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  . الوضع القانوني والنشاط 1

ذو القعدة   18بتاريخ    922  ("الشركة") بموجب قرار وزارة التجارة رقم  –كشركة مساهمة سعودية    –تأسست الشركة العربية لألنابيب  
  14بتاريخ    7018055132الشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم    .م1991يونيو    1هـ الموافق  1411
  م.1991أغسطس  25هـ الموافق 1412صفر 

ولألغراض اإلنشائية والتجارية وتسويقها وثني    األنابيبالرئيسية للشركة في إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً لخطوط    األنشطةتتمثل  
ا  وتشكيل وتسنين األنابيب وتغليف األنابيب من الخارج والداخل والقيام باألعمال التجارية من بيع وشراء األنابيب وملحقاتها ومستلزماته

  وتنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب.

والمعدل بالترخيص   هـ1405ذو القعدة    12  بتاريخ  434تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب الترخيص الصناعي لمصنع الرياض رقم  
 هـ 1419ذو القعدة    12الصادر بتاريخ    1109رقم    الجبيلهـ والترخيص الصناعي لمصنع  1436رجب    16بتاريخ    2196الصناعي رقم  

صفر    26بتاريخ    479هـ والترخيص الصناعي لمصنع التغليف رقم  1436رجب    16بتاريخ    2195والمعدل بالترخيص الصناعي رقم  
  هـ.1436

  المرفقة حسابات الشركة وفروعها واآلتي بياناتها: األولية الموجزة تتضمن القوائم المالية 

  اسم المصنع   رقم السجل التجاري  التاريخ 
 طالء  - *الرياضمصنع   1010188732  هـ1424 ىجمادى األول 27
  مصنع الجبيل  2055007048  هـ1426ثاني ربيع  21

  
  .الصالحية منتهي التجاريالسجل  *
 

  : العنوان التالي يقع المركز الرئيسي للشركة في
  42734ص.ب 

  11551الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  
  اإلعداد أسس  .2

 بيان االلتزام  2-1

المعتمد في المملكة العربية السعودية  "لتقرير المالي األولي"ا 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للسنة   قراءتها ويجب  والمحاسبين للمراجعينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

من    كاملة  حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة  .م2020ديسمبر    31  وللسنة المنتهية في  السابقة للشركة كما في
المالي للشركة   مركزهم التغيرات في الالمهمة لفالمعامالت  لشرح    تفسيريةال  يضاحاتالسياسات المحاسبية واإل  تذكرالقوائم المالية، ومع ذلك  

 للشركة.  سنوية مالية وائمق آخر وأدائها منذ

على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية   ليست بالضرورة مؤشراً   م2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةإن نتائج فترة  
  .م2021ديسمبر  31في 

  أساس القياس  2-2

المالية   القوائم  التاريخية،  على أساس  األولية الموجزة  تم إعداد  بالقيمه الحالية  التكلفة  الخدمة التي يتم االعتراف بها  بستثناء مزايا نهاية 
 طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. باستخدامالمستقبلية لاللتزامات 
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  (تتمة)   اإلعداد. أسس 2

  استخدام األحكام والتقديرات  2-3

تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ   علىاستخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات التي تؤثر    ،إعداد هذه القوائم األولية الموجزة  عند
المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل 

نت تكون  والتي  الظروف،  هذه  ظل  في  معقولة  أنها  يعتقد  مختلفة  ً   ائجهاأخرى  القيم  أساسا حول  أحكام   للموجودات الدفترية    ةإلصدار 
  التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمطلوبات

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها  
التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من   تعديل التقديرات إذا كان

  الفترات الحالية والمستقبلية.

التقديرات إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من  
  . م2020ديسمبر  31كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة للسنة المنتهية في 

 االستمرارية 

بنفس ا٪) من رأس مال الشركة،    77.75:  2020ديسمبر    31٪ (84.99، بلغت الخسائر المتراكمة  م2021  سبتمبر   30كما في   يضاً 
 134.11:  2020ديسمبر    31مليون لایر سعودي (  147.43تداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ  التاريخ، تجاوزت المطلوبات الم

. 2020ديسمبر    31عادة تصنيف القروض بسبب عدم االلتزام بالتعهدات كما في  إلمليون لایر سعودي) ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيسي  
تتطلب .  االستمراريةحول قدرة الشركة على االستمرار طبقاً لمبدأ  تثير الشك    قدعدم تأكد جوهري    حالةإلى وجود    الظروفتشير هذه  

قيام أي مسؤول بالشركة أو مراجع الحسابات، فور علمه بذلك، أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية في مثل هذه الحاالت،  
دعوة الجمعية    -خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك    -دارة على الفور  إخطار رئيس مجلس اإلدارة وعلى الرئيس إخطار مجلس اإل

وفقًا ألحكام  -بالخسائر، للنظر في زيادة رأس المال أو تخفيضه  هالعامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم
وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في    –النظام  

  نظامها األساسي.

في   المنتهية  السنة  بعد  ذلك،  هيك2020ديسمبر    31ومع  إعادة  تمت  الخيارات   القروضلة  م،  من  العديد  في  اإلدارة  مجلس  ونظر 
الخيارات االستراتيجية، أوصى مجلس  إعادة هيكلة رأس المال، لمعالجة استمرارية الشركة. ومن بين هذه  االستراتيجية، بما في ذلك 

ن خالل تخفيض رأس المال من م بإعادة هيكلة رأس المال عن طريق امتصاص الخسائر المتراكمة م2021  يونيو  8إدارة الشركة في  
مليون لایر سعودي. تخضع توصية إعادة   300مليون لایر سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة    100مليون لایر سعودي إلى    400

  هيكلة رأس المال لموافقات مساهمي الشركة والجهات التنظيمية. 
  

  

  عملة العرض والنشاط  .3

مبالغ المالية للشركة. تم تقريب جميع ال  الوظيفية وعملة العرضالعملة    بالريال السعودي وهي  األولية الموجزة  وائم المالية تم عرض الق
  خالف ذلك.  يذكرمالم  لایر سعودي ألفألقرب 

 . السياسات المحاسبية الهامة4

  لتفسيراتواعلى المعايير التعديالت ، المعايير الجديدة 4-1

م وتفاصيل ذلك تم 2021يناير    1يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من    ال
 الموجزة  األولية المالية القوائم على جوهري أثر لها ليس ولكنم، 2020ديسمبر  31في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  شرحها
  . للشركة
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   مخزون. 5

 

  كما   سعودي  لایر   مليون 6.84  بمبلغ شطبها المطلوب  القيمة  وحددت  التام  اإلنتاج  -  لمخزون  الفعلي  الجرد  اإلدارة  أجرت  ،م2020  خالل  5-1
ً .  م2021  يونيو  8  بتاريخ  الشطب  على   اإلدارة  مجلس  وافق.  م2020  ديسمبر  31  في   ويتم   الشطب  بعد  بالصافي  األرصدة  عرض  يتم  لذلك،  وفقا

 .اإليرادات تكلفة ضمن الشطب تكلفة عرض

 مليون   18.95  مبلغ  اإلدارة  حددت  لذلك،  ونتيجة .  اإلختالفات  بعض  اإلدارة  حددت  الخام،   المواد  -  للمخزون  الفعلي  الجرد  إجراء  أثناء  5-2
 -  م2021  يونيو  8 بتاريخ المخزون شطب على اإلدارة مجلس وافق ذلك، على  وبناءً . شطبها ليتم م2018 لعام السابقة للسنوات سعودي لایر

 31  في  المنتهية  للسنة  االفتتاحية  المتراكمة  الخسائر  زيادة  طريق  عن  سعودي  لایر  مليون  18.95  بمبلغ  بالتعديل  واالعتراف  الخام  المواد
  ). 2-18 إيضاح انظر( م2019 ديسمبر

  حددت   لذلك،  ونتيجة.  االختالفات  بعض  اإلدارة  حددت  الخام،  المواد   -  للمخزون  الفعلي  الجرد   إجراء  أثناء  م2020في عام    ذلك،   على   عالوة
ً .  شطبها  ليتم  سعودي  لایر  مليون  1.51  مبلغ  اإلدارة  ضمن  روفاتالمص  عرض  ويتم  الشطب  بعد  بالصافي  األرصدة  عرض  يتم  لذلك،  وفقا

  اإليرادات تكلفة

ً   اإلدارة  أجرت  ،م2020  خالل  5-3  لایر   مليون  52,25بمبلغ    شطبها  المطلوب  القيمة  وحددت  الخردة  ومخزون  التشغيل  تحت  إلنتاجها  تقييما
. م2021  يونيو  8  بتاريخ  الشطب  على  اإلدارة  مجلس  وافق.  م2020  ديسمبر  31  في  كما  التوالي   على   سعودي  لایر  مليون  26.42و  سعودي

  اإليرادات. تكلفة ضمن الشطب تكلفة عرض ويتم الشطب بعد بالصافي األرصدة عرض يتم لذلك، وفقًا

 تسوية  بإجراء  اإلدارة  قامت  ،م2020  خالل.  بعد  الشركة  تستلمه  لم  ولكن  المورد  بواسطة  شحنه   تم  الذي  المخزون  البضاعة بالطريق  تمثل  5-4
 المتراكمة   الخسائر  في   التسوية  بأثر  االعتراف  تم.  سعودي  لایر  مليون  105.98  بمبلغ  التعديل  إجمالي  وحددت  البضاعة بالطريق  لحساب

  ). 1-18 إيضاح انظر. (م2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة االفتتاحية

ً   اإلدارة  أجرت  م،2020  ديسمبر   31  في  المنتهية  السنة  خالل  5-5   تم   التقييم،  نتائج  على  بناءً .  التام  واإلنتاج  الخام  المواد  قيمة  النخفاض  تقييما
واإلعتراف   التوالي،   على  التام  واإلنتاج  الخام  للمواد  سعودي  لایر  مليون  0,50  و  سعودي  لایر  مليون  58.75  بمبلغ  القيمة  في  انخفاض  تسجيل

  . م2020 ديسمبر 31 في كمابه 

  : كما يليالحركة في مخصص المخزون  5-6

  إيضاح  
 م2021 سبتمبر 30

    (غير مدققة)
  م 2020ديسمبر  31

  (مدققة)
 215,685   156,499 1-5  صافي تام، إنتاج

 174,361   61,339 5-5، 2-5  مواد خام، صافي 
 51,441   26,606 3-5  صافي التشغيل،تحت  إنتاج

 45,347   45,002   قطع غيار
 1,428   1,566   مكتبية أدوات

 228   1,281 3-5  ، صافي خردةمخزون 
 19,026   21 4-5  بضاعة في الطريق، صافي 

   292,314   507,516 
 (79,372)   (72,627) 6-5  المخزون  مخصص: ناقص

    219,687   428,144 

    

لفترة التسعة أشهر 
 30المنتهية في 

 م2021 سبتمبر
    (غير مدققة)

 31للسنة المنتهية في 
  م 2020ديسمبر 
  (مدققة)

 20,126   79,372   السنة /  الفترة بداية في الرصيد
 59,246   (6,745)      السنة /  الفترة خالل محملمخصص  / (عكس)

 79,372   72,627    السنة /  الفترة نهايةالرصيد في  
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  أخرى  مدينة وذمم مقدمة دفعات. 6

  
  . النقد وما في حكمه7

 
  احتياطي نظامي. 8

 السنوية٪ من صافي أرباحها  10يتعين على الشركة تحويل  ،  المملكة العربية السعوديةبالشركات  للنظام األساسي للشركة وأحكام نظام  وفقًا  
للتوزيع على المساهمين. ومع    قابلغير    لنظامي٪ من رأس مالها، هذا االحتياطي ا30حتى يبلغ هذا االحتياطي    النظاميحتياطي  الإلى ا

 ذلك يمكن استخدامه لزيادة رأس المال بعد موافقة المساهمين. 
  

  

  . قروض طويلة األجل9
  

  

  ومعدات مصانع الشركة. وآالتالقرض مضمون برهن مباني  9-1
  

، م2021سبتمبر   30تتضمن اتفاقيات التسهيالت تعهدات، من بين أمور أخرى، تتطلب من الشركة االحتفاظ بنسب مالية معينة. كما في    9-2
  في نفس التاريخ.  متداولةلم تكن الشركة ملتزمة ببعض التعهدات الخاصة باتفاقيات التمويل، وبالتالي تم تصنيف الترتيبات على أنها 

  
  
  
  
  

    
 م2021 سبتمبر 30

    (غير مدققة)
  م 2020ديسمبر  31

  (مدققة)
 29,394   27,831   أخرى مقدمة دفعات

 13,764   4,077   دفعات مقدمة للموردين
 12   849   مقدم تأمين 

 -   7,478   هامش وديعة خطاب االعتماد
 2,713   1,834   ة متنوع

    42,069   45,883 

    
 م2021 سبتمبر 30

    (غير مدققة)
  م 2020ديسمبر  31

  (مدققة)
       نقد في البنك

 1,851   14,898   اجنبية عملة - 
 18,195   15,931   محلية  عملة - 

 -   79   نقداً في الصندوق 
    30,908   20,046 

  
 م2021 سبتمبر 30

    (غير مدققة)
  م 2020ديسمبر  31

  (مدققة)
      بضمان  -للربح   هادف غير - قرض الصندوق السعودي للتنمية الصناعية

 77,026   78,759  الجزء المتداول  
 691   780  رسوم مستحقة 

 77,717   79,539  الجزء المتداول  إجمالي
 -   -  المتداول  غير الجزء

  79,539    77,717 
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  . قروض قصيرة األجل 10

  
  إيضاح

 م2021 سبتمبر 30  
    (غير مدققة)

  م 2020ديسمبر  31
  (مدققة)

- 10 1-10  قروض قصيرة األجل  
2  

 255,602   497,313  
 4,529   2,999   تكلفة تمويل مستحقة

    258,601   501,842 
 

  بالتكلفة المطفأة تسهيالت مالية غير مضمونة  10-1

  
  

 م2021 سبتمبر 30  
    (غير مدققة)

  م 2020ديسمبر  31
  (مدققة)

         تسهيالت مالية إسالمية: 
 165,384   66,151     تورق   -
 146,458   39,233     مرابحة -         

 70,119   39,663     تقليدي قرض
 119,881   113,554    تمويل غير هادف للربح

    258,601   501,842 

  

 الشركة على قروض من المؤسسات التالية:  حصلت 10-2

  
  إيضاح

 م2021 سبتمبر 30  
    (غير مدققة)

  م 2020ديسمبر  31
  (مدققة)

 190,000   153,217   3- 10  بنك الرياض
 165,382   66,151     مصرف الراجحي 

 146,460   39,233    السعودي البريطاني البنك 
    258,601   501,842 

  
تم   .للشركة من خالل بنك الرياض صرفهالذي تم  ،مليون لایر سعودي 120من وزارة المالية بقيمة  قرض قصير األجلالشركة  لدى 10-3

   يوًما من تاريخ االستخدام. 360 خالل فترةمتطلبات رأس المال العامل للشركة. يتم سداد القرض للوفاء بالحصول على القرض 
  

حصلت الشركة على قروض من البنوك المحلية بغرض تمويل احتياجات رأس المال العامل. تتحمل هذه التسهيالت البنكية تكلفة تمويل    10-4
  بأسعار السوق السائدة.

 سبتمبر   30  في  كما.  معينة  مالية  نسب  على  تحافظ  أن  الشركة  من  يتطلب  أخرى،  أمور  بين  من  تعهدات،  على  التسهيالت  اتفاقيات  تشتمل  10-5
القروض ضمن قروض قصيرة   .التمويل  اتفاقيات  تعهدات  ببعض  ملتزمة  الشركة  تكن  لم  م2021 وبناٌء عليه يتم تصنيف جميع هذه 
 االجل
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 . معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدتهم  11

  العليا موظفي اإلدارة  11-1

بين   الفترةالتي تمت خالل    التنفيذيين  المسؤولين  وكباراإلدارة    وبدالت  تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في رواتب ومكافآت
  الشركة واإلدارة العليا. أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها هي كما يلي: 

  
  في الشركة العلياتعويض موظفي اإلدارة 

  
أشهر المنتهية في التسعةلفترة     

 م2020 سبتمبر 30
 (غير مدققة)

م2021 سبتمبر 30  
 (غير مدققة)

العالقةالطرف ذو  طبيعة المعامالت  

  واللجان األخرىأعضاء مجلس اإلدارة   والبدالت  مكافآتال 329 881
  ن التنفيذييكبار المسؤولين   والحوافزالرواتب والبدالت  3,624 3,353

    

  مستحق ألطراف ذات عالقة 11-2

 الهامة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي: الفترة إن أرصدة نهاية 
  

 الزكاة المستحقة .12

    ةالزكوي الربوط 12-1

م نتج عنه زكاة إضافية  2015  عن سنة  ("الهيئة")  والجمارك  ةبيوالضر  الزكاة   هيئة  الربط الزكوي من قبلرفع  م، تم  2018خالل عام   
. تم تكوين مخصص لذلك الربط م2018نوفمبر    21في    مبدئياً الهيئة    عليه  وافقت  مليون لایر سعودي قدمت الشركة استئناف  2.9بمبلغ  

  في دفاتر الشركة بنفس القيمة.
  رمضان  29وحصلت على شهادة صالحة حتى    م2020  ديسمبر  31  المنتهية فيللسنة    لهيئةل  الزكوية  اإلقرارات  بتقديم  الشركةقامت  
  م.2022 أبريل 30هـ الموافق  1443

  
  حركة الزكاة  12-2

  :حركة الزكاةفيما يلي ملخص 

  

  

  الطرف ذو العالقة
 م2021 سبتمبر 30

    (غير مدققة)
  م 2020ديسمبر  31

  (مدققة)
 1,211   1,223   مجلس اإلدارة

  1,223   1,211 

  
لفترة التسعة أشهر 

 سبتمبر 30 المنتهية في
    (غير مدققة) م2021

 31للسنة المنتهية في 
م 2020ديسمبر 

  (مدققة) 
 7,646   3,941 لفترة / السنة ا بدايةالرصيد في 

  902    343  المخصص للفترة / السنة 
  (4,607)   -  لفترة / السنة ا خالل المدفوع

 3,941   4,284 لفترة / السنة ا الرصيد في نهاية
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  المحتملة   االلتزامات. 13

مليون لایر   17,220  قيمتها  تبلغو  م2021  سبتمبر  30كما في    القائمةاالعتمادات المستندية وخطابات الضمان    هيااللتزامات المحتملة  
    )وديعمليون لایر س 18.380: م2020ديسمبر  31سعودي (

  
  تكاليف التمويل . 14

  السهم  خسارة .15 

الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد   للفترة  الخسارة  بقسمةوالمخفضة  األساسية    السهمخسارة  يتم احتساب  
  مليون سهم).  40: م2020 سبتمبر 30( 2021سبتمبر  30في مليون سهم  40 ةوالبالغ فترةاألسهم العادية القائمة في نهاية ال

  
 . التقارير القطاعية 16

  القطاع التشغيلي  -أ

تغليف أنابيب الصلب. لم قطاع  تصنيع أنابيب الصلب وقطاع  ،  قطاعين  ديهاالعربية السعودية ولات الشركة في المملكة  جيتم تصنيع منت 
) وبناء على  8في معيار التقارير القطاعية (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    إليهاقطاع التغليف بأي من الحدود الكمية المشار    يحقق

  المرفقة.  األولية الموجزة لية في القوائم الماليةيتشغذلك، لم يتم اإلفصاح عن أي تقارير للقطاعات ال
  

  القطاع الجغرافي -ب

في   المنتهية  الفترة  ( 13.58كانت    م2021  سبتمبر  30خالل  الشركة عبارة عن    %)1.27م:  2020  سبتمبر  %30  من مبيعات  تقريباً 
ً   %86.42،مبيعات تصدير لدول الخليج والشرق األوسط . إن كافة موجودات %)98.73م:  2020  سبتمبر  30تمثل مبيعات محلية (  تقريبا

  ومطلوبات الشركة موجودة في المملكة العربية السعودية.
  

  العادلة . قياس القيمة 17

التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  لبيع أصل أو دفعه لتحويل  الذي سيتم استالمه  القيمة العادلة هي السعر 
القياس. إن األساس الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة مستمرة وليس هناك أي نية أو متطلب لتقليص حجم 

  عملياتها أو إجراء معاملة بشروط مجحفة.

يتم اعتبار األداة المالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر صرافة أو وسيط أو مجموعة 
قياس القيمة العادلة،    صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية، وتمثل تلك األسعار معامالت السوق التي تمت بين أطراف جادين. عند

 تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن.  
 

  يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على 
  النحو التالي. 

  
  

  
 م2021 سبتمبر 30

    (غير مدققة)
  م2020 سبتمبر 30

  (غير مدققة)
     إسالمية: تسهيالت مالية 

 2,393   2,942  مرابحة - 
 2,470   3,048  للربح هادف غير تمويل - 
 6,280   3,116  تورق  - 
 5,377   4,421  تقليدي قرض - 

 927   1,309  اإليجار التزاماتتمويل  أعباء

 14,836    17,447 
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 (تتمة) العادلة. قياس القيمة 17

: األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ 1المستوى  

  القياس.

عار) أو والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة (أي كأس  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  2المستوى  

  بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار). 

  : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها (مدخالت غير قابلة للمالحظة).3المستوى 

  القيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة هي تقريب معقول للقيمة العادلة. 

   سابقة سنوات  أرقاموإعادة تصنيف  تعديل. 18

 البضاعة – مخزون  لنظام أتمتة إجراء أثناء  اإلختالفات  بعض الشركة إدارة حددت ،م2020ديسمبر  31المنتهية في  السنة خالل 18-1
 لایر  مليون   105.98  بمبلغ  تعديل  تحديد  وتم  م2018و  م2019و  م2020  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنوات  إضافي  تقييم  إجراء  تم.  بالطريق
  . المقارنة أرقام تعديل تم فقد وعليه،. م2018 لعام السابقة بالسنوات يتعلق تراكمي بشكل سعودي

  
 حددت  لذلك،  نتيجة.  الخام  المواد  -  مخزون  جرد  إجراء  أثناء  اإلختالفات  بعض  الشركة  إدارة  حددت  ،م 2020ديسمبر    31  خالل  18-2

 م 2021 يونيو  8 بتاريخ اإلدارة مجلس وافق. م2018 لعام السابقة بالسنوات تتعلق شطبها،  سيتم سعودي  لایر مليون 18,95 مبلغ اإلدارة
 االفتتاحية  المتراكمة  الخسائر  زيادة  طريق  عن  سعودي  لایر  مليون  18,95  بمبلغ  بتسويات  واعترفت  الخام  المواد -  المخزون  شطب  على
  .م2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

  
  

  : التالي النحو على  المتراكمة الخسائر على السابقة للسنوات التعديالت أثر يظهر
  

  إيضاح   المركز المالي   في قائمة  تعديل
ً الرصيد  في   المسجل سابقا
  م 2019 يناير  1

السنة   تسويات أثر
  السابقة 

  1 الرصيد المعدل في
  م 2019ر يناي

 426,970 124,933 551,903  مخزون 
  ) 105,988(  1- 18  الطريق ب البضاعة  -   
  ) 18,945(  2- 18  المواد الخام  -   

 ) 216,785( ) 124,933( (91,852)  أرباح مبقاة
  

اإليجار، وعليه، تم تعديل أرقام المقارنة لتصحيح الخطأ، كما هو   والتزامات  األصول حددت إدارة الشركة خطأ في حق استخدام    18-3
  موضح أدناه:

 قائمة المركز المالي في   تعديل
ً الرصيد    31في  المسجل سابقا
 السنة السابقة  تسويات أثر م 2019ديسمبر  

  31الرصيد المعدل في 
 م 2019ديسمبر  

 21,833 1,893 19,940 ل وص حق استخدام األ
 ) (20,240 (350) (19,890)  اإليجار  التزامات

 - 1,543 -  أرباح مبقاة
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  الحقة. أحداث 19

ً لللم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية  تعتقد اإلدارة بأنه ً  فترة قد تتطلب إفصاحا   األوليةالمالية  القوائمفي هذه  أو تعديالً  إضافيا
 .الموجزة

  

  األولية الموجزة . اعتماد القوائم المالية20
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