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الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة   
)شركة مساھمة سعودیة(  

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

٥ 
 

 

 عام -۱
والمسجلة بمدینة  ،شركة مساھمة سعودیة ("الشركة"أو "الشركة األم") ،تأسست شركة الیمامة للصناعات الحدیدة

رقم بموجب قرار معالي وزیر التجارة   ھـ۱/۰٦/۱٤۰۹بتاریخ۱۰۱۰۰۷۰۷۹٤الریاض بالسجل التجاري رقم  
) بتاریخ ۱٤۹۱رقم ( الشركة تأسیس إعالن على بالموافقة ھـ وقرارمعالیھ۲۰/۳/۱۳۲۷بتاریخ  )۷۲٦(

/ص ۱٤٤وجرى الترخیص للمجموعة بموجب الترخیص الصناعي رقم  م۲٦/٦/۲۰۰٦الموافق  ھـ۱٤۲۷/٥/۳۰
 ھـ والتعدیالت الالحقة لھ، تتمثل أنشطة الشركة فیما یلي:۲۲/۰۳/۱٤۰۹بتاریخ 

(سوداء / مجلفنة) وأنابیب حدیدیة مزخرفة للدیكور، وتقطیع صاج، إنتاج  ملحومة طولیاً  إنتاج أنابیب صلب )أ
أشرطة وكلبسات للتخریم والتربیط، وحواجز طرق، وأسیاخ حدید التسلیح من الخردة، وعربات یدویة، صاج 

على البارد  معرج متنوع، أسیاخ حدید التسلیح من الخردة، قطاعات حدیدیة مجوفة، قطاعات حدیدیة مشكلة
 وإطارات ھیكلیة مجسمة.

 إنتاج أعمدة كھربائیة مجلفنة وملحقاتھا. )ب
 إنتاج أبراج نقل الطاقة الكھربائیة. )ج
 إنتاج قطاعات حدیدیة خاصة بالمنشآت المعدنیة. )د
 

 تعمل الشركة من خالل مصانع لھا داخل المملكة وتعمل ھذه المصانع بموجب السجالت التجاریة التالیة:
 

 التجاري تاریخ السجل التجاري السجلرقم  المدینة المصنع 
 ھـ۲۸/٤/۱٤۱۰ ٤۰۳۰۰٦۸۰٤۳ جدة الیمامة للصناعات الحدیدیة  
 ھـ۹/۳/۱٤۲٥ ٤۰۳۰۱٤۸۹۳۸ جدة الیمامة لألعمدة الكھربائیة  

 ھـ۷/۳/۱٤۲۹ ۲۰٥۰۰٥۹۰٤٥ الدمام الیمامة للصناعات الحدیدیة  
 ھـ۹/۷/۱٤۲۹ ٤۰۳۰۱۸۰۸۸٦ جدة الیمامة إلنتاج أبراج الطاقة الكھربائیة

 
الشركة بالسوق المالیة وجاري  أسھم بإدراج قامت ھیئة السوق المالیةم ۲۲/٥/۲۰۱٦ الموافقھـ ۱٥/۸/۱٤۳۷ في

ركة ش إلىشركة مساھمة سعودیة (مقفلة)  إتخاذ اإلجرارات النظامیة لتعدیل النظام األساسي للشركة لتحویلھا من
 .عامة مساھمة سعودیة

 
القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للشركة والشركة التابعة التالیة (شركة الیمامة لحدید التسلیح) والتي یقع تتضمن 

 المجموعة"):لصناعیة ( یشار الیھما معاً بـ "مركزھا الرئیسي بالریاض والمصنع بمدینة ینبع ا
 نسبة الملكیة بلد التأسیس أسم الشركة

 %۷۲٫٥ المملكة العربیة السعودیة )سعودیة مقفلة (شركة مساھمة التسلیحشركة الیمامة لحدید 
 

 یتمثل نشاط الشركة التابعة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حدید التسلیح.
 

 كالتالي: للشركة العنوان المسجل
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 ۱۱٥۳٤الریاض 
  ٥٥۳۰۳ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة



الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة   
)شركة مساھمة سعودیة(  

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

٦ 
 

 

 عام (تابع)     -۱
یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ٥۰۸بلغ رأس المال المكتتب فیھ والمدفوع بالكامل مبلغ  ،م۲۰۱٦یونیو  ۳۰في 

ملیون سھم) قیمة  ٥۰٫۸م: ۲۰۱٥یونیو  ۳۰ملیون سھم ( ٥۰٫۸ملیون لایر سعودي) موزع على  ٥۰۸م: ۲۰۱٥
 سعودي).لایر  ۱۰م: ۲۰۱٥یونیو  ۳۰لایر سعودي ( ۱۰كل منھا 

 
 أسس اإلعداد -۲

 
 المطبقة المحاسبیة المعاییر )أ(

تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة 
 السعودیة وتمشیاً مع معیار التقاریر المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 
تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة كافة التسویات والتي تتكون أساساً من اإلستحقاقات المتكررة 
العادیة المعتبرة ضروریة بواسطة اإلدارة لتظھر قائمة مركز مالي عادلة ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة. 

لمعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالیة السنویة ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة على جمیع ا
یة األولیة ھذه القوائم المالالتي یتم إعدادھا وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. 

 ۳۰یة في الموحدة یجب أن تتم قراءتھا مقرونة مع القوائم المالیة السنویة المراجعة للمجموعة للسنة المنتھ
 م.۲۰۱٥سبتمبر 

 
 أسس القیاس   )ب(

الموحدة المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا اإلستثمارات في األوراق  األولیة تم عداد القوائم المالیة
  .المالیة المتاحة للبیع والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمراریة

 
 أسس توحید القوائم المالیة )ج(

سبتمبر لكل سنة. تم إعداد  ۳۰القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة كما في تشمل 
 . القوائم المالیة للشركة التابعة لنفس سنة التقریر

 
 الشركة التابعة 

السیطرة عندما یكون للمجموعة القدرة على التحكم الشركھ التابعة ھي منشآه تسیطر علیھا المجموعة. وتتوفر 
في السیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتھا. وعند تقییم السیطرة، تؤخذ باالعتبار 
حقوق التصویت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي. یتم توحید الشركات التابعة من تاریخ االستحواذ 

 .یخ الذي تحصل فیھ الشركة على السیطرة) ویتم االستمرار في التوحید حتى تاریخ توقف السیطرة(التار
 

كافة األرصدة والمعامالت والمصروفات واألرباح والخسائر المحققة وغیر محققة الناتجة عن المعامالت بین 
 المجموعة یتم استبعادھا عند التوحید. شركات

 
 الحصص غیر المسیطرة 

الحصص غیر المسیطرة في الحصص في الشركة التابعة التي ال تحتفظ بھا الشركة والتي تقاس بالحصة تتمثل 
التناسبیة في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ویتم معالجة المعامالت مع األطراف التي تمتلك 

 . الحصص غیر المسیطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة
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 (لایر سعودي)
 

۷ 
 

 

 اإلعداد (تابع)أسس      -۲
 

 عملة العرض والنشاط  )د(
عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض والنشاط للشركة األم والشركة تم 

 .التابعة
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات )ه(
 الموح���دة م���ن اإلدارة القی���ام بإس���تخدام بع���ض األحك���ام والتق���دیرات األولی���ةإع���داد الق���وائم المالی���ة یتطل���ب 

واإلفتراض������ات الت������ي ت������ؤثرعلى تطبی������ق السیاس������ات المحاس������بیة والمب������الغ المعروض������ة للموج������ودات 
 . والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات

 
ة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقتتم 

 .في الفترة التي تتم فیھا تلك المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا
 

یلي توضیحاً للمعلومات عن أھم التقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات فیما 
 :على المبالغ الظاھرة في القوائم المالیة الموحدة، والتي تم إدراجھا في اإلیضاحات المحاسبیة التي لھا أثر ھام

 
 المدینة  التجاریةإنخفاض قیمة الذمم 

یتم تكوین مخصص اإلنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن ی
المستحقة وفقاً للشروط األصلیة لإلتفاقیة. إن الصعوبات المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ 

المالیة الكبیرة التي تواجھ العمیل، وامكانیة دخول العمیل في مرحلة إفالس أو إعادة الھیكلة المالیة، والعجز 
أو التأخر في السداد تعتبر جمیعھا مؤشرات على وجود دلیل موضوعي إلنخفاض في قیمة الذمم المدینة 

. بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غیر الفردیة الھامة، التجاریة
ولكنھا متأخرة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي، ویتم إثبات مخصص باألخذ باإلعتبار طول المدة الزمنیة وفقاً 

 .لمعدالت اإلسترداد السابقة
 

 ة مخصص أصناف مخزون بطیئة الحرك 
والمخزون الذي إنخفضت قیمتھ اإلستردادیة  تقوم اإلدارة بتكوین مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة

. وتستند تقدیرات صافي القیمة االستردادیة للمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت عن تكلفتھ الدفتریة
شر األسعار أو التكالیف المرتبطة بشكل مبا استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار التقلبات في

 .لفترةابأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة 
 

 الت والمعداتاألعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآل
والمعدات بغرض إحتساب اإلستھالك. یتم تحدید الت اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلتحدد اإلدارة األعمار 

ھذا التقدیر بعد األخذ باالعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه 
الموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل التغیر في مصروفات 

 .) في الفترات الحالیة والمستقبلیةاإلستھالك (إن وجدت
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 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۸ 
 

 

 أسس اإلعداد (تابع)     -۲
 

 (تابع)إستخدام األحكام والتقدیرات  )ه(
 

 اإلنخفاض في القیمة وعدم إمكانیة تحصیل الموجودات غیر المالیة
یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة فیما إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة اإلنخفاض في قیمتھا كلما كانت 
األحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لإلسترداد. ویتم إثبات خسارة 

القیمة  قیمة الدفتریة لألصل قیمتھا القابلة لإلسترداد.اإلنخفاض في القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھا ال
القابلة لإلسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة المتبقیة لالستخدام أیھما أعلى. یتم 

ت اتجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات نقدیة مستقلة قابلة للتحدید. یتم مراجعة الموجود
الغیر متداولة وتلك التي تعرضت لإلنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل 
قائمة مركز مالي. وعندما یتم الحقاً عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو 

أن  ترداد، ولكن القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا یجبوحدة تولید النقد إلى التقدیر المعدل لقیمتھا القابلة لإلس
ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدیدھا لم یتم تسجیل أي خسارة 
اإلنخفاض في قیمة الموجودات أو وحدة تولید النقد في السنوات السابقة. ویتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض 

 .الموحدةاألولیة یمة كإیرادات مباشرة في قائمة الدخل في الق
 

 اإلنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع
تمارس اإلدارة حكمھا لحساب خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع وكذلك الموجودات التي 

انخفاض غیر مؤقت في قیمة تتعلق بھا. وھذا یتضمن تقییم األدلة الموضوعیة التي تتسبب في حدوث 
االستثمارات. وفي حالة كانت أدوات الملكیة وأي انخفاض كبیر ومتواصل في القیمة العادلة لالستثمارات في 
األسھم أقل من تكلفتھا، یتم اعتبار ذلك كدلیل موضوعي لھذا االنخفاض في القیمة. إن تحدید ماھیة االنخفاض 

دارة إجراء تقدیرات. كما ترى اإلدارة أن فحص اإلنخفاض في القیمة "الكبیر" و "المتواصل" یتطلب من اإل
سیكون مالئماً عند وجود دلیل على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر فیھا، وأداء القطاعات واألعمال، 

 %۲۰سبة نوالتغیرات في التكنولوجیا، والتدفقات النقدیة التشغیلیة والتمویلیة. باإلضافة لذلك، ترى اإلدارة أن 
أو أكثر ھو معیار معقول لإلنخفاض الكبیر الذي یكون أقل من تكلفتھا بغض النظر عن مدة ھذا االنخفاض 
وتقوم بإدراجھ في قائمة الدخل الموحدة كمخصص لإلنخفاض في قیمة اإلستثمارات. االنخفاض المتواصل 

ر بغض النظر عن قیمتھ ویتم إدراجھ في أشھر أو أكث ۹یمثل اإلنخفاض الذي یقل عن التكلفة والمستمر لفترة 
قائمة الدخل الموحدة كمصروف إنخفاض في قیمة االستثمارات. الخسارة المدرجة سابقاً لإلنخفاض في قیمة 

 .اإلستثمارات في أسھم ال یمكن عكسھا في قائمة الدخل الموحدة
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
السیاسات المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة تتفق مع تلك المستخدمة 

م، والقوائم المالیة األولیة الموحدة لفترة المقارنة. ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰إلعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
ة المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد ھذه  القوائم المالیة األولیة الموحدة. تم إعادة فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھام

 تبویب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طریقة عرض الفترة الحالیة:
 
 النقد وما في حكمھ -أ

النقد وما في حكمھ من األرص����دة لدى البنوك والنقد في الص����ندوق والودائع ألجل واإلس����تثمارات في یتكون 
ستحق خالل فترة صنا ستثماریة والقابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة وت شھر أو أقل من تاریخ اإلستثمار  ۳دیق إ أ

 .األصلي، والمتاحة للمجموعة دون أي قیود
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 الذمم التجاریة المدینة -ب
خص��م المخص��ص��ات للدیون المش��كوك في تحص��یلھا. الذمم المدینة التجاریة بمبلغ الفاتورة األص��لي بعد تظھر 

ویتم تكوین مخص����ص بالدیون المش����كوك في تحص����یلھا عند وجود دلیل موض����وعي یش����یر إلى عدم مقدرة 
المجموعة على تحص��یل المبالغ المس��تحقة وفقاً للش��روط األص��لیة للذمم المدینة. ویتم ش��طب الدیون المعدومة 

بھا. ویتم تحمیل المخص����ص����ات على قائمة الدخل الموحدة. وأي عند تحدیدھا مقابل المخص����ص����ات المتعلقة 
 إستردادات الحقة لمبالغ الذمم المدینة والتي تم شطبھا سابقاً تضاف إلى اإلیرادات.

 
 المخزون  -ج

تم قیاس المخزون بس����عر التكلفة أو ص����افي القیمة القابلة لالس����ترداد أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باس����تخدام 
المتوس������ط المرجح. وتتض������من التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لش������راء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو طریقة 

 .التحویل والتكالیف األخرى التي یتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة
رة على ج المباش��في حالة المخزون المص��نع وتحت التص��نیع، تتض��من التكلفة حص��ة مناس��بة من تكالیف اإلنتا

 .أساس الطاقة التشغیلیة العادیة
 

تتكون ص���افي القیمة القابلة لالس���ترداد من س���عر البیع التقدیري خالل الس���یر االعتیادي لألعمال بعد خص���م 
تكالیف االنتاج االض�افیة لإلكمال ومص�روفات البیع والتوزیع. ویتم تكوین مخص�ص (عند اللزوم) بالمخزون 

 .والمخزون الذي إنخفضت قیمتھ اإلستردادیة عن تكلفتھ الدفتریة كة والتالفالمتقادم وبطيء الحر
 

 استثمارات في أوراق مالیة متاحة للبیع -د
من االس����تثمارات في األس����ھم  %۲۰تتكون االس����تثمارات المتاحة للبیع بش����كل رئیس����ي من حص����ة تقل عن 

االستثماریة، وھي لیست استثمارات لغرض المدرجة أو غیر المدرجة بما في ذلك االستثمارات في الصنادیق 
االتجار وال تمتلك الشركة فیھا أي تأثیر جوھري أو سیطرة. وتقید ھذه االستثمارات مبدئیاً والحقاً یعاد قیاسھا 
بالقیمة العادلة. ویتم قید أیة تغیرات في القیمة العادلة ض�������من حقوق الملكیة كاحتیاطي قیمة عادلة حتى یتم 

ستثمارات. ویتم قید أي انخفاض كبیر ومتواصل في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع (إن وجد) استبعاد تلك اال
في قائمة الدخل الموحده. ویتم تحدید القیمة العادلة لالس���تثمارات المتداولة في س���وق مالي نش���ط بالرجوع إلى 

ئمة المركز المالي. وبالنس����بة أس����عار الس����وق المدرجة فیھ تلك االس����تثمارات بنھایة یوم التداول في تاریخ قا
لالستثمارات غیر المتداولة في سوق مالي نشط، بما في ذلك االستثمارات في حقوق الملكیة غیر المدرجة یتم 
تحدید القیمة العادلة باس���تخدام تقنیات تقییم معینة. وتتض���من ھذه التقنیات اس���تخدام معامالت الس���وق األخیرة 

جوع إلى القیمة الس�������وقیة الحالیة ألداة أخرى والتي تماثلھا إلى حد كبیر، التي تمت بین أطراف جادین، والر
وتحلیل التدفقات النقدیة المخصومة وخیار نماذج التسعیر، وبخالف ذلك، تعتبر التكلفة ھي القیمة العادلة لھذه 

 .االستثمارات
 

 مصروفات مؤجلة  -ه
فید لقة بأنش��طتھا قبل مرحلة التش��غیل والتى تس��تفي المص��روفات المؤجلة التي تكبدتھا المجموعة والمتعتتمثل 

منھا الس����نوات القادمة. ھذا ویتم إطفاؤھا على مدى الفترة التقدیریة لالنتفاع بھا بإس����تخدام القس����ط الثابت بحد 
 .أقصى خمس سنوات
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 ممتلكات وآالت ومعدات  -و
والمعدات بس������عر التكلفة بعد خص������م اإلس������تھالك المتراكم وخس������ارة اإلنخفاض الممتلكات واآلالت تظھر ا

المتراكمة، إن وجدت. تتض���من التكلفة المص���روفات التي تتعلق مباش���رًة بإقتناء األص���ل. تكالیف التمویل عن 
القروض لتمویل تش���یید األص���ول تتم رس���ملتھا خالل الفترة الزمنیة المطلوبة إلكمال وإعداد األص���ل لغرض 

 .ستخداماإل
  

الموحدة عند تكبدھا. یتم تحمیل اإلس���تھالك على قائمة األولیة النفقات األخرى یتم إثباتھا في قائمة الدخل كافة 
الموحدة بإس�������تخدام طریقة القس�������ط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للمتلكات واآلالت  األولیة الدخل

 . والمعدات
 

الموحدة أما التحس���ینات التي تزید في قیمة األولیة مص���روفات اإلص���الح والص���یانة على قائمة الدخل تحمل 
 .الموجودات ذات العالقة أو تطیل أعمارھا بصورة جوھریة فتتم رسملتھا

 
یحتس��ب إس��تھالك على األراض��ي المملوكة، یس��تھلك الفرق بین تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات وقیمتھا ال 
 على أقساط سنویة متساویة على –إعتباراً من تاریخ شرائھا أو تركیبھا  –دیریة في نھایة مدة استخدامھا التق

مدى أعمارھا اإلنتاجیة المتوقعة. أما فیما یتعلق باحتس�����اب اإلس�����تھالك للش�����ركة التابعة لبندي مباني وآالت 
 .تجةومعدات إنتاج مصنع الورق فیتم ذلك بموجب طریقة عدد الوحدات المن

 
 الجاریة وفترة المقارنة: للسنةفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للبنود الرئیسیة لھذه الموجودات 

 السنوات البند
  ۳۳ -۲۰ مباني 

  ۲۰ -۱۰ آالت ومعدات
 ٥ أجھزة وبرامج حاسب آلي واألجھزة الكھربائیة

 ٥ األثاث واألجھزة المكتبیة
 ٥ السیارات

 
 والمبالغ المستحقة الدفعالذمم الدائنة  -ز

المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب س��دادھا في المس��تقبل مقابل البض��اعة أو الخدمات التي یتم الحص��ول یتم 
 .علیھا سواء تم تقدیم فاتورة عنھا من قبل المورد أم ال

 
 القروض -ح

إدراج القروض بالمبالغ المس����تلمة بعد خص����م تكالیف المعاملة المتكبدة، كما یتم تأجیل العموالت اإلداریة یتم 
المخص���ومة مقدما من قرض ص���ندوق التنمیة الص���ناعیة الس���عودي وعرض���ھا مخص���ومة من مبلغ القرض 

ض الس�������ائدة في األص�������لي. یتم إطفاء تلك العموالت، والتي التختلف جوھریا عن معدل الفائدة على القرو
الس�وق، على مدى عمر القرض بطریقة القس�ط الثابت. ویتم رس�ملة تكالیف االقتراض العائدة مباش�رة إلنش�اء 
موجودات مؤھلة حتى تص����ل إلى المرحلة التي یكتمل عندھا بش����كل جوھري جمیع األنش����طة الالزمة إلعداد 

 األولیةمیل ھذه التكالیف على قائمة الدخل الموجودات المؤھلة لالس�������تخدام المحدد لھا، وبخالف ذلك، یتم تح
 .الموحدة
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 المخصصات -ط
ى المجموعة إلتزام نظامي حالي أو تعاقدي علاالعتراف بالمخص�����ص إذا ظھر نتیجة ألحداث س�����ابقة أن یتم 

 .لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا اإللتزامیمكن تقدیره بشكل موثوق، ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة 
 

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -ي
یتم إحتس����اب مخص����ص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة الس����عودیة 

ة س القیمالموحدة. ویتم إحتس������اب ھذه المكافأة على أس������ااألولیة ویمثل مبلغ مس������تحق یقید على قائمة الدخل 
 .الحالیة للمزایا المقررة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ العمل في تاریخ قائمة المركز المالي

 
 تحقق اإلیرادات  -ك

 تتحقق اإلیرادات عند إستیفاء الشروط التالیة:
 للمجموعة. اقتصادیةبتدفق منافع  احتمالیةوجود • 
 سدادھا.یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد • 
 إمكانیة تحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ وإمكانیة قیاسھا بشكل موثوق.• 

یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً. ویجب كذلك إستیفاء معاییر 
 اإلیرادات.التحقق المحددة أدناه قبل تحقق 

 
 مبیعات بضائع

یتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن المنتجات التي یتم بمقتضاھا انتقال المخاطر والمنافع 
الھامة المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال یكون للمجموعة سیطرة فعالة او مشاركة إداریة 

البضاعة. ویتم تسجیل المبیعات بعد خصم المردودات والخصم  مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة بملكیة
 .التجاري وخصم الكمیة

 
 اإلنشاءات

یتم إثبات إیرادات العقود على أساس طریقة نسبة اإلنجاز لكل عقد والتي یتم تحدیدھا باستخدام قیاس مخرجات 
العقد) أو القیام بدالً من ذلك بتطبیق العقد (إجراء حصري للعمل المنجز أو الجزء المستكمل فعلیا من أعمال 

قیاس مدخالت العقد (نسبة التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ إلى إجمالي التكلفة المقدرة للعقد). تشتمل تكلفة العقد 
على التكلفة والمصروفات العمومیة واإلداریة العائدة مباشرة إلى العقد من تاریخ ضمان العقد وحتى االنتھاء 

رسملة تكالیف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء موجودات مؤھلة وتدرج كتكالیف عقود. یتم  بالكامل. یتم
إدراج التغیرات في تقدیرات التكالیف وخسائر العقود غیر المستكملة (إن وجدت) في الفترة التي یتم فیھا تحدید 

اوز إجمالي إیرادات العقد، یتم تلك التغیرات. وعندما یكون من المحتمل أن إجمالي تكالیف العقد سوف یتج
 إدراج الخسارة المتوقعة مباشرة.

 
 المصروفات -ل

البیع والتوزیع تمثل المص�����روفات الناتجة عن مجھودات المجموعھ في وظائف البیع والتوزیع.  مص�����روفات
تم تص��نیفھا ی وتكالیف اإلكتتاب العام األولي كافة المص��روفات األخرى بخالف تكلفة المبیعات وأعباء التمویل

كمص�����روفات عمومیة وإداریة. یتم توزیع المص�����روفات المش�����تركة بین تكلفة المبیعات ومص�����روفات البیع 
 .والتوزیع والمصروفات  العمومیة واإلداریة إن لزم األمر، على أساس منتظم
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 الزكاة -م
ة بالمملكة العربیة الس���عودی الھیئة العامة للزكاة والدخلالش���ركة وش���ركتھا التابعة للزكاة وفقاً ألنظمة  تخض���ع

. ویتم احتس�������اب مطلوبات الموحدةاألولیة ") ویتم إثبات اس�������تحقاق للزكاة ویحمل على قائمة الدخل الھیئة("
تم فیھا في الفترة التي ی الھیئةن قبل الزكاة اإلض���افیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على س���نوات س���ابقة م

 .إصدار الربوط النھائیة
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة -ن
تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة للمجموعة على أساس أسعار التحویل  یتم

لھا تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویالسائدة بتاریخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي 
لتعكس ما یعادلھا بالعملة الوظیفیة للمجموعة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. تدرج فروقات 

 .الموحدة للفترة الجاریةاألولیة التحویل الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل 
 

 توزیعات األرباح  -س
تس�������جیل توزیعات األرباح المرحلیة كإلتزام في الفترة التي یتم فیھا إعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة، كما  یتم

 .یتم قید توزیعات األرباح النھائیة فى السنة التى تعتمد خاللھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین
 

 التقاریر المالیة القطاعیة  -ع
األعمال ھو مجموعة من األصول والعملیات المرتبطة بتقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر  قطاع

وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ویشمل القطاع الجغرافي تقدیم منتجات أو خدمات 
ئات في بیضمن بیئة اقتصادیة محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل 

 .اقتصادیة أخرى
 

 اإلحتیاطي النظامي -ف
من ص����افي دخلھا  %۱۰لنظام الش����ركات بالمملكة العربیة الس����عودیة، على الش����ركة تحویل ما نس����بتھ  وفقاً 

من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر متاح  %٥۰الس��نوي إلى اإلحتیاطي النظامي حتى یص��ل ھذا االحتیاطي 
 .للتوزیع على المساھمین

 
 بات المحتملة والموجودات المحتملةالمطلو -ص

 المطلوبات المحتملة )۱
جمیع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف یتأكد وجودھا فقط من خالل وقوع أو 
عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة والتي ال تخضع لسیطرة كاملة من 

االلتزامات الحالیة الناجمة عن أحداث سابقة ولكنھا غیر مثبتة لألسباب التالیة: قبل المجموعة، أو جمیع 
) عدم وجود إحتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادیة سیكون مطلوباً لتسویة ۱(

كل قائمة  عا بتاریخ) عدم إمكانیة قیاس مبلغ االلتزام بموثوقیة كافیة؛ فانھ یجب تقییمھا جمی۲اإللتزام، أو (
 .   مركز مالي واإلفصاح عنھا في القوائم المالیة للمجموعة ضمن المطلوبات المحتملة

 
 الموجودات المحتملة )۲

جمیع الموجودات المحتملة الناجمة عن أحداث س��ابقة التي س��وف یتأكد وجودھا فقط من خالل وقوع أو 
غیر المؤكدة والتي ال تخض��ع لس��یطرة كاملة من عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث المس��تقبلیة 

قبل المجموعة یجب تقییمھا جمیعھا بتاریخ كل قائمة مركز مالي واإلفص�������اح عنھا في القوائم المالیة 
 .للمجموعة ضمن الموجودات المحتملة
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۱۳ 
 

 

 ذمم تجاریة مدینة -٤
 یلي: مما یونیو ۳۰ تتكون الذمم التجاریة المدینة كما فيأ  -٤

 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م إیضاح 
    

 ۱۹۳٫۹۹٤٫٦۲٥ ۲٤۷,۹۳۱,۷٤٦ ۱۳ أطراف ذات عالقة -عمالء تجاریون 
 ۱٤۸٫۲٥٥٫۸۲۳ ۱۲۳,٤٥۷,۸۱۷  آخرون -عمالء تجاریون 

  ۳۷۱٫۳۸۹٫٥٦۳ ۳٤۲٫۲٥۰٫٤٤۸ 
 )۲٫٦۷۰٫۰٥۸( )٥٫۳۳۷٫۷۸٤( ب -٤ یخصم: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

  ۳٦٦٫۰٥۱٫۷۷۹ ۳۳۹٫٥۸۰٫۳۹۰ 

 
 خالل الفترة: الدیون المشكوك في تحصیلھاالحركة في مخصص فیما یلى ب  -٤

 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م 
   

 ۲٫٦۷۰٫۰٥۸ ۲٫۳٤۷٫۷۸٤ الرصید في بدایة الفترة
 -- ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ المكون خالل الفترة

 ۲٫٦۷۰٫۰٥۸ ٥٫۳۳۷٫۷۸٤ الرصید في نھایة الفترة

 
 :م۲۰۱٦ یونیو ۳۰وفیما یلي تحلیل ألعمار الذمم المدینة التجاریة كما في  ج -٤

 الذمم التجاریة المدینة 
  

 ۹۰٫۰۷٦٫۸۳۱ یوم ۳۰ -من یوم 
 ۱۷۲٫٥٥٥٫۱٤٤ یوم ٦۰ –یوم  ۳۱من 
 ۹٥٫۸۰۱٫۳۱٥ یوم ۹۰ –یوم  ٦۱من 
 ٦٫٤٦۰٫۱٤٥ یوم ۱۲۰ –یوم  ۹۱من 
 ۲٥۲٫۷٥۰ یوم ۱۸۰ –یوم  ۱۲۱من 
 ۳٫۸٤٥٫۹٥۱ یوم ۲۷۰ –یوم  ۱۸۱من 

 ۲٫۳۹۷٫٤۲۷ یوم ۳٦۰أكثر من 
 ۳۷۱٫۳۸۹٫٥٦۳ الفترةالرصید في نھایة 
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 آالت ومعداتو ممتلكات -٥
اآلالت والمعدات، ممتلكات ومعدات مرھونة لصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودي وتتضمن الممتلكات  .أ

 ۳۰ بلغ صافي قیمتھا الدفتریة في وملحقاتھا،مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائیة فرع الشركة، (الصندوق) تخص 
 .ملیون لایر سعودي) ٦۳م: ۲۰۱٥ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۷۰مبلغ  م۲۰۱٦ یونیو
 

م ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي في  ۹۸تقع مباني مصنع الشركة التابعة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة  .ب
ملیون لایر سعودي) على قطعة أرض مستأجرة من اإلدارة العامة للھیئة الملكیة بینبع  ۱۰۲ م:۲۰۱٥ یونیو ۳۰(

ھـ بإیجار سنوي إسمي. اإلیجار قابل للتجدید لمدة مماثلة بنفس ۱٤۲۷ربیع الثاني  ٥سنة، تبدأ من  ۳٥لمدة 
 الشروط وشروط أخرى كما ھو متفق علیھ بواسطة األطراف المعنیة.

 
 یونیو ۳۰م (۲۰۱٦ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۹۹مباني الشركة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة إن  .ج

ملیون لایر سعودي) مقامة على أراضي مستأجرة من ھیئة المدن الصناعیة ومناطق التقنیة بإیجار  ۹۰م: ۲۰۱٥
ھـ، اإلیجار قابل للتجدید لمدة مماثلة بنفس الشروط أو ۱٤۲۹شوال  ۲۹سنة تبدأ في  ۲۰سنوي رمزي لمدة 

ألبراج حیث أنھما مقامان شروط أخرى كما ھو متفق علیھ بواسطة األطراف المعنیة، ما عدا مصنعي األعمدة وا
 .على أرض مملوكة للشركة

 
  ئتمانیةإتسھیالت  -٦

 
 تسھیالت بنكیة من بنوك محلیة

ملیون لایر سعودي  ۸۱۷٫٥لدى المجموعة تسھیالت بنكیة مستخدمة مع بعض البنوك المحلیة بإجمالي مبلغ 
لة وتسھیالت بنكیة قصیرة وطوی ملیون لایر سعودي) تتمثل في خطابات ضمان وإعتمادات مستندیة ۸۸٦م: ۲۰۱٥(

األجل وذلك لتغطیة متطلبات رأس المال العامل والمتطلبات الرأسمالیة لشركات المجموعة. إن كافة التسھیالت 
 .البنكیة تحمل بعموالت بنكیة وفقاً لألسعار السائدة في السوق ومضمونة بواسطة سند ألمر صادر من الشركة

 
 السعوديقروض صندوق التنمیة الصناعیة 

م على قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي بغرض توسعة مصنع ۲۰۱۳أكتوبر  ۳۱حصلت الشركة في 
ملیون لایر سعودي، ویسدد القرض على أقساط نصف سنویة  ۱٦٫۹الیمامة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا بحد أقصى 

نوفمبر  ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۲ربیع الثاني  ۱٥م وتنتھي في ۲۰۱٥یولیو  ۳۱ھـ الموافق ۱٤۳٦شوال  ۱٥تبدأ في 
م، ھذا القرض مضمون برھن المباني والمنشآت المقامة أو التي ستقام على أرض المصنع مع كامل المصنع ۲۰۲۰

وآالتھ ومعداتھ وتوابعھ وملحقاتھ وكل ما یتم الحصول علیھ الحقاً من أجل المشروع، تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط 
 .إلحتفاظ بنسب مالیة معینةوالتي من ضمنھا ا
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 تسھیالت إئتمانیة (تابع)  -٦
 األجل قصیرة قروض .أ

القروض البنكیة قصیرة األجل مبالغ غیر مسددة تحت حساب تسھیالت سحب على المكشوف وتسھیالت  تتمثل
 .قروض قصیرة األجل مع بعض البنوك التجاریة لتمویل متطلبات رأس المال العامل لشركات المجموعة

 :اآلتي من یونیو ۳۰في  كما األجل قصیرة البنكیة القروض تتكون
 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م  
    

 ۱۰۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱۷۱٫۰۸۲٫٤۷۰  البنك السعودي الفرنسي
 ۳٤٦٫۱۸۱٫٦٥۸ ۱۹۰٫۲۰۰٫۲۰۰  البنك العربي الوطني 

 -- ٦٤٫۳٥٦٫۷۸٦  البنك السعودي لإلستثمار
 ۱۱٫۷۲۰٫۳۱٥ --  مصرف الراجحي

  ٤۲٥٫٦۳۹٤٦ ٫٤٥٦۱٫٤۰۱٫۹۷۳ 
 

 طویلة األجل قروض .ب
 :مما یلي یونیو ۳۰في  كما األجل طویلة البنكیة القروض تتكون

 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م  
    

 ۱٦٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱٥٫۹۰۰٫۰۰۰  صندوق التنمیة الصناعي السعودي
 ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ --  البنك العربي الوطني

 ٥۰۰٫۰۰۰ --  البنك السعودي الفرنسي
  ۱٥٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٦٫٤۰۰٫۰۰۰ 

 
 :یلي الموحدة كما األولیة المالي المركز قائمة في األجل طویلة القروض عرض تم
 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م  

 ۹٫٥۲۳٫٤۳٥ ۷٥۰٫۰۰۰  الجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداولة
 ۲٦٫٤۰۰٫۰۰۰ ۱٥٫۱٥۰٫۰۰۰  الجزءغیرالمتداول تحت بند المطلوبات غیرالمتداولة

  ۱٥٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٥٫۹۲۳٫٤۳٥ 
 

 األجل كما یلي: طویلة القروض المتداول من غیر الجزءیستحق 
 ۱٫۹٥۰٫۰۰۰ ۲۰۱۷عام 
 ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۸عام 
 ۳٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۹عام 
 ٤٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۰عام 
 ۲٫٥۰۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱عام 

 ۱٥٫۱٥۰٫۰۰۰ اإلجمالي
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 مخصصات  -۷
 فیما یلي الحركة على المخصصات:
 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م 

   
 ٥٫٤۸۲٫۹۸۰ ۷٫۲۷٤٫۲۲۲ الرصید في بدایة الفترة 

 ۷٫۰٦۷٫٤٥۲ ۸٫۱۰۲٫۳۰۳  الفترةالمكون خالل 
الفترة الرصید في نھایة  ٥۲٥٫۳۷٦٫۱٥  ۱۲٫٥٥۰٫٤۳۲ 

 
الك ) عن الفروقات بین كمیات اإلستھ"مرافق"ما ورد في مطالبة شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع (لوفقاً 

للكھرباء والمیاه المتفق علیھا بین الشركة التابعة وشركة مرافق وكمیات اإلستھالك الفعلي للشركة التابعة (إیضاح 
أ). قامت الشركة التابعة بإحتساب مخصص لفروقات كمیات اإلستھالك للكھرباء والمیاه المتفق علیھا بین الشركة /۱۲

م وحتى تاریخ المركز ۲۰۱٥ینایر  ۱ركة مرافق وكمیات اإلستھالك الفعلي للشركة التابعة عن الفترة من التابعة وش
 .المالي، وذلك لمقابلة أیة مطالبات قد تنشأ مستقبالً عن تلك الفترة

 
 اإلكتتاب العامتكالیف  -۸

من مصروفات  م۲۰۱٦یونیو  ۳۰المنتھیة في فترة التسعة أشھر تتمثل تكالیف اإلكتتاب العام فیما تكبدتھ الشركة خالل 
اإلكتتاب العام األولي والتي یتم تحمیلھا على قائمة الدخل عند تكبدھا. ھذا وقد قام المساھمون المؤسسون بتحمل تلك 

ھ لالتكالیف بالكامل من حصیلة اإلكتتاب وتم سدادھا نقداً إلى الشركة، وبناًء علیھ، فقد قامت الشركة بإثبات ماتم تحصی
بقائمة التغیرات  م۲۰۱٦یونیو  ۳۰المتكبدة خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  لتكالیفلمن المساھمین مقابل تحملھم 

 .لذات الفترةفي حقوق الملكیة األولیة الموحدة 
 

 أرباح موزعة -۹
مجلس اإلدارة م بناءاً علي توصیة ۳۰/۰۹/۲۰۱٥رباح عن النصف الثاني للسنة المالیة المنتھیة في أتم توزیع  -أ

لایر  ۱٫۲٥م على المساھمین بواقع ۱٥/۱۱/۲۰۱٥ھـ الموافق ۰۳/۰۲/۱٤۳۷) بتاریخ ٦/۳في إجتماعھ رقم (
 سعودي، وقد ملیون لایر ٦۳٫٥من القیمة اإلسمیة للسھم وبإجمالي مبلغ  %۱۲٫٥ما یعادل  ،سعودي لكل سھم

على توصیة  م توزیع األرباح بناءاً ۲۷/۱۲/۲۰۱٥موافق ھـ ال۱٦/۰۳/۱٤۳۷جتماعھا بتاریخ أقرت الجمعیة في إ
ملیون لایر  ۱۲۷م مبلغ ۲۰۱٥علیھ یكون إجمالي ما تم توزیعھ من أرباح عن العام المالي مجلس اإلدارة و

 لایر سعودي لكل سھم. ۲٫٥من رأس المال وبمعدل  %۲٥سعودي أي ما یعادل 
 

م بناءاً على توصیة مجلس اإلدارة ۳۰/۰۹/۲۰۱٦تم توزیع أرباح عن النصف األول للسنة المالیة المنتھیة في  -ب
لایر  ۱٫٥۰م على المساھمین بواقع ۳۰/٥/۲۰۱٦ھـ الموافق ۲۳/۰۸/۱٤۳۷) بتاریخ ۸/۳في إجتماعھ رقم (

 ملیون لایر سعودي. ۷٦٫۲من القیمة اإلسمیة للسھم وبإجمالي مبلغ  %۱٥سعودي لكل سھم، ما یعادل 
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 الزكاة -۱۰
 

 المحمل على الفترة )أ(
 ما یلي: فی یونیو ۳۰یتمثل مصروف الزكاة المحمل خالل الفترة المنتھیة في 

 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م 
   

 ۹٫۸۲۰٫۱۳٤ ۸,۹٥۲,۲۷۲ الفترة الحالیة
 -- (۲,۳۹۷,۷۹۷) یخصم: مخصص إنتفى الغرض منھ

 ۹٫۸۲۰٫۱۳٤ ٦٫٥٥٤٫٤۷٥ على الفترة ةالمحمل الزكاة صافي
 

 الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة )ب(
 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م  
    

 ۲۲,۲۲۰,٤۸۰ ۲٦,۲۲۸,٤۹٥  الرصید في بدایة الفترة
 ۹٫۸۲۰٫۱۳٤ ۸,۹٥۲,۲۷۲ یضاف: المحمل على الفترة

 )۱۰٫٥۱۲٫۰٥۰( )۱۰٫۰۷۱٫٤٥٤(  یخصم: المدفوعات خالل الفترة
 -- (۲,۳۹۷,۷۹۷)  الغرض منھ ىنتفإیخصم: مخصص 

 ۲۱٫٥۲۸٫٥٦٤ ۲۲,۷۱۱,٥۱٦  الرصیـد فـي نھایـة الفترة

 الموقف الزكوي للمجموعة  )ج(
 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
سبتمبر  ۳۰قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن السنوات منذ بدایة التأسیس حتى العام المنتھي في 

إستلمت م. ۲۰۱۷ینایر  ۳۱م. وبموجبھ دفعت الزكاة المستحقة وحصلت على شھادة زكاة صالحة حتى ۲۰۱٥
 ۹٫۹روقات زكویة بمبلغ بف الھیئةم طالبت فیھ ۲۰۱۱م حتى ۲۰۰۸من  عن السنوات الشركة ربوطات زكویة

ملیون لایر سعودي وقامت الشركة باإلعتراض على الربط المذكور وتم رفع إعتراض الشركة إلى اللجنة 
بالمبلغ المطلوب، صدر قرار من اللجنة  للھیئةاإلبتدائیة الزكویة الضریبیة كما قدمت الشركة خطاب ضمان 

لتصبح إجمالي الفروقات عن السنوات بطھا المعدل وأصدرت رم ۲۰۱۱بقبول اإلعتراض عن السنة المالیة 
تالم أي إس یتمولم  ن یتم صدور قرار اللجنة الضریبیة اإلستئنافیة.أ ملیون لایر سعودي إلى ۷٫٥مبلغ ب أعاله،

 م حتى تاریخھ.۲۰۱٥م حتى ۲۰۱۲ربوطات عن السنوات من 
 

 شركة الیمامة لحدید التسلیح
م ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة عن األعوام منذ بدایة النشاط حتى العام المالي المنتھي في 

ینایر  ۳۰وقامت بسداد الزكاه المستحقة حسب تلك اإلقرارات وحصلت على شھادة زكاه غیر مقیدة صالحة حتى 
من السنوات من تاریخ تأسیس الشركة  الدخلالھیئة العامة للزكاة وم. أنھت الشركة موقفھا الزكوي مع ۲۰۱۷

م لم یصدر للشركة ربوط ۲۰۱٥م الى ۲۰۰۸م.أما بالنسبة للسنوات من ۲۰۰۷سبتمبر  ۳۰حتى العام المنتھي في 
 زكویة عن تلك السنوات حتى تاریخھ.

 



الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة   
)شركة مساھمة سعودیة(  

 األولیة الموحدة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۱۸ 
 

 

 ربحیة السھم -۱۱
وربحیة السھم من صافي الدخل  إحتساب ربحیة السھم من الدخل من العملیات وربحیة السھم من اإلیرادات األخرىتم 

م على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل ۲۰۱٦ یونیو ۳۰المنتھیة في  أشھر تسعةالوالثالثة  تيلفتر
 .ملیون سھم) ٥۰٫۸م: ۲۰۱٥ملیون سھم ( ٥۰٫۸والبالغة  فترةال
 

 اإلرتباطات الرأسمالیة واإللتزامات المحتملة -۱۲
م إلى الشركة التابعة من شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع ۲۰۱٥یولیو  ۲۷مطالبة بتاریخ وردت  )أ(

لایر سعودي وذلك عن فروقات كمیات اإلستھالك للكھرباء والمیاه  ۱٤٦٫٤۷۳٫۰۸٤(مرافق) بإجمالي مبلغ 
ن ركة التابعة عن السنوات مالمتفق علیھا بین الشركة التابعة وشركة مرافق وكمیات اإلستھالك الفعلي للش

م. قامت الشركة ۲۰۱٤ینایر  ۱٤م والتي تتضمن المطالبة السابقة من شركة مرافق بتاریخ ۲۰۱٤م إلى ۲۰۰۸
م تم اإلتفاق بین الشركة التابعة وشركة مرافق ۲۰۱٥أكتوبر  ۱٥التابعة بالتفاوض مع شركة مرافق وبتاریخ 

ینایر  ۱ي اإلتفاقیة السابقة على أن تكون واجبة التطبیق إعتباراً من على تعدیل بنود اإلستھالك المتفق علیھا ف
دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۱٤ینایر  ۱م. وبناًء على ذلك أصدرت شركة مرافق مطالبات معدلة عن الفترة من ۲۰۱٤
 ورد إلى الشركة التابعة خطاب من ،م۲۰۱٦ینایر  ۷بتاریخ م وقامت الشركة التابعة بسدادھا بالكامل. ۲۰۱٤

شركة مرافق یفید أنھ بالرجوع إلى اللوائح واألنظمة فإن شركة مرافق سوف تقتصر مطالبتھا عن السنوات 
م فقط بدون الرجوع إلى السنوات التي تسبق ذلك وبناًء علیھ فقد تم تعدیل مطالبة شركة ۲۰۱٤م إلى ۲۰۱۲

م ۲۰۱٤وذلك بعد سداد م ۲۰۱۳م، ۲۰۱۲ملیون لایر سعودي وتخص السنوات  ٤۰٫۳مرافق لتصبح حوالي 
م، ورد الى شركة التابعة خطاب من شركة مرافق یفید بتخفیض ۲۰۱٦أبریل  ۷بتاریخ  كما سبق ذكره أعاله.

ھذه التابعة سعودي. رفضت إدارة الشركة لایر  ۱۸٫٦۹۰٫٦۷٥لى إم ۲۰۱۳م، ۲۰۱۲المطالبة عن السنوات 
م ۲۰۱۳م، ۲۰۱۲مازالت فروق اإلستھالك للسنوات و لك المبالغتالمطالبة وتري عدم أحقیة مرافق بالمطالبة ب

ة بالشرك أكد المساھمین مع شركة مرافق. لایر سعودي تقریباً خاضعة للتفاوضملیون  ۱۸٫۷والبالغ إجمالھا 
التابعة على تحملھم شخصیاً أیة إلتزامات قد تنشأ عن ھذه المطالبة في المستقبل نقداً وذلك كالً حسب مساھمتھ 

بشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة على تحملھم شخصیاً  المؤسسین ل. وبدورھم أكد المساھمینفي رأس الما
 یلي: كما نقداً لایر سعودى  ۱۳٫٥٥۰٫۷۲٦من إجمالى المطالبة أعاله بمبلغ  %۷۲٫٥حصة الشركة والبالغة 

 
 المبلــغ إسم المساھم

 ۳٫۲۷۷٫۹۲۱ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده 
 ۳٫۲۷۷٫۹۲۱ عبدالقادر المھیدب وأوالدهشركة 

 ۲٫۱٤۹٫۱٤٥ شركة المعجل للتجارة والمقاوالت
 ۱٫۳۱۱٫۷۱۰ شركة المھنا التجاریة

 ۱٫۱۲۸٫۷۷٦ السید/ عبدالكریم بن حمد بن عبدالكریم المعجل
 ٦٥٥٫۸٥٥ السید/ عبدالعزیز بن عبدهللا بن ابراھیم المھنا

 ٦٥٥٫۸٥٥ ابراھیم المھناءالسید/ ابراھیم بن عبدهللا بن 
 ٦٥٥٫۸٥٥ السید/ مھنا بن عبدهللا بن ابراھیم المھنا

 ٤۳۷٫٦۸۸ السید/ ریاض بن عبدهللا بن راشد ابو نیان

 ۱۳٫٥٥۰٫۷۲٦ اإلجمالي
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 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۱۹ 
 

 

 اإلرتباطات الرأسمالیة واإللتزامات المحتملة (تابع) -۱۲

الضمان البنكیة خطابات الجزء غیر المغطي من بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل  م۲۰۱٦ یونیو ۳۰في  )ب(
ملیون لایر  ۹۸م: ۲۰۱٥ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۱۹۸ التي تصدرھا البنوك المحلیة نیابة عن المجموعة

 .سعودي)
 

ملیون لایر  ۱۷۸مستندیة قائمة  بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات إعتمادات م۲۰۱٦ یونیو ۳۰في  )ج(
 .ملیون لایر سعودي) والتي صدرت في سیاق األعمال العادیة للمجموعة ۲۹۱م: ۲۰۱٥ یونیو ۳۰سعودي (

 
ملیون لایر سعودي  ٥م بلغت االرتباطات الرأسمالیة المتعلقة بالمشروعات تحت التنفیذ مبلغ ۲۰۱٦ یونیو ۳۰في  )د(

 ملیون لایر سعودي). ۱۷م: ۲۰۱٥ یونیو ۳۰(
 

 ت وأرصدة مع أطراف ذات عالقةمعامال -۱۳
تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین في الشركة وأقربائھم حتى الجیل الرابع، والشركات الزمیلة والشقیقة  .ب

 .المجموعةوالمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا للشركة. یتم إعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل إدارة 
مشتریات ومبیعات بضائع وتقدیم خدمات والتي تتم تتمثل المعامالت مع أطراف ذو عالقة بصفة أساسیة في 

 وفقاً لشروط متفق علیھا ویتم إعتمادھا بواسطة اإلدارة مع المنشآت التالیة:
 العالقة إسم المنشـــأة

 مساھم شركة المھنا التجاریة 
 مساھم مجموعة المھنا للحدید

 مساھم السید/ عبدالعزیز بن عبدهللا بن ابراھیم المھنا
 مساھم السید/ ابراھیم بن عبدهللا بن ابراھیم المھنا

 مساھم السید/ مھنا بن عبدهللا بن ابراھیم المھنا
 مساھم شركة المعجل التجاریة

 مساھم شركة عبد القادر المھیدب وأوالده
 مساھم السید/ ریاض بن عبد هللا بن راشد ابونیان

 مساھم السید/عبدالكریم بن حمد بن عبدالكریم المعجل
 مساھم شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

 مساھم في الشركة التابعة الفوزان لمواد البناءشركة 
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 (لایر سعودي)
 

۲۰ 
 

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع) -۱۳
 

 واألرصدة الناتجة عنھا: یونیو ۳۰المعامالت مع أطراف ذات عالقة للسنة المنتھیة في  يفیما یل .ج

 
 . وشركة المھیدب للمقاوالت القادر المھیدب وأوالده، شركة مصدر لمواد البناء یشمل التعامل مع شركة عبد *  -
بائیة الرحمن الراشد وأوالده، الشركة السعودیة لخدمات األعمال الكھر یشمل التعامل مع شركة راشد عبد ** -

 والمیكانیكیة. 
 

موظفي اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یمارسون السلطة والمسئولیة في تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة  .د
 مدیر (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك).بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بما في ذلك أي  مجموعةال

 كما یلي: الفترةیتضمن بند الرواتب واألجور وما في حكمھا خالل 
 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م طبیعة المعاملة  معامالت مع

     
 ۹٫۰۰٦٫۳۱۹ ۹٫۳٥۳٫۸۱٤ راتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العلیا

 
 
 
 
 
 

 رصید اإلقفال المعاملةمبلغ  طبیعة 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ المعاملة معامالت مع

      تحت بند ذمم تجاریة مدینة:
شركة عبد القادرالمھیدب 

 ۷۲٫۰٥۸٫۷٤٤ ۱۲۹٫۰٤۱٫۲۱۲ ۳۲٥٫٦٦٤٫۸٤۲ ۳۲٥٫۱۷۲٫۲٤۱ مبیعات * -وأوالده 
 ٦۹٫۷۸۳٫۰۷۰ ٥۸٫۳۰۲٫۲۹۷ ۳۲٦٫۸۲٥٫۳۳۲ ۱۸۹٫٤۷۸٫۳٦٥ مبیعات الفوزان لمواد البناءشركة 

شركة راشد عبد الرحمن 
 ۳۱٫۱۰۱٫۹۳۰ ۲۷٫۳۱۷٫۲۷۱ ۱۰٥٫۳٥۳٫۹۹۱ ۹٥٫۸۷۳٫٤۹۹ مبیعات ** -الراشد وأوالده 

 ۱۳٫٤٦۰٫٤۰٦ ۱۲٫٥٦۳٫۷٤۲ ۳٥٫٦۷۹٫۷٥۸ ۳۱٫۹۷٥٫٦٦۷ مبیعات مجموعة المھنا للحدید
 ٦٫٥۱۹٫٤۷٥ ۱۰٫۸۱۳٫۳۷٤ ۱۲٫۹۷٦٫٦۷٤ ۳۲٫٦۰۰٫٦۳۰ مبیعات شركة المھنا التجاریة 
شركة المعجل للتجارة 

 ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۹٫۸۹۳٫۸٥۰ ۱٫۲۲۸٫٥۲٦ ۱۱٫۸۸۹٫٦٥۰ مبیعات والمقاوالت
    ۲٤۷٫۹۳۱٫۷٤٦ ۱۹۳٫۹۹٤٫٦۲٥ 
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 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۲۱ 
 

 

 األدوات المالیة وإدارة المخاطر -۱٤
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إحتمال ما یؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحیة المستقبلیة. إن المجموعة معرضة 
لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا التي تدفع علیھا فائدة بما في ذلك البنك الدائن والتسھالت البنكیة. 

 حد من مخاطر أسعار الفائدة عن طریق مراقبة تذبذب أسعار الفائدة.تعمل اإلدارة على ال
 

 مخاطر السیولة
تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة إلتزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة حال إستحقاقھا. تتم 

توفر أموال كافیة لمقابلة أي إلتزامات حالة مراقبة إحتیاجات السیولة على أساس شھري وتعمل اإلدارة على التأكد من 
 نشوئھا.

تتكون المطلوبات المالیة المتداولة للمجموعة من الجزء المتداول من قروض قصیرة األجل وذمم تجاریة دائنة 
ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى. من المتوقع من الناحیة العملیة أن یتم سداد جمیع ھذه المطلوبات المالیة خالل 

 .شھراً من تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة وتتوقع المجموعة أن یكون لدیھا أموال كافیة للقیام بذلك ۱۲
 

 مخاطر اإلئتمان
ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. ویتم 

یة ودولیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم المدینة التجاریة واألخرى إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك محل
) من الذمم المدینة التجاریة %٦۸: م ۲۰۱٥ یونیو ۳۰( %۷۷بشكل رئیسي من عمالء في السوق المحلیة  وتتركز 

عمالء رئیسین).  ۱۱: م ۲۰۱٥ یونیو ۳۰( م۲۰۱٦ یونیو ۳۰كما في  نرئیسی عمالء ۱۱المستحقة للشركة طرف 
 وقد تم إظھار الذمم المدینة التجاریة بقیمتھا القابلة لالسترداد المقدرة.

 
 مخاطر العملة

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن المجموعة غیر 
أعمالھا العادیة، نظراً ألن تعامالت المجموعة الجوھریة معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل دورة 

خالل الفترة تمت باللایر السعودي والدوالر األمریكي، وحیث أن سعر صرف اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر 
 األمریكي فإنھ لیست ھناك مخاطر ھامة مرتبطة بالتعامالت واالرصدة المقیمة بالدوالر األمریكي.

 
 لة لألدوات المالیةالقیمة العاد

ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بین المشاركین 
في السوق بتاریخ القیاس. وحیث یتم إعداد القوائم المالیة المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء اإلستثمارات 

تاحة للبیع والتي تقاس بالقیمة العادلة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیم الدفتریة والقیم العادلة. في أوراق مالیة م
 وبرأي اإلدارة أن القیم العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة ال تختلف بصورة كبیرة عن قیمتھا الدفتریة.
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 القطاعیة التقاریر -۱٥
 السعودیة من خالل قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:تمارس الشركة نشاطھا بالمملكة العربیة 

 إنتاج قطاعات حدیدیة خاصة بالمنشآت المعدنیة. یشمل :قطاع اإلنشاءات )أ
لب إنتاج أنابیب صو إنتاج أبراج نقل الطاقة الكھربائیةوأعمدة كھربائیة مجلفنة : یشمل إنتاج قطاع الكھرباء )ب

 .وملحقاتھا دیدیة مزخرفة للدیكورملحومة طولیاً (سوداء / مجلفنة) وأنابیب ح
 أخرى تتمثل في ممتلكات تخص اإلدارة العامة والعائدات الناتجة من اإلستثمارات. )ج

 

 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات 
     م۲۰۱٦یونیو  ۳۰

 ٤۷۸٫۹۰۳٫۳٤٥ ۳٤٫۸۲۷٫۲۹۸ ۱۰٤٫٦۲۳٫۰٤۳ ۳۳۹٫٤٥۳٫۰۰٤ آالت ومعداتوممتلكات 
 ۱٫۳٦۷٫٦٤۷٫۳۰٥ -- ۲۸۱٫۳۸۷٫٤٤٥ ۱٫۰۸٦٫۲٥۹٫۸٦۰ المبیعات

 ۱٥٦٫۹٤۸٫۰۱۷ -- ٥٥٫۸۹٥٫۰۷۷ ۱۰۱٫۰٥۲٫۹٤۰ صافي الدخل
     م ۲۰۱٥یونیو  ۳۰

 ٤۸۸٫٤۰۹٫۹۷٤ ۳٥٫٤۰۲٫۹٥٤ ۱۰۱٫۸٦٥٫٥٦۱ ۳٥۱٫۱٤۱٫٤٥۹ آالت ومعداتوممتلكات 
 ۱٫٦۹۲٫٤٤۱٫۷۱۱ -- ۳۳٤٫۲۸۱٫٥۷۷ ۱٫۳٥۸٫۱٦۰٫۱۳٤ المبیعات

 ۱٤۰٫۲۰۱٫۹۳۳ -- ٥۹٫۰۱۹٫۸۷۸ ۸۱٫۱۸۲٫۰٥٥ صافي الدخل

 
لم یتم اإلفصاح عن بعض بنود الموجودات األخرى واإللتزامات على مستوى قطاعات األعمال وذلك نظراً لعدم 

 الرئیسیة.توافرھا على مستوى قطاعات األعمال 
 

 األولیة الموحدة إعتماد القوائم المالیة -۱٦
یولیو  ۲۸ھـ (الموافق ۱٤۳۷ شوال ۲۳الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  األولیة تم إعتماد القوائم المالیة

 .م)۲۰۱٦
 


