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 كريوعضو غير ش السعودية العربية المملكة في جلةمس مهنية شركة ونيون،مراجعون قانوشركاه محاسبون و الفوزان جي ام بي كي
 الحقوق محفوظة.سرية. جميع سوي تعاونية شركة مية،عالال جي ما بي كي ل تابعةوال المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

فحص القوائم المالية عن  المستقل الحسابات تقرير مراجع
المختصرة الموحدة األولية

 مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية لسادة ل

 مقدمة 

المرفقة لشركة اليمامة للصناعات   م2020 مارس 31كما في  لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
 )"المجموعة"( المكونة من:يشار إليهما معاً بـ  ،لها التابعة والشركةركة"( الحديدية )"الش

 ، م2020 مارس 31قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
31في  تينأشهر المنتهي والستة الثالثة تيالموحدة المختصرة عن فتر والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة •

 ، م2020 مارس
 ، م2020 مارس 31 أشهر المنتهية في الستةن فترة ة الموحدة المختصرة ع يلتغيرات في حقوق الملكقائمة ا •
 ، وم2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الستةقائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة عن فترة  •
 اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.   •

ً لمعيار دة المختصرةلمالية األولية الموحاداد وعرض هذه القوائم إن إالدارة هي المسئولة عن إع  المحاسبة الدولي   وفقا
العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية   المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34)

 فحصنا.   إلى إستناداً  األولية الموحدة المختصرة

نطاق الفحص

ً وفقلقد قمنا بالفحص  ( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل 2410اطات الفحص )تبرإل الدولي لمعيارل ا
للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه  مراجع الحسابات المستقل

تحليلية وإجراءات فحص  جراءات تطبيق إو والمحاسبية ةولين عن األمور الماليإستفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤ
أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في 

 مور الهامة التي يمكنبأننا سنعلم بجميع األ من الحصول على تأكيدفإنه ال يمكننا المملكة العربية السعودية، وبالتالي 
 ن نُبدي رأي مراجعة.التعرف عليها خالل عملية مراجعة. وعليه، فل

اإلستنتاج

مارس 31المختصرة كما في  القوائم المالية األولية الموحدة بأن نعتقد يجعلنا فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء إلى إستناداً 
 )"المجموعة"(يشار إليهما معاً بـ  ،ابعة لهاالشركة"( والشركة الت"ة للصناعات الحديدية )لشركة اليمام المرفقة  م2020

 في المملكة ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34المحاسبة الدولي )  الجوهرية، وفقاً لمعيار النواحي معدة، من جميع غير
 العربية السعودية. 

عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون
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 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

٥ 

 ةیالشركة واألنشطة الرئیس -۱
" أو "الشركة األم") والمسجلة بمدینة ة شركة مساھمة سعودیة ("الشركةالیمامة للصناعات الحدیدی كةشرت سسأت

ھـ بموجب قرار معالي وزیر ۱/۰٦/۱٤۰۹بتاریخ  ۱۰۱۰۰۷۰۷۹٤الریاض بموجب السجل التجاري رقم  
)  ۱٤۹۱ة رقم (كر شالیس رار معالیھ بالموافقة على إعالن تأسھـ وق۲۰/۳/۱٤۲۷خ اری) بت۷۲٦رقم ( ةرالتجا

/ص  ۱٤٤مل الشركة بموجب الترخیص الصناعي رقم ا تعم. كم٦/۲۰۰٦/ ۲٦ھـ الموافق ۱٤۲۷/ ۳۰/٥بتاریخ 
 ھـ والتعدیالت الالحقة لھ، ھذا وتتمثل أنشطة الشركة فیما یلي:۲۲/۰۳/۱٤۰۹بتاریخ 

ور، وتقطیع صاج، إنتاج كیدلل فة داء / مجلفنة) وأنابیب حدیدیة مزخریاً (سوة طولومملحلب إنتاج أنابیب ص     )أ
ز طرق، وأسیاخ حدید التسلیح من الخردة، وعربات یدویة، صاج  وحواجة وكلبسات للتخریم والتربیط، أشرط

 ة.جسمارات ھیكلیة مطإمعرج متنوع، قطاعات حدیدیة مجوفة، قطاعات حدیدیة مشكلة على البارد و 
 ج أعمدة كھربائیة مجلفنة وملحقاتھا.تاإن )ب
 الطاقة الكھربائیة. لقن راجإنتاج أب )ج

 
  من خالل مصانع لھا بالمدن التالیة داخل المملكة وتعمل ھذه المصانع بموجب السجالت التجاریة لشركة تعمل ا

 التالي أرقامھا وتواریخھا:
 اريیخ السجل التجرات رقم السجل التجاري المدینة المصنع 

 ـ ھ ۲۸/٤/۱٤۱۰ ٤۰۳۰۰٦۸۰٤۳ جدة ة للصناعات الحدیدیة   مامیلا
 ھـ ۱٤۲٥/ ۹/۳ ٤۰۳۰۱٤۸۹۳۸ جدة   الیمامة لألعمدة الكھربائیة

 ھـ ۱٤۲۹/ ۷/۳ ۲۰٥۰۰٥۹۰٤٥ الدمام  الیمامة للصناعات الحدیدیة   
 ھـ ۱٤۲۹/ ۹/۷ ٤۰۳۰۱۸۰۸۸٦ جدة الیمامة إلنتاج أبراج الطاقة الكھربائیة

 ھـ ۱٤۳۹/ ۹/۹ ٤۰۳۰۳۰٤۰۸۰ جدة ة  لشمسیا اقةالطیمامة ألنظمة لا
 ھـ ۱۳/۹/۱٤۳۹ ٤۰۳۰۳۰٤۲٦۷ جدة الریاح (تحت اإلنشاء)ة قاطة نظمالیمامة أل

 
ملیون   ٥۰۸، بلغ رأسمال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل مبلغ م ۲۰۲۰مارس  ۳۱ كما في

م:  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰سھم ( ملیون ٥۰٫۸إلي م مقسي) ملیون لایر سعود ٥۰۸م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰لایر سعودي (
 لایر سعودي).  ۱۰م:  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ي (لایر سعود ۱۰مة كل منھا قی  )مسھون ملی ٥۰٫۸

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

 :ة")ة، (یشار الیھما معاً بـ "المجموعالصناعی ینبع نةمدیا ببالریاض ومصنعھ يسالرئی
 
 یة الملكنسبة  بلد التأسیس م الشركة سإ

 ٪ ۷۲٫٥ المملكة العربیة السعودیة  شركة الیمامة لحدید التسلیح
 

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

 لي: لتاالمسجل للشركة كا العنوان
 كة الیمامة للصناعات الحدیدیةرش

 ۱۱٥۸۳الریاض 
  ٥٥۳۰۳ ب ص.

 .ةالمملكة العربیة السعودی
 
 
 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

٦ 
 

 أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(
قریر المالي  ت ل" ا ۳٤اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم تم 
السعودیة   األخرى المعتمدة من الھیئة تارادصإلكة العربیة السعودیة والمعاییر وافي المملعتمد لم" اولياأل

ً إلى جنب مع القوائم  للمحاسبین القانونی ین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جنبا
م المالیة للسنة السابقة") وال لقوائ"ام (۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰في  امالمالیة الموحدة للسنة السابقة للمجموعة ك

وعة كاملة من القوائم المالیة الموحدة وفقاً طلوبة إلعداد مجمالمالیة كافة المعلومات الم مئواالقتتضمن ھذه 
حاسبیة  ملللمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج السیاسات ا

ألداء  تغیرات في المركز المالي والا ھملف لتفسیر األحداث والمعامالت الھامةالمحددة یریة فسالتات واإلیضاح
، فإن نتائج فترة الستة أشھر  اإلضافة الى ذلكب، لمالیة الموحدة للسنة السابقةوائم االمالي للمجموعة من الق

  ۳۰المنتھیة في لسنة قعھا لمكن تواً للنتائج التي یم لیست بالضرورة مؤشر۲۰۲۰مارس  ۳۱المنتھیة في 
 .  م ۲۰۲۰سبتمبر 

 
 اس  القیأسس  )ب(

ما عدا اإلعتراف  تكلفة التاریخیة فیلاالمرفقة وفقاً لمبدأ المختصرة الموحدة األولیة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة 
طریقة   ستخداملیة بإة الحالیة لإللتزامات المستقبمقیبالیتم قیاسھا  تيوال ستحقات إلتزامات المنافع المحددةبم

 حقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمراریة. مبدأ اإلستوبإستخدام اإلئتمان المتوقعة  وحدة
 

 عملة العرضالعملة الوظیفیة و )ج(
 ط والنشا باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض  رةختصالماألولیة الموحدة  تم عرض ھذه القوائم المالیة

 .یع شركات المجموعةلجم
 

 دیراتلتقوا ألحكامإستخدام ا )د(
دام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في  ة الموحدة المختصرة من اإلدارة إستخیتطلب إعداد القوائم المالیة األولی

مصروفات قد  بات واإلیرادات والللموجودات والمطلو ة جتطبیق السیاسات المحاسبیة على المبالغ المدر
 ه التقدیرات.ذھ  عن تختلف النتائج الفعلیة

 
قبلیة والتي تعتبر تضمن توقعات باألحداث المستیة على خبرة سابقة وعوامل تاإلفتراضات مبنو یراتلتقدا إن

ر  المستقلة عن المصاد رمناسبة للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غی
المثبتة في الفترة  حاسبیةات المم مراجعة التقدیرتی مر.م التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستاألخرى، یتم تقیی

رات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت التقدیراجعة فیھا مالتي یتم 
 على الفترات الحالیة والمستقبلیة.

 
تي تم ة تتفق مع تلك الكشرلل ارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیةالتي قامت بھا اإلدإن األحكام الھامة 

ا األحكام الھامة الجدیدة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات یما عد بقة. فة الساح عنھا بالقوائم المالیة للسناإلفصا
اإلیضاح تم اإلفصاح عنھا ب والتي –ود اإلیجار قع –) ۱٦المرتبطة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

 . ۱-ب-۳رقم 
 

 



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۷ 

 الھامة بیةسحاالمالسیاسات  -۳
 
 ةقوائم المالید التوحیس أسأ -۳

التابعة كما ھو مبین في إیضاح رقم   شركتھامالیة للشركة ولمجموعة تشتمل على القوائم الإن القوائم المالیة الموحدة ل 
ا، من تدخلھا مع الشركة المستثمر فیھلھا حقوق للعوائد  المجموعة، أو یكون ضر). تتحقق السیطرة عندما تتع۱(

ة المستثمر فیھا. إن  لى الشركیطرتھا عخالل سالتأثیر على تلك العوائد من  على القدرةدما یكون للمجموعة نوع
 : المجموعة تعتبر ذات سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما یكون لدى المجموعة

المتعلقة بالشركة   ةشطألنة تمنحھا القدرة الحالیة لتوجیھ امر فیھا (حقوق قائمعلى الشركة المستث ةرالسیط . ۱
 یھا).ف تثمرمسال

 ة المستثمر فیھا.لھا مع الشركمن تداخ المختلفةعوائد في الالحقوق للمخاطر والتعرض  . ۲
   .استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھالقدرة على إ . ۳

 
ر  یشروف تلظوا ا إذا كانت الحقائقھفیمر ان لدیھا سیطرة على الشركة المستثادة تقییم ما إذا كتقوم المجموعة بإع

أعاله. تبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما تحصل   المذكورةالسیطرة عناصر إلى وجود تغیرات في إحدى 
ابعة. یتم إدراج  طرة على الشركة التتفقد المجموعة السی االمجموعة على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندم

ئم قوامن الفترة ضذ علیھا أو مستبعدة خالل الوحة مستبعتا دات، ومصروفات شركةایر، إموجودات، مطلوبات
 كتساب المجموعة للسیطرة على الشركة التابعة وحتى تاریخ توقفھا.المالیة الموحدة من تاریخ إ

  م األ إلى أصحاب حقوق الملكیة في الشركةلشامل اآلخر عائدة میع مكونات الدخل اجوإن األرباح والخسائر 
لصالح أصحاب   د بالعجزوجود رصین ذلك غیر المسیطرة، حتى إن نتج ع ةلملكیا قوقللمجموعة وألصحاب ح

ة لتتوافق عبحقوق الملكیة غیر المسیطرة. یتم عند الضرورة إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التا
مالیة الناتجة  لامالت عاالملداخلیة للمجموعة واة رصدسات المحاسبیة للمجموعة. كافة األالمحاسبیة مع السیاسیاستھا 

كتھا التابعة وتلك الناتجة بین الشركات التابعة یتم إستبعادھا عند إعداد القوائم  موعة وشربین المجفیما  عن المعامالت
ھا عند دعاستبمعامالت داخلیة في المجموعة یتم إیر محققة ناتجة عن ة أرباح أو خسائر غیأالمالیة الموحدة. كما أن 

 . مالیةالئم توحید القوا
ھ كمعاملــة حقــوق ملكیــة، بعة، بدون فقدان للسیطرة، تتم المحاسبة عنــ إن أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التا

 لتالي:ابعندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة تقوم 
 عة.بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابموجودات ( لغاء اثباتإ -
 ة.من حقوق الملكیة غیر المسیطر يیة ألترلدفلغاء إثبات القیمة اإ -
 ة للمبلغ المستلم.مة العادلثبات القیإ -
 استثمار محتفظ بھ. يثبات القیمة العادلة ألإ -
 ثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة.إ -

 
  وأرباح ألن ار یتم إعادة تصنیفھا ضمسابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخ ركة األم في المكونات المذكورةلشة اإن حص 

ً لما ھالخسائر أ ً إذا قامت المجموعة مو األرباح المبقاة، وفقا شرة باستبعاد ابو مالئم، حیث یكون ذلك مطلوبا
 ت الصلة. ودات والمطلوبات ذاالموج

 
 العملیات المستبعدة

عــن ة اتجــ بــاح أو خســائر غیــر محققــة نالمجموعة باإلضافة إلــى أي أررصدة والمعامالت بین شركات األف حذ یتم
عاد األربــاح بتامل عند إعداد ھذه القوائم المالیــة الموحــدة. یــتم اســ یة بین شركات المجموعة بشكل كامالت الداخلعمال

عة في الشركة ق الملكیة إلى مدى حصة المجمووحقا بلمعامالت مع الشركات المستثمر فیھمحققة الناتجة عن اغیر ال
المــدى الــذي ال قة حذف األرباح غیــر المحققــة لكــن إلــى س طریفنققة بمحال تبعاد الخسائر غیریتم اسالمستثمر فیھا. 

 یصاحبھ دلیل على انخفاض القیمة.
 

 ةالملكیة غیر المسیطر حصص
ق المجموعة في عة الموحدة بشكل منفصل عن حقوبتاال ةیتم إثبات الحصص غیر المسیطرة في صافي أصول الشرك

ع األعمــال التي یتم إثباتھا بتاریخ تجمی غ تلك الحصصلافي مبة یطرل. تتكون الحصص غیر المسصافي تلك األصو
 د تاریخ اإلستحواذ.لشركة التي تحصل بعحقوق الملكیة في ا يفاألساسي باإلضافة إلى حصصھم في التغیرات 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۸ 
 

 (تابع) ةالھام ةبیحاسالسیاسات الم -۳
 
  اسات المحاسبیة الھامةفي السی التغیرات ب-۳

األولیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة  المجموعة في إعداد القوائم المالیةقتھا بالتي طة حاسبیتتوافق السیاسات الم
ما عــدا تطبیــق المعــاییر فیم ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰وعة للسنة المنتھیة في ویة الموحدة للمجموائم المالیة السنقلفي إعداد ا

ق المبكــر ألي معــاییر أخــرى أو طبیتعــة بــالموالمج م. لــم تقــم۲۰۱۹وبر أكتــ  ۱ دة التي دخلت حیــز التنفیــذ فــيالجدی
للتقریــر  ى) المعیــار الــدوليموعــة (للمــرة األولــ جمأو تعدیالت صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ. تُطبق ال تفسیرات

ن طبیعــة صــاح عــ ، تــم اإلف۳٤حاسبة الدولي رقم كما ھو مطلوب بموجب معیار الم ".جار"عقود اإلی ۱٦المالي رقم 
 ). ۱-ب-۳(إیضاح  ناهدیالت أعده التوتأثیر ھذ

 
 ـ عقود اإلیجار ۱٦رقم  يولي للتقریر المالالمعیار الد ۱-ب-۳

م، ۲۰۱۹أكتــوبر  ۱ن ة مــ بدایــ  –عقــود اإلیجــار  – ۱٦مــالي رقــم الدولي للتقریر الة بتطبیق المعیار عوقامت المجم
ات اإلیجــار والتــي تمثــل لوبــ طثبات موإلصلة ستخدام األصل ذو احق إ امت المجموعة كمستأجر، بإثباتوبناًء علیھ ق

المعیــار موعــة مجالطبقــت  .ار كمــؤجرجــ یعات اإلیجار. ال یوجد إختالف في المحاسبة عــن عقــود اإلإلتزامات مدفو
بمبلغ  تم إثبات حق إستخدام األصول .یقالمعدل والخیار العملي للتطب يجعالربإستخدام طریقة األثر  ۱٦الدولي رقم 
 ۳۰ فــي تم تعدیل أرقام المقارنة للسنة المنتھیــةلتعدیالت ذات الصلة. وبالتالي لم یبعض ا مات معتزاإلل مساویاً لمبلغ

 ۱۷المحاســبة الــدولي رقــم  ریــالمعم المالیــة الســنویة األخیــرة وفقــاً ا سابقاً في القوائم والتي تم عرضھ۲۰۱۹سبتمبر
 فسیرات األخرى المتعلقة بھ. والت

 

 سبیة:محاال ساتیافیما یلي شرح التغیر في الس
 تعریف اإلیجار -أ

ر یایلمعــ یتضــمن إیجــار وفقــاً لتفســیر لجنــة ا یمثل عقد إیجــار أو ما إذا كان الترتیب سابقاً كانت المجموعة تحدد
إیجــار وفقــاً ب یمثــل أو یتضــمن ا إذا كــان الترتیــ قیــیم مــ . حالیاً، تقــوم المجموعــة بت٤ الدولیة للتقریر المالي رقم

ً . ویدلتعریف اإلیجار الجد ن إیجــار إذا یب كإیجار أو یتضــمتریعتبر الت ۱٦لمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  لفقا
 مادي.محدد لفترة زمنیة نظیر مقابل  صلم ألترتیب یعطي حق السیطرة على إستخداكان ا

 

ي فــ  مرار، إختــارت المجموعــة إســتخدام الحــق فــي اإلســت۱٦م عند التحول للمعیــار الــدولي للتقریــر المــالي رقــ 
 التقییم األولي للمعامالت. دامستخإ
 

ً  فقط على ۱٦لي رقم دولي للتقریر المالاتم تطبیق المعیار  إیجــار. یــتم  دقــوكع الترتیبات التــي تــم تحدیــدھا ســابقا
وتفســیر لجنــة تفســیرات ۱۷ســبة الــدولي رقــم فقاً لمعیار المحاجار وتیبات التي لم تمثل عقود اإلیإعادة تقییم التر

مالي رقم الدولي للتقریر الار وفقاً للمعیار جی. وبالتالي تم تطبیق تعریف اإل٤ریر المالي رقم لتقة لولیلدالمعاییر ا
م أو بعــده. عنــد بــدء أو إعــادة تقیــیم ترتیــب ۲۰۱۹ أكتوبر ۱لتي تم تعدیلھا في او ة أفقط على العقود الجدید ۱٦

ل مكون إیجاري وغیــر إیجــاري علــى ى كعل قدعالكونات إیجاریة، تقوم المجموعة بتوزیع المقابل في یتضمن م
 .ل النسبي لكل مكونقتأساس السعر المس

 
 كمستأجر -ب

. عند التحویل تم ۱۷لي رقم الدو تشغیلي وفقاً لمعیار المحاسبة ارإیجسابقاً، صنفت المجموعة إیجار الممتلكات ك
بالقیمــة الحالیــة  ۱۷ولي رقــم الدبة حاسلما ار التي كانت مصنفة كإیجار تشغیلي وفقاً لمعیارقیاس إلتزامات اإلیج
 تمویــ  م.۲۰۱۹ أكتــوبر ۱ض للمجموعــة كمــا فــي خدام معــدل اإلقتــراتبقیة مخصومة بإستمللمدفوعات اإلیجار ا

 ام أي مما یلي:یاس حق إستخدام األصل بإستخدق
 

ومة مخصــ دء البــ خ طبیقــھ مــن تــاریالدولي للتقریر المالي كــان قــد تــم ت القیمة الدفتریة كما لو كان المعیار -
 بیق األولي، أو؛طتبإستخدام معدل اإلقتراض للمستأجر بتاریخ ال

ً مب - بتطبیــق  یجــارات مســتحقة. قامــت المجموعــةإو  أبلغ یساوي إلتزام اإلیجار معدل بمبالغ مدفوعة مقــدما
 قة على كل عقود اإلیجار.ھذه الطری

 

تحت معیــار المحاســبة ف اإلیجارات صنیوت رافعتالمتعلق باإل الخیار العملي للتطبیقطبیق جموعة بتقامت الم
 لعقود اإلیجار. ۱٦الي رقم لدولي للتقریر المد تطبیق المعیار انع ۱۷الدولي رقم 

 :بإستخدام اإلعفاء المسموح في ةوعمجمقامت ال
o ۱۲ت لإلیجــارات التــي تكــون مــدتھا أقــل مــن عدم اإلعتراف بحق إستخدام أصول وإلتزامات اإلیجارا 

 ، وشھر
o و یق األولي،دام أصل عند التطبختیف المباشرة األولیة عند القیاس األولي لحق إسلتكاال عادتبإس 
o  ر تمدید أو إلغاء.خیار إذا كان عقد اإلیجار یتضمن ایجاإلإستخدام رؤیة مستقبلیة عند تحدید فترة 



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۹ 

 ة (تابع)السیاسات المحاسبیة الھام   -۳
 

 األثر على القوائم المالیة  -ج
 

 ل تحوالاألثر عند 
أصول وإلتزامات تراف بحق إستخدام مت المجموعة باإلعاق، ۱٦د التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم نع

 م یكــن ھنــاك أثــرقة. لــ وعــة مقــدماً واإلیجــارات المســتحاإلیجــار معــدل بالمبــالغ المدف مزاإلتإیجار بمبلغ یساوي 
 ل:حوند التاألثر ععلى األرباح المبقاة. فیما یلي  ھريجو
 م۲۰۱۹أكتوبر  ۱ 
  

 ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ إلتزامات إیجار
 ۱٬۱۲۱٬٥۰٥ م ۲۰۱۹أكتوبر  ۱ كما في جار المدفوعة مقدماً رصید مصروفات اإلی :یضاف

 ۲۹٬۱۳٤٬۲۰٥ ستخدام أصول إ حق
  

 ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ إلتزامات إیجار
 

 األثر خالل الفترة
علــى عقــود اإلیجــار التــي كانــت مصــنفة ســابقاً  ۱٦قــم ر لتطبیق الدولي للمعیار الدولي للتقریــر المــاليجة لكنتی

امــات تزلوإدي لایر ســعو ۲۷٬۸۰۸٬۸٦٦ام أصــول بمبلــغ ة بإثبات حــق إســتخدیلي، قامت المجموعغشكإیجار ت
 .ســتھالك ، وبلــغ مصــروف اإلم۲۰۲۰مــارس  ۳۱ ســعودي كمــا فــي لایر ۲٦٬۸٤۹٬٦٤۲ إیجــار بمبلــغ 
 ).٦  سعودي عن ذات الفترة (إیضاحلایر ۷۹۰٬۱۷٤ لایر سعودي ومصروف الفوائد  ۱٬۳۲٥٬۳۳۹

 
 مطبقةصادرة غیر اللاالمعاییر ج -۳

األولیة  قوائم المالیة ز التنفیذ حتى تاریخ إصدار الیح دخل فیما یلي المعاییر والتعدیالت التي صدرت ولكن لم ت
ذكورة أدناه على قوائمھا المت دیالتعلمعاییر والقوم المجموعة حالیًا بتقییم تأثیرات االموحدة المختصرة للمجموعة. ت 

المالیة األولیة   مائلقوأن التأثیر، إن وجد، لن یكون جوھریًا على ا  ع ذلك، تتوقعالموحدة، وم ةرالمالیة األولیة المختص
ریة  عندما یكون ذلك ممكنا، عندما تصبح سا ت،دیالتطبیق ھذه المعاییر والتع المجموعةتعتزم ،  موحدةالمختصرة ال

 ل.عوالمف
 

 ة للفترات السنویةریسا
 تعدیالتالمعاییر الجدیدة وال بدًءا من أو بعد تاریخ

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 لي الما ریالتعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقر
 )۳لي  لتقریر الماتعریف األعمال (التعدیالت على المعیار الدولي ل

ومعیار  ۱ معیار الدولي للتقریر الماليال علىت یالتعریف األھمیة النسبیة (التعد
 ) ۸المحاسبة الدولي 

 "عقود التأمین"  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  م ۲۰۲۱ینایر  ۱
 / يمتاح للتطبیق االختیار

سریان مؤجل إلى  یخ التار
 أجل غیر مسمى

 كشترلملمشروع امر وشركتھ الزمیلة أو اثستالموجودات بین بیع أو مساھمة الم
 ) ۲۸الدولي  ومعیار المحاسبة ۱۰التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
وائم  تأثیر جوھري على القم لیس لھا أي ۲۰۲۰ر ینای ۱اعتباراً من  ةسیرات والتعدیالت المطبقالتفو یرالمعای

 . للمجموعة المالیة 
 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۱۰ 
 

 اعیةات القطالمعلوم -٤
المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل  س أنساأ على یةتم تحدید أسلوب عرض القطاعات الرئیس

طبیعة  لك القطاعات. إن ھذه القطاعات منظمة ویتم إدارتھا بشكل منفصل حسبت تتجاتالف في منجوھري باإلخ
ق  اه عن طریتحدید القطاعات التشغیلیة المبینة أدن ات بحیث تشكل كل منھا وحدة منفصلة. یتممات والمنتجالخد
 لتكالیف. نشطة التجاریة والتي تحقق منھا المجموعة اإلیرادات وتتكبد األفي از ییالتم
ذي أجراه متخذ القرارات  اجعة الخصائص االقتصادیة ویتم تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التنظیم المر یتم

 . عةمجموللن قبل اإلدارة العلیا األقل والذي یتم مراجعتھ مالتشغیلیة كل ربع سنة على  
 

 ة التالیة: یسیلرئاألعمال ا المجموعة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة من خالل قطاعات سرتما
 

 قطاع االنشاءات ویشمل اآلتي:  
 إنتاج أنابیب صلب. )أ

 حدید التسلیح.  مصنع الیمامة ل )ب
 مصنع الھیاكل الفراغیة.  )ج
 

 ل اآلتي: رباء وبشمقطاع الكھ
 .ةمصنع أبراج الطاقة الكھربائی )أ

 الكھربائیة. ةألعمداع مصن )ب
 مصنع الطاقة الشمسیة. )ج
 

 أخرى:
 امة.  علارة تخص اإلدا وتتمثل في ممتلكات

 التقاریر القطاعیة 
 م۲۰۲۰ مارس ۳۱

 باللایر السعودي
 (غیر مراجعة)

 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

رادات یاإل  ۸۳۰٬٤۷٦٬۸۰۰ ۱٦۸٬۲٤۹٬۸۷۲ --  ۹۹۸٬۷۲٦٬٦۷۲ 
تاعالمبی فةتكل  (۷۳۸٬٤٥٥٬۷۹۷) (۱٦٤٬۸۹٥٬۸۰٤) -- (۹۰۳٬۳٥۱٬٦۰۱) 
القطاع(خسارة)  / حرب  ٥۲٬٦٤۹٬٥۷۷ (۱٦٬۹٥۷٬۹۳٦) -- ۳٥٬٦۹۱٬٦٤۱ 

     
 ۱٬٥۹۰٬۷٤۳٬۳٦۷ ۲۲٬٥۷٤٬۳۳۸ ٤۲۷٬۱۷٤٬۲۱۹ ۱٬۱٤۰٬۹۹٤٬۸۱۰ موجودات القطاع

عمطلوبات القطا  ٥٤۷٬۸۲۱٬۰۷٦ ۲۷۱٬۱۰٥٬۷۳۱ ۱٦٬٥۱٦٬۱۲۷ ۸۳٥٬٤٤۲٬۹۳٤ 
     

یةعاالتقاریر القط   
 م ۲۰۱۹ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)
 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات

    
 ٤۸۲٬۹٦۲٬۲۳۲ -- ۸٥٬۳۷۲٬۷۳۲ ۳۹۷٬٥۸۹٬٥۰۰ اإلیرادات 

 ٤۷۷٬۱۰٥٬۰۱٦ -- ۷٦٬٦٦۲٬٥۷۳ ٤۰۰٬٤٤۲٬٤٤۳ تكلفة المبیعات
 (۱۷٬٤۸۸٬۲۱۳) -- (٥٬٦٥٦٬٤٦٤) (۱۱٬۸۳۱٬۷٤۹) خسارة القطاع
     

قطاعلاموجودات   ۸۹۸٬٦۸۲٬٦٤۲ ۲۷۱٬۸٤۰٬۲٤٦ ۲۳٬۸۱۹٬۹۰۱ ۱٬۱۹٤٬۳٤۲٬۷۸۹ 
عاطالقمطلوبات   ٤۰۳٬٤۳۸٬٤۹۱ ۳۳٬۸۱۱٬۳۹۰ ۱٥٬٤٥۹٬۳۹۸  ٤٥۲٬۷۰۹٬۲۷۹ 

 
 



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۱۱ 

 ممتلكات وآالت ومعدات  -٥
 معدات:الالت واآلات وبصافي القیمة الدفتریة للممتلك فیما یلي بیان )أ
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۰۱۹۲
 
 

 اجعة)ر مر(غی 
 لایر سعودي

 (مراجعة) 
 لایر سعودي

   

 ۸۳۱٬۳۳۹٬۱٥۸ ۸٤۳٬۹٤۹٬۱٥۳ إجمالي التكلفة  
 )۳٥۸٬۹۰۲٬٥٥۹( (۳۸۰٬۰۲۷٬۲۲۹) مالي مجمع اإلستھالك جإ

 )۲٬۲۷۲٬۷۲٤( (۲٬۲۷۲٬۷۲٤) خسائر اإلنخفاض في القیمة 
 ٤۷۰٬۱٦۳٬۸۷٥ ٤٦۱٬٦٤۹٬۲۰۰ ة الدفتریة القیمصافي 

 

عودي  معدات، ممتلكات ومعدات مرھونة لصالح صندوق التنمیة الصناعیة الساآلالت والات ولكمتالم منتتض )ب
فتریة في  ص فرع الشركة، مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا، بلغ صافي قیمتھا الدخت") ("الصندوق

 .)عوديس  ن لایریومل ٥٦٫۳م:  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰(ملیون لایر سعودي  ٥۳٫۱۱ مبلغم ۲۰۲۰ مارس ۳۱
 
  ۳۰م (۲۰۲۰ رس ما ۳۱ي كما في ملیون لایر سعود۱۱٥٬۳۸ ني الشركة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة إن مبا )ج

یئة المدن الصناعیة  ملیون لایر سعودي)، مقامة على أراضي مستأجرة من ھ ۱۱۹٫۹۱م: ۲۰۱۹سبتمبر 
لتجدید لمدة یجار قابل لاإل ـ،ھ۱٤۲۹ الشو ۲۹سنة تبدأ في  ۲۰زي لمدة نیة بإیجار سنوي رمومناطق التق

نیة، ما عدا مصنعي األعمدة عملف ا بواسطة األطرا مماثلة بنفس الشروط أو شروط أخرى كما ھو متفق علیھ
 .واألبراج حیث أنھما مقامان على أرض مملوكة للشركة 

 
  مارس  ۳۱في ا كم وديسعون لایر ملی ۷۹٬۳ والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة تقع مباني مصنع الشركة التابعة  )د

ة امالع أجرة من اإلدارةسعودي) على قطعة أرض مست ملیون لایر ۸۱٬۸: م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰( م۲۰۲۰
ي إسمي. اإلیجار قابل للتجدید  ھـ بإیجار سنو۱٤۲۷ربیع الثاني  ٥سنة، تبدأ من  ۳٥للھیئة الملكیة بینبع لمدة 

 عنیة.األطراف الم اسطةھ بولیع وشروط أخرى كما ھو متفقأمدة مماثلة بنفس الشروط ل
 

 التالیة:  تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات المشروعات تحت التنفیذ )ه
 ارسم ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
   

 ۳٬۰۱۰٬۷٥۰ ۱۰٬٦٤٥٬۹۹۸ إنشاء مصنع شركة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة  
 -- ۱٬۱٥٥٬۹۷۸ طاقة الریاح مةظمشروع أن

 ۹۱۸٬۰٤۷ ۱٬۱۲۹٬۲۹۹   ردینللمو ةمقدم اتمدفوع
 ۲٤٥٬۸۰٤ ۱٬٤۷۹ األعمدة  –روع تجدید وتطویر حوض الجلفنة مش

 ۷٬۷۲۸ -- أخرى 
 ۱۲٬۹۳۲٬۷٤٬ ٥٤۱۸۲٬۳۲۹ 

 
 
 
 
 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۱۲ 
 

 عقود اإلیجار  -٦
فیما یلي   ."عقود اإلیجار"  ۱٦لي رقم ر الدولي للتقریر المابتطبیق المعیا المجموعة م، قامت ۲۰۱۹أكتوبر  ۱بتاریخ 

 : م۲۰۲۰ مارس ۳۱المنتھیة في  م األصول خالل الفترةق إستخداالحركة على ح
 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 جعة)(مرا (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي  
   

 -- ۲۹٬۱۳٤٬۲۰٥ م ۲۰۱۹أكتوبر   ۱الرصید في 
 -- ) ۱٬۳۲٥٬۳۳۹( لفترةاإلستھالك خالل ا

 -- ۲۷٬۸۰۸٬۸٦٦ م ۲۰۲۰ مارس ۳۱الرصید في 
 

 : م۲۰۲۰  مارس ۳۱حركة على إلتزامات عقود اإلیجار خالل الفترة المنتھیة في  فیما یلي ال -
 

 رسام ۳۱ 
 م۰۲۰۲

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي  
   

 -- ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ م ۲۰۱۹وبر أكت  ۱الرصید في 
 -- ۷۹۰٬۱۷٤   الفوائد مصروف 

 -- (۱٬۹٥۳٬۲۳۲) مسدد خالل الفترةال
 -- ۲٦٬۸٤۹٬٦٤۲ م ۲۰۲۰ مارس ۳۱الرصید في 

 
 ما تم تبویبھا في قائمة المركز المالي الموحدة:ار كیجإلتزامات اإل فیما یلي -
 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

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

 -- ۲٤٬٦٦۰٬۷۸۰ ألجل م قصیر اإلتزا
 -- ۲٬۱۸۸٬۸٦۲ إلتزام طویل األجل 

 ۲٦٬۸٤۹٬٦٤۲  -- 
 

 
 
 



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۱۳ 

 خزونم -۷
 یلي:ما ون المخزون میتك

 
 إیضاح

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 باللایر السعودي دي باللایر السعو  

    

 ٦۳۰٬۱۱٦٬۱۷۸ ۳٤۷٬۳٦۲٬٦۸۲  مواد خام
 ۱۱۱٬۲٦۸٬۸۳٥ ۱۰۰٬۰۹۳٬۷۹۷  تامإنتاج 

 ۱٦٬٤۳۹٬۹٦۱ ۲۹٬٤۱۰٬۰٥٥  إنتاج تحت التشغیل
 ٥۱٬٦۳۸٬۱۳۱ ٥۲٬۸٥٦٬۹٤٤  قطع غیار

 ۸٬۷٥۱٬۷۸۸ ٥۰٬۹٥٥٬۱٤۹  ة بالطریق  بضاع
  ٥۸۰٬٦۷۸٬٦۲۷ ۸۱۸٬۲۱٤٬۸۹۳ 

أ  -۷ زون بطيء الحركة یخصم: مخصص أصناف مخ  )۱۲٬۲۷۹٬۷۸٥( )۹٬۱۷۲٬۳۸۲( 
  ٥٦۸٬۳۹۸٬۸٤۲ ۸۰۹٬۰٤۲٬٥۱۱ 

 
 / السنة:  الفترةكة على مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة خالل أ فیما یلي الحر-۷

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۱۹۲۰

 (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

   

السنة ترة / الفالرصید في بدایة   ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ ۸٬۰٥۳٬٦۰۰ 
 ۱٬۱۱۸٬۷۸۲ ۳٬۱۰۷٬٤۰۳   السنة / الفترة المكون خالل
السنة الفترة / نھایة الرصید في   ۱۲٬۲۷۹٬۷۸٥ ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ 

 
 ذمم تجاریة مدینة -۸

 
 لمدینة مما یلي:یة اجارون الذمم التتتك -أ

 
 إیضاح

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) غیر مراجعة)(  
 باللایر السعودي سعودي باللایر ال  
    

 ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥ ۳٤۳٬٦۱۱٬۲٦۳ ۱۳ عالقة راف ذات  أط -تجاریون  عمالء
 ۹۰٬۱٥٥٬۹۸۱ ۱۲۰٬٥۳۲٬٤۱٦  أخرى  –عمالء تجاریون 

 ۲۱۸٬۲۹۱٬۱۹٦ ٤٦٤٬۱٤۳٬٦۷۹  اإلجمالي
 )۸٬۱۹۳٬۹۲۳( (۹٬۲۱٥٬۹۷۳) الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةیخصم: مخصص 

  ٤٥٤٬۹۲۷٬۷۰٦ ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳ 
 

 السنة:  الفترة / خالل عةة المتوقالخسائر اإلئتمانیفیما یلي الحركة في مخصص  -ب
 

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

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

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

السنة  /الفترة المكون خالل    ۱٬۰۲۲٬۰٥۰ ۱٬۸۹٦٬۷٦٤ 
/ السنة الفترةالرصید في نھایة    ۹٬۲۱٥٬۹۷۳ ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ 

 

 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۱٤ 
 

 ذمم تجاریة مدینة (تابع)     -۸
 

   لغ رصیدھم القائم ب عمالء فقط ثمانیةات الفترة تخص % من إجمالي مبیع٥۹إن  م۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في  -ج
 .)سعودي لایر ۱٥٤٬۲۹٥٬۰٤٥  :م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰في   ٪٥۹ي ( سعودلایر  ۳۸۱٬۲۷٦٬۸٦۳

 
 كما في تاریخ القوائم المالیة:مدینة جاریة الفیما یلي أعمار الذمم الت -د

 

 م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ م۲۰۲۰ مارس ۳۱ 

 الرصید المدة
 اإلنخفاض
 الرصید  في القیمة

 اإلنخفاض
 في القیمة 

 (مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي لایر السعوديلبا باللایر السعودي لسعودي اللایربا 

     

 ۱٤۹٬۳۹۰ ۱٦٤٬٤۷۹٬۸٦٤ -- ۳۸۱٬۷۱۷٬٦۹٥ ر مستحق غی
 ٤۸۰٬۰٦۰ ۳٦٬۰۹۱٬۱٥۳ -- ٦۳٬٥٤۳٬۱۹۲ یوم ۹۰من صفر إلى 

 ۱٬۰۷٥٬۷۱۷ ۱۱٬۱۲۷٬٤٥٤ ۳٬۱٤۷٬۸۳۱ ۱۲٬۸۱٤٬٦٥۰ یوم ۱۸۰إلى    ۹۱من 
 ٦٬٤۸۸٬۷٥٦ ٦٬٥۹۲٬۷۲٥ ٦٬۰٦۸٬۱٤۲ ٦٬۰٦۸٬۱٤۲ وم ی ۱۸۱أكثر من 

 ٤٦٤٬۱٤۳٬٦۷۹ ۹٬۲۱٥٬۹۷۳ ۲۱۸٬۲۹۱٬۱۹٦ ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ 
 

 بنكیةھیالت تس -۹
 تسھیالت بنكیة من بنوك محلیة

سبتمبر  ۳۰( سعودي ملیار لایر ۸۳۱, إجمالیھاالمجموعة تسھیالت بنكیة بلغ ، لدى م۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في 
 ملیون لایر سعودي ۹۸٦ غالمستخدم منھا مبلبلغ لیة المح مع بعض البنوكي) ملیار لایر سعود ۱٫۹۸م: ۲۰۱۹

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

ومصنع  شمسیةة الق لطامة في إنشاء مصنع شركة الیمامة ألنظمة ااھوطني للشركة األم للمسي اللعربامنحھ البنك 
ة  صناعینمیة الصندوق الت ، باإلضافة إلى قرضلشركة الیمامة ألنظمة طاقة الریاح وتمویل رأس المال العام

حمل ت . إن كافة التسھیالت البنكیةمة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھاع الیمامصن السعودي طویل األجل لتمویل توسعة
ً لألسعار السائب ألم والشركة  كة االشر دات ألمر صادر منسوق ومضمونة بواسطة سندة في العموالت بنكیة وفقا

 لبنوك المحلیة. التابعة ل
 
 قروض قصیرة األجلال )أ(

الغ غیر مسددة تحت حساب تسھیالت سحب على المكشوف مبفي تتمثل القروض البنكیة قصیرة األجل 
 لمال العامل. ات رأس االتجاریة لتمویل متطلب بنوكض العل مع بجقصیرة األوتسھیالت قروض 

 
 :جل من اآلتيتتكون القروض البنكیة قصیرة األ

 مارس ۳۱  
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
  السعوديباللایر باللایر السعودي   
    

 ٤۹۸٬۹۸۷٬٦٥۹ ٥٦۱٬٦٦۲٬۷۸۰  البنك العربي الوطني 
 ۱۲۳٬۱۰۹٬۳۸۱ ٥٦٬۰۰۰٬۰۰۰  نسيالفر لسعوديا البنك
 ۳۱٬۹۳۳٬٤۳۳ --  ثمارتلإلسالسعودى  البنك
  ٦۱۷٬٦٦۲٬۷۸۰ ٦٥٤٬۰۳۰٬٤۷۳ 
 

 جلیل األطو يصندوق التنمیة الصناعیة السعودض قر )ب(
م على قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي بغرض توسعة  ۲۰۱۳أكتوبر  ۳۱حصلت الشركة في 

سدد ، ویابتةثبفائدة   سعوديملیون لایر ۱٦٫۹ دة الكھربائیة وملحقاتھا بحد أقصىعممة لألع الیمامصن
  ۱٥م وتنتھي في ۲۰۱٥یولیو  ۳۱ھـ الموافق ۱٤۳٦شوال  ۱٥القرض على أقساط نصف سنویة تبدأ في 

المقامة أو  م، ھذا القرض مضمون برھن المباني والمنشآت۲۰۲۰نوفمبر  ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۲ربیع الثاني 
كل ما یتم الحصول علیھ  تھ ولحقاممعداتھ وتوابعھ وووآالتھ  ي ستقام على أرض المصنع مع كامل المصنعلتا

 لتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة معینة.وع، تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط واالحقاً من أجل المشر
 



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۱٥ 

 تسھیالت بنكیة (تابع)     -۹
 

 األجل طویلة قروضال )ج(
 :یلي فیما  جلألطویلة اتتمثل القروض 

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۰
 رسبتمب  ۳۰

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

 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ك العربي الوطنيالبن
 ٦٬۹۱۱٬۸٥٤ ٤٬۹٦۲٬٥۰٦ قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي  

 ٤۲٬٤٦۲٬٥۰٤٦٬ ٦۹۱۱٬۸٥٤ 
 

 ا یلي:كم ختصرةالموحدة الم في قائمة المركز المالي جل ألطویلة ا تم عرض القروض

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۰
 رسبتمب  ۳۰
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي للایر السعوديبا 

   
 ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ متداولة الجزء غیر المتداول تحت بند المطلوبات غیر ال

 ۱۱٬۹۱۹٬۳۰۷ ۷٬٤٦۹٬۹٥۹ متداولة الول تحت بند المطلوبات الجزء المتدا
 ٤۲٬٤٦۲٬٥۰٤٦٬ ٦۹۱۱٬۸٥٤ 

 
 یلي:  كما األجل قروض طویلةال نم ولاالمتد غیر الجزء یستحق

 لعام ا
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

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

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

 ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ اإلجــمالي 
 
 
 
 
 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۱٦ 
 

 
 الزكاة -۱۰

 
 مخصص الزكاة )أ

 فیما یلي الحركة على مخصص الزكاة:
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

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

 ۱۸٬۱٤۹٬۰۲۹ ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ أول الفترة / السنة  دیالرص
 ۷٬٥۳۰٬۷۹۱ ٤٬۷۲٥٬۲٦۲ ة / السنة المحمل علي الفتر

 ) ۱۰٬٤۷۸٬۷۳۲( )۷٬۹۷۸٬۷٦۱( السنة   المدفوع خالل الفترة /
 ۱۱٬۹٤۷٬٥۸۹ ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ 

 الوضع الزكوي )ب
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

ســبتمبر  ۳۰نتھــي فــي وات منذ بدایة التأسیس حتى العــام المسنقامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن ال
م. ۲۰۲۱ ینــایر ۳۰صــالحة حتــى المســتحقة وحصــلت علــى شــھادة زكــاة  . وبموجبــھ دفعــت الزكــاةم۲۰۱۹

عامــة للزكــاة م طالبــت فیــھ الھیئــة ال۲۰۱۱م حتــى ۲۰۰۸زكویة عن الســنوات مــن إستلمت الشركة ربوطات 
ات تراض على الربوطــ كة باإلعملیون لایر سعودي وقامت الشر ۹٫۹بلغ بموالدخل "الھیئة" بفروقات زكویة 

ئیة الزكویة الضریبیة كما قدمت الشركة خطاب ضمان عتراض الشركة إلى اللجنة اإلبتداالمذكورة وتم رفع إ
ن اللجنــة بقبــول اإلعتــراض عــن الســنة المالیــة للھیئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ المطلوب، صدر قــرار مــ 

إلســتئنافیة ھ. لقد أصدرت اللجنــة ام حتى تاریخ۲۰۱۲نوات من م. ولم یتم إستالم أي ربوطات عن الس۲۰۱۱
لمصــادق علیــھ مــن قبــل م وا۱٤/۳/۲۰۱۸ـھــ الموافــق ۲٦/٦/۱٤۳۹) بتاریخ ۱۸۷٥(الضریبیة قرارھا رقم 

ل اســتئناف بــوم، حیث تم ق۱/۳/۲۰۱۸ھـ الموافق ۱۳/٦/۱٤۳۹یخ ) بتار٤۹۸۹وزیر المالیة بالخطاب رقم (
ــكلیة ــة الش ــن الناحی ــام ال الشــركة م ــةأم ــة اإلبتدائی ــة المن لجن ــوام المالی ــي لألع ــة ف ــى ۳۰/۹/۲۰۰۸تھی م وحت

ئیة النظر فــي إعتــراض الشــركة موضــوعاً، كمــا م، وطلبت اللجنة االستئنافیة من اللجنة اإلبتدا۳۰/۹/۲۰۱۰
 ة الشركةاإلبتدائیة بالموافقة على حسم مساھم نة) تأیید اللجنة اإلستئنافیة قرار اللج۱۸۷٥( تضمن القرار رقم
فــي فــروق الســنوات  ينــد الرئیســ م والــذي یمثــل الب۳۰/۹/۲۰۱۱یة فــي للسنة المالیة المنتھ في أرض الملیسا

شــركة فــي غالبیــة م المعترض علیھا، وتضمن تأیید ال۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتى ۳۰/۹/۲۰۰۸المالیة المنتھیة في 
ھــائي للســنة لــربط الزكــوي النیصدر  ا م، ولم۳۰/۹/۲۰۱۱لمالیة المنتھیة  في ا البنود المعترض علیھا للسنة

م ۲۰۱۰م وحتــى ۲۰۰۸ي الفروقات عــن الســنوات المالیــة مــن م حتى تاریخھ، علماً بأن إجمال۲۰۱۱المالیة 
م، بعــض ۲۰۲۰مــارس  ۲۳كــاة والــدخل، فــي ملیــون لایر ســعودي. وقــد طلبــت الھیئــة العامــة للز ۷٫٥تبلغ 

ــات التفصــیلیة والتح اتالمســتند ــة الخلوالبیان ــاألیلی ســبتمبر  ۳۰ حتــى م۲۰۱٥بر ســبتم ۳۰مــن عوام اصــة ب
 م.  ۲۰۲۰د الھیئة بھا خالل شھر مایو م، وسوف تقوم الشركة بتزوی۲۰۱۹

 
 مة لحدید التسلیحشركة الیما

ســبتمبر  ۳۰فــي ھــيحتــى العــام المــالي المنتقدمت الشركة اقراراتھا الزكویة عن االعــوام منــذ بدایــة النشــاط 
حقة في تلك االقرارات  وتــم الحصــول علــى شــھادة زكــاه نھائیــھ صــالحھ اه المستم وقامت بسداد الزك۲۰۱۹
م. انھت الشركة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من تاریخ ۲۰۲۱ینایر ۳۰حتى 

 ۳۰ھیة في . اما بالنسبة لألعوام المالیة المنتم۲۰۱٦سبتمبر   ۳۰منتھي في  تأسیس الشركة حتى العام المالي ال
فأنھا مازالت تحت الدراسة من قبل الھیئة ولــم یصــدر عنھــا اي ربــوط  ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰و  ۲۰۱۷سبتمبر 

 ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰زكویة حتى تاریخھ.استلمت الشركة ربط زكوي نھائي معدل عن العام المالي المنتھي في 
ركة حــول ھــذه قبــل الـشـ  م وقــد تــم تقــدیم إعتــراض مــن۲۷/۰۲/۲۰۲۰ یخلایر بتــار ۹۸۳٬۹٦۲٫۷۲غ بمبـلـ 

ــ الموافــق ۲۳/۰۷/۱٤٤۱الفروقــات وتــم اســتالمھ مــن الھیئــة بتــاریخ  م. وفــي تــاریخ ۱۸/۰۳/۲۰۲۰ـھ
م تم رفض االعتراض المقدم كلیا من قبل الھیئة. وعلیھ فأن الشركة بصدد التظلم علــى قــرار ۱۱/۲۰۲۰/۰٥

 للجان الضریبیة.  ة ھیئة لدى األمانة العامال
 



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۱۷ 

 السھم )خسارةربحیة / ( -۱۱
 
 السھم األساسیة )ارةخس( /یة حبر

للتوزیع على المساھمین لألسھم  ةالقابل )الخسارةالربح / (سھم األساسیة بناًء على ال )خسارةربحیة / (تم إحتساب 
  ٥۰٫۸والبالغة  المختصرة األولیة بتاریخ القوائم المالیة لمتوسط المرجح  لعدد األسھم العادیة القائمةالعادیة وا

 سھم. ونملی
 
 مساھمین العادیین (األساسي)على ال ئدالعا )الخسارةبح / (رلا )۱

  ةالستلفترة  
 أشھر المنتھیة 

 مارس ۳۱في 
 ۲۰۲۰م

   الستةلفترة 
 أشھر المنتھیة

 مارس ۳۱في 
 ۲۰۱۹م 

   

 (۰٫۳۸) ۰٫٤۸ على مساھمي الشركة  السھم العائد) خسارة( /ربح 
 
 ساسیة)األاألسھم القائمة ( مرجح لعددمتوسط اللا )۲

  الستةفترة ل 
 منتھیة أشھر ال

 مارس ۳۱ في
 ۲۰۲۰م

   الستةلفترة 
 ھیةأشھر المنت

 مارس ۳۱في 
 ۲۰۱۹م 

   

۰۰٥۰٬۸۰۰٬۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ أسھم عادیة مصدرة في بدایة الفترة  
 -- -- أثر األسھم المصدرة 

الفترةي نھایة ف المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة   ٬۸۰۰٬۰۰۰٥۰  ۰۰٥۰٬۸۰۰٬۰  
 

 السھم المخفضة )خسارة( / ربح
للتوزیع على المساھمین لألسھم  ةالقابل الخسارةالربح / لى السھم المخفضة بناًء ع )خسارة( / ربحساب تم إحتی

 . ، إن وجدم العادیةھجح لعدد األسھم العادیة القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسالعادیة والمتوسط المر
 

 )ةخسار( / ربح عن السھم المخفض الیختلف )خسارة( / ربح فإن خفضة وبالتاليم ھموجد أسال ی الفترةخالل 
 السھم األساسیة. 

 
 المحتملة  وااللتزاماتالرأسمالیة  االرتباطات -۱۲

 
  ت الضمان اابخطمن ، بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل الجزء غیر المغطى م۲۰۲۰ مارس  ۳۱في  )أ(

سبتمبر  ۳۰( ، سعودي ون لایرملی۱۲۸٬٥مبلغ  وعةابة عن المجمینالمحلیة البنكیة التي تصدرھا البنوك 
  ون لایر سعودي).لیم ۱٤٥:  م۲۰۱۹

 

  ملیون  ۱۹۷ قائمة ات إعتمادات مستندیةلة مقابل خطابالمحتماإللتزامات بلغت قیمة  م۲۰۲۰ مارس ۳۱في  )ب(
ل العادیة  امیاق األعملیون لایر سعودي) والتي صدرت في س ۸٦ م:۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰( لایر سعودي،

 للمجموعة. 
 

  ۱۲٫۹۸ ة المتعلقة بالمشروعات تحت التنفیذ مبلغرأسمالیالرتباطات بلغت اإل م۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في  )ج(
 ملیون لایر سعودي). ۱۷٫۳:  م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي (

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  -۱۳

خدمات والتي تتم وفقاً  بیعات بضائع وتقدیم مشتریات وم ي أساسیة فثل المعامالت مع أطراف ذو عالقة بصفة متت
  ۲۳بتاریخ  ویتم إعتمادھا بواسطة اإلدارة والتي أجازتھا الجمعیة العامة للمساھمین المنعقدة ق علیھاتفلشروط م

 تالیة: لت واألطراف امع المنشآ م۲۰۲۰مارس  ۱۸ھـ الموافق ۱٤٤۱ رجب



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۱۸ 
 

 (تابع) ةق ذات عال معامالت وأرصدة مع أطراف  -۱۳
 
 واألرصدة الناتجة عنھا: م۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة  ةالست خالل فترة معامالت مع األطراف ذو عالقةفیما یلي ال -أ

 
بیعة العالقةط معامالت مع أطراف ذات عالقة   طبیعة المعاملة 

في  ةالمنتھیرأشھ الستةلفترة مبلغ المعاملة 
مارس  ۳۱  الرصید كما في  

   
 ۲۰۱۹م  ۲۰۲۰م

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰

سبتمبر ۳۰  
 ۲۰۱۹م 

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

      ):۸تحت بند ذمم تجاریة مدینة (إیضاح 
 ٦۹٬۱٥۲٬٦٥۳ ۲۳٥٬۳٥٥٬۳٦۸ ۹۳٬۹۲۸٬۸۷۷ ۳۲٦٬۰۲٦٬۳۱٦ مبیعات مساھم *-وأوالده  بادرالمھیدشركة عبد الق

 ۱۳٬۳۹٤٬۱٤۰ ۳۳٬۰۸٤٬۰٥۷ ۲٦٬۸۲۸٬۸۸۷ ۲۹٬٤٥۹٬۹۹۳ مبیعات مساھم ** - وأوالدهد  شركة راشد عبد الرحمن الراش
 ۱۱٬۰۲٦٬۱٤۰ ۲۰٬٤۲۹٬۲۱٦ ٤۷٫۹۱۳٫۲٦۷ ٤٦٬۹۸٤٬۲۳۲ مبیعات مساھم ة  شركة المھنا التجاری

 ۲۹٬۳۷۹٬۳٦۲ ۲٤٬۳۲۱٬۳٤٤ ۳۸٫۹۷۰٫۳۱۸ ۲۷٬۲۳۹٬٥۰۹ مبیعات مساھم *** -ة المھنا للحدید عمجمو
ً ء (سابقناشركة مدار لمواد الب مساھم في   الفوزان لمواد البناء) شركة ا

 الشركة التابعة
 مبیعات

٤٤٬٤٤۷٬۱۳٦ ۱٤٫٤٦٥٫۱۳۹ ۲۳٬۹۲۹٬۰۰۳ ٥٬۱۸۲٬۹۲۰ 
 -- ٦٬٤۹۲٬۲۷٥ ۱٬۱۷۳٬٦۰۰ ۷٬٥٦۹٬۰۰۰ مبیعات مساھم شركة المعجل التجاریة 

     ۳٤۳٬٦۱۱٬۲٦۳ ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥ 
       ریة دائنة  تحت بند ذمم تجا

 ۱٤٬۱۷٥ ۲۹٬۱۰٦ ۲٤٥٬۹٥۸ ۸۰۲٫۱۲۸ مشتریات مساھم * -ب وأوالده ددرالمھیقاشركة عبد ال
مساھم في   الفوزان لمواد البناء)(سابقاً شركة شركة مدار لمواد البناء 

عةالشركة التاب تمشتریا   ۷۸٬۳۸٦ ٤۱٥٬۷۱۱ -- -- 
 -- -- ۲۹٬۷۱۷ ۷۰٬٥٦۰ مشتریات مساھم ** -وأوالده راشد  لاالرحمن  شركة راشد عبد

         ۲۹٬۱۰٦ ۱٤٬۱۷٥ 
   

 اد البناء وشركة ثبات للمقاوالت. * یشمل التعامل مع شركة عبد القادر المھیدب وأوالده، شركة مصدر لمو
 ناء.لبوشركة الراشد لمواد ا یكانیكیةل الكھربائیة والماألعما تیة لخدماالرحمن الراشد وأوالده، الشركة السعود راشد عبد ** یشمل التعامل مع شركة

 مجموعة المھنا للحدید تخص المساھم مھنا بن عبد هللا المھنا. ***



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۱۹ 

 أطراف ذات عالقة (تابع) معامالت وأرصدة مع  -۱۳
 

  أنشطة ةبیھ ومراقرسون السلطة والمسئولیة في تخطیط وتوجاالذین یم موظفي اإلدارة العلیا ھم األشخاص -ب
 سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك).(أي مدیر ك باشرة أو غیر مباشرة بما في ذلالمجموعة بصورة م

 
 ما یلي:  أشھر ةالستفترة بلغ بند الرواتب واألجور وما في حكمھا خالل 

 

 طبیعة المعاملة

  الستةلفترة 
 المنتھیة  أشھر

 رسام ۳۱في 
 ۲۰۲۰م

   الستةلفترة 
 أشھر المنتھیة

 سرما ۳۱في 
 ۲۰۱۹م 

 (غیر مراجعة) )(غیر مراجعة  
 السعودي باللایر ديعوباللایر الس  

    
 ۳٬۳۰٥٬۹۳۹ ۳٬۲۹۰٬۳۷٦ اتب وبدالت وحوافزور موظفي اإلدارة العلیا

 
 ح موزعةأربا -۱٤

س مار ۳۱ و م۲۰۲۰ مارس ۳۱المنتھیة في  تافترات خالل الفتر لم یتم اإلعالن عن أي توزیعات أرباح عن أي
 م.۲۰۱۹

 
 ات أخرىصمخص -۱٥

 
 السنة:الفترة / الحركة على المخصص خالل  فیما یلي )أ(

 

 إیضاح

  الستةلفترة 
 أشھر المنتھیة 

 مارس ۳۱في 
 م۲۰۲۰

للسنة المنتھیة في  
 بتمبر س ۳۰

 م ۱۹۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

    
۱۱۸٬٥۱٤٬۱٤ --  الرصید في بدایة الفترة / السنة    

فى الغرض منھتص إنصمخ ب -۱٥   -- )۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱ (  
الفترة / السنة الرصید في نھایة    -- -- 

 
المخصــص المحتســب للفروقــات مــا  ة المالیــةلایر سعودي في بدایة السن ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱یمثل الرصید البالغ  )ب(

 ینبــعوبیــل لجء والمیــاه باالكھربــا ركة مرافــقســتھلكة فعلیــاً والمفــوترة مــن شــ مبین كمیــة الكھربــاء والمیــاه ال
كمیات المتفق علیھا مع الشركة التابعة بما یسمى بند السعة المحجوزة وذلك عن الفترة مــن ("مرافق") وبین ال

 م.۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰م حتى ۲۰۱٥ینایر  ۱
 

 م یتضمن ما یلي: ۲۰۱۹فبرایر  ۲۸إستلمت الشركة التابعة خطاب من شركة مرافق بتاریخ 
 

 م وما بعد ذلك.۲۰۱٥لسنوات سعة المحجوزة عن الند اببات اللتابعة من مطالشركة اإعفاء  -۱
 فذ. إعتبار بند شرط السعة المحجوزة في اإلتفاقیة الموقعة مع الشركة التابعة غیر نا -۲
 

وتم  لایر سعودي ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱البالغ وًء علیھ فقد تم رد رصید المخصص المكون في السنوات السابقة وبنا
خالل السنة   الموحدة الخسارة والدخل الشامل اآلخري قائمة الربح أو فخرى أ لیة غید إیرادات تشجھ في بنإدرا

 . م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۲۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱٦
في ذلك مخاطر العملة   اعة تعرضھا لعدة مخاطر مالیة متنوعة تتضمن: مخاطر السوق (بمطة المجموإن أنش

 إلئتمان ومخاطر السیولة.  األسعار) ومخاطر ا خاطرمدة وائخاطر سعر الفعادلة ومالقیمة الومخاطر 
ف إلى التقلیل من  وقعة ویھدیركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة ككل على التقلبات في األسواق المالیة غیر المت

 موعة المالي. جالتأثیرات السلبیة المحتملة على أداء الم
 

 لیةخاطر الماإطار إدارة الم
العلیا بموجب السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم ر من قبل اإلدارة طلمخااارة إدتنفیذ سیاسة یتم 

تعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. إن أھم أنواع  مالیة بالاإلدارة العلیا بتحدید وتقییم والتحوط للمخاطر ال
 تدفقات النقدیة. لدة لئالفار لعادلة وأسعاالقیمة االعملة،  اطر ھي مخاطر اإلئتمان، مخاطرخالم
 

یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فریق اإلدارة  
عات یقوم فریق العمل بإجراء إجتما المسئول عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة.  نفیذیة ھوالت

ت یتم إبالغ مجلس اإلدارة بھا من خالل لجنة  باإلمتثال للسیاسا تعلقتمور أ أي تغیرات أومنتظم، وبشكل 
 المراجعة. 

 
ة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق  یق اإلداریتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فر

ة رقابیة مسئولة  ئر بییلتطوت رة واإلجراءایر اإلداریب ومعایوتھدف المجموعة من خالل التد . وأنشطة المجموعة
 بناءة بحیث یكون جمیع الموظفین على درایة بأدوارھم وإلتزاماتھم.و
 

ة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى اسات إدارتشرف لجنة المراجعة على إمتثال اإلدارة لسی
 . عةاجھھا المجموالتي تو بالمخاطر طار إدارة المخاطر فیما یتعلقإمالئمة 

 
وذمم مدینة مدینة  تجاریة  جة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد وما في حكمھ، ذمموات المالیة المدرداأل نإ

ان السیاسات یدائنة أخرى. إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنھا في ب ائنة وذمم أخرى، قروض، ذمم تجاریة د
 كل بند.الفردي المتعلق ب

 
 سوقمخاطر ال

ادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة قد تتذبذب بسبب التغیرات في اطر أن القیمة العخالم يوق ھلسمخاطر ا 
من المخاطر وھي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت،  ثة أنواعأسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثال

 طر األسعار األخرى.اومخ
 

 دة عار الفائمخاطر أس
 ل بفائدة متغیرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق. یھا المجموعة وتحمللت عص تي حالیلي القروض  فیما

 
القیمة الدفتریة كما  

 سبتمبر ۳۰في 
 م ۲۰۱۹

تریة كما القیمة الدف 
مارس ۳۱في   

 ۲۰۲۰م

 

 الت فائدة متغیرةدأدوات مالیة بمع (غیر مراجعة) (مراجعة)
   

 قروض ٦٦۰٬۱۲٥٬۲۸٦ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷
۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ٦٦۰٬۱۲٥٬۲۸٦  



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۲۱ 

 ارة المخاطر المالیة (تابع)إد   -۱٦
 

 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
طة أســاس فــي معــدالت الفائــدة فــي تــاریخ المركــز نق ۱۰۰في یعكس الجدول أدناه التأثیر المحتمل المعقول للتغیر 

 خرى.غیرات األجمیع المتح أو الخسارة مع إفتراض ثبات بالمالي على الر
 

  )سارةخال( / الربح
 م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰

  (مراجعة)

  )الخسارة(الربح / 
 م۲۰۲۰ مارس ۳۱

 (غیر مراجعة)

 

الزیادة في نقاط  
األساس المتعلقة 

 ةبأسعار الفائد
 ة أساسنقط ۱۰۰

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 قطة أساسن ۱۰۰

الزیادة في نقاط  
لقة ساس المتعاأل

 ار الفائدةبأسع
 سأسا  ةنقط ۰۰۱

النقص في نقاط 
ساس المتعلقة األ

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

 
 
 

 

     
 قروض ٦٬٦۰۱٬۲٥۳ )٦٬٦۰۱٬۲٥۳( ۷٬۰۰۹٬٤۲۳ )۷٬۰۰۹٬٤۲۳(

 
 عمالت األجنبیةمخاطر ال

 یــرن المجموعــة غجنبیــة. إعمــالت األة نتیجة لتقلبات أسعار صرف الیتتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مال
سعار صرف العمالت األجنبیة خــالل دورة أعمالھــا العادیــة، نظــراً ألن تعــامالت ل جوھرى لتقلبات أكة بشضمعر

 لسعودي والدوالر األمریكي، وحیث أن سعر صرف اللایر السعوديباللایر االمجموعة الجوھریة خالل السنة تمت 
مــة بالــدوالر ت واألرصــدة المقیالتعــاملة بابطــ اطر ھامــة مرتھنــاك مخــ  فإنــھ لیســتمثبت مقابل الدوالر األمریكــي 

 األمریكي.  
 

 مخاطر اإلئتمان
زاماتھ مما یؤدي إلــى تكبــد الطــرف وفاء بإلتتتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األداة المالیة على ال

طتھا شــ س أنرتما أوشطة متشابھة ف ذات أنعدة اطرا خاطر التركیز عندما یكون ھناكماآلخر لخسارة مالیة. تنشأ 
وللحــد مــن طق الجغرافیة أو لدیھم سمات إقتصادیة متشابھة تمنعھم من الوفــاء بإلتزامــاتھم التعاقدیــة. في نفس المنا
یــة الممنوحــة لعمالئھــا والتــي نامت المجموعة بتطبیق إجراءات موافقــة نظامیــة للحــدود اإلئتمائتمانیة قالمخاطر اإل

 لسداد السابقة.االت دومع ءالشامل للعمالالتقییم عتمد على ت
 
ذلك تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بعمالئھا وتكوین مخصص للخسائر اإلئتمانیة ك

 ذات تصنیفوما في حكمھ لدى بنوك محلیة  دم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ویتم إیداع النقتوقعة. یتالم
خرى بشكل رئیسي من عمالء في السوق. وقد تم إظھار الذمم  اریة المدینة واألجالت  مالذمق مرتفع. تستح ائتماني

 المدینة بقیمتھا القابلة لإلسترداد المقدرة.
 
 
 
 
 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۲۲ 
 

 
 المخاطر المالیة (تابع)إدارة    -۱٦

 
 مخاطر اإلئتمان (تابع)

 لھا المجموعة: ي تتعرض تمان التجمالي الحد األقصى لمخاطر اإلئإفیما یلي 
  مبرتسب ۳۰

 م ۲۰۱۹
  مارس ۳۱

 م۰۲۰۲
 

  (غیر مراجعة) (مراجعة)
  باللایر السعودي باللایر السعودي

 أصول مالیة  
 مدینة مم تجاریة ذ ٤٥٤٬۹۲۷٬۷۰٦ ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳
 أرصدة بنكیة ۳٥٬۲۹۷٬۳۲٦ ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱

۲۳۹٬۲۰۱٬۹٤ ٦٤۹۰٬۲۲٥٬۰۳۲  
 

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۱۹

  سمار ۳۱
 م۲۰۲۰

 

  )جعةار مریغ( (مراجعة)
  باللایر السعودي يباللایر السعود

 أصول مالیة  
 مضمونة * ۸۸٬۹٤٥٬۸۹۳ ٦۳٬٤۸۷٬٥۳٥

 غیر مضمونة ** ٤۰۱٬۲۷۹٬۱۳۹ ۱۷٥٬۷۱٤٬٤۲۹
۲۳۹٬۲۰۱٬۹٤ ٦٤۹۰٬۲۲٥٬۰۳۲  

 
  ٥۳٫٦٤دینة بمبلغ تجاریة میة وذمم لمالیة المضمونة األرصدة البنكا، تتضمن األصول م۲۰۲۰ مارس ۳۱* كما في 

 ملیون لایر سعودي). ۳٤٫۳۸م: ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰عن طریق ضمانات بنكیة ( سعودي مضمونة لایرون یمل
 

المضمونة ذمم تجاریة مدینة بمبلغ  غیرمضمونة / اللمالیة ، تتضمن األصول ام۲۰۲۰ مارس ۳۱** كما في 
 ۳۰ھا (قاتتجاوز بعد تواریخ إستحق تي لموالمستحقة من أطراف ذات عالقة  لایر سعودي ۳٤۳٬٦۱۱٬۲٦۳

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

 مخاطر السیولة 
باإللتزامات المتعلقة باألدوات ال للوفاء تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیر األمو

یمتھا ق اربقلغ یبموجودات مالیة ما بسرعة وببیع ملى ر السیولة عن عدم المقدرة عطالمالیة. یمكن أن تنتج مخا
یتم إدارة مخاطر السیولة عن طریق مراقبة السیولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالیة  العادلة. 

ادر التمویل والقروض أو صز في مخاطر السیولة من شروط سداد اإللتزامات المالیة أو منشأ التركیالكافیة. قد ی
حقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة في فیما یلي اإلست ة.ائلسدات وجى سوق محدد للحصول على مواد علعتماإل

 نھایة الفترة والتي تم عرضھا بالمبالغ اإلجمالیة وغیر مخصومة.
 
 
 
 

 
 

 رة المخاطر المالیة (تابع)إدا   -۱٦



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۲۳ 

 
 مخاطر السیولة (تابع)

 

 

 
بالغ مختلفة مبكر أو بمضمنة في تحلیل اإلستحقاق أعاله في وقت ال یتوقع أن تستحق التدفقات النقدیة المت -

 جوھریاً.
 

 إدارة رأس المال
من مواصلة تمكن ت المجموعة على اإلستمرار حتى لى قدرةعد إدارة رأس المال ھو الحفاظ نإن ھدف المجموعة ع

سمالیة قویة لدعم التنمیة والحفاظ على قاعدة رأ ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرین. مساھمینللتقدیم عوائد 
 .عمالھاالمستدامة أل

 
 
 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۱٦

  ومة صت النقدیة التعاقدیة غیر المخاالتدفق 

 مارس ۱۳
 قل سنة أو أ  م۲۰۲۰

 ىنة إلسمن 
 سنوات ۳

 أو  سنوات ۳
 أكثر

فوائد مستحقة 
لفترات 
 مستقبلیة

إجمالي اإلستحقاقات 
 التعاقدیة

 إجمالي 
 القیمة الدفتریة

      تقةلیة غیر مشإلتزامات ما
 ٦٦۰٬۱۲٥٬۲۸٦ ٦٦٤٬۳۷۰٬٥۷۸ ٤٬۲٤٥٬۲۹۲ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٤۹۲٬٥٤۷ ٦۲٥٬۱۳۲٬۷۳۹ قروض

ة م تجاریمذ
 ٥٦٬۱٥۲٬۲٤۱ ٥٦٬۱٥۲٬۲٤۱ -- -- -- ٥٦٬۱٥۲٬۲٤۱ دائنة

مصروفات 
مستحقة 

وذمم دائنة 
 ۳٥٬۱۲٤٬۰۸۲ ۳٥٬۱۲٤٬۰۸۲ -- -- -- ۳٥٬۱۲٤٬۰۸۲ آخرى 

التزام عقود  
 ۲٦٬۸٤۹٬٦٤۲   ٤۱٬٥۹٦٬۳۷۰ ۱٤٬۷۲٥٬۰۹۱ ۲۰٬۷۱٦٬۳۳۲ ۳٬۹٦٦٬۰۸٥ ۲٬۱۸۸٬۸٦۲ االیجار

 ۷۱۸٬٥۹۷٬۹۲٤ ۳٦٬٤٥۸٬٦۳۲ ۲۳٬۲۱٦٬۳۳۲ ۱۸٬۹۷۰٬۳۸۳ ۷٥٥٬٦٤٦٬۹۰۱ ۷۷۸٬۲٥۱٬۲٥۱ 

  تعاقدیة غیر المخصومةقدیة اللنالتدفقات ا 
سبتمبر  ۳۰

 سنة أو أقل  م  ۲۰۱۹
 ن سنة إلى م

 سنوات ۳
 سنوات أو ۳

 أكثر
ئد مستحقة فوا

 لفترات مستقبلیة
إجمالي اإلستحقاقات 

 التعاقدیة
 إجمالي  

 یمة الدفتریة قال

      قةغیر مشت إلتزامات مالیة
 ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ۷۰۹٬۰٥۳٬۱٤۱ ۸٬۱۱۰٬۸۱٤ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٤۹۲٬٥٤۷ ٦٦٥٬۹٤۹٬۷۸۰ قروض

ذمم تجاریة 
 ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ -- -- -- ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ دائنة

مصروفات 
قة وذمم مستح

 ۳۹٬۷٤۳٬٤۳۸ ۳۹٬۷٤۳٬٤۳۸ -- -- -- ۳۹٬۷٤۳٬٤۳۸ ئنة آخرى دا
 ۷۳۷٬۰٦۸٬۱۱٥ ۳۲٬٤۹۲٬٥٤۷ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۸٬۱۱۰٬۸۱٤ ۷۸۰٬۱۷۱٬٤۷٦ ۷۷۲٬۰٦۰٬٦٦۲ 



 الحدیدیة  مة للصناعاتالیماشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) المختصرة (غیر مراج الموحدة األولیة مالیةالإیضاحات حول القوائم 
 م ۲۰۲۰س رما ۳۱ في كما

 

۲٤ 
 

 
 )بعإدارة رأس المال (تا

 یلي: كیة مالة المعدلة إلى صافي حقوق المالمجموع تبلغ نسبة صافي إلتزامات
 

  مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

  سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 للایر السعوديبا باللایر السعودي 
   

 ۸۳۲٬٥۱٥٬۸۹۲ ۸۳٥٬٤٤۲٬۹۳٤ ت إجمالي اإللتزاما
) ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱( (۳٥٬۲۹۷٬۳۲٦) یخصم: النقدیة وما في حكمھا   

 ۸۰۳٬٤۱۱٬۲۰۱ ۸۰۰٬۱٤٥٬٦۰۸ ات مصافي اإللتزا
   

 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷٥٥٬۳۰۰٬٤۳۳ قوق الملكیة  مالي حجإ
 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷٥٥٬۳۰۰٬٤۳۳ حقوق الملكیة المعدلة 

 ۱٫۱۲ ۱٬۰٦ صافي  اإللتزامات الى حقوق الملكیة 
 

ستویاتھا في تسلسل ي ذلك مفت والمطلوبات المالیة بما دایظھر الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیمة العادلة للموجو
 ادلة.  عالقیمة ال

 م۲۰۲۰ مارس ۳۱ 
 القیمة العادلة  ةالدفتری ةیمالق 

 الياإلجم ۳توى المس ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي التكلفة المطفأة الموجودات المالیة
        

 -- -- -- --  ٤٥٤٬۹۲۷٬۷۰٦ ٤٥٤٬۹۲۷٬۷۰٦ مدینة تجاریة ذمم 
 -- -- -- --  ۳٥٬۲۹۷٬۳۲٦ ۳٥٬۲۹۷٬۳۲٦  ھنقد وما في حكم

 ٤۹۰٬۲۲٥٬۰۳۲ ٤۹۰٬۲۲٥٬۰۳۲  -- -- -- -- 
         المطلوبات المالیة
 -- -- -- --  ٦٦۰٬۱۲٥٬۲۸٦ ٦٦۰٬۱۲٥٬۲۸٦ قروض وتسھیالت

 -- -- -- --  ٥٦٬۱٥۲٬۲٤۱ ٥٦٬۱٥۲٬۲٤۱ ة  دائنة تجاریذمم 
 ۷۱٦٬۲۷۷٬٥۲۷ ۷۱٦٬۲۷۷٬٥۲۷  -- -- -- -- 

 
 م ۲۰۱۹ر بسبتم ۳۰ 
 دلة یمة العاقال  القیمة الدفتریة  

 الياإلجم ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي التكلفة المطفأة الموجودات المالیة
        

 -- -- -- --  ۲۱۰٫۰۹۷٫۲۷۳ ۲۱۰٫۰۹۷٫۲۷۳ مدینة تجاریة ذمم 
 -- -- -- --  ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ وما في حكمھ  قدن
 ۲۳۹٫۲۰۱٫۹٦٤ ۲۳۹٫۲۰۱٫۹٦٤  -- -- -- -- 
         المالیةمطلوبات لا

 -- -- -- --  ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ قروض وتسھیالت
 -- -- -- --  ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ة  ذمم دائنة تجاری

 ۷۳۲٬۳۱۷٬۲۲٤ ۷۳۲٬۳۱۷٬۲۲٤  -- -- -- -- 
 أحداث ھامة -۱۷



 لیمامة للصناعات الحدیدیة اشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 عة) اجتصرة (غیر مرالموحدة المخ األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  كما

 

۲٥ 

 تعطیــل إلى أدى مما العالم، مستوى على مختلفة فیةجغرا مناطق برع) ۱۹ كوفید( كورونا یروسف ائحةج انتشرت
. العــالمي الصــعید علــى شــكوك فــي) ۱۹ كوفیــد( كورونــا سفیــرو جائحة وتسببت. االقتصادیة واألنشطة األعمال
 معــالال أنحــاء جمیــع فــي تلفــةمخ دعــم تــدابیر عــن السواء، على والدولیة لیةالمح والنقدیة، لمالیةا السلطات وأعلنت
 المجموعــة الأعمــ  على المتوقعة اآلثار لتقییم عمل فریق بتكوین المجموعة قامت. المحتملة السلبیة ثاراآل لمواجھة

 ةوالمتعلقــ  ملــةالمحت لمخــاطرا وتقیــیم عــةمراج بغرض أولیة دراسة وإلجراء ،(إن وجدت) وخارجھا المملكة داخل
 مرافــق تشــغیل اســتمرار وضــمان لحالیــة،ا المخــزون یاتســتوم البشــریة، والموارد ،الخام دالموا إمدادات بسلسلة
 . انقطاع دون المجموعة لشركات اإلنتاج

 
 االفتراضــاتو المــدخالت تحــدیث) ۱۹ - كوفیــد( كورونــا فیروس تفشي عن الناجمة لتأكدا عدم حاالت تطلبت وقد

 المتوقعــة االئتمانیــة الخســائر تقــدیر وتم. م۲۰۲۰ ارسم ۳۱ في كما المتوقعة االئتمانیة ئرالخسا یدلتحد المستخدمة
 للوضــع، الســریع التطــور إلــى بــالنظر التــاریخ ذلــك فــي كما عةالمتوق ادیةاالقتص الظروف من مجموعة على بناءً 

 واحتمالیــة شدة تحدید عند تقبلیة،لمسا كليلا االقتصاد عوامل في العالي التقلب رتأثی االعتبار في موعةمجال وأخذت
 . المتوقعة االئتمانیة الخسائر لتحدید االقتصادیة سیناریوھاتال
 

 فیــةكیال العوامــل علــي) ۱۹ - كوفیــد( بتــأثیر یتعلق فیما خاصة إعتبارات عةالمجمو أعطت فلقد ذلك إلي باإلضافة
 تائجھــان انعكســت التــيو، غیر المالیة لألصول مةالقی يف إلنخفاضل مؤشرات ھناك كانت إذا ما تحدید عند والكمیة

 الســتة لفتــرة مختصــرةال الموحــدة األولیــة المالیــة القوائم ھذة في المثبتة المتوقعة اإلئتمانیة الخسائر مخصص علي
 .التاریخ ذلك في كما المالیة غیر األصول قیمة في نخفاضألا تقدیر وعلي م۲۰۲۰ مارس ۳۱ في المنتھیة أشھر

   
 المدرجــة المبــالغ تحدیــد فــي الحالیــة األقتصــادیة للتقلبــات حتملــةالم التــأثیرات اراألعتبــ  فــي المجموعــة ذتأخــ  قدل

 ذلــك من موبالرغ حالیا، المتاحة المعلومات ظل في اإلدارة تقدیرات أفضل ھذة وتعد مالیةال وغیر المالیة ألصولھا
 .لسوقا لتقلبات عالیة حساسیة ذات المدرجة غالمبال ھذة تظل

 
 لــدى بــأن القناعــة ولــدیھا االســتمراریة، لمبــدأ وفقــا االســتمرار علــى رتھالقــد تقییمھــا ةموعــ المج إدارة أجرت ماك

 أي لــدیھا سلــی اإلدارة فــإن ذلــك، علــى عــالوة. القریــب المســتقبل في أعمالھا ستمرارإل الكافیة الموارد المجموعة
 القــوائم تعــد عةالمجمو تزال ال ،لذلك. االستمراریة بدألم قافو االستمرار على المجموعة مقدرة في ةجوھری شكوك
 .االستمراریة مبدأ أساس على المالیة

 
 ختصرة الموحدة الماألولیة  إعتماد القوائم المالیة -۱۸

  ھـ ۱٤٤۱ رمضان ۲٦في  ر من قبل مجلس اإلدارةدا لإلص المختصرةالموحدة وائم المالیة األولیة عتماد القتم إ
 . )م۲۰۲۰ مایو ۱۹ وافق(الم
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