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11/ 1992/3صادر في    46/ 11/ 323ترخيص رقم 

ي ب  ت كيفي الشبكة العالمية لشركاشريك  و غيرية وعضية السعوديون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربن قانو ومراجعونشركاه محاسبون الفوزان و كي بي ام جي  م2021© 

 .ةظجميع الحقوق محفو محدودة بضمان.  يزية خاصةإنجلركة لـ كي بي ام جي العالمية المحدودة، ش جي المستقلة والتابعة ام

فحص القوائم المالية عن  المستقل تالحسابا  تقرير مراجع
 المختصرة   الموحدة األولية

مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديديةلسادة ل

مقدمة 

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

 ، م2020 ديسمبر 31الموحدة المختصرة كما في  األولية قائمة المركز المالي •
31 في ةأشهر المنتهي الثالثة ةالموحدة المختصرة عن فتر األولية والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة •

 .    م2020ديسمبر 
 ،م2020 ديسمبر 31 أشهر المنتهية في الثالثةة المختصرة عن فترة الموحد األوليةق الملكية قائمة التغيرات في حقو •
 ، وم2020  ديسمبر 31 أشهر المنتهية في الثالثة الموحدة المختصرة عن فترة  األوليةقائمة التدفقات النقدية  •
 اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.  •

ً لمعيار المالية األولية الموحدة المختصرةرض هذه القوائم سئولة عن إعداد وعإن إالدارة هي الم المحاسبة الدولي  وفقا
العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية   المملكة في  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد 34)

 فحصنا.   إلى إستناداً  األولية الموحدة المختصرة

نطاق الفحص 

ً وفقلقد قمنا بالفحص  ( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل 2410رتباطات الفحص ) إل الدولي لمعيارل ا

للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه   مراجع الحسابات المستقل
تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص  و ة والمحاسبيةشخاص المسؤولين عن األمور الماليإستفسارات بشكل أساسي لأل

أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في  
مور الهامة التي يمكن  كيد بأننا سنعلم بجميع األل على تأمن الحصوفإنه ال يمكننا المملكة العربية السعودية، وبالتالي 

 التعرف عليها خالل عملية مراجعة. وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

اإلستنتاج

ديسمبر   31المختصرة كما في  القوائم المالية األولية الموحدة بأن نعتقد  يجعلنا فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء إلى إستناداً 
)"المجموعة"( يشار إليهما معاً بـ ،)"الشركة"( والشركة التابعة لها لشركة اليمامة للصناعات الحديدية المرفقة  م2020

 في المملكة ( "التقرير المالي األولي" المعتمد 34المحاسبة الدولي ) الجوهرية، وفقاً لمعيار النواحي معدة، من جميع غير
 العربية السعودية.

ركاه عن / كي بي إم جي الفوزان وش
 محاسبون ومراجعون قانونيون

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 454رقم الترخيص  
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 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

٥ 

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

معالي وزیر ب قرار موجھـ ب۱/۰٦/۱٤۰۹بتاریخ  ۱۰۱۰۰۷۰۷۹٤  ل التجاري رقمبموجب السجض ایرال
)  ۱٤۹۱ھـ وقرار معالیھ بالموافقة على إعالن تأسیس الشركة رقم (۲۰/۳/۱٤۲۷) بتاریخ ۷۲٦التجارة رقم (

ص  /۱٤٤ رقمم. كما تعمل الشركة بموجب الترخیص الصناعي ٦/۲۰۰٦/ ۲٦ھـ الموافق ۱٤۲۷/ ۳۰/٥بتاریخ 
 . حقة لھالال التعدیالتھـ و۲۲/۰۳/۱٤۰۹بتاریخ 

 
   :يلشركة ف اة شطأنل مثتت

 ،واألشكال المجوفة من الحدید الصلب  صناعة األنابیب والمواسیر -
 ،صناعة الھیاكل المعدنیة وأجزائھا للجسور واألبراج -
 ، )خ لإ  ر .أعمدة وكبائن اإلنارة وأعمدة إشارات المرو(یشمل  ،صناعة األعمدة وأجزائھا -
 .صناعیةال شاّتللمنصنع سابقة ال ذیةوالات الفإلنشاءتركیب اصناعة و -

 
  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 
    

 ھـ ۲۸/٤/۱٤۱۰ ٤۰۳۰۰٦۸۰٤۳ ةدج الحدیدیة    امة للصناعاتیمال
 ھـ ۱٤۲٥/ ۹/۳ ٤۰۳۰۱٤۸۹۳۸ جدة الكھربائیة  ألعمدة لة امیمال

 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 سیة  الشماقة طلالیمامة ألنظمة ا
 ھـ ۱۳/۹/۱٤۳۹ ٤۰۳۰۳۰٤۲٦۷ جدة نشاء)(تحت اإلاح الریاقة مة طالیمامة ألنظ

 
ملیون   ٥۰۸، بلغ رأسمال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل مبلغ م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ كما في

:  م۲۰۲۰بتمبر س ۳۰یون سھم (مل ٥۰٫۸لي سم إ) مقيدملیون لایر سعو ٥۰۸: م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لایر سعودي (
 لایر سعودي).  ۱۰:  م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لایر سعودي ( ۱۰ل منھا كة یمق ھم) ون سملی ٥۰٫۸

 
القوائم المالیة للشركة بفروعھا والشركة التابعة المذكورة أدناه،  المختصرة الموحدة األولیةتتضمن القوائم المالیة 
 ة"):"المجموعبـ  یھما معاً عیة، (یشار الض ومصنعھا بمدینة ینبع الصنالریاي باسیوالتي یقع مركزھا الرئ

 
 نسبة الملكیة  لتأسیسبلد ا ة كشرالم إس

   

 ٪ ۷۲٫٥ المملكة العربیة السعودیة  شركة الیمامة لحدید التسلیح
 

 یتمثل نشاط الشركة التابعة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حدید التسلیح. 
 
 لشركة كالتالي: جل ل المسن اونعال

 یدیةدحللصناعات ال شركة الیمامة
 ۱۱٥۸۳ یاضالر

  ٥٥۳۰۳ ب ص.
 .ةبیة السعودیعركة اللممال



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

٦ 
 

 أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(
دولي  ة الحاسبالم روفقاً لمعیا(القوائم المالیة الموحدة) اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة تم 
صدارات األخرى  ییر واإلوالمعا دیةسعولكة العربیة المملالتقریر المالي األولي" المعتمد في ا "  ۳٤ رقم

من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  لمعتمدةا
ً إلى جنب مع القوائم المالیة الموح ("القوائم   م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ابقة للمجموعة كما في الس لسنة ل ةدجنبا

علومات المطلوبة افة المكاألولیة الموحدة المختصرة قوائم المالیة تضمن ھذه ال توال )قة" بة للسنة السامالیال
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة  كة لمملا يفإلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة الموحدة وفقا

ث  لتفسیر األحداحددة الم یریةواإلیضاحات التفسلعربیة السعودیة ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة ا
المالي واألداء المالي للمجموعة من القوائم المالیة الموحدة  المركز فھم التغیرات فيالھامة لوالمعامالت 
م لیست ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱منتھیة في ر الأشھ  ةثالالث، باإلضافة الى ذلك، فإن نتائج فترة للسنة السابقة

 م.  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لسنة ھا لتوقعنتائج التي یمكن بالضرورة مؤشراً لل
 

 قیاس  ال أسس )ب(
المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا اإلعتراف  المختصرة الموحدة األولیة  القوائم المالیة  ذهداد ھ تم إع

ة  ریقط امخدبإستامات المستقبلیة بالقیمة الحالیة لإللتزوالتي یتم قیاسھا  ع المحددةمنافت الامازبمستحقات إلت
 بي ومفھوم اإلستمراریة. المحاس ستحقاقمبدأ اإل وبإستخدامتوقعة ان الماإلئتم وحدة

 
 عملة العرضالعملة الوظیفیة و )ج(

 والنشاط  ذي یمثل عملة العرضالودي السع باللایر  المختصرةتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 .لجمیع شركات المجموعة

 
 راتتقدیوال اماألحكإستخدام  )د(

اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في   تصرة من یة الموحدة المخمالیة األولالقوائم ال دیتطلب إعدا
رادات والمصروفات قد  اإلیات وبولطتطبیق السیاسات المحاسبیة على المبالغ المدرجة للموجودات والم

 التقدیرات.تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه 
 

المستقبلیة والتي تعتبر ألحداث تتضمن توقعات باة سابقة وعوامل على خبر راضات مبنیةفتواإل یراتلتقدإن ا
  ر داصمناسبة للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن الم

ة ربتة في الفتیة المثحاسبالم مراجعة التقدیراتیتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. یتم  خرى،األ
راجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت ترة المالتقدیرات في ف یھا مراجعةالتي یتم ف

 على الفترات الحالیة والمستقبلیة.
تم تفق مع تلك التي عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة تبھا اإلدارة امت تي قال ةإن األحكام الھام

 السابقة.   لمالیة للسنةا بالقوائم ااح عنھإلفصا
 

 اإلستمراریة 
أجرت إدارة المجموعة تقییماً لقدرة المجموعة على اإلستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمراریة، ولدیھا قناعة أن لدى  

أي یھا ة لیس لدن اإلدارلذلك، فإستمرار أعمالھا في المستقبل القریب. إضافة ة إلكافیال دالمجموعة الموار
داد القوائم المالیة الموحدة  المجموعة على اإلستمرار على ھذا النحو. لذا فقد تم إع كوك جوھریة في قدرةش

 على أساس اإلستمراریة.
 



 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۷ 

 لھامةلمحاسبیة االسیاسات ا -۳
 
 یةلاملأسس توحید القوائم اأ -۳
ي إیضاح رقم  ف ابعة كما ھو مبینلتا ھاشركتیة للشركة والمالوائم القوائم المالیة الموحدة للمجموعة تشتمل على الق نإ
، ة المستثمر فیھاا مع الشركائد من تدخلھھا حقوق للعوالسیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو یكون ل ). تتحقق۱(

ن  ھا. إ وائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیعك الى تلعل رلتأثیوعندما یكون للمجموعة القدرة على ا
 : مر فیھا عندما یكون لدى المجموعةتثعلى الشركة المسرة سیط ذات جموعة تعتبرالم
 شطة المتعلقة بالشركةتوجیھ األنلیة لالحا لقدرةئمة تمنحھا ایھا (حقوق قاالسیطرة على الشركة المستثمر ف . ۱

 المستثمر فیھا).
 مستثمر فیھا.الة شركفي العوائد المختلفة من تداخلھا مع ال والحقوق اطر للمخ ضرعالت . ۲
 فیھا للتأثیر على عوائدھا.   ى الشركة المستثمرعلستخدام سیطرتھا إ ىل ة عقدرلا . ۳
 

ف تشیر  تثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروعلى الشركة المسا كان لدیھا سیطرة ا إذعادة تقییم متقوم المجموعة بإ
دما تحصل  عن ابعةالت  وحید الشركة لیة تدأ عمفي إحدى عناصر السیطرة المذكورة أعاله. تب راتتغی وجود ىلإ

  یتم إدراج ركة التابعة.یطرة على الشالمجموعة الس على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد عةالمجمو
قوائم الفترة ضمن المستبعدة خالل  ا أوھیلعات، إیرادات، ومصروفات شركة تابعة مستحوذ موجودات، مطلوب

 بعة وحتى تاریخ توقفھا.تارة على الشركة الیطللس موعةكتساب المجإاریخ  من ت المالیة الموحدة
كة األم  یة في الشرالملكصحاب حقوق عائدة إلى أ الشامل اآلخرإن األرباح والخسائر وجمیع مكونات الدخل 

اب  د بالعجز لصالح أصححتى إن نتج عن ذلك وجود رصیرة، مسیطال رمجموعة وألصحاب حقوق الملكیة غیلل
توافق اء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتجرم عند الضرورة إیت طرة.لمسیملكیة غیر اوق الحق

جة  تالنا ةیلألرصدة الداخلیة للمجموعة والمعامالت المالمجموعة. كافة المحاسبیة لع السیاسات االمحاسبیة م سیاستھا
عند إعداد القوائم   ھابعة یتم إستبعادلتاات الشركناتجة بین الك العة وتت فیما بین المجموعة وشركتھا التابعن المعامال

إستبعادھا عند  في المجموعة یتمت داخلیة تجة عن معامالغیر محققة ناباح أو خسائر المالیة الموحدة. كما أن أیة أر
 توحید القوائم المالیة. 

حقــوق ملكیــة، لــة معامنــھ كالمحاسبة ع ، تتمسیطرةي حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان للف تغیر يأ إن
 ي:تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة تقوم بالتال ماعند

 ابعة.وبات الشركة التفي ذلك الشھرة) ومطلما (ب ت موجوداتلغاء اثباإ -
 ة غیر المسیطرة.ملكیق الوقح لغاء إثبات القیمة الدفتریة ألي منإ -
 لم.المستثبات القیمة العادلة للمبلغ إ -
 ھ.ب ي استثمار محتفظأل ادلةالع ثبات القیمةإ -
 ثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة.إ -

 
ح أو  اآلخر یتم إعادة تصنیفھا ضمن األربان الدخل الشامل المذكورة سابقاً ضم ناتألم في المكوإن حصة الشركة ا

ً لما ھو مالئم، حیث یكون رو األئر أاسخلا ً ذلك مباح المبقاة، وفقا اشرة باستبعاد مب موعةالمج إذا قامت طلوبا
 وجودات والمطلوبات ذات الصلة. لما
 

 العملیات المستبعدة
أربــاح أو خســائر غیــر محققــة ناتجــة عــن اإلضافة إلــى أي بین شركات المجموعة ب تدة والمعامالیتم حذف األرص

بعاد األربــاح اســتیــتم دة. مالیــة الموحــ ئم الالقوابین شركات المجموعة بشكل كامل عند إعداد ھذه  خلیةالدا تالمعامال
كة عة في الشرى حصة المجموملكیة إلى مدفیھا بحقوق الالمحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر ر غی

المحققــة لكــن إلــى المــدى الــذي ال األرباح غیــر  فة حذقیرطا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس المستثمر فیھ
 .قیمةى انخفاض الیل علبھ دلیصاح

 
 طرةسیص الملكیة غیر المصح

في  فصل عن حقوق المجموعةمنل لموحدة بشكالتابعة ا ةیتم إثبات الحصص غیر المسیطرة في صافي أصول الشرك
التي یتم إثباتھا بتاریخ تجمیع األعمــال  صالحص كلت صول. تتكون الحصص غیر المسیطرة في مبالغصافي تلك األ

 الشركة التي تحصل بعد تاریخ اإلستحواذ. فيي حقوق الملكیة ت فغیراالت لى حصصھم فيافة إباإلضاألساسي 
 



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

۸ 
 

 (تابع) امةالسیاسات المحاسبیة الھ -۳
 
   ھامةال ات المحاسبیةالسیاس ب-۳

تبعة مختصرة مع تلك المقوائم المالیة األولیة الموحدة الد الإعدا يف  تتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا المجموعة
 . م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ة للمجموعة للسنة المنتھیة في حدالیة السنویة الموملم اوائقفي إعداد ال

 
 المطبقةالمعاییر الصادرة غیر ج -۳

قوائم المالیة األولیة  ر الإصدا خیرفیما یلي المعاییر والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ حتى تا
جوھریًا على القوائم المالیة األولیة المختصرة  أثیرأود تة وجال تتوقع المجموعالموحدة المختصرة للمجموعة. 

 .فى حال تطبیق المعاییر والتعدیالت أدناه الموحدة
 

اریة للفترات السنویةس  
من أو بعد تاریخ ابتداءً  تالمعاییر الجدیدة والتعدیال   
م ۲۰۲۱ایر ین ۱ مین" "عقود التأ ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي    
م ۲۲۲۰ینایر  ۱ لمالیة")ا"عرض القوائم  ۱لتزامات (التعدیالت على المعیار الدولي  ف االتصنی   

متاح للتطبیق االختیاري 
تاریخ السریان مؤجل   /

 إلى أجل غیر مسمى

و المشروع المشتركلة ألزمیا ھتبیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشرك  
) ۲۸ة الدولي المحاسبیار ومع ۱۰لتقریر المالي (التعدیالت على المعیار الدولي ل   

 
 القطاعیة اتالمعلوم -٤

القطاعات الرئیسیة على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل  ضتم تحدید أسلوب عر
  القطاعات منظمة ویتم إدارتھا بشكل منفصل حسب طبیعة ھذه . إنتاعاجوھري باإلختالف في منتجات تلك القط

ینة أدناه عن طریق  بحدید القطاعات التشغیلیة المت منفصلة. یتم ل منھا وحدةكل كتشحیث ات بات والمنتجالخدم
 التمییز في األنشطة التجاریة والتي تحقق منھا المجموعة اإلیرادات وتتكبد التكالیف. 

ت  را لقراخذ اي أجراه متیم الذ تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التنظ ادیة ویتمقتصص االئاصخیتم مراجعة ال
 اإلدارة العلیا للمجموعة.   لقل والذي یتم مراجعتھ من قباألربع سنة على  تشغیلیة كل ال

 ة: تالیال تمارس المجموعة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة من خالل قطاعات األعمال الرئیسیة
 

 قطاع االنشاءات ویشمل اآلتي:  
 إنتاج أنابیب صلب. )أ

 . یحسللتا یدمامة لحدالی نعمص )ب
   .مصنع الیمامة للھیاكل الفراغیة )ج

 
 ھرباء وبشمل اآلتي: الك اعقط

 .أبراج الطاقة الكھربائیة عنمص )أ
 مصنع األعمدة الكھربائیة. )ب
 مصنع الطاقة الشمسیة. )ج

 
 أخرى:

 . ةماعة الرداوتتمثل في ممتلكات تخص اإل
 
 
 
 



 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۹ 

 (تابع)القطاعیة المعلومات      -٤
  
یةالتقاریر القطاع   

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۲۰

 يباللایر السعود
 )ةعجارر م(غی

 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات

  
 

 

 ٤۳٤٬۸٦۷٬۷۳۱   -- ۱۱۱٬۰٤٤٬٦۳۳ ۳۲۳٬۸۲۳٬۰۹۸ اإلیرادات 
 (۳٥٥٬٦۲۸٬۷۷۲) -- (۹۸٬٦٦٤٬۲٤۳) (۲٥٦٬۹٦٤٬٥۲۹) تكلفة المبیعات

القطاع ربح  ٥۰٬۰۱٥٬٦۹۷ ۱٬۷٥۲٬۷۹٥ -- ٥۱٬۷٦۸٬٤۹۲ 
     
القطاع موجودات  ۱٬۰۸٦٬۳۸٥٬٥۱۸ ٤۱۰٬۱۹٤٬۷٤٦ ۱۸٬۸۰۹٬٤٥۲ ۱٬٥۱٥٬۳۸۹٬۷۱٦ 
طاعالقمطلوبات   ٤٥۰٬٦٦۳٬۲۷۹ ۲۰۷٬۲۹٤٬۲۳٦ ۲٤٬۲٤٤٬۱۸٦ ٦۸۲٬۲۰۱٬۷۰۱ 

     
 التقاریر القطاعیة  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 ة)عج(غیر مرا

 اإلجمالي أخرى  قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات

    

 ٤۰٥٬۳۹٤٬۱۳۸ -- ۷۳٬٤۳۰٬۳۷۰ ۳۳۱٬۹٦۳٬۷٦۸ اإلیرادات 
یعاتبالمة لفكت  (۳۱٥٬۸۰۲٬٤۱۰) (۷۰٬٦۹۷٬۳۹۷) -- (۳۸٦٬٤۹۹٬۸۰۷) 

 (۸٬۲۳۸٬۲۲٤) -- (٦٬٦٥۹٬۰۳٤) (۱٬٥۷۹٬۱۹۰) خسارة القطاع
     

 ۱٬٤۳۱٬٦٥۱٬٦٦۳ ۲۳٬٤۸٤٬۲۷۳ ۳۰۳٬۳۳٥٬٥۳۸ ۱٬۱۰٤٬۸۳۱٬۸٥۲ موجودات القطاع
 ۷۲۰٬۲۸۱٬۰۹٥  ۱۳٬۷۳٥٬٥۹۹ ۲۱۰٬۱٦٤٬۸۱٥ ٤۹٦٬۳۸۰٬٦۸۱ مطلوبات القطاع

 
 عدات ومالت آو تكاتلمم -٥

 معدات:لاالت واآلة للممتلكات ومة الدفتریبصافي القیفیما یلي بیان  )أ
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۲۰
 
 

 (غیر مراجعة) 
 لایر سعودي

 (مراجعة) 
 ديوعس لایر

   
 ۸٥۹٬۲۰۰٬۹۲٦ ۸٦۱٬۷۸۳٬۳٥۰ إجمالي التكلفة  

 (٤۰۰٬۳۷۷٬۳٦٤) (٤۱۰٬٦۸۷٬۰۷۲) ك ع اإلستھالإجمالي مجم
 (۷٬۰۱۰٬٦۰۲) (۷٬۰۱۰٬٦۰۲) اض في القیمة اإلنخفر خسائ

 ٤٥۱٬۸۱۲٬۹٦۰ ٤٤٤٬۰۸٥٬٦۷٦ یة رتصافي القیمة الدف 
 

ناعیة السعودي  لصالح صندوق التنمیة الص ةنومرھ تاالممتلكات واآلالت والمعدات، ممتلكات ومعد تتضمن )ب
ي قیمتھا الدفتریة في  بلغ صاف تھا،لحقاموة ئیابرة الكھامة لألعمدمصنع الیم لشركة،فرع ا تخص("الصندوق") 

. ملیون لایر سعودي) ٤۹٫۸۲: م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰( سعودي لایر ملیون  ٤۷٫۷۰ مبلغم ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱
 ،م ۲۰۲۰و  یونی  ٤السعودي بتاریخ    ةتنمیة الصناعیاط المستحقة لصندوق السقألا  ملاكوقد قامت الشركة بسداد  

وف تستلم الشركة أصل  سعلى فك الرھن و ناعیة السعودي صندوق التنمیة الص قد إستلمت الشركة موافقةو
 م. ۲۰۲۱شھر فبرایر خالل  صك ال
 



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

۱۰ 
 

 (تابع)  داتممتلكات وآالت ومع     -٥
 
م  ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  الایر سعودي كمملیون  ۱۲۳٫۰۳ ا الدفتریةتھیمفي قصا ة والبالغالشرك يإن مبان )ج

الصناعیة  ة من ھیئة المدن امة على أراضي مستأجر)، مقلایر سعودي لیونم ۱۲٥٫٥ :م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰(
للتجدید لمدة  لھـ، اإلیجار قاب۱٤۲۹شوال  ۲۹ي ة تبدأ فسن ۲۰ دةلم يمزر نويالتقنیة بإیجار سومناطق 

ة عمدسطة األطراف المعنیة، ما عدا مصنعي األاوشروط أو شروط أخرى كما ھو متفق علیھ بال فسبن ةلثامم
 .ان على أرض مملوكة للشركة ألبراج حیث أنھما مقاموا

 
 ردیسمب ۳۱كما في  ون لایر سعوديملی ۷٥٫٦یة تردفال اتھیملبالغ صافي قابعة واركة التمصنع الش تقع مباني )د

من اإلدارة العامة  ةرون لایر سعودي) على قطعة أرض مستأجملی ۷٦٫۹: م۲۰۲۰ رسبتمب ۳۰( م۲۰۲۰
تجدید  اإلیجار قابل لل ھـ بإیجار سنوي إسمي.۱٤۲۷ربیع الثاني  ٥سنة، تبدأ من  ۳٥دة ع لمبینبللھیئة الملكیة 

 .المعنیة فھ بواسطة األطراكما ھو متفق علی أخرى وشروطأ طلشروا سفنة بلمدة مماثل
 

 تالیة: لا شروعات تحت التنفیذآلالت والمعدات المت واكامتلملا تتضمن )ه
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰
 م ۰۲۰۲

 )(مراجعة (غیر مراجعة) 
   

 ٥٬۱۹۹٬۰۸٦ ٥٬٥۳٥٬۱۷٤ ة الطاقة الشمسیةمصنع شركة الیمامة ألنظم
 ۱٬۱۹۸٬٥۸۲ ۲٬۸۰٤٬۳٥۸ ن  دیللمور ةمقدم اتفوعدم

 ۲۷۷٬۱٤۱ ۳۲۰٬۲٥٦ حمة طاقة الریاظمشروع أن
 -- ۳٤۸٬۷۱۷ دة األعم –حوض الجلفنة مشروع تجدید وتطویر 

 ۳٤۸٬۷۱۸ ٥٬۰٦۷ ى أخر
 ۹٬۰۱۳٬٥۷۲ ۷٬۰۲۳٬٥۲۷ 

 
 عقود اإلیجار  -٦

یلي   مافی ." یجاراإلد قو"ع ۱٦لي رقم الماریر قتللبیق المعیار الدولي تطب المجموعة قامت  م، ۲۰۱۹أكتوبر  ۱بتاریخ 
 : لصو ألا ق إستخدامالحركة على ح

 
 ریسمبد ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 رسبتمب  ۳۰

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
  السعوديلایربال  السعودي لایربال 
   

 ۲۸٬۸۱٥٬۷٤۲ ۲۸٬٦٤۱٬۰٤۰ توبر أك  ۱في الرصید 
 ۲٬٦۷۲٬۱٥۸ ۳۸۰٬٦۰۳ نة الس / رةإضافات خالل الفت

 ) ۳٤٬۱۰۰( -- السنة  /ترة إستبعادات خالل الف
 )۲٬۸۱۲٬۷٦۰( (٦٤۳٬۷۰۰) / السنة  رةتفخالل الك ستھالإلا

 ۲۸٬٦٤۱٬۰٤۰ ۲۸٬۳۷۷٬۹٤۳ نھایة الفترة / السنة الرصید في 
 
 



 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۱۱ 

 )(تابع عقود اإلیجار     -٦
 

 :جاریاإللتزامات عقود كة على إ یلي الحر فیما -
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 ديعوالسباللایر  دي عولس اللایراب 
   

 ۲۷٬۷٦۸٬۹٥۹ ۲۸٬٤۷۷٬۳٥۹ بر أكتو  ۱ي الرصید ف 
 ۲٬٦۷۲٬۱٥۸ ۳۸۰٬٦۰۳ السنة  /الفترة   إضافات خالل

 ) ۳٤٬۸۹۲( -- السنة  /فترة تبعادات خالل السإ
 ۱٬٥٤٤٬۷۹۷ ٤۰٦٬۳۱۷ السنة  / الفوائد للفترةوف مصر

 )۳٬٤۷۳٬٦٦۳( (۳۸۸٬۰۷۸) سنة لا / ةرتالمسدد خالل الف
 ۲۸٬٤۷۷٬۳٥۹ ۲۸٬۸۷٦٬۲۰۱ نھایة الفترة / السنة الرصید في 

 
 : ةالمختصر الموحدةولیة األ  يالمالالمركز  یبھا في قائمةكما تم تبوامات اإلیجار فیما یلي إلتز -
 
 مبرسید ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) ة)ع(غیر مراج 
 باللایر السعودي  سعوديلا للایربا 
   

 ۲٬۳۳۰٬٥۰٤ ۳٬۹۲۳٬۱۸۱ تداول إلتزام م
 ۲٦٬۱٤٦٬۸٥٥ ۲٤٬۹٥۳٬۰۲۰ ول متدا إلتزام غیر

 ۲۸٬۸۷٦٬۲۰۱ ۲۸٬٤۷۷٬۳٥۹ 
 

 مخزون -۷
 مما یلي:یتكون المخزون 

 
 إیضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۲۰

 ربتمسب  ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 يدوعالس باللایر السعودي  باللایر  

    

 ۳۷۰٬۱۹۸٬۲٦٦ ٥۱۹٬۷۳٤٬۲۰۷  مواد خام
 ۷۷٬۱۹۰٬۱۷۹ ۷۸٬۷۸٦٬٦٦۰  إنتاج تام

 ۲۹٬٥۱۲٬٤٤٤ ۲٤٬٥٥۲٬۳۱۹  تشغیلالت تحج إنتا
 ٥۲٬۱٤٥٬٥٥٤ ٥۳٬۳۳٤٬٤۷٥  قطع غیار
 ۱۰٬٥۲٥٬۹٥۱ ۱۳٬۳۹۹٬٤۳۸  الطریق  بضاعة ب

  ٦۸۹٬۸۰۷٬۰۹۹ ٥۳۹٬٥۷۲٬۳۹٤ 
أ  -۷ ة ك رلحاف مخزون بطيء ان یخصم: مخصص أص  (۱۰٬۹۷۹٬۷۸٥) (۱۰٬۹۷۹٬۷۸٥) 

  ٦۷۸٬۸۲۷٬۳۱٥ ٤۲۸٬٥۹۲٬٦۰۹ 
 

 



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

۱۲ 
 

 )ابع(ت مخزون   -۷
 
 : / السنة الفترةاف مخزون بطيء الحركة خالل أصن ى مخصصالحركة عل ليی امفی أ-۷

 مبردیس ۳۱ 
 م۰۲۰۲

 تمبربس  ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) )اجعةر مریغ( 
 باللایر السعودي باللایر السعودي  

   

ترة / السنة ایة الفبدد في یصرال  ۱۰٬۹۷۹٬۷۸٥ ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ 
ة  المكون خالل الفترة / السن  -- ۱٬۸۰۷٬٤۰۳ 

/ السنة  لفترةھایة االرصید في ن  ۱۰٬۹۷۹٬۷۸٥ ۱۰٬۹۷۹٬۷۸٥ 
 

 ةذمم تجاریة مدین -۸
 

 :یليمما  ةندیاریة المالتجذمم ن التتكو -أ
 

 إیضاح
 ریسمبد ۳۱

 م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۲۰
 ة)جع(مرا )ةعجارم غیر(  
 سعودي الباللایر باللایر السعودي   
    

 ۲۱۹٬۰۷٥٬۹٦۱ ۱۹۳٬٦۱۲٬۱۸۷ ۱۳ ة عالقذات   أطراف -تجاریون  عمالء
 ۱۲۷٬۰۸٥٬٤٤۳ ۱۱۸٬۹٥۹٬۹۱۳  أخرى  –عمالء تجاریون 

 ۳٤٦٬۱٦۱٬٤۰٤ ۳۱۲٬٥۷۲٬۱۰۰  جماليإلا
 (۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳) )۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳( عة: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقصمیخ
  ۳۰۲٬۰٥٦٬۱۲۷ ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱ 
 

 السنة:  الفترة / لالعة خمتوقیة الیلي الحركة في مخصص الخسائر اإلئتمان مافی -ب

 
 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۲۰

 سبتمبر  ۳۰
 م ۲۰۲۰

 اجعة)(مر (غیر مراجعة)  
 عوديسل الایرلاب ودي  السعباللایر  

    

 ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ ۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳  الرصید في بدایة الفترة / السنة 
السنة مكون خالل الفترة / لا   -- ۲٬۳۲۲٬۰٥۰ 

ةالسن الرصید في نھایة الفترة /   ۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳ ۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳ 
 

م    ئالقا مھیدبلغ رص ء فقطنیة عمالتخص ثمامن إجمالي مبیعات الفترة  ٪٦۳ إن م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في ا كم -ج
 .لایر سعودي) ۲٦۸٬٦۱۷٬۳۳٤  :م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في   ٪٥۹(  لایر سعودي ۲٤۳٬٤۲۸٬۱۰٦

 

 



 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۱۳ 

 ة مدینة (تابع)یذمم تجار   -۸
 

 المالیة:خ القوائم ا في تاریدینة كمالم اریةالتج  فیما یلي أعمار الذمم -د
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ 

 یدالرص المدة
 اإلنخفاض
 ید الرص في القیمة

 ضخفااإلن
 في القیمة 

 )ةعجمرا( )(مراجعة (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي  السعوديللایربا 

     

 -- ۳۰۲٬۳٤۱٬۱٥۷ -- ۲۷۸٬۷۱٦٬۳۰٤ ق تحمسر غی
 -- ۱۲٬۷۳۷٬۹۷۸ -- ۱۰٬۳۱۷٬۲٤٥ یوم ۹۰من صفر إلى 

 ٤٬٤٤۷٬۸۳۱ ۲۲٬۰۳٦٬٤٤۱ ٤٬٤٤۷٬۸۳۱ ۱۲٬۹٦۷٬۲٦٤ یوم ۱۸۰إلى    ۹۱من 
 ٦٬۰٦۸٬۱٤۲ ۹٬۰٤٥٬۸۲۸ ٦٬۰٦۸٬۱٤۲ ۱۰٬٥۷۱٬۲۸۷ یوم  ۱۸۱أكثر من 

 ۳۱۲٬٥۷۲٬۱۰۰ ۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳ ۳٤٦٬۱٦۱٬٤۰٤ ۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳ 
 

 بنكیةت ھیالتس -۹
 یة من بنوك محلیةھیالت بنكتس

سبتمبر  ۳۰( ودي سعلایر یارمل ۱٬۸۳لیھا ة بلغ إجمانكیتسھیالت ب ، لدى المجموعةم۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱كما في 
 وديسع ملیون لایر ۸۲٥ مبلغتخدم منھا لیة بلغ المسالمح بنوكال بعض معیار لایر سعودي) مل ۱٫۸۳: م۲۰۲۰

ثل في خطابات ضمان وإعتمادات مستندیة وتسھیالت مودي)، تتیون لایر سعمل ۸۹۸٫٦: م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰(
ل للمجموعة، كما تتضمن تسھیالً بنكیاً طویل األج ل العامللماأس الك لتغطیة متطلبات روذصیرة األجل بنكیة ق
لشمسیة ومصنع ة ا ق الطاشركة الیمامة ألنظمة في إنشاء مصنع  ركة األم للمساھمةلعربي الوطني للشاالبنك منحھ 

عیة  صندوق التنمیة الصنا ضضافة إلى قر، باإلامة ألنظمة طاقة الریاح وتمویل رأس المال العاملمشركة الی
د آخر أقساطھ  تم سداوالذي  تھااوملحق ھربائیةل األجل لتمویل توسعة مصنع الیمامة لألعمدة الكعودي طویالس

ً لألسعتحمل بعموالت بنكیة و نكیةالب إن كافة التسھیالت .م ۲۰۲۰شھر یونیو  خالل ار السائدة في السوق  فقا
 محلیة. للبنوك ال بعةالتاة األم والشركة كلشرمن ا  ةمر صادرومضمونة بواسطة سندات أل

 
 قروض قصیرة األجلال )أ(

لمكشوف مسددة تحت حساب تسھیالت سحب على االغ غیر مبفي جل یرة األنكیة قصتتمثل القروض الب
 ویل متطلبات رأس المال العامل. تجاریة لتمألجل مع بعض البنوك الرة اقصی وتسھیالت قروض

 
 :جل من اآلتيألة االبنكیة قصیر تتكون القروض

 مبردیس ۳۱  
 م۲۰۲۰

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 ودي السعباللایر دي و السعباللایر  
    

 ۳۰۷٬۷٥۳٬٤۰۱ ۳۳۷٬۲۱٤٬۰۰۰  البنك العربي الوطني 
 ۸۹٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰  نك السعودي الفرنسيالب

 -- ۲۱٬۹۳۳٬۱٥۱  البنك السعودى لإلستثمار
  ٤٦۰٬٦٤۷٬۱٥۱ ۳۹۷٬۲٥۳٬٤۰۱ 

 
 
 
 



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

۱٤ 
 

 یالت بنكیة (تابع)تسھ     -۹
 

 یل األجلوط سعودياعیة القرض صندوق التنمیة الصن )ب(
لسعودي بغرض توسعة  یة اصناعمن صندوق التنمیة ال م على قرض ۲۰۱۳أكتوبر  ۳۱شركة في حصلت ال

 یسدددة ثابتة، وئودي بفاملیون لایر سع ۱٦٫۹ مدة الكھربائیة وملحقاتھا بحد أقصىع الیمامة لألعمصن
  ۱٥في م وتنتھي ۲۰۱٥لیو یو ۳۱ق ھـ المواف۱٤۳٦شوال  ۱٥ط نصف سنویة تبدأ في قرض على أقساال
المقامة أو  برھن المباني والمنشآتمون ض مضم، ھذا القر۲۰۲۰مبر نوف ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۲بیع الثاني ر
لیھ  یتم الحصول ع ما وكل ھ وملحقاتھ عھ وتوابوآالتھ ومعداتتي ستقام على أرض المصنع مع كامل المصنع ال

وقد   حتفاظ بنسب مالیة معینة.نھا اإللتي من ضما لشروط وة بعض االحقاً من أجل المشروع، تتضمن اإلتفاقی
التنمیة الصناعیھ السعودي   ة القرض لصندوقوأتعاب متابع المستحقةساط االقالشركة بسداد كافة  قامت

 .كورلمذھن افك الر على ي العملوجار  م،۲۰۲۰و یونی ٤بتاریخ 
 

 األجل طویلة قروضال )ج(
 :یلي ا فیم تتمثل القروض طویلة األجل

 
 رمبدیس ۳۱

 م۲۰۲۰
 مبرسبت  ۳۰

 م ۲۰۲۰
 )(مراجعة غیر مراجعة)( 
 السعودي لایربال باللایر السعودي 
   

 ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لعربي الوطنيالبنك ا
 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 

 كما یلي: الموحدة المختصرةاألولیة   ماليئمة المركز القا في ل طویلة األج ض القروضتم عر

 
 بردیسم ۳۱

 م۲۰۲۰
 برسبتم  ۳۰

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) مراجعة) (غیر 
 عوديالس باللایر وديباللایر السع 

   
 ۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یر المتداولة اول تحت بند المطلوبات غزء غیر المتدالج

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتداولة ات طلوبلمتداول تحت بند المالجزء ا
 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 
 یلي:  كما األجل طویلة القروض من تداولالم غیر زءالج تحقیس

 العام 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 مبرسبت ۳۰

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) عة)غیر مراج( 
 لسعودياباللایر  السعوديباللایر  
   

۲۰۲۲ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲۳ ۷٫٥۰۰٬۰۰۰ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
۲۰۲٤ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 ۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ اإلجــمالي 
 
 



 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۱٥ 

 الزكاة -۱۰
 

 مخصص الزكاة )أ
 فیما یلي الحركة على مخصص الزكاة:

 دیسمبر ۳۱ 
 م۰۲۰۲

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 
   

 ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ ۲۱٬۳۲٥٬۱٥۳ الرصید أول الفترة / السنة 
 ۱٤٬۱۰۲٬۸۲٦ ٥٬۳۷٥٬۰٥۱ الفترة / السنة المحمل علي  

 (۷٬۹۷۸٬۷٦۱) (۳٬۲۱٤٬۰۹۰) المدفوع خالل الفترة / السنة 
 ۲۳٬٤۸٦٬۱۱٤ ۲۱٬۳۲٥٬۱٥۳ 
 

 ضع الزكويالو )ب
 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
ســبتمبر  ۳۰بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن السنوات منذ بدایة التأسیس حتى العــام المنتھــي فــي قامت الشركة 

 ۳۰زكاة المستحقة وحصلت على شھادة زكاة نھائیــة صــالحة حتــى لداد اسبم. وبموجبھ قامت الشركة ۲۰۲۰
 .م۲۰۲۲ینایر 

 
م طالبــت فیــھ الھیئــة العامــة للزكــاة ۲۰۱۱م حتــى ۲۰۰۸بوطات زكویة عن الســنوات مــن كة رالشراستلمت 

 تملیون لایر سعودي وقامت الشركة باإلعتراض على الربوطــا ۹٫۹والدخل "الھیئة" بفروقات زكویة بمبلغ 
خطــاب ركة الشــ  جبــھ قــدمترة وتم رفع إعتراض الشركة إلى اللجنة اإلبتدائیة الزكویة الضریبیة، بموولمذكا

ضمان للھیئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ المطلوب. صــدر قــرار مــن اللجنــة بقبــول اإلعتــراض عــن الســنة 
 م.۲۰۱۱المالیة 

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

م، ۱/۳/۲۰۱۸ھـ الموافق ۱۳/٦/۱٤۳۹بتاریخ  )٤۹۸۹لخطاب رقم (والمصادق علیھ من قبل وزیر المالیة با
نتھیــة مــن حیــث تــم قبــول اســتئناف الشــركة مــن الناحیــة الشــكلیة أمــام اللجنــة اإلبتدائیــة لألعــوام المالیــة الم

لجنة االســتئنافیة مــن اللجنــة اإلبتدائیــة النظــر فــي إعتــراض لبت اطلوم، ۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتى ۳۰/۹/۲۰۰۸
 ً ) تأیید اللجنة اإلســتئنافیة قــرار اللجنــة اإلبتدائیــة بالموافقــة ۱۸۷٥ر رقم (لقرا، كما تضمن االشركة موضوعا

م والــذي یمثــل البنــد ۳۰/۹/۲۰۱۱ھیــة فــي على حسم مساھمة الشركة فــي أرض الملیســا للســنة المالیــة المنت
علیھــا،  م المعتــرض۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتــى ۳۰/۹/۲۰۰۸فــروق الســنوات المالیــة المنتھیــة مــن  يسي فئیرال

م، ولــم ۳۰/۹/۲۰۱۱فــي   یید الشركة فــي غالبیــة البنــود المعتــرض علیھــا للســنة المالیــة المنتھیــةن تأوتضم
الســنوات  نات عــ وقــ رم حتى تاریخھ، علماً بأن إجمالي الف۲۰۱۱الربط الزكوي النھائي للسنة المالیة   یصدر

 ملیون لایر سعودي.  ۷٫٥م تبلغ ۲۰۱۰م وحتى ۲۰۰۸المالیة من 
 

م من الشركة تحدید موعد للجلســة ۲۰۲۰لعامة للجان الضریبیة في جدة خالل شھر یونیو نة اد طلبت األماوق
 الیــةلمابــاألعوام  لعامــة للزكــاة والــدخل الخاصــة الخاصة بالدعوى المرفوعة من قبل الشــركة علــى الھیئــة ا

د مــن لموعــ لك واســتلمت ام، وقد قامت الشركة بــذ۲۰۱۰سبتمبر  ۳۰م وحتى ۲۰۰۸سبتمبر  ۳۰المنتھیة من 
وقد تــم عقــد الجلســة  .م۲۰۲۰أكتوبر  ۱۳م وھو ۲۰۲۰خالل شھر أغسطس   األمانة العامة للجان الضریبیة

اص المكــاني، وقــد صــ الختا مر الجھة القضــائیة بعــدم قبــول الــدعوه لعــدعن بعد في ذلك التاریخ، وصدر قرا
الریاض لھذه االعوام خــالل شــھر  دینةلضریبیة في مقامت الشركة بتقدیم دعوى جدیدة لالمانھ العامھ للجان ا

م موعد الجلسة مــن األمانــة العامــة للجــان الضــریبیة التــي ۲۰۲۱واستلمت خالل شھر ینایر  م۲۰۲۰أكتوبر 
 م. ۲۰۲۱مارس  ۲في  قدسوف تع



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

۱٦ 
 

   )عتابلزكاة (ا -۱۰
 
 ابع)الوضع الزكوي (ت   ب)

 
 (تابع) شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

لتحلیلیــة ة وام، بعض المستندات والبیانات التفصــیلی۲۰۲۰مارس  ۲۳ھیئة العامة للزكاة والدخل، في طلبت ال
 لم، وقامت الشركة بتزوید الھیئة بھا خال۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰م حتى ۲۰۱٥سبتمبر   ۳۰الخاصة بالسنوات من 

ط الزكویــة المبدئیــة ة بــالربوم بتزویــد الشــرك۲۰۲۰ر م. وقد قامت الھیئھ خالل شھر سبتمب۲۰۲۰یو اشھر م
بالمستندات التي یمكن ان  -رغبت  ان -م، وطلبت من الشركة تزویدھا ۲۰۱۹ م حتى ۲۰۱٥لألعوام المالیة 

فس الشھر . وقد أصــدرت نخالل  اتخفض الفروق الزكویة لھذه االعوام ، وقد قامت الشركة بتزوید الھیئھ بھ
م، وأظھرت فروقا زكویة بلغــت ۲۰۲۰لیة خالل شھر أكتوبر وام المایة المعدلھ لھذه االعالھیئھ الربوط الزكو

 ۳۰قــد قامــت الشــركة بســداد الفــروق الزكویــة للســنتین المنتھیتــین فــي ، و ملیــون لایر ســعودي ٤٫۷حوالي 
ة ملیــون لایر ســعودي، كمــا قامــت الشــرك ۱٫٤الي وعھما حوالبالغ مجم ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰، ۲۰۱٦سبتمبر 

 ،م۲۰۱۷، م۲۰۱٥ســبتمبر  ۳۰روق الزكویة للســنوات الــثالث المنتھیــة فــي بنود الفباالعتراض على بعض 
ملیــون  ۱٫٥م، وقد بلغت الزكاة غیر المسددة الخاصة بھذه البنود حــوالي ۲۰۲۰ سمبرخالل شھر دی م۲۰۱۹

ات الــثالث البــالغ الفــروق الزكویــة غیــر المعتــرض علیھــا لھــذه الســنو بســداد ةلایر سعودي بعد قیــام الشــرك
 ملیون لایر سعودي خالل نفس الشھر.  ۱٫۸وعھا مجم

 
 م.۲۰۱٤  تىم ح۲۰۱۲لم یتم إستالم أي ربوطات عن السنوات من 

 

 لیحالتسشركة الیمامة لحدید 
سبتمبر  ۳۰ام المالي المنتھي في عحتى ال قدمت الشركة اقراراتھا الزكویة عن األعوام منذ بدایة النشاط

االقرارات، وتم الحصول على شھادة زكاه نھائیة صالحھ   تلكوقامت بسداد الزكاه المستحقة في م ۲۰۲۰
م. انھت الشركة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من ۲۰۲۲ینایر  ۳۰حتى 

وام المالیة المنتھیة م. اما بالنسبة لألع۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰في  يالمنتھ تاریخ تأسیس الشركة حتى العام المالي
الھیئة ولم یصدر عنھا  قبل م فإنھا مازالت تحت الدراسة من۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰م و ۲۰۱۷بر سبتم ۳۰في 

  ۳۰اي ربوط زكویة حتى تاریخھ. استلمت الشركة ربط زكوي نھائي معدل عن العام المالي المنتھي في 
ى  قد قامت الشركة بتقدیم إعتراض علم و۲۰۲۰فبرایر ۲۷لایر بتاریخ  ۹۸۳٬۹٦۳ غم بمبل۲۰۱۹سبتمبر 

م وقد رفضت الھیئة ھذا ۲۰۲۰مارس ۱۸فق لمواھـ ا  ۱٤٤۱رجب  ۲۳ذه الفروقات، استلمتھ الھیئة بتاریخ ھ
لعامة ام بالتظلم لدى األمانة ۲۰۲۰م وقامت الشركة خالل شھر یونیو ۲۰۲۰مایو  ۱۱االعتراض في تاریخ 

ض حتى تاریخ إصدار ھذه  تراعتراض ولم یتم البث فى أمر اإلعلجان الضریبیة على قرار الھیئة برفض اإلل
 القوائم المالیة. 

 
 سھمال )رةخساربحیة / ( -۱۱

 
 السھم األساسیة )خسارةربحیة / (

 ین لألسھمساھمملعلى ا عللتوزی ةابلقال )الخسارةالربح / (ة بناًء على األساسیالسھم  )خسارةربحیة / (تم إحتساب 
ة والبالغ المختصرةالموحدة األولیة  بتاریخ القوائم المالیة ئمةد األسھم العادیة القالعد  جحالعادیة والمتوسط المر

 ھم.ملیون س ٥۰٫۸
 

 لمساھمین العادیین (األساسي)العائد على ا )الخسارةالربح / ( )۱
  الثالثةة رلفت 

 أشھر المنتھیة 
 بردیسم ۳۱في 

 ۲۰۲۰م

  ةثالثلالفترة 
 لمنتھیةأشھر ا

 دیسمبر ۳۱في 
 ۲۰۱۹م 

 (غیر مراجعة) اجعة)ر(غیر م 
   

 ) ۰٫۱٥( ۰٫۸٤ على مساھمي الشركة  السھم العائد(خسارة)  /ربح 



 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۱۷ 

   تابع)( سھمال )رةخسا( /ربحیة    -۱۱
 

 (األساسیة)مة سھم القائالمتوسط المرجح لعدد األ )۲
  الثالثةلفترة  

 تھیة المنأشھر 
 ربدیسم ۳۱في 

 ۲۰۲۰م

  الثالثة لفترة
 أشھر المنتھیة

 ردیسمب ۳۱في 
 ۲۰۱۹م 

   

ي بدایة الفترةة فدرمصدیة أسھم عا  ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ 
فترةال األسھم القائمة في نھایة المتوسط المرجح لعدد  ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ 

 

 السھم المخفضة )ارةخسربح / (
لمساھمین لألسھم ا  زیع علىللتو ةقابللا  الخسارةالربح / ضة بناًء على فم المخھالس )ارةخس( ربح /تم إحتساب ی
 . إن وجد یة،فیض المحتمل لألسھم العادوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة بعد تعدیل أثر التخلمتواة عادیال
 

بح / (خسارة) ر لف عنتخفض الیخالم السھمربح / (خسارة)  وبالتالي فإنضة أسھم مخف ال یوجد الفترةخالل 
 السھم األساسیة. 

 
 تملة المح وااللتزامات یةلرأسمالا اترتباطالا -۱۲

 

ان غیر المغطى من خطابات الضم، بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل الجزء م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ي ف )أ(
ر بسبتم ۳۰( ،عودي سلایر ملیون ۱۰۷٬۷مبلغ  عن المجموعة ابةلمحلیة نیتصدرھا البنوك االبنكیة التي 

  .یون لایر سعودي)مل ۱۰۷٫٤:  م۲۰۲۰
 

  ۲۲٦٬۸۲ قائمة لة مقابل خطابات إعتمادات مستندیةتملمحا اتلتزامبلغت قیمة اإل م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ في )ب(
یاق األعمال سصدرت في  لایر سعودي) والتي ملیون ۳٦۱٫٤ :م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰(  سعودي،لایر ملیون

 العادیة للمجموعة. 
 
 ٦٫۹۳۳ت التنفیذ مبلغشروعات تحبالملقة عت الرأسمالیة المترتباطابلغت اإل م۲۰۲۰ برمدیس ۳۱ ما فيك )ج(

 سعودي). ون لایرملی ,٥٥۰:  م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ سعودي (لایر نیومل
 

 قة عالت وأرصدة مع أطراف ذات معامال -۱۳
ي تتم وفقاً  تات والمقدیم خدئع وتفة أساسیة في مشتریات ومبیعات بضاعالقة بص تتمثل المعامالت مع أطراف ذو 

  ۲۳بتاریخ العامة للمساھمین المنعقدة یة معلجھا ات إلدارة والتي أجازا بواسطة ادھاعتمإروط متفق علیھا ویتم لش
 طراف التالیة: واألمع المنشآت  م۲۰۲۰ ارسم ۱۸ھـ الموافق ۱٤٤۱ رجب
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 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۱۹ 

 ذات عالقة (تابع)راف طمع أمعامالت وأرصدة   -۱۳
 

ة  طیط وتوجیھ ومراقبة أنشطخة في تییمارسون السلطة والمسئولن اص الذیرة العلیا ھم األشخداي اإلموظف -ب
 ذلك). مدیر (سواء كان تنفیذي أو غیرك أي لذاشرة بما في بصورة مباشرة أو غیر مالمجموعة ب

 
 ي:لما یخالل الفترة بلغ بند الرواتب واألجور وما في حكمھا 

 

 طبیعة المعاملة

  ثةلثالالفترة 
 أشھر المنتھیة 

 بردیسم ۳۱في 
 ۲۰۲۰م

  الثالثةلفترة 
 تھیةنھر المشأ

 دیسمبر ۳۱في 
 ۲۰۱۹م 

 (غیر مراجعة) جعة)(غیر مرا  
 لایر السعوديبال يدوباللایر السع  

    

 ۱٬٦٤٥٬۱۸۸ ۱٬٤٦٥,۲۳۳ اتب وبدالت وحوافزور دارة العلیاموظفي اإل
 

 وزعةماح بأر -۱٤
 

 م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  خالل الفترة المنتھیة
بتوزیــع أربــاح نقدیــة علــى  م۲۰۲۰دیســمبر  ۲۲ لموافــقاـھــ ۱٤٤۲جمــادى االولــى  ۷أوصى مجلس اإلدارة  في 

لایر  ۱لایر ســعودي بواقــع  ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰م تبلــغ ۲۰۲۰ســبتمبر  ۳۰لیــة المنتھیــة فــي االمساھمین عن الســنة الم
وصیة على الجمعیة العامة العادیة لمساھمي الشركة المقرر عقدھا في سعودي للسھم الواحد، وسوف یتم عرض الت

النقدیــة  حم للموافقة علیھــا، وســوف ســتكون أحقیــة توزیعــات األربــا۲۰۲۱فبرایر  ۱٥وافق مھـ ال۱٤٤۲رجب  ۳
یــوم  للمساھمین المالكین لألسھم یوم االستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز اإلیداع بنھایــة ثــاني

 تداول یلي یوم انعقاد الجمعیة العامة للشركة. 
 

 م۲۰۱۹ سمبرید ۳۱ي ة ف خالل الفترة المنتھی
 .م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة فى  ةلم یتم اإلعالن عن أى توزیعات أرباح عن أي فترات خالل الفتر

م على توصیة مجلس اإلدارة  ۲۰۲۰مارس  ۱۸ھـ الموافق   ۱٤٤۱ رجب  ۲۳  يوقد وافقت الجمعیة العامة العادیة ف
 م.۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ھیة في تة المنلمالیبعدم  توزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن السنة ا

 
 ر المالیةإدارة المخاط -۱٥

  لعملةفي ذلك مخاطر ا(بما  سوقر الن: مخاطملیة متنوعة تتضر ماخاطم ھا لعدةضإن أنشطة المجموعة تعر
 مان ومخاطر السیولة.  ر الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر اإلئتاطر القیمة العادلة ومخاطر سعومخ

  من لتقلیل االمالیة غیر المتوقعة ویھدف إلى تقلبات في األسواق للمجموعة ككل على ال لمخاطرارة ایركز برنامج إد
 وعة المالي. المجم داءلى أ حتملة عمرات السلبیة التأثیال
 
 المخاطر المالیة دارةطار إإ

تقوم  .إلدارةجلس ایا بموجب السیاسات المعتمدة من قبل میاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیتم تنفیذ س
  واعم أن. إن أھةلتشغیل للمجموعات اوحدع لوثیق مالتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون ا بتحدید وتقییم وااإلدارة العلی

 وأسعار الفائدة للتدفقات النقدیة. خاطر العملة، القیمة العادلة ن، مئتماطر ھي مخاطر اإلالمخا
 

فریق اإلدارة  المخاطر للمجموعة. راف على إطار إدارة شء واإلإنشا ى مجلس اإلدارة المسؤولیة الشاملة عنیتول
جتماعات اء إبإجر قوم فریق العملوعة. یمجمر للالمخاط  ةبة سیاسات إدارمراقر وویل عن تطوالتنفیذیة ھو المسئ

نة  م إبالغ مجلس اإلدارة بھا من خالل لجات أو أمور تتعلق باإلمتثال للسیاسات یتبشكل منتظم، وأي تغیر
 . مراجعةال



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

۲۰ 
 

 طر المالیة (تابع)إدارة المخا   -٥۱
 

 )عب(تا إطار إدارة المخاطر المالیة
ق  وسلتعكس التغیرات في ظروف ال یذیةالتنففریق اإلدارة  من قبل ظم منت ظمة إدارة المخاطر بشكلة أناجعمریتم 

ئة رقابیة مسئولة  یطویر براءات لتالل التدریب ومعاییر اإلدارة واإلجوأنشطة المجموعة. وتھدف المجموعة من خ
 م.تھلتزاماإ وبأدوارھم  ع الموظفین على درایة ة بحیث یكون جمیبناءو
 

راجعة مدى مبلمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم طر لالمخا لسیاسات إدارة دارة اإل تثالف لجنة المراجعة على إمتشر
 مجموعة. ما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المالئمة إطار إدارة المخاطر فی

 
نة وذمم مدینة مدی ریة جات ذمم ،ھوما في حكمالمالي تتضمن النقد  من قائمة المركزجة ضدوات المالیة المدرإن األ

اإلفصاح عنھا في بیان السیاسات  م. إن طرق اإلثبات المتبعة تأخرىائنة ة دائنة وذمم دتجاری ذمموض، أخرى، قر
 لمتعلق بكل بند.الفردي ا 

 
 مخاطر السوق

ي ات فغیرلتبسبب ا بنقدیة لألدوات المالیة قد تتذبذلة أو التدفقات الادخاطر أن القیمة العمھي ال طر السوقمخا 
خاطر العمالت، وھي: مخاطر أسعار الفائدة، م خاطرن المم ثالثة أنواع سوق منال خاطرأسعار السوق. تتكون م

 ومخاطر األسعار األخرى.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 . قومعدالت الفائدة السائدة في الس بفائدة متغیرة حسبل لیھا المجموعة وتحمعحصلت   روض التيفیما یلي الق

 
ریة كما  لدفتة ایمالق

 سبتمبر ۳۰في 
 م ۰۲۰۲

لدفتریة كما قیمة اال
ریسمبد ۳۱ يف   

 ۲۰۲۰م

 

 أدوات مالیة بمعدالت فائدة متغیرة عة)(غیر مراج (مراجعة)
   

 قروض ٤۹۰٬٦٤۷٬۱٥۱ ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱
٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱ ٤۹۰٬٦٤۷٬۱٥۱  

 
كــز المردالت الفائــدة فــي تــاریخ ي معــ س فــ ســانقطة أ ۱۰۰ر المحتمل المعقول للتغیر في جدول أدناه التأثیالیعكس 
 األخرى. ع إفتراض ثبات جمیع المتغیراترة مالخسا وعلى الربح أ المالي

 
  )الخسارة(الربح / 

 م ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰
  (مراجعة)

  )الخسارة(الربح / 
 م۲۰۰۲ سمبردی ۳۱

 (غیر مراجعة)

 

لزیادة في نقاط  ا
ساس المتعلقة األ

 بأسعار الفائدة
 اسأسنقطة   ۰۰۱

ص في نقاط النق
لقة األساس المتع

 فائدةعار البأس
 أساس  ةطنق ۱۰۰

یادة في نقاط  الز
 األساس المتعلقة
 بأسعار الفائدة

 نقطة أساس ۱۰۰

نقاط  النقص في
األساس المتعلقة 

 ئدةبأسعار الفا
 اسسنقطة أ ۱۰۰

 
 
 

 
     

 قروض ٤٬۹۰٦٬٤۷۲ (٤٬۹۰٦٬٤۷۲) ٤٬۲۹۷٬٥۳٤ (٤٬۲۹۷٬٥۳٤)
 



 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۲۱ 

 المالیة (تابع) خاطرالم ةإدار   -٥۱
 

 بیةنت األجمالالع مخاطر
. إن المجموعــة غیــر یجة لتقلبات أسعار صرف العمــالت األجنبیــةتن ة في تذبذب قیمة أداة مالیةلعملاطر اتتمثل مخ

ن تعــامالت ھــا العادیــة، نظــراً ألخــالل دورة أعمال بیةصرف العمالت األجن رت أسعاى لتقلبامعرضة بشكل جوھر
ن سعر صرف اللایر السعودي یث أي، وحوالر األمریكددي والسعو الخالل السنة تمت باللایر ھریةالجو  مجموعةلا
الــدوالر بمقیمــة رصــدة المخــاطر ھامــة مرتبطــة بالتعــامالت واأل مقابل الدوالر األمریكــي فإنــھ لیســت ھنــاك تبثم

 األمریكي.  
 

 مخاطر اإلئتمان
رف د الطــ بــ كیؤدي إلــى ت تھ ممااماإلتزة المالیة على الوفاء بألدااف ارأحد أط ةمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرتت
أنشطة متشابھة أو تمارس أنشــطتھا  التركیز عندما یكون ھناك عدة اطراف ذات رآلخر لخسارة مالیة. تنشأ مخاطا
د مــن وللحــ یــة. دالتعاق مھة تمنعھم من الوفــاء بإلتزامــاتھمات إقتصادیة متشابسلجغرافیة أو لدیھم امناطق ي نفس الف

لممنوحــة لعمالئھــا والتــي اقــة نظامیــة للحــدود اإلئتمانیــة موافاءات رجة بتطبیق إعالمجمومت ة قاالمخاطر اإلئتمانی
 السابقة. یم الشامل للعمالء ومعدالت السدادتعتمد على التقی

 
ر اإلئتمانیة خسائص للصوین مخكتر اإلئتمان المتعلقة بعمالئھا ومرارفي مراقبة مخاطتتقوم اإلدارة باإلس كذلك

في حكمھ لدى بنوك محلیة ذات تصنیف  اإستمرار. ویتم إیداع النقد وممة بالقائ ءصدة العمالراقبة أمر یتم المتوقعة.
إظھار الذمم  في السوق. وقد تم  ءبشكل رئیسي من عمال األخرى لمدینة وااني مرتفع. تستحق الذمم التجاریة ائتم

 لمقدرة.اد ا ستردبلة لإلاقالمدینة بقیمتھا ال
 

 تتعرض لھا المجموعة:  التيتمان ئلمخاطر اإل ى األقص لحد لي افیما یلي إجما
 ر بسبتم ۳۰

 م ۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 

  یر مراجعة)(غ (مراجعة)
  ودي السعلایربال باللایر السعودي

 أصول مالیة  
 ذمم تجاریة مدینة  ۳۰۲٬۰٥٦٬۱۲۷ ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱
 بنكیةصدة أر ۲٤٬۰۸۸٬۸۳۷ ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰

۳٥٤٬۱۰۲٬۳٥۱ ۳۲٦٬۱٤٤٬۹٦٤  
 

 بر سبتم ۳۰
 م ۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۲۰

 

  (غیر مراجعة) مراجعة)(
  باللایر السعودي باللایر السعودي

 أصول مالیة  
 مضمونة * ٦۰٬٤۷٥٬۳۸٤ ۷۰٬۱۱٤٬۹٥۹

 غیر مضمونة ** ۲٦٥٬٦٦۹٬٥۸۰ ۲۸۳٬۹۸۷٬۳۹۲
۳٥٤٬۱۰۲٬۳٥۱ ۳۲٦٬۱٤٤٬۹٦٤  

 
وذمم تجاریة مدینة بمبلغ  ةاألرصدة البنكی الیة المضمونةالم ألصولا ، تتضمنم ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱ي كما ف* 

  لایر ملیون  ٥۱٬٦٥: م۲۰۲۰ رسبتمب ۳۰كیة (ن سعودي مضمونة عن طریق ضمانات بملیون لایر ۳٦٫۳۸
 سعودي).

 
  ۱۹۳٬٦۱۲٬۱۸۷نة بمبلغ یة مداریم تجذم یر المضمونةغ لیةاصول المأل، تتضمن ام ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱كما في ** 

:  م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰حقاقھا (عالقة والتي لم تتجاوز بعد تواریخ إست تسعودي مستحقة من أطراف ذا لایر
 .)سعودي لایر ۲۱۹٬۰۷٥٬۹٦۱



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

۲۲ 
 

 طر المالیة (تابع)إدارة المخا   -٥۱
 

 مخاطر السیولة 
المتعلقة باألدوات زامات لتموال للوفاء باإلر األوفیفي تالتي تواجھھا منشأة ما  وباتعصالسیولة في ل مخاطر التتمث

قیمتھا  یقارب ة وبمبلغقدرة على بیع موجودات مالیة ما بسرعیمكن أن تنتج مخاطر السیولة عن عدم الم .المالیة
  من وجود الموارد المالیة أكد تلواة مستمرة سیولة بصورلة عن طریق مراقبة الارة مخاطر السیوإد العادلة. یتم

أو مات المالیة أو مصادر التمویل والقروض ازلسیولة من شروط سداد اإللتخاطر اي مینشأ التركیز ف دة. قافیالك
لوبات المالیة في التعاقدیة للمط قات. فیما یلي اإلستحقاةت سائلى موجودااإلعتماد على سوق محدد للحصول عل

 ة.خصوملمبالغ اإلجمالیة وغیر ما باھضعروالتي تم یة الفترة نھا
 

 
ة فمختللغ بمباوقت مبكر أو ستحقاق أعاله في إللیل افي تحمتضمنة تحق التدفقات النقدیة الال یتوقع أن تس -

 جوھریاً.
 
 
 
 
 
 
 

  یر المخصومة قدیة غتعافقات النقدیة الدالت 

 دیسمبر ۳۱
 سنة أو أقل   م۲۰۰۲

 من سنة إلى
 سنوات ۳

 سنوات أو  ۳
 أكثر

وائد مستحقة ف 
 مستقبلیةلفترات 

 يإجمال
اإلستحقاقات 

 دیةالتعاق 
 إجمالي 

 الدفتریة القیمة
 مشتقةإلتزامات مالیة غیر 

 ٤۹۰٬٦٤۷٬۱٥۱ ٤۹۳٬٥۲۱٬۰۹۱ ۲٬۸۷۳٬۹٤۰ -- ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۷۰٬٦٤۷٬۱٥۱ وضقر
 ٤۱٬۷۱۲٬۳۳۰ ٤۱٬۷۱۲٬۳۳۰  -- -- ٤۱٬۷۱۲٬۳۳۰ تجاریة دائنة ذمم 

ستحقة مصروفات م
 ٥۳٬۰٦۷٬٥۳۱ ٥۳٬۰٦۷٬٥۳۱ -- -- -- ٥۳٬۰٦۷٬٥۳۱ وذمم دائنة آخرى 

 ۲۸٬۸۷٦٬۲۰۱ ٥٥٬۷٥٤٬۷۹۲ ۲٦٬۸۷۸٬٥۹۱ ۲۰٬۲۱۲٬٦٦۷ ٤٬۷٤۰٬۳٥۳ ۳٬۹۲۳٬۱۸۱ زام عقود االیجارالت
 ٥٦۹٬۳٥۰٬۱۹۳ ۲٤٬۷٤۰٬۳٥۳ ۲۰٬۲۱۲٬٦٦۷ ۲۹٬۷٥۲٬٥۳۱ ٦٤٤٬۰٥٥٬۷٦ ٤٤۱٤٬۳۰۳٬۲۱۳ 
       
  غیر المخصومة  التدفقات النقدیة التعاقدیة 

ر مبسبت ۳۰
 ل نة أو أقس   م۲۰۲۰

 ة إلى نمن س
 سنوات ۳

 ات أوسنو ۳
 أكثر

ستحقة فوائد م
 لفترات مستقبلیة

جمالي  إ
 قاقاتإلستحا

 لتعاقدیةا
 إجمالي  
 تریة القیمة الدف

 ات مالیة غیر مشتقةملتزاإ
   ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱   ٤۳۲٬٦۳٥٬٥٤۹   ۲٬۸۸۲٬۱٤۸ -- ۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰   ٤۰۷٬۲٥۳٬٤۰۱ قروض

 ٤٤٬۲٤٤٬۷٦۷ ٤٤٬۲٤٤٬۷٦۷ -- -- -- ٤٤٬۲٤٤٬۷٦۷ دائنة ذمم تجاریة 
عقود ات إلتزام

 ۲۸٬٤۷۷٬۳٥۹ ٤۲٬۸۱۲٬۳۲۷ ۱٤٬۳۳٤٬۹٦۸ ۲۲٬۲۱٤٬۰۹۲ ۳٬۹۳۲٬۷٦٤ ۲٬۳۳۰٬٥۰۳ اإلیجار
 حقةمست مصروفات

 ٤٥٬۸۷۸٬۳۸۰ ٤٥٬۸۷۸٬۳۸۰ -- -- -- ٤٥٬۸۷۸٬۳۸۰ دائنة آخرى  موذم
 ٤۹۹٬۷۰۷٬۰٥۱ ۲٦٬٤۳۲٬۷٦٤ ۲۲٬۲۱٤٬۰۹۲ ۱۷٬۲۱۷٬۱۱٥٦٥٬٥ ٦۷۱٬۰۲۳ ٥٤۸٬۳٥۳٬۹۰۷ 



 لحدیدیة مامة للصناعات االیشركة 
 )ھمة سعودیةاشركة مس(

 حدة المختصرة (غیر مراجعة) والم ةاألولی ةوائم المالیالقاحات حول إیض
 م ۲۰۲۰ سمبردی ۳۱في  كما

 

۲۳ 

 رة المخاطر المالیة (تابع)إدا   -٥۱
 

 إدارة رأس المال
مواصلة مكن من تتمرار حتى اإلست ىوعة علرة المجملمال ھو الحفاظ على قدأس ارإن ھدف المجموعة عند إدارة 

التنمیة  مة لدعة قویرأسمالیوالحفاظ على قاعدة  رین.خصحاب المصالح اآلین ومنافع ألمعوائد للمساھتقدیم 
 .ة ألعمالھاالمستدام

 ما یلي:ة افي حقوق الملكیة إلى صالمعدل صافي إلتزامات المجموعة سبة نتبلغ 
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 بر مسبت ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 وديالسع باللایر وديباللایر السع 
   

 ٦۱٥٬٤۷۲٬۲۰۹ ٦۸۲٬۲۰۱٬۷۰۱  تإجمالي اإللتزاما
 (۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰) (۲٤٬۰۸۸٬۸۳۷) وما في حكمھا یخصم: النقدیة 

 ٥۹۷٬۰۱٥٬۲۸۹ ٦٥۸٬۱۱۲٬۸٦٤ صافي اإللتزامات 
   

 ۷۸۱٬٤۱۹٬٥۲۳ ۸۳۳٬۱۸۸٬۰۱٥ الملكیة  ي حقوق الإجم
 ۷۸۱٬٤۱۹٬٥۲۳ ۸۳۳٬۱۸۸٬۰۱٥ ق الملكیة المعدلة وحق

 ۰٫۷٦ ۰٫۷۹ ات الى حقوق الملكیة لتزاماإل  صافي
 

لسل ا في تستویاتھت المالیة بما في ذلك مسلوباطریة والقیمة العادلة للموجودات والمدول أدناه القیم الدفتالج ظھری
 ة.  دلالقیمة العا

 جعة)(غیر مرا م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 القیمة العادلة  فتریةدلالقیمة ا 

 اإلجمالي ۳ى ستومال ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي طفأةمفة الالتكل مالیةالموجودات ال
        

 -- -- -- --  ۳۰۲٬۰٥٦٬۱۲۷ ۳۰۲٬۰٥٦٬۱۲۷ م تجاریة مدینة ذم
 -- -- -- --  ۲٤٬۰۸۸٬۸۳۷ ۲٤٬۰۸۸٬۸۳۷ ھ قد وما في حكمن
 ۳۲٦٬۱٤٤٬۹٦٤ ۳۲٦٬۱٤٤٬۹٦٤  -- -- -- -- 

         المطلوبات المالیة
 -- -- -- --  ٤۹۰٬٦٤۷٬۱٥۱ ٤۹۰٬٦٤۷٬۱٥۱ تقروض وتسھیال

 -- -- -- --  ٤۱٬۷۱۲٬۳۳۰ ٤۱٬۷۱۲٬۳۳۰ تجاریة  ئنة دا ذمم
 ٥۳۲٬۳٥۹٬٤۸۱ ٥۳۲٬۳٥۹٬٤۸۱  -- -- -- -- 

 
 (مراجعة) م ۲۰۲۰بتمبر س ۳۰ 
 ة العادل القیمة  یة القیمة الدفتر 

 اإلجمالي ۳ى لمستوا ۲ى المستو ۱وى لمستا  جمالياإل فة المطفأةلكالت مالیةلت اوداالموج
        

 -- -- -- --  ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱ ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱ نة مدیریة ذمم تجا
 -- -- -- --  ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰ ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰ حكمھ نقد وما في 

 ۳٥٤٬۱۰۲٬۳٥۱ ۳٥٤٬۱۰۲٬۳٥۱  -- -- -- -- 
         مالیةوبات الالمطل

 -- -- -- --  ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱ ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱ تالیقروض وتسھ
 -- -- -- --  ٤٤٬۲٤٤٬۷٦۷ ٤٤٬۲٤٤٬۷٦۷ ئنة تجاریة  مم داذ
 ٤۷۳٬۹۹۸٬۱٦۸ ٤۷۳٬۹۹۸٬۱٦۸  -- -- -- -- 



 یدیة اعات الحدالیمامة للصنشركة 
 )سعودیة مساھمةشركة (

 غیر مراجعة) مختصرة (الموحدة ال األولیة یةلمالا ئمواإیضاحات حول الق
 م ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱في  كما

 

۲٤ 
 

 ةأحداث ھام -۱٦
تعطیــل  ، مما أدى إلىملتوى العاسملى ع ة مختلفةق جغرافی) عبر مناط۱۹انتشرت جائحة فیروس كورونا (كوفید 

المي. صــعید العــ ي شــكوك علــى ال) فــ ۱۹ وفیــدورونــا (كك. وتسببت جائحة فیــروس صادیةاالقت واألنشطة عمالاأل
عــالم عــن تــدابیر دعــم مختلفــة فــي جمیــع أنحــاء اللمحلیة والدولیة على السواء، ة، اوالنقدیوأعلنت السلطات المالیة 

على أعمــال المجموعــة  توقعةار المقییم اآلثمل لتین فریق عالمجموعة بتكو تملة. قامتحالمة ر السلبیھة اآلثالمواج
محتملــة والمتعلقــة ر الالمخــاط راسة أولیة بغرض مراجعــة وتقیــیمإلجراء د(إن وجدت)، و رجھاخاكة وخل المملاد

مرافــق  لیمرار تشــغتســ ن اماالیــة، وضــ خــزون الحســتویات المدات المواد الخام، والموارد البشــریة، مبسلسلة إمدا
  نقطاع.وعة دون االمجمج لشركات اإلنتا

 
ضــات ) تحــدیث المــدخالت واالفترا۱۹ -(كوفیــد  فیروس كورونــا تفشين مة عكد الناجأد تطلبت حاالت عدم التوق
عــة قوتالم ئتمانیةسائر االتقدیر الخ. وتم م۲۰۲۰ دیسمبر  ۳۱في المتوقعة كما  مة لتحدید الخسائر االئتمانیةستخدالم

ضــع، للو یعالســرالتطــور  ىذلــك التــاریخ بــالنظر إلــ ا فــي قعة كمدیة المتوتصاظروف االقلى مجموعة من العبناًء 
د تحدید شدة واحتمالیــة القتصاد الكلي المستقبلیة، عنمل اي عوااالعتبار تأثیر التقلب العالي ف وعة فيوأخذت المجم

 . ةة المتوقعینائتمخسائر االحدید التصادیة لتالسیناریوھات االق
 

یــة ي العوامــل الكیف) علــ ۱۹ -د یر (كوفیــ ثت خاصة فیما یتعلق بتــأتباراوعة إععطت المجمد أي ذلك فلقباإلضافة إل
المالیة، والتــي انعكســت نتائجھــا  إلنخفاض في القیمة لألصول غیرات لمؤشر كمیة عند تحدید ما إذا كانت ھناكوال
 ما في ذلك التاریخ.لمالیة كا ل غیرمة األصونخفاض في قیاإلتقدیر ى عل
   

لمدرجــة امبــالغ دیــد الة الحالیــة فــي تحصــادیقتاأل بــاتللتقل ار التــأثیرات المحتملــةعتبــ إلة فــي ات المجموعــ لقد أخــذ
ً یة وتعد ھذة أفضل تقدیرات اإللمالغیر االمالیة وألصولھا  غم من ذلــك ، وبالردارة في ظل المعلومات المتاحة حالیا

 حساسیة عالیة لتقلبات السوق. مدرجة ذاتلالغ اھذة المبتظل 
 

لقناعــة بــأن لــدى الــدیھا ریة، ولمبــدأ االســتمرا فقــاً و مرارســتعلــى اال موعــة تقییمھــا لقــدرتھاالمج إدارة كما أجرت
 لمستقبل القریب. لكافیة إلستمرار أعمالھا في ارد االمواالمجموعة 

 
 رة ة المختصاألولیة الموحد المالیة إعتماد القوائم -۱۷

 جمادى الثاني  ۲٦ يفن قبل مجلس اإلدارة دار مإلص ل ةالمختصرة الموحدإعتماد القوائم المالیة األولیة  مت
 م). ۲۰۲۱  فبرایر ۸الموافق  ( ھـ۱٤٤۲
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