  

 - (٥٥٬١٦٩) ٩٫٢ شطب -مخصص مواد الخام 

 - (٥٬٣٧٧) ٩٫٢ شطب -التشغيل مخصص انتاج تحت 

  ٣٬٨٨٠  المخصصات خالل السنة

 

٥٩٬٢٤٦  

  

 ٧٩٬٣٧٢ ٢٢٬٧٠٦   الرصيد في نهاية السنة  
 
  
  بناًء على موافقة مجلس اإلدارة، قامت إدارة الشركة بشطب المخزون والمخصصات المتعلقة به. ٢-٩
  
  
  
  
 



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية
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 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

٢٨ 

 

  
  ذمم مدينة تجارية.   ١٠

  ديسمبر ٣١كما في    
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح 

 ٧٧٬٠٥٢ ٨٧٬٩٢٣ ٢٩٬٨٠٣ ١٠٫١ ذمم مدينة تجارية

 (١٢٬٧١٦) (١٦٬٦٩٥) (١٦٬٦٩٥) ١٠٫٢ انخفاض القيمة: مخصص يخصم

  ٦٤٬٣٣٦ ٧١٬٢٢٨ ١٣٬١٠٨ 

  
  ر الذمم المدينة التجارية كما يلي:اعمأ ١-١٠
  ديسمبر ٣١كما في   
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١   

  ٥٩٬٩١٧ ٧١٬٢٢٨ ١٣٬١٠٨   يوم ٣٠-١

 - - -   يوم ٩٠-٣١

 ٤٣٩ - -   يوم ٣٦٥-٩١

 ١٦٬٦٩٦ ١٦٬٦٩٥ ١٦٬٦٩٥   أكثر من سنة 

   ٧٧٬٠٥٢ ٨٧٬٩٢٣ ٢٩٬٨٠٣ 

  
 الحركة في مخصص إنخفاض الذمم المدينة التجارية: ٢-١٠
 ديسمبر ٣١كما في   
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٢٬٧١٦ ١٦٬٦٩٥  المخصص في بداية السنة

 ٣٬٩٧٩ -  خالل السنة المحملالمخصص 

 ١٦٬٦٩٥ ١٦٬٦٩٥  المخصص في نهاية السنة 

  
  مدينة أخرى وذممدفعات مقدمة . ١١

  ديسمبر ٣١كما في     
 

 
 ٢٠٢١ ايضاح

٢٠٢٠  
إيضاح  –(معدلة 

٣٣( 
  ٢٠٢٠يناير  ١

 )٣٣إيضاح  –(معدلة 
 ٥٬٥٣٨ ١٬٧٣٦  - ٣٣  دفعات مقدمة أخرى

 ٨٬٧٦٧  ١٣٬٧٦٤ ٣٬٢٣٠    للموردين ةمقدمدفعات 

 ٢٧٢ ٢٬٧٢٣ ٢٬٢٥٩ ١١٫١  ذمم موظفين

    ١٤٬٥٧٧ ١٨٬٢٢٣ ٥٬٤٨٩ 

  
 ١٨٫٣المبلغ المستحق من طرف ذو العالقة (موظفو اإلدارة العليا) إيضاح  كيتضمن ذل ١-١١

  
  النقد وما في حكمه. ٢١

  ديسمبر ٣١كما في  
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

    ك والبنلدى نقد 
 ١٤٬٥٨٩  ١٨٬١٩٥  ٧٬٢٥٥  العملة المحلية - 
 ٥٬٣٧٩ ١٬٨٥١  ١٬٢٧٤  العملة األجنبية - 

 ١٩٬٩٦٨ ٢٠٬٠٤٦ ٨٬٥٢٩ 

  .في حسابات جارية وال تحقق الشركة أي دخل من هذه األرصدة بالنقد لدى البنوكاالحتفاظ  يتم
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٢٩ 

 

  رأس المال . ٣١
لایر مليون  ٤٠٠: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( لایر سعوديمليون  ٤٠٠ ،٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في المدفوع و المصدر رأس مال الشركةيبلغ 

إيضاح ( لایر سعودي للسهم الواحد ١٠ اسمية بقيمة مليون سهم) ٤٠: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(مليون سهم مصدر ومدفوع  ٤٠مقسمة إلى  )سعودي
٣٤(.  

  
  االحتياطي النظامي  .٤١

٪ من رأس مالها. ٣٠السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي ٪ من صافي ربح ١٠يتوجب على الشركة تحويل ما ال يقل عن 
  .٣٤إيضاح  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

  
  قروض طويلة اآلجل   .٥١

   ديسمبر ٣١كما في  
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

تمويل غير هادف  - قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
  ٧٧٬٠٢٦ ٧٧٬٧١٧ ٧٨٬٩٧٨  للربح

 (٦٩٬٨٦١) (٧٧٬٠٢٦) (٧٨٬٧٥٩)  الجزء المتداول
 - (٦٩١) (٢١٩) ةمستحق تمويلية تكاليف

 (٦٩٬٨٦١) (٧٧٬٧١٧) (٧٨٬٩٧٨)  إجمالي الجزء المتداول

 ٧٬١٦٥  - - الجزء غير متداول

مليون لایر سعودي لبناء مصنع إنتاج األنابيب  ١١٣٫٤حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  .١-١٥
  .)٧(إيضاح  بالجبيل. القرض مضمون برهن مباني وآالت ومعدات مصانع الشركة

مليون لایر  ٨٣م، وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة جدولة الرصيد المتبقي كما في ذلك التاريخ والبالغ ٢٠١٥مارس  ٩في 
  ط نصف سنوية.سعودي على عشرة أقسا
  وات.سن ٥مليون لایر سعودي لمدة  ٧٫١٦٥م على قرض إضافي بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٩حصلت الشركة بتاريخ 

  سنوات. ٥مليون لایر سعودي لمدة  ١٫٧٣٣، حصلت الشركة على قرض إضافي بمبلغ ٢٠٢١ابريل  ٤وفي 
مليون لایر  ٧٨٫٥الصناعية السعودي إلعادة جدولة القرض بمبلغ ، توصلت إدارة الشركة إلى اتفاقية مع صندوق التنمية  ٢٠٢٠خالل عام 

  سعودي.
  هذه القروض بدون فوائد ويتم سدادها على أقساط نصف سنوية على مدى فترة خمس سنوات.

، لم م٢٠٢١ديسمبر  ٣١تتضمن اتفاقيات التسهيالت تعهدات، من بين أمور أخرى، تتطلب من الشركة االحتفاظ بنسب مالية معينة. كما في 
 في نفس التاريخ. متداولةتكن الشركة ملتزمة ببعض التعهدات الخاصة باتفاقيات التمويل، وبالتالي تم تصنيف الترتيبات على أنها 

 قروض قصيرة اآلجل. ٦١
  ديسمبر ٣١كما في   
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  

 ٣٨٧٬٨٦٤ ٤٩٧٬٣١٣ ٢٠٤٬٩٠٣  قروض قصيرة اآلجل
  ٦٬٦٣٠ ٤٬٥٢٩ ٢٬٤١٩  تكلفة تمويل مستحقة

   ٣٩٤٬٤٩٤ ٥٠١٬٨٤٢ ٢٠٧٬٣٢٢ 
  حصلت الشركة على قروض من المؤسسات التالية: ١-١٦
  ديسمبر ٣١كما في   
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح 

 ١٩٩٬٢٩٠  ١٩٠٬٠٠٠ ١٥٢٬٧٤٤  ١٦٫٢ بنك الرياض
 ١٦٣٬٩٢٤ ١٦٥٬٣٨٢ ٢٥٬٤٧١  بنك الراجحي

 ٣١٬٢٨٠ ١٤٦٬٤٦٠ ٢٨٬٥٨٨   بنك األول
 - - ٥١٩  جي اس جلوبال كورب 

   ٣٩٤٬٤٩٤ ٥٠١٬٨٤٢ ٢٠٧٬٣٢٢ 
مليون لایر سعودي، يتم صرفه للشركة من خالل بنك الرياض. يتم  ١٢٠قصير األجل من وزارة المالية بمبلغ  قرضلدى الشركة  ٢-١٦

  يوًما من تاريخ االستخدام. ٣٦٠خالل فترة الحصول على االقتراض لتلبية رأس المال العامل متطلبات الشركة. يستحق االقتراض 
تتحمل هذه التسهيالت البنكية تكلفة تمويل حصلت الشركة على قروض من بنوك محلية بغرض تمويل احتياجات رأس المال العامل.  ٣-١٦

  .السائدة بأسعار السوق
  

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ كما فيتتطلب من الشركة االحتفاظ بنسب مالية معينة.  أخرى،من بين أمور  تعهدات،تتضمن اتفاقيات التسهيالت  ٤-١٦
 ، لم تكن الشركة ملتزمة ببعض تعهدات اتفاقيات التمويل.٢٠٢٠و
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٣٠ 

 

  
   مزايا نهاية الخدمة للموظفين. ٧١

االفتراضات  باستخدام اللتزامات المنافع المحددة بموجب طريقة وحدة االئتمان المخططة اإلكتواريةخالل السنة تم إجراء التقييمات  .١-١٧
  الهامة التالية:

   ديسمبر ٣١كما في   
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  

 ١٤٬٦٢٢ ١٨٬٠٨٨ ١٩٬١٩١  القيمة الحالية اللتزامات المنفعة المحددة 
  

  ديسمبر ٣١كما في   
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  

 ٪٣٫١٥ ٪٣٫١٥ ٪٥  سنويا) %معدل التغير في الرواتب ( -
 ٪٤٫٦٥ ٪٢٫٠٠ ٪٢٫٥٥   معدل الخصم -

  اللتزامات المنافع المحددة . التغير في القيمة الحالية٢-١٧
 ديسمبر ٣١كما في   
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٤٬٦٢٢ ١٨٬٠٨٨  في بداية السنةالرصيد 
    :تكلفة الخدمة

 ١٬٨٩٢ ٢٬١٥٠  تكلفة الخدمة الحالية
 ٤٥٧ ٣٤٤  فائدة االلتزامات للمنافع المحددة

 (٢٠٨) (١٬٨٠٦)   السنةمنافع مدفوعة خالل 
 ١٬٣٢٥ ٤١٥   خسائر إعادة قياس

 ١٨٬٠٨٨ ١٩٬١٩١  في نهاية السنةالرصيد 

   منتهيةال سنةلل الربح أو الخسارةالمبلغ المعترف به في قائمة . ٣-١٧
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٬٨٩٢  ٢٬١٥٠  تكلفة الخدمة
 ٤٥٧ ٣٤٤  المنافع المحددة /(الموجودات) صافي الفائدة على صافي االلتزامات

  ٢٬٣٤٩ ٢٬٤٩٤ 

   للسنة المنتهيةاآلخر . المبلغ المعترف به في قائمة الدخل الشامل ٤-١٧
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٬٣٧٨ ١٬٤٥٠  اإلكتوارية الناتجة عن التغيير في االفتراضات الماليةالخسائر 
الخسائر اإلكتوارية الناتجة عن التغيير في افتراضات إحصاءات  /(األرباح) 

 السكان
 

- (٦٤١) 

 ٥٨٨ (١٬٠٣٥)  الخسائر اإلكتوارية بسبب التسويات الناتجة عن الخبرة
  ١٬٣٢٥ ٤١٥ 

 الهامة  اإلكتواريةتحليل الحساسية لالفتراضات  . ٥-١٧
  

 التغير في االفتراضات
الزيادة / (االنخفاض) في القيمة الحالية اللتزامات 

 نهاية الخدمة للموظفين   مزايا
 % المبلغ  

  ٪٦٫٨١- ١٧٬٨٨٤ ٪١+  معدل الخصم
 ٪٧٫٧٥ ٢٠٬٦٧٨ ٪١- معدل الخصم

 ٪٧٫٢٩ ٢٠٬٥٩٠ ٪١+ الراتب طويل األجل
 ٪٦٫٥٤- ١٧٬٩٣٥ ٪١- الراتب طويل األجل

 ٪١٫٣٣- ١٨٬٩٣٦ ٪١٠+ معدل السحب
 ٪١٫٤٩ ١٩٬٤٧٦ ٪١٠- معدل السحب
 ٪٠٫٠٥- ١٩٬١٨١  سنة ١+ معدل الوفيات
 ٪٠٫٠٥ ١٩٬٢٠٠  سنة ١- معدل الوفيات



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

٣١ 

 

  
  (تتمة) مزايا نهاية الخدمة للموظفين .١٧

ة يستند تحليل الحساسية أعاله إلى تغيير في االفتراض مع إبقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. عند حساب حساسية التزام المنفعة المحدد
 طةاالئتمان المخط الهامة، تم تطبيق نفس الطريقة (القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة المحسوبة على طريقة وحدة اإلكتواريةلالفتراضات 

  .في نهاية فترة إعداد التقارير) كما هو الحال عند حساب التزام جميع البنود المعترف بها في قائمة المركز المالي
  :االستحقاقجدول . ٦-١٧

  
    

  
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ١٬٣٩١  ١٬٣٣٩      السنة األولى
  ٢٬٣٢٧ ٢٬٤١٥      السنة الثانية
  ١٬٤١١ ١٬٤٨٢      السنة الثالثة

 ١٬٣٩٨ ١٬٩٣٦      السنة الرابعة
  ١٬٧٢٠ ١٬٥٧٣      السنة الخامسة

  ١٤٬٦٧٩     السنة السادسة والسنوات الالحقة
  

١٢٬٧٨٠ 
  ٢١٬٠٢٧ ٢٣٬٤٢٤     إجمالي التزام االستحقاقات المحددة غير المخصومة

  (٤٬٢٣٣)     يخصم: تكلفة التمويل
 

(٢٬٩٣٩)  
     ١٨٬٠٨٨ ١٩٬١٩١  
  

  سنوات. ٧٫٢٨المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة هو 
  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١      
  

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
          الجزء المتداول

  ١٬٣٦٤ ١٬٣٠٦      مزايا نهاية الخدمة للموظفين 
          

          الجزء غير المتداول
  ١٦٬٧٢٤ ١٧٬٨٨٥      مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

      ١٨٬٠٨٨ ١٩٬١٩١  
 

 عالقةالطراف ذات األرصدة مع األمعامالت وال .١٨
 

  دارة العلياموظفي اإل ١-١٨
تشتمل المعامالت مع األطراف ذات العالقة على رواتب ومكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين التي تمت خالل 

  ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها هي كما يلي:بين الشركة واإلدارة العليا. المعامالت الرئيسية مع األطراف  السنة
  

 دارة العليا في الشركةتعويضات موظفي اإل
 ديسمبر ٣١كما في   
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ طبيعة المعاملة عالقةال وسم الطرف ذا

 ١٬٢٩٣ ١٬٦٨٦ مكاقأة وبدالت األخرى اللجانودارة أعضاء مجلس اإل
 ٤٬٤٩٨ ٤٬٧٤٤ حوافزورواتب، بدالت  مسؤولين تنفيذيينكبار ال

  
  أطراف ذات عالقة إلىمستحق  ٢-١٨

  األرصدة الهامة في نهاية السنة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:
   ديسمبر ٣١كما في  
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

    أطراف ذات عالقة
 ٣٨٩  - ٥٦٦ الرئيسين دارة موظفي اإل

 ١٬١٥٧  ١٬٢١١ ٢٬٥٥٠ مجلس اإلدارة

 ١٬٥٤٦ ١٬٢١١ ٣٬١١٦ 

  



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

٣٢ 

 

 
 (تتمة) عالقةالطراف ذات األرصدة مع األمعامالت وال .١٨

  . موظفي اإلدارة الرئيسيين ٣-١٨
   ديسمبر ٣١كما في    
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ايضاح 

     أطراف ذات عالقة

  مقدمة للموظفين
١٢٥ ١١٫١  

١٢٥ 

-  

  

-  

 
  
 
  

  تجارية دائنةوذمم  دفعأوراق  .١٩
  ديسمبر ٣١كما في   
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١  

  )٣٣إيضاح  –(معدلة 
  ٢٠٢٠يناير  ١

 )٣٣إيضاح  –(معدلة 
 ٧٧٬٥٩٠ ٨٨٬٢٩٧ ٥٦٬٦١٣   الدفعأوراق 

 ٢٠٬٨٣٠  ٢٣٬٩٦٦ ١٦٬٠٥٢  تجارية دائنةذمم 
  ٩٨٬٤٢٠ ١١٢٬٢٦٣ ٧٢٬٦٦٥ 
  

  خرىأ دائنةذمم مستحقات و .٢٠
  ديسمبر ٣١كما في  
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 -  ٣٬٩٨٦ ٢٬٨٠٢  مستحق إلى مقاولي الباطن
 ٣٬٢٤٨ ٣٬٠٧٣ ٢٬٢٠٣  مستحقةالموظفين المنافع 

 - ٢٬٦٧٨ ٣٠٬٠٠٤ ضريبة القيمة المضافة المستحقة
 ٢٬٢٠١ ١٬٢٢٥ ٤٬٧٧١  عمالءالمقدمة من  دفعات
 ٨٤٨ ١٬٧٣٣  ٩٬٧٢٠  أخرى

 ٦٬٢٩٧ ١٢٬٦٩٥ ٤٩٬٥٠٠ 

    
  .ZATCAضد نفس الشيء مع  االمتعلقة بعدم التقديم. قدمت الشركة استئنافيشمل هذا المبلغ المتعلق بتخصيص العقوبات 

  
  مخصص الزكاة .٢١

  
  . حركة الزكاة:١-٢١

  
  فيما يلي حركة مخصص الزكاة:

 ديسمبر ٣١كما في  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٧٬٦٤٦ ٣٬٩٤١  بداية السنةفي الرصيد 
 ٩٠٢ ٣٤٣ المكون خالل السنة 
 (٤٬٦٠٧) -  المدفوع خالل السنة

 ٣٬٩٤١ ٤٬٢٨٤ نهاية السنة في الرصيد
  

  الربط الزكوي . موقف٢-٢١
، وحصلت على شهادة صالحة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في  عن والضريبة والجماركلزكاة اقدمت الشركة إقرارها الزكوي لهيئة 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك م، تم الربط الزكوي من قبل ٢٠١٨م. خالل عام ٢٠٢٢أبريل  ٣٠الموافق  هـ، ١٤٤٣رمضان  ٢٩حتى 
 الزكاة والضريبة والجماركهيئة  وافقت عليه استئناف مليون لایر سعودي قدمت الشركة ضدها ٢٫٩زكاة إضافية بمبلغ  نتج عنهم ٢٠١٥لعام 

 ً   .بنفس القيمة دفاتر الشركةفي لذلك الربط مخصص  تم تكوينم. ٢٠١٨نوفمبر  ٢١في  مبدئيا
  



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

٣٣ 

 

  

  االلتزامات المحتملة   .٢٢
مليون لایر سعودي  ١٠٫٩١٤ قيمتها تبلغو ٢٠٢١ديسمبر  ٣١قائمة كما في ال ضمانال خطاباتواالعتمادات المستندية االلتزامات المحتملة هي 

  مليون لایر سعودي). ١٨٫٣٨٠: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(
  

سهم ضد الشركة  ٧٠٠٠مليون كضرر لعدد  ١٫٣٦٥خالل العام، قام أحد المساهمين برفع قضية منازعة أوراق مالية بقيمة لایر سعودي. 
يوما. ورفضت لجنة منازعات األوراق المالية القضية. ومع ذلك، فإن القضية اآلن قيد  ٦٥عندما توقفت الشركة عن السوق لمدة 

مخصص  اإلدارة على ثقة من أن الحكم النهائي سيكون لصالح الشركة، وبالتالي لم يتم تسجيل أيإن أي القانوني، االستئناف. بناًء على الر
  في البيانات المالية.

 

  اإليرادات .٢٣

  
 

  تكلفة اإليرادات .٢٤

  
  يةوتوزيع ةبيعي ريفمصا  .٢٥

  
  
  
  

    ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
    اإليرادات من العمليات الرئيسية: 
 ٣٦١٬٩٤٩ ٣٥١٬٩٤٨   البضع الجاهزة 

     إيرادات أخرى:
     مواد خام

 - ٣١٬١٨٣  لوحات
 ١٢٨ ٥٬٥٨٨   لفائف

 ٧٬٤٨٤ ٦٬٢٨٤  سكراب
   ٣٦٩٬٥٦١ ٣٩٥٬٠٠٣ 

 (٢٧٢) (٢٢)   ناقص: مردودات المبيعات

  ٣٦٩٬٢٨٩ ٣٩٤٬٩٨١ 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح  
 ٢٦٦٬٢٥٤ ٢٨٤٬٠٠٩  مواد خام 

 ٥٩٬٢٤٦ ٣٬٨٨٠  ٩  مخصص المخزون
 ٨٧٬٠٠٨ -   للمخزون شطب

 ٢١٬٤٥٠ ١٩٬٩٦٤  الرواتب واألجور وما في حكمها 
 ١٤٬٧٢٣ ٢٠٬٣٤٠   طالء االنابيب والربط اريفمص

 ١٢٬٨٩٨ ١٣٬٩٥٩   مواد مستهلكة
 ٤٬٨٨٠ ٥٬١٢٧   قطع غيار وصيانة

 ٢٬٨٥٤ ٢٬٦٩٣   مياه وكهرباء
 ٣١٬٢٧٦ ٢٦٬٣٦٨   آخرى

  ٥٠٠٬٥٨٩ ٣٧٦٬٣٤٠ 

   ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٦٬٩٨١ ٦٬٠٨٥  مصروفات شحن

 ١٬٧٩٣ ١٬٩٦٦  الرواتب واألجور وما في حكمها 
 ٤٥٣ ٧٥٧  مصاريف اخرى

  ٩٬٢٢٧ ٨٬٨٠٨ 



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

٣٤ 

 

  
  عمومية وإدارية اريفمص .٢٦

  
عدم وجود أوامر إنتاج. استأنفت المنشأة اإلنتاج ، كان مصنع اإلنتاج ("المنشأة") غير جاهز للعمل بسبب ٢٠٢١* اعتباًرا من سبتمبر 

يتم صرفها وعدم رسملتها  ٢٠٢١. وبناًء على ذلك، فإن المصاريف غير المباشرة المتعلقة بوقت الخمول خالل عام ٢٠٢٢يناير  ٢٣خالل 
  في المخزون.

  
 إيرادات أخرى .٢٧

 
 التمويل أعباء  .٢٨

  
  ربحية السهم .٢٩

ة قابلة للتحويل إلى أسهم أساسية في ضمليون سهم. ال توجد أسهم مخف ٤٠على السنة  خسارةتم احتساب ربحية السهم عن طريق قسمة صافي 
نهاية السنة.

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ١٤٬٢٤٠ ١٥٬٢٣٥  الرواتب واألجور وما في حكمها 

 - ١٨٬٦٢٤   النفقات العامة المتعلقة باإلنتاج الخامل
 - ٨٬٦٣٩   مخصص غرامة ضريبة القيمة المضافة

 ٢٬٢٥٤ ٤٬٤٢٩   أتعاب مهنية واستشارية
 ٩٬٢٩٢ ١٬٥٩٧   خطابات الضمان واالعتمادات المستندية رسوم

 ٩٨٨ ٩٠٠   تأمين طبي
 ٢٬٨٦٦ ١٬٩٣٦   أخرى

  ٢٩٬٦٤٠ ٥١٬٣٦٠ 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

  ٣٬٧٥٦ - ربح تعديل على األدوات المالية
 ١٠٨ ١١ آخرى

 ٣٬٨٦٤  ١١ 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح  

  قروض
١٥٬١

٦ 
٢٢٬٨٠٤ ١٦٬٦٣٠ 

 ٨٩٥ ١٬٢٨٣  ٨٫٢  إليجارا التزامات
 ٤٥٧ ٣٤٤  ١٧٫٢  تكلفة تمويل منافع نهاية خدمة الموظفين

  ٢٤٬١٥٦ ١٨٬٢٥٧ 



  الشركة العربية لألنابيب
  )(شركة مساهمة سعودية

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)
 

٣٥ 

 

 التقارير القطاعية .٣٠
 

 القطاع التشغيلي  )أ
  

يفي . لم الصلبوقطاع تغليف أنابيب  تصنيع أنابيب الصلب، قطاع عينقطا ولديهايتم تصنيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية 
، لم يتم ى ذلك. وبناء عل٨في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  معيار التقارير القطاعيةمن الحدود الكمية المشار إليها في  بأي التغليفقطاع 

  في القوائم المالية. أي تقارير للقطاعات التشغيلية اإلفصاح عن
 

 القطاع الجغرافي  )ب
  

من مبيعات الشركة عبارة عن مبيعات تقريباً ) ٪٢٫٢٧: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( %١٢٫٦ت ، كان٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
موجودات ومطلوبات  إن كافة) ٪٩٧٫٧٣: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(مبيعات محلية  تمثلتقريباً  %٨٧٫٣٣ودول الخليج والشرق األوسط، لتصدير 
  في المملكة العربية السعودية.موجودة الشركة 

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية .٣١

  
في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.  التزامأو دفعه لتحويل  أصلالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع 

وليس هناك أي نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها أو  ةإن األساس الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة مستمر
  .مجحفةء معاملة بشروط إجرا

  
يُنظر إلى األداة المالية على أنها مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر أو وسيط أو مجموعة 

  .صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية، وتمثل تلك األسعار معامالت سوق فعلية تحدث بانتظام على أساس تنافس حر
  

ياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة عند ق
  :في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي

  
  .المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس: األسعار المعروضة (غير ١المستوى 

  
والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، إما مباشرة (أي كأسعار)  ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى ٢المستوى 

  .ار)أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسع
  

  .: مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها (المدخالت غير القابلة للمالحظة)٣المستوى 
  

مم الدائنة المطلوبات المالية من الذ كونوالمدينين اآلخرين، وتت وذمم مدينة تجاريةواألرصدة البنكية  النقدتتكون الموجودات المالية للشركة من 
  .والتسهيالت المالية وغيرها من المطلوباتالتجارية 

  
  .تحدد إدارة الشركة السياسات واإلجراءات الخاصة بقياس القيمة العادلة الدوري والقياس غير الدوري

  
والمطلوبات المالية األخرى المقاسة يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. إن القيمة الدفترية لجميع الموجودات 

  .بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة
  

  إدارة مخاطر األدوات المالية  .٣٢
 وومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق  مخاطر التركيزو لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية عرض أنشطة الشركةتت

  مخاطر إدارة رأس المال.
  

  التركز مخاطر ١-٣٢
حالة توقف المبيعات لهؤالء العمالء، الذين  يترتب عليه فيعدد محدود من العمالء، مما  فيمخاطر التركز هي مخاطر تركز مبيعات الشركة 

 خسائر كبيرة للشركة، مما يهدد قدرتها على االستمرارية. إلى يؤديمن مبيعات الشركة ألي سبب  جوهريةيمثلون نسبة 
 .بشكل مستمر. تتخذ اإلدارة خطوات لتوسيع قاعدة عمالئها مديونية الشركة ومبيعاتهامن  الجوهرية األكبر نسبةاليمثل أحد عمالء الشركة 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة) .٣٣

 
  . مخاطر االئتمان٢-٣٢

مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل أحد أطراف األدوات المالية في الوفاء بالتزامه مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تتعرض 
 على النحو التالي:التجارية الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها لدى البنوك والذمم المدينة 

  ديسمبر ٣١كما في  
 ٢٠٢٠يناير  ١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ١٩٬٩٦٨ ٢٠٬٠٤٦ ٨٬٥٢٩ نقد لدى البنوك
 ٦٤٬٣٣٦ ٧١٬٢٢٨ ١٣٬١٠٨  ذمم مدينة تجارية 

 ٨٤٬٣٠٤ ٩١٬٢٧٤ ٢١٬٦٣٧ 

واألرصدة  تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. إن مخاطر االئتمان على الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى
  محدودة على النحو التالي: لدى البنوك

 
  عاليةأرصدة نقدية محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية. 
  الذمم المدينة التجاريةمخصص انخفاض قيمة  منتظهر الذمم المدينة بالصافي. 

 

ً  بالغ المستحقةتدير الشركة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالم   واإلجراءات المحددة. للسياسات من العمالء من خالل المراقبة وفقا
 

ومن خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة  لكل عميلتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية التي تتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان 
ا. يتكون الرصيد ليس جوهريً  الرديئةلديون ا لمخاطر تتم مراقبة أرصدة الذمم المدينة مما يؤدي إلى أن تعرض الشركة مستمر،على أساس 

 م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١٪ في المملكة العربية السعودية في ٩١القائم للذمم المدينة التجارية من 
  

  . مخاطر السيولة٣-٣٢
 مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة 

طلوبات للم عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة إعداد التقارير
  وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.باإلجمالي المالية. المبالغ 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  
 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥إلى  ١من   أقل من سنة  القيمة الدفترية 

 - - ٧٨٬٩٧٨ ٧٨٬٩٧٨ قروض طويلة األجل
 - - ٢٠٧٬٣٢٢ ٢٠٧٬٣٢٢  قروض قصيرة األجل

 - - ٧٢٬٦٦٥ ٧٢٬٦٦٥ دائنة تجاريةذمم دفع وأوراق 

 ٣٥٨٬٩٦٥ ٣٥٨٬٩٦٥ - - 

  
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  
 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥إلى  ١من   أقل من سنة  القيمة الدفترية 

 - - ٧٧٬٧١٧ ٧٧٬٧١٧ قروض طويلة األجل
 - - ٥٠١٬٨٤٢ ٥٠١٬٨٤٢  قروض قصيرة األجل

 - - ١١٢٬٢٦٣ ١١٢٬٢٦٣ ذمم دائنة تجاريةو دفعأوراق 

  ٦٩١٬٨٢٢ ٦٩١٬٨٢٢ - -  

  
 ٢٠٢٠ يناير ١كما في  
 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥إلى  ١من   أقل من سنة  القيمة الدفترية 

 - ٧٬١٦٥  ٦٩٬٨٦١ ٧٧٬٠٢٦  األجل طويلةقروض 
    ٣٩٤٬٤٩٤ ٣٩٤٬٤٩٤  قروض قصيرة األجل

 - - ٩٨٬٤٢٠ ٩٨٬٤٢٠ ذمم دائنة تجاريةو دفعأوراق 

  ٧٬١٦٥ ٥٦٢٬٧٧٥ ٥٦٩٬٩٤٠ -  
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  (تتمة) مخاطر السيولة

والتسهيالت البنكية والتسهيالت االئتمانية األخرى للوفاء الالزمة تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة على توفر األموال 
 .البيع باألجلعند التسليم أو على أساس  الشركة دفع مبالغ إما نقداً بااللتزامات المستقبلية للشركة. تتطلب شروط مبيعات 

 
 . مخاطر السوق٤-٣٢

ئد، واالفومعدالت مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الصرف األجنبي 
إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق إلى إدارة مخاطر السوق  تهدفاألدوات المالية. لكه من توالتي ستؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تم

  ضمن معايير مقبولة، مع تحسين العائد.
  

  . مخاطر العمالت٥-٣٢
مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بشكل أساسي 

لمخاطر  بشكل جوهري عرضتت لنبالريال السعودي والدوالر األمريكي. بما أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، فإن الشركة 
  .العمالت

  
  الفائدةأسعار . مخاطر ٦-٣٢

ينشأ معدل مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية. 
تعتبر  ةالنقدي اتئدة على التدفقفائدة الشركة بشكل رئيسي من قروضها التي تكون على أساس معدل فائدة ثابت، وبالتالي فإن مخاطر معدل الفا

 .جوهريةمعدالت الفائدة على القروض قريبة من معدالت السوق، وبالتالي تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ليست إن ضئيلة. 
  

  . إدارة رأس المال٧-٣٢
والدائن والسوق والحفاظ على التطور المستقبلي تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال فعالة للحفاظ على ثقة المستثمر 

 ألعماله. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة للمساهمين العاديين.
  

  أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي:
 

 تمرار في تقديم عوائد للمساهمين ومزايا ألصحاب المصلحة اآلخرين،بحيث يمكنها االس مستمرة،لحماية قدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة  ) ١
 و

 لتوفير عائد مناسب للمساهمين ) ٢
  

تدير الشركة هيكل رأس المال في سياق الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر لألصول األساسية. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال 
 بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين وإصدار أسهم جديدة. المثال،على سبيل  ،لشركةتقوم ا .أو تعديله

 
  .تعتمد الشركة بشكل كبير على القروض لتغطية نفقاتها الرأسمالية

  
 سابقة سنواتتعديل أرقام  .٣٣

 
تتاحية حددت إدارة الشركة خطأ في المدفوعات المسبقة والذمم المدينة األخرى المتعلقة بالسنوات السابقة. وعليه، تم إعادة بيان الخسائر االف

  لتصحيح الخطأ كما هو موضح ادناه: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المتراكمة للسنة المنتهية في 
  متراكمة على النحو التالي:التعديالت للسنوات السابقة على الخسائر ال أثريظهر 

  المركز المالي في قائمة تعديل

ً الرصيد   المسجل سابقا
ديسمبر  ٣١في 

٢٠٢٠ 
السنة تعديل  أثر

  السابقة
 الرصيد المعدل في

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
مدفوعات مقدما وذمم مدينة 

 اخرى

١٨٬٢٢٣ (٢٧٬٦٦٠) ٤٥٬٨٨٣ 

المالحظات والذمم التجارية 
  الدائنة

(١١٬٥١٦) (١٢٬٤٥٠)  (٢٣٬٩٦٦)  

 - (٤٠٬١١٠)  أرباح مبقاة
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 سابقة (تتمة) سنواتتعديل أرقام . ٣٣

  
  

 قائمة المركز المالي تعديل
ً الرصيد   يناير ١في  المسجل سابقا
 السنة السابقة تعديل أثر ٢٠٢٠

 ١الرصيد المعدل في 
 ٢٠٢٠ يناير

 ١٤٬٥٧٧ (٢٧٬٦٦٠) ٤٢٬٢٣٧ مدفوعات مقدما وذمم مدينة اخرى
 (١٨٬٧٤٧) (١٢٬٤٥٠) (٦٬٢٩٧)  المالحظات والذمم التجارية الدائنة

  (٤٠٬١١٠)  أرباح مبقاة
  

  تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
  

  األحداث الالحقة .٣٤
اإلفصاح عنه بالفعل باإليضاح  مالمالية باستثناء ما تلم تكن هناك احداث الحقة هامة منذ نهاية العام تتطلب اإلفصاح او التعديل في البيانات 

 من القوائم المالية. ٣-٢
  

  تاريخ اعتماد القوائم المالية .٣٥
من قبل  هـ).١٤٤٣ شعبان ٢٧(الموافق  ٢٠٢٢ مارس ٣٠بتاريخ  من قبل مجلس إدارة الشركة لإلصدار القوائم المالية الموافقة على هذه تتم

 مجلس إدارة الشركة.
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