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 ةیالشركة واألنشطة الرئیس -۱
تأسست شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة شركة مساھمة سعودیة ("الشركة" أو "الشركة األم") والمسجلة بمدینة 

ھـ بموجب قرار معالي وزیر التجارة ۱/۰٦/۱٤۰۹بتاریخ  ۱۰۱۰۰۷۰۷۹٤الریاض بموجب السجل التجاري رقم  
) بتاریخ ۱٤۹۱ھـ وقرار معالیھ بالموافقة على إعالن تأسیس الشركة رقم (۲۰/۳/۱٤۲۷) بتاریخ ۷۲٦(رقم 
/ص بتاریخ ۱٤٤م. كما تعمل الشركة بموجب الترخیص الصناعي رقم ۲٦/٦/۲۰۰٦ھـ الموافق ۱٤۲۷/٥/۳۰
 ھـ والتعدیالت الالحقة لھ، ھذا وتتمثل أنشطة الشركة فیما یلي:۲۲/۰۳/۱٤۰۹

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

 یة مجسمة.معرج متنوع، قطاعات حدیدیة مجوفة، قطاعات حدیدیة مشكلة على البارد وإطارات ھیكل
 إنتاج أعمدة كھربائیة مجلفنة وملحقاتھا. )ب
 إنتاج أبراج نقل الطاقة الكھربائیة. )ج
 

لتالي ا تعمل الشركة من خالل مصانع لھا بالمدن التالیة داخل المملكة وتعمل ھذه المصانع بموجب السجالت التجاریة
 أرقامھا وتواریخھا:

 التجاريتاریخ السجل  رقم السجل التجاري 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

 ھـ۹/۹/۱٤۳۹ ٤۰۳۰۳۰٤۰۸۰ جدة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة 
 ھـ۱۳/۹/۱٤۳۹ ٤۰۳۰۳۰٤۲٦۷ جدة الیمامة ألنظمة طاقة الریاح (تحت اإلنشاء)

 
ملیون لایر  ٥۰۸م، بلغ رأسمال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل مبلغ ۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في

 ٥۰٫۸م: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ملیون سھم ( ٥۰٫۸ملیون لایر سعودي) مقسم إلي  ٥۰۸م: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰سعودي (
 لایر سعودي). ۱۰م: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لایر سعودي ( ۱۰ملیون سھم)  قیمة كل منھا 

 
تتضمن القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للشركة بفروعھا والشركة التابعة المذكورة أدناه، والتي یقع مركزھا 

 بالریاض ومصنعھا بمدینة ینبع الصناعیة، (یشار الیھما معاً بـ "المجموعة"): الرئیسي
 

 نسبة الملكیة بلد التأسیس إسم الشركة
 %۷۲٫٥ المملكة العربیة السعودیة شركة الیمامة لحدید التسلیح

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

 
 المسجل للشركة كالتالي:العنوان 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 ۱۱٥۸۳الریاض 
  ٥٥۳۰۳ص. ب 

 ةالمملكة العربیة السعودی
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 أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(
التقریر المالي "  ۳٤اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم تم 

صدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل
ً إلى جنب مع القوائم  للمحاسبین القانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جنبا

م ("القوائم المالیة للسنة السابقة") وال ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰كما في المالیة الموحدة للسنة السابقة للمجموعة 
تتضمن ھذه القوائم المالیة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة الموحدة وفقاً 

لمحاسبیة اللمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج السیاسات 
واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء 

 .المالي للمجموعة من القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة
 

 أسس القیاس   )ب(
المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا اإلعتراف المختصرة الموحدة األولیة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة

اإلئتمان  بمستحقات إلتزامات المنافع المحددة بالقیمة الحالیة لإللتزامات المستقبلیة بإستخدام طریقة وحدة
 وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمراریة. المتوقعة 

 
 عملة العرضالعملة الوظیفیة و )ج(

 اطوالنش باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض  المختصرةھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة  تم عرض
 مجموعة.لشركات ال
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات )د(
یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في 

المحاسبیة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات قد تختلف تطبیق السیاسات 
 .النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات

عتبر ت إن التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي
الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى، دید الفترة مناسبة للظروف وتستخدم لتح

یتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا 
لى الفترات عمراجعة التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت 

 .الحالیة والمستقبلیة
إن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح 

للسنة السابقة. فیما عدا األحكام الھامة الجدیدة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات  الموحدة عنھا بالقوائم المالیة
) والتي تم اإلفصاح ۹) والمعیار الدولي للتقریر المالي (۱٥المرتبطة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

 ).ب-۳عنھا باإلیضاح رقم (
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 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 
 القوائم المالیةأسس توحید أ -۳

قم التابعة كما ھو مبین في إیضاح ر شركتھاإن القوائم المالیة الموحدة للمجموعة تشتمل على القوائم المالیة للشركة و
). تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو یكون لھا حقوق للعوائد من تدخلھا مع الشركة المستثمر فیھا، ۱(

لى التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. إن وعندما یكون للمجموعة القدرة ع
) السیطرة على الشركة ۱المجموعة تعتبر ذات سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما یكون لدى المجموعة 

)التعرض ۲فیھا).  المستثمر فیھا (حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالیة لتوجیھ األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر
ستخدام سیطرتھا على الشركة ) القدرة على إ۳ة المستثمر فیھا. والحقوق في العوائد المختلفة من تداخلھا مع الشرك

المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا. تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا 
تشیر إلى وجود تغیرات في إحدى عناصر السیطرة المذكورة أعاله. تبدأ عملیة توحید  إذا كانت الحقائق والظروف

الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة 
ستحوذ علیھا أو مستبعدة على الشركة التابعة. یتم إدراج موجودات، مطلوبات، إیرادات، ومصروفات شركة تابعة م

كتساب المجموعة للسیطرة على الشركة التابعة وحتى تاریخ قوائم المالیة الموحدة من تاریخ إخالل الفترة ضمن ال
 توقفھا.

إن األرباح والخسائر وجمیع مكونات الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى أصحاب حقوق الملكیة في الشركة األم للمجموعة 
كیة غیر المسیطرة، حتى إن نتج عن ذلك وجود رصید بالعجز لصالح أصحاب حقوق الملكیة وألصحاب حقوق المل

غیر المسیطرة. یتم عند الضرورة إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتوافق سیاستھا المحاسبیة مع 
ت المالیة الناتجة عن المعامالت فیما بین السیاسات المحاسبیة للمجموعة. كافة األرصدة الداخلیة للمجموعة والمعامال

المجموعة وشركتھا التابعة وتلك الناتجة بین الشركات التابعة یتم إستبعادھا عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. كما أن 
 ة.یأیة أرباح أو خسائر غیر محققة ناتجة عن معامالت داخلیة في المجموعة یتم إستبعادھا عند توحید القوائم المال

إن أي تغیر في حص��ص الملكیة في الش��ركة التابعة، بدون فقدان للس��یطرة، تتم المحاس��بة عنھ كمعاملة حقوق ملكیة، 
 عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي:

 لغاء اثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة.إ -
 ألي من حقوق الملكیة غیر المسیطرة.لغاء إثبات القیمة الدفتریة إ -
 لغاء إثبات فروق التحویل التراكمیة المسجلة ضمن حقوق الملكیة.إ -
 ثبات القیمة العادلة للمبلغ المستلم.إ -
 ثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.إ -
 ثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة.إ -

 
رة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر یتم إعادة تصنیفھا ضمن األرباح أو إن حصة الشركة األم في المكونات المذكو

الخسائر أو األرباح المبقاة، وفقاً لما ھو مالئم، حیث یكون ذلك مطلوباً إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات 
 والمطلوبات ذات الصلة.

 
 العملیات المستبعدة

ت المجموعة باإلض����افة إلى أي أرباح أو خس����ائر غیر محققة ناتجة عن یتم حذف األرص����دة والمعامالت بین ش����ركا
المعامالت الداخلیة بین ش����ركات المجموعة بش����كل كامل عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة. یتم اس����تبعاد األرباح 

ركة موعة في الشغیر المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بحقوق الملكیة إلى مدى حصة المج
المس����تثمر فیھا. یتم اس����تبعاد الخس����ائر غیر المحققة بنفس طریقة حذف األرباح غیر المحققة لكن إلى المدى الذي ال 

 یصاحبھ دلیل على انخفاض القیمة.
 

 حصص الملكیة غیر المسیطرة
موعة حقوق المجیتم إثبات الحصص غیر المسیطرة في صافي أصول الشركات التابعة الموحدة بشكل منفصل عن 

في ص����افي تلك األص����ول. تتكون الحص����ص غیر المس����یطرة في مبالغ تلك الحص����ص التي یتم إثباتھا بتاریخ تجمیع 
األعمال األس���اس���ي باإلض���افة إلى حص���ص���ھم في التغیرات في حقوق الملكیة في الش���ركة التي تحص���ل بعد تاریخ 

 اإلستحواذ.
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

 معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة  ب-۳
تتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا المجموعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة 

بیق المعاییر م فیما عدا تط۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰في إعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
م. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أخرى أو تفسیرات ۲۰۱۸ ینایر ۱الجدیدة التي دخلت حیز التنفیذ في 

 ۱٥أو تعدیالت صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ. تُطبق المجموعة (للمرة األولى) المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
لمالیة" التي تتطلب تعدیل القوائم "األدوات ا ۹"اإلیرادات من العقود مع العمالء" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

، تم اإلفصاح عن طبیعة وتأثیر ھذه التعدیالت ۳٤المالیة السابقة. كما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
). ومن المتوقع أن التغیرات في السیاسات المحاسبیة ستنعكس على القوائم ۲-ب-۳(إیضاح  )۱-ب-۳أدناه (إیضاح 

 م.۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰للسنة المنتھیة في المالیة الموحدة 
م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰السنة المنتھیة في العدید من المعاییر األخرى والتفسیرات أصبحت نافذة للتطبیق ألول مرة في 

 لكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة.
 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء ـ ۱٥رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي ۱-ب-۳

"عقود اإلنشاءات" ومعیار المحاسبة  ۱۱محل معیار المحاسبة الدولي رقم  ۱٥رقم  یحل المعیار الدولي للتقریر المالي
"اإلیرادات" والتفسیرات ذات الصلة، وتنطبق على جمیع اإلیرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما  ۱۸الدولي رقم 
ادات حتساب اإلیرمس خطوات إلالعقود تقع ضمن نطاق معاییر أخرى. یؤسس المعیار الجدید نموذجاً من خ لم تكن تلك

یتم إدراج اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس  ۱٥الناشئة عن العقود مع العمالء. بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ضائع أو تقدیم الخدمات إلى العمیل.  الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول علیھ مقابل تسلیم الب

 
یتطلب المعیار من المنشآت ممارسة الحكم واألخذ بعین اإلعتبار الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة 
من النموذج على العقود مع العمالء. كما یحدد المعیار أیضاً طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على 

باستخدام  ۱٥لیف التي تتعلق مباشرة بتأدیة العقد. طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي رقم العقد والتكا
 .۱٥وال یوجد آثر جوھري من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  طریقة التطبیق بأثر رجعي
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 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۹ 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۳
 

 وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة (تابع)معاییر جدیدة 
 
 ـ اإلیرادات من العقود مع العمالء (تابع) ۱٥رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي ۱-ب-۳
 

 وفیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة الھامة وطبیعة التغییرات التي طرأت على السیاسات المحاسبیة السابقة:
 

 طبیعة التغیر في السیاسة المحاسبیة إستیفاء وشروط السداد الھامةطبیعة وتوقیت  نوع الخدمة
مبیعات البضائع 
(منتجات حدیدیة 

 متنوعة)

بالنسبة لمبیعات البضائع، یتم االعتراف باإلیرادات حسب 
) اإلیرادات عند تسلیم ۱۸متطلبات معیار المحاسبة الدولي (

فیھ  قبلالبضاعة إلى موقع العمیل والتي تعتبر الوقت الذي 
العمیل بالبضاعة والمخاطر والمنافع المصاحبة لملكیة 
البضاعة. یتم االعتراف باإلیرادات في ھذا الوقت شریطة 
إمكانیة قیاس اإلیرادات والتكالیف بصورة موثوق فیھا ومن 
المحتمل استرداد المبلغ وأنھ ال توجد مشاركة إداریة مستمرة 

 للبضاعة.
 

لدولي للتق قاً للمعیار ا مالي ریر الوف
یتم االعتراف ب��اإلیرادات عن��د  ۱٥

حص��ول العمیل على الس��یطرة على 
البض����اعة ویتم ذلك عندما یتم قبول 
وتس���لیم البض���اعة إلى موقع العمیل 
ویتم في ذلك الوقت إصدار الفواتیر 

 واالعتراف باإلیرادات. 
إن أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة 

م لدولي للتقریر ال قاً للمعیار ا لي اوف
مطابقاً لمعیار المحاس��بة الدولي  ۱٥
وال یوج���د ت���أثیر جوھري من  ۱۸

تطبیق المعی����ار ال����دولي للتقریر 
 .۱٥المالي 

 
 عقود المقاوالت

(تورید وتركیب 
 منتجات حدیدیة)

یتم إثبات إیرادات العقود على أساس طریقة نسبة اإلنجاز لكل 
راء (إج عقد والتي یتم تحدیدھا باستخدام قیاس مخرجات العقد

حصري للعمل المنجز أو الجزء المستكمل فعلیا من أعمال 
العقد) أو القیام بدالً من ذلك بتطبیق قیاس مدخالت العقد (نسبة 
التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ إلى إجمالي التكلفة المقدرة 
للعقد). تشتمل تكلفة العقد على التكلفة والمصروفات العائدة 

یخ ضمان العقد وحتى اإلنتھاء بالكامل. مباشرة إلى العقد من تار
یتم رسملة تكالیف اإلقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء 
موجودات مؤھلة وتدرج كتكالیف عقود. یتم إدراج التغیرات 
في تقدیرات التكالیف وخسائر العقود غیر المستكملة (إن 
وجدت) في الفترة التي یتم فیھا تحدید تلك التغیرات. وعندما 

ن المحتمل أن إجمالي تكالیف العقد سوف یتجاوز یكون م
 .إجمالي إیرادات العقد، یتم إدراج الخسارة المتوقعة مباشرة

إن أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة 
مالي  لدولي للتقریر ال قاً للمعیار ا وف

مطابقاً لمعیار المحاس��بة الدولي  ۱٥
وال یوج���د ت���أثیر جوھري من  ۱۱

تطبیق المعی����ار ال����دولي للتقریر 
 .۱٥المالي 

 
، قامت المجموعة بدراسة ما یلي:۱٥ رقموعند  تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۱۰ 
 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۳
 

 معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا المجموعة (تابع)
 
 ـ اإلیرادات من العقود مع العمالء (تابع) ۱٥رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي ۱-ب-۳
 
 الثمن الُمتغیر  )۱(

وضع قیود على الثمن المتغیر المقدر لمنع اإلثبات المفرط لإلیرادات.  ۱٥یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
یق المتغیر المقدر والقیود ذات العالقة. تعتقد المجموعة بأن تطب الثمنتستمر المجموعة في تقییم العقود الفردیة لتحدید 

بصورة أكثر من تلك التي یتم تأجیلھا بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي القیود لم یؤدي إلى تأجیل اإلیرادات 
الحالي. حیث ال تخضع معامالت المجموعة مع عمالئھا لحق اإلرجاع أو خصم الكمیات وبالتالي فإن المجموعة غیر 

 معرضة للثمن المتغیر.
 

اع أو الخصم على الكمیات ثمن متغیر. یتم تقدیر عن حق اإلرج ینشأ، ۱٥بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 الثمن المتغیر عند بدء العقد ووضع قیود علیھ إلى أن یتم وضع حل لحالة عدم التیقن المتعلقة بھ الحقاً.

 
 )  التزامات الضمان۲(

ال تقدم المجموعة ضمانات بخصوص البضاعة المباعة. وبالتالي ال تخضع المجموعة إلى متطلبات المعیار الدولي 
 لتزامات العقود.إفیما یخص تأجیل االعتراف باإلیرادات وتسجیل  ۱٥للتقریر المالي رقم 

 
 ) متطلبات العرض واإلفصاح۳(

المختصرة، قامت المجموعة بفصل اإلیرادات من العقود مع موحدة الكما ھو مطلوب بالنسبة للقوائم المالیة األولیة 
العمالء ضمن فئات توضح كیف سیتأثر كل من طبیعة ومبلغ وزمن وعدم التیقن من اإلیرادات والتدفقات النقدیة 

یر غ بالعوامل االقتصادیة. قامت المجموعة أیضاً باالفصاح عن المعلومات حول العالقة بین اإلفصاح عن اإلیرادات
 الُمجمعة ومعلومات اإلیرادات المفصح عنھا لكل قطاع. 

 
لم یؤثر على طریقة االعتراف باإلیراد والسابق إتباعھا  ۱٥وبالتالي، فإن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 من قبل المجموعة.
 

 األدوات المالیة -۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۲-ب-۳
األدوات  ۹م النسخة النھائیة من المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱٤أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو 

 المالیة. 
متطلبات االعتراف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ۹یحدد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

 األدوات المالیة. ۳۹نود غیر المالیة. یستبدل ھذا المعیار معیار المحاسبة الدولي رقم وبعض العقود لشراء أو بیع الب
 

 الموجودات المالیة –التصنیف والقیاس  ۱-۲-ب-۳
طریقة تصنیف وقیاس جدیدة لألصول المالیة تعكس نموذج األعمال الذي تدار  ۹یتضمن المعیار الدولي للتقریر المالي 

 تدفقاتھا النقدیة.بھ الموجودات وخصائص 
ثالثة فئات تصنیف رئیسیة لألصول المالیة وھي: الموجودات المالیة التي تقاس  ۹یتضمن المعیار الدولي للتقریر المالي 

بالتكلفة المطفأة، والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یستبعد ھذا 
الحالیة لألصول المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، والقروض والسلف والمتاحة  ۳۹معیار المحاسبة الدولي  المعیار فئات

 للبیع.
ً وفق ، فإنھ یتم عند اإلثبات المبدئي تصنیف الموجودات المالیة على النحو التالي: التكلفة ۹للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ا

تعتمد الموجودات والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. المطفأة، 
بشكل عام على نموذج األعمال للشركة واألصل المالي وخصائص التدفقات  ۹بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 النقدیة التعاقدیة.
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۱۱ 

 

 ة (تابع)السیاسات المحاسبیة الھام   -۳
 
 الموجودات المالیة (تابع) –التصنیف والقیاس  ۱-۲-ب-۳

ً بالتكلفة المطفأة إذا لم یتم االعتراف بھا كأصل مالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح  تقاس الموجودات المالیة مبدئیا
 والخسائر باإلضافة إلى استیفاء الشرطین التالیین:

 یھدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة.یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال  •

تؤدي الشروط التعاقدیة الخاصة بھا إلى الدخول في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي ھي مجرد مدفوعات أصل  •
 والفوائد على المبلغ األساسي المعلق.

 ون تمویل كبیر والذي یتم قیاسھ مبدئیًا بسعر المعاملة) مبدئیًایتم قیاس األصل المالي (ما لم یكن مستحقًا تجاریًا بدون مك
بالقیمة العادلة مضافًا إلیھ بند ال یتم االعتراف بھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وتكالیف المعاملة التي یمكن 

 توجیھھا مباشرة إلى تكلفة اكتسابھا.

ً بالتكلفة ال ر ئخسان مة فأطلمالتکلفة ض اخفم یتمطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا
یتم اإلعتراف بإیرادات الفوائد ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة وانخفاض القیمة في األرباح لقیمة. ض انخفاا

 .أو الخسائر. یتم إثبات أي مكسب أو خسارة في إستبعاد الموجودات في الربح أو الخسارة

 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة 

الموجودات المالیة 
 بالتكلفة المطفأة

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم 
فائدة وأرباح إیرادات التخفیض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القیمة. یتم إثبات 

وخسائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة ضمن الربح أو الخسارة. یتم 
 إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

 
 أكتوبر  ۱على القیمة الدفتریة للموجودات المالیة كما في  ۹إن التأثیر الخاص بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 م یتعلق بشكل رئیسي في المتطلبات الجدیدة لإلنخفاض في القیمة كما سوف یتم توضیحھ الحقاً ۲۰۱۸
 ).۲-۲-ب-۳ (إیضاح

 
وطریقة القیاس  ۳۹یوضح الجدول التالي واإلیضاحات المرفقة طریقة القیاس األصلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 

م ۲۰۱۸أكتوبر   ۱لكل فئة من الموجودات المالیة للمجموعة كما في  ۹ي الجدیدة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المال
 (المبالغ باللایر السعودي):

 

 

 الموجودات المالیة

القیاس األصلي وفقاً 
لمعیار المحاسبة 

 ۳۹الدولي 

القیاس الجدید 
وفقاً للمعیار 

الدولي للتقریر 
 ۹المالي 

القیمة الدفتریة 
األصلیة وفقاً 

 ۳۹للمعیار 

القیمة الدفتریة 
الجدیدة وفقاً 

للمعیار الدولي 
 الفروق ۹للتقریر المالي 

      
 -- ۱۳۹٬٤۷۲٬۸٥۳ ۱۳۹٬٤۷۲٬۸٥۳ ةبالتكلفة المطفأ قروض وسلف ذمم تجاریة مدینة

 -- ۱٥۸٬۸۸۷٬٤۳۳ ۱٥۸٬۸۸۷٬٤۳۳ ةبالتكلفة المطفا قروض وسلف النقد وما في حكمھ
 -- ۲۹۸٬۳٦۰٬۲۸٦ ۲۹۸٬۳٦۰٬۲۸٦   إجمالي الموجودات المالیة
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۱۲ 
 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۳
 
 الموجودات المالیة -اإلنخفاض في القیمة  ۲-۲-ب-۳

بنموذج "الخسارة  ۳۹نموذج "الخسارة المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي  ۹یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 
االئتمانیة المتوقعة". والذي یتطلب تقدیراً كبیراً بشأن كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقتصادیة على نماذج الخسارة 

 االئتمانیة المتوقعة والتي یتم تحدیدھا على أساس اإلحتمال المرجح.
یمة العادلة التكلفة المطفأة أو بالقیتم تطبیق النموذج الجدید لإلنخفاض في القیمة على الموجودات المالیة التي تقاس ب

 من خالل الدخل الشامل اآلخر بإستثناء اإلستثمارات في أدوات الملكیة.
 ، یتم قیاس مخصصات الخسارة بإحدى األسس التالیة:۹وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

 نیة المتوقعة عن أحداث التعثر في ئتماشھراً. تنتج ھذه الخسارة اإل ۱۲ى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مد
 شھراً بعد تاریخ التقریر. ۱۲السداد والمحتملة خالل 

 ئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. ھي الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر الخسارة اإل
 في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.

ئتمانیة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، یطبق القیاس إذا ازدادت المخاطر االئتمانیة لألصول اإلبالنسبة للخسارة 
شھراً  ۱۲ئتمانیة المتوقعة على مدى عتراف األولي لھا، ویطبق قیاس الخسارة اإلكل كبیر في تاریخ التقریر منذ اإلبش

أن تفترض أن المخاطر االئتمانیة على أداة مالیة لم  مجموعةإذا لم تزید ھذه المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر. یمكن لل
منذ االعتراف األولي لھا إذا تم تحدید أن األداة المالیة لدیھا مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ  –بشكل كبیر  –تزداد 

قود التجاریة وأصول الع التقریر. إال أن قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر یطبق دائماً للذمم المدینة
أن تختار تطبیق ھذه السیاسة أیضاً للذمم المدینة التجاریة  مجموعةدون وجود عنصر تمویلي جوھري، بحیث یمكن لل

 مع وجود عنصر تمویلي جوھري.
مدى  ىباختیار تقییم خسائر إنخفاض الذمم المدینة التجاریة بإستخدام الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة عل مجموعةقامت ال

 شھراً.  ۱۲
عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان المالي قد ازدادت بشكل كبیر منذ االعتراف المبدئي وعند تقدیر الخسارة 

تقوم بتقییم المعلومات المناسبة وذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو مجھود غیر  مجموعةاإلئتمانیة المتوقعة فإن ال
 جموعةموالتحلیالت الكمیة والنوعیة على حد سواًء، استناداً إلى الخبرة التاریخیة لل ضروري. ویشمل ذلك المعلومات

 والتقییم اإلئتماني المدروس، بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.
أن مخاطر اإلئتمان على أصل مالي قد زادت زیادة كبیرة إذا تجاوزت مدة إستحقاقھا أكثر من  مجموعةتفترض ال

 یوماً. ۱۸۰
 أن األصل المالي غیر قابل للدفع عندما: مجموعةر التعتب

 مجموعةبالكامل، دون الرجوع من جانب ال مجموعةمن غیر المحتمل أن یدفع المقترض التزاماتھ االئتمانیة إلى ال -
 إلى إجراءات إضافیة.

 یوماً. ۳٦۰تجاوز تاریخ األصل المالي أكثر من  -
 

 ئتمانیة المتوقعةقیاس الخسارة اإل
لحالیة القیمة انھا أعلی ن الئتمار اخسائس قیام یتئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح لخسائر االئتمان. الخسارة اإل
 المجموعةقع ولتي تتایة دلنقت افقادلتد وافقاً للعقة ولمستحقة للمنشأایة دلنقت افقادلتن ابیرق لفدیة (أي النقللعجوزات ا

 تلقیھا).
 المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي. یتم خصم الخسارة اإلئتمانیة

بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات ائتمان  مجموعةفي تاریخ كل تقریر، تقوم ال
منخفض. یعتبر األصل المالي "ائتمان منخفض القیمة" عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ضار على التدفقات النقدیة 

 المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.
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 الموجودات المالیة (تابع)-اإلنخفاض في القیمة  ۲-۲-ب-۳
 

 عرض اإلنخفاض في القیمة

نخفاض في قیمة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة كخصم من إجمالي القیمة یتم عرض مخصصات خسائر اإل
 الدفتریة لألصول.

 
 أثر نموذج اإلنخفاض الجدید 

ل قع بشکولمتن اماألدوات المالیة،  ۹للمعیار الدولي للتقریر المالي لقیمة ض انخفاإوذج نمق اطفي نول بالنسبة لألص
جة رلمدالقیمة ض انخفات إتطبیق متطلباأن  المجموعة توصلتتقلباً. ر کثأتصبح ولقیمة ض انخفار اخسائزداد تم أن عا

 .إضافیة جوھریة نخفاضإسائر خلى دي إیؤ لن م۲۰۱۸ أكتوبر ۱في  ۹قم للتقریر المالي رلیة ولدالمعاییر افي 

 ذمم مدینة تجاریة 
د عتماد ایة عنرلتجااینة دلمم امذلمتعلقة بالب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة احساول ضافیة حل إلتالي تفاصیل التحلیر افوی
مة في دلمستخت اضاراالفتض ابعوذج ولنمافي  المجموعةظر تناألدوات المالیة.  ۹للتقریر المالي لي دولر المعیاا

 ن.لتیقدم ائیسیة لعدر رکمصاح بارألب ھذه احسا
تم احتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة على أساس تجربة خسارة االئتمان الفعلیة على مدى السنوات الثالث الماضیة. 

 لبعض العمالء.بحساب معدالت الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة بشكل فردي  المجموعةقامت 
 
نظراً ألن جمیع عمالء الشركة والشركة التابعة لدیھم نفس خصائص مخاطر تم تقسیم التعرض داخل كل مجموعة یلم 
 ، وعمر التعامل ونوع المنتج الذي تم شراؤه.الجغرافیة والصناعة ئتمان والمنطقةئتمان الشائعة مثل درجة مخاطر اإلاإل

 
 اإلفصاحات ۳-۲-ب-۳

ئتمان والخسائر ما یتعلق بالمحاسبة عن ومخاطر اإلإفصاحات جدیدة خاصة فی ۹المعیار الدولي للتقریر المالي یتطلب 
 ئتمانیة المتوقعة.اإل
 
 التحول ٤-۲-ب-۳

تم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي بأثر رجعي باستثناء ما 
 یلي:
  باالستفادة من االعفاء الذي یسمح لھا بعدم تعدیل معلومات المقارنة للفترات السابقة فیما یتعلق  مجموعةالقامت

 م لم یكن ھناك ایة فروقات۲۰۱۸أكتوبر  ۱كما في بتصنیف وقیاس التغیرات (بما فیھا االنخفاض في القیمة). 
في  ۹ة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي في القیم الدفتریة لألصول المالیة والمطلوبات المالیة الناتج

 األرباح المبقاة.
 :تم تطبیق التقییمات التالیة على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاریخ التطبیق األولي 

 تحدید نموذج األعمال ضمن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا. •
 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والتي تقاس بالقیمة العادلةتصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض  •

 من خالل األرباح أو الخسائر.
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ـ معامالت العمالت األجنبیة والثمن المدفوع  ۲۲تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم  ۳-ب-۳

 مقدماً 
یوضح التفسیر أنھ عند تحدید سعر الصرف الفوري الذي سیتم استخدامھ في االعتراف األولي ألصل أو مصروف أو 
إیراد (أو جزء منھ) عند إلغاء االعتراف بالموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة المتعلقة بالثمن المدفوع 

ولي بالموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة الناشئة عن مقدماً، فإن تاریخ المعاملة ھو تاریخ االعتراف األ
الثمن المدفوع مقدما. إذا كانت ھناك دفعات متعددة أو مبالغ تم استالمھا مقدماً، عندئذ یجب على المنشأة تحدید تاریخ 

حدة القوائم المالیة األولیة المو المعامالت لكل دفعة أو استالم الثمن المدفوع مقدماً. ال یوجد تأثیر لھذا التفسیر على
 المختصرة للمجموعة. 

 
 ـ تحویل ممتلكات استثماریة ٤۰تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ٤-ب-۳

توضح التعدیالت متى ینبغي على المنشأة نقل ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قید اإلنشاء أو التطویر إلى أو من 
یحدث عندما تستوفي الممتلكات أو تتوقف عن  تعدیالت على أن التغییر في االستخدامممتلكات استثماریة. تنص ال

استیفاء تعریف الممتلكات االستثماریة وھناك أدلة على التغیر في االستخدام. إن مجرد التغییر في نوایا اإلدارة الستخدام 
حدة ھذه التعدیالت على القوائم المالیة األولیة الموالممتلكات ال یقدم دلیالً على التغییر في االستخدام. ال یوجد تأثیر ل

 المختصرة للمجموعة. 
 
 ـ التصنیف والقیاس لمعامالت الدفع على أساس األسھم ۲تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ٥-ب-۳

الدفع على أساس األسھم  - ۲أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
والذي یتناول ثالثة مجاالت رئیسیة: آثار شروط االستحقاق على قیاس معاملة الدفع على أساس األسھم مع تسویة 

بة لتزامات ضریبة االستقطاع، والمحاسسھم مع مزایا التسویة بالصافي إلالنقد، وتصنیف معاملة الدفع على أساس األ
ام معاملة الدفع على أساس األسھم إلى تغییر تصنیفھا من تسویة نقد إلى تسویة حقوق عندما یؤدي تعدیل شروط وأحك

ملكیة. عند تطبیق المعیار، یجب على المنشآت تطبیق التعدیالت دون تعدیل الفترات السابقة، ولكن یسمح بالتطبیق 
ة للمجموعة خرى.  تتوافق السیاسة المحاسبیبأثر رجعي إذا تم اختیارھا لجمیع التعدیالت الثالثة وتم استیفاء المعاییر األ

بخصوص الدفع على أساس األسھم مع تسویة النقد مع المنھج الموضح في التعدیالت. إضافة إلى ذلك، ال یوجد لدى 
لتزامات ضریبة االستقطاع، ولم تقم بعمل سھم مع مزایا التسویة بالصافي إلالمجموعة معاملة الدفع على أساس األ

شروط وأحكام معاملة الدفع على أساس األسھم. بالتالي فال یوجد تأثیر لھذه التعدیالت على القوائم المالیة تعدیالت على 
 الموحدة للمجموعة.

 
توضیح قیاس  –: االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ۲۸معیار المحاسبة الدولي رقم  ٦-ب-۳

 الشركات المستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كخیار لكل استثمار على حدة 
نشأة أخرى مؤھلة أن تختار و أي متوضح التعدیالت أنھ یمكن للمنشأة التي ھي عبارة عن مشروع رأس مال مشترك أ

ستثماراتھا في الشركات الزمیلة والمشاریع اس كل استثمار على حده، أن تقیس إعتراف األولي على أسعند اإل
ھا ستثماریة في حد ذاتان لدى المنشأة التي لیست منشأة إالمشتركة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة. إذا ك

مشروع مشترك الذي ھو عبارة عن منشأة استثماریة، یجوز للمنشأة التي تمتلك الحصة،  حصة في شركة زمیلة أو
حتفاظ بقیاس القیمة العادلة للحصص الذي تم تطبیقھ عن طریق الشركة الزمیلة ند تطبیق طریقة حقوق الملكیة، اإلع

وع لكل شركة زمیلة أو مشر أو المشروع المشترك المستثمر بھ في شركات تابعة  یتم ذلك االختیار بشكل مستقل
مشترك الذي ھو منشأة استثماریة في وقت الحق من: (أ) تاریخ االعتراف األولي للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك 
الذي ھو منشأة استثماریة، (ب) التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منشأة استثماریة، أو 

ح فیھ الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك الذي ھو منشأة استثماریة الشركة األم ألول مرة. (ج) التاریخ الذي تصب
 ال یوجد تأثیر لھذه التعدیالت على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.
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حذف  –: تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة ۱تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۷-ب-۳
 اإلعفاءات قصیرة االجل لمن یطبقون المعیار ألول مرة 

ت ألنھا أد ۱) من المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۷ھـ – ۳تم حذف االعفاءات قصیرة األجل في الفقرات (ھـ 
 الغرض الذي صممت من أجلھ. ال یوجد تأثیر لھذه التعدیالت على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

 

 المعاییر الصادرة غیر المطبقة ج-۳
م مع السماح ۲۰۱۸ ینایر ۱بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة للسنوات التى تبدأ بعد   فیما یلي

 بالتطبیق المبكر ولكن لم تقم المجموعة بتطبیقھا عند اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.
 

 عقود اإلیجار ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي ) ۱
عقود اإلیجار في قائمة للمستأجرین نموذجاً وحیداً للمحاسبة عن  ۱٦یقدم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

المركز المالي. یقوم المستأجر باإلعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل 
ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار وھناك إعفاءات اختیاریة لعقود 

ار ذات القیمة المنخفضة. تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیج
 أي یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى عقود إیجار تمویلي وعقود إیجار تشغیلي. –للمعیار الحالي 

المعیار المحاسبي ) محل التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك ۱٦یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة (
) ٤) عقود االیجار، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمعیار رقم (۱۷الدولي رقم (

) "عقود ۱٥"تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة للمعیار رقم (
) تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ ۲۷تفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة رقم (الحوافز"، و -اإلیجار التشغیلي 

 الشكل القانوني لعقد اإلیجار.
م. مع السماح بالتطبیق المبكر. ۲۰۱۹ ینایر ۱یسري مفعول ھذا المعیار للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد 

 إختارت المجموعة عدم التطبیق المبكر للمعیار المشار إلیھ. 
 

 تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار
 ) اختیار إما:۱٦عند التحول إلى المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( مجموعةیجوز لل

 ) لعقد اإلیجار لكافة عقودھا؛ أو۱٦تطبیق تعریف المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ( -
 یم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیجار.تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقی -

 

 التحول
 كمستأجر إما تطبیق المعیار: مجموعةیجوز لل

 بأثر رجعي؛ أو -
 بأثر رجعي معدل مع وسائل عملیة اختیاریة. -

إلعداد  حالیاً لتطبیق المعیار الدولي مجموعةیقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. تخطط ال
م. تعمل المجموعة على دراسة أثر تطبیق المعیار المشار إلیھ بدایة ۲۰۱۹ أكتوبر  ۱) مبدئیاً في ۱٦التقاریر المالیة (

 م.۲۰۱۹من عام 
 في ال یتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود اإلیجار التي تكون فیھا مؤجراً بخالف مؤجر وسیط

 عقد تأجیر بالباطن.
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 م)۲۰۱۷م ۲۰۱٥التعدیالت السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (دورة )  ۲
 

 الترتیبات المشتركة ۱۱دمج األعمال والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 عن زیادة حصتھا في العملیات المشتركة التي تستوفي االعمال التجاریة. مجموعةالیبین طریقة محاسبة 

 
 ضرائب الدخل ۱۲معیار المحاسبة الدولي 

ة كحقوق لیة المصنفیبین أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزیعات أرباح (بما فیھا المدفوعات لألدوات الما
المعاملة التى نتج عنھا أرباح قابلة للتوزیع في االرباح او الخسائر او  عتراف بھا بشكل ثابت ضمنملكیة) یتم اإل

 الدخل الشامل االخر او حقوق الملكیة.
 

 تكالیف االقتراض ۲۳معیار المحاسبة الدولي 
قتراض المؤھلة یستثنى فقط القروض المحددة جموعة القروض العامة المستخدمة إلحتساب تكالیف اإلتوضح ان م

القروض المحددة لتمویل الموجودات المؤھلة  امأنشاء. و اإلأتحت التطویر  ودات المؤھلة التى الزالتلتمویل الموج
دراجھا في تلك المجموعة العامة. نظرا ألن تكالیف ع او اي موجودات غیر مؤھلة فیتم إالجاھزة لالستخدام او البی

المتكبدة في او بعد  قتراضمستقبلي على تكالیف اإلیرات بأثر التطبیق بأثر رجعي قد یفوق المنافع فیتم تطبیق التغ
 تاریخ التطبیق.

 
 تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي حالة عدم التأكد حول معالجات ضریبة الدخل)  ۳

إلختیار ا. إن نظمة الضرائبأیسعى لتوضیح المحاسبة عن معالجة ضریبة الدخل التى لم یتم قبولھا بعد من قبل 
 نظمة الضرائب المعالجة الضریبة التى اختارتھا المجموعة.أن تقبل أذا ما كان من المحتمل األساسي ھو إ

 
 التعدیالت األخرى)  ٤

ي على ن یكون لھا تأثیر جوھرأن والیتوقع أدناه لم یتم تطبیقھا حتى اآلالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر 
 الموحدة للمجموعة:القوائم المالیة 

 )۹خصائص المدفوعات مقدما مع التعویض السالب (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 )۲۸جل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي الحصص طویلة األ -
 ).۱۹المحاسبة الدولي و التسویة (تعدیل على معیار تعدیالت الخطط أو االختصار أ -

 
 المعلومات القطاعیة -٤

تم تحدید أسلوب عرض القطاعات الرئیسیة على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل جوھري 
باإلختالف في منتجات تلك القطاعات. إن ھذه القطاعات منظمة ویتم إدارتھا بشكل منفصل حسب طبیعة الخدمات 

تشكل كل منھا وحدة منفصلة. یتم تحدید القطاعات التشغیلیة المبینة أدناه عن طریق التمییز في والمنتجات بحیث 
 األنشطة التجاریة والتي تحقق منھا المجموعة اإلیرادات وتتكبد التكالیف. 

ات ریتم مراجعة الخصائص االقتصادیة ویتم تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التنظیم الذي أجراه متخذ القرا
 التشغیلیة كل ربع سنة على األقل والذي یتم مراجعتھ من قبل اإلدارة العلیا للمجموعة.



 الحدیدیة الیمامة للصناعاتشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۱۷ 

 

 المعلومات القطاعیة (تابع)     -٤
 تمارس المجموعة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة من خالل قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

 
 قطاع االنشاءات ویشمل اآلتي: 

 إنتاج أنابیب صلب. )أ
 مصنع الیمامة لحدید التسلیح.  )ب
 مصنع الھیاكل الفراغیة. )ج
 

 قطاع الكھرباء وبشمل اآلتي: 
 .مصنع أبراج الطاقة الكھربائیة )أ

 .مصنع األعمدة الكھربائیة )ب
 مصنع الطاقة الشمسیة. )ج
 

 أخرى:
 وتتمثل في ممتلكات تخص اإلدارة العامة والعائدات الناتجة من اإلستثمارات. 

 
 التقاریر القطاعیة 

 م۲۰۱۹ یونیو ۳۰
 باللایر السعودي
 (غیر مراجعة)

 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

 ٦۹۲٬۸۰٦٬۰۸۱ -- ۱۳۸٬۰۷۷٬۱٤٤ ٥٥٤٬۷۲۸٬۹۳۷ اإلیرادات 
)۱۲۳٬۲۳۹٬۹۸٤( (٥٤۳٬٦۹۹٬۳٥۸) تكلفة المبیعات  -- (٦٦٦٬۹۳۹٬۳٤۲) 
)۸٬۷۹٤٬٥٤۰( (۱۰,۷٤۲٬٦۳۰) خسارة القطاع  -- (۱۹٬٥۳۷٬۱۷۰) 

     

 ۱,٥۱٥٬۲۱٤٬۷٦۳ ۳۳۷٬۰٥۱٬٦۰٦ ۳۲۷٬٦٥۸٬٦۷۰ ۸٥۰٬٥۰٤٬٤۸۷ موجودات القطاع
 ۷۷٥٬٦۳۰٬۲۱۰ ۱٦٬۰۸۰٬٤۰۷ ۱۱۲٬۷۸٤٬۷۰٦ ٦٤٦٬۷٦٥٬۰۹۷ مطلوبات القطاع

 
 التقاریر القطاعیة 

م ۲۰۱۸یونیو  ۳۰
 (غیر مراجعة)

 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

 ٦۹٤٬۳٤٤٬٥۱۸ -- ۹۸٬۱۹۷٬٥۳٤ ٥۹٦٬۱٤٦٬۹۸٤ اإلیرادات 
 ٦۳۳٬۳۷۸٬۷٦۰ -- ۸۷٬۱۰۹٬۱۹۱ ٥٤٦٬۲٦۹٬٥٦۹ تكلفة المبیعات

 ٦٬۱٥۸٬۷۸۸ -- (۷٬۸۹۸٬٤۰۷) ۱٤٬۰٥۷٬۱۹٥ ربح / (خسارة) القطاع
     

 ۱٬۱۹۱٬٤۲۷٬۸٥۱ ۳۲۹٬۱٤٥٬٦٤٤ ۲۹۲٬٦۳۸٬۷۰٥ ٥٦۹٬٦٤۳٬٥۰۲ موجودات القطاع
 ٤۱٤٬۱۱٦٬٥۳۷ ۱۰٬٦۱۲٬۸۱۸ ۸۷٬۳۰۹٬۲۷۰ ۳۱٦٬۱۹٤٬٤٤۹ مطلوبات القطاع

 
 
 
 
 
 
 

 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۱۸ 
 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات -٥
 تفصیل بصافي القیمة الدفتریة للممتلكات وآالت ومعدات:فیما یلي بیان  )أ
 م۲۰۱۸سبتمبر   ۳۰ م۹۲۰۱ یونیو ۳۰ 
 
 

 (غیر مراجعة) 
 لایر سعودي

 (مراجعة) 
 لایر سعودي

   

 ۷۸٦٬٤۳٤٬۲۱۸ ۸۱۸٬۹۸۲٬۰۱۳ إجمالي التكلفة 
 )۳۲۱٬۰۷۷٬۱۸۱( (۳٤۹٬۰۷۹٬۸۹۲) ھالك ستإجمالي مجمع اإل

 ٤٦٥٬۳٥۷٬۰۳۷ ٤٦۹٬۹۰۲٬۱۲۱ صافي القیمة الدفتریة 
 

الممتلكات واآلالت والمعدات، ممتلكات ومعدات مرھونة لصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  تتضمن )ب
رع الشركة، مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا، بلغ صافي قیمتھا الدفتریة في ("الصندوق") تخص ف

 .ملیون لایر سعودي) ٦۲م: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ٥۷٫۷ م مبلغ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
 
 ۳۰م (۲۰۱۹ یونیو ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۹۸٬۹٥إن مباني الشركة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة  )ج

ملیون لایر سعودي)، مقامة على أراضي مستأجرة من ھیئة المدن الصناعیة ومناطق  ۹۸م: ۲۰۱۸سبتمبر 
ھـ، اإلیجار قابل للتجدید لمدة مماثلة بنفس ۱٤۲۹شوال  ۲۹سنة تبدأ في  ۲۰التقنیة بإیجار سنوي رمزي لمدة 

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

 
م ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ون لایر سعودي كما في ملی ۸۳تقع مباني مصنع الشركة التابعة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة  )د

ئة الملكیة ض مستأجرة من اإلدارة العامة للھیملیون لایر سعودي) على قطعة أر ۸٦٫۷م: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰(
ھـ بإیجار سنوي إسمي. اإلیجار قابل للتجدید لمدة مماثلة بنفس ۱٤۲۷ربیع الثاني  ٥سنة، تبدأ من  ۳٥بینبع لمدة 

 الشروط وشروط أخرى كما ھو متفق علیھ بواسطة األطراف المعنیة.
 

 التالیة: تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات المشروعات تحت التنفیذ )ه
 

 یونیو ۳۰ 
 م۹۲۰۱

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۸

   
مصنع أنظمة الطاقة الشمسیة  إستكمال أعمال  ۳۰٬۰۸٥٬٤٤۳ ۱۸٬٦٤۳٬۳٥۹ 

بالدمام ةالمرحلة الثانی -إنشاء خط أنابیب الضغط   -- ۱۲٬۹۹۲٬٤٤۹ 
 -- ٤۳٦٬۱٦۳ مشروع اأنظمة طاقة الریاح

المرحلة الثالثة بالدمام  -توسعة صاالت التخزین   -- ۳٬۱٤٥٬۲٥۹ 
بمصنع األعمدة -مبنى الجلفنة  تأھیل  ۳٬٦۰۸٬۷۸۱ ۲٬٦۸۹٬۹٤۲ 

 ٦۹۰٬٥٦۸ -- ترمیم مبنى سكن الصناعیة القدیم 
أبراج -أنظمة تنقیة األبخرة للجلفنة   -- ۲۷۲٬۸۰۰ 
 -- ٦٬٥۱۷٬۳٤۱ دفعات مقدمة ألصول ثابتة

 ٤۰٬٦٤۷٬۷۲۸ ۳۸٬٤۳٤٬۳۷۷ 
 

 
 



 الحدیدیة الیمامة للصناعاتشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۱۹ 

 

 مخزون -٦
 یتكون المخزون مما یلي:
 م۲۰۱۸سبتمبر   ۳۰ م۲۰۱۹ یونیو ۳۰ إیضاح 
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 باللایر السعودي باللایر السعودي   

    

 ۲۱٦٬۲۷۷٬٤۹٦ ٥٥٦٬۳٦۳٬۲۰۰  مواد خام
 ۷۸٬۸۳٤٬۳۰۱ ۷٤٬۲۹۲٬۳۹۰  إنتاج تام

 ۱٤٬۷٤۹٬۳۲۱ ۱۱٬۲۰٥٬۳٥٦  إنتاج تحت التشغیل
 ٥۱٬۸٤۲٬۰۸۱ ٥۱٬٦٤۳٬۲۰۲  قطع غیار

 ۲٤٬٥۰۷ ۲۲٬۰۹۱٬۳۸٤  بضاعة بالطریق 
  ۷۱٥٬٥۹٥٬٥۳۲ ۳٦۱٬۷۲۷٬۷۰٦ 

أ -۷ یخصم: مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة  )۹٬۱۷۲٬۳۸۲( )۸٬۰٥۳٬٦۰۰( 
  ۷۰٦٬٤۲۳٬۱٥۰ ۳٥۳٬٦۷٤٬۱۰٦ 

 
 :الفترةأ فیما یلي الحركة على مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة خالل -٦

 ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۸م م۲۰۱۹ یونیو ۳۰ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

   
السنةالفترة / الرصید في بدایة   ۸٬۰٥۳٬٦۰۰ ٤٫۹۹۸٫۹۷٥ 

السنة  الفترة/ المكون خالل  ۱٬۱۱۸٬۷۸۲ ٥٤٫٦۲٥۳٬۰ 
السنةالفترة / الرصید في نھایة   ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ ۸٫۰٥۳٫٦۰۰ 

 
 ذمم تجاریة مدینة -۷

 
 یلي:تتكون الذمم التجاریة المدینة مما  -أ
 م۸۲۰۱سبتمبر   ۳۰ م۹۲۰۱ یونیو ۳۰ إیضاح 
 (مراجعة) غیر مراجعة)(  
 باللایر السعودي باللایر السعودي   
    

 ۸۹٬۷٦۷٬۹۱۷ ۱٤۲٬٥۱۱٬۰۳۲ ۱۲ أطراف ذات عالقة -تجاریون  عمالء
 ٥٦٬۰۰۲٬۰۹٥ ۹۹٬۰۰۲٬٥۹۷  أخرى –عمالء تجاریون 

 ۱٤٥٬۷۷۰٬۰۱۲ ۲٤۱٬٥۱۳٬٦۲۹  اإلجمالي
 (٦٬۲۹۷٬۱٥۹) (٦٬۲۹۷٬۱٥۹) نخفاض في قیمة الذمم التجاریة المدینةاإلیخصم: مخصص 

  ۲۳٥٬۲۱٦٬٤۷۰ ۱۳۹٬٤۷۲٬۸٥۳ 
 

  بلغ رصیدھم القائم  من إجمالي مبیعات الفترة تخص سبعة عمالء فقط %٥٥م إن ۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في  -ب
 .لایر سعودي ۱۸٦٬۹۳۱٬۳۳٤

 
 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۲۰ 
 

 

 (تابع) ذمم تجاریة مدینة -۷
 

 یلي أعمار الذمم التجاریة المدینة كما في تاریخ القوائم المالیة:فیما  -ج
 

 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ م۲۰۱۹ یونیو ۳۰ 

 الرصید المدة
 اإلنخفاض
 الرصید في القیمة

 اإلنخفاض
 في القیمة

 (مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

     

 -- ۱۲۸٬٥۹۹٬٥۸۲ -- ۱۸۸٬٤۹۲٬۷٥۹ غیر مستحق 
 -- ۹٬۷۰۳٬۱۱۰ -- ٤٤٬۲٥۲٬۱٤۹ یوم ۹۰من صفر إلى 

 ۱٫۸٤۲٫۳۲۳ ۲٬٤۷٥٬۸۲۱ ۱٫۸٤۲٫۳۲۳ ۳٬۳۷٥٬٤٦۹ یوم ۱۸۰إلى  ۹۱من 
 ٤٫٤٥٤٫۸۳٦ ٤٬۹۹۱٬٤۹۹ ٤٫٤٥٤٫۸۳٦ ٥٬۳۹۳٬۲۹۲ یوم ۱۸۱أكثر من 

 ۲٤۱٬٥۱۳٬٦٦۹ ٦٬۲۹۷٬۱٥۹ ۱٤٥٬۷۷۰٬۰۱۲ ٦٬۲۹۷٬۱٥۹ 
 

 بنكیةتسھیالت  -۸
 

 تسھیالت بنكیة من بنوك محلیة
م: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ملیار لایر سعودي ( ۱٬۸۸، لدى المجموعة تسھیالت بنكیة بلغ إجمالیھا ۲۰۱۹یونیو ۳۰كما في 
سبتمبر  ۳۰لایر سعودي ( ملیار ۱٬۰۷ملیار لایر سعودي) مع بعض البنوك المحلیة بلغ المستخدم منھا مبلغ  ۲٬۰۳
ملیون لایر سعودي)، تتمثل في خطابات ضمان وإعتمادات مستندیة وتسھیالت بنكیة قصیرة  ٤٥٥٫۹م: ۲۰۱۸

األجل وذلك لتغطیة متطلبات رأس المال العامل للمجموعة، كما تتضمن تسھیالً بنكیاً طویل األجل منحھ البنك العربي 
اء مصنع شركة الیمامة ألنظمة الطافة الشمسیة ومصنع شركة الیمامة ألنظمة الوطني للشركة األم للمساھمة في إنش

طاقة الریاح وتمویل رأس المال العامل. إن كافة التسھیالت البنكیة تحمل بعموالت بنكیة وفقاً لألسعار السائدة في 
 یة.السوق ومضمونة بواسطة سندات ألمر صادر من الشركة األم والشركة التابعة للبنوك المحل

 
 جلطویل األ يض صندوق التنمیة الصناعیة السعودقر

م على قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي بغرض توسعة مصنع ۲۰۱۳أكتوبر  ۳۱حصلت الشركة في 
، ویسدد القرض على أقساط بفائدة ثابتة ملیون لایر سعودي ۱٦٫۹ مة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا بحد أقصىالیما

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

ة ن أجل المشروع، تتضمن اإلتفاقیكامل المصنع وآالتھ ومعداتھ وتوابعھ وملحقاتھ وكل ما یتم الحصول علیھ الحقاً م
 بعض الشروط والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة معینة.

 
 
 



 الحدیدیة الیمامة للصناعاتشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۲۱ 

 

 تسھیالت بنكیة (تابع)     -۸
 
 قروض قصیرة األجل )أ(

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

 
 :تتكون القروض البنكیة قصیرة األجل من اآلتي

 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰  م۹۲۰۱ یونیو ۳۰  
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 باللایر السعودي باللایر السعودي   

    

 ۱۷۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ٤۲۹٬۱۳۰٬۷۸۲  البنك العربي الوطني 
 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰۳٬۳۰۹٬٦۱۷  البنك السعودي الفرنسي

 -- ۸۱٬۹۳۳٬٤۳۳  ثمارتلإلسالبنك السعودى 
  ٦۱٤٬۳۷۳٬۸۳۲ ۲٤۰٬۱۰۰٬۰۰۰ 

 

 األجل طویلة قروضال )ب(
 :مما یلي تتمثل القروض في القروض طویلة األجل

 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ م۹۲۰۱ یونیو ۳۰ 
 (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 باللایر السعودي السعودي باللایر 

   

 ۱۰٬۲٦۰٬۳۹۸ ۸٬۸۸۱٬۳۰۱ قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 
 ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ البنك العربي الوطني

 ٤۸٬۸۸۱٬۳۰۱ ۳٥٬۲٦۰٬۳۹۸ 
 

 كما یلي:  الموحدة المختصرة في قائمة المركز المالي طویلة األجل تم عرض القروض
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ م۹۲۰۱ یونیو ۳۰ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   

 ۳٬۳٤۸٬٥٤٤ ۱۱٬۳۹۹٬۷۷۲ الجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداولة
 ۳۱٬۹۱۱٬۸٥٤ ۳۷٬٤۸۱٬٥۲۹ الجزء غیر المتداول تحت بند المطلوبات غیر المتداولة

 ٤۸٬۸۸۱٬۳۰۱ ۳٥٬۲٦۰٬۳۹۸ 
 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۲۲ 
 

 

 تسھیالت بنكیة (تابع)     -۸
 
 األجل (تابع) القروض طویلة(ب)  

 یلي: كما األجل القروض طویلة من المتداول غیر الجزء یستحق

 العام 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 
   

۲۰۲۰ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۰٦٬۸۰۷ 
۲۰۲۱ ۱۲٬٤۸۱٬٥۲۹ ۸٬۷٤۲٬٥٤۷ 
۲۰۲۲ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦٬۲٥۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۳ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦٬۲٥۰٬۰۰۰ 
۲۰۲٤ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱٬٥٦۲٬٥۰۰ 

 ۳۱٬۹۱۱٬۸٥٤ ۳۷٬٤۸۱٬٥۲۹ اإلجــمالي
 

 الزكاة -۹
 

 مخصص الزكاة )أ
 فیما یلي الحركة على مخصص الزكاة:

 یونیو ۳۰ 
 م۹۲۰۱

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   

 ۲۱٫۸۲۰٫۹۰۰ ۱۸٬۱٤۹٬۰۲۹ الرصید أول الفترة / السنة
 ۷٫۱٤٤٫۰٥۸ ٥٬۸۳٥٬۱۷۸ المحمل علي الفترة / السنة

 (۱۰٫۸۱٥٫۹۲۹) )۱۰٬٤۷۸٬۷۳۳( المدفوع خالل الفترة / السنة
 ۱۳٬٥۰٥٬٤۷٤ ۱۸٬۱٤۹٬۰۲۹ 

 
 الوضع الزكوي )ب

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
س��بتمبر  ۳۰بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن الس��نوات منذ بدایة التأس��یس حتى العام المنتھي في الش��ركة قامت 
م. ۲۰۲۰ینایر  ۳۰م. وبموجبھ دفعت الزكاة المس�����تحقة وحص�����لت على ش�����ھادة زكاة ص�����الحة حتى ۲۰۱۸

م طالبت فیھ الھیئة بفروقات زكویة ۲۰۱۱م حتى ۲۰۰۸إس��تلمت الش��ركة ربوطات زكویة عن الس��نوات من 
وتم رفع إعتراض  ةالمذكور اتطوملیون لایر س�������عودي وقامت الش�������ركة باإلعتراض على الرب ۹٫۹بمبلغ 

شركة خطاب ضمان للھیئة  ضریبیة كما قدمت ال شركة إلى اللجنة اإلبتدائیة الزكویة ال دخل العامة للزكاة والال
م. ولم یتم إس�����تالم أي ۲۰۱۱بالمبلغ المطلوب، ص�����در قرار من اللجنة بقبول اإلعتراض عن الس�����نة المالیة 

م حتى تاریخھ. لقد أص�����درت اللجنة اإلس�����تئنافیة الض�����ریبیة قرارھا رقم ۲۰۱۲ربوطات عن الس�����نوات من 
م والمصادق علیھ من قبل وزیر المالیة بالخطاب رقم ۱٤/۳/۲۰۱۸ھـ الموافق ۲٦/٦/۱٤۳۹) بتاریخ ۱۸۷٥(
بول استئناف الشركة من الناحیة الشكلیة م، حیث تم ق۱/۳/۲۰۱۸ھـ������ الموافق ۱۳/٦/۱٤۳۹) بتاریخ ٤۹۸۹(

م، وطلب��ت اللجن��ة ۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتى ۳۰/۹/۲۰۰۸أم��ام اللجن��ة اإلبت��دائی��ة لألعوام الم��الی��ة المنتھی��ة في 
) تأیید ۱۸۷٥االس�تئنافیة من اللجنة اإلبتدائیة النظر في إعتراض الش�ركة موض�وعاً، كما تض�من القرار رقم (

نة اإلبتدائیة بالموافقة على حس��م مس��اھمة الش��ركة في أرض الملیس��ا للس��نة المالیة اللجنة اإلس��تئنافیة قرار اللج
م ۳۰/۹/۲۰۰۸م والذي یمثل البند الرئیس في فروق الس�������نوات المالیة المنتھیة في ۳۰/۹/۲۰۱۱المنتھیة في 

سنة ۳۰/۹/۲۰۱۰وحتى  شركة في غالبیة البنود المعترض علیھا لل لمالیة ام المعترض علیھا، وتضمن تأیید ال
حتى تاریخھ، علماً بأن  م۲۰۱۱م، ولم یصدر  الربط الزكوي النھائي للسنة المالیة ۳۰/۹/۲۰۱۱المنتھیة  في 

 ملیون لایر سعودي. ۷٫٥م تبلغ ۲۰۱۰م وحتى ۲۰۰۸إجمالي الفروقات عن السنوات المالیة من 



 الحدیدیة الیمامة للصناعاتشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۲۳ 

 

 (تابع) الزكاة -۹
 

 الوضع الزكوي (تابع)ب)   
 

 التسلیحشركة الیمامة لحدید 
س�����بتمبر  ۳۰الش�����ركة إقراراتھا الزكویة عن األعوام منذ بدایة النش�����اط حتى العام المالي المنتھي في قدمت 
م وقامت بس��داد الزكاة المس��تحقة حس��ب تلك اإلقرارات وحص��لت على ش��ھادة زكاه غیر مقیدة ص��الحة ۲۰۱۸
للزكاة والدخل عن السنوات من تاریخ م. أنھت الشركة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة ۲۰۲۰ینایر  ۳۰حتى 

م وقد استلمت الشركة اقرار زكوي معدل عن العام ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰تأسیس الشركة حتى العام المنتھي في 
مالي المنتھي في  مة ۲۰۱٤س�������بتمبر  ۳۰ال فاتورة بقی لایر تمثل الفروقات بین االقرار  ۲٬۲۱۰٬۹٦٥م مع 

م، أما بالنس���بة لألعوام المالیة ۲۰۱۹م س���دادھا خالل ش���ھر أبریل المقدم من الش���ركة والربط الزكوي والتي ت
م فانھا مازالت تحت الدراس�������ة من قبل الھیئة ولم یص�������در لھا ۳۰/۰۹/۲۰۱۸م، ۳۰/۰۹/۲۰۱۷المنتھیة في 

 .ربوط زكویة حتى تاریخھ
 

 ربحیة السھم(خسارة) /  -۱۰
 ربحیة السھم األساسیة(خسارة) / 
الربح القابل للتوزیع على المساھمین لألسھم (الخسارة) / ربحیة السھم األساسیة بناًء على (خسارة) / تم إحتساب 

ملیون  ٥۰٫۸والبالغة  األولیة المختصرة بتاریخ القوائم المالیة العادیة والمتوسط المرجح  لعدد األسھم العادیة القائمة
 سھم.

 
 ساسي)الربح العائد على المساھمین العادیین (األ(الخسارة) /  )۱

  تسعةاللفترة  
 أشھر المنتھیة

 یونیو ۳۰في 
 ۲۰۱۹م

 تسعةاللفترة 
 أشھر المنتھیة 

 یونیو ۳۰في 
 ۲۰۱۸م

   

 ۰٬۱۱ (۰٬٤۲) (خسارة) / ربح السھم العائد على مساھمي الشركة
 
 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (األساسیة) )۲

  تسعةلفترة ال 
 أشھر المنتھیة

 یونیو ۳۰في 
 م۲۰۱۹

 تسعةلفترة ال
 أشھر المنتھیة 

 یونیو ۳۰في 
 م۲۰۱۸

   

الفترةأسھم عادیة مصدرة في بدایة   ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ 
 -- -- أثر األسھم المصدرة

 ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في نھایة الفترة
 

 ربحیة السھم المخفضة(خسارة) / 
 الربح القابل للتوزیع على المساھمین لألسھم العادیة(الخسارة) ربحیة السھم المخفضة بناًء على (خسارة) تم إحتساب 

 .والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة، إن وجد
 

السھم  ربحیة (خسارة) ض الیختلف عنربح السھم المخف (خسارة) ال یوجد أسھم مخفضة وبالتالي فإن الفترةخالل 
 األساسیة.

 
 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۲٤ 
 

 

 المحتملة وااللتزاماتالرأسمالیة  االرتباطات -۱۱
 

حتملة مقابل الجزء غیر المغطى من خطابات الضمان البنكیة م، بلغت قیمة اإللتزامات الم۲۰۱۹ یونیو ۳۰في  )أ(
م: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰( ،ملیون لایر سعودي ۱٤۳,۳۳مبلغ  التي تصدرھا البنوك المحلیة نیابة عن المجموعة

 ملیون لایر سعودي). ۹۷٫۸
 

 لایر ملیون  ۲٦۹قائمة لة مقابل خطابات إعتمادات مستندیةبلغت قیمة اإللتزامات المحتمم ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في  )ب(
 .ملیون لایر سعودي) والتي صدرت في سیاق األعمال العادیة للمجموعة ۹۳م: ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰( سعودي،

 
ملیون  ۲۳٫۱۷ رتباطات الرأسمالیة المتعلقة بالمشروعات تحت التنفیذ مبلغم بلغت اإل۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في  )ج(

 ملیون لایر سعودي). ۲۲,٦: م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لایر سعودي (
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -۱۲
تتمثل المعامالت مع أطراف ذو عالقة بصفة أساسیة في مشتریات ومبیعات بضائع وتقدیم خدمات والتي تتم وفقاً 

 ۱۱بتاریخ لشروط متفق علیھا ویتم إعتمادھا بواسطة اإلدارة والتي أجازتھا الجمعیة العامة للمساھمین المنعقدة 
واألطراف التالیة: م مع المنشآت۲۰۱۹مارس  ۱۸ھـ الموافق ۱٤٤۰جمادى الثاني 



 الحدیدیة الیمامة للصناعاتشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۲٥ 

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۲
 
 واألرصدة الناتجة عنھا: م۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة  تسعةاللفترة  فیما یلي المعامالت مع األطراف ذو عالقة -أ

 
 طبیعة المعاملة طبیعة العالقة معامالت مع أطراف ذات عالقة

أشھر المنتھیة  تسعةاللفترة مبلغ المعاملة 
یونیو ۳۰في   الرصید كما في 

   
 ۲۰۱۸م ۲۰۱۹م

 یونیو ۳۰
 م۹۲۰۱

سبتمبر ۳۰  
 ۲۰۱۸م

 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي  

      ):۷تحت بند ذمم تجاریة مدینة (إیضاح 
  * -شركة عبد القادرالمھیدب وأوالده 

 مساھم
   -- ٤۱۷٬٥۰۸ مشتریات

 ۳۲٬۳٤۲٬۲۱۷ ٦٤٬۳۰۸٬۹٤۷ ۱٥۷٬۱۹٦٬٦۷۸ ۱۳۰٬٤۸٦٬۷٤۹ مبیعات 
       

 ۱۷٬۰۷۹٬٦۱۷ ۲٥٬۳۹۱٬۲٦۲ ۱۲٫۹۳۸٫۳٤۳ ۳۸٬۸۸۸٬۹۰۷ مبیعات مساھم ** -شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده 
 ۱٤٬۷٦۷٬۱۷۱ ۱۳٬۷۸۸٬۳٤٤ ٦۷٫۷۸۹٫٥۲۰ ۷۱٬۱۰٥٬٦۹۸ مبیعات مساھم شركة المھنا التجاریة 
 ۱٥٬٤۱۹٬۱۷۱ ۳۲٬۳۷۳٬۲۲٦ ٤۹٬۱۲۹٬۳٤٦ ٥۳٬۹۰٤٬٤۳۸ مبیعات مساھم ***-مجموعة المھنا للحدید 

الفوزان لمواد شركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة 
 البناء)

مساھم في الشركة 
 التابعة

 مبیعات
۱۹٬٦٤۱٬۹٦۰ ٥۱٬۰۸۰٬۹۳۳ ٥٬۳٤۷٬۰٤۳ ۱۰٬۱٥۹٬۷٤۱ 

 -- ۱٬۳۰۲٬۲۱۰ ٦٥٥٫۰٥۰ ۲٬٤۱۳٬۸۰۰ مبیعات مساھم شركة المعجل التجاریة
     ۱٤۲٬٥۱۱٬۰۳۲ ۸۹٬۷٦۷٬۹۱۷ 

       تحت بند ذمم تجاریة دائنة 
 ۱۳٬۹٤۹ ٥٬۲۷۰ ۲۸۷٬٤۷٦ ۱۲٤٬۰۲۷ مشتریات مساھم * -شركة عبد القادرالمھیدب وأوالده 

الفوزان لمواد شركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة 
 البناء)

مساھم في الشركة 
 ۱۲٦٬۸۷۹ -- ۱۳۷٬۲۹٤ ۷۰٤٬۳۳۲ مشتریات التابعة

 -- -- ۳۱۳٬٦٤۰ ۹٤٬٥٤۷ مشتریات مساھم ** -شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده 
 -- -- ۱٥٬۱۷٥ -- مشتریات مساھم ***-مجموعة المھنا للحدید 

         ٥٬۲۷۰ ۱٤۰٬۸۲۸ 
      مقدماً وذمم مدینة أخرى:تحت بند مدفوعات 

أعمال منفذة بالزیادة  مساھم * -شركة عبد القادرالمھیدب وأوالده 
 ٥٦۳٫۱۹۲ -- -- -- عن الفواتیر المرحلیة

   
 * یشمل التعامل مع شركة عبد القادر المھیدب وأوالده، شركة مصدر لمواد البناء وشركة ثبات للمقاوالت. 

 وشركة الراشد لمواد البناء. راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده، الشركة السعودیة لخدمات األعمال الكھربائیة والمیكانیكیة** یشمل التعامل مع شركة 
 *** مجموعة المھنا للحدید تخص المساھم مھنا بن عبد هللا المھنا.



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۲٦ 
 

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۲
 

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

 
 ما یلي: أشھر تسعةفترة البلغ بند الرواتب واألجور وما في حكمھا خالل 

 

 طبیعة المعاملة

 تسعةاللفترة 
 أشھر المنتھیة

 یونیو ۳۰في 
 م۹۲۰۱

 تسعةاللفترة 
 أشھر المنتھیة

 یونیو ۳۰في 
 م۸۲۰۱

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

    
 ٤٬۹۳۸٬۹۷۸ ٤٬۹٥۸٬۹۰۹ اتب وبدالت وحوافزور موظفي اإلدارة العلیا

 
 مخصصات  -۱۳

 
 :المخصصاتفیما یلي الحركة على  )أ(

 

 

 تسعةاللفترة 
 المنتھیة أشھر

 یونیو ۳۰ في
 م۹۲۰۱

 للسنة المنتھیة
 سبتمبر ۳۰ في

 م۸۲۰۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

    
 ٥٬٤۹۷٬۱۸۲ ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱  الرصید في بدایة الفترة / السنة 

 ۸٬٦٥۱٬۳۲۹ --  المكون خالل الفترة / السنة
 -- (۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱)  مخصص إنتفي الغرض منھ

 ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱ --  الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

في بدایة السنة المالیة المخصص المحتسب للفروقات ما بین  سعودي لایر ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱یمثل الرصید البالغ  )ب(
من شركة مرافق الكھرباء والمیاه بالجبیل وینبع ("مرافق")  كمیة الكھرباء والمیاه المستھلكة فعلیاً والمفوترة

ینایر  ۱وذلك عن الفترة من  وبین الكمیات المتفق علیھا مع الشركة التابعة بما یسمى بند السعة المحجوزة
 .م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰م حتى ۲۰۱٥

 
 لي:م یتضمن ما ی۲۰۱۹فبرایر  ۲۸ستلمت الشركة التابعة خطاب من شركة مرافق بتاریخ إ
 
 م وما بعد ذلك.۲۰۱٥إعفاء الشركة التابعة من مطالبات بند السعة المحجوزة عن السنوات  -۱
 تفاقیة الموقعة مع الشركة التابعة غیر نافذ.ار بند شرط السعة المحجوزة في اإلعتبإ -۲
 

سعودي وتم لایر  ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱والبالغ في السنوات السابقة رصید المخصص المكون  ردوبناًء علیھ فقد تم 
 الموحدة. إدراجھ في بند إیرادات أخرى في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

 
 
 



 الحدیدیة الیمامة للصناعاتشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۲۷ 

 

 أرباح موزعة -۱٤
 

 م۲۰۱۹ یونیو ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
م ۲۰۱۹مارس  ۱۸ھـ���� الموافق ۱٤٤۰رجب  ۱۱وافقت الجمعیة غیر العادیة لمساھمي الشركة التي عقدت بتاریخ 

م بناًء على توص��یتي مجلس اإلدارة ۲۰۱۸س��بتمبر  ۳۰أرباح نقدیة عن الس��نة المالیة المنتھیة في  على عدم توزیع
 يم بعدم توزیع أرباح نقدیة عن النص���ف األول والثاني من الس���نة المنتھیة ف۲۰۱۹ینایر  ۸م و۲۰۱۸مایو  ۱۳في 
 م.۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰

 
 م۲۰۱۸ یونیو ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 

م بناًء على توص�����یة مجلس اإلدارة ۳۰/۰۹/۲۰۱۷أرباح عن النص�����ف الثاني للس�����نة المالیة المنتھیة في تم توزیع 
في الجمعیة العامة العادیة لمساھمي  هھـ����، والذي تم إعتماد۱٤۳۹جماد اآلخر  ٤م الموافق ۲۰۱۸ینایر  ۲۱بتاریخ 

والذي أوصي بتوزیع نصف لایر م، ۲۰۱۸ مارس ٦ھـ الموافق ۱٤۳۹جمادي الثاني  ۱۸الشركة والمنعقدة بتاریخ 
ملیون لایر سعودي على أن تكون أحقیة  ۲٥٫٤من القیمة اإلسمیة للسھم وبإجمالي  %٥سعودي لكل سھم ما یعادل 

ینایر  ۲۸األرباح لمس����اھمي الش����ركة المس����جلین لدى مركز إیداع األوراق المالیة (تداول) بنھایة تداول یوم األحد 
 م.۲۰۱۸فبرایر  ۱۸التوزیع  م على أن یكون تاریخ۲۰۱۸

 
 األولیة الموحدة المختصرة  إعتماد القوائم المالیة -۱٥

 ھـ۱٤٤۰ ذو الحجة ۱۸لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  المختصرةالموحدة تم إعتماد القوائم المالیة األولیة 
 م).۲۰۱۹ أغسطس ۱۹ (الموافق
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