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١١/ ١٩٩٢/٣صادر في    ٤٦/ ١١/ ٣٢٣يص رقم ترخ

 

 وعضو غير شريك السعودية العربية لكةالمم في لةمسج مهنية شركة مراجعون قانونيون،و نوشركاه محاسبو فوزانال جي ام  بي كي
  سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. تعاونية شركة المية،الع جي ام  بي كي ل بعةاتوال المستقلة جي ام  بي كي شركات شبكة في

فحص القوائم المالية عن  المستقل الحسابات جعتقرير مرا
  المختصرة   الموحدة األولية

  مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديديةلسادة ل

مقدمة 

المرفقة لشركة اليمامة للصناعات  م٢٠٢٠ يونيو  ٣٠كما في  لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
  ("المجموعة") المكونة من: يشار إليهما معاً بـ   ، ة لهاعابالت والشركةالحديدية ("الشركة") 

   م٢٠٢٠ يونيو  ٣٠قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في، 
 ٣٠في  تين أشهر المنتهي تسعةوال الثالثة تي الموحدة المختصرة عن فتر والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة 

 .    م٢٠٢٠ يونيو
  م٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في تسعةالحقوق الملكية الموحدة المختصرة عن فترة ي قائمة التغيرات ف،
  وم٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في تسعة القائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة عن فترة ،
  .اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

ً لمعيار رض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةعو إن إالدارة هي المسئولة عن إعداد  المحاسبة الدولي  وفقا
العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية   المملكة في  ) "التقرير المالي األولي" المعتمد ٣٤(

ً  األولية الموحدة المختصرة   فحصنا.   إلى إستنادا

نطاق الفحص 

ً قمنا بالفحص  د قل ) "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل ٢٤١٠رتباطات الفحص ( إل الدولي لمعيارل وفقا
للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه   مراجع الحسابات المستقل

تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص  و عن األمور المالية والمحاسبية نإستفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولي
أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في  

سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن   اننمن الحصول على تأكيد بأ فإنه ال يمكننا المملكة العربية السعودية، وبالتالي 
  التعرف عليها خالل عملية مراجعة. وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

اإلستنتاج

 ً   يونيو ٣٠المختصرة كما في  القوائم المالية األولية الموحدة بأن  نعتقد  يجعلنا فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء  إلى إستنادا
  ("المجموعة") يشار إليهما معاً بـ ،صناعات الحديدية ("الشركة") والشركة التابعة لهالللشركة اليمامة المرفقة  م٢٠٢٠
 في المملكة ) "التقرير المالي األولي" المعتمد ٣٤المحاسبة الدولي ( الجوهرية، وفقاً لمعيار النواحي معدة، من جميع غير

  العربية السعودية.

  عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه 
  جعون قانونيونارمحاسبون وم

ــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ناصر أحمد الشطيري 

  ٤٥٤رقم الترخيص  
  هـ١٤٤١ ذو الحجة ٢٧ جدة في

  م٢٠٢٠ أغسطس ١٧الموافق 











 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

٥ 

 ةیالشركة واألنشطة الرئیس -۱
دینة مشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة شركة مساھمة سعودیة ("الشركة" أو "الشركة األم") والمسجلة بست تأس

الي وزیر مع ب قرارھـ بموج۱/۰٦/۱٤۰۹بتاریخ  ۱۰۱۰۰۷۰۷۹٤الریاض بموجب السجل التجاري رقم  
)  ۱٤۹۱شركة رقم (ال سیسھـ وقرار معالیھ بالموافقة على إعالن تأ۲۰/۳/۱٤۲۷) بتاریخ ۷۲٦التجارة رقم (

/ص  ۱٤٤اعي رقم نالص م. كما تعمل الشركة بموجب الترخیص٦/۲۰۰٦/ ۲٦ھـ الموافق ۱٤۲۷/ ۳۰/٥بتاریخ 
 . ھـ والتعدیالت الالحقة لھ۲۲/۰۳/۱٤۰۹بتاریخ 

 
   :يف تتمثل أنشطة الشركة 

 ،واألشكال المجوفة من الحدید الصلب  صناعة األنابیب والمواسیر -
 ،صناعة الھیاكل المعدنیة وأجزائھا للجسور واألبراج -
 ، ارة وأعمدة إشارات المرور . إلخ )أعمدة وكبائن اإلن(یشمل  ،األعمدة وأجزائھا صناعة -
ّ  نشاءات الفوالذیةصناعة وتركیب اإل -  .  ت الصناعیةسابقة الصنع للمنشا
 

  ه المصانع بموجب السجالت التجاریة ذتعمل الشركة من خالل مصانع لھا بالمدن التالیة داخل المملكة وتعمل ھ
 التالي أرقامھا وتواریخھا:

 
 تاریخ السجل التجاري التجاريلسجل رقم ا ینةالمد ع المصن

 ھـ ۲۸/٤/۱٤۱۰ ٤۰۳۰۰٦۸۰٤۳ جدة الیمامة للصناعات الحدیدیة   
 ھـ ۱٤۲٥/ ۹/۳ ٤۰۳۰۱٤۸۹۳۸ جدة كھربائیة  لا الیمامة لألعمدة

 ھـ ۱٤۲۹/ ۷/۳ ۲۰٥۰۰٥۹۰٤٥ ام دملا الیمامة للصناعات الحدیدیة   
 ھـ ۱٤۲۹/ ۹/۷ ٤۰۳۰۱۸۰۸۸٦ جدة یةالیمامة إلنتاج أبراج الطاقة الكھربائ

 ھـ ۱٤۳۹/ ۹/۹ ٤۰۳۰۳۰٤۰۸۰ جدة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة  
 ھـ ۱۳/۹/۱٤۳۹ ٤۰۳۰۳۰٤۲٦۷ جدة شاء)نإلة الریاح (تحت اطاقمة نظالیمامة أل

 
ملیون  ٥۰۸رح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل مبلغ الشركة المص ل، بلغ رأسمام۲۰۲۰ یونیو  ۳۰ كما في

م:  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیون سھم ( ٥۰٫۸ملیون لایر سعودي) مقسم إلي  ٥۰۸م: ۲۰۱۹تمبر سب ۳۰( دي سعولایر
 لایر سعودي).  ۱۰م:  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰لایر سعودي ( ۱۰ م)  قیمة كل منھاسھون ملی ٥۰٫۸

 
ع مركزھا والتي یق أدناه، لیة للشركة بفروعھا والشركة التابعة المذكورةالموحدة القوائم الما ة تتضمن القوائم المالی

 :ة")موعالرئیسي بالریاض ومصنعھا بمدینة ینبع الصناعیة، (یشار الیھما معاً بـ "المج
 

 نسبة الملكیة  سأسیتلابلد  إسم الشركة 
 ٪ ۷۲٫٥ یة دالمملكة العربیة السعو شركة الیمامة لحدید التسلیح

 
 سلیح. حدید الت  جزئة فيیتمثل نشاط الشركة التابعة في إنتاج وتجارة الجملة والت

 
 العنوان المسجل للشركة كالتالي: 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 ۱۱٥۸۳الریاض 

  ٥٥۳۰۳ ب ص.
 .ةة السعودییبرالمملكة الع

 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

٦ 
 

 أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 ةالمعاییر المحاسبیة المطبق )أ(
" التقریر المالي   ۳٤ولي رقم حاسبة الدیار الماعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعتم 

عودیة  ن الھیئة السم ةدمتصدارات األخرى المعإلوا األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر
ً إلى جنب مع القوائم  اللمحاسبین القانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم الم لیة األولیة الموحدة المختصرة جنبا

م ("القوائم المالیة للسنة السابقة") وال ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰وعة كما في بقة للمجملسنة الساموحدة لالمالیة ال
 اد مجموعة كاملة من القوائم المالیة الموحدة وفقاً بة إلعدمات المطلوعلومال وائم المالیة كافةالقذه تتضمن ھ

سات المحاسبیة  راج السیالكن تم إدعودیة وللمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة الس 
اء  لمالي واألدا زكرمھم التغیرات في اللف امةواإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھ

أشھر  التسعة، باإلضافة الى ذلك، فإن نتائج فترة ابقةسة الالمالي للمجموعة من القوائم المالیة الموحدة للسن
  ۳۰رورة مؤشراً للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المنتھیة في ست بالضم لی۲۰۲۰ یونیو ۳۰المنتھیة في 

 م.  ۲۰۲۰سبتمبر 
 

 قیاس  ال أسس )ب(
التاریخیة فیما عدا اإلعتراف   المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة المختصرة الموحدة األولیة  المالیة  وائملقا هذتم إعداد ھ 

لقیمة الحالیة لإللتزامات المستقبلیة بإستخدام طریقة  ابیاسھا یتم ق لتيوا بمستحقات إلتزامات المنافع المحددة
 مراریة. مفھوم اإلستو يبسادأ اإلستحقاق المحمب داموبإستخاإلئتمان المتوقعة  وحدة

 
 عملة العرضالعملة الوظیفیة و )ج(

 والنشاط  لة العرضباللایر السعودي الذي یمثل عم  المختصرةالموحدة  م المالیة األولیةئتم عرض ھذه القوا
 .لجمیع شركات المجموعة

 
 إستخدام األحكام والتقدیرات )د(

ارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في  دإلا ن مالموحدة المختصرة یة ولیتطلب إعداد القوائم المالیة األ
ات قد  بیة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفستطبیق السیاسات المحا

 علیة عن ھذه التقدیرات.ائج الفلف النتتخت
 

ي تعتبر تقبلیة والتمسلا ثمن توقعات باألحداتتضمل إن التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوا
موجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر  لاسبة للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة لمن

مستمر. یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة  ات بشكلإلفتراضقدیرات وااألخرى، یتم تقییم الت
المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت ة والفترات جعارملتقدیرات في فترة اال جعةالتي یتم فیھا مرا

 الحالیة والمستقبلیة. تالفتراعلى 
 

سبیة للشركة تتفق مع تلك التي تم ت المحاالسیاساند تطبیق إن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة ع
ادر الرئیسیة للتقدیرات جدیدة والمصال ةماا عدا األحكام الھفیمة. اإلفصاح عنھا بالقوائم المالیة للسنة السابق

اح والتي تم اإلفصاح عنھا باإلیض –عقود اإلیجار  –) ۱٦لتقریر المالي (للدولي المرتبطة بتطبیق المعیار ا
 . ۱-ب-۳رقم 

 
 



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۷ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 
 أسس توحید القوائم المالیةأ -۳

التابعة كما ھو مبین في إیضاح رقم   شركتھام المالیة للشركة وئاوقلموعة تشتمل على ا لمجل ة إن القوائم المالیة الموحد
یھا، ستثمر فركة المھا مع الشحقوق للعوائد من تدخل ق السیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو یكون لھاق). تتح۱(

إن  . اھیفالشركة المستثمر لى عا وعندما یكون للمجموعة القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھ
 : ى المجموعةدون لة تعتبر ذات سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما یكالمجموع

ألنشطة المتعلقة بالشركة  توجیھ احالیة لالقدرة الالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا (حقوق قائمة تمنحھا  . ۱
 المستثمر فیھا).

 ة المستثمر فیھا.كرشل اداخلھا مع ة من تتلفخلمفي العوائد اللمخاطر والحقوق التعرض  . ۲
 ا للتأثیر على عوائدھا.  ھستخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیالقدرة على إ . ۳

 
لمستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر  لشركة ا ة على ادیھا سیطرتقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كان ل 
الشركة التابعة عندما تحصل   ملیة توحیدع أدبتالمذكورة أعاله. رة طسیإلى وجود تغیرات في إحدى عناصر ال

اج  . یتم إدركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعةرالش المجموعة على السیطرة على
قوائم لا لوبات، إیرادات، ومصروفات شركة تابعة مستحوذ علیھا أو مستبعدة خالل الفترة ضمندات، مطموجو

 .اكتساب المجموعة للسیطرة على الشركة التابعة وحتى تاریخ توقفھتاریخ إن م ةدالمالیة الموح
لشركة األم  یة في اق الملكأصحاب حقوإن األرباح والخسائر وجمیع مكونات الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى 

  ب احصد بالعجز لصالح أ رصی ودللمجموعة وألصحاب حقوق الملكیة غیر المسیطرة، حتى إن نتج عن ذلك وج
م المالیة للشركات التابعة لتتوافق ئلقواة غیر المسیطرة. یتم عند الضرورة إجراء تعدیالت على اقوق الملكیح

ة األرصدة الداخلیة للمجموعة والمعامالت المالیة الناتجة  عة. كاف للمجمو المحاسبیةسیاستھا المحاسبیة مع السیاسات 
ئم  ة بین الشركات التابعة یتم إستبعادھا عند إعداد القواتلك الناتجو ةعباموعة وشركتھا التلمجان عن المعامالت فیما بی

یتم إستبعادھا عند مجموعة ة في الالت داخلیمالیة الموحدة. كما أن أیة أرباح أو خسائر غیر محققة ناتجة عن معاملا
 توحید القوائم المالیة. 

المحاسبة عنــھ كمعاملــة حقــوق ملكیــة،  ة، تتمطریسللبعة، بدون فقدان لتااة إن أي تغیر في حصص الملكیة في الشرك
 ة على شركة تابعة تقوم بالتالي:رعندما تفقد المجموعة السیط

 التابعة.الشركة طلوبات لشھرة) وملغاء اثبات موجودات (بما في ذلك اإ -
 لغاء إثبات القیمة الدفتریة ألي من حقوق الملكیة غیر المسیطرة.إ -
 تلم.مسلا غلقیمة العادلة للمبلات ثباإ -
 ثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.إ -
 لخسارة.عجز في الربح أو الثبات الفائض أو اإ -

 
مل اآلخر یتم إعادة تصنیفھا ضمن األرباح أو  خل الشاضمن الدة سابقاً إن حصة الشركة األم في المكونات المذكور

 ً ً إذك لذ نو مالئم، حیث یكوا ھمل الخسائر أو األرباح المبقاة، وفقا ا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد مطلوبا
 الصلة.  تت ذاالموجودات والمطلوبا

 
 العملیات المستبعدة

أي أربــاح أو خســائر غیــر محققــة ناتجــة عــن فة إلــى باإلضا المجموعة یتم حذف األرصدة والمعامالت بین شركات
ة الموحــدة. یــتم اســتبعاد األربــاح ائم المالیــ قولا هامل عند إعداد ھذل ككبشالمعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة 

شركة وعة في المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بحقوق الملكیة إلى مدى حصة المجملعن اغیر المحققة الناتجة 
المــدى الــذي ال لــى إن فیھا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس طریقة حذف األرباح غیــر المحققــة لكــ مستثمر ال

 خفاض القیمة.لیل على اند ھبحایص
 

 حصص الملكیة غیر المسیطرة
عة في وق المجموالتابعة الموحدة بشكل منفصل عن حق ةفي أصول الشركیر المسیطرة في صاغیتم إثبات الحصص  

ع األعمــال جمیتخ األصول. تتكون الحصص غیر المسیطرة في مبالغ تلك الحصص التي یتم إثباتھا بتاری افي تلكص
 تاریخ اإلستحواذ. دل بعصصھم في التغیرات في حقوق الملكیة في الشركة التي تحصضافة إلى حإلاب ياألساس

 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۸ 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 
  الھامةحاسبیة سات المافي السی التغیرات ب-۳

متبعة ة مع تلك الصرختملاألولیة الموحدة ایة مالتتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا المجموعة في إعداد القوائم ال
م فیما عــدا تطبیــق المعــاییر ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰للسنة المنتھیة في  ةالیة السنویة الموحدة للمجموعفي إعداد القوائم الم

م. لــم تقــم المجموعــة بــالتطبیق المبكــر ألي معــاییر أخــرى أو ۲۰۱۹أكتــوبر  ۱ذ فــي التنفیــ  خلت حیــزدة التي دالجدی
تقریــر لدولي للتنفیذ. تُطبق المجموعــة (للمــرة األولــى) المعیــار الــ تدخل حیز ا لمن كلأو تعدیالت صدرت وات سیرتف

اإلفصــاح عــن طبیعــة  ، تــم۳٤ ولي رقمحاسبة الد"عقود اإلیجار". كما ھو مطلوب بموجب معیار الم ۱٦المالي رقم 
 ). ۱-ب-۳وتأثیر ھذه التعدیالت أدناه (إیضاح 

 
 ـ عقود اإلیجار ۱٦ مق ر قریر الماليلي للتلدور االمعیا ۱-ب-۳

، م۲۰۱۹أكتــوبر  ۱بدایــة مــن  –عقــود اإلیجــار  – ۱٦ي رقــم لقامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المــا
إثبات حق إستخدام األصل ذو الصلة وإثبات مطلوبــات اإلیجــار والتــي تمثــل تأجر، بوعة كمسامت المجموبناًء علیھ ق

المعیــار المجموعــة طبقــت  .اسبة عــن عقــود اإلیجــار كمــؤجرالف في المحختإ دجات اإلیجار. ال یوفوعمد إلتزامات
بمبلغ  األصول إستخدامبات حق تم إث .یقخدام طریقة األثر الرجعي المعدل والخیار العملي للتطببإست ۱٦ي رقم لالدو

 ۳۰ فــي للسنة المنتھیــة ةنراقالمم تعدیل أرقام یت لم مساویاً لمبلغ اإللتزمات مع بعض التعدیالت ذات الصلة. وبالتالي
 ۱۷ولي رقــم المالیــة الســنویة األخیــرة وفقــاً لمعیــار المحاســبة الــد م والتي تم عرضھا سابقاً في القوائم۲۰۱۹سبتمبر

 بھ. متعلقة خرى الفسیرات األوالت
 

 فیما یلي شرح التغیر في السیاسات المحاسبیة:
 تعریف اإلیجار -أ

مثل عقد إیجــار أو یتضــمن إیجــار وفقــاً لتفســیر لجنــة المعــاییر رتیب یلتا ناحدد ما إذا كوعة تمجمال سابقاً كانت
إیجــار وفقــاً  و یتضــمنیمثــل أ ن الترتیــب. حالیاً، تقــوم المجموعــة بتقیــیم مــا إذا كــا٤لیة للتقریر المالي رقم والد

إذا  یتضــمن إیجــارو أ راعتبر الترتیب كإیجی ۱٦م لتعریف اإلیجار الجدید. وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رق
 فترة زمنیة نظیر مقابل مادي.لمحدد  كان الترتیب یعطي حق السیطرة على إستخدام أصل

 

مجموعــة إســتخدام الحــق فــي اإلســتمرار فــي تــارت ال، إخ۱٦ لمــالي رقــمعند التحول للمعیــار الــدولي للتقریــر ا
 إستخدام التقییم األولي للمعامالت.

 

. یــتم رفقط على الترتیبات التــي تــم تحدیــدھا ســابقاً كعقــود إیجــا ۱٦المالي رقم ر ریقتیق المعیار الدولي للتطبتم 
وتفســیر لجنــة تفســیرات ۱۷لي رقــم بة الــدوار المحاســ إعادة تقییم الترتیبات التي لم تمثل عقود اإلیجار وفقاً لمعی

للتقریر المالي رقم یار الدولي معلل عریف اإلیجار وفقاً ق تطبی. وبالتالي تم ت٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم 
 م أو بعــده. عنــد بــدء أو إعــادة تقیــیم ترتیــب۲۰۱۹ أكتوبر ۱تعدیلھا في  مالتي تفقط على العقود الجدیدة أو  ۱٦

 .جاریةونات إییتضمن مك
 

 كمستأجر -ب
م ویل تتحال دنع .۱۷ي رقم بة الدولحاسالموفقاً لمعیار  يسابقاً، صنفت المجموعة إیجار الممتلكات كإیجار تشغیل

بالقیمــة الحالیــة  ۱۷ر التي كانت مصنفة كإیجار تشغیلي وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقــم قیاس إلتزامات اإلیجا
م. ۲۰۱۹ أكتوبر ۱للمجموعة كما في  اإلضافي إلقتراضبإستخدام معدل ا المتبقیة مخصومة لمدفوعات اإلیجار

 :ليی امتخدام أي مصل بإساأل دامق إستخحویتم قیاس 
 

الدولي للتقریر المالي كــان قــد تــم تطبیقــھ مــن تــاریخ البــدء مخصــومة القیمة الدفتریة كما لو كان المعیار  -
 أو؛التطبیق األولي، للمستأجر بتاریخ  اإلضافيبإستخدام معدل اإلقتراض 

یــق طببت ةمســتحقة. قامــت المجموعــ  تابمبلغ یساوي إلتزام اإلیجار معدل بمبالغ مدفوعة مقــدماً أو إیجــار -
 على كل عقود اإلیجار. ھذه الطریقة

 

ســبة المتعلق باإلعتراف وتصنیف اإلیجارات تحت معیــار المحا الخیار العملي للتطبیقموعة بتطبیق قامت المج
 لعقود اإلیجار. ۱٦المالي رقم یار الدولي للتقریر عند تطبیق المع ۱۷الدولي رقم 

 :يف م اإلعفاء المسموحادختقامت المجموعة بإس
 ۱۲لإلیجــارات التــي تكــون مــدتھا أقــل مــن  م اإلعتراف بحق إستخدام أصول وإلتزامات اإلیجاراتدع •

 دفعات اإلیجار منخفضة القیمة، و، وشھر
 و ة عند القیاس األولي لحق إستخدام أصل عند التطبیق األولي،األولیباشرة تكالیف المإستبعاد ال •
 كان عقد اإلیجار یتضمن خیار تمدید أو إلغاء. ذاإ ارجیرة اإلند تحدید فتة عبلیإستخدام رؤیة مستق •

 



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۹ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة   -۳
 

 األثر على القوائم المالیة  -ج
 

 األثر عند التحول 
ات وإلتزام المجموعة باإلعتراف بحق إستخدام أصول، قامت ۱٦ر المالي رقم ار الدولي للتقریعند التحول للمعی

 ار معــدل بالمبــالغ المدفوعــة مقــدماً واإلیجــارات المســتحقة. لــم یكــن ھنــاك أثــرجــ إلیا امزتار بمبلغ یساوي إلإیج
 ند التحول:األثر ععلى األرباح المبقاة. فیما یلي  ريجوھ

 م۲۰۱۹أكتوبر  ۱ 
  

 ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ إلتزامات إیجار
 ۱٬۱۲۱٬٥۰٥ م ۲۰۱۹ وبرأكت  ۱یضاف: رصید مصروفات اإلیجار المدفوعة مقدماً كما في 

 ۲۹٬۱۳٤٬۲۰٥ م أصول اخدإست قح
  

 ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ إلتزامات إیجار
 

 األثر خالل الفترة
ة ســابقاً ر التــي كانــت مصــنفعلــى عقــود اإلیجــا ۱٦ة للتطبیق الدولي للمعیار الدولي للتقریــر المــالي رقــم كنتیج

 تمــاتزالإو لایر ســعودي ۲۷٬۸٥٦٬٥۱۷غ ي، قامت المجموعة بإثبات حــق إســتخدام أصــول بمبلــ كإیجار تشغیل
 .تھالك ، وبلـــغ مصـــروف اإلـســ م۲۰۲۰ یونیـــو ۳۰ ســـعودي كمـــا فـــي لایر ۲۷٬٦٥۰٬۸۲۲ إیجـــار بمبلـــغ 
 ).٦ إیضاحذات الفترة ( لایر سعودي عن ۱٬۱٦٥٬۷۱۸ لایر سعودي ومصروف الفوائد  ۲٬۰۰۲٬۷۷٥

 
 المعاییر الصادرة غیر المطبقةج -۳

لتنفیذ حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة  از حی ل خدتلتي صدرت ولكن لم ت ایالفیما یلي المعاییر والتعد
اه على قوائمھا الت المذكورة أدنوم المجموعة حالیًا بتقییم تأثیرات المعاییر والتعدیمختصرة للمجموعة. تقالموحدة ال

مالیة األولیة  لم اائقولا یكون جوھریًا على لن د، ختصرة الموحدة، ومع ذلك، تتوقع أن التأثیر، إن وجلمالیة األولیة الما
ت، عندما یكون ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة  تعتزم المجموعة تطبیق ھذه المعاییر والتعدیال،  المختصرة الموحدة

 المفعول.
 

 السنویةساریة للفترات 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت بدًءا من أو بعد تاریخ

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 اییر الدولیة للتقریر المالي عالمي ف میاجع إطار المفاھمرلى ت عالتعدیال
 )۳تقریر المالي  تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار الدولي لل

ومعیار  ۱لي ولي للتقریر الماعلى المعیار الد تعریف األھمیة النسبیة (التعدیالت
 ) ۸المحاسبة الدولي 

 " ینمأالت "عقود ۱۷مالي ال ریرالمعیار الدولي للتق م ۲۰۲۱ینایر  ۱
لتطبیق االختیاري / ح لامت

تاریخ السریان مؤجل إلى  
 أجل غیر مسمى

 ركجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشتبیع أو مساھمة المو
 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰ولي للتقریر المالي ى المعیار الد(التعدیالت عل

 
 
 
 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱۰ 
 

 ةاعیات القطالمعلوم -٤
على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل  ات الرئیسیةطاع قلا تم تحدید أسلوب عرض

شكل منفصل حسب طبیعة ب ھاتظمة ویتم إدارجوھري باإلختالف في منتجات تلك القطاعات. إن ھذه القطاعات من
ق  ناه عن طریأدة نیت التشغیلیة المباطاعالقتحدید  الخدمات والمنتجات بحیث تشكل كل منھا وحدة منفصلة. یتم

 التمییز في األنشطة التجاریة والتي تحقق منھا المجموعة اإلیرادات وتتكبد التكالیف. 
یلیة على أساس التنظیم الذي أجراه متخذ القرارات  شغلتامیع القطاعات یتم مراجعة الخصائص االقتصادیة ویتم تج

 للمجموعة. ة العلیا دارإلا  م مراجعتھ من قبلتي یالذاألقل والتشغیلیة كل ربع سنة على  
 تمارس المجموعة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة من خالل قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:        

 
   :يتات ویشمل اآلقطاع االنشاء

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

 بشمل اآلتي: ء ورباع الكھقطا
 .اج الطاقة الكھربائیةربأ مصنع )أ

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

 أخرى:
 وتتمثل في ممتلكات تخص اإلدارة العامة.  

 التقاریر القطاعیة 
 م۲۰۲۰ یونیو ۳۰

 باللایر السعودي
 (غیر مراجعة)

 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

دات رایإلا  ۱٬۱٥٥٬٥۰٦٬٤٥۹ ۲۳۸٬۲۰٦٬۹۸٤ -- ۱٬۳۹۳٬۷۱۳٬٤٤۳ 
 (۱٬۲٦٥٬۸۸٦٬۰۲٤) -- (۲۳۲٬۹۲۱٬٤۸۳) (۱٬۰۳۲٬۹٦٤٬٥٤۱) تكلفة المبیعات

القطاع(خسارة)  /ربح   ٦٤٬٤۹۳٬۸۲۱ (۲٤٬٦۲۳٬۷۷۲) -- ۳۹٬۸۷۰٬۰٤۹ 
     

 ۱٬٥۱۷٬۳٦٦٬۸٥۱ ۱۷٬٥٦٥٬۲٥٥ ٤۲٦٬٦٤۳٬٦۷۰ ۱٬۰۷۳٬۱٥۷٬۹۲٦ موجودات القطاع
القطاع باتمطلو  ٦٦٤٬۲٦۸٬٤۹۰ ۹٥٬۰٦۰٬٥۲۳ ۱۲٬۳۰۸٬۹۹۷ ۷۷۱٬٦۳۸٬۰۱۰ 

     
 التقاریر القطاعیة  

 م ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
 (غیر مراجعة)

 اإلجمالي أخرى  قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

 ٦۹۲٬۸۰٦٬۰۸۱ -- ۱۳۸٬۰۷۷٬۱٤٤ ٥٥٤٬۷۲۸٬۹۳۷ اإلیرادات 
 (٦٦٦٬۹۳۹٬۳٤۲) -- (۱۲۳٬۲۳۹٬۹۸٤) (٥٤۳٬٦۹۹٬۳٥۸) تكلفة المبیعات

اعطقلا خسارة  (۱۰٬۷٤۲٬٦۳۰) (۸٬۷۹٤٬٥٤۰) -- (۱۹٬٥۳۷٬۱۷۰) 
     

 ۱٬٥۱٥٬۲۱٤٬۷٦۳ ۱۸٬۱۹۷٬٦۸۲ ۳۲۷٬٦٥۸٬٦۷۰ ۱٬۱٦۹٬۳٥۸٬٤۱۱ موجودات القطاع
عمطلوبات القطا  ٦٤٦٬۷٦٥٬۰۹۷ ۱۱۲٬۷۸٤٬۷۰٦ ۱٦٬۰۸۰٬٤۰۷  ۷۷٥٬٦۳۰٬۲۱۰ 

 
 
 



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱۱ 

 ممتلكات وآالت ومعدات  -٥
 معدات:الالت واآلو الدفتریة للممتلكات ةقیمي البصاففیما یلي بیان  )أ
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۱۹
 
 

 (غیر مراجعة) 
 لایر سعودي

 (مراجعة) 
 لایر سعودي

   

 ۸۳۱٬۳۳۹٬۱٥۸ ۸٥۰٬۱٥۰٬٦۸۲ إجمالي التكلفة  
 )۳٥۸٬۹۰۲٬٥٥۹( (۳۹۰٬۲۱۹٬٦۹۷) ع اإلستھالك ي مجمالإجم

 )۲٬۲۷۲٬۷۲٤( (۲٬۲۷۲٬۷۲٤) خسائر اإلنخفاض في القیمة 
 ٤۷۰٬۱٦۳٬۸۷٥ ٤٥۷٬٦٥۸٬۲٦۱ الدفتریة ة یمقلصافي ا

 

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

وقد . ملیون لایر سعودي) ٥٦٫۳م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰(ملیون لایر سعودي  ٥۱٬۱۰ مبلغم ۲۰۲۰ یونیو ۳۰
 ،م۲۰۲۰و نییو ٤دي بتاریخ السعو ةقساط المستحقة لصندوق التنمیة الصناعیاألل كامقامت الشركة بسداد 

 جاري العمل على فك الرھن المذكور.و
 
  ۳۰م (۲۰۲۰ یونیو ۳۰ي فا كمي دوسع لایرملیون ۱۱۳٬۰٤ تریة إن مباني الشركة والبالغ صافي قیمتھا الدف )ج

ملیون لایر سعودي)، مقامة على أراضي مستأجرة من ھیئة المدن الصناعیة   ۱۱۹٫۹۱م: ۲۰۱۹سبتمبر 
إلیجار قابل للتجدید لمدة ا ھـ،۱٤۲۹شوال  ۲۹سنة تبدأ في  ۲۰ومناطق التقنیة بإیجار سنوي رمزي لمدة 

راف المعنیة، ما عدا مصنعي األعمدة طاألة اسطبوھ یلق عمماثلة بنفس الشروط أو شروط أخرى كما ھو متف
 .واألبراج حیث أنھما مقامان على أرض مملوكة للشركة 

 
 یونیو ۳۰ي ف  كما  سعوديلایرون ملی ۷۸٬۱٦تقع مباني مصنع الشركة التابعة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة  )د

دارة العامة إلا منة أجرمست أرضملیون لایر سعودي) على قطعة  ۸۱٬۸: م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰( م۲۰۲۰
ھـ بإیجار سنوي إسمي. اإلیجار قابل للتجدید  ۱٤۲۷ربیع الثاني  ٥سنة، تبدأ من  ۳٥مدة للھیئة الملكیة بینبع ل

 طة األطراف المعنیة.اسو متفق علیھ بووشروط أخرى كما ھألمدة مماثلة بنفس الشروط 
 

 : یةالالت ذفینتال تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات المشروعات تحت )ه
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
   

 ۳٬۰۱۰٬۷٥۰ ۱۲٬۹٦۳٬۳۸۱ إنشاء مصنع شركة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة  
 -- ۱٬۲۸۰٬۱۷۹ مة طاقة الریاحظمشروع أن

 ۹۱۸٬۰٤۷ ٤٬۰٦۷٬٤۹۸ للموردین   ةممقد اتمدفوع
٤۰٥٬۸۲٤ ۲۷۹٬٦۰٤ األعمدة  –مشروع تجدید وتطویر حوض الجلفنة   

۷۲۸۷٬ -- أخرى   
 ۱۸٬٥۹۰٬٦٦۲ ٤٬۱۸۲٬۳۲۹ 

 
 
 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱۲ 
 

 عقود اإلیجار  -٦
فیما یلي   ."عقود اإلیجار"  ۱٦بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  المجموعة م، قامت ۲۰۱۹أكتوبر  ۱بتاریخ 

 : ألصولم اخداكة على حق إستالحر
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۰۱۹۲

 مراجعة)( )(غیر مراجعة 
 باللایر السعودي السعودي  للایراب 
   

 -- ۲۹٬۱۳٤٬۲۰٥ م ۲۰۱۹أكتوبر   ۱الرصید في 
 -- ۷٦٥٬۸٥٤ إضافات خالل الفترة

 -- )٤۰٬۷٦۷( فترة خالل ال تإستبعادا
 -- )۲٬۰۰۲٬۷۷٥( اإلستھالك خالل الفترة

 -- ۲۷٬۸٥٦٬٥۱۷ م ۲۰۲۰ یونیو  ۳۰في  الرصید
 

 :یجارعقود اإلفیما یلي الحركة على إلتزامات  -
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي السعودي  باللایر 
   

 -- ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ م ۲۰۱۹أكتوبر   ۱الرصید في 
  ۷٦٥٬۸٥٤ إضافات خالل الفترة 

 -- )٤۰٬۷٦۷( فترة خالل ال تبعاداإست
 -- ۱٬۱٦٥٬۷۱۸ للفترةوائد الفمصروف 

 -- )۲٬۲٥۲٬٦۸۳( ل الفترةسدد خالالم
 -- ۲۷٬٦٥۰٬۸۲۲ م ۲۰۲۰ یونیو  ۳۰الرصید في 

 
 ة المركز المالي الموحدة:ئمفیما یلي إلتزامات اإلیجار كما تم تبویبھا في قا -
 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) یر مراجعة)(غ 
 لایر السعوديبال اللایر السعودي ب 
   

 -- ۱٬۹۸٦٬۳٦۳ ل وامتدإلتزام 
 -- ۲٥٬٦٦٤٬٤٥۹ غیر متداول إلتزام 

 ۲۷٬٦٥۰٬۸۲۲ -- 



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱۳ 

 مخزون -۷
 یتكون المخزون مما یلي:

 
 إیضاح

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 عوديباللایر الس السعودي  باللایر  

    

 ٦۳۰٬۱۱٦٬۱۷۸ ۳۸۲٬٥۹٦٬٤۱٦  مواد خام
 ۱۱۱٬۲٦۸٬۸۳٥ ۷۹٬۲۸٥٬۳٥۸  ج تامإنتا

 ۱٦٬٤۳۹٬۹٦۱ ۲۷٬۰۱۹٬۲۸٤  التشغیلإنتاج تحت 
 ٥۱٬٦۳۸٬۱۳۱ ٥۳٬۸٦٤٬٤۸۲  قطع غیار
 ۸٬۷٥۱٬۷۸۸ ۳۷٬٥۸۰٬۷٤۹  ریق  طلبضاعة با

  ٥۸۰٬۳٤٦٬۲۸۹ ۸۱۸٬۲۱٤٬۸۹۳ 
أ  -۷ اف مخزون بطيء الحركة یخصم: مخصص أصن   (۱۲٬۲۷۹٬۷۸٥) )۹٬۱۷۲٬۳۸۲( 

  ٥٦۸٬۰٦٦٬٥۰٤ ۸۰۹٬۰٤۲٬٥۱۱ 
 
 / السنة:  الفترةاف مخزون بطيء الحركة خالل أ فیما یلي الحركة على مخصص أصن-۷

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

   

لسنة االفترة / د في بدایة الرصی  ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ ۸٬۰٥۳٬٦۰۰ 
نة  الس / الفترة ن خاللالمكو  ۳٬۱۰۷٬٤۰۳ ۱٬۱۱۸٬۷۸۲ 

السنة الفترة / الرصید في نھایة   ۱۲٬۲۷۹٬۷۸٥ ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ 
 

 ذمم تجاریة مدینة -۸
 

 ة المدینة مما یلي:یرتتكون الذمم التجا -أ
 

 إیضاح
 یونیو ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) جعة)غیر مرا(  
 السعوديباللایر   السعودي باللایر  
    

 ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥ ۲۰٥٬٤۰٦٬٤٦۲ ۱۳ ذات عالقة أطراف  -تجاریون  عمالء
 ۹۰٬۱٥٥٬۹۸۱ ۱۳٥٬۱۷۰٬۷٤۲  أخرى  –عمالء تجاریون 

 ۲۱۸٬۲۹۱٬۱۹٦ ۳٤۰٬٥۷۷٬۲۰٤  اإلجمالي
 )۸٬۱۹۳٬۹۲۳( )۹٬۲۱٥٬۹۷۳( الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةیخصم: مخصص 

  ۳۳۱٬۳٦۱٬۲۳۱ ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳ 
 

 السنة:  الفترة / متوقعة خاللانیة المخصص الخسائر اإلئتمالحركة في فیما یلي  -ب
 

 
 ونیوی ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 للایر السعودياب باللایر السعودي   

    
السنة  الفترة / الرصید في بدایة   ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ ٦٬۲۹۷٬۱٥۹ 

السنة  ة /الفترالمكون خالل    ۱٬۰۲۲٬۰٥۰ ۱٬۸۹٦٬۷٦٤ 
السنةفترة / الالرصید في نھایة    ۹٬۲۱٥٬۹۷۳ ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱٤ 
 

 ذمم تجاریة مدینة (تابع)     -۸
 

بلغ رصیدھم القائم     الفترة تخص ثمانیة عمالء فقط تمن إجمالي مبیعا %٦۰م إن ۲۰۲۰ یونیو  ۳۰كما في  -ج
 .سعودي)لایر  ۱٥٤٬۲۹٥٬۰٤٥م:  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ في  ٪٥۹( لایر سعودي  ۳٥٥٬۳٤۷٬۸٥۷

 

 المالیة:یة المدینة كما في تاریخ القوائم التجار  یما یلي أعمار الذممف -د
 م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ م۲۰۲۰ یونیو ۳۰  

 الرصید المدة
 اإلنخفاض

 الرصید  مةفي القی
 اإلنخفاض
 في القیمة 

 (مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 اللایر السعوديب السعودي باللایر للایر السعوديبا باللایر السعودي 

     

 ۱٤۹٬۳۹۰ ۱٦٤٬٤۷۹٬۸٦٤ -- ۲٦۳٬۸٥۳٬٥۹٦ مستحق غیر 
 ٤۸۰٬۰٦۰ ۳٦٬۰۹۱٬۱٥۳ -- ۲۰٬۷٥۷٬۱۲٥ یوم ۹۰من صفر إلى 

 ۱٬۰۷٥٬۷۱۷ ۱۱٬۱۲۷٬٤٥٤ ۳٬۱٤۷٬۸۳۱ ٤۷٬۸٦۲٬۲٤۱ یوم ۱۸۰  إلى  ۹۱من 
 ٦٬٤۸۸٬۷٥٦ ٦٬٥۹۲٬۷۲٥ ٦٬۰٦۸٬۱٤۲ ۸٬۱۰٤٬۲٤۲ یوم  ۱۸۱أكثر من 

 ۳٤۰٬٥۷۷٬۲۰٤ ۹٬۲۱٥٬۹۷۳ ۲۱۸٬۲۹۱٬۱۹٦ ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ 
 

 بنكیةتسھیالت  -۹
 من بنوك محلیة تسھیالت بنكیة

سبتمبر  ۳۰( ملیار لایر سعودي ۸۳۱,یھا ال، لدى المجموعة تسھیالت بنكیة بلغ إجمم۲۰۲۰ یونیو  ۳۰في كما 
  سعوديلایرملیون  ۸٦۱ المستخدم منھا مبلغض البنوك المحلیة بلغ مع بعملیار لایر سعودي)  ۱٫۹۸م: ۲۰۱۹

في خطابات ضمان وإعتمادات مستندیة وتسھیالت  ملیون لایر سعودي)، تتمثل ۹۳۱٫۹ م: ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰(
طلبات رأس المال العامل للمجموعة، كما تتضمن تسھیالً بنكیاً طویل األجل متبنكیة قصیرة األجل وذلك لتغطیة 

ة الشمسیة ومصنع ق لطانظمة امصنع شركة الیمامة ألء في إنشا للشركة األم للمساھمة ھ البنك العربي الوطنيمنح
ة الصناعیة  میصندوق التن ، باإلضافة إلى قرضة ألنظمة طاقة الریاح وتمویل رأس المال العاملشركة الیمام

م سداد آخر أقساطھ  توالذي  یة وملحقاتھاالسعودي طویل األجل لتمویل توسعة مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائ
  ٦٫۹م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰م (۲۰۲۰یونیو  ۳۰كما في  سعودي لایر ۰٫۰م وبلغ رصیده ۲۰۲۰شھر یونیو  خالل

بنكیة وفقاً لألسعار السائدة في السوق ومضمونة  تالتسھیالت البنكیة تحمل بعموال إن كافة ملیون لایر سعودي).
 وك المحلیة. من الشركة األم والشركة التابعة للبن ةت ألمر صادربواسطة سندا

 
 جلاألقروض قصیرة ال )أ(

سحب على المكشوف  مبالغ غیر مسددة تحت حساب تسھیالتفي ض البنكیة قصیرة األجل ل القروتتمث
 بنوك التجاریة لتمویل متطلبات رأس المال العامل. الیالت قروض قصیرة األجل مع بعض وتسھ

 
 :روض البنكیة قصیرة األجل من اآلتيتتكون الق

 یونیو ۳۰  
 م۲۰۲۰

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۱۹

 )(مراجعة مراجعة)ر (غی  
 باللایر السعودي باللایر السعودي   
    

 ٤۹۸٬۹۸۷٬٦٥۹ ٤۰٥٬۲٥٦٬۳٦٤  الوطني البنك العربي 
 ۱۲۳٬۱۰۹٬۳۸۱ ۱۳٦٬۰۰۰٬۰۰۰  نسيفرالبنك السعودي ال
 ۳۱٬۹۳۳٬٤۳۳ --  ثمارتلإلسالبنك السعودى 

  ٥٤۱٬۲٥٦٬۳٦٥٤٬ ٦٤۰۳۰٬٤۷۳ 



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱٥ 

 تسھیالت بنكیة (تابع)     -۹
 

 طویل األجل ناعیة السعوديمیة الصدوق التنصنقرض  )ب(
  عة میة الصناعیة السعودي بغرض توسعلى قرض من صندوق التنم ۲۰۱۳أكتوبر  ۳۱حصلت الشركة في 

، ویسدد ملیون لایر سعودي بفائدة ثابتة ۱٦٫۹ مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا بحد أقصى
  ۱٥م وتنتھي في ۲۰۱٥یولیو  ۳۱فق ـ المواھ۱٤۳٦ال شو ۱٥قساط نصف سنویة تبدأ في القرض على أ

نشآت المقامة أو لما القرض مضمون برھن المباني وام، ھذ۲۰۲۰نوفمبر  ۳۰ق ھـ المواف۱٤٤۲ربیع الثاني 
ل علیھ  تھ وكل ما یتم الحصوالتي ستقام على أرض المصنع مع كامل المصنع وآالتھ ومعداتھ وتوابعھ وملحقا

وقد   والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة معینة. یة بعض الشروطاإلتفاق، تتضمن وعالحقاً من أجل المشر
ندوق التنمیة الصناعیھ السعودي  لصوأتعاب متابعة القرض  قامت الشركة بسداد كافة االقساط المستحقة

 وجاري العمل على فك الرھن المذكور. ،م۲۰۲۰یونیو  ٤بتاریخ 
 

 األجل طویلة وضقرال )ج(
 :يیل ا فیم جلتمثل القروض طویلة األت

 
 یونیو۳۰        

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 
   

 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰ لوطنيالبنك العربي ا
 ٦٬۹۱۱٬۸٥٤ -- قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  

 ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤٦٬۹۱۱٬۸٥٤ 
 

 كما یلي: الموحدة المختصرة مة المركز الماليائق في ألجل طویلة ا م عرض القروضت

 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 يدللایر السعوبا باللایر السعودي 

   
 ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ الجزء غیر المتداول تحت بند المطلوبات غیر المتداولة 

 ۱۱٬۹۱۹٬۳۰۷ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ة ولالمتدا ول تحت بند المطلوباتالجزء المتدا
 ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤٦٬۹۱۱٬۸٥٤ 

 
 یلي:  كما األجل القروض طویلة من المتداول غیر زءالج یستحق

 العام 
 یونیو۳۰

 م۰۲۰۲
 ربسبتم ۳۰

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 
   

۲۰۲۱ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬٤۹۲٬٥٤۷ 
۲۰۲۲ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۳ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲٤ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ اإلجــمالي 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱٦ 
 

 الزكاة -۱۰
 

 مخصص الزكاة )أ
 مخصص الزكاة:الحركة على  ما یليفی
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
  السعوديباللایر السعودي باللایر 
   

 ۱۸٬۱٤۹٬۰۲۹ ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ رة / السنة فتأول ال الرصید
 ۷٬٥۳۰٬۷۹۱ ۷٬۹۷۹٬۲۱٦ سنة المحمل علي الفترة / ال

 ) ۱۰٬٤۷۸٬۷۳۲( )۷٬۹۷۸٬۷٦۱( المدفوع خالل الفترة / السنة 
 ۱٥٬۲۰۱٬٥٤۳ ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ 
 

 الوضع الزكوي )ب
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

ســبتمبر  ۳۰بدایة التأسیس حتى العــام المنتھــي فــي ذ ننوات مسقرارات الزكویة عن اللشركة بتقدیم اإلقامت ا
 ۳۰حتــى  صــالحة ةنھائیــ  الزكاة المستحقة وحصلت على شھادة زكاة قامت الشركة بسدادم. وبموجبھ ۲۰۱۹
 م.۲۰۲۱ینایر 

 
امــة للزكــاة ت فیــھ الھیئــة العم طالبــ ۲۰۱۱م حتــى ۲۰۰۸ستلمت الشركة ربوطات زكویة عن الســنوات مــن ا

ملیون لایر سعودي وقامت الشركة باإلعتراض على الربوطــات  ۹٫۹قات زكویة بمبلغ روبفھیئة" لوالدخل "ا
قــدمت الشــركة خطــاب  ھجبــ بمو ،الضریبیة لزكویةدائیة اتالمذكورة وتم رفع إعتراض الشركة إلى اللجنة اإلب

 نةعــن الســ عتــراض اللجنــة بقبــول اإل صــدر قــرار مــن .المطلوبضمان للھیئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ 
 م.۲۰۱۱المالیة 

 
م ۱٤/۳/۲۰۱۸ـھــ الموافــق ۲٦/٦/۱٤۳۹خ بتــاری )۱۸۷٥أصدرت اللجنة اإلستئنافیة الضریبیة قرارھا رقم (

 م،۱/۳/۲۰۱۸ھـ الموافق ۱۳/٦/۱٤۳۹ ) بتاریخ٤۹۸۹علیھ من قبل وزیر المالیة بالخطاب رقم ( والمصادق
 مــناللجنــة اإلبتدائیــة لألعــوام المالیــة المنتھیــة  ة أمــامیقبــول اســتئناف الشــركة مــن الناحیــة الشــكلحیــث تــم 

ظــر فــي إعتــراض نللجنة االســتئنافیة مــن اللجنــة اإلبتدائیــة الطلبت ام، و۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتى ۳۰/۹/۲۰۰۸
جنــة اإلبتدائیــة بالموافقــة قــرار اللة ) تأیید اللجنة اإلســتئنافی۱۸۷٥الشركة موضوعاً، كما تضمن القرار رقم (

م والــذي یمثــل البنــد ۳۰/۹/۲۰۱۱ركة فــي أرض الملیســا للســنة المالیــة المنتھیــة فــي مة الشھعلى حسم مسا
م المعتــرض علیھــا، ۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتــى ۳۰/۹/۲۰۰۸ مــنفــروق الســنوات المالیــة المنتھیــة  في يئیسالر

م لــ م، و۳۰/۹/۲۰۱۱فــي   ة المالیــة المنتھیــةھــا للســنلیكة فــي غالبیــة البنــود المعتــرض عوتضمن تأیید الشر
الســنوات  قــات عــنم حتى تاریخھ، علماً بأن إجمالي الفرو۲۰۱۱الربط الزكوي النھائي للسنة المالیة   یصدر

 ملیون لایر سعودي.  ۷٫٥ غم تبل۲۰۱۰م وحتى ۲۰۰۸المالیة من 
 

ت والبیانات التفصــیلیة والتحلیلیــة المستندا عضم، ب۲۰۲۰مارس  ۲۳ة والدخل، في طلبت الھیئة العامة للزكا
 ا خــاللالشركة بتزوید الھیئة بھ قامتم، و۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰م حتى ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰عوام من صة باألاالخ

 یــدتحد مــن الشــركة م۲۰۲۰ة خالل شھر یونیــو یجان الضریبلاألمانة العامة ل لبتطوقد  م.۲۰۲۰شھر مایو 
وقــد م، ۲۰۱۱بر مســبت ۳۰ وحتــىم ۲۰۰۸ســبتمبر  ۳۰ مــننتھیــة موعد للجلسة الخاصة باألعوام المالیــة الم

م وھــو ۲۰۲۰قامت الشركة بذلك واستلمت الموعد من األمانة العامة للجان الضریبیة  خالل شــھر أغســطس 
 م.۲۰۲۰أكتوبر  ۱۳

 
 م حتى تاریخھ.۲۰۱۲یتم إستالم أي ربوطات عن السنوات من  لم



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱۷ 

   (تابع) الزكاة -۱۰
 

 الوضع الزكوي (تابع)  ب) 
 

 شركة الیمامة لحدید التسلیح
سبتمبر  ۳۰ي فالعام المالي المنتھي ى بدایة النشاط حتام منذ عوالشركة اقراراتھا الزكویة عن األ متقد

صالحھ   ةھائیزكاه ن وتم الحصول على شھادة ،لزكاه المستحقة في تلك االقراراتم وقامت بسداد ا۲۰۱۹
خل عن السنوات من تاریخ لدانھت الشركة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة وا. م۲۰۲۱ینایر ۳۰تى ح

  ۳۰. اما بالنسبة لألعوام المالیة المنتھیة في م ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰ھي في نتلعام المالي المة حتى اتأسیس الشرك
نھا اي ربوط ع الھیئة ولم یصدر لدراسة من قبلت تحت انھا مازالإف م ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰و  ۲۰۱۷سبتمبر 

بتمبر س ۳۰في  ھائي معدل عن العام المالي المنتھين استلمت الشركة ربط زكوي زكویة حتى تاریخھ.
ھذه  على تقدیم إعتراض ب قامت الشركةم وقد ۲۷/۰۲/۲۰۲۰خ لایر بتاری ۹۸۳٬۹٦۳غ بمبل ۲۰۱۹

ھذا  الھیئة ت رفضد قو م۱۸/۰۳/۲۰۲۰ الموافق  ھـ ۱٤٤۱/ ۰۷/ ۲۳الھیئة بتاریخ  متھاستل ،الفروقات
ة العامة ى األمانالتظلم لد م ب۲۰۲۰كة خالل شھر یونیو رلشوقامت ام. ۲۰۲۰/۰٥/۱۱في تاریخ  العتراضا
 . برفض اإلعتراض لھیئة ن الضریبیة على قرار اجالل
 

 السھم )خسارةربحیة / ( -۱۱
 

 السھم األساسیة )خسارةربحیة / (
م ھسللتوزیع على المساھمین لأل ةالقابل )الخسارةالربح / (لى ع األساسیة بناءً السھم  )سارةخحیة / (ربتم إحتساب 

  ٥۰٫۸والبالغة  األولیة المختصرة تاریخ القوائم المالیةب ادیة القائمةسھم العالعادیة والمتوسط المرجح  لعدد األ
 ملیون سھم.

 

 ساسي)دیین (األالعائد على المساھمین العا )الخسارةالربح / ( )۱
   ةتسعال اة لفتر 

 المنتھیة  ھرأش
 یونیو ۳۰في 

 ۲۰۲۰م

  ةتسعاللفترة 
 یةأشھر المنتھ

 یونیو ۳۰في 
 ۲۰۱۹م 

   

 (۰٫٤۲) ۰٫٥۰ اھمي الشركة مسالعائد على  السھمة) (خسار /ربح 
 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (األساسیة) )۲
  ةتسعاللفترة  

 أشھر المنتھیة 
 ونیوی ۳۰في 

 ۲۰۲۰م

 ة سعتلفترة ال
 یةتھأشھر المن

 یونیو ۳۰في 
 ۲۰۱۹م 

   

رةت لفأسھم عادیة مصدرة في بدایة ا  ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ 
رة ھم المصدأثر األس  -- -- 

م القائمة في نھایة الفترةوسط المرجح لعدد األسھمتال  ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ 
 

 السھم المخفضة )خسارةربح / (
 مسھللتوزیع على المساھمین لأل ةالقابل الخسارةالربح / على  م المخفضة بناءً السھ )خسارة(ربح / ب تم إحتسای

 . محتمل لألسھم العادیة، إن وجدتعدیل أثر التخفیض ال عدیة القائمة بھم العادالعادیة والمتوسط المرجح لعدد األس
 

رة) ساربح / (خ لف عنالمخفض الیختالسھم ) ربح / (خسارة ال یوجد أسھم مخفضة وبالتالي فإن الفترةخالل 
 السھم األساسیة. 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱۸ 
 

 محتملة لا توااللتزاماالرأسمالیة  االرتباطات -۱۲
 

مغطى من خطابات الضمان  لة مقابل الجزء غیر التمتزامات المحیمة اإلل، بلغت قم۲۰۲۰ یونیو  ۳۰في  )أ(
تمبر سب ۳۰( ،سعودين لایر ملیو ۱۰۹مبلغ  البنكیة التي تصدرھا البنوك المحلیة نیابة عن المجموعة

  ملیون لایر سعودي). ۱٤٥م:  ۲۰۱۹
 

  لیون م ۱۷٦ قائمة ةت مستندیلة مقابل خطابات إعتماداامات المحتمزلتبلغت قیمة اإل م۲۰۲۰ یونیو  ۳۰في  )ب(
ملیون لایر سعودي) والتي صدرت في سیاق األعمال العادیة   ۸٦م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰( لایر سعودي،

 للمجموعة. 
 

  ملیون ۳٫۲ أسمالیة المتعلقة بالمشروعات تحت التنفیذ مبلغلررتباطات ااإل بلغت م۲۰۲۰ یویون  ۳۰كما في  )ج(
 سعودي). یون لایرمل ۱۷٫۳: م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ سعودي (لایر

 
 ذات عالقة مالت وأرصدة مع أطراف معا -۱۳

اً  والتي تتم وفقخدمات  تتمثل المعامالت مع أطراف ذو عالقة بصفة أساسیة في مشتریات ومبیعات بضائع وتقدیم
  ۲۳بتاریخ لعامة للمساھمین المنعقدة اعیة لیھا ویتم إعتمادھا بواسطة اإلدارة والتي أجازتھا الجمع لشروط متفق

 آت واألطراف التالیة: م مع المنش۲۰۲۰مارس  ۱۸ق ھـ المواف۱٤٤۱ رجب



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۱۹ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۳۱
 

 :واألرصدة الناتجة عنھایوینو  ۳۰في  المنتھیة أشھر  ةسعتال خالل فترة راف ذو عالقةمع األطفیما یلي المعامالت  -أ
 

 
قةطبیعة العال مالت مع أطراف ذات عالقة معا لةالمعام طبیعة   

أشھرالمنتھیة  تسعةلالفترة مبلغ المعاملة 
یونیو ۰۳في   الرصید كما في  

   
 ۲۰۱۹م  ۲۰۲۰م

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰

سبتمبر ۳۰  
 ۲۰۱۹م 

یر مراجعة)(غ    (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي  

      ):۸ة (إیضاح دینجاریة مبند ذمم تتحت 
 ٦۹٬۱٥۲٬٦٥۳ ۱۲٥٬۸۳۲٬۹۷٦ ۱۳۰٬٤۸٦٬۷٤۹ ٤٤۹٬۰٦۳٬۰۱٤ مبیعات مساھم *-كة عبد القادرالمھیدب وأوالده شر

 ۱۳٬۳۹٤٬۱٤۰ ۲٦٬٤۸۹٬٥٥۸ ۳۸٬۸۸۸٬۹۰۷ ۳٥٬۰۷۷٬٤٥٤ مبیعات مساھم ** -ده المن الراشد وأوراشد عبد الرحشركة 
اھممس شركة المھنا التجاریة   تمبیعا   ٦٦٬۳۹۷٬٤۳٥ ۷۱٬۱۰٥٬٦۹۸ ۱٥٬۷٥۱٬۷۷۲ ۱۱٬۰۲٦٬۱٤۰ 
 ۲۹٬۳۷۹٬۳٦۲ ۲٤٬٤٤٦٬۰۹۸ ٥۳٬۹۰٤٬٤۳۸ ٤۳٬۱۰۰٬۹۸۱ مبیعات مساھم *** -مجموعة المھنا للحدید 

مساھم في   الفوزان لمواد البناء)بقاً شركة سامواد البناء (شركة مدار ل
ابعةالشركة الت  

 مبیعات
٥۲٬۸۳٥٬۳٦۷ ۱۹٬٦٤۱٬۹٦۰ ۸٬۷۸۱٬۰۳۲ ٥٬۱۸۲٬۹۲۰ 

ھممسا ة المعجل التجاریة شرك  -- ٤٬۱۰٥٬۰۲٦ ۲٬٤۱۳٬۸۰۰ ۹٬۸۰۲٬٥۰۰ مبیعات 
     ۲۰٥٬٤۰٦٬٤٦۲ ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥ 

         ة دائنةتحت بند ذمم تجاری
 ۱٤٬۱۷٥ -- ۱۲٤٬۰۲۷ ۱٬۰٥٥٬۱۲۷ مشتریات مساھم * -یدب وأوالده مھعبد القادرال شركة

مساھم في   البناء)اد زان لموالفوشركة شركة مدار لمواد البناء (سابقاً 
كة التابعةالشر  -- -- ۷۰٤٬۳۳۲ ۷۸٬۳۸٤ مشتریات 

 -- -- -- ۱۳٬۸٦۰   مجموعة المھنا للحدید
ماھمس ** -والده حمن الراشد وأعبد الرشركة راشد    -- -- ۹٤٬٥٤۷ ۱٤۱٬۹٦۰ مشتریات 

         -- ۱٤٬۱۷٥ 
 

 ركة ثبات للمقاوالت. مصدر لمواد البناء وش ركةوالده، شھیدب وأشمل التعامل مع شركة عبد القادر المی *
 وشركة الراشد لمواد البناء. انیكیةكیكھربائیة والمات األعمال الیة لخدم** یشمل التعامل مع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده، الشركة السعود

 نا.المساھم مھنا بن عبد هللا المھ تخص یدللحد*** مجموعة المھنا 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۲۰ 
 

 عالقة (تابع) ت وأرصدة مع أطراف ذاتمالمعا  -۱۳
 

راقبة أنشطة  وجیھ ومموظفي اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یمارسون السلطة والمسئولیة في تخطیط وت -ب
 یر ذلك).أو غیذي باشرة أو غیر مباشرة بما في ذلك أي مدیر (سواء كان تنفم لمجموعة بصورةا

 
 یلي: ماخالل الفترة ي حكمھا وما فبلغ بند الرواتب واألجور 

 

 طبیعة المعاملة

  ةتسعاللفترة 
 أشھر المنتھیة 

 یونیو ۳۰في 
 ۲۰۲۰م

  ةتسعاللفترة 
 أشھر المنتھیة

 یونیو ۳۰في 
 ۲۰۱۹م 

 مراجعة) ر(غی ر مراجعة)(غی  
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

    

 ٤٬۹٥۸٬۹۰۹ ٤٬۹۷٤٬۳۲۳ اتب وبدالت وحوافزور رة العلیاإلداموظفي ا
 

 عةأرباح موز -۱٤
 

 م۲۰۲۰ یونیو ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
 .مل الشركة األوزیعات أرباح من قبعالن عن ایة تلم یتم اإل -
 

 م۲۰۱۹ یونیو ۳۰تھیة في الفترة المن لخال
م ۲۰۱۹س مــار ۱۸ھـ الموافق ۱٤٤۰جب ر ۱۱خ وافقت الجمعیة غیر العادیة لمساھمي الشركة التي عقدت بتاری

ة دارم بناًء علــى توصــیتي مجلــس اإل۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰سنة المالیة المنتھیة في لى عدم توزیع أرباح نقدیة عن الع
 يوزیع أرباح نقدیة عن النصف األول والثاني من الســنة المنتھیــة فــ م بعدم ت۲۰۱۹ رایین ۸م و۲۰۱۸مایو  ۱۳في 
 م.۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰

 
 رىأخ مخصصات -۱٥

 
 السنة:الفترة / خالل  لمخصصلى افیما یلي الحركة ع )أ(

 

 إیضاح

  ةتسعالفترة ل
 یة لمنتھأشھر ا

 یونیو ۳۰في 
 م۲۰۲۰

للسنة المنتھیة في  
 تمبر سب ۳۰

 م ۲۰۱۹
 (مراجعة) )(غیر مراجعة  
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

    

۸٬٥۱۱۱٤٬۱٤ --  الرصید في بدایة الفترة / السنة    
صص إنتفى الغرض منھمخ ب -۱٥   -- )٤٬۱٤۸٬٥۱۱۱ (  

فترة / السنة الفي نھایة الرصید    -- -- 
 
 
 



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۲۱ 

 (تابع) مخصصات أخرى   -۱٥
 
لیــة المخصــص المحتســب للفروقــات مــا یة السنة الماادلایر سعودي في ب ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱لغ یمثل الرصید البا )ب(

الجبیــل وینبــع یــاه بالمشــركة مرافــق الكھربــاء و مفــوترة مــنبین كمیــة الكھربــاء والمیــاه المســتھلكة فعلیــاً وال
عن الفترة مــن  ذلككة التابعة بما یسمى بند السعة المحجوزة وعلیھا مع الشر یات المتفق("مرافق") وبین الكم

 م.۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰حتى  م۲۰۱٥ینایر  ۱
 

 ن ما یلي: م یتضم۲۰۱۹فبرایر  ۲۸إستلمت الشركة التابعة خطاب من شركة مرافق بتاریخ 
 

 وما بعد ذلك. م ۲۰۱٥نوات طالبات بند السعة المحجوزة عن السمن م بعةإعفاء الشركة التا -۱
 غیر نافذ.  ةعیة الموقعة مع الشركة التابفاقإعتبار بند شرط السعة المحجوزة في اإلت -۲
 
ي وتم دلایر سعو ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱بناًء علیھ فقد تم رد رصید المخصص المكون في السنوات السابقة والبالغ و

 الفترة خالل  الموحدة رخل الشامل اآلخخسارة والدشغیلیة أخرى في قائمة الربح أو الدات تیراإدراجھ في بند إ
 . م۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في 

 
 ةیلإدارة المخاطر الما -۱٦

عملة  مجموعة تعرضھا لعدة مخاطر مالیة متنوعة تتضمن: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر الإن أنشطة ال
 طر السیولة.  ئتمان ومخالفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر اإلسعر اطر  ر القیمة العادلة ومخاطومخا

ویھدف إلى التقلیل من  غیر المتوقعة  ةالتقلبات في األسواق المالیلى یركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة ككل ع
 التأثیرات السلبیة المحتملة على أداء المجموعة المالي. 

 
 لمخاطر المالیةاار إدارة إط

عتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم السیاسات الم لعلیا بموجبة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة اسیاس فیذیتم تن
بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. إن أھم أنواع   مخاطر المالیة لللیا بتحدید وتقییم والتحوط العاإلدارة 

 عار الفائدة للتدفقات النقدیة. ة وأس ادل طر العملة، القیمة العائتمان، مخالمخاطر ھي مخاطر اإل
 
دارة  إلة المخاطر للمجموعة. فریق ادارلیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إ إلدارة المسؤوتولى مجلس ای

ماعات تبإجراء إجة ھو المسئول عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة. یقوم فریق العمل التنفیذی
بھا من خالل لجنة  مجلس اإلدارة یتم إبالغ  أو أمور تتعلق باإلمتثال للسیاساتیرات تغ بشكل منتظم، وأي

 المراجعة. 
 

دارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق  ن قبل فریق اإل م ة إدارة المخاطر بشكل منتظمنظمیتم مراجعة أ
ءات لتطویر بیئة رقابیة مسئولة  إلجراوا تدریب ومعاییر اإلدارة لمن خالل اوأنشطة المجموعة. وتھدف المجموعة 

 ظفین على درایة بأدوارھم وإلتزاماتھم.كون جمیع الموناءة بحیث یوب
 

إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى دارة لسیاسات إللجنة المراجعة على إمتثال ارف تش
 موعة. المج ھھالق بالمخاطر التي تواجعر فیما یتمالئمة إطار إدارة المخاط

 
وذمم مدینة  ینةمد تجاریة  ي تتضمن النقد وما في حكمھ، ذممالمركز المال ة ضمن قائمة إن األدوات المالیة المدرج

وذمم دائنة أخرى. إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنھا في بیان السیاسات تجاریة دائنة  مأخرى، قروض، ذم
 بكل بند. قدي المتعلالفر

 
 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۲۲ 
 

 المالیة (تابع) طرالمخارة إدا   -۱٦
 

 مخاطر السوق
غیرات في تلت المالیة قد تتذبذب بسبب ادوافقات النقدیة لألن القیمة العادلة أو التدمخاطر السوق ھي المخاطر أ 

عمالت، ل، مخاطر ار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وھي: مخاطر أسعار الفائدةأسعا
 خرى.األ ومخاطر األسعار

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 ئدة السائدة في السوق. لفایرة حسب معدالت المجموعة وتحمل بفائدة متغالقروض التي حصلت علیھا افیما یلي 
 

ا  ة الدفتریة كممیالق
 سبتمبر ۳۰في 

 م ۲۰۱۹

القیمة الدفتریة كما 
یونیو ۰۳في   

 ۲۰۲۰م

 

 غیرةمت ت مالیة بمعدالت فائدةاأدو اجعة)(غیر مر (مراجعة)
   

 ضقرو ٥۷٦٬۲٥٦٬۳٦٤ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷
۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ٥۷٦٬۲٥٦٬۳٦٤  

 
فائــدة فــي تــاریخ المركــز فــي معــدالت ال سانقطة أســ  ۱۰۰عقول للتغیر في المیعكس الجدول أدناه التأثیر المحتمل 

 .ات األخرىالمالي على الربح أو الخسارة مع إفتراض ثبات جمیع المتغیر
 

  )الخسارة(الربح / 
 م ۲۰۱۹ر سبتمب ۳۰

  (مراجعة)

  )رةالخسا(الربح / 
 م۲۰۲۰ یونیو ۰۳

 مراجعة) (غیر

 

الزیادة في نقاط  
قة األساس المتعل
 بأسعار الفائدة

 سانقطة أس ۱۰۰

ط النقص في نقا
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

الزیادة في نقاط  
ة األساس المتعلق

 لفائدةابأسعار 
 نقطة أساس ۱۰۰

نقاط  قص فيالن
لقة األساس المتع

 ائدةبأسعار الف
 نقطة أساس ۱۰۰

 
 
 

 

     
 قروض ٥٬۷٦۲٬٥٦٤ (٥٬۷٦۲٬٥٦٤) ۷٬۰۰۹٬٤۲۳ )۷٬۰۰۹٬٤۲۳(

 
 األجنبیة تمخاطر العمال

مجموعــة غیــر لبیــة. إن ال مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف العمــالت األجنتتمث
دیــة، نظــراً ألن تعــامالت ة خــالل دورة أعمالھــا العالعمالت األجنبیتقلبات أسعار صرف اھرى لجو معرضة بشكل

مریكي، وحیث أن سعر صرف اللایر السعودي والدوالر األ  يدل السنة تمت باللایر السعوخال المجموعة الجوھریة
ر دة المقیمــة بالــدوالاألرصــ ت وھامــة مرتبطــة بالتعــامال نــاك مخــاطرمثبت مقابل الدوالر األمریكــي فإنــھ لیســت ھ

 األمریكي.  
 
 



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۲۳ 

 الیة (تابع)إدارة المخاطر الم   -۱٦
 

 مخاطر اإلئتمان
یة على الوفاء بإلتزاماتھ مما یؤدي إلــى تكبــد الطــرف األداة المال فائتمان في عدم مقدرة أحد أطراإلتتمثل مخاطر 

 ت أنشطة متشابھة أو تمارس أنشــطتھااف ذااطرعندما یكون ھناك عدة  زطر التركیاآلخر لخسارة مالیة. تنشأ مخا
وللحــد مــن . ةیــ الوفــاء بإلتزامــاتھم التعاقدمن ة أو لدیھم سمات إقتصادیة متشابھة تمنعھم یفي نفس المناطق الجغراف

لعمالئھــا والتــي  الممنوحــة مخاطر اإلئتمانیة قامت المجموعة بتطبیق إجراءات موافقــة نظامیــة للحــدود اإلئتمانیــةال
 د السابقة.ییم الشامل للعمالء ومعدالت السداالتق علىتعتمد 

 
مانیة للخسائر اإلئت صمتعلقة بعمالئھا وتكوین مخصال دارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمانإلكذلك تقوم ا

ف صنیلدى بنوك محلیة ذات ت ھما في حكمالمتوقعة. یتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ویتم إیداع النقد و
م  یسي من عمالء في السوق. وقد تم إظھار الذمئالمدینة واألخرى بشكل ر ماني مرتفع. تستحق الذمم التجاریةائت
 رداد المقدرة.تسلمدینة بقیمتھا القابلة لإلا
 

 فیما یلي إجمالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لھا المجموعة: 
 مبر سبت ۳۰

 م ۲۰۱۹
  یونیو ۳۰

 م۲۰۲۰
 

  غیر مراجعة)( ة)عراج(م
  للایر السعوديبا باللایر السعودي

 أصول مالیة  
 ینة مد ذمم تجاریة ۳۳۱٬۳٦۱٬۲۳۱ ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳
 أرصدة بنكیة ۹۱٬۰٥٥٬۲۰۷ ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱

۲۳۹٬۲۰۱٬۹٤ ٦٤۲۲٬٤۱٦٬٤۳۸  
 

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۰

 

  اجعة)(غیر مر (مراجعة)
  عوديسال باللایر للایر السعودياب

 أصول مالیة  
 مضمونة * ۱۷۸٬۸٤۲٬٦۱٤ ٦۳٬٤۸۷٬٥۳٥

 غیر مضمونة ** ۲٤۳٬٥۷۳٬۸۲٤ ۱۷٥٬۷۱٤٬٤۲۹
۲۳۹٬۲۰۱٬۹٤ ٦٤۲۲٬٤۱٦٬٤۳۸  

 
  ۸۷٫۷۸األرصدة البنكیة وذمم تجاریة مدینة بمبلغ  ، تتضمن األصول المالیة المضمونة م۲۰۲۰ یونیو  ۳۰* كما في 

 لیون لایر سعودي).م ۳٤٫۳۸م: ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰بنكیة ( اناتمق ض سعودي مضمونة عن طریملیون لایر
 

بمبلغ تجاریة مدینة  مغیر المضمونة ذمالمضمونة / یة ، تتضمن األصول المالم۲۰۲۰ یونیو  ۳۰ا في ** كم
 ۳۰اقھا (قاریخ إستحذات عالقة والتي لم تتجاوز بعد تو لایر سعودي مستحقة من أطراف ۲۰٥٬٤۰٦٬٤٦۲

 .لایر سعودي) ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥: م ۲۰۱۹ سبتمبر
 

 ة مخاطر السیول
ات متعلقة باألدولاألموال للوفاء باإللتزامات ر اي الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیتتمثل مخاطر السیولة ف

مبلغ یقارب قیمتھا با بسرعة والمالیة. یمكن أن تنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع موجودات مالیة م
ة والتأكد من وجود الموارد المالیة  اقبة السیولة بصورة مستمرم إدارة مخاطر السیولة عن طریق مر. یتةادلالع

سداد اإللتزامات المالیة أو مصادر التمویل والقروض أو یولة من شروط سلقد ینشأ التركیز في مخاطر اة. الكافی
في  اقات التعاقدیة للمطلوبات المالیةستحقاإل جودات سائلة. فیما یليوصول على ماإلعتماد على سوق محدد للح

 م عرضھا بالمبالغ اإلجمالیة وغیر مخصومة.نھایة الفترة والتي ت
 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 

۲٤ 
 

 ابع)ت(إدارة المخاطر المالیة    -۱٦
 

 لسیولة (تابع)مخاطر ا
 

 
فة ختلبكر أو بمبالغ مه في وقت معالات النقدیة المتضمنة في تحلیل اإلستحقاق أال یتوقع أن تستحق التدفق -

 جوھریاً.
 

 إدارة رأس المال
لة ار حتى تتمكن من مواصعة على اإلستمرالمجمو رةإن ھدف المجموعة عند إدارة رأس المال ھو الحفاظ على قد

اظ على قاعدة رأسمالیة قویة لدعم التنمیة والحف ب المصالح اآلخرین.افع ألصحادیم عوائد للمساھمین ومنتق
 .مالھاستدامة ألعالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة  

 أو أقل سنة   م۲۰۲۰ یونیو ۰۳
 سنة إلىمن 
 سنوات ۳

 أو  اتسنو ۳
 ثرأك

فوائد مستحقة 
 لفترات مستقبلیة

إجمالي 
اإلستحقاقات 

 قدیةالتعا
 إجمالي 

 القیمة الدفتریة
 ة غیر مشتقةالیإلتزامات م

 ٥۷٦٬۲٥٦٬۳٦٤ ٥۷۹٬٥۹٥٬۹٦٤ ۳٬۳۳۹٬٦۰۰ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥٥۱٬۲٥٦٬۳٦٤ قروض
 ٥۱٬۳۰۱٬٥۸۱ ٥۱٬۳۰۱٬٥۸۱ -- -- -- ٥۱٬۳۰۱٬٥۸۱ ذمم تجاریة دائنة 

حقة ت مستمصروفا
 ٤۱٬۱۷۰٬٦۲۱ ٤۱٬۱۷۰٬٦۲۱ -- -- -- ٤۱٬۱۷۰٬٦۲۱ وذمم دائنة آخرى 

 ۲۷٬٦٥۰٬۸۲۲ ٤۰٬٦٥٦٬٦٤۷ ۱۳٬۰۰٥٬۸۲٥ ۲۱٬۹۸۳٬٤۰۳ ۳٬٦۸۱٬۰٥٦ ۱٬۹۸٦٬۳٦۳ التزام عقود االیجار
 ٦٤٥٬۷۱٤٬۹۲۹ ۲٦٬۱۸۱٬۰٥٦ ۲٤٬٤۸۳٬٤۰۳ ۱٦٬۳٤٥٬٤۲٥ ۷۱۲٬۷۲٤٬۸۱۳ ٦۹٦٬۳۷۹٬۳۸۸ 
       
  یر المخصومةدیة غالتدفقات النقدیة التعاق 

سبتمبر  ۳۰
 سنة أو أقل  م  ۲۰۱۹

 من سنة إلى 
 سنوات ۳

 ت أونواس ۳
 أكثر

د مستحقة فوائ
 مستقبلیة تلفترا

مالي  إج
اإلستحقاقات 

 التعاقدیة
 إجمالي  

 القیمة الدفتریة 
 قةشتإلتزامات مالیة غیر م

 ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ۷۰۹٬۰٥۳٬۱٤۱ ۸٬۱۱۰٬۸۱٤ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٤۹۲٬٥٤۷ ٦٦٥٬۹٤۹٬۷۸۰ قروض
 ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ -- -- -- ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ذمم تجاریة دائنة 

ة فات مستحقصروم
 ۳۹٬۷٤۳٬٤۳۸ ۳۹٬۷٤۳٬٤۳۸ -- -- -- ۳۹٬۷٤۳٬٤۳۸ رى وذمم دائنة آخ

 ۷۳۷٬۰٦۸٬۱۱٥ ۳۲٬٤۹۲٬٥٤۷ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۸٬۱۱۰٬۸۱٤ ۷۸۰٬۱۷۱٬٤۷٦ ۷۷۲٬۰٦۰٬٦٦۲ 



 صناعات الحدیدیة یمامة للالشركة 
 )ودیةشركة مساھمة سع(

 جعة) رامحدة المختصرة (غیر المو األولیة م المالیةإیضاحات حول القوائ
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما
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 خاطر المالیة (تابع)إدارة الم   -٦۱
 

 إدارة رأس المال (تابع)
 یلي:وق الملكیة ما المعدلة إلى صافي حق ةتبلغ نسبة صافي إلتزامات المجموع

 
  یونیو ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰
 م ۹۲۰۱

 ة)(مراجع (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 
   

 ۸۳۲٬٥۱٥٬۸۹۲ ۷۷۱٬٦۳۸٬۰۱۰ جمالي اإللتزامات إ
) ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱( (۹۱٬۰٥٥٬۲۰۷) یخصم: النقدیة وما في حكمھا   

 ۸۰۳٬٤۱۱٬۲۰۱ ٦۸۰٬٥۸۲٬۸۰۳ صافي اإللتزامات 
   

 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷٤٥٬۷۲۸٬۸٤۱ ملكیة  قوق الإجمالي ح
 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷٤٥٬۷۲۸٬۸٤۱ حقوق الملكیة المعدلة 

 ۱٫۱۲ ۰٫۹۱ ى حقوق الملكیة ال صافي  اإللتزامات
 

ستویاتھا في تسلسل مناه القیم الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك الجدول أد یظھر
 قیمة العادلة.  ال

 م۲۰۲۰ یونیو  ۳۰ 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

 الياإلجم ۳توى المس ۲المستوى  ۱ وىتالمس  اإلجمالي التكلفة المطفأة ت المالیةالموجودا
        

 -- -- -- --  ۳۳۱٬۳٦۱٬۲۳۱ ۳۳۱٬۳٦۱٬۲۳۱ ذمم تجاریة مدینة 
 -- -- -- --  ۹۱٬۰٥٥٬۲۰۷ ۹۱٬۰٥٥٬۲۰۷ نقد وما في حكمھ 

 ٤۲۲٬٤۱٦٬٤۳۸ ٤۲۲٬٤۱٦٬٤۳۸  -- -- -- -- 
         المطلوبات المالیة
 -- -- -- --  ٥۷٦٬۲٥٦٬۳٦٤ ٥۷٦٬۲٥٦٬۳٦٤ قروض وتسھیالت

 -- -- -- --  ٥۱٬۳۰۱٬٥۸۱ ٥۱٬۳۰۱٬٥۸۱ ة  دائنة تجاریذمم 
 ٦۲۷٬٥٥۷٬۹٦ ٤٥۲۷٬٥٥۷٬۹٤٥  -- -- -- -- 

 
 م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ 
 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 اإلجمالي ۳لمستوى ا ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي فأةلفة المطالتك الموجودات المالیة
        

 -- -- -- --  ۲۱۰٫۰۹۷٫۲۷۳ ۲۱۰٫۰۹۷٫۲۷۳ نة مدیتجاریة ذمم 
 -- -- -- --  ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ نقد وما في حكمھ 

 ۲۳۹٫۲۰۱٫۹٦٤ ۲۳۹٫۲۰۱٫۹٦٤  -- -- -- -- 
         الیةالمطلوبات الم
 -- -- -- --  ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ التقروض وتسھی

 -- -- -- --  ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ مم دائنة تجاریة  ذ
 ۷۳۲٬۳۱۷٬۲۲٤ ۷۳۲٬۳۱۷٬۲۲٤  -- -- -- -- 



 دیة ناعات الحدیالیمامة للصشركة 
 )مة سعودیةشركة مساھ(

 ) ةالموحدة المختصرة (غیر مراجع األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما
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 أحداث ھامة -۱۷
ى إلى تعطیــل ، مما أدمختلفة على مستوى العالم ) عبر مناطق جغرافیة۱۹نا (كوفید س كوروشرت جائحة فیروانت

فــي شــكوك علــى الصــعید العــالمي.  )۱۹(كوفیــد ونــا ة فیــروس كورادیة. وتسببت جائحتصقاألعمال واألنشطة اال
میــع أنحــاء العــالم ة فــي جابیر دعــم مختلفــ یة على السواء، عــن تــدلوأعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدو

مجموعــة وقعة على أعمــال المتلبتكوین فریق عمل لتقییم اآلثار ا المجموعةالسلبیة المحتملة. قامت  لمواجھة اآلثار
لقــة عھا (إن وجدت)، وإلجراء دراسة أولیة بغرض مراجعــة وتقیــیم المخــاطر المحتملــة والمتملكة وخارجالم داخل

مرافــق  لیــة، وضــمان اســتمرار تشــغیلد البشــریة، مســتویات المخــزون الحاالموارلمواد الخام، وبسلسلة إمدادات ا
 . عإلنتاج لشركات المجموعة دون انقطاا
 

) تحــدیث المــدخالت واالفتراضــات ۱۹ -شي فیروس كورونــا (كوفیــد اجمة عن تفالن عدم التأكد وقد تطلبت حاالت
مانیــة المتوقعــة م. وتــم تقــدیر الخســائر االئت۲۰۲۰ یونیو ۳۰وقعة كما في سائر االئتمانیة المتخالمستخدمة لتحدید ال

ضــع، الســریع للوطــور نظر إلــى التي ذلــك التــاریخ بــالفــ  ان الظروف االقتصادیة المتوقعة كممجموعة م بناًء على
 شدة واحتمالیــة لمستقبلیة، عند تحدیداوأخذت المجموعة في االعتبار تأثیر التقلب العالي في عوامل االقتصاد الكلي 

 ئر االئتمانیة المتوقعة. اریوھات االقتصادیة لتحدید الخساالسین
 

ي العوامــل الكیفیــة ) علــ ۱۹ -د كوفیــ لق بتــأثیر (رات خاصة فیما یتعباتة إلي ذلك فلقد أعطت المجموعة إعباإلضاف
جھــا ت نتائة، والتــي انعكســ مة لألصول غیر المالییوالكمیة عند تحدید ما إذا كانت ھناك مؤشرات لإلنخفاض في الق

 تســعةفتــرة الل ةالمالیة األولیة الموحــدة المختصــرالقوائم  المتوقعة المثبتة في ھذة علي مخصص الخسائر اإلئتمانیة
 م وعلي تقدیر األنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة كما في ذلك التاریخ.۲۰۲۰ یونیو ۳۰ المنتھیة فيأشھر 

   
جــة ة فــي تحدیــد المبــالغ المدرتملــة للتقلبــات األقتصــادیة الحالیــ ت المحعتبــار التــأثیراأخــذت المجموعــة فــي اإل لقد

حالیا، وبالرغم من ذلــك  ات المتاحةعلومة في ظل المضل تقدیرات اإلدارأف المالیة وغیر المالیة وتعد ھذةألصولھا 
 ق.وتظل ھذة المبالغ المدرجة ذات حساسیة عالیة لتقلبات الس

 
ً ا لقــدرلمجموعــة تقییمھــ كما أجرت إدارة ا ة بــأن لــدى ســتمراریة، ولــدیھا القناعــ لمبــدأ اال تھا علــى االســتمرار وفقــا

، فــإن اإلدارة لــیس لــدیھا أي وة علــى ذلــكعــال قبل القریــب.أعمالھا في المســت اررلمجموعة الموارد الكافیة إلستما
 ً ة تعــد القــوائم المجموع ذلك، ال تزاللمبدأ االستمراریة. ل شكوك جوھریة في مقدرة المجموعة على االستمرار وفقا

 مبدأ االستمراریة.المالیة على أساس 
 

 ة راألولیة الموحدة المختص لمالیةد القوائم اإعتما -۱۸
  ھـ ۱٤٤۱ ذو الحجة ۲۷ لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في المختصرة الموحدةیة ألولم المالیة اتم إعتماد القوائ

 م). ۲۰۲۰ أغسطس  ۱۷الموافق (
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