
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )مدققة(غیر الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  ةلفتر
 المستقل الحسابات مراجع فحصتقریر و

 
 

 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في  ةأشھر المنتھیالثالثة  لفترة
 

 صفحة فھرس
  

 ۱ المستقل للقوائم المالیة االولیة الموجزة تقریر فحص مراجع الحسابات
  

 ۲ الموحدة قائمة المركز المالي األولیة
  

 ۳ الموحدة خر األولیةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األ
  

 ٤ الموحدة المساھمین األولیةغیرات في حقوق قائمة الت
  

 ٦ – ٥ الموحدة قائمة التدفقات النقدیة األولیة
  

 ۲٥ - ۷ الموجزةالموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 

  



 

 
 

 الموجزةالموحدة تقریر فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المالیة األولیة 
 
 

 إلى / السادة مساھمي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 مقدمة

والشركة التابعة لھا، المرفقة لشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ("الشركة") الموحدة لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة 
ً بـ ("المجموعة")  للربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة األولیة  ائمةق، والم۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في ویشار إلیھما معا

للتغیرات في حقوق المساھمین والتدفقات النقدیة الموحدة الثالثة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ والقوائم األولیة  ةخر لفتراأل
أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ، وملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات التفسیریة األخرى. واإلدارة ھي  الثالثةلفترة 

"التقریر المالي  ۳٤اسبة الدولي رقم الموجزة وفقاً لمعیار المحالموحدة المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة 
الموحدة ولیة لیتنا في ابداء استنتاج بشأن ھذه القوائم المالیة األؤولكة العربیة السعودیة. تتمثل مساألولي" المعتمد في المم

 .الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا بھ
 

 نطاق الفحص
ً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص ) "فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل المراجع ۲٤۱۰( لقد قمنا بالفحص وفقا

الموجزة على توجیھ الموحدة المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. یشتمل فحص القوائم المالیة األولیة 
لیة وإجراءات فحص أخرى. إن ھذا إستفسارات إلى المسؤولین بالشركة عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلی

ً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة  ً إلى حد كبیر من عملیة المراجعة التي تتم وفقا الفحص ھو أقل نطاقا
اكتشافھا  السعودیة، وبالتالي ال یمكننا ھذا الفحص من الوصول إلى تأكید بأننا سنصبح على علم بكافة األمور الھامة التي یمكن

 .أثناء القیام بأعمال المراجعة. وعلیھ، فإننا ال نبدي رأي مراجعة
 

 اإلستنتاج
الموجزة المرفقة لم یتم الموحدة ما یدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالیة األولیة  انتباھنابناًء على فحصنا الذي قمنا بھ، لم یلفت 

تقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة ل"ا ۳٤إعدادھا، من كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 .السعودیة

 
 

 شركاؤهعن البسام و
 
 
 

 إبراھیم أحمد البسام
 )۳۳۷ترخیـص رقــم ( -محاسب قانوني 

 
 جدة، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ۱٤٤۳ رجب ٥
 م۲۰۲۲ فبرایر ٦













 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۷ - 
 

 
 الشركة واألنشطة الرئیسیة -۱

تأسست شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة شركة مساھمة سعودیة ("الشركة" أو "الشركة األم") والمسجلة بمدینة الریاض 
ھـ بموجب قرار معالي وزیر التجارة ۱٤۰۹ ىجمادى األخر ۱ بتاریخ ۱۰۱۰۰۷۰۷۹٤ بموجب السجل التجاري رقم

) بتاریخ ۱٤۹۱ھـ وقرار معالیھ بالموافقة على إعالن تأسیس الشركة رقم (۱٤۲۷ربیع األول  ۲۰) بتاریخ ۷۲٦رقم (
ص /۱٤٤م. كما تعمل الشركة بموجب الترخیص الصناعي رقم ۲۰۰٦یونیو  ۲٦ھـ الموافق ۱٤۲۷جمادى األولى  ۳۰

 .ھـ والتعدیالت الالحقة لھ۱٤۰۹ربیع األول  ۲۲ بتاریخ
 

 :تتمثل أنشطة الشركة في
 صناعة األنابیب والمواسیر واألشكال المجوفة من الحدید الصلب، -
 صناعة الھیاكل المعدنیة وأجزائھا للجسور واألبراج، -
 إلخ)، المرور.صناعة األعمدة وأجزائھا، یشمل (أعمدة وكبائن اإلنارة وأعمدة إشارات  -
 .الصناعیةصناعة وتركیب اإلنشاءات الفوالذیة سابقة الصنع للمنشاّت  -
 

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

 
 تاریخ السجل التجاري رقم السجل التجاري المدینة المصنع

 ھـ۱٤۱۰ربیع الثاني  ۲۸ ٤۰۳۰۰٦۸۰٤۳ جدة للصناعات الحدیدیةالیمامة 
 ھـ۱٤۲٥ربیع األول  ۹ ٤۰۳۰۱٤۸۹۳۸ جدة الیمامة لألعمدة الكھربائیة

 ھـ۱٤۲۹ربیع األول  ۷ ۲۰٥۰۰٥۹۰٤٥ الدمام الیمامة للصناعات الحدیدیة
 ھـ۱٤۲۹رجب  ۹ ٤۰۳۰۱۸۰۸۸٦ جدة الیمامة إلنتاج أبراج الطاقة الكھربائیة

 ھـ۱٤۳۹رمضان  ۹ ٤۰۳۰۳۰٤۰۸۰ جدة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة
 ھـ۱٤۳۹رمضان  ۱۳ ٤۰۳۰۳۰٤۲٦۷ جدة الیمامة ألنظمة طاقة الریاح (تحت اإلنشاء)

 
ملیون لایر  ٥۰۸م، بلغ رأسمال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل مبلغ ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في 

 ٥۰٫۸م: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون سھم ( ٥۰٫۸ إلىملیون لایر سعودي) مقسم  ٥۰۸م: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰سعودي (
 .لایر سعودي) ۱۰م: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لایر سعودي ( ۱۰قیمة كل منھا  ملیون سھم)

 
وائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیة للشركة بفروعھا والشركة التابعة المذكورة أدناه، والتي یقع تتضمن الق

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

 نسبة الملكیة بلد التأسیس إسم الشركة
 %۷۲٫٥۰ المملكة العربیة السعودیة التسلیحشركة الیمامة لحدید 

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

 
 :العنوان المسجل للشركة كالتالي

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 ۱۱٥۸۳الریاض 
 ٥٥۳۰۳ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة.
  



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۸ - 
 

 
 أسس إعداد القوائم المالیة -۲

 
 بیان االلتزام ۲/۱

ً لمعیار ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  م وفقا
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات  ۳٤المحاسبة الدولي رقم 

لمحاسبین. ال تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة راجعین واللماألخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر  المرفقة كافة المعلومات واالیضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالیة السنویة المعدة وفقا

ً إلى جنب مع قراءتھاالمالي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، لذا یجب  لمجموعة لالقوائم المالیة السنویة  جنبا
 .م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰للسنة المالیة المنتھیة في 

 
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة تتماشي مع تلك السیاسات المتبعة 

 .م۲۰۲۱ تمبرسب ۳۰لمجموعة عن السنة المنتھیة في لفي إعداد القوائم المالیة السنویة 
 

  أسس القیاس ۲/۲
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة، إال إذا سمحت المعاییر الدولیة للتقریر  أعدت القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقا

 .المالي بالقیاس وفقاً لطرق تقییم أخرى
 

ً للمعاییر الدولیة لل تقریر المالي، یتطلب من اإلدارة وضع إن اعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقا
األحكام، وتقدیرات وإفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المصرح عنھا بالقوائم المالیة 

 ۳۰األولیة الموجزة. ان ھذه التقدیرات واالفتراضات الھامة قد تم االفصاح بالقوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 
 .م۲۰۲۰سبتمبر 

 
لمجموعة بإستخدام عملة البیئة اإلقتصادیة لیتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 

الرئیسیة التي تعمل فیھا المجموعة ("العملة الوظیفیة"). یتم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة باللایر 
 .الوظیفیة وعملة العرضالسعودي وھي العملة 

 
 إستخدام األحكام والتقدیرات ۲/۳

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق 
نتائج السیاسات المحاسبیة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات قد تختلف ال

 .الفعلیة عن ھذه التقدیرات
 

إن التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة 
للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى، یتم تقییم 

اضات بشكل مستمر. یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات واإلفتر
التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على الفترات الحالیة 

 .والمستقبلیة
لمجموعة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح لإن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 

 .عنھا بالقوائم المالیة للسنة السابقة
 

 اإلستمراریة
ً لمبدأ اإلستمراریة، ولدیھا قناعة أن لد ً لقدرة المجموعة على اإلستمرار وفقا ى أجرت إدارة المجموعة تقییما

المجموعة الموارد الكافیة إلستمرار أعمالھا في المستقبل القریب. إضافة لذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا أي شكوك 
 جوھریة في قدرة المجموعة على اإلستمرار على ھذا النحو. لذا فقد تم إعداد القوائم المالیة على أساس اإلستمراریة.

 
 
 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۹ - 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳

 
 توحید القوائم المالیةأسس  ۳/۱

). ۱إن القوائم المالیة للمجموعة تشتمل على القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة كما ھو مبین في إیضاح رقم (
تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو یكون لھا حقوق للعوائد من تدخلھا مع الشركة المستثمر فیھا، وعندما 

التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. إن المجموعة  یكون للمجموعة القدرة على
 :تعتبر ذات سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما یكون لدى المجموعة

 
السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالیة لتوجیھ األنشطة المتعلقة بالشركة . ۱

 .فیھا) المستثمر
 .التعرض للمخاطر والحقوق في العوائد المختلفة من تداخلھا مع الشركة المستثمر فیھا. ۲
 .القدرة على إستخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا. ۳
 

الحقائق والظروف تشیر تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت 
إلى وجود تغیرات في إحدى عناصر السیطرة المذكورة أعاله. تبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما تحصل 
المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج 

ات شركة تابعة مستحوذ علیھا أو مستبعدة خالل الفترة ضمن القوائم موجودات، مطلوبات، إیرادات، ومصروف
 .المالیة من تاریخ إكتساب المجموعة للسیطرة على الشركة التابعة وحتى تاریخ توقفھا

 
إن األرباح والخسائر وجمیع مكونات الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى أصحاب حقوق الملكیة في الشركة األم 

قوق الملكیة غیر المسیطرة، حتى إن نتج عن ذلك وجود رصید بالعجز لصالح أصحاب للمجموعة وألصحاب ح
حقوق الملكیة غیر المسیطرة. یتم عند الضرورة إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتوافق 

المعامالت المالیة الناتجة سیاستھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. كافة األرصدة الداخلیة للمجموعة و
عن المعامالت فیما بین المجموعة وشركتھا التابعة وتلك الناتجة بین الشركات التابعة یتم إستبعادھا عند إعداد القوائم 
المالیة. كما أن أیة أرباح أو خسائر غیر محققة ناتجة عن معامالت داخلیة في المجموعة یتم إستبعادھا عند توحید 

 .یةالقوائم المال
 

إن أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان للسیطرة، تتم المحاسبة عنھ كمعاملة حقوق ملكیة، 
 :عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي

 
 .إلغاء اثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة -
 .ة ألي من حقوق الملكیة غیر المسیطرةإلغاء إثبات القیمة الدفتری -
 .إثبات القیمة العادلة للمبلغ المستلم -
 .إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ -
 .إثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة -
 

باح أو إن حصة الشركة األم في المكونات المذكورة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر یتم إعادة تصنیفھا ضمن األر
ً إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد هالخسائر أو األرباح المبقا ً لما ھو مالئم، حیث یكون ذلك مطلوبا ، وفقا

 .الموجودات والمطلوبات ذات الصلة
 

 العملیات المستبعدة
ن یتم حذف األرصدة والمعامالت بین شركات المجموعة باإلضافة إلى أي أرباح أو خسائر غیر محققة ناتجة ع

المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة بشكل كامل عند إعداد ھذه القوائم المالیة. یتم استبعاد األرباح غیر 
المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بحقوق الملكیة إلى مدى حصة المجموعة في الشركة 

طریقة حذف األرباح غیر المحققة لكن إلى المدى الذي ال المستثمر فیھا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس 
 .یصاحبھ دلیل على انخفاض القیمة



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱۰ - 
 

 
 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳

 
 (تتمة) أسس توحید القوائم المالیة ۳/۱
 

 حصص الملكیة غیر المسیطرة
حقوق المجموعة في صافي یتم إثبات الحصص غیر المسیطرة في صافي أصول الشركة التابعة بشكل منفصل عن 

تلك األصول. تتكون الحصص غیر المسیطرة في مبالغ تلك الحصص التي یتم إثباتھا بتاریخ تجمیع األعمال 
 األساسي باإلضافة إلى حصصھم في التغیرات في حقوق الملكیة في الشركة التي تحصل بعد تاریخ اإلستحواذ.

 
 المعاییر الصادرة غیر المطبقة ۳/۲

لمعاییر والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة فیما یلي ا
ً  اً الموحدة الموجزة للمجموعة. ال تتوقع المجموعة وجود تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة  جوھریا

 حال تطبیق المعاییر والتعدیالت أدناه. يف
 

 ت السنویةساریة للفترا
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت ابتداًء من أو بعد تاریخ

 ."عقود التأمین" ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  م۲۰۲۱ینایر  ۱
 ."عرض القوائم المالیة") ۱تصنیف االلتزامات (التعدیالت على المعیار الدولي  م۲۰۲۲ینایر  ۱

متاح للتطبیق االختیاري / 
مؤجل إلى تاریخ السریان 

 أجل غیر مسمى

 بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك
ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

۲۸(. 
 

 المعلومات القطاعیة -٤
والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل جوھري تم تحدید أسلوب عرض القطاعات الرئیسیة على أساس أن المخاطر 

باإلختالف في منتجات تلك القطاعات. إن ھذه القطاعات منظمة ویتم إدارتھا بشكل منفصل حسب طبیعة الخدمات 
والمنتجات بحیث تشكل كل منھا وحدة منفصلة. یتم تحدید القطاعات التشغیلیة المبینة أدناه عن طریق التمییز في األنشطة 

 .تجاریة والتي تحقق منھا المجموعة اإلیرادات وتتكبد التكالیفال
 

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

 
 :عة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة من خالل قطاعات األعمال الرئیسیة التالیةتمارس المجمو

 
 :قطاع االنشاءات ویشمل اآلتي

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

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

 .الكھربائیةمصنع األعمدة  )ب
 .مصنع الطاقة الشمسیة )ج
 

 :أخرى
 وتتمثل في ممتلكات تخص اإلدارة العامة.

 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱۱ - 
 

 
 القطاعیة (تتمة)المعلومات  -٤
 التقاریر القطاعیة 

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات (غیر مدققة)

 ٤٦٤٬۲٤۱٬۲٦۷  ۱۳۰٬۱٤۹٬۰۲٦ ۳۳٤٬۰۹۲٬۲٤۱ المبیعات
 )۳۹۸٬۰٤۲٬۳۹۷( -- )۱۱۷٬۹۲۱٬۰۰٥( )۲۸۰٬۱۲۱٬۳۹۲( المبیعاتتكلفة 
 ۳۹٬۹۸۸٬۰۲۲ -- ۳۹۲٬۲۲٤ ۳۹٬٥۹٥٬۷۹۸ ربح القطاعصافي 

 ۱٬۷۰۷٬۱۳۷٬٤۲۱ ۱۹٬۷۹۰٬۷۲٦ ٦٦۸٬۸۱۱٬٦٦۰ ۱٬۰۱۸٬٥۳٥٬۰۳٥ موجودات القطاع
 ۸۱۳٬۲٥۲٬۰۰۰ ۱۷٬۸۸٤٬۸۷۲ ۲۳۹٬۰٤٦٬٥٥۱ ٥٥٦٬۳۲۰٬٥۷۷ مطلوبات القطاع

     
 م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

     (غیر مدققة)
 ٤۳٤٬۸٦۷٬۷۳۱ -- ۱۱۱٬۰٤٤٬٦۳۳ ۳۲۳٬۸۲۳٬۰۹۸ المبیعات

 )۳٥٥٬٦۲۸٬۷۷۲( -- )۹۸٬٦٦٤٬۲٤۳( )۲٥٦٬۹٦٤٬٥۲۹( تكلفة المبیعات
 ٥۱٬۷٦۸٬٤۹۲ -- ۱٬۷٥۲٬۷۹٥ ٥۰٬۰۱٥٬٦۹۷ القطاع ربحصافي 

 ۱٬٥۱٥٬۳۸۹٬۷۱٦ ۱۸٬۸۰۹٬٤٥۲ ٤۱۰٬۱۹٤٬۷٤٦ ۱٬۰۸٦٬۳۸٥٬٥۱۸ موجودات القطاع
 ٦۸۲٬۲۰۱٬۷۰۱ ۲٤٬۲٤٤٬۱۸٦ ۲۰۷٬۲۹٤٬۲۳٦ ٤٥۰٬٦٦۳٬۲۷۹ القطاعمطلوبات 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي -٥

 فیما یلي بیان بصافي القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات: ۱/٥
 

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ۸۹٥٬۸۷۰٬٦٤۱ ۹۱۰٬۸۰۳٬۹۸۹  إجمالي التكلفة
 ٤٤۱٬٥۲۱٬٤۳۷ ٤٥۱٬٦۰۱٬٥۳٦ إجمالي مجمع اإلستھالك

  ۷٬۰۱۰٬٦۰۲ ۷٬۰۱۰٬٦۰۲  خسائر اإلنخفاض في القیمة
 ٤٤۷٬۳۳۸٬٦۰۲ ٤٥۲٬۱۹۱٬۸٥۱ صافي القیمة الدفتریة

 
 ۳۰م (۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱لایر سعودي كما في  ملیون ۱۱۲٫۹ الدفتریةإن مباني الشركة والبالغ صافي قیمتھا  ۲/٥

ملیون لایر سعودي)، مقامة على أراضي مستأجرة من ھیئة المدن الصناعیة ومناطق  ۱۱٥٫٥ :م۲۰۲۱سبتمبر 
ھـ، اإلیجار قابل للتجدید لمدة مماثلة بنفس ۱٤۲۹شوال  ۲۹سنة تبدأ في  ۲۰التقنیة بإیجار سنوي رمزي لمدة 

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

 
 دیسمبر ۳۱لیون لایر سعودي كما في م ۷۰٫۷٦الدفتریة تقع مباني مصنع الشركة التابعة والبالغ صافي قیمتھا  ۳/٥

ملیون لایر سعودي) على قطعة أرض مستأجرة من اإلدارة العامة للھیئة الملكیة  ۷۲: م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰م (۲۰۲۱
ھـ بإیجار سنوي. اإلیجار قابل للتجدید لمدة مماثلة بنفس الشروط ۱٤۲۷ربیع الثاني  ٥سنة، تبدأ من  ۳٥بینبع لمدة 

 .شروط أخرى كما ھو متفق علیھ بواسطة األطراف المعنیة أو
 
 
 
 
 
 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱۲ - 
 

 
 (تتمة) ومعدات، بالصافي ممتلكات وآالت -٥

 
 تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات المشروعات تحت التنفیذ التالیة: ٥/٤

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ۱٥٬۲۹۰٬٥۰۸ ۱۸٬٦۷٤٬٤٥۰ مدفوعات مقدمة للموردین
مصنع الطاقة  – بالمنطقة الصناعیة  الجلفنة مصنع 
 الشمسیة

۱٥٬۰۲٦٬۷۸۸ ٥٬۸۹۰٬۱٤۷ 

 ٥٬۱۹٦٬۰٥٦ -- جــــدة ) أنابیب ماكینة تشكیل وتخریم األنابیب (
 ۳٬۸۱۳٬٥٥۹ ۳٬۸۱٦٬۱٦۹ مصنع األبراج -مشروع اضافة مكائن تقطیع لیزر

 ٤۱۲٬٦۰۳ ٥۳۹٬٦٥۷ مشروع أنظمة طاقة الریاح
 ۳٤۷٬٦۹٦ ۳٤۷٬٦۹٦ األعمدة –مشروع تجدید وتطویر حوض الجلفنة 

 ۱۰٤٬٥۹۲ ۱٬۳٦۸٬۸۹۷ توسعھ مصنع انابیب جدةأعمال 
 ۹۰٬٤٦۳ ۹۰٬٤٦۳ حــــدید التسلیح -مشروع الصھر 

 ۱٦٬۳٥۰ ۷۹٬۰۳٥ حدید التسلیح -أسطوانة رفع أرضیة الفرن 
 ۱۲٬۸۷۲ ۷۱۳٬۳۷۰ خط اإلنتاج الرابع في مصنع الدمام فيالتوسع 

 ٤۰٬٦٥٦٬٥۲٥ ۳۱٬۱۷٤٬۸٤٦ 
 

 عقود اإلیجار -٦
 الحركة على حق إستخدام األصول:فیما یلي  ۱/٦
 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

   التكلفة
 ۳۱٬٤٥۳٬۸۰۰ ۳۳٬۱٤۳٬٦۳۳ بدایة الفترة / السنة الرصید في

 ۱٬٦۸۹٬۸۳۳ -- إضافات خالل السنة
 ۳۳٬۱٤۳٬٦۳۳ ۳۳٬۱٤۳٬٦۳۳ نھایة الفترة / السنةالرصید في 

   اإلستھالك مجمع
 ۲٬۸۱۲٬۷٦۰ ٥٬۷٥٦٬٥۷۳ بدایة الفترة / السنةالرصید في 

 ۲٬۹٤۳٬۸۱۳ ۷٥۹٬۷٦۷ السنةالفترة / اإلستھالك خالل 
  ٥٬۷٥٦٬٥۷۳ ٦٬٥۱٦٬۳٤۰ نھایة الفترة / السنةالرصید في 

 ۲۷٬۳۸۷٬۰٦۰ ۲٦٬٦۲۷٬۲۹۳ الفترة / السنة في نھایةالرصید  صافي
 

 اإلیجار:فیما یلي الحركة على إلتزامات عقود  ۲/٦
 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ۲۸٬٤۷۷٬۳٥۹ ۲۷٬۷۹۸٬۰۰۷ بدایة الفترة / السنةالرصید في 
 ۱٬٦۸۹٬۸۳۳ -- / السنة الفترةإضافات خالل 

 ۱٬٥۸٤٬٤٥٦ ۳۸۹٬۸۰۹ / السنة الفترةأعباء تمویلیة خالل 
 )۳٬۹٥۳٬٦٤۱( )۳٥٦٬٤۰٦( / السنة الفترةالمسدد خالل 

 ۲۷٬۷۹۸٬۰۰۷ ۲۷٬۸۳۱٬٤۱۰ نھایة الفترة / السنة الرصید في
 
 
 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱۳ - 
 

 
 عقود اإلیجار (تتمة) -٦

 
 فیما یلي إلتزامات اإلیجار كما تم تبویبھا في قائمة المركز المالي األولیة الموجزة: ۳/٦

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ۲٬٥۸۷٬۳۸۲ ۳٬۸۹۲٬۷۱۲ إلتزام متداول
 ۲٥٬۲۱۰٬٦۲٥ ۲۳٬۹۳۸٬٦۹۸ إلتزام غیر متداول

 ۲۷٬۸۳۱٬٤۱۰ ۲۷٬۷۹۸٬۰۰۷ 
 

 المخزون، بالصافي -۷
 
 یتكون المخزون مما یلي: ۷/۱

 

 إیضاح

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مدققة)
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 (مدققة)
 ۳۹۷٬٥۷۹٬۱٦٤ ۳۹٥٬۱۹۸٬۰۲٤  مواد خام
 ۱۱۱٬۹٥۳٬۸۱۸ ۹۳٬۷۲۸٬۷۰۸  إنتاج تام

 ۱۸٬۳۲۰٬۹۳٦ ۲۰٬۲۹٤٬۰۱۲  إنتاج تحت التشغیل
 ٤۷٬۷۸۱٬۰٥۳ ٤۷٬۹۲۹٬٤۱٦  قطع غیار

 ٦۹٬۹۷٤٬۰۸۹ ۳۱٬۸۲۳٬۱۷٦  بضاعة بالطریق
  ٥۸۸٬۹۷۳٬۳۳٦٤٥٬٦ ٦۰۹٬۰٦۰ 

 )۲۰٬۸۷٤٬۲۲٥( )۲۰٬۲۸۲٬٤۰٤( ۷/۲ یخصم: مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة
  ٥٦۸٬٦۹۰٬۹۳۲ ٦۲٤٬۷۳٤٬۸۳٥ 

 
 یلي الحركة على مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة خالل الفترة / السنة:فیما  ۷/۲
 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ۱۰٬۹۷۹٬۷۸٥ ۲۰٬۸۷٤٬۲۲٥ بدایة الفترة / السنةالرصید في 
 ۹٬۸۹٤٬٤٤۰ -- السنةالفترة / المكون خالل 

 -- )٥۹۱٬۸۲۱(  المستخدم من المخصص خالل الفترة / السنة
 ۲۰٬۸۷٤٬۲۲٥ ۲۰٬۲۸۲٬٤۰٤ نھایة الفترة / السنةالرصید في 

 
 بالصافيذمم تجاریة مدینة،  -۸

 تتكون الذمم التجاریة المدینة مما یلي: ۸/۱
 

 
 إیضاح

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ۱۱٥٬٥٤۱٬۹٥۳ ۱۰٤٬۹٥٥٬۰٤٥ ۱۳ أطراف ذات عالقة -عمالء تجاریون 
 ۱۷۲٬۸۳٤٬٥٤۰ ۲۳٥٬۲۷۳٬۹۸٥  أخرى –عمالء تجاریون 

  ۳٤۰٬۲۲۹٬۰۳۰ ۲۸۸٬۳۷٦٬٤۹۳ 
 )۱۳٬۳۱۱٬٦۸۸( )۱٥٬٥۱۱٬٦۸۸( ۸/۲ یخصم: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

  ۳۲٤٬۷۱۷٬۳٤۲ ۲۷٥٬۰٦٤٬۸۰٥ 
 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱٤ - 
 

 
 بالصافي (تتمة)ذمم تجاریة مدینة،  -۸

 
 الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة خالل الفترة / السنة:فیما یلي الحركة على مخصص  ۸/۲
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 (غیر مدققة)
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 (مدققة)
 ۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳ ۱۳٬۳۱۱٬٦۸۸ في بدایة الفترة / السنةالرصید 

 ۲٬۷۹٥٬۷۱٥ ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ السنةالفترة / المكون خالل 
 ۱۳٬۳۱۱٬٦۸۸ ۱٥٬٥۱۱٬٦۸۸ نھایة الفترة / السنة الرصید في

 
فقط بلغ رصیدھم رئیسیین من إجمالي مبیعات الفترة تخص ثمانیة عمالء  %٦۲م إن ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في كما  ۸/۳

 لایر سعودي). ۱۹٥٬٥۸٥٬٤٦۷: م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في  %٦۷لایر سعودي ( ۱۹۷٬۱۳٥٬۱۲٥ القائم
 
 تتكون الذمم التجاریة المدینة مما یلي: ٤/۸
 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 مدققة) (غیر

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 الرصید 
 اإلنخفاض
 الرصید في القیمة

 اإلنخفاض
 في القیمة

 ۱٬٤۱۹٬٥۳۳ ۲۲٥٬۲٤۷٬٦٤۲ ۱٬٤٤۷٬۱۹٥ ۲٥۲٬۲۹۳٬۳۸۰ غیر مستحق
 ٦۷٥٬۳۱۳ ۸٬۸۲۷٬۹۸۲ ۲۷۰٬۰۸٥ ۲٤٬۲٦۰٬۳۱۲ یوم ۹۰من صفر إلى 

 ٥٬۹۱٥٬۰۸۸ ٤٥٬۱٤۷٬۳٤٤ ٥٬٦٤٥٬٦۲۱ ٤۸٬۳٦٥٬٦۱٥ یوم ۱۸۰إلى  ۹۱من 
 ٥٬۳۰۱٬۷٥٤ ۹٬۱٥۳٬٥۲٥ ۸٬۱٤۸٬۷۸۷ ۱٥٬۳۰۹٬۷۲۳ یوم ۱۸۱أكثر من 

 ۳٤۰٬۲۲۹٬۰۳۰ ۱٥٬٥۱۱٬٦۸۸ ۲۸۸٬۳۷٦٬٤۹۳ ۱۳٬۳۱۱٬٦۸۸ 
 

 تسھیالت بنكیة -۹
 

 تسھیالت بنكیة من بنوك محلیة
ملیار لایر  ۱٫۸۳۰م: ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیار لایر سعودي ( ۲٫۰۲٥لدى المجموعة تسھیالت بنكیة بلغ إجمالیھا 

ملیون  ۹۲٥م: ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیار لایر سعودي ( ۱٫۰۸۹سعودي) مع بعض البنوك المحلیة بلغ المستخدم منھا مبلغ 
لایر سعودي)، تتمثل في خطابات ضمان وإعتمادات مستندیة وتسھیالت بنكیة قصیرة األجل وذلك لتغطیة متطلبات رأس 

ً طویل األجل منحھ البنك العربي الوطني للشركة األم للمساھمة في المال العامل للمجموعة، كما تتضمن تسھیالً   بنكیا
إنشاء مصنع شركة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة ومصنع شركة الیمامة ألنظمة طاقة الریاح وتمویل رأس المال 

الممتلكات واآلالت  تمویللمساھمة في العامل، باإلضافة إلى قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي طویل األجل ل
. إن كافة التسھیالت البنكیة تحمل بعموالت بنكیة وفقاً في مصنع الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة والمعدات ورأس المال

 لألسعار السائدة في السوق ومضمونة بواسطة سندات ألمر صادرة من الشركة األم والشركة التابعة للبنوك المحلیة
 لسعودي.صندوق التنمیة الصناعیة او

 
 
 
 
 
 
 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱٥ - 
 

 
 (تتمة) تسھیالت بنكیة -۹

 
 قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي

 ۱٥المؤرخة في  صندوق التنمیة الصناعیة السعوديموافقة م على ۲۰۲۱خالل شھر أغسطس حصلت الشركة 
لمنح قرض لمصنع شركة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة بمبلغ  م۲۰۲۱أبریل  ۲۷ھـ الموافق  ۱٤٤۲رمضان 

من الممتلكات واآلالت والمعدات ورأس المال العامل المؤھلة للتمویل،  %٥۰لایر سعودي، لتمویل  ٤۹٬۷۰۰٬۰۰۰
ویتم استقطاع مبلغ  ،م۲۰۲۲مایو  ۳۰ھـ الموافق  ۱٤٤۳شوال  ۲۹على أن یتم صرف المبلغ على دفعات حتى 

لایر من ھذه الدفعات على أساس تناسبي من كامل قیمة القرض تمثل مصاریف التمویل المدفوعة مسبقاً  ۳٬۷٥۰٬۰۰۰
باإلضافة إلى مصاریف تمویل نصف سنویة تسدد طوال سریان اإلتفاقیة، تم االتفاق على الحد األعلى لھا، وقد استلمت 

من  %۳۰لایر) بعد استقطاع   ۱٤٬۹۱۰٬۰۰۰من قیمة القرض ( %۳۰لایر تمثل  ۱۳٬۷۸٥٬۰۰۰الشركة مبلغ 
 مایو ٥ھـ الموافق ۱٤٤٤شوال  ۱٥ویسدد القرض على أقساط نصف سنویة تبدأ في لایر)  ۱٬۱۲٥٬۰۰۰األتعاب (

بسندات أمر أصدرتھا  م، ھذا القرض مضمون۲۰۲۸بر سبتم ٥ھـ الموافق ۱٤٥۰ربیع الثاني  ۱٥م وتنتھي في ۲۰۲۳
رھن تغطي كامل المبلغ والدفعات، وب صندوق التنمیة الصناعیة السعوديشركة الیمامة للصناعات الحدیدیة لصالح 

المباني والمنشآت المقامة أو التي ستقام على أرض المصنع مع كامل المصنع وآالتھ ومعداتھ وتوابعھ وملحقاتھ وكل ما 
ً من أ جل المشروع، تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة یتم الحصول علیھ الحقا

 معینة.
 

 تم عرض القروض والتسھیالت البنكیة في قائمة المركز المالیة األولیة الموجزة كما یلي:
 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ٤۷۹٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ )۹/۱( القروض قصیرة األجل
 ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲٤٬۹۱۰٬۰۰۰ )۹/۲( القروض طویلة األجل

 ٥۳۱٬۹۱۰٬۰۰۰ ٤۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 
 القروض قصیرة األجل ۹/۱

 وتسھیالتسحب على المكشوف  تسھیالتتتمثل القروض البنكیة قصیرة األجل في مبالغ غیر مسددة تحت حساب 
 .قروض قصیرة األجل مع بعض البنوك التجاریة لتمویل متطلبات رأس المال العامل

 
 تتكون القروض البنكیة قصیرة األجل من اآلتي:

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ۳۳۳٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲٦۳٬٥۰۰٬۰۰۰ قروض قصیرة األجل – البنك العربي الوطني
 ۱۳٦٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳۳٬٥۰۰٬۰۰۰ قروض قصیرة األجل – الفرنسيالبنك السعودي 

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ الجزء المتداول من القروض طویلة األجل
 ٥۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۷۹٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 
 القروض طویلة األجل ۹/۲

 تتكون القروض البنكیة طویلة األجل من اآلتي:
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 (غیر مدققة)
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 (مدققة)
 ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ )۹/۲/۱( البنك العربي الوطني

 -- ۱٤٬۹۱۰٬۰۰۰ )۹/۲/۲( قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي
 ۲٤٬۹۱۰٬۰۰۰ ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱٦ - 
 

 
 

 (تتمة) تسھیالت بنكیة -۹
 

 األجل: طویلةالقروض  من المتداول غیر الجزءفیما یلي جدول استحقاق 
 
 الوطني:البنك العربي  ۹/۲/۱

 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )مدققة(غیر 
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 )مدققة(
 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬٥۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲۳
  ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲٤

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 
 
 :صندوق التنمیة الصناعیة السعودي ۹/۲/۲

 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )مدققة(غیر 
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 )مدققة(
 -- ۷٥۰٬۰۰۰ م۲۰۲۳
 -- ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲٤
 -- ۲٬۲٥۰٬۰۰۰ م۲۰۲٥
 -- ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲٦
 -- ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲۷
  -- ۳٬۲۱۰٬۰۰۰ م۲۰۲۸

۱٤٬۹۱۰٬۰۰۰ -- 
 
 الحركة في القروض ۹/۳

 تتمثل الحركة في القروض مما یلي:
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 (غیر مدققة)
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 (مدققة)
 ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱ ٤۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ي بدایة الفترة / السنةالرصید ف

 ۱٬٦۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥۲۷٬٤۱۰٬۰۰۰ السنةالفترة / إضافات خالل 
 )۱٬٦۰۷٬۷٥۳٬٤۰۱( )٤۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰( السنةالفترة / المسدد خالل 

 ٤۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥۳۱٬۹۱۰٬۰۰۰ ي نھایة الفترة / السنةالرصید ف
 

 الزكاةمخصص  -۱۰
 

 مخصص الزكاة ۱۰/۱
 الزكاة:فیما یلي الحركة على مخصص 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

 ۲۱٬۳۲٥٬۱٥۳ ۳۰٬۹۷۷٬۹٦۱ في بدایة الفترة / السنةالرصید 
  ۱٤٬۷۷۷٬۹۷۰ ۳٬۱۹۹٬٥۲۱ السنةالفترة / المكون خالل 

 ۹٬٦۱٤٬۱٥۰ ٤۷۱٬۹٤۸ فروق زكویة عن سنوات سابقة
 )۱٤٬۷۳۹٬۳۱۲( )٤۸٤٬٥۳۸( السنةالفترة / المدفوع خالل 

 ۳۰٬۹۷۷٬۹٦۱ ۳٤٬۱٦٤٬۸۹۲ نھایة الفترة / السنةفي الرصید 
 
 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱۷ - 
 

 
 (تتمة) الزكاةمخصص  -۱۰

 
 الوضع الزكوي ۱۰/۲

 
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

م. ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰المنتھي في قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن السنوات منذ بدایة التأسیس حتى العام 
 .م۲۰۲۳ینایر  ۳۰قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة وحصلت على شھادة زكاة نھائیة صالحة حتى  وبموجبھ

 
م طالبت فیھ ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ۲۰۱۱م حتى ۲۰۰۸استلمت الشركة ربوطات زكویة عن السنوات من 

راض على الربوطات المذكورة وتم رفع ملیون لایر سعودي وقامت الشركة باالعت ۹٫۹"الھیئة" بفروقات زكویة بمبلغ 
إعتراض الشركة إلى اللجنة اإلبتدائیة الزكویة الضریبیة، بموجبھ قدمت الشركة خطاب ضمان للھیئة بالمبلغ المطلوب. 

 .م۲۰۱۱صدر قرار من اللجنة بقبول اإلعتراض عن السنة المالیة 
مارس  ۱٤ھـ الموافق ۱٤۳۹جمادى األخرى  ۲٦یخ ) بتار۱۸۷٥أصدرت اللجنة االستئنافیة الضریبیة قرارھا رقم ( 

 ۱ھـ الموافق ۱٤۳۹جمادى األخرى  ۱۳) بتاریخ ٤۹۸۹م والمصادق علیھ من قبل وزیر المالیة بالخطاب رقم (۲۰۱۸
 ۳۰م، حیث تم قبول استئناف الشركة من الناحیة الشكلیة أمام اللجنة اإلبتدائیة لألعوام المالیة المنتھیة من ۲۰۱۸مارس 

م، وطلبت اللجنة االستئنافیة من اللجنة اإلبتدائیة النظر في إعتراض الشركة ۲۰۱۰سبتمبر  ۳۰م وحتى ۲۰۰۸مبر سبت
) تأیید اللجنة االستئنافیة قرار اللجنة اإلبتدائیة بالموافقة على حسم مساھمة ۱۸۷٥موضوعاً، كما تضمن القرار رقم (

م والذي یمثل البند الرئیسي في فروق السنوات ۲۰۱۱سبتمبر  ۳۰ي الشركة في أرض الملیسا للسنة المالیة المنتھیة ف
م المعترض علیھا، وتضمن تأیید الشركة في غالبیة ۲۰۱۰سبتمبر  ۳۰م وحتى ۲۰۰۸سبتمبر  ۳۰المالیة المنتھیة من 

سنة المالیة م، ولم یصدر الربط الزكوي النھائي لل۲۰۱۱سبتمبر  ۳۰البنود المعترض علیھا للسنة المالیة المنتھیة في 
ملیون لایر  ۷٫٥م تبلغ ۲۰۱۰م وحتى ۲۰۰۸م حتى تاریخھ، علماً بأن إجمالي الفروقات عن السنوات المالیة من ۲۰۱۱
 .سعودي

 
م من الشركة تحدید موعد للجلسة الخاصة ۲۰۲۰وقد طلبت األمانة العامة للجان الضریبیة في جدة خالل شھر یونیو 

 ۳۰م وحتى ۲۰۰۸سبتمبر  ۳۰على الھیئة و الخاصة باألعوام المالیة المنتھیة من بالدعوى المرفوعة من قبل الشركة 
م، وقد قامت الشركة بذلك واستلمت الموعد من األمانة العامة للجان الضریبیة خالل شھر أغسطس ۲۰۱۰سبتمبر 
لقضائیة بعدم قبول م. وقد تم عقد الجلسة عن بعد في ذلك التاریخ، وصدر قرار الجھة ا۲۰۲۰أكتوبر  ۱۳م وھو ۲۰۲۰

الدعوة لعدم االختصاص المكاني، وقد قامت الشركة بتقدیم دعوى جدیدة لألمانة العامة للجان الضریبیة في مدینة الریاض 
م موعد الجلسة من األمانة العامة للجان ۲۰۲۱م واستلمت خالل شھر ینایر ۲۰۲۰لھذه االعوام خالل شھر أكتوبر 

 ۳۰م، ورفضت اعتراض الشركة على الربوط الزكویة لألعوام المالیة من ۲۰۲۱ مارس ۲الضریبیة، وقد عقدت في 
م لعدم تقدیم الشركة االعتراض خالل المدة النظامیة في حینھ. وقد طلبت ۲۰۱۰سبتمبر  ۳۰م وحتى ۲۰۰۸سبتمبر 

 الشركة االستئناف على القرار، وسوف یتم تحدید موعد الجلسة الحقاً.
   

سبتمبر  ۳۰م، بعض المستندات والبیانات التفصیلیة والتحلیلیة الخاصة بالسنوات من ۲۰۲۰رس ما ۲۳طلبت الھیئة، في 
م. وقد قامت الھیئة خالل ۲۰۲۰م، وقامت الشركة بتزوید الھیئة بھا خالل شھر مایو ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰م حتى ۲۰۱٥

م، وطلبت من الشركة ۲۰۱۹م حتى ۲۰۱٥م بتزوید الشركة بالربوط الزكویة المبدئیة لألعوام المالیة ۲۰۲۰شھر سبتمبر 
بالمستندات التي یمكن ان تخفض الفروق الزكویة لھذه االعوام، وقد قامت الشركة بتزوید الھیئة  -ان رغبت  -تزویدھا 

م، ۲۰۲۰بھا خالل نفس الشھر. وقد أصدرت الھیئة الربوط الزكویة المعدلة لھذه االعوام المالیة خالل شھر أكتوبر 
ملیون لایر سعودي ، وقد قامت الشركة بسداد الفروق الزكویة للسنتین  ٤٫۷ا زكویة بلغت حوالي وأظھرت فروق
ملیون لایر سعودي، كما قامت  ۱٫٤البالغ مجموعھما حوالي  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰، ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰المنتھیتین في 

م ۲۰۱۹م، ۲۰۱۷م، ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰ الشركة باالعتراض على بعض بنود الفروق الزكویة للسنوات الثالث المنتھیة في
ملیون لایر سعودي بعد قیام  ۱٫٥م، وقد بلغت الزكاة غیر المسددة الخاصة بھذه البنود حوالي ۲۰۲۰خالل شھر دیسمبر 

ملیون لایر سعودي خالل  ۱٫۸الشركة بسداد الفروق الزكویة غیر المعترض علیھا لھذه السنوات الثالث البالغ مجموعھا 
لایر  ۳۷٥٬۰۰۰م قرار الھیئة الذي تضمن قبوال جزئیا لمبلغ  ۲۰۲۱قد استلمت الشركة خالل شھر فبرایر نفس الشھر. و

سعودي ألحد الفروق، وقامت الشركة باالعتراض لدى األمانة العامة للجان الضریبیة في مدینة الریاض على القرار 
ً  ةجلسم، وتم قبول الدعوة، وسوف یتم تحدید موعد ال۲۰۲۱خالل شھر مارس   .الحقا



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱۸ - 
 

 
 

 (تتمة) الزكاةمخصص  -۱۰
 

 (تتمة) الوضع الزكوي ۱۰/۲
 

م خالل شھر ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰إستلمت شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة الربط الزكوي النھائي عن السنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي، قامت الشركة بسداد مبلغ  ۹٫۷٤۲م من الھیئة، والذي أظھر فروقات زكویة بلغت  ۲۰۲۱أكتوبر 

ملیون لایر سعودي لدى الھیئة، وإصدار ضمان  ۹٫۷۳۰لغ لایر سعودي واالعتراض على الفرق المتبقي البا ۱۲٬٥۸۹
م، ورفضت الھیئة ۲۰۲۱بنكي لصالح الھیئة بنصف القیمة المعترض علیھا. وقد عقدت الجلسة خالل شھر دیسمبر 

م باالعتراض على قرار الھیئة لدى األمانة العامة للجان ۲۰۲۱اعتراض الشركة، وقد قامت الشركة خالل شھر ینایر 
 یة.الضریب

 .م۲۰۱٤م حتى ۲۰۱۲لم یتم إستالم أي ربوطات عن السنوات من  
 

 شركة الیمامة لحدید التسلیح
م وقامت ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰قدمت الشركة اقراراتھا الزكویة عن األعوام منذ بدایة النشاط حتى العام المالي المنتھي في  

م. انھت ۲۰۲۳ینایر  ۳۰المستحقة في تلك االقرارات، وتم الحصول على شھادة زكاه نھائیة صالحھ حتى  الزكاةبسداد 
الشركة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من تاریخ تأسیس الشركة حتى العام المالي المنتھي 

 .م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰في 
 

 ربحیة السھم -۱۱
 

 األساسیة: ربحیة السھم ۱۱/۱
تم إحتساب ربحیة السھم األساسیة بناًء على الربح القابلة للتوزیع على المساھمین لألسھم العادیة والمتوسط المرجح 

 ملیون سھم. ٥۰٫۸لعدد األسھم العادیة القائمة بتاریخ القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة والبالغة 
 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 (غیر مدققة)
 ٤۲٬٦٦٥٬۲۳٥ ۳٤٬۰۱۲٬۰۳٥ الشركة) مساھمي على العائد السھم ) (خسارة / (ربح

 ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ )األساسیةالقائمة ( األسھمالمتوسط المرجح لعدد 
 ۰٫۸٤ ۰٫٦۷ الفترة نھایة في القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط

 
 :ربحیة السھم المخفضة ۱۱/۲

یتم إحتساب ربح السھم المخفضة بناًء على الربح القابلة للتوزیع على المساھمین لألسھم العادیة والمتوسط المرجح 
 .لعدد األسھم العادیة القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة، إن وجد

 السھم األساسیة. یةیختلف عن ربح خالل الفترة ال یوجد أسھم مخفضة وبالتالي فإن ربح السھم المخفض ال
 

 االرتباطات الرأسمالیة وااللتزامات المحتملة -۱۲
 

م، بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل الجزء غیر المغطى من خطابات الضمان البنكیة ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في  ۱۲/۱
 ۱۲۲: م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰( ملیون لایر سعودي ۳۱٤٫۲۷التي تصدرھا البنوك المحلیة نیابة عن المجموعة مبلغ 

 .ملیون لایر سعودي)
 

ملیون  ۲٥۷٫٤۷بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات إعتمادات مستندیة قائمة  م،۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في  ۱۲/۲
ملیون لایر سعودي) والتي صدرت في سیاق األعمال العادیة  ۳۱۰٫٤۷: م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لایر سعودي، (

 .للمجموعة
ملیون  ۹۲٫۱۲بلغت اإلرتباطات الرأسمالیة المتعلقة بالمشروعات تحت التنفیذ مبلغ  م،۲۰۲۱ دیسمبر ۳۰كما في  ۱۲/۳

 .ملیون لایر سعودي) ۱۱۰٫۹۳ :م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لایر سعودي (
  



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۱۹ - 
 

 
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -۱۳

بواسطة اإلدارة والتي أجازتھا  اوإعتمادھعالقة بصفة أساسیة في مشتریات ومبیعات بضائع وتقدیم خدمات والتي تتم وفقاً لشروط متفق علیھا ویتم  اتتتمثل المعامالت مع أطراف ذ
 مع المنشآت واألطراف التالیة: ھـ ۱٤٤۲رجب  ۳الموافق  ۲۰۲۱فبرایر ۱٥بتاریخ المنعقدة الجمعیة العامة للمساھمین 

 
 واألرصدة الناتجة عنھا: دیسمبر ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةعالقة خالل فترة  اتالمعامالت مع األطراف ذفیما یلي  ۱۳/۱

 

   
أشھر  الثالثةمبلغ المعاملة لفترة 

 الرصید كما في دیسمبر ۳۱ في ةالمنتھی

 طبیعة العالقة معامالت مع أطراف ذات عالقة
طبیعة 
 المعاملة

 م۲۰۲۱
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۰
 مدققة)غیر (

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مدققة)

سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۲۱
 (مدققة)

       )۸بند ذمم تجاریة مدینة (إیضاح  ضمن
 ٦۲٬۹۰۰٬۲۰٤ ٦۸٬۰۷۸٬۱٥٥ ۱۲٦٬٤۷۱٬٤٦۸ ۱۰۱٬۱۸۹٬۲۸٤ مبیعات مساھم المھیدب وأوالده * شركة عبد القادر

 ٦۹٦٬۸۷٥ ٥۳۰٬٦۳۸ ۷٬۷۳٥٬۸۰۹ ٤٥٥٬٤۸٤ مبیعات مساھم شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده **
 ۲٤٬٥۱٥٬٤۰٦ ۲٬۷۳٥٬۷۱٦ ۳٦٬۱۱٥٬٥۲۲ ۱۳٬۷٥٦٬۷۹۲ مبیعات مساھم شركة المھنا التجاریة

 ۲٤٬۰۲۳٬۱٤٦ ۲٤٬٦۰٤٬۰٥۸ ۱۸٬۷۹۲٬٦۷٦ ٥۳٬٤٥٤٬٦٤٤ مبیعات مساھم مجموعة المھنا للحدید ***
مساھم في  شركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة الفوزان لمواد البناء)

 الشركة التابعة
 ۲٬۰۲۸٬۰٤۷ ۷٬٥۷٥٬۷٦۲ ٤٬٤۱۷٬۱٦٤ ۹٬۱۰۷٬٦۱۱ مبیعات

 ۱٬۳۷۸٬۲۷٥ ۱٬٤۳۰٬۷۱٥ ۱٬٤٥٥٬۹۰۰ ۱٬۲٤٤٬۱۰۰ مبیعات مساھم شركة المعجل التجاریة
     ۱۰٤٬۹٥٥٬۰٤٤ ۱۱٥٬٥٤۱٬۹٥۳ 

       بند ذمم تجاریة دائنة ضمن
 -- - ۲۸۰٬٦٥۷ ۲۳٬٥۳٦ مشتریات مساھم *-المھیدب وأوالده  شركة عبد القادر

 -- - -- -- مشتریات مساھم ** شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده
مساھم في  مجموعة المھنا  للحــــدید

 الشركة التابعة
 -- - -- -- مشتریات

مساھم في  شركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة الفوزان لمواد البناء)
 الشركة التابعة

 -- - ٦۹٬۰۸۷ -- مبیعات

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

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



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۲۰ - 
 

 
 (تتمة)معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -۱۳

 
ومراقبة أنشطة لیة في تخطیط وتوجیھ ؤوخاص الذین یمارسون السلطة والمسموظفي اإلدارة العلیا ھم األش ۱۳/۲

 المجموعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بما في ذلك أي مدیر (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك).
 

 بلغ بند الرواتب واألجور وما في حكمھا خالل الفترة ما یلي:
 لفترة الثالثة أشھر  

 دیسمبر ۳۱المنتھیة في 

 طبیعة المعاملة 
 م۲۰۲۱

 (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰

 (غیر مدققة)
 ۱٬٤٦٥٬۲۳۳ ۲٬٤۰۰٬۲۰۳ رواتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العلیا

 
 أرباح موزعة -۱٤

 
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱خالل الفترة المنتھیة في 

بتوزیع أرباح نقدیة علي المساھمین  ۲۰۲۱دیسمبر ۱۲ھـ، الموافق ۱٤٤۳جمادى األولى  ۸أوصى مجلس اإلدارة في 
لایر سعودي للسھم الواحد،  ۱لایر سعودي بواقع  ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰م بقیمة ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰عن السنة المالیة المنتھیة في 

 ۱٤ھـ، الموافق ۱٤٤۳رجب  ۱۳وسوف یتم عرض التوصیة علي الجمعیة العامة العادیة للمساھمین المقرر عقدھا في 
والمقیدین في سجل  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۰ یوم المالكین لألسھمقدیة للمساھمین رباح النوأحقیة توزیعات األم، ۲۰۲۲فبرایر 

 ۱۲یوم توزیع األرباح   تم بأنھ علما االستحقاقتاریخ  مساھمي الشركة لدي مركز اإلیداع في نھایة ثاني یوم تداول یلي 
  م  وأودعت بمحافظ المساھمین اإلستثماریة .۲۰۲۲ینایر 

 
 إدارة المخاطر المالیة -۱٥

إن أنشطة المجموعة تعرضھا لعدة مخاطر مالیة متنوعة تتضمن: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر 
 .القیمة العادلة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة

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

 
 إطار إدارة المخاطر المالیة ۱/۱٥

یتم تنفیذ سیاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا بموجب السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم 
ة العلیا بتحدید وتقییم والتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. إن أھم أنواع اإلدار

 .المخاطر ھي مخاطر اإلئتمان، مخاطر العملة، القیمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدیة
 

فریق اإلدارة إدارة المخاطر للمجموعة.  یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار
 اجتماعاتل عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة. یقوم فریق العمل بإجراء ؤوالتنفیذیة ھو المس

للسیاسات یتم إبالغ مجلس اإلدارة بھا من خالل لجنة  باالمتثالبشكل منتظم، وأي تغیرات أو أمور تتعلق 
 المراجعة.

 
 
 
 
 
 
 
 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۲۱ - 
 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة -۱٥

 
 (تتمة) إطار إدارة المخاطر المالیة ۱/۱٥

یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق 
لة ؤوبیئة رقابیة مسإلجراءات لتطویر وأنشطة المجموعة. وتھدف المجموعة من خالل التدریب ومعاییر اإلدارة وا

 .والتزاماتھموبناءة بحیث یكون جمیع الموظفین على درایة بأدوارھم 
 

اإلدارة لسیاسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى  امتثالتشرف لجنة المراجعة على 
 .مالئمة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة

 
األدوات المالیة المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد وما في حكمھ، ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة إن 

أخرى، قروض، ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى. إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنھا في بیان السیاسات 
 الفردي المتعلق بكل بند.

 
 مخاطر السوق ۲/۱٥

ق ھي المخاطر أن القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة قد تتذبذب بسبب التغیرات في مخاطر السو 
أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وھي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت 

 .األجنبیة، ومخاطر األسعار األخرى
 

  مخاطر أسعار الفائدة ۲/۱/۱٥
 ا یلي القروض التي حصلت علیھا المجموعة وتحمل بفائدة متغیرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق.فیم

 القیمة الدفتریة كما في  
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (غیر مدققة)

 في القیمة الدفتریة كما
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

 (مدققة)
   أدوات مالیة بمعدالت فائدة متغیرة

 ٤۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥۳۱٬۹۱۰٬۰۰۰ قروض
 ٥۳۱٬۹۱۰٬۰۰۰ ٤۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 

نقطة أساس في معدالت الفائدة في تاریخ المركز  ۱۰۰یعكس الجدول أدناه التأثیر المحتمل المعقول للتغیر في 
 ثبات جمیع المتغیرات األخرى. افتراضالمالي على الربح أو الخسارة مع 

 كما )الخسارة(الربح  
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱في 

 مدققة)(غیر 

 كما )الخسارة(الربح 
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 

 (مدققة)

 

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

في نقاط  الزیادة
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

في نقاط  الزیادة
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

 )٤٬۹۲۰٬۰۰۰( ٤٬۹۲۰٬۰۰۰ )٥٬۳۱۹٬۱۰۰(  ٥٬۳۱۹٬۱۰۰ قروض
 

 مخاطر العمالت األجنبیة ۲/۲/۱٥
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن المجموعة غیر 

لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل دورة أعمالھا العادیة، نظراً ألن تعامالت  يمعرضة بشكل جوھر
المجموعة الجوھریة خالل السنة تمت باللایر السعودي والدوالر األمریكي، وحیث أن سعر صرف اللایر 

رصدة المقیمة السعودي مثبت مقابل الدوالر األمریكي فإنھ لیست ھناك مخاطر ھامة مرتبطة بالتعامالت واأل
 بالدوالر األمریكي.



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۲۲ - 
 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة -۱٥

 
 مخاطر اإلئتمان ۳/۱٥

تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األداة المالیة على الوفاء بإلتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف 
ذات أنشطة متشابھة أو تمارس أنشطتھا  أطرافاآلخر لخسارة مالیة. تنشأ مخاطر التركیز عندما یكون ھناك عدة 

في نفس المناطق الجغرافیة أو لدیھم سمات إقتصادیة متشابھة تمنعھم من الوفاء بإلتزاماتھم التعاقدیة. وللحد من 
المخاطر اإلئتمانیة قامت المجموعة بتطبیق إجراءات موافقة نظامیة للحدود اإلئتمانیة الممنوحة لعمالئھا والتي 

 لتقییم الشامل للعمالء ومعدالت السداد السابقة.تعتمد على ا
 

كذلك تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بعمالئھا وتكوین مخصص للخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة. یتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ویتم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك محلیة ذات تصنیف 
ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجاریة المدینة واألخرى بشكل رئیسي من عمالء في السوق. وقد تم إظھار الذمم 

 المدینة بقیمتھا القابلة لإلسترداد المقدرة.
 

 فیما یلي إجمالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لھا المجموعة:
 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 (غیر مدققة)

 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 (مدققة)

   مالیة موجودات
 ۲۷٥٬۰٦٤٬۸۰٥ ۳۲٤٬۷۱۷٬۳٤۲ ذمم تجاریة مدینة

 ۱۸۱٬۳٦۱٬۸۳۹ ۲۹۲٬۱٥۷٬۰۲۷ أرصدة بنكیة
 ٦۱٦٬۸۷٤٬۳٦۹ ٤٥٦٬٤۲٦٬٦٤٤ 

   موجودات مالیة
 ۲۲۹٬۷٦۸٬۷۹۲ ۳۸٦٬۰۷۸٬٥۳۷ مضمونة *

 ۲۲٦٬٦٥۷٬۸٥۲ ۲۳۰٬۷۹٥٬۸۳۲ غیر مضمونة **
 ٦۱٦٬۸۷٤٬۳٦۹ ٤٥٦٬٤۲٦٬٦٤٤ 
 

مبلغ رصدة البنكیة وذمم تجاریة مدینة موجودات المالیة المضمونة األالم، تتضمن ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱* كما في 
ملیون لایر  ٤۸٫٤۱ :م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي مضمونة عن طریق ضمانات بنكیة ( ۹۳٫۹۲

 سعودي).
 

مبلغ غیر المضمونة ذمم تجاریة مدینة  موجودات المالیة المضمونة /ال، تتضمن م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱كما في ** 
 ۳۰( استحقاقھاذات عالقة والتي لم تتجاوز بعد تواریخ  سعودي مستحقة من أطراف لایر ۱۰٤٬۹٥٥٬۰٤٥

 لایر سعودي). ۱۱٥٬٥٤۱٬۹٥۳: م۲۰۲۱سبتمبر 
 

 مخاطر السیولة ۱٥/٤
تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیر األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات 
المالیة. یمكن أن تنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع موجودات مالیة ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھا 

ة السیولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالیة العادلة. یتم إدارة مخاطر السیولة عن طریق مراقب
الكافیة. قد ینشأ التركیز في مخاطر السیولة من شروط سداد اإللتزامات المالیة أو مصادر التمویل والقروض أو 

 التعاقدیة للمطلوبات المالیة في االستحقاقاتاإلعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. فیما یلي 
 نھایة الفترة والتي تم عرضھا بالمبالغ اإلجمالیة وغیر مخصومة.

 
  



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۲۳ - 
 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة -۱٥

 
 )تتمة(مخاطر السیولة  ۱٥/٤

  التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة 

 سنة أو أقل 
 من سنة إلى

 سنوات ۳
 سنوات أو ۳

 أكثر

فوائد مستحقة 
لفترات 
 مستقبلیة

إجمالي 
 االستحقاقات

 التعاقدیة
 إجمالي

 القیمة الدفتریة
       م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

       مطلوبات مالیة غیر مشتقة
 ٥۳۱٬۹۱۰٬۰۰۰ ٥۳٤٬٤۲۳٬۹۸٥ ۲٬٥۱۳٬۹۸٥ ۲٤٬۹۱۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ قروض

 ٦۳٬٥۹٥٬٥٤۰ ٦۳٬٥۹٥٬٥٤۰ - - - ٦۳٬٥۹٥٬٥٤۰ ذمم تجاریة دائنة
مصروفات مستحقة وذمم 

 ٥۲٬٦۰۷٬٤٦٤ ٥۲٬٦۰۷٬٤٦٤ - - - ٥۲٬٦۰۷٬٤٦٤ أخرىدائنة 
 ٥۱٬۳۷۰٬۲٥۱ ٥۱٬۳۷۰٬۲٥۱ - - - ٥۱٬۳۷۰٬۲٥۱ أرباح توزیعات دائنو

 ٥٬۸۰۷٬۷۸۰ ٥٬۸۰۷٬۷۸۰ - - - ٥٬۸۰۷٬۷۸۰ مخصص خسائر العقود
 ۲۷٬۸۳۱٬٤۱۰ ٤۰٬۳۰۷٬۳۹۱ ۱۲٬٤۷٥٬۹۸۱ ۱۹٬۹٤٥٬۷۸٥ ۳٬۹۹۲٬۹۱۳ ۳٬۸۹۲٬۷۱۲ عقود االیجارام التز

 ۳٤٬۱٦٤٬۸۹۲ ۳٤٬۱٦٤٬۸۹۲ - - - ۳٤٬۱٦٤٬۸۹۲ مخصص الزكاة
 ۷۰۸٬٤۳۸٬٦۳۹ ۱۳٬۹۹۲٬۹۱۳ ٤٤٬۸٥٥٬۷۸٥ ۱٤٬۹۸۹٬۹٦٦ ۷۸۲٬۲۷۷٬۳۰۳ ۷٦۷٬۲۸۷٬۳۳۷ 

       م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
       مطلوبات مالیة غیر مشتقة

 ٤۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۹٤٬۸۹۳٬۱۲۷ ۲٬۸۹۳٬۱۲۷ -- ۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٤۷۹٬٥۰۰٬۰۰۰ قروض
 ٥۰٬۳۷٤٬٥۲٥ ٥۰٬۳۷٤٬٥۲٥ -- -- -- ٥۰٬۳۷٤٬٥۲٥ ذمم تجاریة دائنة

 ٥٬۸۰۷٬۷۸۰ ٥٬۸۰۷٬۷۸۰ -- -- -- ٥٬۸۰۷٬۷۸۰ العقود خسائر مخصص
 ٥۷۱٬٤۳۹ ٥۷۱٬٤۳۹ -- -- -- ٥۷۱٬٤۳۹ أرباح توزیعات دائنو

مصروفات مستحقة وذمم 
 أخرىدائنة 

۳۸٬۸٦۹٬۸۰۱ -- -- -- ۳۸٬۸٦۹٬۸۰۱ ۳۸٬۸٦۹٬۸۰۱ 

 ۲۷٬۷۹۸٬۰۰۷ ٤۰٬۹۰۹٬۷۱۰ ۱۳٬۱۱۱٬۷۰۳ ۲۱٬۰۲۰٬۳۱۷ ٤٬۱۹۰٬۳۰۸ ۲٬٥۸۷٬۳۸۲ التزام عقود االیجار
 ٥۷۷٬۷۱۰٬۹۲۷ ۱٦٬٦۹۰٬۳۰۸ ۲۱٬۰۲۰٬۳۱۷ ۱٦٬۰۰٤٬۸۳۰ ٦۳۱٬٤۲٦٬۳۸۲ ٦۱٥٬٤۲۱٬٥٥۲ 

 
 أعاله في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة جوھریاً. االستحقاقال یتوقع أن تستحق التدفقات النقدیة المتضمنة في تحلیل  -
 

 إدارة رأس المال ۱٥/٥
إن ھدف المجموعة عند إدارة رأس المال ھو الحفاظ على قدرة المجموعة على اإلستمرار حتى تتمكن من مواصلة 

التنمیة تقدیم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرین. والحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة لدعم 
 تبلغ نسبة صافي إلتزامات المجموعة المعدلة إلى صافي حقوق الملكیة ما یلي:و .المستدامة ألعمالھا

 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 (غیر مدققة)
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 (مدققة)
 ٦۹۱٬۷۲۲٬۹۸۳ ۸۱۳٬۲٥۲٬۰۰۰ إجمالي اإللتزامات

 )۱۸۱٬۳٦۱٬۸۳۹( )۲۹۲٬۱٥۷٬۰۲۷( یخصم: نقد وما في حكمھ
 ٥۱۰٬۳٦۱٬۱٤٤ ٥۲۱٬۰۹٤٬۹۷۳ اإللتزاماتصافي 

 ۷٦۳٬۳۳۱٬۱٥۰ ۷٤٦٬٥٤۳٬۱۸٥ المساھمینإجمالي حقوق 
 -- -- حقوق المساھمین المعدلة

 ۰٬٦٦ ۰٬۷۰ لى حقوق المساھمینإصافي اإللتزامات 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۲٤ - 
 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة -۱٥

 
 )تتمة(إدارة رأس المال  ۱٥/٥

والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا في تسلسل یظھر الجدول أدناه القیم الدفتریة 
 القیمة العادلة.

 )مدققة(غیر  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

  اإلجمالي التكلفة المطفأة 
المستوى 

۱ 
المستوى 

۲ 
المستوى 

 اإلجمالي ۳
        الموجودات المالیة

 -- -- -- --  ۳۲٤٬۷۱۷٬۳٤۲ ۳۲٤٬۷۱۷٬۳٤۲ تجاریة مدینةذمم 
 -- -- -- --  ۲۹۲٬۱٥۷٬۰۲۷ ۲۹۲٬۱٥۷٬۰۲۷ نقد وما في حكمھ

 ٦۱٦٬۸۷٤٬۳٦۹ ٦۱٦٬۸۷٤٬۳٦۹  -- -- -- -- 
        المطلوبات المالیة
 -- -- -- --  ٥۳۱٬۹۱۰٬۱۰۰ ٥۳۱٬۹۱۰٬۱۰۰ قروض وتسھیالت

 -- -- -- --  ٦۳٬٥۹٥٬٥٤۰ ٦۳٬٥۹٥٬٥٤۰ ذمم دائنة تجاریة
 -- -- -- --  ٥۱٬۳۷۰٬۲٥۱ ٥۱٬۳۷۰٬۲٥۱ أرباح توزیعات دائنو

مستحقة وذمم  مصروفات
 -- -- --- --  ٥۲٬٦۰۷٬٤٦٤ ٥۲٬٦۰۷٬٤٦٤ دائنة أخرى

 -- -- -- --  ٥٬۸۰۷٬۷۸۰ ٥٬۸۰۷٬۷۸۰ مخصص خسائر العقود
 -- -- -- --  ۳٤٬۱٦٤٬۸۹۲ ۳٤٬۱٦٤٬۸۹۲ مخصص الزكاة

 ۷۳۹٬٤٥٦٬۰۲۷ ۷۳۹٬٤٥٦٬۰۲۷  -- -- -- -- 
 (مدققة) م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰    

        الموجودات المالیة
 -- -- -- --  ۲۷٥٬۰٦٤٬۸۰٥ ۲۷٥٬۰٦٤٬۸۰٥ ذمم تجاریة مدینة
 -- -- -- --  ۱۸۱٬۳٦۱٬۸۳۹ ۱۸۱٬۳٦۱٬۸۳۹ نقد وما في حكمھ

 ٤٥٦٬٤۲٤٥٦٬٤ ٦٬٦٤٤۲٦٬٦٤٤  -- -- -- -- 
        المالیةالمطلوبات 

 -- -- -- --  ٤۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ قروض وتسھیالت
 -- -- -- --  ٥۰٬۳۷٤٬٥۲٥ ٥۰٬۳۷٤٬٥۲٥ ذمم دائنة تجاریة

 -- -- -- --  ٥۷۱٬٤۳۹ ٥۷۱٬٤۳۹ أرباح توزیعات دائنو
مصروفات مستحقة وذمم 

 دائنة أخرى
۳۸٬۸٦۹٬۸۰۱ ۳۸٬۸٦۹٬۸۰۱  -- -- -- -- 

 -- -- -- --  ۳۰٬۹۷۷٬۹٦۱ ۳۰٬۹۷۷٬۹٦۱ مخصص الزكاة
 ٦۱۲٬۷۹۳٬۷۲٦ ٦۱۲٬۷۹۳٬۷۲٦  -- -- -- -- 

 
 أحداث ھامة -۱٦

عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطیل ) Covid-19(انتشرت جائحة فیروس كورونا 
في شكوك على الصعید العالمي. وأعلنت ) Covid-19(األعمال واألنشطة االقتصادیة. وتسببت جائحة فیروس كورونا 

السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار 
ا السلبیة المحتملة. قامت المجموعة بتكوین فریق عمل لتقییم اآلثار المتوقعة على أعمال المجموعة داخل المملكة وخارجھ

(إن وجدت)، وإلجراء دراسة أولیة بغرض مراجعة وتقییم المخاطر المحتملة والمتعلقة بسلسلة إمدادات المواد الخام، 
 .والموارد البشریة، مستویات المخزون الحالیة، وضمان استمرار تشغیل مرافق اإلنتاج لشركات المجموعة دون انقطاع

 
 



 الحدیدیة للصناعات الیمامةشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ ( 

- ۲٥ - 
 

 
 (تتمة) أحداث ھامة  -۱٦

تحدیث المدخالت واالفتراضات ) Covid-19(وقد تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن تفشي فیروس كورونا 
م. وتم تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المستخدمة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 

لك التاریخ بالنظر إلى التطور السریع للوضع، وأخذت على مجموعة من الظروف االقتصادیة المتوقعة كما في ذ
المجموعة في االعتبار تأثیر التقلب العالي في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة، عند تحدید شدة واحتمالیة السیناریوھات 

 .االقتصادیة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

العوامل الكیفیة والكمیة  ىعل) Covid-19(خاصة فیما یتعلق بتأثیر ذلك فلقد أعطت المجموعة إعتبارات  ىباإلضافة إل
عند تحدید ما إذا كانت ھناك مؤشرات لإلنخفاض في القیمة لألصول غیر المالیة، والتي انعكست نتائجھا على تقدیر 

 .اإلنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة كما في ذلك التاریخ
 

الحالیة في تحدید المبالغ المدرجة ألصولھا  االقتصادیةأثیرات المحتملة للتقلبات لقد أخذت المجموعة في اإلعتبار الت
المبالغ  هأفضل تقدیرات اإلدارة في ظل المعلومات المتاحة حالیا، وبالرغم من ذلك تظل ھذ هالمالیة وغیر المالیة وتعد ھذ

 .المدرجة ذات حساسیة عالیة لتقلبات السوق
 

ً لمبدأ االستمراریة، ولدیھا القناعة بأن لدى المجموعة كما أجرت إدارة المجموعة ت قییمھا لقدرتھا على االستمرار وفقا
 .الموارد الكافیة إلستمرار أعمالھا في المستقبل القریب

 
 إعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة -۱۷

 فبرایر ٦الموافق ھـ ۱٤٤۳ رجب ٥الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في تم إعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 .م۲۰۲۲


