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تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
إلى  /السادة مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)

مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة المرفقة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية ("الشركة") والشركة التابعة لها،
ويشار إليهما معا ً بـ ("المجموعة") كما في  31مارس 2021م ،والقائمة األولية الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والقوائم األولية الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية
لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى .واإلدارة هي
المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير المالي
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .تتمثل مسئوليتنا في ابداء استنتاج بشأن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
بنا ًء على الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع
المستقل للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .يشتمل فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على توجيه
إستفسارات إلى المسؤولين بالشركة عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .إن هذا
الفحص هو أقل نطاقا ً إلى حد كبير من عملية المراجعة التي تتم وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ،وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن اكتشافها
أثناء القيام بأعمال المراجعة .وعليه ،فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
أمور أخرى
تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،من قبل مراجع حسابات أخر والذي أبدى
رأيا ً غير متحفظ حول هذه القوائم المالية الموحدة في  13جمادى األول 1442هـ والموافق  28ديسمبر 2020م.
اإلستنتاج
بنا ًء على فحصنا الذي قمنا به ،لم يلفت إنتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم
إعدادها ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية
السعودية .
عن البسام وشركاؤه

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني  -ترخيـص رقــم ()337
 24رمضان 1442هـ
 6مايو 2021م
جدة ،المملكة العربية السعودية

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -1الشركة واألنشطة الرئيسية
تأسست شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة مساهمة سعودية ("الشركة" أو "الشركة األم") والمسجلة بمدينة الرياض
بموجب السجل التجاري رقم  1010070794بتاريخ  1جمادى األخر 1409هـ بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم
( )726بتاريخ  20ربيع األول 1427هـ وقرار معاليه بالموافقة على إعالن تأسيس الشركة رقم ( )1491بتاريخ 30
جمادى األولى 1427هـ الموافق  26يونيو 2006م .كما تعمل الشركة بموجب الترخيص الصناعي رقم /144ص بتاريخ
 22ربيع األول 1409هـ والتعديالت الالحقة له.
تتمثل أنشطة الشركة في:
 صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة من الحديد الصلب، صناعة الهياكل المعدنية وأجزائها للجسور واألبراج، صناعة األعمدة وأجزائها ،يشمل (أعمدة وكبائن اإلنارة وأعمدة إشارات المرور .إلخ)، صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة الصنع للمنشاّت الصناعية.تعمل الشركة من خالل مصانع لها بالمدن التالية داخل المملكة وتعمل هذه المصانع بموجب السجالت التجارية التالي
أرقامها وتواريخها:
المصنع
اليمامة للصناعات الحديدية
اليمامة لألعمدة الكهربائية
اليمامة للصناعات الحديدية
اليمامة إلنتاج أبراج الطاقة الكهربائية
اليمامة ألنظمة الطاقة الشمسية
اليمامة ألنظمة طاقة الرياح (تحت اإلنشاء)

المدينة
جدة
جدة
الدمام
جدة
جدة
جدة

رقم السجل التجاري
4030068043
4030148938
2050059045
4030180886
4030304080
4030304267

تاريخ السجل التجاري
 28ربيع الثاني 1410هـ

 9ربيع األول 1425هـ
 7ربيع األول 1429هـ
 9رجب 1429هـ
 9رمضان 1439هـ
 13رمضان 1439هـ

كما في  31مارس 2021م ،بلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل مبلغ  508مليون لاير سعودي
( 30سبتمبر 2020م 508 :مليون لاير سعودي) مقسم إلى  50.8مليون سهم ( 30سبتمبر 2020م 50.8 :مليون سهم)
قيمة كل منها  10لاير سعودي ( 30سبتمبر 2020م 10 :لاير سعودي).
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركة بفروعها والشركة التابعة المذكورة أدناه ،والتي يقع
مركزها الرئيسي بالرياض ومصنعها بمدينة ينبع الصناعية( ،يشار إليهما معا ً بـ "المجموعة"):
إسم الشركة
شركة اليمامة لحديد التسليح

بلد التأسيس
المملكة العربية السعودية

يتمثل نشاط الشركة التابعة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح.
العنوان المسجل للشركة كالتالي:
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
الرياض 11583
ص .ب 55303
المملكة العربية السعودية.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -2أسس إعداد القوائم المالية
 1/2بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة
المعلومات وااليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في
المملكة العربية السعودية ،لذا يجب قرائتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2020م.
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتماشي مع تلك السياسات المتبعة في
إعداد القوائم المالية السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
 2/2أسس القياس
أعدت القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،إال إذا سمحت المعايير الدولية للتقرير المالي
بالقياس وفقا ً لطرق تقييم أخرى.
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام،
وتقديرات وإفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية
الموجزة .ان هذه التقديرات واالفتراضات الهامة قد تم االفصاح بالقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  30سبتمبر
2020م.
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية
التي تعمل فيها المجموعة ("العملة الوظيفية") .يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي
وهي العملة الوظيفية وعملة العرض.
 3/2إستخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق
السياسات المحاسبية على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات قد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات.
إن التقديرات واإلفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة
للظروف وتستخدم لتمديد الفترة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى ،يتم تقييم
التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر .يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مراجعة
التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية والمستقبلية.
إن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح
عنها بالقوائم المالية للسنة السابقة.
اإلستمرارية
أجرت إدارة المجموعة تقييما ً لقدرة المجموعة على اإلستمرار وفقا ً لمبدأ اإلستمرارية ،ولديها قناعة أن لدى المجموعة
الموارد الكافية إلستمرار أعمالها في المستقبل القريب .إضافة لذلك ،فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في
قدرة المجموعة على اإلستمرار على هذا النحو .لذا فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس اإلستمرارية.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3السياسات المحاسبية الهامة
 1/3أسس توحيد القوائم المالية
إن القوائم المالية للمجموعة تشتمل على القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما هو مبين في إيضاح رقم (.)1
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة ،أو يكون لها حقوق للعوائد من تدخلها مع الشركة المستثمر فيها ،وعندما
يكون للمجموعة القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .إن المجموعة
تعتبر ذات سيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما يكون لدى المجموعة:
 .1السيطرة على الشركة المستثمر فيها (حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر
فيها).
 .2التعرض للمخاطر والحقوق في العوائد المختلفة من تداخلها مع الشركة المستثمر فيها.
 .3القدرة على إستخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى
وجود تغيرات في إحدى عناصر السيطرة المذكورة أعاله .تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة
على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج موجودات،
مطلوبات ،إيرادات ،ومصروفات شركة تابعة مستحوذ عليها أو مستبعدة خالل الفترة ضمن القوائم المالية من تاريخ
إكتساب المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة وحتى تاريخ توقفها.
إن األرباح والخسائر وجميع مكونات الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة
وألصحاب حقوق الملكية غير المسيطرة ،حتى إن نتج عن ذلك وجود رصيد بالعجز لصالح أصحاب حقوق الملكية
غير المسيطرة .يتم عند الضرورة إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتوافق سياستها المحاسبية مع
السياسات المحاسبية للمجموعة .كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة عن المعامالت فيما بين
المجموعة وشركتها التابعة وتلك الناتجة بين الشركات التابعة يتم إستبعادها عند إعداد القوائم المالية .كما أن أية أرباح
أو خسائر غير محققة ناتجة عن معامالت داخلية في المجموعة يتم إستبعادها عند توحيد القوائم المالية.
إن أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان للسيطرة ،تتم المحاسبة عنه كمعاملة حقوق ملكية،
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي:
-

إلغاء اثبات موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
إلغاء إثبات القيمة الدفترية ألي من حقوق الملكية غير المسيطرة.
إثبات القيمة العادلة للمبلغ المستلم.
إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
إثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة.

إن حصة الشركة األم في المكونات المذكورة سابقا ً ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو
الخسائر أو األرباح المبقاه ،وفقا ً لما هو مالئم ،حيث يكون ذلك مطلوبا ً إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات
والمطلوبات ذات الصلة.
العمليات المستبعدة
يتم حذف األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة باإلضافة إلى أي أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن
المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة بشكل كامل عند إعداد هذه القوائم المالية .يتم استبعاد األرباح غير المحققة
الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها.
يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة لكن إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على
انخفاض القيمة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3السياسات المحاسبية الهامة "تتمة"
 1/3أسس توحيد القوائم المالية "تتمة"
حصص الملكية غير المسيطرة
يتم إثبات الحصص غير المسيطرة في صافي أصول الشركة التابعة بشكل منفصل عن حقوق المجموعة في صافي
تلك األصول .تتكون الحصص غير المسيطرة في مبالغ تلك الحصص التي يتم إثباتها بتاريخ تجميع األعمال األساسي
باإلضافة إلى حصصهم في التغيرات في حقوق الملكية في الشركة التي تحصل بعد تاريخ اإلستحواذ.
 2/3المعايير الصادرة غير المطبقة
فيما يلي المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة للمجموعة .ال تتوقع المجموعة وجود تأثيرا ً جوهريا ً على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة في حال
تطبيق المعايير والتعديالت أدناه.
سارية للفترات السنوية
ابتدا ًء من أو بعد تاريخ
 1يناير 2021م
 1يناير 2022م
متاح للتطبيق االختياري /
تاريخ السريان مؤجل إلى أجل
غير مسمى

المعايير الجديدة والتعديالت
المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين".
تصنيف االلتزامات (التعديالت على المعيار الدولي " 1عرض القوائم المالية").
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك
(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي .)28

 -4المعلومات القطاعية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل جوهري
باإلختالف في منتجات تلك القطاعات .إن هذه القطاعات منظمة ويتم إدارتها بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات
بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة .يتم تحديد القطاعات التشغيلية المبينة أدناه عن طريق التمييز في األنشطة التجارية
والتي تحقق منها المجموعة اإليرادات وتتكبد التكاليف.
يتم مراجعة الخصائص االقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التنظيم الذي أجراه متخذ القرارات التشغيلية
كل ربع سنة على األقل والذي يتم مراجعته من قبل اإلدارة العليا للمجموعة.
تمارس المجموعة نشاطها بالمملكة العربية السعودية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
قطاع االنشاءات ويشمل اآلتي:
أ) إنتاج أنابيب صلب.
ب) مصنع اليمامة لحديد التسليح.
ج) مصنع اليمامة للهياكل الفراغية.
قطاع الكهرباء وبشمل اآلتي:
أ) مصنع أبراج الطاقة الكهربائية.
ب) مصنع األعمدة الكهربائية.
ج) مصنع الطاقة الشمسية.
أخرى:
وتتمثل في ممتلكات تخص اإلدارة العامة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4المعلومات القطاعية "تتمة"
التقارير القطاعية
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
المبيعات
تكلفة المبيعات
صافي ربح القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

أخرى

قطاع اإلنشاءات
673,856,249
()507,036,606
133,631,352

قطاع الكهرباء
214,035,789
()200,636,829
()8,150,240

----

1,008,095,657
362,124,004

483,800,129
290,183,262

17,955,386
15,193,272

اإلجمالي
887,892,038
()707,673,435
125,481,112
1,509,851,172
667,500,538

 31مارس 2020م
(غير مدققة)
المبيعات
تكلفة المبيعات
صافي ربح القطاع

830,476,800
()738,455,797
52,649,577

168,249,872
()164,895,804
()16,957,936

----

998,726,672
()903,351,601
35,691,641

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

1,140,994,810
547,821,076

427,174,219
271,105,731

22,574,338
16,516,127

1,590,743,367
835,442,934

 -5ممتلكات وآالت ومعدات ،بالصافي
 1/5فيما يلي بيان بصافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
874,203,225
()420,700,040
()7,010,602
446,492,583

إجمالي التكلفة
إجمالي مجمع اإلستهالك
خسائر اإلنخفاض في القيمة
صافي القيمة الدفترية

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
859,200,926
()400,377,364
()7,010,602
451,812,960

 2/5تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات ،ممتلكات ومعدات مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي
("الصندوق") تخص فرع الشركة ،مصنع اليمامة لألعمدة الكهربائية وملحقاتها ،بلغ صافي قيمتها الدفترية في 31
مارس 2021م مبلغ  47.27مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر 2020م 49.82 :مليون لاير سعودي) .وقد قامت
شركة اليمامة للصناعات الحديدية خالل شهر فبراير  2021م بفك رهن صندوق التنمية الصناعية السعودي
("الصندوق") علما ً بأن الشركة قامت بسداد كامل األقساط المستحقة لصندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 4
يونيو 2020م ،وجاري العمل في وزارة العدل على تحويل صك ملكية األرض الورقي إلى إلكتروني.
 3/5إن مباني الشركة والبالغ صافي قيمتها الدفترية 120.49مليون لاير سعودي كما في  31مارس 2021م ( 30سبتمبر
2020م 125.5 :مليون لاير سعودي) ،مقامة على أراضي مستأجرة من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بإيجار
سنوي رمزي لمدة  20سنة تبدأ في  29شوال 1429هـ ،اإليجار قابل للتجديد لمدة مماثلة بنفس الشروط أو شروط
أخرى كما هو متفق عليه بواسطة األطراف المعنية ،ما عدا مصنعي األعمدة واألبراج حيث أنهما مقامان على أرض
مملوكة للشركة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5ممتلكات وآالت ومعدات ،بالصافي "تتمة"
 4/5تقع مباني مصنع الشركة التابعة والبالغ صافي قيمتها الدفترية  74.47مليون لاير سعودي كما في  31مارس 2021م
( 30سبتمبر 2020م 76.9 :مليون لاير سعودي) على قطعة أرض مستأجرة من اإلدارة العامة للهيئة الملكية بينبع
لمدة  35سنة ،تبدأ من  5ربيع الثاني 1427هـ بإيجار سنوي إسمي .اإليجار قابل للتجديد لمدة مماثلة بنفس الشروط
أو شروط أخرى كما هو متفق عليه بواسطة األطراف المعنية.
 5/5تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات المشروعات تحت التنفيذ التالية:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
5,367,939
خط تشكيل االنابيب-مصنع الطاقة الشمسية
6,864,320
مدفوعات مقدمة للموردين
333,106
مشروع أنظمة طاقة الرياح
10,924
مشروع اضافة مكائن تقطيع ليزر -مصنع األبراج
348,718
مشروع احالل وتغيير حوض الجلفنة – األعمدة
345,834
انشاء مصنع للجلفنة بالصناعية الثالثة-مصنع الطاقة الشمسية
13,270,841

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
5,199,086
1,198,582
277,141
-348,718
-7,023,527

 -6عقود اإليجار
بتاريخ  1أكتوبر 2019م ،قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار".
 1/6فيما يلي الحركة على حق إستخدام األصول:
 31مارس 2021م
 30سبتمبر2020م
(غير مدققة)
(مدققة)
28,815,742
28,641,040
الرصيد في  1أكتوبر
2,672,158
449,053
إضافات خالل الفترة  /السنة
()34,100
-إستبعادات خالل الفترة  /السنة
()2,812,760
()1,375,206
اإلستهالك خالل الفترة  /السنة
27,714,887
28,641,040
الرصيد في  31مارس 2021م و 30سبتمبر 2020م
 2/6فيما يلي الحركة على إلتزامات عقود اإليجار:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
28,477,359
380,603
-795,330
()2,398,200
27,255,092

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
27,768,959
2,672,158
()34,892
1,544,797
()3,473,663
28,477,359

 3/6فيما يلي إلتزامات اإليجار كما تم تبويبها في قائمة المركز المالي األولية الموجزة:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
2,447,829
إلتزام متداول
24,807,263
إلتزام غير متداول
27,255,092
الرصيد في  31مارس 2021م و 30سبتمبر 2020م

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
2,330,504
26,146,855
28,477,359

الرصيد في  1أكتوبر
إضافات خالل الفترة  /السنة
إستبعادات خالل الفترة  /السنة
أعباء تمويلية خالل الفترة  /السنة
المسدد خالل الفترة  /السنة
الرصيد في  31مارس 2021م و 30سبتمبر 2020م
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -7المخزون ،بالصافي
 1/7يتكون المخزون مما يلي:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
إيضاح
411,310,325
96,987,572
22,353,220
48,586,367
30,306,384
609,543,868
)16,174,282( 2/7
593,369,586

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
370,198,266
77,190,179
29,512,444
52,145,554
10,525,951
539,572,394
()10,979,785
528,592,609

 2/7فيما يلي الحركة على مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة خالل الفترة  /السنة:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
10,979,785
الرصيد في  1أكتوبر
5,194,497
المكون خالل الفترة  /السنة
16,174,282
الرصيد في  31مارس 2021م و 30سبتمبر 2020م

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
9,172,382
1,807,403
10,979,785

مواد خام
إنتاج تام
إنتاج تحت التشغيل
قطع غيار
بضاعة بالطريق
يخصم :مخصص مخزون بطيء الحركة

 -8ذمم تجارية مدينة ،بالصافي
 1/8تتكون الذمم التجارية المدينة مما يلي:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
إيضاح
159,104,169
13
237,396,558
396,500,727
)10,515,973( 2/8
385,984,754

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
219,075,961
127,085,443
346,161,404
()10,515,973
335,645,431

 2/8فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل الفترة  /السنة:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
10,515,973
الرصيد في  1أكتوبر
المكون خالل الفترة  /السنة
10,515,973
الرصيد في  31مارس 2021م و 30سبتمبر 2020م

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
8,193,923
2,322,050
10,515,973

عمالء تجاريون  -أطراف ذات عالقة
عمالء تجاريون – أخرى
يخصم :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 3/8كما في  31مارس 2021م إن  %65من إجمالي مبيعات الفترة تخص ثمانية عمالء فقط بلغ رصيدهم القائم
 299,854,253لاير سعودي ( %58في  30سبتمبر 2020م 268,617,334 :لاير سعودي).
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8ذمم تجارية مدينة ،بالصافي "تتمة"
 1/8تتكون الذمم التجارية المدينة مما يلي:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
اإلنخفاض
في القيمة
الرصيد
-- 309,847,205
غير مستحق
-45,112,125
من صفر إلى  90يوم
4,447,831
31,893,112
من  91إلى  180يوم
6,068,142
9,648,285
أكثر من  181يوم
10,515,973 396,500,727

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
اإلنخفاض
في القيمة
الرصيد
-- 302,341,157
-12,737,978
4,447,831
22,036,441
6,068,142
9,045,828
10,515,973 346,161,404

 -9تسهيالت بنكية
تسهيالت بنكية من بنوك محلية
كما في  31مارس 2021م ،لدى المجموعة تسهيالت بنكية بلغ إجماليها  1,83مليار لاير سعودي ( 30سبتمبر 2020م:
 1.83مليار لاير سعودي) مع بعض البنوك المحلية بلغ المستخدم منها مبلغ  827,26مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر
2020م 898.6 :مليون لاير سعودي) ،تتمثل في خطابات ضمان وإعتمادات مستندية وتسهيالت بنكية قصيرة األجل وذلك
لتغطية متطلبات رأس المال العامل للمجموعة ،كما تتضمن تسهيالً بنكيا ً طويل األجل منحه البنك العربي الوطني للشركة
األم للمساهمة في إنشاء مصنع شركة اليمامة ألنظمة الطاقة الشمسية ومصنع شركة اليمامة ألنظمة طاقة الرياح وتمويل
رأس المال العامل ،باإلضافة إلى قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل األجل لتمويل توسعة مصنع اليمامة
لألعمدة الكهربائية وملحقاتها والذي تم سداد آخر أقساطه خالل شهر يونيو 2020م .إن كافة التسهيالت البنكية تحمل
بعموالت بنكية وفقا ً لألسعار السائدة في السوق ومضمونة بواسطة سندات ألمر صادرة من الشركة األم والشركة التابعة
للبنوك المحلية.
 1/9القروض قصيرة األجل
تتمثل القروض البنكية قصيرة األجل في مبالغ غير مسددة تحت حساب تسهيالت سحب على المكشوف وتسهيالت
قروض قصيرة األجل مع بعض البنوك التجارية لتمويل متطلبات رأس المال العامل.
تتكون القروض البنكية قصيرة األجل من اآلتي:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
291,500,000
142,500,000
434,000,000

البنك العربي الوطني
البنك السعودي الفرنسي

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
307,753,401
89,500,000
397,253,401

 2/9قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل األجل
حصلت الشركة في  31أكتوبر 2013م على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بغرض توسعة مصنع
اليمامة لألعمدة الكهربائية وملحقاتها بحد أقصى  16.9مليون لاير سعودي بفائدة ثابتة ،ويسدد القرض على أقساط
نصف سنوية تبدأ في  15شوال 1436هـ الموافق  31يوليو 2015م وتنتهي في  15ربيع الثاني 1442هـ الموافق
 30نوفمبر 2020م ،هذا القرض مضمون برهن المباني والمنشآت المقامة أو التي ستقام على أرض المصنع مع
كامل المصنع وآالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم الحصول عليه الحقا ً من أجل المشروع ،تتضمن اإلتفاقية
بعض الشروط والتي من ضمنها اإلحتفاظ بنسب مالية معينة .وقد قامت الشركة بسداد كافة االقساط المستحقة وأتعاب
متابعة القرض لصندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ  4يونيو 2020م ،وتم فك الرهن المذكور.

- 14 -

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -9تسهيالت بنكية "تتمة"
 3/9القروض طويلة األجل
تتكون القروض البنكية طويلة األجل من اآلتي:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
27,500,000
27,500,000

البنك العربي الوطني

 4/9تم عرض القروض طويلة األجل في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما يلي:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
الجزء غير المتداول تحت بند المطلوبات غير المتداولة (17,500,000 )5/9
10,000,000
الجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداولة
27,500,000

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
32,500,000
32,500,000

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
22,500,000
10,000,000
32,500,000

 5/9يستحق الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل كما يلي:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
-10,000,000
7,500,000
17,500,000

2022
2023
2024

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
10,000,000
10,000,000
2,500,000
22,500,000

 -10مخصص الزكاة
 1/10مخصص الزكاة:
فيما يلي الحركة على مخصص الزكاة:
الرصيد في  1أكتوبر
المكون خالل الفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة  /السنة
الرصيد في  31مارس 2021م و 30سبتمبر 2020م

 31مارس 2021م
(غير مدققة)
21,325,153
7,746,148
()14,739,312
14,331,989

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
15,201,088
14,102,826
()7,978,761
21,325,153

 2/10الوضع الزكوي
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات منذ بداية التأسيس حتى العام المنتهي في  30سبتمبر 2020م.
وبموجبه قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة وحصلت على شهادة زكاة نهائية صالحة حتى  30يناير 2022م.
استلمت الشركة ربوطات زكوية عن السنوات من 2008م حتى 2011م طالبت فيه الهيئة العامة للزكاة والدخل
"الهيئة" بفروقات زكوية بمبلغ  9.9مليون لاير سعودي وقامت الشركة باإلعتراض على الربوطات المذكورة وتم
رفع إعتراض الشركة إلى اللجنة اإلبتدائية الزكوية الضريبية ،بموجبه قدمت الشركة خطاب ضمان للهيئة العامة
للزكاة والدخل بالمبلغ المطلوب .صدر قرار من اللجنة بقبول اإلعتراض عن السنة المالية 2011م.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -10الزكاة "تتمة"
 2/10الوضع الزكوي "تتمة"
شركة اليمامة للصناعات الحديدية "تتمة"
أصدرت اللجنة اإلستئنافية الضريبية قرارها رقم ( )1875بتاريخ  26جمادى األخر 1439هـ الموافق  14مارس
2018م والمصادق عليه من قبل وزير المالية بالخطاب رقم ( )4989بتاريخ  13جمادى األخر 1439هـ الموافق 1
مارس 2018م ،حيث تم قبول استئناف الشركة من الناحية الشكلية أمام اللجنة اإلبتدائية لألعوام المالية المنتهية من
 30سبتمبر 2008م وحتى  30سبتمبر 2010م ،وطلبت اللجنة االستئنافية من اللجنة اإلبتدائية النظر في إعتراض
الشركة موضوعاً ،كما تضمن القرار رقم ( )1875تأييد اللجنة اإلستئنافية قرار اللجنة اإلبتدائية بالموافقة على حسم
مساهمة الشركة في أرض المليسا للسنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2011م والذي يمثل البند الرئيسي في فروق
السنوات المالية المنتهية من  30سبتمبر 2008م وحتى  30سبتمبر 2010م المعترض عليها ،وتضمن تأييد الشركة
في غالبية البنود المعترض عليها للسنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2011م ،ولم يصدر الربط الزكوي النهائي
للسنة المالية 2011م حتى تاريخه ،علما ً بأن إجمالي الفروقات عن السنوات المالية من 2008م وحتى 2010م تبلغ
 7.5مليون لاير سعودي.
وقد طلبت األمانة العامة للجان الضريبية في جدة خالل شهر يونيو 2020م من الشركة تحديد موعد للجلسة الخاصة
بالدعوى المرفوعة من قبل الشركة على الهيئة العامة للزكاة والدخل الخاصة باألعوام المالية المنتهية من  30سبتمبر
2008م وحتى  30سبتمبر 2010م ،وقد قامت الشركة بذلك واستلمت الموعد من األمانة العامة للجان الضريبية خالل
شهر أغسطس 2020م وهو  13أكتوبر 2020م .وقد تم عقد الجلسة عن بعد في ذلك التاريخ ،وصدر قرار الجهة
القضائية بعدم قبول الدعوة لعدم االختصاص المكاني ،وقد قامت الشركة بتقديم دعوى جديدة لألمانة العامة للجان
الضريبية في مدينة الرياض لهذه االعوام خالل شهر أكتوبر 2020م واستلمت خالل شهر يناير 2021م موعد الجلسة
من األمانة العامة للجان الضريبية ،وقد عقدت في  2مارس 2021م ،ورفضت اعتراض الشركة على الربوط الزكوية
لألعوام المالية من  30سبتمبر 2008م وحتى  30سبتمبر 2010م لعدم تقديم الشركة االعتراض خالل المدة النظامية
في حينه .وقد طلبت الشركة االستئناف على القرار.
طلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل ،في  23مارس 2020م ،بعض المستندات والبيانات التفصيلية والتحليلية الخاصة
بالسنوات من  30سبتمبر 2015م حتى  30سبتمبر 2019م ،وقامت الشركة بتزويد الهيئة بها خالل شهر مايو
2020م .وقد قامت الهيئة خالل شهر سبتمبر 2020م بتزويد الشركة بالربوط الزكوية المبدئية لألعوام المالية 2015م
حتى 2019م ،وطلبت من الشركة تزويدها  -ان رغبت  -بالمستندات التي يمكن ان تخفض الفروق الزكوية لهذه
االعوام ،وقد قامت الشركة بتزويد الهيئة بها خالل نفس الشهر .وقد أصدرت الهيئة الربوط الزكوية المعدلة لهذه
االعوام المالية خالل شهر أكتوبر 2020م ،وأظهرت فروقا زكوية بلغت حوالي  4.7مليون لاير سعودي  ،وقد قامت
الشركة بسداد الفروق الزكوية للسنتين المنتهيتين في  30سبتمبر  30 ،2016سبتمبر  2018البالغ مجموعهما حوالي
 1.4مليون لاير سعودي ،كما قامت الشركة باالعتراض على بعض بنود الفروق الزكوية للسنوات الثالث المنتهية
في  30سبتمبر 2015م2017 ،م2019 ،م خالل شهر ديسمبر 2020م ،وقد بلغت الزكاة غير المسددة الخاصة بهذه
البنود حوالي  1.5مليون لاير سعودي بعد قيام الشركة بسداد الفروق الزكوية غير المعترض عليها لهذه السنوات
الثالث البالغ مجموعها  1.8مليون لاير سعودي خالل نفس الشهر .وقد استلمت الشركة خالل شهر فبراير  2021م
قرار الهيئة الذي تضمن قبوال جزئيا لمبلغ  375,000لاير سعودي من أحد الفروق ،وقامت الشركة باالعتراض لدى
طلبت األمانة العامة للجان الضريبية في مدينة الرياض على القرار خالل شهر مارس 2021م ،وتم قبول الدعوة،
وسوف يتم تحديد موعد الجلسة.
لم يتم إستالم أي ربوطات عن السنوات من 2012م حتى 2014م
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -10الزكاة "تتمة"
 2/10الوضع الزكوي "تتمة"
شركة اليمامة لحديد التسليح
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية عن األعوام منذ بداية النشاط حتى العام المالي المنتهي في  30سبتمبر 2020م وقامت
بسداد الزكاة المستحقة في تلك االقرارات ،وتم الحصول على شهادة زكاه نهائية صالحه حتى  30يناير 2022م .انهت
الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من تاريخ تأسيس الشركة حتى العام المالي
المنتهي في  30سبتمبر 2016م .اما بالنسبة لألعوام المالية المنتهية في  30سبتمبر 2017م و  30سبتمبر 2018م
فلم يصدر عنها ربوط زكوية حتى تاريخه ،كما أنهت الشركة موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاه والدخل عن
السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2019م.
 -11ربحية السهم
 1/11ربحية السهم األساسية:
تم إحتساب ربحية السهم األساسية بنا ًء على الربح القابلة للتوزيع على المساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والبالغة  50.8مليون سهم.
لفترة الستة أشهر
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس
المنتهية في  31مارس
2021م
2021م
2020م
2020م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(غير مدققة)
2.02
ربح السهم العائد على مساهمي الشركة 1.18
0.48
0.63
 2/11ربحية السهم المخفضة:
يتم إحتساب ربح السهم المخفضة بنا ًء على الربح القابلة للتوزيع على المساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية ،إن وجد.
خالل الفترة ال يوجد أسهم مخفضة وبالتالي فإن ربح السهم المخفض ال يختلف عن ربحية السهم األساسية.
 -12االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة
 1/12في  31مارس 2021م ،بلغت قيمة اإللتزامات المحتملة مقابل الجزء غير المغطى من خطابات الضمان البنكية التي
تصدرها البنوك المحلية نيابة عن المجموعة مبلغ  106,56مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر 2020م 107.4 :مليون
لاير سعودي).
 2/12في  31مارس 2021م ،بلغت قيمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات إعتمادات مستندية قائمة  259,19مليون
لاير سعودي 30( ،سبتمبر 2020م 361.4 :مليون لاير سعودي) والتي صدرت في سياق األعمال العادية للمجموعة.
 3/12كما في  31مارس 2021م ،بلغت اإلرتباطات الرأسمالية المتعلقة بالمشروعات تحت التنفيذ مبلغ  23,62مليون
لاير سعودي ( 30سبتمبر 2020م ,550 :مليون لاير سعودي).
 -13معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
تتمثل المعامالت مع أطراف ذات عالقة بصفة أساسية في مشتريات ومبيعات بضائع وتقديم خدمات والتي تتم وفقا ً لشروط
متفق عليها ويتم وإعتمادها بواسطة اإلدارة والتي أجازتها الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ  3رجب 1442هـ
الموافق  15فبراير 2021م مع المنشآت واألطراف التالية:
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -13معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة "تتمة"
 1/13فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات عالقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس واألرصدة الناتجة عنها:
مبلغ المعاملة لفترة الستة أشهر
المنتهية في  31مارس
معامالت مع أطراف ذات عالقة
ضمن بند ذمم تجارية مدينة (إيضاح )8
شركة عبد القادر المهيدب وأوالده *
شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده **
شركة المهنا التجارية
مجموعة المهنا للحديد ***
شركة مدار لمواد البناء (سابقا ً شركة الفوزان لمواد البناء)
شركة المعجل التجارية

طبيعة العالقة

طبيعة
المعاملة

مبيعات
مساهم
مبيعات
مساهم
مبيعات
مساهم
مبيعات
مساهم
في مبيعات
مساهم
الشركة التابعة
مبيعات
مساهم

ضمن بند ذمم تجارية دائنة
مشتريات
مساهم
شركة عبد القادر المهيدب وأوالده *-
مشتريات
مساهم
شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده **
في مشتريات
شركة مدار لمواد البناء (سابقا ً شركة الفوزان لمواد البناء) مساهم
الشركة التابعة

2021م
(غير مدققة)

2020م
(مدققة)

الرصيد كما في
 31مارس
 30سبتمبر
2021م
2020م
(غير مدققة)
(مدققة)

270,331,159
9,398,780
73,164,785
37,200,436
6,620,699

326,026,316
29,459,993
46,984,232
27,239,509
44,447,136

164,432,191
20,800,952
22,685,925
23,961,253
3,665,086

144,430,814
19,693,512
16,671,589
24,934,963
12,475,683

3,093,900

7,569,000

1,851,150
237,396,557

869,400
219,075,961

329,785
-170,287

802,128
70,560
78,384

259
---

7,976
---

259

7,976

* يشمل التعامل مع شركة عبد القادر المهيدب وأوالده ،شركة مصدر لمواد البناء وشركة ثبات للمقاوالت وشركة مصدر للتجهيزات الفنية.
** يشمل التعامل مع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده ،الشركة السعودية لخدمات األعمال الكهربائية والميكانيكية وشركة الراشد لمواد البناء.
*** مجموعة المهنا للحديد تخص المساهم وعضو مجلس اإلدارة مهنا بن عبد هللا المهنا.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -13معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة "تتمة"
 2/13موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير (سواء كان تنفيذي أو غير ذلك).
بلغ بند الرواتب واألجور وما في حكمها خالل الفترة ما يلي:
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس
2021م
2020م
(غير مدققة)
طبيعة المعاملة
(غير مدققة)
1,645,188
موظفي اإلدارة العليا رواتب وبدالت وحوافز 1,464,108

لفترة الستة أشهر
المنتهية في  31مارس
2021م
2020م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
3,290,376
2,928,216

 -14أرباح موزعة
خالل الفترة المنتهية في  31مارس 2021م
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ  3رجب 1442هـ الموافق  15فبراير 2021م على
توصية مجلس اإلدارة في  7جمادى االولى 1442هـ الموافق  22ديسمبر 2020م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي
الشركة عن السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م تبلغ  50,800,000لاير سعودي بواقع  1لاير سعودي للسهم
الواحد ،لمساهمي الشركة المالكين ألسهمها يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية
ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .وقد تم في  25فبراير 2021م تحويل األرباح النقدية إلى
المساهمين المستحقين لها
خالل الفترة المنتهية في  31مارس 2020م
لم يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح عن أي فترات خالل الفترة المنتهية في  31مارس 2020م.
 -15إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة تعرضها لعدة مخاطر مالية متنوعة تتضمن :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر
القيمة العادلة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة.
يركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة ككل على التقلبات في األسواق المالية غير المتوقعة ويهدف إلى التقليل من التأثيرات
السلبية المحتملة على أداء المجموعة المالي.
 1/15إطار إدارة المخاطر المالية
يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة
العليا بتحديد وتقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للمجموعة .إن أهم أنواع المخاطر
هي مخاطر اإلئتمان ،مخاطر العملة ،القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة .فريق اإلدارة
التنفيذية هو المسئول عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة .يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات
بشكل منتظم ،وأي تغيرات أو أمور تتعلق باإلمتثال للسياسات يتم إبالغ مجلس اإلدارة بها من خالل لجنة المراجعة.
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق
وأنشطة المجموعة .وتهدف المجموعة من خالل التدريب ومعايير اإلدارة واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة
وبناءة بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأدوارهم وإلتزاماتهم.
تشرف لجنة المراجعة على إمتثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتها ،وتقوم بمراجعة مدى
مالئمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 1/15إطار إدارة المخاطر المالية
إن األدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد وما في حكمه ،ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة
أخرى ،قروض ،ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى .إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنها في بيان السياسات
الفردي المتعلق بكل بند.
 2/15مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في
أسعار السوق .تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وهي :مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر العمالت
األجنبية ،ومخاطر األسعار األخرى.
 1/2/15مخاطر أسعار الفائدة
فيما يلي القروض التي حصلت عليها المجموعة وتحمل بفائدة متغيرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق.
القيمة الدفترية كما
القيمة الدفترية كما
في
في
 31مارس 2021م
 30سبتمبر2020م
(غير مدققة)
(مدققة)
أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة
429,753,401
461,500,000
قروض
429,753,401
461,500,000
يعكس الجدول أدناه التأثير المحتمل المعقول للتغير في  100نقطة أساس في معدالت الفائدة في تاريخ المركز
المالي على الربح أو الخسارة مع إفتراض ثبات جميع المتغيرات األخرى.
الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة)
المنتهية في  31مارس 2021م
المنتهية في  30سبتمبر2020م
(غير مدققة)
(مدققة)
الزيادة في نقاط
النقص في نقاط
الزيادة في نقاط
النقص في نقاط
األساس المتعلقة
األساس المتعلقة
األساس المتعلقة
األساس المتعلقة
بأسعار الفائدة
بأسعار الفائدة
بأسعار الفائدة
بأسعار الفائدة
 100نقطة أساس  100نقطة أساس  100نقطة أساس  100نقطة أساس
4,297,534
4,615,000
()4,297,534
()4,615,000
قروض
 2/2/15مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .إن المجموعة غير
معرضة بشكل جوهري لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية ،نظرا ً ألن تعامالت
المجموعة الجوهرية خالل السنة تمت باللاير السعودي والدوالر األمريكي ،وحيث أن سعر صرف اللاير السعودي
مثبت مقابل الدوالر األمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة المقيمة بالدوالر
األمريكي.
 3/15مخاطر اإلئتمان
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف
اآلخر لخسارة مالية .تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك عدة أطراف ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشطتها
في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم سمات إقتصادية متشابهة تمنعهم من الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية .وللحد من
المخاطر اإلئتمانية قامت المجموعة بتطبيق إجراءات موافقة نظامية للحدود اإلئتمانية الممنوحة لعمالئها والتي تعتمد
على التقييم الشامل للعمالء ومعدالت السداد السابقة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية "تتمة"
 3/15مخاطر اإلئتمان "تتمة"
كذلك تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بعمالئها وتكوين مخصص للخسائر اإلئتمانية
المتوقعة .يتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار .ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف
ائتماني مرتفع .تستحق الذمم التجارية المدينة واألخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق .وقد تم إظهار الذمم
المدينة بقيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة.
فيما يلي إجمالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها المجموعة:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
موجودات مالية
385,984,754
ذمم تجارية مدينة
21,212,534
أرصدة بنكية
407,197,288
موجودات مالية
70,922,756
مضمونة *
336,274,532
غير مضمونة **
407,197,288

 30سبتمبر2020م
(مدققة)
335,645,431
18,456,920
354,102,351
70,114,959
283,987,392
354,102,351

* كما في  31مارس 2021م ،تتضمن الموجودات المالية المضمونة األرصدة البنكية وذمم تجارية مدينة بمبلغ
 49.71مليون لاير سعودي مضمونة عن طريق ضمانات بنكية ( 30سبتمبر 2020م 51,65 :مليون لاير
سعودي).
** كما في  31مارس 2021م ،تتضمن الموجودات المالية المضمونة  /غير المضمونة ذمم تجارية مدينة بمبلغ
 237,396,558لاير سعودي مستحقة من أطراف ذات عالقة والتي لم تتجاوز بعد تواريخ إستحقاقها (30
سبتمبر 2020م 219,075,961 :لاير سعودي).
 4/15مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات
المالية .يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها
العادلة .يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية.
قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد اإللتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو اإلعتماد
على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة .فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية الفترة
والتي تم عرضها بالمبالغ اإلجمالية وغير مخصومة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية "تتمة"
 4/15مخاطر السيولة "تتمة"

سنة أو أقل
 31مارس 2021م
مطلوبات مالية غير
مشتقة
قروض
ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة
وذمم دائنة أخرى
التزام عقود االيجار
 30سبتمبر 2020م
مطلوبات مالية غير
مشتقة
قروض
ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة
وذمم دائنة أخرى
التزام عقود االيجار
-

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
فوائد مستحقة
لفترات
 3سنوات أو
من سنة إلى
مستقبلية
أكثر
 3سنوات

إجمالي
اإلستحقاقات
التعاقدية

إجمالي
القيمة الدفترية

444,000,000
39,084,487
66,113,677

17,500,000
---

----

3,178,451
---

464,678,451
39,084,487
66,113,677

461,500,000
39,084,487
66,113,677

2,447,829
551,645,993

4,851,782
22,351,782

19,955,482
19,955,482

13,623,006
16,801,457

40,878,099
610,754,714

27,255,093
593,953,257

407,253,401
44,244,767
45,878,380

22,500,000
---

----

2,882,148
---

432,635,549
44,244,767
45,878,380

429,753,401
44,244,767
45,878,380

28,477,359
42,812,327 14,334,968 22,214,092
3,932,764
2,330,503
548,353,907 565,571,023 17,217,116 22,214,092 26,432,764 499,707,051
ال يتوقع أن تستحق التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل اإلستحقاق أعاله في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة
جوهرياً.

 5/15إدارة رأس المال
إن هدف المجموعة عند إدارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة المجموعة على اإلستمرار حتى تتمكن من مواصلة
تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين .والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التنمية المستدامة
ألعمالها.
تبلغ نسبة صافي إلتزامات المجموعة المعدلة إلى صافي حقوق الملكية ما يلي:
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
667,500,538
إجمالي اإللتزامات
()21,212,534
يخصم :نقد وما في حكمه
صافي اإللتزامات
646,288,004
842,350,634
842,350,634
0.77

إجمالي حقوق المساهمين
حقوق المساهمين المعدلة
صافي اإللتزامات إلى حقوق المساهمين
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 30سبتمبر2020م
(مدققة)
615,472,209
()18,456,920
597,015,289
781,419,523
781,419,523
0.76

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -15إدارة المخاطر المالية "تتمة"
 5/15إدارة رأس المال "تتمة"
يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل
القيمة العادلة.
 31مارس 2021م (غير مدققة)
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
المستوى المستوى المستوى
اإلجمالي
3
2
1
اإلجمالي
التكلفة المطفأة
الموجودات المالية
----385,984,754 385,984,754
ذمم تجارية مدينة
----21,212,534
21,212,534
نقد وما في حكمه
----407,197,288 407,197,288
المطلوبات المالية
----قروض وتسهيالت 461,500,000 461,500,000
----39,084,487
39,084,487
ذمم دائنة تجارية
----500,584,487 500,584,487
 30سبتمبر 2020م (مدققة)
الموجودات المالية
----335,645,431 335,645,431
ذمم تجارية مدينة
----18,456,920
18,456,920
نقد وما في حكمه
----354,102,351 354,102,351
المطلوبات المالية
----قروض وتسهيالت 429,753,401 429,753,401
----44,244,767
44,244,767
ذمم دائنة تجارية
----473,998,168 473,998,168
 -16أحداث هامة
انتشرت جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم ،مما أدى إلى تعطيل األعمال
واألنشطة االقتصادية .وتسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19في شكوك على الصعيد العالمي .وأعلنت السلطات
المالية والنقدية ،المحلية والدولية على السواء ،عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.
قامت المجموعة بتكوين فريق عمل لتقييم اآلثار المتوقعة على أعمال المجموعة داخل المملكة وخارجها (إن وجدت)،
وإلجراء دراسة أولية بغرض مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بسلسلة إمدادات المواد الخام ،والموارد البشرية،
مستويات المخزون الحالية ،وضمان استمرار تشغيل مرافق اإلنتاج لشركات المجموعة دون انقطاع.
وقد تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد  )19 -تحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة
لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديسمبر 2020م .وتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بنا ًء على مجموعة
من الظروف االقتصادية المتوقعة كما في ذلك التاريخ بالنظر إلى التطور السريع للوضع ،وأخذت المجموعة في االعتبار
تأثير التقلب العالي في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية ،عند تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر
االئتمانية المتوقعة.
باإلضافة إلى ذلك فلقد أعطت المجموعة إعتبارات خاصة فيما يتعلق بتأثير (كوفيد  )19 -على العوامل الكيفية والكمية عند
تحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات لإلنخفاض في القيمة لألصول غير المالية ،والتي انعكست نتائجها على تقدير اإلنخفاض
في قيمة األصول غير المالية كما في ذلك التاريخ.

- 23 -

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مدققة) "تتمة"
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -16أحداث هامة "تتمة"
لقد أخذت المجموعة في اإلعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المدرجة ألصولها المالية
وغير المالية وتعد هذه أفضل تقديرات اإلدارة في ظل المعلومات المتاحة حاليا ،وبالرغم من ذلك تظل هذه المبالغ المدرجة
ذات حساسية عالية لتقلبات السوق.
كما أجرت إدارة المجموعة تقييمها لقدرتها على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،ولديها القناعة بأن لدى المجموعة
الموارد الكافية إلستمرار أعمالها في المستقبل القريب.
 -17إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  24رمضان 1442هـ (الموافق 6
مايو 2021م).
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