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 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

٥ 

 ةیالشركة واألنشطة الرئیس -۱
شركة" أو "الشركة األم") والمسجلة بمدینة للصناعات الحدیدیة شركة مساھمة سعودیة ("ال ة الیمامةكت شرتأسس

ھـ بموجب قرار معالي وزیر ۱/۰٦/۱٤۰۹بتاریخ  ۱۰۱۰۰۷۰۷۹٤الریاض بموجب السجل التجاري رقم  
) ۱٤۹۱ة رقم (الشركھـ وقرار معالیھ بالموافقة على إعالن تأسیس ۲۰/۳/۱٤۲۷) بتاریخ ۷۲٦التجارة رقم (

ص /۱٤٤كما تعمل الشركة بموجب الترخیص الصناعي رقم  م.۲٦/٦/۲۰۰٦ھـ الموافق ۳۰/٥/۱٤۲۷بتاریخ 
 ھـ والتعدیالت الالحقة لھ، ھذا وتتمثل أنشطة الشركة فیما یلي:۲۲/۰۳/۱٤۰۹بتاریخ 

ور، وتقطیع صاج، إنتاج للدیكإنتاج أنابیب صلب ملحومة طولیاً (سوداء / مجلفنة) وأنابیب حدیدیة مزخرفة      )أ
ط، وحواجز طرق، وأسیاخ حدید التسلیح من الخردة، وعربات یدویة، صاج أشرطة وكلبسات للتخریم والتربی

 معرج متنوع، قطاعات حدیدیة مجوفة، قطاعات حدیدیة مشكلة على البارد وإطارات ھیكلیة مجسمة.
 إنتاج أعمدة كھربائیة مجلفنة وملحقاتھا. )ب
 ة.الطاقة الكھربائینقل  إنتاج أبراج )ج

 
 المدن التالیة داخل المملكة وتعمل ھذه المصانع بموجب السجالت التجاریةتعمل الشركة من خالل مصانع لھا ب

 التالي أرقامھا وتواریخھا:
 تاریخ السجل التجاري رقم السجل التجاري المدینة المصنع 
 ھـ۲۸/٤/۱٤۱۰ ٤۰۳۰۰٦۸۰٤۳ جدة الیمامة للصناعات الحدیدیة  
 ھـ۹/۳/۱٤۲٥ ٤۰۳۰۱٤۸۹۳۸ جدة الیمامة لألعمدة الكھربائیة  

 ھـ۷/۳/۱٤۲۹ ۲۰٥۰۰٥۹۰٤٥ الدمام الیمامة للصناعات الحدیدیة  
 ھـ۹/۷/۱٤۲۹ ٤۰۳۰۱۸۰۸۸٦ جدة الیمامة إلنتاج أبراج الطاقة الكھربائیة

 ھـ۹/۹/۱٤۳۹ ٤۰۳۰۳۰٤۰۸۰ جدة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة 
 ھـ۱۳/۹/۱٤۳۹ ٤۰۳۰۳۰٤۲٦۷ جدة شاء)ة الریاح (تحت اإلنة طاقالیمامة ألنظم

 
ملیون  ٥۰۸م، بلغ رأسمال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل مبلغ ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ كما في

م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیون سھم ( ٥۰٫۸ملیون لایر سعودي) مقسم إلي  ٥۰۸م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰لایر سعودي (
 لایر سعودي). ۱۰م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰لایر سعودي ( ۱۰)  قیمة كل منھا ن سھمملیو ٥۰٫۸

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

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

 نسبة الملكیة بلد التأسیس إسم الشركة
 %۷۲٫٥ المملكة العربیة السعودیة حدید التسلیحشركة الیمامة ل

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

 
 العنوان المسجل للشركة كالتالي:

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 ۱۱٥۸۳الریاض 

  ٥٥۳۰۳ب ص. 
 .ةالمملكة العربیة السعودی

 
 
 



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

٦ 
 

 المالیةأسس إعداد القوائم  -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(
" التقریر المالي  ۳٤اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم تم 

ألخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة ات اصداراألولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل
ً إلى جنب مع القوائم للمحاسبین الق انونیین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جنبا

م ("القوائم المالیة للسنة السابقة") وال ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰المالیة الموحدة للسنة السابقة للمجموعة كما في 
لة من القوائم المالیة الموحدة وفقاً م المالیة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملقوائتتضمن ھذه ا

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة 
التغیرات في المركز المالي واألداء لفھم واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة 

 .ن القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقةالمالي للمجموعة م
 

 أسس القیاس   )ب(
المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا اإلعتراف المختصرة الموحدة األولیة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة

اإلئتمان  ة الحالیة لإللتزامات المستقبلیة بإستخدام طریقة وحدةالقیمبمستحقات إلتزامات المنافع المحددة ب
 وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمراریة. المتوقعة 

 
 عملة العرضالعملة الوظیفیة و )ج(

 والنشاط باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض  المختصرةتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 .ةموعلمجل
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات )د(
ئم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في یتطلب إعداد القوا

تطبیق السیاسات المحاسبیة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات قد 
 ه التقدیرات.عن ھذتختلف النتائج الفعلیة 

 
رة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر إن التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خب

مناسبة للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر 
م مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة ر. یتاألخرى، یتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستم

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

 
ة تتفق مع تلك التي تم للشركإن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 

للسنة السابقة. فیما عدا األحكام الھامة الجدیدة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات  اإلفصاح عنھا بالقوائم المالیة
والتي تم اإلفصاح عنھا باإلیضاح  –عقود اإلیجار  –) ۱٦المرتبطة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

 .۱-ب-۳رقم 
 

 
 
 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
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۷ 

 بیة الھامةلمحاسالسیاسات ا -۳
 
 أسس توحید القوائم المالیةأ -۳

التابعة كما ھو مبین في إیضاح رقم  شركتھام المالیة الموحدة للمجموعة تشتمل على القوائم المالیة للشركة وإن القوائ
، ). تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو یكون لھا حقوق للعوائد من تدخلھا مع الشركة المستثمر فیھا۱(

د من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. إن دما یكون للمجموعة القدرة على التأثیر على تلك العوائوعن
) السیطرة على الشركة ۱المجموعة تعتبر ذات سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما یكون لدى المجموعة 

)التعرض ۲المتعلقة بالشركة المستثمر فیھا).  نشطةالمستثمر فیھا (حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالیة لتوجیھ األ
ستخدام سیطرتھا على الشركة ) القدرة على إ۳ة المستثمر فیھا. في العوائد المختلفة من تداخلھا مع الشركوالحقوق 

ا ر فیھالمستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا. تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة على الشركة المستثم
إحدى عناصر السیطرة المذكورة أعاله. تبدأ عملیة توحید إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات في 

الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة 
دات، ومصروفات شركة تابعة مستحوذ علیھا أو مستبعدة إیرا على الشركة التابعة. یتم إدراج موجودات، مطلوبات،

كتساب المجموعة للسیطرة على الشركة التابعة وحتى تاریخ قوائم المالیة الموحدة من تاریخ إل الفترة ضمن الخال
 توقفھا.

األم إن األرباح والخسائر وجمیع مكونات الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى أصحاب حقوق الملكیة في الشركة 
نتج عن ذلك وجود رصید بالعجز لصالح أصحاب للمجموعة وألصحاب حقوق الملكیة غیر المسیطرة، حتى إن 

حقوق الملكیة غیر المسیطرة. یتم عند الضرورة إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتوافق 
لداخلیة للمجموعة والمعامالت المالیة الناتجة صدة اسیاستھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. كافة األر

امالت فیما بین المجموعة وشركتھا التابعة وتلك الناتجة بین الشركات التابعة یتم إستبعادھا عند إعداد القوائم عن المع
ھا عند تبعادالمالیة الموحدة. كما أن أیة أرباح أو خسائر غیر محققة ناتجة عن معامالت داخلیة في المجموعة یتم إس

 توحید القوائم المالیة.
لكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان للسیطرة، ت�تم المحاس�بة عن�ھ كمعامل�ة حق�وق ملكی�ة، إن أي تغیر في حصص الم

 عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي:
 ة.لغاء اثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعإ -
 لمسیطرة.اء إثبات القیمة الدفتریة ألي من حقوق الملكیة غیر اغلإ -
 لغاء إثبات فروق التحویل التراكمیة المسجلة ضمن حقوق الملكیة.إ -
 ثبات القیمة العادلة للمبلغ المستلم.إ -
 ثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.إ -
 ثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة.إ -

 
ل اآلخر یتم إعادة تصنیفھا ضمن األرباح أو المكونات المذكورة سابقاً ضمن الدخل الشامكة األم في الشر إن حصة

ً إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد  ً لما ھو مالئم، حیث یكون ذلك مطلوبا الخسائر أو األرباح المبقاة، وفقا
 الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.

 
 العملیات المستبعدة

ي أرب�اح أو خس�ائر غی�ر محقق�ة ناتج�ة ع�ن لمع�امالت ب�ین ش�ركات المجموع�ة باإلض�افة إل�ى أألرصدة وااحذف یتم 
المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة بشكل كامل عن�د إع�داد ھ�ذه الق�وائم المالی�ة الموح�دة. ی�تم اس�تبعاد األرب�اح 

ق الملكیة إلى مدى حصة المجموعة في الشركة بحقو غیر المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا
یھا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ب�نفس طریق�ة ح�ذف األرب�اح غی�ر المحقق�ة لك�ن إل�ى الم�دى ال�ذي ال المستثمر ف

 یصاحبھ دلیل على انخفاض القیمة.
 

 حصص الملكیة غیر المسیطرة
وحدة بشكل منفصل عن حقوق المجموعة في عة المالتاب ةیتم إثبات الحصص غیر المسیطرة في صافي أصول الشرك

األصول. تتكون الحصص غیر المسیطرة في مبالغ تلك الحصص التي یتم إثباتھا بت�اریخ تجمی�ع األعم�ال صافي تلك 
 األساسي باإلضافة إلى حصصھم في التغیرات في حقوق الملكیة في الشركة التي تحصل بعد تاریخ اإلستحواذ.

 



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(
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۸ 
 

 (تابع) الھامة اسبیةالسیاسات المح -۳
  الھامةالتغیرات في السیاسات المحاسبیة  ب-۳

تتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا المجموعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة 
ا ع�دا تطبی�ق المع�اییر م�یم ف۲۰۱۹س�بتمبر  ۳۰في إعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

م. ل��م تق��م المجموع��ة ب��التطبیق المبك��ر ألي مع��اییر أخ��رى أو ۲۰۱۹أكت��وبر  ۱ذ ف��ي الجدی��دة الت��ي دخل��ت حی��ز التنفی��
تفسیرات أو تعدیالت صدرت ولكن لم ت�دخل حی�ز التنفی�ذ. تُطب�ق المجموع�ة (للم�رة األول�ى) المعی�ار ال�دولي للتقری�ر 

اإلفص�اح ع�ن طبیع�ة  ، ت�م۳٤ا ھو مطلوب بموجب معیار المحاس�بة ال�دولي رق�م مكر". "عقود اإلیجا ۱٦المالي رقم 
 ). ۱-ب-۳وتأثیر ھذه التعدیالت أدناه (إیضاح 

 
 ـ عقود اإلیجار ۱٦رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي ۱-ب-۳

م، ۲۰۱۹أكت�وبر  ۱م�ن بدای�ة  –عق�ود اإلیج�ار  – ۱٦قامت المجموع�ة بتطبی�ق المعی�ار ال�دولي للتقری�ر الم�الي رق�م 
إثبات حق إستخدام األصل ذو الص�لة وإثب�ات مطلوب�ات اإلیج�ار والت�ي تمث�ل وبناًء علیھ قامت المجموعة كمستأجر، ب

المعی�ار المجموع�ة طبق�ت  .إلتزامات مدفوعات اإلیج�ار. ال یوج�د إخ�تالف ف�ي المحاس�بة ع�ن عق�ود اإلیج�ار كم�ؤجر
بمبل�غ  األصولتم إثبات حق إستخدام  .المعدل والخیار العملي للتطبیق رجعيبإستخدام طریقة األثر ال ۱٦الدولي رقم 

 ۳۰ ف�ي مساویاً لمبلغ اإللتزمات مع بعض التعدیالت ذات الصلة. وبالتالي لم یتم تعدیل أرقام المقارن�ة للس�نة المنتھی�ة
 ۱۷المحاس�بة ال�دولي رق�م  عی�ارم والت�ي ت�م عرض�ھا س�ابقاً ف�ي الق�وائم المالی�ة الس�نویة األخی�رة وفق�اً لم۲۰۱۹سبتمبر

 ھ. فیما یلي شرح التغیر في السیاسات المحاسبیة.والتفسیرات األخرى المتعلقة ب
 

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

 رع�اییسابقاً كانت المجموعة تحدد م�ا إذا ك�ان الترتی�ب یمث�ل عق�د إیج�ار أو یتض�من إیج�ار وفق�اً لتفس�یر لجن�ة الم
ة بتقی��یم م��ا إذا ك��ان الترتی��ب یمث��ل أو یتض��من إیج��ار وفق��اً . حالی��اً، تق��وم المجموع��٤الدولی��ة للتقری��ر الم��الي رق��م 

یعتبر الترتیب كإیج�ار أو یتض�من إیج�ار إذا  ۱٦لتعریف اإلیجار الجدید. وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 دد لفترة زمنیة نظیر مقابل مادي.حمأصل كان الترتیب یعطي حق السیطرة على إستخدام 

 

، إخت��ارت المجموع��ة إس��تخدام الح��ق ف��ي اإلس��تمرار ف��ي ۱٦ر ال��دولي للتقری��ر الم��الي رق��م عن��د التح��ول للمعی��ا
 إستخدام التقییم األولي للمعامالت.

 

إیج�ار. ی�تم  عق�ودفق�ط عل�ى الترتیب�ات الت�ي ت�م تحدی�دھا س�ابقاً ك ۱٦تم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رق�م 
وتفس�یر لجن�ة تفس�یرات ۱۷اإلیج�ار وفق�اً لمعی�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م إعادة تقییم الترتیبات التي لم تمثل عق�ود 

. وبالتالي تم تطبیق تعریف اإلیجار وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي رقم 
إع�ادة تقی�یم ترتی�ب  م أو بع�ده. عن�د ب�دء أو۲۰۱۹ أكت�وبر ۱ي ت�م تع�دیلھا ف�ي تلأو افقط على العقود الجدیدة  ۱٦

یتضمن مكونات إیجاریة، تقوم المجموعة بتوزیع المقابل في العقد على كل مك�ون إیج�اري وغی�ر إیج�اري عل�ى 
 أساس السعر المستقل النسبي لكل مكون.

 
 كمستأجر -ب

ویل تم ند التح. ع۱۷غیلي وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم شتجار سابقاً، صنفت المجموعة إیجار الممتلكات كإی
بالقیم�ة الحالی�ة  ۱۷قیاس إلتزامات اإلیجار التي كانت مصنفة كإیجار تشغیلي وفقاً لمعیار المحاس�بة ال�دولي رق�م 

ی��تم م. و۲۰۱۹ أكت��وبر ۱لم�دفوعات اإلیج��ار المتبقی�ة مخص��ومة بإس�تخدام مع��دل اإلقت��راض للمجموع�ة كم��ا ف�ي 
 ام األصل بإستخدام أي مما یلي:اس حق إستخدیق
 

لدفتریة كما لو ك�ان المعی�ار ال�دولي للتقری�ر الم�الي ك�ان ق�د ت�م تطبیق�ھ م�ن ت�اریخ الب�دء مخص�ومة القیمة ا -
 بإستخدام معدل اإلقتراض للمستأجر بتاریخ التطبیق األولي، أو؛

ارات مس�تحقة. قام�ت المجموع�ة بتطبی�ق ج�یأو إبمبلغ یساوي إلتزام اإلیج�ار مع�دل بمب�الغ مدفوع�ة مق�دماً  -
 كل عقود اإلیجار.ھذه الطریقة على 

 

المتعلق باإلعتراف وتصنیف اإلیج�ارات تح�ت معی�ار المحاس�بة  الخیار العملي للتطبیققامت المجموعة بتطبیق 
 لعقود اإلیجار. ۱٦عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۱۷الدولي رقم 
 :عفاء المسموح فيبإستخدام اإل موعةقامت المج

o ۱۲م أص�ول وإلتزام�ات اإلیج�ارات لإلیج�ارات الت�ي تك�ون م�دتھا أق�ل م�ن عدم اإلعتراف بحق إس�تخدا 
 ، وشھر

o ،و إستبعاد التكالیف المباشرة األولیة عند القیاس األولي لحق إستخدام أصل عند التطبیق األولي 
o اء.إذا كان عقد اإلیجار یتضمن خیار تمدید أو إلغ یجارإستخدام رؤیة مستقبلیة عند تحدید فترة اإل 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -۳
 

 األثر على القوائم المالیة -ج
 

 األثر عند التحول
، قامت المجموعة باإلعتراف بحق إستخدام أصول وإلتزامات ۱٦عند التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 س��تحقة. ل��م یك��ن ھن��اك أث��راإلیج��ار مع��دل بالمب��الغ المدفوع��ة مق��دماً واإلیج��ارات المت��زام إیج��ار بمبل��غ یس��اوي إل
 ند التحول:األثر ععلى األرباح المبقاة. فیما یلي  جوھري

 م۲۰۱۹أكتوبر  ۱ 
  

 ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ إلتزامات إیجار
ً المار جمصروفات اإلید رصی: یضاف  ۱٬۱۲۱٬٥۰٥ م۲۰۱۹كتوبر أ ۱كما في  دفوعة مقدما
 ۲۹٬۱۳٤٬۲۰٥ ام أصولستخدحق إ

  
 ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ إلتزامات إیجار

 
 األثر خالل الفترة

س��ابقاً  عل��ى عق��ود اإلیج��ار الت��ي كان��ت مص��نفة ۱٦كنتیج��ة للتطبی��ق ال��دولي للمعی��ار ال��دولي للتقری��ر الم��الي رق��م 
تزام�ات ي وإللایر س�عود ۲۸٬٤۸٤٬۱۳۸ كإیجار تشغیلي، قامت المجموع�ة بإثب�ات ح�ق إس�تخدام أص�ول بمبل�غ 

 ٦٥۰٬۰٦۷ .م، وبلغ مصروف اإلس�تھالك ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ سعودي كما في لایر ۲۸٬۲٥٦٬۹٦۱مبلغ إیجار ب
 .)٦ لایر سعودي عن ذات الفترة (إیضاح ۳۹٦٬٥٤۰ لایر سعودي ومصروف الفوائد 

 
 المعاییر الصادرة غیر المطبقةج -۳

التنفیذ حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة حیز  فیما یلي المعاییر والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تدخل
المختصرة للمجموعة. تقوم المجموعة حالیًا بتقییم تأثیرات المعاییر والتعدیالت المذكورة أدناه على قوائمھا الموحدة 

لمالیة األولیة ائم اة األولیة المختصرة الموحدة، ومع ذلك، تتوقع أن التأثیر، إن وجد، لن یكون جوھریًا على القوالمالی
 المختصرة الموحدة.

 
 ساریة للفترات السنویة

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت بدًءا من أو بعد تاریخ

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

 یر الدولیة للتقریر الماليالتعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعای
 )۳تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

ومعیار  ۱تعریف األھمیة النسبیة (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 )۸المحاسبة الدولي 

 "عقود التأمین" ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  م۲۰۲۱ینایر  ۱
للتطبیق االختیاري / متاح 

تاریخ السریان مؤجل إلى 
 أجل غیر مسمى

 وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك ستثمربیع أو مساھمة الموجودات بین الم
 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

۱۰ 
 

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

ك القطاعات. إن ھذه القطاعات منظمة ویتم إدارتھا بشكل منفصل حسب طبیعة ات تلجوھري باإلختالف في منتج
ن طریق كل منھا وحدة منفصلة. یتم تحدید القطاعات التشغیلیة المبینة أدناه ع الخدمات والمنتجات بحیث تشكل

 التمییز في األنشطة التجاریة والتي تحقق منھا المجموعة اإلیرادات وتتكبد التكالیف. 
صائص االقتصادیة ویتم تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التنظیم الذي أجراه متخذ القرارات جعة الخمرام یت

 علیا للمجموعة.التشغیلیة كل ربع سنة على األقل والذي یتم مراجعتھ من قبل اإلدارة ال
 

 التالیة: ئیسیةتمارس المجموعة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة من خالل قطاعات األعمال الر
 

 قطاع االنشاءات ویشمل اآلتي: 
 إنتاج أنابیب صلب. )أ

 مصنع الیمامة لحدید التسلیح.  )ب
 مصنع الھیاكل الفراغیة. )ج
 

 قطاع الكھرباء وبشمل اآلتي: 
 .ربائیةمصنع أبراج الطاقة الكھ )أ

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

 أخرى:
 مة. العا وتتمثل في ممتلكات تخص اإلدارة

 
 التقاریر القطاعیة 

 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
 باللایر السعودي
 (غیر مراجعة)

 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

-- ۷۳٬٤۳۰٬۳۷۰ ۳۳۱٬۹٦۳٬۷٦۸ اإلیرادات   ٬۳۹٤٬۱۳٤۰٥ ۸ 
 (۳۸٦٬٤۹۹٬۸۰۷) -- (۷۰٬٦۹۷٬۳۹۷) (۳۱٥٬۸۰۲٬٤۱۰) تكلفة المبیعات
 (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

     
 التقاریر القطاعیة 

م ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱
 (غیر مراجعة)

 اإلجمالي أخرى قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

 ۱۹۸٬۷۸٤٬۷٦۸ -- ۲٦٬۷۱٤٬۸۰۰ ۱۷۲٬۰٦۹٬۹٦۸ اإلیرادات 
 (۲۱٤٬٦۰۸٬۱۳۷) -- (۲۹٬۷٦۳٬٤۹٥) (۱۸٤٬۸٤٤٬٦٤۲) تكلفة المبیعات
 (۳۳٬۸۰٤٬۹۰۷) -- (۷٬۲۰٦٬٤٦۸) (۲٦٬٥۹۸٬٤۳۹) خسارة القطاع
   

 
 

 ۱٬۰۹۸٬٥۱۰٬۷۹۸ ۲۳٬۸٤۱٬۸۲۷ ۲۳۸٬٥٥٦٬۰۱۷ ۸۳٦٬۱۱۲٬۹٥٤ موجودات القطاع
القطاع باتلومط  ۳۰۹٬٦۳٦٬۸۲۰ ٥۱٬٦۲۸٬٦٦۲ ۱۱٬۹۲۸٬٥۰۰ ۳۷۳٬۱۹۳٬۹۸۲ 
 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۱۱ 

 ممتلكات وآالت ومعدات -٥
 معدات:الالت واآلبصافي القیمة الدفتریة للممتلكات وفیما یلي بیان  )أ
 دیسمبر ۳۱ 

 م۹۲۰۱
 سبتمبر  ۳۰

 م۲۰۱۹
 
 

 (غیر مراجعة) 
 لایر سعودي

 (مراجعة) 
 لایر سعودي

   

 ۸۳۱٬۳۳۹٬۱٥۸ ۸۳٦٬٦۰۲٬٦۱۹ إجمالي التكلفة 
 )۳٥۸٬۹۰۲٬٥٥۹( (۳٦۹٬۷٥۳٬۰۱۷) إجمالي مجمع اإلستھالك 

 )۲٬۲۷۲٬۷۲٤( )۲٬۲۷۲٬۷۲٤( خسائر اإلنخفاض في القیمة 
 ٤۷۰٬۱٦۳٬۸۷٥ ٤٦٤٬٥۷٦٬۸۷۸ صافي القیمة الدفتریة 

 

ي لسعودالممتلكات واآلالت والمعدات، ممتلكات ومعدات مرھونة لصالح صندوق التنمیة الصناعیة ا تتضمن )ب
("الصندوق") تخص فرع الشركة، مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا، بلغ صافي قیمتھا الدفتریة في 

 .ملیون لایر سعودي) ٥۷٫۷م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ٥٤٫٦ م مبلغ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
 
 ۳۰م (۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في عودي ملیون لایر س ۱۱۷٬٥۰إن مباني الشركة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة  )ج

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

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

 
 دیسمبر ۳۱ون لایر سعودي كما في ملی ۸۰٫٦تقع مباني مصنع الشركة التابعة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة  )د

رة من اإلدارة العامة للھیئة مستأج أرض ملیون لایر سعودي) على قطعة ۸۳: م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰م (۲۰۱۹
ھـ بإیجار سنوي إسمي. اإلیجار قابل للتجدید لمدة ۱٤۲۷ربیع الثاني  ٥سنة، تبدأ من  ۳٥الملكیة بینبع لمدة 

 ھو متفق علیھ بواسطة األطراف المعنیة.مماثلة بنفس الشروط وشروط أخرى كما 
 

 لتالیة:ا فیذنتتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات المشروعات تحت الت )ه
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۹
   

 ۳٬۰۱۰٬۷٥۰ ٦٬۰۹۱٬۳۹۸ إنشاء مصنع شركة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة 
 -- ۲۹۱٬۰۱۱ مة طاقة الریاحظمشروع أن

 -- ۲٥۲٬٥۲۹ خطي القص األعمدةمشروع تحدیث 
 -- ۱۹۲٬٦۲۰ مشروع تورید وتجدید سقف جدید لمصنع األبراج

 ۹۱۸٬۰٤۷ ۷٦٥٬۹۷٦ للموردین مقدم  مدفوع
 ۲٤٥٬۸۰٤ -- األعمدة –مشروع تجدید وتطویر حوض الجلفنة 

 ۷٬۷۲۸ ۱٬٤۸۰ أخرى
 ۷٬٥۹٥٬۰۱٤٬ ٤۱۸۲٬۳۲۹ 

 
 
 



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

۱۲ 
 

 عقود اإلیجار  -٦
فیما یلي  ."عقود اإلیجار" ۱٦مت الشركة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم م، قا۲۰۱۹أكتوبر  ۱بتاریخ 

 م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ستخدام األصول خالل الفترة المنتھیة في حق إ ىالحركة عل
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي  
   

 -- ۲۹٬۱۳٤٬۲۰٥ م۲۰۱۹أكتوبر  ۱في الرصید 
 -- )٦٥۰٬۰٦۷( اإلستھالك خالل الفترة

 -- ۲۸٬٤۸٤٬۱۳۸ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱فیما یلي الحركة على إلتزامات عقود اإلیجار خالل الفترة المنتھیة في  -
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي اللایر السعودي ب 
   

 -- ۲۸٬۰۱۲٬۷۰۰ م۲۰۱۹أكتوبر  ۱الرصید في 
 -- ۳۹٦٬٥٤۰   دالفوائمصروف 

 -- )۱٥۲٬۲۷۹( المسدد خالل الفترة
 -- ۲۸٬۲٥٦٬۹٦۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 فیما یلي إلتزامات اإلیجار كما تم تبویبھا في قائمة المركز المالي الموحدة: -
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 سبتمبر  ۳۰

 م۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 يباللایر السعود باللایر السعودي  
   

 -- ۳٬٥۷٤٬۰٤۳ إلتزام قصیر األجل
 -- ۲٤٬٦۸۲٬۹۱۸ إلتزام طویل األجل

 ۲۸٬۲٥٦٬۹٦۱ -- 
 

 
 
 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۱۳ 

 مخزون -۷
 یتكون المخزون مما یلي:

 
 إیضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۹

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۹

 (مراجعة) مراجعة) (غیر  
 باللایر السعودي باللایر السعودي   

    

 ٦۳۰٬۱۱٦٬۱۷۸ ٤۰۹٬۱۱۹٬٥۳٥  مواد خام
 ۱۱۱٬۲٦۸٬۸۳٥ ۱۰۰٬۳۰۷٬٦۰۱  إنتاج تام

 ۱٦٬٤۳۹٬۹٦۱ ٥۲٬۲۸۱٬۹۸۷  إنتاج تحت التشغیل
 ٥۱٬٦۳۸٬۱۳۱ ۲٥٬۳٥٤٬۸٦٤  قطع غیار

 ۸٬۷٥۱٬۷۸۸ ۲۰۹٬۷۲٦  بضاعة بالطریق 
  ٥۸۷٬۲۷۳٬۷۱۳ ۸۱۸٬۲۱٤٬۸۹۳ 

أ -۷ یخصم: مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة  )۹٬۱۷۲٬۳۸۲( )۹٬۱۷۲٬۳۸۲( 
  ٥۷۸٬۱۰۱٬۳۳۱ ۸۰۹٬۰٤۲٬٥۱۱ 

 
 :الفترةأ فیما یلي الحركة على مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة خالل -۷

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۹

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 السعودي باللایر باللایر السعودي  

   

السنةالفترة / الرصید في بدایة   ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ ۸٬۰٥۳٬٦۰۰ 
ة نالس الفترة/ المكون خالل  -- ۱٬۱۱۸٬۷۸۲ 

السنةالفترة / الرصید في نھایة   ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ 
 

 ذمم تجاریة مدینة -۸
 

 تتكون الذمم التجاریة المدینة مما یلي: -أ
 

 إیضاح
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 سبتمبر  ۳۰

 م۲۰۱۹
 (مراجعة) غیر مراجعة)(  
 باللایر السعودي باللایر السعودي   
    

 ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥ ۲۰۹٬٦٥۸٬۰۰٦ ۱۳ قةات عالذأطراف  -تجاریون  عمالء
 ۹۰٬۱٥٥٬۹۸۱ ۸۹٬۱۳۱٬۱٥۷  أخرى –عمالء تجاریون 

 ۲۱۸٬۲۹۱٬۱۹٦ ۲۹۸٬۷۸۹٬۱٦۳  اإلجمالي
 )۸٬۱۹۳٬۹۲۳( )۸٬۱۹۳٬۹۲۳( الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةیخصم: مخصص 

  ۲۹۰٬٥۹٥٬۲٤۰ ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳ 
 

  بلغ رصیدھم القائم  عمالء فقط ثمانیةة تخص الفتر % من إجمالي مبیعات٦۱م إن ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱كما في  -ب
 .)لایر سعودي ۱٥٤٬۲۹٥٬۰٤٥ م:۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰في  %٥۹ي (لایر سعود ۲۲٤٬۱۰۰٬٦۸۸



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

۱٤ 
 

 ذمم تجاریة مدینة (تابع)     -۸
 

 ر الذمم التجاریة المدینة كما في تاریخ القوائم المالیة:فیما یلي أعما -ج
 

 م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ 

 الرصید المدة
 اإلنخفاض
 الرصید في القیمة

 اإلنخفاض
 في القیمة

 (مراجعة) (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
 وديباللایر السع باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

     

 ۱٤۹٬۳۹۰ ۱٦٤٬٤۷۹٬۸٦٤ ۳۱٫۳۲۳ ۲٥۰٬۹٦٥٬٦۳۸ غیر مستحق 
 ٤۸۰٬۰٦۰ ۳٦٬۰۹۱٬۱٥۳ ۱٫۰۰۸٫۳۸٤ ۳۰٬۲٤٥٬۱۲۳ یوم ۹۰من صفر إلى 

 ۱٬۰۷٥٬۷۱۷ ۱۱٬۱۲۷٬٤٥٤ ۸۸٥٫۹۷۲ ۱۱٬۰۳٤٬۹۸۱ یوم ۱۸۰إلى  ۹۱من 
 ٦٬٤۸۸٬۷٥٦ ٦٬٥۹۲٬۷۲٥ ٦٫۲٦۸٫۲٤٤ ٦٬٥٤۳٬٤۲۱ یوم ۱۸۱أكثر من 

 ۲۹۸٬۷۸۹٬۱٦۳ ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ ۲۱۸٬۲۹۱٬۱۹٦ ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ 
 

 بنكیةتسھیالت  -۹
 

 تسھیالت بنكیة من بنوك محلیة
سبتمبر  ۳۰ملیار لایر سعودي ( ۱٬۸۳لدى المجموعة تسھیالت بنكیة بلغ إجمالیھا ، م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 سعودي لایر ملیون ۹۷۱ ملیار لایر سعودي) مع بعض البنوك المحلیة بلغ المستخدم منھا مبلغ ۱٫۹۸م: ۲۰۱۹

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

ة الشمسیة ومصنع قنع شركة الیمامة ألنظمة الطامنحھ البنك العربي الوطني للشركة األم للمساھمة في إنشاء مص
لعامل. إن كافة التسھیالت البنكیة تحمل بعموالت بنكیة وفقاً مال الشركة الیمامة ألنظمة طاقة الریاح وتمویل رأس ا

 لألسعار السائدة في السوق ومضمونة بواسطة سندات ألمر صادر من الشركة األم والشركة التابعة للبنوك المحلیة.
 
 جلطویل األ يض صندوق التنمیة الصناعیة السعودقر )أ(

التنمیة الصناعیة السعودي بغرض توسعة ندوق صم على قرض من ۲۰۱۳أكتوبر  ۳۱حصلت الشركة في 
، ویسدد بفائدة ثابتة ملیون لایر سعودي ۱٦٫۹ مة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا بحد أقصىمصنع الیما

 ۱٥م وتنتھي في ۲۰۱٥یولیو  ۳۱ھـ الموافق ۱٤۳٦شوال  ۱٥ القرض على أقساط نصف سنویة تبدأ في
، ھذا القرض مضمون برھن المباني والمنشآت المقامة أو م۲۰۲۰ نوفمبر ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۲ربیع الثاني 

التي ستقام على أرض المصنع مع كامل المصنع وآالتھ ومعداتھ وتوابعھ وملحقاتھ وكل ما یتم الحصول علیھ 
 لمشروع، تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة معینة.الحقاً من أجل ا

 
 األجل قروض قصیرة )ب(

مبالغ غیر مسددة تحت حساب تسھیالت سحب على المكشوف في تتمثل القروض البنكیة قصیرة األجل 
 عامل.وتسھیالت قروض قصیرة األجل مع بعض البنوك التجاریة لتمویل متطلبات رأس المال ال

 
 :تتكون القروض البنكیة قصیرة األجل من اآلتي

 دیسمبر ۳۱  
 م۲۰۱۹

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۹

 (مراجعة) راجعة)غیر م(  
 باللایر السعودي باللایر السعودي   
    

 ٤۹۸٬۹۸۷٬٦٥۹ ٤٥۸٬۰۳۷٬٦٥۹  البنك العربي الوطني 
 ۱۲۳٬۱۰۹٬۳۸۱ ٦٥٬۱٤۸٬٦۰۷  البنك السعودي الفرنسي

 ۳۱٬۹۳۳٬٤۳۳ --  ثمارتلإلسودى البنك السع
  ٥۲۳٬۱۸٦٬۲٦٥٤٬ ٦٦۰۳۰٬٤۷۳ 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۱٥ 

 (تابع)نكیة بتسھیالت      -۹
 

 األجل طویلة قروضال )ج(
 :مما یلي تتمثل القروض في القروض طویلة األجل

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 سبتمبر  ۳۰

 م۲۰۱۹
 (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   

 ٦٬۹۱۱٬۸٥٤ ٤٬۹٤۰٬۸۰۸ قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 
 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ البنك العربي الوطني

 ٤٤٬۹٤۰٬۸۰۸ ٤٦٬۹۱۱٬۸٥٤ 
 

 كما یلي:  الموحدة المختصرة في قائمة المركز المالي طویلة األجل تم عرض القروض

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 سبتمبر  ۳۰

 م۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   
 ۱۱٬۹۱۹٬۳۰۷ ۹٬۹٤۸٬۲٦۱ ةلالجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداو

 ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ الجزء غیر المتداول تحت بند المطلوبات غیر المتداولة
 ٤٤٬۹٤۰٬۸۰۸ ٤٦٬۹۱۱٬۸٥٤ 

 
 یلي: كما جلاأل القروض طویلة من المتداول غیر الجزء یستحق

 العام 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۹
 (مراجعة) غیر مراجعة)( 
 اللایر السعوديب وديعباللایر الس 
   

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
 
 
 
 
 



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

۱٦ 
 

 الزكاة -۱۰
 

 مخصص الزكاة )أ
 فیما یلي الحركة على مخصص الزكاة:

 دیسمبر ۳۱ 
 م۹۲۰۱

 سبتمبر ۳۰
 م۱۹۰۲

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 
   

 ۱۸٬۱٤۹٬۰۲۹ ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ الرصید أول الفترة / السنة
 ۷٬٥۳۰٬۷۹۱ ۲٬۱۸۰٬۷۹۸ المحمل علي الفترة / السنة

 )۱۰٬٤۷۸٬۷۳۲( -- فوع خالل الفترة / السنةالمد
 ۱۷٬۳۸۱٬۸۸٦ ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ 

 
 الوضع الزكوي )ب

 صناعات الحدیدیةمة للاشركة الیم
س�بتمبر  ۳۰الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن السنوات منذ بدای�ة التأس�یس حت�ى الع�ام المنتھ�ي ف�ي قامت 
م. ۲۰۲۰ین��ایر  ۳۰دة زك��اة ص��الحة حت��ى م. وبموجب��ھ دفع��ت الزك��اة المس��تحقة وحص��لت عل��ى ش��ھا۲۰۱۹

ب�ت فی�ھ الھیئ�ة بفروق�ات زكوی�ة م طال۲۰۱۱م حتى ۲۰۰۸إستلمت الشركة ربوطات زكویة عن السنوات من 
وت��م رف��ع إعت��راض  ةالم��ذكور اتط��وملی��ون لایر س��عودي وقام��ت الش��ركة ب��اإلعتراض عل��ى الرب ۹٫۹بمبل��غ 

العام�ة للزك�اة وال�دخل ما قدمت الشركة خطاب ضمان للھیئة الشركة إلى اللجنة اإلبتدائیة الزكویة الضریبیة ك
م. ول�م ی�تم إس�تالم أي ۲۰۱۱اإلعت�راض ع�ن الس�نة المالی�ة  بقب�ول بالمبلغ المطل�وب، ص�در ق�رار م�ن اللجن�ة

م حت��ى تاریخ��ھ. لق��د أص��درت اللجن��ة اإلس��تئنافیة الض��ریبیة قرارھ��ا رق��م ۲۰۱۲ربوط��ات ع��ن الس��نوات م��ن 
م والمص�ادق علی�ھ م�ن قب�ل وزی�ر المالی�ة بالخط�اب ۱٤/۳/۲۰۱۸ھ�ـ المواف�ق ۲٦/٦/۱٤۳۹) بتاریخ ۱۸۷٥(

م، حی��ث ت��م قب��ول اس��تئناف الش��ركة م��ن الناحی��ة ۱/۳/۲۰۱۸المواف��ق  ھ��ـ۱۳/٦/۱٤۳۹) بت��اریخ ٤۹۸۹رق��م (
م، وطلبت اللجنة ۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتى ۳۰/۹/۲۰۰۸الشكلیة أمام اللجنة اإلبتدائیة لألعوام المالیة المنتھیة في 

أیی�د ت) ۱۸۷٥تئنافیة من اللجنة اإلبتدائیة النظر في إعتراض الشركة موضوعاً، كما تضمن الق�رار رق�م (االس
اللجنة اإلستئنافیة قرار اللجنة اإلبتدائیة بالموافقة على حس�م مس�اھمة الش�ركة ف�ي أرض الملیس�ا للس�نة المالی�ة 

م ۳۰/۹/۲۰۰۸وات المالی�ة المنتھی�ة ف�ي م والذي یمثل البند الرئیس ف�ي ف�روق الس�ن۳۰/۹/۲۰۱۱المنتھیة في 
البنود المعترض علیھا للس�نة المالی�ة  البیةغم المعترض علیھا، وتضمن تأیید الشركة في ۳۰/۹/۲۰۱۰وحتى 

حتى تاریخھ، علماً بأن  م۲۰۱۱م، ولم یصدر  الربط الزكوي النھائي للسنة المالیة ۳۰/۹/۲۰۱۱المنتھیة  في 
 ملیون لایر سعودي. ۷٫٥م تبلغ ۲۰۱۰م وحتى ۲۰۰۸لمالیة من إجمالي الفروقات عن السنوات ا

 
 شركة الیمامة لحدید التسلیح

س�بتمبر  ۳۰إقراراتھ�ا الزكوی�ة ع�ن األع�وام من�ذ بدای�ة النش�اط حت�ى الع�ام الم�الي المنتھ�ي ف�ي ش�ركة لقدمت ا
وذل�ك ف�ي الفت�رة م ۲۰۱۹س�بتمبر  ۳۰م وقامت بسداد الزكاة المستحقة حت�ى الع�ام الم�الي المنتھ�ي ف�ي ۲۰۱۹

ادة زك�اه غی�ر ل�ى ش�ھعحس�ب تل�ك اإلق�رارات وحص�لت  ،م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لحالیة المنتھیة لفترة االالحقة ل
الزك�وي م�ع الھیئ�ة العام�ة للزك�اة وال�دخل ع�ن م. أنھ�ت الش�ركة موقفھ�ا ۲۰۲۰ین�ایر  ۳۰مقیدة صالحة حت�ى 

م، أم�ا بالنس�بة للع�امین الم�الیین ۲۰۱٦س�بتمبر  ۳۰السنوات من تاریخ تأسیس الشركة حتى العام المنتھي ف�ي 
ھا ما زاال تحت الدراسة من قبل الھیئة فانم ۳۰/۰۹/۲۰۱۹وم ۳۰/۰۹/۲۰۱۸، م۳۰/۰۹/۲۰۱۷المنتھیین في 

 .در عنھا أي ربط زكوي ألي منھما حتى تاریخھالعامة للزكاة والدخل ولم یص
 
 
 
 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۱۷ 

 السھم خسارة -۱۱
 

 السھم األساسیةخسارة 
والمتوسط للتوزیع على المساھمین لألسھم العادیة  ةالقابل الخسارةالسھم األساسیة بناًء على  خسارةتم إحتساب 

 ملیون سھم. ٥۰٫۸والبالغة  رةاألولیة المختص بتاریخ القوائم المالیة عدد األسھم العادیة القائمةجح  لرالم
 
 على المساھمین العادیین (األساسي) ةالعائد الخسارة )۱

  الثالثةلفترة  
 أشھر المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 ۲۰۱۹م

 لفترة الثالثة 
 أشھر المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 ۲۰۱۸م

   

 )۰٫٥۹( )۰٫۱٥( على مساھمي الشركة ةالعائدلسھم ا خسارة
 
 سھم القائمة (األساسیة)المتوسط المرجح لعدد األ )۲

 لفترة الثالثة  
 أشھر المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 ۲۰۱۹م

 لفترة الثالثة 
 أشھر المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 ۲۰۱۸م

   

۰۰٬۰۰۰٥۰٬۸ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ أسھم عادیة مصدرة في بدایة الفترة  
المصدرة ألسھماأثر   -- -- 

رةالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في نھایة الفت  ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ 
 

 السھم المخفضةخسارة 
للتوزیع على المساھمین لألسھم العادیة والمتوسط  ةالقابل الخسارةالسھم المخفضة بناًء على  خسارةتم إحتساب 

 .ل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة، إن وجدتعدی دة القائمة بعالمرجح لعدد األسھم العادی
 

 السھم األساسیة. خسارة السھم المخفض الیختلف عن خسارة جد أسھم مخفضة وبالتالي فإنال یو الفترةخالل 
 

 المحتملة وااللتزاماتالرأسمالیة  االرتباطات -۱۲
 
مغطى من خطابات الضمان یر الغمقابل الجزء م، بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱في  )أ(

سبتمبر  ۳۰( ،ملیون لایر سعودي ۱۳۱٫٥۷مبلغ  ن المجموعةالبنكیة التي تصدرھا البنوك المحلیة نیابة ع
 ملیون لایر سعودي). ۱٤٥م: ۲۰۱۹

 

  ۲۷۱٫٦۸ قائمة لة مقابل خطابات إعتمادات مستندیةبلغت قیمة اإللتزامات المحتمم ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱في  )ب(
مال العادیة ملیون لایر سعودي) والتي صدرت في سیاق األع ۸٦م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰( ،سعودي لایر ملیون

 .للمجموعة
 

 ۱۲٫۹۳ رتباطات الرأسمالیة المتعلقة بالمشروعات تحت التنفیذ مبلغم بلغت اإل۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱كما في  )ج(
 ملیون لایر سعودي). ۱۷٫۳: م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي (

 
 ع أطراف ذات عالقة صدة مرمعامالت وأ -۱۳

في مشتریات ومبیعات بضائع وتقدیم خدمات والتي تتم وفقاً  تتمثل المعامالت مع أطراف ذو عالقة بصفة أساسیة
 ۱۱بتاریخ لشروط متفق علیھا ویتم إعتمادھا بواسطة اإلدارة والتي أجازتھا الجمعیة العامة للمساھمین المنعقدة 

 م مع المنشآت واألطراف التالیة:۲۰۱۹رس ما ۱۸ ھـ الموافق۱٤٤۰جمادى الثاني 



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

۱۸ 
 

 راف ذات عالقة (تابع)معامالت وأرصدة مع أط  -۱۳
 
 واألرصدة الناتجة عنھا: م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱أشھر المنتھیة  الثالثةلفترة  فیما یلي المعامالت مع األطراف ذو عالقة -أ

 
ة المعاملةطبیع طبیعة العالقة معامالت مع أطراف ذات عالقة  

أشھر المنتھیة  الثالثةلفترة معاملة لغ البم
دیسمبر ۳۱في   الرصید كما في 

   
 ۲۰۱۸م ۲۰۱۹م

 دیسمبر ۳۱
 م۹۲۰۱

سبتمبر ۳۰  
 ۲۰۱۹م

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

      ):۸إیضاح ینة (دذمم تجاریة متحت بند 
 ٦۹٬۱٥۲٬٦٥۳ ۱۳۰٬٤۱۲٬۹٦۲ ۲۷٬۸۸۲٬۰۷٤ ۱۲۷٬۰۹۷٬۸۰۰ مبیعات مساھم *-شركة عبد القادرالمھیدب وأوالده 

 ۱۳٬۳۹٤٬۱٤۰ ۲٦٬۱۷۰٬۹٦٥ ۸۰٦٬۱۱۷ ۱۲٬۷۷۹٬٤٥۳ مبیعات مساھم ** -شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده 
اتمبیع مساھم شركة المھنا التجاریة   ۲۹٬۷۱٤٬۱۷۷ ۲۷٬۳۸۹٬۱۸۳ ۱۷٬۳۲٦٬۰۲٦ ۱۱٬۰۲٦٬۱٤۰ 
یعاتمب مساھم ***-مجموعة المھنا للحدید   ۱٦٬۲۳٥٬۹۷۸ ۱۸٬۹۱٥٬٤۰۹ ۲۷٬۰۱۰٬۷۳۲ ۲۹٬۳۷۹٬۳٦۲ 

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

 مبیعات
٤٬۰۰۳٬۲٦۲ ٦٬۸٤٥٬۰۲۹ ۸٬۲۸۲٬۱٤۷ ٥٬۱۸۲٬۹۲۰ 

 -- ٤٥٥٬۱۷٤ -- ٤٬۳٦٥٬۳۰۰ مبیعات مساھم التجاریةمعجل لشركة ا
     ۲۰۹٬٦٥۸٬۰۰٦ ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥ 

       تحت بند ذمم تجاریة دائنة 
 ۱٤٬۱۷٥ ۱٦٬۸۳۳ ٥٦٬۳٤۲ ۲۳٥٬۱۲۸ مشتریات مساھم * -شركة عبد القادرالمھیدب وأوالده 

الشركة م في ھمسا البناء) الفوزان لموادشركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة 
 -- -- ۱٥۳٬۷۱۷ ٤۹٬٦٦۸ مشتریات التابعة

 -- -- -- ۱٦٬۸۰۰ مشتریات مساھم ** -ن الراشد وأوالده شركة راشد عبد الرحم
         ۱٦٬۸۳۳ ۱٤٬۱۷٥ 

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

 وشركة الراشد لمواد البناء. األعمال الكھربائیة والمیكانیكیةمع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده، الشركة السعودیة لخدمات  تعاملل** یشمل ا
 *** مجموعة المھنا للحدید تخص المساھم مھنا بن عبد هللا المھنا.



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۱۹ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۳
 

أنشطة  األشخاص الذین یمارسون السلطة والمسئولیة في تخطیط وتوجیھ ومراقبة یا ھملاإلدارة الع موظفي -ب
 المجموعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بما في ذلك أي مدیر (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك).

 
 ما یلي: أشھر ثالثةفترة البلغ بند الرواتب واألجور وما في حكمھا خالل 

 

 طبیعة المعاملة

 ثة اللفترة الث
 أشھر المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 ۲۰۱۹م

 لفترة الثالثة 
 أشھر المنتھیة

 دیسمبر ۳۱ في
 ۲۰۱۸م

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

    
 ۱٬٦٥۲٬۹٤۷ ۱٬٦٤٥٬۱۸۸ اتب وبدالت وحوافزور موظفي اإلدارة العلیا

 
 أرباح موزعة -۱٤

 م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱رباح عن أي فترات خالل الفترة المنتھیة في عات أین عن أي توزلم یتم اإلعال
 

 ت أخرىمخصصا -۱٥
 

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

 إیضاح

 لفترة الثالثة 
 أشھر المنتھیة

 دیسمبر ۳۱في 
 م۲۰۱۹

للسنة المنتھیة في 
 سبتمبر  ۳۰

 م۲۰۱۹
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
 للایر السعوديبا ديوباللایر السع  

    
 ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱ --  الرصید في بدایة السنة 

إنتفى الغرض منھمخصص  ب -۱٥   -- )۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱(  
 -- --  الرصید في نھایة السنة

 
لایر س�عودي ف�ي بدای�ة الس�نة المالی�ة المخص�ص المحتس�ب للفروق�ات م�ا  ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱یمثل الرصید البالغ  )ب(

ب��ع لمف��وترة م��ن ش��ركة مراف��ق الكھرب��اء والمی��اه بالجبی��ل وینھلكة فعلی��اً واالمس��ت ب��ین كمی��ة الكھرب��اء والمی��اه
("مرافق") وبین الكمیات المتفق علیھا مع الشركة التابعة بما یسمى بند السعة المحجوزة وذلك عن الفترة م�ن 

 م.۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰م حتى ۲۰۱٥ینایر  ۱
 

 من ما یلي:م یتض۲۰۱۹رایر فب ۲۸ إستلمت الشركة التابعة خطاب من شركة مرافق بتاریخ
 

 م وما بعد ذلك.۲۰۱٥السعة المحجوزة عن السنوات  إعفاء الشركة التابعة من مطالبات بند -۱
 إعتبار بند شرط السعة المحجوزة في اإلتفاقیة الموقعة مع الشركة التابعة غیر نافذ. -۲

 
لایر سعودي وتم  ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱بالغ ة والقوبناًء علیھ فقد تم رد رصید المخصص المكون في السنوات الساب

خالل السنة  الموحدة ى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرإدراجھ في بند إیرادات تشغیلیة أخر
 .م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

۲۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱٦
ي ذلك مخاطر العملة بما ف(إن أنشطة المجموعة تعرضھا لعدة مخاطر مالیة متنوعة تتضمن: مخاطر السوق 

 طر األسعار) ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة. لفائدة ومخاومخاطر القیمة العادلة ومخاطر سعر ا
یركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة ككل على التقلبات في األسواق المالیة غیر المتوقعة ویھدف إلى التقلیل من 

 عة المالي.لمجمواالتأثیرات السلبیة المحتملة على أداء 
 

 إطار إدارة المخاطر المالیة
خاطر من قبل اإلدارة العلیا بموجب السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم ة إدارة المیتم تنفیذ سیاس

اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم والتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. إن أھم أنواع 
 للتدفقات النقدیة. عار الفائدةر ھي مخاطر اإلئتمان، مخاطر العملة، القیمة العادلة وأسلمخاطا
 

یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فریق اإلدارة 
وم فریق العمل بإجراء إجتماعات ة. یقعالتنفیذیة ھو المسئول عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجمو

لق باإلمتثال للسیاسات یتم إبالغ مجلس اإلدارة بھا من خالل لجنة أو أمور تتعبشكل منتظم، وأي تغیرات 
 المراجعة.

 
یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق 

بیئة رقابیة مسئولة ءات لتطویر تھدف المجموعة من خالل التدریب ومعاییر اإلدارة واإلجراعة. وووأنشطة المجم
 وبناءة بحیث یكون جمیع الموظفین على درایة بأدوارھم وإلتزاماتھم.

 
تشرف لجنة المراجعة على إمتثال اإلدارة لسیاسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى 

 موعة.ر إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجة إطاممالئ
 

ألدوات المالیة المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد وما في حكمھ، ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة إن ا
السیاسات  بیان يأخرى، قروض، ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى. إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنھا ف

 الفردي المتعلق بكل بند.
 

 مخاطر السوق
لمخاطر أن القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة قد تتذبذب بسبب التغیرات في السوق ھي ا مخاطر 

أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وھي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، 
 األسعار األخرى. مخاطرو
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 علیھا المجموعة وتحمل بفائدة متغیرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق. ض التي حصلتفیما یلي القرو

 
القیمة الدفتریة كما 

 سبتمبر ۳۰في 
 م۹۲۰۱

القیمة الدفتریة كما 
دیسمبر ۳۱في   

 ۲۰۱۹م

 

 الت فائدة متغیرةبمعد ةأدوات مالی (غیر مراجعة) (مراجعة)
   

 قروض ٥٦۸٬۱۲۷٬۰۷٤ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷
۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ٥٦۸٬۱۲۷٬۰۷٤  



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۲۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۱٦
 

 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
نقط�ة أس�اس ف�ي مع�دالت الفائ�دة ف�ي ت�اریخ المرك�ز  ۱۰۰یعكس الجدول أدناه التأثیر المحتم�ل المعق�ول للتغی�ر ف�ي 

 ح أو الخسارة مع إفتراض ثبات جمیع المتغیرات األخرى.الرب ىالمالي عل
 

  )سارةالخ(لربح / ا
 م۹۲۰۱سبتمبر  ۳۰

  (مراجعة)

  )الخسارة(الربح / 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 (غیر مراجعة)

 

الزیادة في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 ةدبأسعار الفائ
 نقطة أساس ۱۰۰

الزیادة في نقاط 
األساس المتعلقة 

 ائدةبأسعار الف
 طة أساسنق ۱۰۰

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

 
 
 

 

     
 قروض ٥٬٦۸۱٬۲۷۱ )٥٬٦۸۱٬۲۷۱( ۷٬۰۰۹٬٤۲۳ )۷٬۰۰۹٬٤۲۳(

 
 مخاطر العمالت األجنبیة

موع�ة غی�ر لیة نتیجة لتقلب�ات أس�عار ص�رف العم�الت األجنبی�ة. إن المجاة مادتتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أ
رضة بشكل جوھرى لتقلبات أسعار ص�رف العم�الت األجنبی�ة خ�الل دورة أعمالھ�ا العادی�ة، نظ�راً ألن تع�امالت مع

ي لسعوداالمجموعة الجوھریة خالل السنة تمت باللایر السعودي والدوالر األمریكي، وحیث أن سعر صرف اللایر 
التع��امالت واألرص��دة المقیم��ة بال��دوالر م��ة مرتبط��ة بمثب��ت مقاب��ل ال��دوالر األمریك��ي فإن��ھ لیس��ت ھن��اك مخ��اطر ھا

 األمریكي. 
 

 مخاطر اإلئتمان
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األداة المالیة على الوفاء بإلتزاماتھ مم�ا ی�ؤدي إل�ى تكب�د الط�رف 

ارس أنش�طتھا ش�ابھة أو تم�مخاطر التركیز عندما یكون ھناك عدة اطراف ذات أنشطة مت تنشأ .اآلخر لخسارة مالیة
وللح�د م�ن في نفس المناطق الجغرافیة أو لدیھم سمات إقتص�ادیة متش�ابھة تم�نعھم م�ن الوف�اء بإلتزام�اتھم التعاقدی�ة. 

انی�ة الممنوح�ة لعمالئھ�ا والت�ي إلئتماالمخاطر اإلئتمانیة قام�ت المجموع�ة بتطبی�ق إج�راءات موافق�ة نظامی�ة للح�دود 
 عدالت السداد السابقة.للعمالء وم تعتمد على التقییم الشامل

 
كذلك تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بعمالئھا وتكوین مخصص للخسائر اإلئتمانیة 

قد وما في حكمھ لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ع الناالمتوقعة. یتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ویتم إید
مم التجاریة المدینة واألخرى بشكل رئیسي من عمالء في السوق. وقد تم إظھار الذمم . تستحق الذائتماني مرتفع

 المدینة بقیمتھا القابلة لإلسترداد المقدرة.
 
 
 
 
 



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

۲۲ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۱٦
 

 مخاطر اإلئتمان (تابع)
 جموعة:إجمالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لھا المیلي  افیم

 بتمبر س ۳۰
 م۲۰۱۹

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۹

 

  (غیر مراجعة) (مراجعة)
  باللایر السعودي باللایر السعودي

 أصول مالیة  
 ذمم تجاریة مدینة  ۲۹۰٬٥۹٥٬۲٤۰ ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳
 أرصدة بنكیة ۲۹٬۷٤۱٬٦۸۰ ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱

۲۳۹٬۲۰۱٬۹٦٤ ۳۲۰٬۳۳٦٬۹۲۰  
 

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۹

 دیسمبر  ۳۱
 م۹۲۰۱

 

  (غیر مراجعة) (مراجعة)
  باللایر السعودي باللایر السعودي

 أصول مالیة  
 مضمونة * ۷۰٬۷۲۳٬۲۰٥ ٦۳٬٤۸۷٬٥۳٥

 غیر مضمونة ** ۲٤۹٬٦۱۳٬۷۱٥ ۱۷٥٬۷۱٤٬٤۲۹
۲۳۹٬۲۰۱٬۹٦٤ ۳۲۰٬۳۳٦٬۹۲۰  

 
یة مدینة بمبلغ ة وذمم تجارم، تتضمن األصول المالیة المضمونة األرصدة البنكی۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱* كما في 

ملیون لایر  ۳٤٫۳۸م: ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰ملیون لایر سعودي مضمونة عن طریق ضمانات بنكیة ( ٤۰٫۹۸
 سعودي).

 
 ۲۰۹٬٦٥۸٬۰۰٦ غ بمبل ةم، تتضمن األصول المالیة غیر المضمونة ذمم تجاریة مدین۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱** كما في 

م: ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰اوز بعد تواریخ إستحقاقھا (التي لم تتجلایر سعودي مستحقة من أطراف ذات عالقة و
 .لایر سعودي) ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥

 
 مخاطر السیولة 

دوات تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیر األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باأل
ات مالیة ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھا ى بیع موجودالمالیة. یمكن أن تنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة عل

العادلة. یتم إدارة مخاطر السیولة عن طریق مراقبة السیولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالیة 
د اإللتزامات المالیة أو مصادر التمویل والقروض أو ط سداوالكافیة. قد ینشأ التركیز في مخاطر السیولة من شر

ق محدد للحصول على موجودات سائلة. فیما یلي اإلستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة في تماد على سواإلع
 نھایة الفترة والتي تم عرضھا بالمبالغ اإلجمالیة وغیر مخصومة.

 
 
 
 
 
 
 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۲۳ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۱٦
 

 ر السیولة (تابع)مخاط
 

 

 
تضمنة في تحلیل اإلستحقاق أعاله في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة ة المیدفقات النقدال یتوقع أن تستحق الت -

 ریاً.جوھ
 

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

أسمالیة قویة لدعم التنمیة عدة رالحفاظ على قوا یم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرین.تقد
 .المستدامة ألعمالھا

 
 
 
 
 

  خصومةالتدفقات النقدیة التعاقدیة غیر الم 
 دیمسبر ۳۱

 سنة أو أقل م ۲۰۱۹
 من سنة إلى

 سنوات ۳
 سنوات أو ۳

 أكثر
فوائد مستحقة 
 لفترات مستقبلیة

إجمالي اإلستحقاقات 
 التعاقدیة

 إجمالي 
 القیمة الدفتریة

      إلتزامات مالیة غیر مشتقة
 ٥٦۸٬۱۲۷٬۰۷٤ ٥۷٤٬٦۸۹٬۰۳۷ ٦٬٥٦۱٬۹٦۳ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٤۹۲٬٥٤۷ ٥۳۳٬۱۳٤٬٥۲۷ قروض

ة ذمم تجاری
 ۲٥٬۱۰۰٬٦٥٤ ۲٥٬۱۰۰٬٦٥٤ -- -- -- ۲٥٬۱۰۰٬٦٥٤ دائنة

مصروفات 
مستحقة وذمم 

 ۳٥٬۲۰۹٬٤۷۹ ۳٥٬۲۰۹٬٤۷۹ -- -- -- ۳٥٬۲۰۹٬٤۷۹ دائنة آخرى
التزام عقود 

 ۲۸٬۲٥٦٬۹٦۱ ٤۲٬۹۸۲٬۰٥۲ ۱٤٬۷۲٥٬۰۹۱ ۲۰٬۷۱٦٬۸۳۲ ۳٬۹٦٦٬۰۸٥ ۳٬٥۷٤٬۰٤٤ االیجار
 ٥۹۷٬۰۱۸٬۷۰٤ ۳٦٬٤٥۸٬٦۳۲ ۲۳٬۲۱٦٬۸۳۲ ۲۱٬۲۸۷٬۰٦ ٥٤۷٬۹۸۱٬۲۱۹ ٦٥٦٬٦۹٤٬۱٦۸ 

  لتدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومةا 
سبتمبر  ۳۰

 أقل وسنة أ م ۰۱۹۲
 من سنة إلى

 سنوات ۳
 سنوات أو ۳

 أكثر
فوائد مستحقة 
 لفترات مستقبلیة

إجمالي اإلستحقاقات 
 التعاقدیة

 إجمالي 
 القیمة الدفتریة

      إلتزامات مالیة غیر مشتقة
 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 
مستحقة وذمم 

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



 لحدیدیةا تالیمامة للصناعاشركة 
 )اھمة سعودیةشركة مس(

 ة (غیر مراجعة)الموحدة المختصر األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما

 

۲٤ 
 

 المخاطر المالیة (تابع) إدارة   -۱٦
 

 (تابع) إدارة رأس المال
 تبلغ نسبة صافي إلتزامات المجموعة المعدلة إلى صافي حقوق الملكیة ما یلي:

 
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 سبتمبر  ۳۰

 م۲۰۱۹
 )(مراجعة (غیر مراجعة) 
 باللایر السعودي وديالسع باللایر 
   

 ۸۹۲۸۳۲٬٥۱٥٬ ۷۲۰٬۲۸۱٬۰۹٥ إجمالي اإللتزامات 
)۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱( (۲۹٬۷٤۱٬٦۸۰) یخصم: النقدیة وما في حكمھا   

 ۸۰۳٬٤۱۱٬۲۰۱ ٦۹۰٬٥۳۹٬٤۱٥ صافي اإللتزامات 
   

 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷۱۱٬۳۷۰٬٥٦۸ ملكیة لإجمالي حقوق ا
 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷۱۱٬۳۷۰٬٥٦۸ حقوق الملكیة المعدلة 

 ۱٫۱۲ ۰٫۹۷ صافي  اإللتزامات الى حقوق الملكیة 
 

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

 م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي ة المطفأةكلفتال ت المالیةالموجودا
        

 -- -- -- --  ۲۹۰٬٥۹٥٬۲٤۰ ۲۹۰٬٥۹٥٬۲٤۰ ذمم مدینة تجاریة 
 -- -- -- --  ۲۹٬۷٤۱٬٦۸۰ ۲۹٬۷٤۱٬٦۸۰ نقد وما في حكمھ 

 ۳۲۰٬۳۳٦٬۹۲۰ ۳۲۰٬۳۳٦٬۹۲۰  -- -- -- -- 
         ات المالیةلوبطالم

 -- -- -- --  ٥٦۸٬۱۲۷٬۰۷٤ ٥٦۸٬۱۲۷٬۰۷٤ قروض وتسھیالت
 -- -- -- --  ۲٥٬۱۰۰٬٦٥٤ ۲٥٬۱۰۰٬٦٥٤ ذمم دائنة تجاریة 

 ٥۹۳٬۲۲۷٬۷۲۸ ٥۹۳٬۲۲۷٬۷۲۸  -- -- -- -- 
 

 م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ 
 ة العادلةالقیم  القیمة الدفتریة 

 اإلجمالي ۳وى المست ۲المستوى  ۱المستوى   اإلجمالي التكلفة المطفأة ودات المالیةوجمال
        

 -- -- -- --  ۲۱۰٫۰۹۷٫۲۷۳ ۲۱۰٫۰۹۷٫۲۷۳ ذمم مدینة تجاریة 
 -- -- -- --  ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ نقد وما في حكمھ 

 ۲۳۹٫۲۰۱٫۹٦٤ ۲۳۹٫۲۰۱٫۹٦٤  -- -- -- -- 
         لوبات المالیةالمط

 -- -- -- --  ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ قروض وتسھیالت
 -- -- -- --  ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ائنة تجاریة ذمم د

 ۷۳۲٬۳۱۷٬۲۲٤ ۷۳۲٬۳۱۷٬۲۲٤  -- -- -- -- 



 الیمامة للصناعات الحدیدیةشركة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة المختصرة (غیر مراجعة) األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹ ردیسمب ۳۱في  كما

 

۲٥ 

 األولیة الموحدة المختصرة  إعتماد القوائم المالیة -۱۷
 جمادى الثاني ۱۲لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  المختصرةالموحدة یة األولیة الماد القوائم التم إعتم
 م).۲۰۲۰ فبرایر ٦ (الموافق ھـ۱٤٤۱
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