
األسلكثمصانعإتحادشركة
سعودية)مساهمة(شركة
الموجزةاألوليةالماليةالقوانم

مراجعة)(غير
م١٣،٢يونيو٣٠فيالمنتهيينأشهرالستةوالثلثنةلفترتى

المحدو(الفحصوتقرير



األسلطئامصانعإتحادشركة

سعودية)مساهمة(شركة

الموجزةاألوليةالماليةالقوانم

مراجعة)(كير

الحساباتلمراجعالمحدودالفحصوتقرير

م١٣٢٠يونيو٣٠فيالمنتهيينأشهرالستةوالثالتةلفترتى

صفحألفهرس

الموجزةاألوليةالماليةالقوانمفحصتقرير

األوليةالماليالمركزقانمة

األوليةالدخلقانمة

األوليةالنقديةالتدفقاتقانمة

أاألوليةالملكيةحقوقفيالتفيرقانمة

الموجزةاألوليةالماليةالقوانمحولإيضاحات



حانوالحسلامحوراسجيإمليكي
جىإمبيكيبرج
األبوبىبنالحممكطربن
٥٢٨٧٦ص.ب
اا١٦٣الرباض
يأ٠السعوالعرميأالممطأل

ه١٤ا٧/٩/٢بناربخ٣٢٣/١١/٤١النرفبصرفم

المساهميناالسادةإلى
األسرطمصانعإتحادشركة
سعوديةمساهمةشركة
السعوديةالعربيةالمملكة-الرياض

الفحصنطاق
فيعليههيكما(اشر~)األ~مصانعإتحادشركةالمرفقةاألوليةالماليالمركزقانمةفحصنالقد
التدفقاتوقوانمالتاريخذلكفيالمنتهيينأشهروالستةثةالثكلفترتياألوليةالدخلوقانمةم،٢٠ا٣يونيو٣٠

واإليضاحاتالتاريخ،ذلكفيالمنتهيةأشهرالستةلفترةاألوليةالملكيةحقوقفيوالتغيراتاألوليةالنقدية
هذهإنالموجزةاألوليةالماليةالقوانمهذهمنجزءأالمعتبرة)٧(رقمإلى)ا(رقممنالمرفقةالموجزة
والبياناتالمعلوماتكافةمعلناوقدمتهاأعدتهاالتيالشركةإدارةممنوليةهيالموجزةاألوليةالماليةالقوانم
الفحصأعمالإلىاستنادآالموجزةاألوليةالماليةالقوانملهذهفحصنانتانجإظهارممنوليتناإنطلبناها.التي
بهاقمناالتي

للمحاسبينالسعوديةالهينة~منالصادراألوليةالماليةالتتاريرفحصلمعياروفقآمحدودآفحصآفحصناكان
المالية،المعلوماتعلىالتحليليالفحصإجراءاتتطبيقمنأساميةبصفةالمحدودالفحصيتكونالقانونيين
مننطاقآأقلالفحصهذايعدوالمحاسبية.الماليةاألمورعنالشركةفياليمنوليناألشخاصمنواالستفمار

القوانمفيالرأيإبداءإلىأساساتهدفوالتيعليها،المتعارفالمراجعةلمعاييروفقاتتمالتيالمراجعةعملية
الرأيهذامثلنبديالفإننالذاككل،المالية

الفحصنتيجة
الماليةالقوانمعلىإدخالهايتعينمهمةتتعديكأيةوجودلنايتبينلمبه،قمناالذيالمحدودالنحصعلىوبناة
السعوديةالعربيةالمملكةفيعليهاالمتعارفالمحاسبةمعاييرمعتتفقلكيالمرفتةالموجزةاألولية

والسدحانالفوزانجيإمبيكبىعن

انالفونحمدعبدالنأ
٣٤٨رفمنرخبص

_١٤٣٤رمضان٩:التاريخ
م٢٠١٣يوليو١٥:الموافق

االعضاءمكاتبثبكةفىوعضوالسعوهية،العربيةالمملكةفىمسجلةمهنيةشركةوالسدحان،الفوزانجىإمبىكى
سويسريةمنشاةوصالعالمية´´)،جىإمبىئكى(´التعأونيةالعالميةجىإمبىكى1الستقلين



األ~طمصانعإتحادشركة
سعودية)مساهمة(شركة
األوليةالماليالمركزقانمة

مراجعة)(غير
م١٣٢٠يونيو٣٠فيكما

سعودي)(ربيال
ال•>م

~
المتداولةالموجودات

البنوكولدىبالصندوقنقد
صافيء،عمك

صافى٠مخزون
صافى،اخرىمدينةوأرصدةمقدمآمدفوعةمصروفات
عالقةذاتأطرافمنمستحق
المتداولةالموجوداتإجمالى

المتداولةغيرالموجودات
صافيثابتة،أصول
متداولةالنيرالموجوداتإجمالى
الموجوداتإجمالي

الملكةااماتا

المتداولةالمطلوبات
~ل(ون

أخرىداننةوأرصدةمستحقةمصروفات
الدخلوضريبةالزكاةمخصص
المتداولةالمطلوباتإجمالى

متداولةغيرالمطلوبات
الخدمةنهايةةمكافمخصص
متداولةالنيرالمطلوباتإجمالى
المطلوباتإجمالى

الملكيةحقوق
المالرأس

نظامىإحتياطى
مبقاةاربام

الملكيةحقوقمجموح
الملكيةوحقوقالمطلوباتإجمالى

الموجزةاألوليةالماليةالقوانمهذهمنيتجزاالجزءأ)٧(إلى)١(منالمرفقةااليضاحاتتعتبر



األساطمصاثعإتحادشركة
سعودمه)مساهمه(شركة
األوليةالدحلقانمة
مراجعة)(غير

م١٣٢٠يونيو٣٠فيالمثتهيينأشهروالستةثةالنكلفترثى
سعودي)(ربيال

المييعات

المبيعاتتكلفة

الربحإجمالي

وتوزيعبيعمصروفات

وإداريةعموميةمصروفات

الرنيسيةالعملياتمنالتشفيلربح

صافي٠أخرىإيرادات

الفترةربحصافي

منالسهمربحية

الرنيميةالعمليات

األخرىاإليراداتصافى

الفترةربحصافى

ممم~ليمليم

ا•١١رمسليم

الموجزةاألوليةالماليةالقوائمهذهمنيتجزأالجزءأ)٧(إلى)١(منالمرفقةااليضاحاتتعتبر



األ~مصانعإتحادشركة
سعودية)مساهمة(شركة
األوليةالنقديةفقاتالتةقانمة

مراجعة)(غير
م٢٠١٣يونيو٣٠فيالمنتهيةأشهرالستةلفترة

سعودي)(رييال

~
التشنيليآلاألنشطآلمنالنتديآلالتدفقات
الفترةربحصافي
منالناجصافيالنقدمعصافيالرحلمطابقةتسويات
التسغيليةاألنشطة
إهالكات
تحصيلهافيمشكوكديونمخصص
راكدمخزونمخصص
الخدمةنهايةةمكاف
راسماليةارباح

التشنيليةوالمطلوباتالموجوداتفىالتنيرات
عمالء

اخرىمدينةوأرصدةمقدمآمدفوعةمصروفات
مخزون
عالقةذاتأطراف
_د(دن

أخرىداتتوأرصدةمستحقةمصروفات
المدفوعةالزكاة
المدفوعةالخدمةنهايةةمكاف
التشنيليةاألشطةمنالناتجةالنقليةصني

يآلاإلستثمالىاألتشطآلمقالتقديالالتدفقات
التنفيذتحتومشروعاتثابتةاصولشراء

ثابتةاصولبيعمنمتحصالت
اإلستشاريةاألمشطةفيالمستخدمةالنقليةصني
التمحليةا~مشطآلقيالمستحدمآلالتقديالققاتالتة

ارباحتوزيعات
التممليةاألمشطةفيالمستخدمةالنقليةصني
حكمهافيوماالنقديةفيالتفيرصافي
الفترةبدايةفيحكمهافيوماالنقدية
الفترةنهايةفيرحكمهافيوماالنقلية

الموجزةاألوليةالماليةالقوانمهذهمنيتجزاالجزءأ)٧(إلى)١(منالمرفقةااليضاحاتتعتبر

~االنقد`المعامطتنشأت٢٠١٣عاالخطرالنصفااأل

المالراسلزيادةالمبقاةاألرباحتحويل
المالراسلزيادةالنظامياالحتياطيمنتحويل



م٢٠ا٣ينايرافيالرصيد
المالرأسزيادة

الفترةربحصافي
وضريبيةزكويةتسويات
الدخلوضريبةالزكاة
م٢٠ا٣يونيو٣٠فيالرصيد

م٢٠ا٢ينايرافيالرصيد
الفترةربحصافي
وضريبيةزكويةتسريات
.رباحتوزيعات
الدخلوضريبةالزكاة
م٢٠١)يونيو٣٠فيالرصيد

الموجزةاألوليةالماليةالقوانمهذهمنيتجزأالجزءأ)٧(رقمإلى)١(رقممنالمرفقةاإليضاحاتتعتبر



األساطمصانعإتحادشركة
سعودية)مساهمةشركةلم
الموجزةاألوليةالماليةالقوانمحولإيضاحات

مراجعة)(غير
)م>١٣يونيو٣٠

~٠~
بتاريخا٠٧٩١٩٥٠١٠رقمالتجاريالسجلبموجبمسجلة(الشركة)-سعوديةمساهمةشركة-األسالكمصانعإتحادشركة
تاريخفيبالكاملوالمدفوعفيهالمكتتبالشركةملرأسويبلغهذاام)٩٩٠أكتوبر٩(الموافق_١٤١ااألولربيع٢<

سهملكلسعوديةرياالت١>بقيمةسهممليون٣٩إلىمقسمأسعوديرميالمليون٣٩٠المرفقةالموجزةاألوليةالماليةالقوانم
مالراسزيادةتمتوقدسهم)لكلسعوديةرياالت٠١بقيمةسهممليون٣٢ء٥إلىمقسمأسعودي~ميالمليون٠٢٠١٣٢٥()

أسهمخمسةلكلمجانيسهممنحطريقعن)سهملكلسعوديرياالت١٠أسمية(بقيمةربيالمليون٣٩٠ليصبحالشركة
غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىبناءللشركةالنظاميواإلحتياطىالمبقاةاألرباحطريقعنالمالرأسزيادةوتمتقانمة
م٢»٣ابريل١٠الموافق_ا٤٣٤األوليجمادى٢٩بتاريخالمنعقداجتماعهافيالعادية

حديدوشبكالتسليححديدوقضبانللخرسانةمعدنيةتربيطكوأسك(لبانة)تربيطأسالكوتسويقإنتاجهوالشركةغرض
لحاوكواسكبالستيكيةتربيطوأشرطةوأسالكمعدنيةتربيطوأشرطةومجلفنةومسحوبةمطليةصلبوأسالكالتسليح
حديديةومفصالتوصلبنجارةوخشبومساميرشانكةوأسالكأسواروتبكاتمعنيةمالبسقاتوعكوقضبانأكسجين
الحديدودرفلةوصهرالتسليححديدوتقطيعوإستعدالومبسطاتوزوايا

بيانهاواألتيوفروعهاالشركةحساباتالمرفقةالموجزةاألوليةالماليةالقوائمتتضمن

~
الرياض~والمساميرالسياجوثبكوالشانكةالمجلفنةسالكلكالسعوديالمصنع
جدة-التسويرشبكوأعمدةسالكلكالسعوديالمصنع
بريدة-المعدنيةسالكلكالسعوديالمصنع
مشيطخميسر-التسويرشبكواعمدةلألسالكالسعوديالمصنع
الرياض-التربيطألمالكالرياضمصنع
الرياض-المالسلعالقاتالصفيرمصنع
الرياضاألسالك-لسحبالصفيرمصنع
الرياض-والمساميرالدبابيسلصناعةالتقنيالمصنع

النجارالسجل`

ه١هه،)٩١)٤

~٠~

المطبقةالمحاسبيةالمعايير(أ)
للمحاسبينالسعوديةاليينةعنالصادراألوليةالماليةالتقاريرلمعياروفقأالموجزةاألوليةالماليةالقوانمإعدادتم

القانونيين

السنويةالماليةالقوانمفيتظهرالتيواإليضاحاتالمعلوماتكافةتتضمنالالموجزةاألوليةالماليةالقوانم
السنويةالماليةالقوانمفيالواردةالتفصيليةواإليضاحاتالمعلوماتضوءفيقرانتهاتتمأنويجبالمراجعة؟
م٢٠١٢ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالمراجعة

السنويةاألعماللنتانجدقيقأشرأمنتكونالقداألوليةالفترةنتانجإن

نفسرمنديسمبرشهربنهايةوتنتهيعامكلمنينايرأولفىللشركةالماليةالسنةتبدأللشركةاألساسيللنظاموفقأ
العام

اللياسأمسلم(ب
ومفهومالمحاسبياالستحقاقمبدأوباستخدام٠التاريخيةالتكلفةلمبدأوفقأالموجزةاألوليةالماليةالقوانمإعدادتم

االستمرارية

والنشاطالعرضعملة(ج)

للشركةالنشاطعملةتمثلالتيالسعوديةبالرياالتالموجزةاألوليةالماليةالقوانمهذههرضيتم



األ~مصانعإتحادشركة
سعودية)مساهمة(شركة

الموجزةاألوليةالمطيةالقوانمحولإيضاحات
مراجعة)(غير
م٢٠ا٣يونيو٣٠

والتقديراتالحكماستخدام(()

فيثرتنقدالتيواإلفتراضاتوالتقديراتالحكمإستخداماإلدارةمنالموجزةاألوليةالماليةالقوانمإعداديتطلب
هذهأنمنوبالرغموالمصروفات.واإليراداتوالمطلوباتللموجوداتالمبينةالمبالغوعلىالممياساتتطبيق

الفعليةالنتانجتختلفانالممكنمنفإنهاإلدارة،لدىالمتوفرةالحاليةواألحداثالمعلوماتعلىمبنيةالتمتيرات
السنويةالماليةللنتانجدقيقأشرأمنتعتبرالاألوليةالماليةالفترةنتانجأنكماالتقديرات.هذهعنالنهانية

التقديراتفيالتغييراتاثرإظهارويتممستمر،أساسعلىبماالمتعلقةواإلفتراضاتالتقديراتمراجعةتتم
بهاتتأنرالتيالمستقبليةوالفتراتالفحصمحلالفترةفيالمحامبية

مالاالمحامسيةالساسات•٣
المبينةتلكمعتتفقللشركة،الموجزةاألوليةالماليةالقوانمإعدادفيالشركةقبلمنالمتبعةالهامةالمحاسبيةالسياساتإن
م٢٠ا٢ديسبر٣افيالمنتهيةللسنةالمدققةالسنويةالماليةالقوانمفي
المتبعةالمحاسبيةاسياساتأهميليوفيما

حكمهافيوماالنقدية(أ)
والبنوكلدىواألرصدةالصندوقفيالنقدمنحكمهافيوماالنقيةتتكوناألوليةالنقديةالتدفقاتقانمةإعدادألغراض

قيودايةبدونللشركةمتاحةتكونواقلأوشهورثالثةخاللتستحقالتي
عمالء(ب)

احتسابيتمتحصيلها.فيالمشكوكالديونمقابلمخصصخصمبعدللتحققالقابلةقيمتهابصافيالعمالءارصدةتظهر
الناتجالمخصصيدرجوتحصيلهافيالسابقةالشركةوخبرةالديونأعمارعلىبناءتحصيلهافيالمشكوكالديونمخصص
الديونهذهتحصيلإمكانيةمممنالتحققعندتحصيلهافيالمشكوكاليونإعداميتمالدخلبقانمة

المخزون(ج)
البيعثمنفىتحقيقهاالممكنالقيمةصافىوتتمثلاقل.أيهماتحقيقهاالممكنالقيمةصافىأوبالتكلفةالمخزونبنودتظهر
وكافةإكمال)إلىيحتاجكان(إذاالمخزونإنتاجإكمالتكلفةناقصأالعاديالشركةنثماطخاللللمخزونالتقديريأوالفعلي

المخزونلبيعتكبدهاالمتوقعالضروريةالمصروفات
تحتوإنتاجالتاماإلنتاجتكلفةتحديديتمالمرجح.المتوسطبطريقةوالمهماتالغياروقطعالخامالموادتكلفةإحتممابيتم

واألجورالموادتكلفةإلىباإلضافةالمرجحالمتوسطأساسعلىإحتسابهاتمالتيالخامالموادتكلفةتثملبحيثالتسفيل
لذلكحاجةوجودعندالحركةوبطيءالراكدللمخزونمخصصتكوينيتمالمباشرة.غيرالتثمفيلومصروفاتالمباشرة

والمعداتواآلالتالممتلكات(د)
إمثناءتكلفةوتتضمن.)وجدت(إنالقيمةفياالنخفاضوخسانرالمتراكماإلهالكخصمبعدبالتكلفةالثابتةاألصولتظهر
التيوبالحالةالمحددمكانهإلىليصلاألصلعلىإنفاقهايتمالتيالمباشرةالتكاليفكافةإلىباإلضافةالشراءتكلفةاألصل
منتزيدمستقبليةاقتصاديةمنافععليهاترتبإذااألصلعلىتنفقالتيالالحقةالتكاليفرسملةيتملالمتخدامصالحأتجعله
حدوثهافورالدخلبقانمةإثباتهايتماألخرىالنفقاتوكافةلهالمقدراإلنتاجىالعمرأوصللكالمقدرالمعيارياألداء

التاليةللمعدالتوفقأصللكالمقدراإلنتاجيالعمرمدىعلىاالهالكاحتسابفيالثابتالقسططريقةالشركةتتبع

بيان
وإنثماءاتمباني
ومعداتآالت

سيارات
وأدواتعدد
مكتبيةومعداتومفروشاتاثاث

سنأل



األ~مصانعإتحادشركة
سعودية)مساهمة(شركة

الموجزةاألوليةالماليةالقوانمحولإيضاحات
مراجعة)(غير
م١٠ا٣يونيو٣٠

الدفتريةالقيمةوصافيالبيعمتحصالتبينالفرقفيالمتمثلةالثابتةاألصولتخريدأواستبعادخسانرأوأرباحإثباتيتم(د)
الدخلقانمةفيلألصل

~~د(للنا)٩(

فواتيربهاصدرتسواءعليها،الحصولتمالتيوالخدماتللبضانعالمستقبلفيدفعهاسيتمالتيللمبلغالمطلوباتإثباتيتم
الأمالموردمن

الخدمةنهايألمكافأةمخصص(ولم

أمضاهاالتيالفترةأساسعلىالسعوديةالعربيةبالمملكةوالعمالالعمللنظاموفقأالخدمةنهايةمكافأةمخصصإحتسابيتم
العاملإستحقاقعندالمخصصهذاإستخدامويتمالدخلبقانمةالمخصصمبلغتدعيمإدراجويتمالشركةخدمةفيالعامل
للعملتركهعندالخدمهتركةلمكاف

المخصصات(ز)

وقعتألحداثنتيجةظهرتتعاقدية)أو(قانونيةإلتزاماتالشركةعلىيكونعندماالماليةالقوانمفيمخصصتسجيليتم
معقولبشكلاإللتزاممبلغتقديرويمكنالمطلوباتهذهلتسويةإقتصاديةلمنافعخارجةتدفقاتعنهاتنتجقدسابقةفتراتفي

األجنبيةبالعملةالمعامطت(ح)

أماالمعامالت.تلكحدوثوقتالساندةالصرف.سعارباستخدامالسعودي~يالاإلىاألجنبيةبالعمالتالمعامالتتحويليتم
وفقأالسعوديالرميالإلىتحويلهافيتمالماليالمركزتاريخفياألجنبيةتبالعكالنقديةالطبيعةذاتوالمطلوباتالموجودات
إيراداتأوكمصروفاتالصرفأسعارفروقاتخسانرأومكاسبوتدرجالماليالمركزتاريخفيالساندةالصرفألسعار
الدخلقانمةفي

المبيعاتتحقق(ط)
الخصوماتبمقداراإليراداتهذهتخفيضبعدءللعمكالبضاعةشحنأوتسليمعندالمبيعاتمناإليراداتتسجيليتم

إستحقاقهاعنداألخرىاإليراداتإثباتويتم.الممنوحة
(ي)المصروفات

المصروفاتكافةالشركةمنتجاتوتوزيعبيعوظانفمجهوداتعنالنانجةالمصروفاتتمثلوالتوزيعالبيعمصروفات
المشتركةالمصروفاتتوزيعيتم.وإداريةعموميةكمصروفاتتصنيفهايتمالتمويلوأعباءالمبيعاتتكلفةبخالفاألخرى
وثابتمنتظمأساسعلىاألمر،لزمإنواإلداريةالعموميةوالمصروفاتوالتوزيعالبيعومصروفاتالمبيعاتتكلفةبين
الدخلوضريبةالزكاةمخصص(ك)

الزكاةاحتسابيتم(المصلحة)السعوديةالعربيةالمملكةفىوالدخلالزكاةمصلحةعنالصادرةنظمةالشركةتخضع
لمبدأوفثاالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهينةمنالصادرالدخلضريبةوالزكاةمعيارمتطلباتضوءفىالدخلوضريبة
ضريبةمخصصاحتسابيتمالزكويالوعاءعلىبناءالزكاةمخصصاحتسابيتمالمبقاةاألرباحعلىوتحملاالستحقاق
فيمايقالتيةالفتفيبالمخصصالمتعلقةالتقديراتفياالختالفأثرتسجيليتمالمعدل.الدخلصافي.ساسعلىالدخل

المبقاةاألرباحعلىأيضأتحملوالمصلحةقبلمنالنهانيالربطعلىالحصول



األساطمصانعإنحادسركال
سعودبه)مساهمأل(سركه

الموجزهاألولبألالمالبهالفوانمحولإبضاحان
مراجعأل)(غبر
م٢٠١٣بونبو٣٠

النسفبلبهاإلبجارا~(ل)
إثباتويتماإليجار،عقودفترةعلىالثابتالقسطلطريقةوفقأالدخلقانمةعلىالتشغيليةالتأجيرعقودمصروفاتتحميليتم

مدةعلىاإليجارمصروفإجماليمنكخصمياتالموجزةاألوليةالدخلقانمةفياإليجارعقودعلىالمستلمةالخصومات
اإليجارفترة

الماليةاألدوات(م)
القيمةوتعكمىالمالية،دواتلكالتعاقديةاالتفاقياتفيطرفأالشركةتصبحعندماالماليةوالمطلوباتالموجوداتتسجيليتم

أساسعلىالعادلةالقيمةوتحددتقريبأ.العادلةقيمتهاالماليةالقوانمفيتظهرالتيالماليةوالمطلوباتللموجوداتالدفترية
الماليةالقوانمتاريخفيالمتوفرةالموضوعيةاألدلة

األرباحتوزيعاث(ن)
األرباحقيديتمكمااإلدارةمجلمىقبلمناعتمادهايتمالتيالفترةفيكالتزاماتالمرحليةاألرباحتوزيعاتإثباتيتم

عليهاللمصادقةللمساهمينالعامةالجمعيةعلىالحقأالتوزيعاتوتعرضالتوزيعفيهايتمالتيالسنةفيالنهانيةالموزعة
السهمربحيه (س)

أساسعلىالفترةربحوصافياألخرىواإليراداتالرنيسيةالعملياتمنالربحصافيمنلكلالسيمربحيةتحديديتم
مجانيةاسهمأيةإصدار~نرالمقارنةأرقامتعديليراعىكماالفترةخاللالقانمةاألسهملعددالمرجحالمتوسط

منالسهموربحيةاألفرىواإليراداتالمصروفاتمنالسهموربحيةالفترةربحصافيمنالسهمربحيةاحتسابتم
الفترةلخكالقانمةاألسهملعددالمرجحالمتوسطأساسعلىم٢٠ا٣يونيو٣٠فيالمنتهيةالفترةعنالرنيسيةالعمليات
)١إيضاح-رجعى.نراإلعتبارفىالمجانيةاألسهمإصداراخذبعدسهممليون٣٩).٠ا()سهممليون٣٩والبالغة

سعوديرميال٨.٢٢٧>٧٥٨تبلغأعمالإجماليمنسعوديريال٣.٥٧٥<٢٧٨مبلغللشركةالرأسماليةاالرتباطاتبلغت
توريدعناالرتباطاتوهذهسعودي)رميالا٠•٦٢٤•٤٧٢تبلغأعمالإجماليمنسعوديريال٦<٩٢ا•٠٢٢٨٤»٢(

للشركةومعداتوآالتإنتاجخطوط

سعودي)~ميال٤٢>٥ا٤•ا٩٣م:٢٠ا٢(سعوديرميال٣٠•٠٦٣.٤٣٩مبلغللشركةالمحتملةالمطلوباتإجماليبلغتكما
بنكيةضماناتعن

م



األسر~مصانعإتحادشركة
سعودية)مساهمة(شركة

الموجزةاألوليةالماليةالقوانمحولإيضاحات
مراجعة)(غير
م١٣٠٢يونيو٣٠

العطامحألالثثا
حديدبأنشطةيختصوالذيوالبناءاإلنشاءقطاعهماقطاعينفيأساسيةبصفةللشركةاإلنتاجيةالقطاعاتتقسيميتم

والذيالمدنيالقطاعوالتربيطكواسكالشانكةاألسالكوالسياجءشبكبمقاسرثهاءالمساميراألرضياتصبالتسليح،شبك
المعدنيةوالبابيساألسرة،شبكوالمغطاةالمعدنيةالمالسقاتعك(اللبانة)،األعالفتربيطأسالكتصنيعبأنشطةيختص
قطاعكلعناألساسيةالماليةالبياناتبيانيلي.وفيما

~

المبيعات
المبيعاتتكلفة
الربحإجمالي
م•م.م.مي

المبيعات
المبيعاتتكلفة
الربحإجمالي

علىوالمطلوباتالموجوداتبنودتخصيصعمليأالممكنغيرمنفإنهإدارتهاوهيكلالشركةعمللطبيعةنظرأ
إيراداتأيةللشركةتوجدالوالسعوديةالعربيةالمملكةداخلالشركةموجوداتكافةتقعكماالمختلفةالتشفيلقطاعات
بالتصديرمتعلقة

)م٠ا٣يوليوا٥الموافق_ا٤٣٤رمضان٦بتاريخالموجزةاألوليةالماليةالقوانمهذهإعتمادتم

م


