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 الصفحة التقریر 

 ٢ مقدمة

 ٣ م ٢٠٢٠ املالية السنة خالل احلديدية للصناعات اليمامة لشركة العام األداء:  أوالً 

      ٤ م ٢٠٢٠ املالية السنة خالل الشركة أداء .۱
o ٩ الشركة لنتائج القطاعي التحليل 
o ١٠ التشغيلية النتائج فروقات 
o ١١ موظفي الشركة  واحتياطيات استثمارات 
o ١٢ التابعة والشركة للشركة اإلمجالية املديونية 
o ١٤ الدولية احملاسبية لمعايريحول تطبيق الشركة ل إيضاح 
o  ١٤ إلمجايل إيرادات الشركةالتحليل اجلغرايف 
o ١٤  أنشطة األسهم وأدوات الدين 
 ١٥ الشركة وإسرتاتيجية أنشطة .٢
 ١٥ التابعة الشركة .٣
 ١٦ م  ٢٠٢٠املايل العام خالل اجلوهرية التطورات .٤
 ١٦ / األطراف ذات العالقة اجلهات مع التعامالت .٥
 ١٨  واملخاطر املستقبلية التوقعات .٦
 ١٩ املدفوعات النظامية .٧
 ٢٠ األرابح توزيع سياسة .٨

 ٢٢ التابعة واللجان اإلدارة وجملس الشركة ملكية هيكل:  اثنياً 

 ٢٣ للشركة امللكية هيكل .١
 ٢٤ اإلدارة جملس .٢
o ٢٩ ألعضاء اجمللس وجلانه وكبار التنفيذيني  املدفوعة  املكافأت والتعويضات 
 ٣٠ اإلدارة جملس جلان .٣

o ٣٠ املراجعة جلنة 
o ٣١ واملكافآت الرتشيحات جلنة 
o ٣٣ التنفيذية اللجنة 

 ٣٥ ةالشرك حوكمة نظام .٤
 ٣٥ سياسات اإلفصاح .٥
 ٣٦ الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة نتائج .٦
 ٣٦ العقوابت والقيود واجلزاءات على الشركة .٧
 ٣٦ تقرير املراجع اخلارجي للشركة .٨
 ٣٦ السنويةحتفظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية  .٩

 ٣٦ اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه مبقرتحات ومالحظات املسامهني  .١٠
 ٣٧ اجلمعيات العامة للمسامهني .١١
 ٣٧ االجتماعية املسئولية .١٢
 ٣٨ اإلدارة وإدارة الشركة ت جملس إقرارا .١٣

 ٣٨ الخاتمة
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   یةحلدیدا للصنا�ات ال�مةجملس ٕادارة رشكة  تقر�ر
 م  ٢٠٢٠سبمترب ٣٠ يف املنهتیة املالیة للس�نة

 
 المحترمین            مساھمي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة      إلى

 ،،وبركاتھ،السالم علیكم ورحمة هللا  
 

والقوامئ املالیة املو�دة  (الرشكة)للصنا�ات احلدیدیة ال�مة �رس جملس إالدارة ٔأن یقدم للمسامهني تقر�ره الس�نوي عن ٔأداء رشكة 
 �شمل قوامئها املالیة وقوامئ الرشكة التابعة (رشكة ال�مة م واليت٢٠٢٠سبمترب  ٣٠ عن الس�نة املالیة املنهتیة ىف(للمجمو�ة)  املدققة

التغريات يف حقوق امللكية تتضمن تقر�ر مراجعي احلسا�ت وقامئة املركز املايل وقامئة ا��ل والتدفقات النقدیة وقامئة و  حلدید التسلیح)
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن القوامئ املالیة املو�دة  عن الس�نة املنهتیة يف ذ� التارخي مقارنة �لس�نة املالیة السابقة. لهاوإالیضا�ات املبينة 

متوافقة مع املعایري ا�ولیة  ومت عرضها ٧-٥قدمت تعدیلها وبیان ٔأ�ر التعدیل يف الصف�ات  ٢٠١٧سبمترب  ٣٠املنهتیة يف  املالیةللس�نة 
 م.٢٠١٧ٔأكتو�ر  ١تطبیقها اعتبارًا من  أٔ املايل اليت بد للتقر�ر

خبدمة قطاع التشييد من �الل �شاطها و�شاط الرشكة التابعة يف تصنیع املنت�ات احلدیدیة واليت �شمل الفوارغ احلدیدیة  �متزي الرشكة
من �الل ٕانتاج أ�معدة والصواري احلدیدیة لتوزیع الطاقة  واالتصاالتالكهر�ء والهی�لك الفراغیة و�دید التسلیح، و�دمة قطاع 

، و�دمة قطاع الطاقة االتصاالتالكهر�ئیة وٕا�رة الشوارع وٕانتاج أ��راج احلدیدیة لنقل الطاقة الكهر�ئیة و�ام� الهوائیات يف جمال 
 الشمس�یة. للطاقةدیة الالزمة ٔ�نظمة التعقب املت�ددة ٕ�نتاج املشغوالت احلدی

 

 الرؤیـة

  �عتبار�شييد جتمع صناعي لقيادة صنا�ة املعادن يف الرشق أ�وسط وشامل ٔأفریقيا مس�تفيد�ن من القمي واخلربات ا�اتیة مع أ��ذ يف 
  .الزتاماتنا جتاه ا�متع

 
 الرسـال�ة

 .لرشاكئنا �ست�ري واجلذب القمي تعظمي : �ؤرشاك
 حتسني معایري أ�داء املايل والعمل ا�ؤوب خلفض التلكفة وا�اطر. :   املالیة

 .وجودة �الیة ملتطلباهتم وب�ٔسعار تنافس�یة �س�ت�ابةذ� من �الل  املنافع املتباد� مع العمالء و احلفاظ �ىل العمیل  :
 املس�متر.تشجیع البحث والتطو�ر جمر�ت أ��داث ب حتدي  : �بتاكر
 بيئة معل �اذبة وممتعة �سا�د أ�فراد ٕاطالق اكمل قدراهتم. �لق أ�فراد  :
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 : أٔوالً 

   احلدیدیة للصنا�ات ال�مة لرشكة العام أ�داء

 م٢٠٢٠ املالیة الس�نة �الل
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 م  ٢٠٢٠أداء الشركة خالل السنة املالية  .١

ر�ل مقارنة  مليون ١٫٨٦٧ اىل ٩٥٩من  %٩٥بنسبة م ٢٠٢٠سبتمرب ٣٠املالية املنتهية يف  الشركة للسنةإيرادات  إرتفعت
 %١٠٧باعة بنسبة الكميات امل الرتفاعنتيجًة  ابلسنة املالية السابقه

 :السعودية م) مباليني الر�الت٢٠٢٠-م ٢٠١٦(املوحدة للسنوات  اإليراداتالرسم البياين التايل يوضح 

 
 ( تبلغ خسارةبصايف مقارنة  ر�ل مليون  ٥٠٫٧ بلغت أرابحصايف م ٢٠٢٠سبتمرب ٣٠حققت الشركة للسنة املالية املنتهية يف 

للقوة نتيجة التشييد والبناء لقطاع املبيعات بسبب الز�دة ىف حجم وهذه النتيجة ،  السابقةللسنة املالية ر�ل مليون  )٣٩٫٩
خالل جائحة من منتجات الشركة تلبية احتياجات السوق عدم االنقطاع يف التسليح واأل�بيب و  حديدخامات التنافسية لتكلفة 
وتداعيات اجلائحة   على االقتصاد احمللياألثر السليباملبادرات احلكومية املختلفة على تقليل وقد سامهت .كورو� املستجد

 موظفيها.والتخفيف من األعباء املالية للشركة واحلفاظ على استقرار 
 مباليني الر�الت السعودية: األخرية للشركة للخمس سنوات اخلسارةو  ربحيوضح الرسم البياين أد�ه صايف ال
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 :)السعودية (آبالف الر�الت خالل األعوام اخلمسة األخرية للشركة املوحدة املركز املايلقائمة خالصة 

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ *م٢٠١٨ *م٢٠١٩ *م٢٠٢٠ البيــان

 ٧٦٩٬٠٩١ ٧٨١٬٢٣٩ ٦٧٨٬٢٢٢ ١٬٠٧٤٬٣٧٠ ٩٠٩٬٦١٣ املوجودات املتداولة

 ٤٨٢٬١٧٧ ٤٦٨٬٩٣١ ٤٧١٬٩٠٥ ٤٧٧٬٧٥٤ ٤٨٧٬٢٧٩ املوجودات غري املتداولة

 ١٬٢٥١٬٢٦٨ ١٬٢٥٠٬١٧٠ ١٬١٥٠٬١٢٧ ١٬٥٥٢٬١٢٥ ١٬٣٩٦٬٨٩٢ إمجــايل املوجودات

 ٣٨٨٬٨١٣ ٣٩٦٬٩٩٥ ٣٢٠٬٣٤٨ ٧٥٢٬٢٦٩ ٥٢١٬٠٣٢ املطلوابت املتداولة

 ٤٥٬٤٢٣ ٤٦٬٩٥٧ ٧٠٬٦٥٧ ٨٠٬٢٤٧ ٩٤٬٤٤٠ املطلوابت غري  املتداولة  

 ٤٣٤٬٢٣٦ ٤٤٣٬٩٥٢ ٣٩١٬٠٠٥ ٨٣٢٬٥١٦ ٦١٥٬٤٧٢ إمجــايل املطلوابت

 ٦٨٠٬٧٠٨ ٦٧٩٬٤٥٦ ٦٣٢٬٩٤٩ ٥٩٢٬٢٥٥ ٦٤٢٬٥٢٠ إمجــايل حقوق املسامهني 

 ١٣٦٬٣٢٤ ١٢٦٬٧٦٢ ١٢٦٬١٧٣ ١٢٧٬٣٥٤ ١٣٨٬٩٠٠ حقوق امللكية غري املسيطرة

إمجــايل املطلوابت وحقوق 
 امللكية 

١٬٢٥١٬٢٦٨ ١٬٢٥٠٬١٧٠ ١٬١٥٠٬١٢٧ ١٬٥٥٢٬١٢٥ ١٬٣٩٦٬٨٩٢ 

 م .٢٠١٧ أكتوبر ١ تطبيقها يف أبد اليت للتقرير املايل عايري الدوليةللمتتوافق مع تطبيق الشركة *
 

ويعود ذلك بشكل رئيسي  ،م٢٠١٩عام المقارنة مع  %١٥بنسبة  م٢٠٢٠عام الاملوجودات املتداولة خالل إمجايل  إخنفض
  .املخزون أرصدة إخنفاضإىل 

 إخنفاضإىل  ويعود ذلك، م٢٠١٩عام المقارنة مع  %٣١بنسبة  م٢٠٢٠املطلوابت املتداولة خالل عام  إمجايل إخنفضكما 
 .جلة األقصري القروض أرصدة 

لوجود إلتزامات ويعود ذلك  م٢٠١٩ عامالمقارنة مع  %١٨بنسبة  م٢٠٢٠املطلوابت غري املتداولة خالل العام  إرتفعتكما   
م أي يف بداية ٢٠١٩اكتوبر  ١جيار) يف (عقود اإل ١٦م حيث بدا تطبيق املعيار الدويل رقم ٢٠٢٠خالل العام  عقود اإلجيار

 . م٢٠٢٠العام املايل
األرابح املبقاة رصيد  إرتفاع نتيجة م٢٠١٩ام العمقارنة مع  %٨بنسبة  م٢٠٢٠عام الحقوق املسامهني خالل  إرتفعتوقد 

 .م٢٠٢٠العام  ربحصايف  نتيجةب
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 :الر�الت السعودية) الينيمبعوام اخلمسة األخرية (ألواملطلوابت ل املوجودات إمجاىليوضح الرسم البياين التايل مقارنة بني 

 
 

 

 األخرية: ةيوضح اجلدول التايل صايف القيمة الدفرتية للسهم لألعوام اخلمس

السنة املنتهية يف   
 سبتمرب ٣٠

جمموع حقوق املسامهني 
 السعودية) الر�الت آالف(

 القيمة الدفرتية للسهم
 سعودي) (ر�ل 

التغري عن العام 
 السابق

نسبة التغري عن 
 العام السابق

حالة التغري عن 
 العام السابق

 ارتفاع %٨ ٠٫٩٩ ١٢٫٦٥ ٦٤٢٬٥٢٠ م٢٠٢٠
 اخنفاض %٦- )٠٫٨٠( ١١٫٦٦ ٥٩٢٬٢٥٥ م٢٠١٩
%٧- )٠٫٩٢( ١٢٫٤٦ ٦٣٢٬٩٤٩ م٢٠١٨  اخنفاض 

 اخنفاض %١- )٠٫٠٨( ١٣٫٣٨ ٦٧٩٬٤٥٦ (معدلة) م٢٠١٧
 ارتفاع %٨٫٤ ١٫٠٤ ١٣٫٤٠ ٦٨٠٬٧٠٨ م٢٠١٦
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 الر�الت السعودية): (آبالفيوضح اجلدول التايل نتائج أعمال اجملموعة لألعوام اخلمسة األخرية 

 م*٢٠١٨ م*٢٠١٩ م*٢٠٢٠ البيــان
م ٢٠١٧

 (معدلة)*
 م٢٠١٦

 ١٬٦٤٨٬٠٦١ ١٬٢٤٩٬٧٥٢ ٨٧٩٬٥٢٨ ٩٥٩٬٢٧٥ ١٬٨٦٧٬٤٢٠ املبيعـات
 )١٬٣١٢٬١١٢( )١٬٠٢٠٬٣٥٣( )٨٢٣٬٧١٢( )٩٢٥٬٨٩١( )١٬٦٦٥٬٧٤٩( تكلفة اإليرادات

 ٣٣٥٬٩٤٩ ٢٢٩٬٣٩٩ ٥٥٬٨١٦ ٣٣٬٣٨٤ ٢٠١٬٦٧١ جممل الربح
 -- ٦٧ ١٬٠٩٢ ١٥٬٩٠٤ ٤٦٣ إيرادات تشغيلية أخرى

 )٣٣٬١٥٧( )٢٢٬٦٩٠( )١٦٬٩٢٣( )١٩٬١٢٥( )٤٣٬٥٢٧( مصاريف بيع وتوزيع
 )٥٣٬٧٨٠( )٤٧٬٧٠١( )٤٤٬١٥٤( )٤١٬٦٥٠( )٤٦٬٧٧٦( مصاريف إدارية وعمومية

 ٢٤٩٬٠١٢ ١٥٩٬٠٧٥ )٤٬١٦٩( )١١٬٤٨٧( ١١١٬٨٣١ الربح من التشغيل /(اخلساره)
 ١٬٦٢٨ -- -- -- -- مصاريف) أخرى ابلصايف(إيرادات 

 )١٢٬٣١١( -- -- -- -- تكاليف اإلكتتاب العام
 )١٣٬١٢٤( )١٤٬٤١٢( )١٠٬٧٥٩( )١٩٬٤٤٦( )٢١٬٧٨٢( أعباء متويلية

 ٢٢٥٬٢٠٦ ١٤٤٬٦٦٢ )١٤٬٩٢٨( )٣٠٬٩٣٣( ٩٠٬٠٤٩ (اخلسارة )/الربح قبل الزكاة
 )٩٬٠٤٦( )٩٬٥٦٠( )٧٬١٤٤( )٧٬٥٣٠( )١٤٬١٠٣( الزكاة

امللكية غري (اخلسارة)/الربح قبل حقوق 
 املسيطرة

٢١٦٬١٦٠ ١٣٥٬١٠٢ )٢٢٬٠٧٢( )٣٨٬٤٦٣( ٧٥٬٩٤٦ 

 )٣٤٬٦٥١( )٢٣٬٩٢٥( ٥٤٧ ١٬٤١٢ ٢٥٬٢٩٠ حقوق امللكية غري املسيطرة
 ١٨١٬٥٠٩ ١١١٬١٧٧ )٢١٬٥٢٥( )٣٩٬٨٧٦( ٥٠٬٦٥٦ صايف (اخلسارة)/ الربح

 
   الدوليةعايري للمتتوافق مع تطبيق الشركة *

 
 
 
 
 
 

   
  تصنيفها ضمن الربح أو اخلسارة:بنود لن يتم 

 
 

 م٢٠١٨             م٢٠١٩       م٢٠٢٠
 

   ٣٧٦         )١٬٠٤٩(  )٣٨٥( إعادة قياس التزامات مزا� املوظفني
   )٢١٬٦٩٦( )٣٩٬٥١٣(  ٧٥٬٥٦١ إمجايل (اخلسارة الشاملة) / الدخل الشامل

      
      العائد إىل: إمجاىل (اخلسارة الشاملة) / الدخل الشامل

   )٢١٬١٠٨( )٤٠٬٦٩٤( ٥٠٬٢٦٦ مسامهي الشركة -
   )٥٨٨( ١٬١٨١ ٢٥٬٢٩٥ حقوق امللكية غري املسيطرة -
 ٢١٬٦٩٦( )٣٩٬٥١٣( ٧٥٬٥٦١(   
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 :الر�الت السعودية) (آبالفاألخرية  ةلألعوام اخلمساملوحدة يوضح اجلدول التايل التغري يف اإليرادات 

 التغري عن العام السابق  اإليرادات  البيــان
نسبة التغري عن العام 

 السابق
حالة التغري عن 

 العام السابق

 ارتفاع %٩٥ ٩٠٨٬١٤٦ ١٬٨٦٧٬٤٢٠ م٢٠٢٠

 ارتفاع %٩ ٧٩٬٧٤٧ ٩٥٩٬٢٧٥ م٢٠١٩

 اخنفاض %٣٠- )٣٧٠٬٢٢٤( ٨٧٩٬٥٢٨ م٢٠١٨

 اخنفاض %٢٤- )٣٩٨٬٣١٠( ١٬٢٤٩٬٧٥٢  م٢٠١٧

 اخنفاض %١٨- )٣٧٢٬١٧٩( ١٬٦٤٨٬٠٦٢ م٢٠١٦

 الر�الت السعودية): (آبالف األخرية ةلألعوام اخلمساملوحدة التغري يف اإليرادات  البياين التايليوضح الرسم 

 

 :الر�الت السعودية) (آبالفاألخرية  ةاخلمسلألعوام  ربحالوجممل (اخلسارة)  ربحالصايف  البياين التايليوضح الرسم 

 

908,145 

79,747 

(370,224)(398,310)(372,179)
(600,000)

(400,000)

(200,000)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

م2016م2017م2018م2019م2020

)لایر سعودي(التغیر في اإلیرادات 

201,671 

33,384 
55,816 

229,399 

335,949 

50,656

(39,876)

(21,525)

111,178 

181,508 

(100,000)
(50,000)

-
50,000 

100,000 
150,000 
200,000 
250,000 
300,000 
350,000 
400,000 

م2016م2017*م2018*م2019*م2020

( اآلف الریاالت السعودیة) (الخسارة(مجمل و صافي الربح 

مجمل الربح صافي الربح
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 :لر�ل السعوديابة األخرية لألعوام اخلمسمن صايف الربح (اخلسارة) السهم  (خسارة) البياين التايل رحبيةيوضح الرسم 

 
 

 

o  الشركة لنتائجالتحلیل القطاعي: 

صايف  حتولتبينما  مقارنة ابلعام السابق (قطاع التشييد والبناء وقطاع الكهرابء) يف إيرادات القطاعني اً حققت الشركة حتسن
  .الطلب علي منتجات الشركة يف أسعار احلديد اخلام وذلك لز�دةري أسعار البيع املتوافق مع التغ إبرتفاعمتأثرة اىل ارابح اخلسارة 

 :  ت السعوديةالر�ال األعمال مبالينيقطاعات  (خسائر) أرابحوصايف  يراداتوفيما يلي توضيح إل
 
 

 )(اخلسائر صايف األرابح اإليرادات  القطاع

 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠١٩ م٢٠٢٠ 

 )٢٠٫٢( ١١٢٫١ ٧٨٢ ١٫٥٢٥ التشييد والبناء

 )١٨٫٢( )٣٦٫١( ١٧٧ ٣٤٢ الكهرابء

 )٣٨٫٤( ٧٦ ٩٥٩ ١٫٨٦٧ اإلمجايل
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 :والبناء أوالً : قطاع التشييد

للسنة املالية احلالية مقارنًة ابلسنة املالية السابقة  على التوايل %٩٥، %١٠٥بنسبة  ة وقيمة اإليرادات/ املبيعاتكميإرتفعت  
 ربح ) مليون إىل٢٠٫٢( خسارة مناخلسائر اىل ارابح  حتولتبينما  لف طن )أ ٧٠٠ حوايل  ىلالف طن إ ٣٤١حوايل (من 

وتعظيم االستفادة من  خالل اجلائحة وذلك لتوافرها بتكلفة تنافسيةالطلب على منتجات الشركة  لز�دةنتيجة مليون  ١١٢٫١
 .تقلبات أسعار احلديد اخلام عاملياً لصاحل التكلفة والكميات املباعة

 
 اثنياً : قطاع الكهرابء :

للسنة املالية احلالية مقارنًة ابلسنة املالية السابقة على التوايل  %٩٢، %١١٦بنسبة  ة وقيمة اإليرادات/ املبيعاتكميإرتفعت  
 ٣٤٢من قيمة إيرادات/ مبيعات قطاع الكهرابء البالغة  %٤٥بنسبة  الطاقة الشمسيةاليمامة ألنظمة  مصنع  ملسامهةنتيجة 

 والناتج عن التوريدات ملشروع حديقة دىب م،٢٠٢٠سبتمرب  ٣٠مليون ر�ل سعودي خالل السنة املالية احلالية املنتهية يف 
 ، عالوة على املشروع والتغلب على العقبات املصاحبة جلائحة كورو�العربية وفق جداول توريد للطاقة الشمسية ابالمارات 

نتائج قطاع الكهرابء سلباً بسبب تدين أسعار املنتجات  توقد أتثر  .من األعمدة واألبراج احلديدية الز�دة يف الكميات املباعة
 ة املشاريع وشدة املنافسة .خصوصاً األبراج الكهرابئية وذلك حملدودي

 

o  التشغيليةفروقات النتائج: 

 الر�الت السعودية) آبالف( م٢٠١٩مع عام  م٢٠٢٠يلية لعام يوضح اجلدول التايل فروقات النتائج التشغ

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ البیان
 التغییر بین العامین

 النسبة (%) المبلغ

 %٥٠٤ ١٦٨٬٢٨٧ ٣٣٬٣٨٤ ٢٠١٬٦٧١ ربحجممل ال

 %١٠٧٤ ١٢٣٬٣١٨ )١١٬٤٨٧( ١١١٬٨٣١ من التشغيل )اخلسارةالربح (

 %٢٢٧ ٩٠٬٥٣٢ )٣٩٬٨٧٦( ٥٠٬٦٥٦ )اخلسارة( الربحصايف 

 
إرتفاع الكميات  معم. ٢٠٢٠سعودي عام مليون ر�ل  ٢٠٢مليون ر�ل سعودي اىل  ٣٣من  %٥٠٤جممل الربح بنسبة  إرتفع

 سارةاخل حتولو  %٨٠تكلفة املبيعات بنسبة يف رتفاع اصاحبه  %٩٥ بنسبة املبيعات /قيمة االيرادات و   %١٠٦املباعة بنسبة 
سارة صايف اخل وحتول سعودي مليون ر�ل ١١١٫٨٣بلغت  أرابحمليون ر�ل سعودي اىل  )١١٫٤٩(من(التشغيل) من العمليات 

 .م٢٠٢٠يف العام  مليون ر�ل سعودي ٥٠٫٧ بلغت ارابحم اىل صايف ٢٠١٩ر�ل سعودي يف العام  ) مليون٣٩٫٨من (
 :م ٢٠١٩م و ٢٠٢٠اجلدول التايل أهم املؤشرات املالية لعامي يوضح  
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 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ البیان
 % ٢٫٦ - %٣٫٦ العائد على جمموع املوجودات 

 %٩٫١ %٩٤٫٧ ) اإليرادات اخنفاضمعدل منو /(

 % ٤٫٢ - %٢٫٧ العائد على اإليرادات 

 % ٩٢٫٨ -                  %٢٢٧ (اخلسارة) ) صايف الدخلاخنفاض( إرتفاعمعدل 

 )٠٫٧٨( ٠٫٩٩٧ سعودي  ر�ل –اخلسارة  الربح/ السهم من صايف ربح/خسارة
 
 
 

 :م (آبالف الر�الت السعودية) ٢٠١٩م و ٢٠٢٠يوضح اجلدول التايل ملخص لقائمة التدفقات النقدية لعامي 
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ البیــان
 )٤٩٢٬٩٦٣( ٣٢٧٬٩٥٩ يةالتشغيلاألنشطة من املتوفر  يلنقدلتدفق اصايف ا

 )٤٤٬٦٩٥( )٢٨٬٣١٠( يةستثمار اال األنشطةالنقد املستخدم يف التدفق صايف 

 ٤٠٧٬٨٧٥ )٣١٠٬٢٩٧( تمويليةال األنشطةالنقد املستخدم يف التدفق صايف 

 )١٢٩٬٧٨٣( )١٠٬٦٤٨( صايف التغري يف النقد ومايف حكمه

 ١٥٨٬٨٨٧ ٢٩٬١٠٥ النقد ومايف حكمه يف بداية السنة

 ٢٩٬١٠٤ ١٨٬٤٥٧ النقد ومايف حكمه يف �اية السنة

 

o موظفي الشركة واحتياطيات استثمارات 
ملصلحة موظفي  مت قيدهااليت  االحتياطياتيلي جدول يوضح  اوفيم ،ملصلحة موظفيها استثماراتأية  ثستحداابمل تقم الشركة 

 :الر�الت السعودية) (آبالفم ٢٠٢٠سبتمرب  ٣٠الشركة كما يف 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ البیان
 ٣٤٫٠١٠ ٣٤٫٣٢٣ *خمصص تعویض هنایة اخلدمة

 ١٫٥٠٠ ٢٫٠٩١ **خمصص ماكف�ٓت

  م �ىل التوايل ملوظفي الرشكة التابعة.٢٠١٩م و  ٢٠٢٠ر�ل سعودي  عن العامني یونمل  ١٠٫٣ ،١١٫١  حواىل�شمل خمصص تعویض هنایة اخلدمة *
 ** خمصص ماكف�ٓت للرشكة أ�م 
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 :والشركة التابعةاملديونيات اإلمجالية للشركة 

 جل:متويل قصري األ -أ

مستندية  اعتماداتسالمية من بنوك حملية على شكل مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلاجملموعة على تسهيالت حصلت 
لنسب مراحبة تتماشى مع املعدالت  التسهيالت، ختضع اإلسالمية ضمانالوخطاابت جاري مدين إسالمي، و ابلتورق 

 التجارية السائدة. إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر وضما�ت من الشركة والشركة التابعة.
  :متويل طويل األجل -ب

يونيو  ٤قامت الشركة بسداد كافة االقساط املستحقة وأتعاب متابعة القرض لصندوق التنمية الصناعيه السعودي بتاريخ 
 –عن االرض املقام عليها مصنع اليمامة لألعندة الكهرابئية وملحقاهتا يف اخلمرة م، وجاري العمل على فك الرهن ٢٠٢٠

  .مدينة جده

ون ر�ل سعودي للمسامهة يف متويل يمل ٤٠عريب الوطين مببلغ لاألجل من البنك اطويل وقد حصلت الشركة األم على قرض 
 اىلم  ٢٠٢٠ من بع سنوية متساوية خالل األعوامر انشاء مصنع شركة اليمامة ألنظمة الطاقة الشمسية، يسدد على أقساط 

 .م٢٠٢٣
 :الر�الت السعودية) آبالف( م٢٠١٩ وم ٢٠٢٠يوضح اجلدول التايل إمجايل التمويل املستغل من قبل الشركة املوحدة لعامي 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ نوع التمویل
 ٦٥٤,٠٣٠ ٣٩٧,٢٥٣ متویل قصري ا�ٔ�ل

 ٤٦,٩١٢ ٣٢,٥٠٠ �ري املتداولو املتداول اجلزء  - متویل طویل ا�ٔ�ل

 

 (التمويل) من التورق اجلزء املتداول واجلزء غري املتداولو جل (متويل شراء اخلامات) إمجـايل التورق قصري األ �ه حركةاجلدول اديوضح 
 الر�الت السعودية): آبالف( م٢٠٢٠سبتمرب  ٣٠جل كما يف طويل األ

 الشركة الموحدة الشركة التابعة الشركة األم البـیـان

 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠١٩ م٢٠٢٠ 

 ٦٥٤,٠٣٠ ٣٩٧,٢٥٣ ٢٥٩,١٩١ ٢٠,٨٥٣ ٣٩٤,٨٣٩ ٣٧٦,٤٠٠ التورق قصري ا�ٓ�ل

 ١١,٩١٩ ١٠,٠٠٠ -- -- ١١,٩١٩ ١٠,٠٠٠  اجلزء املتداول -�ل طویل ا�ٔ  ا�متویل

٤٣ ٢٢,٥٠٠ اجلزء �ري املتداول -�لطویل ا�ٔ  ویلا�مت ,٣٤,٩٩٣ ٢٢,٥٠٠ -- -- ٩٩٣ 

 ٧٠٠,٩٤٢ ٤٢٩,٧٥٣ ٢٥٩,١٩١ ٢٠,٨٥٣ ٤٤١,٧٥١ ٤٠٨,٩٠٠ المجمــوع
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 :)ديةالر�الت السعو  آبالفم (٢٠٢٠يوضح اجلدول التايل إمجايل حركة التمويل للشركة املوحدة لعام 

 الرصید المسدد التمویل المستخدم التمویل االفتتاحي الرصید البیــان

,٦٦٥ طویل ا�ٔ�ل متویل واجلزء املتداول من متویل قصري ا�ٔ�ل ٤٩٩  ٤٠٧,٢٥٤ ٢,٤٦١,٩٩٦ ٢,٢٠٣,٣٠٠ 

,٣٤ اجلزء �ري املتداول -متویل طویل ا�ٔ�ل ٣٩٩  ٢٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٧ 

 ٤٢٩,٧٥٣ ٢,٤٧٤,٤٩٦ ٢,٢٠٣,٣٠٧ ٧٠٠,٩٤٢ ا��مـــوع

 

 الر�الت السعودية) آبالفم (٢٠٢٠يوضح اجلدول التايل التمويل طويل األجل للشركة املوحدة لعام 

حىت  املسدد التمويلمدة  اصل التمويل نوع التمويل البيــان

 م٣٠/٠٩/٢٠٢٠

الرصيد املتبقي 

 م٣٠/٠٩/٢٠٢٠

س�نوات ٦ ١٦,٩٠٠ حكويم صندوق التمنیة الصناعیة السعودي  ١٦,٩٠٠ -- 

٠٤ �اص البنك العريب الوطين س�نوات ٥ ٠٠٠,  ٣٢,٥٠٠ ٧,٥٠٠ 

٦٥  ا�ـمــوع ,٣٢,٥٠٠ ٢٤,٤٠٠  ٩٠٠ 

 

 الر�الت السعودية) آبالفم (٢٠٢٠املوحدة لعام  األجل للشركةيوضح اجلدول التايل التمويل حركة التمويل قصري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البیــان
 نوع

 التمویل

المبلغ المستحق في 
 م۳۰/۰۹/۲۰۱۹

 التمویل المسدد التمویل المستخدم
 الرصید في

 م۳۰/۰۹/۲۰۲۰

تورق  البنك العريب الوطين
 ٣٠٧,٧٥٣ ١,٩٦٨,٥١٣ ١,٧٧٧,٢٧٨ ٤٩٨,٩٨٨ ٕاساليم

تورق  البنك السعودي الفر�يس
 ٨٩,٥٠٠ ٣٨٠,٢٥٨ ٣٤٦,٦٤٩ ١٢٣,١٠٩ ٕاساليم

تورق  البنك السعودي لالست�ر
 -- ١٠١,٢٢٥ ٦٩,٢٩٢ ٣١,٩٣٣ ٕاساليم

 ٣٩٧,٢٥٣ ٢,٤٤٩,٩٩٦ ٢,١٩٣,٢١٩ ٦٥٤,٠٣٠ ا�موع
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o  الدولية معايري احملاسبيةلل حول تطبيق الشركةإيضاح: 

ري تسجيل واعتماد مجيع العمليات جعلية  م وبناءً  ٠١/١٠/٢٠١٧من اتريخ  بدءاللمعايري احملاسبية الدوليه  ةمت تطبيق الشرك
 وال يوجد أى اختالف فيما يتفق مع ذلك.يل للتقرير املاللمعايري الدولية  اً احلسابية والتقارير والسياسات والقوائم املالية وفق

o  الشركةإيرادات التحليل اجلغرايف إلمجايل: 

 الر�الت السعودية: آبالف م٢٠١٩و م٢٠٢٠ فقط يوضح اجلدول التايل املبيعات واإليرادات حسب املوقع اجلغرايف لألسواق احمللية

 القطاع
م۲۰۲۰  م۲۰۱۹ 

 النسبة اإلیرادات النسبة اإلیرادات
,٥١٥ املنطقة الوسطى ٣٠٣  ٣٠%  ٤٠ ٣٨٦,٥٢٧%  
%٣٥ ٦٠٧,١٠٧ املنطقة الغربیة   ٢٢ ٢١٣,٥٢٢%  
%٧ ١١٨,٣٠٦ املنطقة الرشقية  ٦ ٥١,٣٤١%  
%١٢ ٢١٢,٣٣٧ املنطقة اجلنوبیة  ١٧ ١٦١,١٩١%  
%١٥ ٢٦٢,٥٢٨ املنطقة الشاملیة  ١٥ ١٤١,٩٤٧%  

,١,٧١٥ إالجاميل ٨٦٠  ١٠٠%  ١٠٠ ٩٥٤,٥٢٨%  
 

  م:٢٠١٩م و٢٠٢٠يوضح اجلدول التايل املبيعات واإليرادات من السوق احمللي واألسواق اخلارجية لعامي 

 العام

المبیعات واإلیرادات من السوق 
 المحلي

 المبیعات واإلیرادات من األسواق الخارجیة

آالف الر�الت  ب�

 السعودیة

 من إال�رادات  النس�بة ب�ٔالف الر�الت السعودیة من إال�رادات  النس�بة

٧١٥٬١ م٢٠٢٠ , ٨٦٠  ٩٢%  ٨١٣٬١٥١  ٨%  

%٩٩٫٥ ٩٥٤٬٥٢٨ م٢٠١٩  ٠٫٥ ٤٬٧٤٧%  

 

o  األسهم وأدوات الدين:أنشطة 

  م.٢٠٢٠-٠٩-٣٠أسهم أو أدوات دين خالل العام املايل املنتهي يف وال الشركة التابعة الشركة مل تصدر  .١
أية مصلحة تعود ألشخاص من غري  م٢٠٢٠-٠٩-٣٠العام املايل املنتهي يف  خاللوال الشركة التابعة لشركة لال يوجد  .٢

 (أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم واوالدهم القصر) يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت.
أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية  م٢٠٢٠أو متنح الشركة خالل العام املايل الشركة  مل تصدر .٣

 ات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.أو مذكر 
أو أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم  م٢٠٢٠مل تصدر أو متنح الشركة خالل عام  .٤

 أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة. أية
 أبي شراء أو اسرتداد أو إلغاء ألية أدوات دين قابلة لالسرتداد. م٢٠٢٠خالل عام  هلاوال الشركة التابعة مل تقم الشركة  .٥
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 مل تقم الشركة أبية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أي من مسامهي الشركة عن حقوقه يف األرابح. .٦
 ر التنفيذيني عن راتب أو تعويض.دارة أو أحد كبامل تقم الشركة أبية ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإل .٧
 حة موظفي الشركة.أبي استثمارات أو إنشاء احتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصل م٢٠٢٠مل تقم الشركة خالل عام  .٨

 
 الشركةة وإسرتاتيجينشطة أ .٢

ابلسجل التجاري رقم شركة مسامهة سعودية واملسجلة مبدينة الر�ض  -أتسست شركة اليمامة للصناعات احلديدية 
ص) بتاريخ /١٤٤ه، وجرى الرتخيص للشركة مبوجب الرتخيص الصناعي رقم (٠١/٠٦/١٤٠٩واتريخ  ١٠١٠٠٧٠٧٩٤

والتعديالت الالحقة به، قامت هيئة السوق املالية إبدراج أسهم الشركة يف السوق املالية بتاريخ  ه٢٢/٠٣/١٤٠٩
 م. ٢٢/٠٥/٢٠١٦هـ املوافق  ١٥/٠٨/١٤٣٧

) ر�ل سعودي فقط مخسمائه ومثانية ماليني ر�ل سعودي ومقسم ٥٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠( واملدفوعس مال الشركة املصرح به يبلغ رأ
) ر�ل ١٠) مخسني مليون ومثامنائة ألف سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة اإلمسية لكل سهم منها (٥٠٫٨٠٠٫٠٠٠إىل (

 املسامهون كامل قيمتها.سعودي ومجيعها أسهم عادية عينية ونقدية دفع 
يتمثل نشاط الشركة والشركة التابعة يف تصنيع املنتجات احلديدية خلدمة قطاع التشييد يف اململكة واليت تشمل الفوارغ احلديدية 

من خالل إنتاج األعمدة والصواري احلديدية لتوزيع  واالتصاالتواهلياكل الفراغية وحديد التسليح، وخدمة قطاع الكهرابء 
وإنتاج  االتصاالتاقة الكهرابئية وإ�رة الشوارع وإنتاج األبراج احلديدية لنقل الطاقة الكهرابئية وحاملة اهلوائيات يف جمال الط

م ، وجاري ٢٠١٩والذي مت التشغيل التجاري خالل الربع الثاين من العام املشغوالت حلديدية الالزمة ألنظمة الطاقة الشمسية 
ملشروع انتاج األبراج احلديدية الالزمة ألنظمة طاقة الر�ح واليت من املتوقع االنتهاء منهاء والبدء يف  العمل يف اعمال التصاميم

 .م ٢٠٢١ من العام املايل ثايناعمال التشييد خالل الربع ال
 

 شركة اليمامة حلديد التسليح ( شركة مسامهة مقفلة) :الشركة التابعة .٣

مليون ر�ل سعودي  ٣٠٠ابلكامل املصرح به ومدفوع  ابلغ رأس ماهلمبدينة الر�ض ويليمامة حلديد التسليح أتسست شركة ا

 ٢١٫٧٥٠٫٠٠٠( يةديدصناعات احلر�ل سعودي، ومتتلك شركة اليمامة لل١٠مليون سهم قيمة كل منها  ٣٠ علىومقسم 

 توجد أدوات دين صادرة منها. % من رأس املال وال ٧٢٫٥نسبة سهم) تعادل 

ويقع مصنع الشركة يف املدينة الصناعية يف مدينة  التسليح،إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الشركة التابعة يف نشاط يتمثل 
 ومجيع مبيعات الشركة حملية. وينبع،ينبع ابململكة العربية السعودية التابعة للهيئة امللكية للجبيل 
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 م : ٢٠٢٠التطورات اجلوهرية خالل السنة املالية  .٤

 :الرئيس التنفيذي 

عن قبول جملس اإلدارة استقالة الرئيس التنفيذي السيد/ يوسف سعيد ابزيد م ١٥/١٠/٢٠٢٠يف تداول بتاريخ شركة اعلنت ال

تكليف السيد/ سهل بن خمضار الثبييت للقيام مبهام الرئيس التنفيذي خالل فرتة انقطاعة و وذلك لبلوغه السن القانوين للتقاعد 

ومباشرته للعمل بتاريخ رئيساً تنفيذ�ً  السيد/ يوسف سعيد ابزيد نوفمرب ، وقد مت اعادة تعيني ١٤اكتوبر اىل  ٢٩من  عن العمل

ومت االعالن عن ذلك يف تداول  ا�اء تكليف الرئيس التنفيذي املكلف السيد/سهل خمضار خضران الثبييتو م ١٥/١١/٢٠٢٠

 .م ٠٩/١١/٢٠٢٠بتاريخ 

 قطاع الكهرابء:

لتوريد ابراج حديدية مع شركة الرسن اند تربو العربية السعودية ملشروع انشاء خط جهد  ينشركة عن ترسية عقدالاعلنت  -
من حمطة عرعر اىل حمطة و  ر�ل سعودي ٩٨٬٨٢٩٬٥٠٠ك.ف من حمطة رفحاء اىل حمطة القيصومة بقيمة  ٣٨٠فائق 

م ، وجاري رفع  ٢٠٢٢م اىل يوليو ٢٠٢١توريدها من مايو  أ، واليت سيبد ر�ل سعودي ١٠٣٬٥٠٤٬٥٠٠رفحاء بقيمة 
 لذلك. ةالالزم واآلالت واملعداتالف طن بتامني العمالة  ٦٠الف طن اىل  ٣٦الطاقة االنتاجية ملصنع االبراج من 

 
مبلغ م ٢٠٢٠ الطاقة الشمسية بنهاية العام املايل نظمةالنفقات الرأمسالية إلنشاء وتشغيل مصنع اليمامة أل بلغت إمجايل -

 وبناء املبىن لكرتوميكانيكية والسور والسفلتةالتحسني يف األعمال اإل مجيع أعمالحيث مت االنتهاء من ، ) مليون ر�ل٧٣(
  .اإلداري وجتهيزة

 
خلدمة مصنع الطاقة ) ألف طن ٥٠(تبلغ بطاقة انتاجية سنويه  مصنع اجللفنةالبدء ىف تنفيذ مشروع اعتماد مت  -

مت ختصيص  وقد، سعودي) مليون ر�ل ٣٢( حبوايلالت واملعدات واآل املباين وبتكلفة استثمارية يفواألبراج الشمسية 
الثاين من العام البدء يف أعمال اإلنشاءات خالل الربع يف املدينة الصناعية الثالثة جبدة ومن املتوقع أرض املشروع 

 .م٢٠٢١املايل 
 
 

 العالقةاألطراف ذات  /التعامالت مع الجھات .٥
متثل نسبة ) مليون ر�ل ٨٥٧( وقدرهمبلغ للعام املايل لبيع منتجات الشركة بلغت التعامالت التجارية للشركة مع أطراف ذوي عالقة 

 اإلدارة جملس ألعضاءأيضًا تعامالت  واليت هي) من مبيعات وإيرادات الشركة للسنة السابقة، %٤٧() مقارنًة بنسبة %٤٦(
مع  ،م ٢٠٢٠-٣-١٨واليت رخصت هبا اجلمعية العامة للمسامهني اليت عقدت بتاريخ  مع الشركة غري مباشرةملصلحة مباشرة أو 

  .نه اليوجد اي شروط تفضيلية يف مجيع التعامالتالعلم أب
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              الر�الت السعودية) الفآب( (ال يوجد شروط تفضيلية) أطراف ذوي عالقة رادات الشركة املوحدة منيإأد�ه  اجلدوليوضح    

 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ العالقة االسم

 ٢٠٠٬٩٩٩ ٥٧٦٬٢٠٠ مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس �دارة الس�ید/ رائد �ن ٕا�راهمي املدهيمي  والدهأٔ املهیدب و عبدالقادر رشكة 

 ٤٨٬٩٢١ ٤٥٬٢٠٦ مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس �دارة الس�ید/ �ا� عبدهللا الشايم  ؤأوالده ** رشكة راشد عبدالرمحن الراشد

 ١٠٤٬١٨٩ ٩٤٬٦٤٠ مسامه مؤسس رشكة املهنا الت�اریة

 ٦٦٬٩٥٦ ٦٦٬١٨٦ ميلكها عضو جملس إالدارة الس�ید/�نا عبدهللا املهنا ومسامه مؤسس لل�دیدمجمو�ة املهنا 

 رشكة املع�ل للت�ارة واملقاوالت
مسامه مؤسس ورئيس جملس إالدارة الس�ید/سعد �ن ٕا�راهمي املع�ل ميثلها 

 ورشیك
٢٬٥٥٢ ١٠٬٨٠٥ 

رشكة الفوزان ملواد مدار ملواد البناء (سابقاً 

 )البناء
 ٢٤٬٦٢٢ ٦٤٬٤٠٨ مسامه يف الرشكة التابعة

 ٤٤٨٬٢٣٩ ٨٥٧٬٤٤٥  إالمجـايل

 . للمقاوالت ثبات شركة مصدر ملواد البناء وشركةتشمل التعامالت مع شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده *
 ملواد البناء . اشدوشركة الر وأوالده الشركة السعودية خلدمات األعمال الكهرابئية وامليكانيكية  رمحن الراشدل**تشمل التعامل مع شركة راشد عبدا

 ابآلف الر�الت  تفضيلية)(ال يوجد شروط  ذوي عالقةأطراف  من الشركة املوحده مشرت�تيوضح اجلدول أد�ه 
             .السعودية

 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ العالقة االسم

 رشكة عبدالقادر املهیدب ؤأوالده *
مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس ا�ٔدارة الس�ید/ رائد �ن ٕا�راهمي 

 املدهيمي
١٧٤ ١٬٧٣٧ 

 رشكة راشد عبدالرمحن الراشد ؤأوالده **
�ا� �ن عبدهللا مسامه مؤسس وميثلها عضو جملس ا�ٔدارة الس�ید/ 

  الشايم
١٠٦ ١٤٢ 

 ٩ ١٤ الس�ید/�نا عبدهللا املهنا ومسامه مؤسس  ميتلكها عضو جملس إالدارة مجمو�ة املهنا لل�دید

 ١٬٠٦٣ ٧٨ مسامه يف الرشكة التابعة احملدودة ملواد البناء مداررشكة 

 ١٬٣٥٢ ١٬٩٧١ إالمجـايل

 مصدر ملواد البناء وشركة مصدر للتجهيزات الفنية.تشمل التعامالت مع شركة *
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 **تشمل التعامالت مع شركة الراشد ملواد البناء وشركة الراشد للمثبتات .
 . مبستلزمات تشغيلمالحظة: تتمثل املشرت�ت من اطراف ذوي عالقه 

دمات األعمال الكهرابئية خلم مع الشركة السعودية  ٢٠٢٠خالل السنة املالية املشاريع املنفذة يوضح اجلدول أد�ه عقود 
 :)ابلر�ل السعودي( وامليكانيكية لتوريد أبراج كهرابئية

المنفذ حتى  قیمة العقد مدة العقد تاریخ العقد م
۳۰/۹/۲۰۱۹ 

المنفذ فى العام 
 مالحظات ۲۰۲۰

وادى الصمان  
۲۰۱۸-۲-٦ ومةالقیص من  %۱۰( للتمدیدقابلة سنة  

۱۰۳مستمر ۸۳۳٬۲٤۳٬۱۲ ٤۸٬۹۱۱٬۱٤۱ ٥۹٬٥۷۰٬۰۰۰ قیمة العقد تحت الزیادة أو النقص)
% 

-۲-۲٥ الخرج- رمال
۲۰۱۹ 

من قیمة  %۱۰(قابلة للتمدیدسنة 
 %۷۱مستمر ۲۷٬٥۰٦٬۲٤۸ ۳٬۷۹۹٬۲٤٥ ٤٤٬۰٥٥٬۹۰۰ العقد تحت الزیادة أو النقص)

 

 
 ):ابلر�ل السعودي( لتوريد هياكل فراغية للمقاوالتثبات  م مع شركة ٢٠٢٠خالل السنة املالية عقود املشاريع حتت التنفيذ يوضح اجلدول أد�ه 

 

 املنفذ حىت قيمة العقد مدة العقد اتريخ العقد املشروع

٣٠/٩/٢٠٢٠ 

 مالحظات

كلیات جامعة 

أم القرى في 

 مكة المكرمة

 

 مستمر  %۹٥ ۱٬٥٦۱٬۹۳۷ ۱٬٦٤٤٬۱٤٤ للتمديد قابلتان نسنتا م ٥/٣/٢٠١٥

 م ٥/٣/٢٠١٥
 مستمر  %۷٥ ۱٬۲۱٦٬۳۹۲ ۱٬٦۲۱٬۸٥٦ للتمديد قابلتان نسنتا

 

 التوقعات المستقبلیة والمخاطر: .٦
م  وذلك لتحسن الطلب على منتجات  ٢٠٢١سبتمرب  ٣٠خالل السنة  املالية اليت تنتهي يف  حتسن النتائج تتوقع الشركة 

 ملتانة وقوة االقتصاد السعودي الذي اثبت قدرته يف مواجهة تداعياتو عامليًا لظهور بوادر انفراج لتأثري جائحة كورو� الشركة 
العامة وصندوق االستثمارت يف تنفيذ املشاريع الضخمة اليت أعلنت عنها احلكومة السعودية البدء من خالل االعالن يف  اجلائحة

توريدات املشغوالت  ستستمر الشركة يف أثر إجيايب على  الطلب على منتجات الشركة ،  مما سيكون له م  ٢٠٢١خالل سنة 
واملسامهة ىف توريد دولة اإلمارات العربية املتحدة  ملشروع حديقة دىب للطاقة الشمسية يف احلديدية ألنظمة الطاقة الشمية

خطوط كذلك توريد عقود ابراج ، و املعلن عنها يف اململكة العربية السعودية  شاريع الطاقة الشمسية ملاملشغوالت احلديدية الالزمة 
 للمشاريع اليت مت التعاقد عليها .نقل لطاقة الكهرابئية 

تكلفة وتقييم املخزون وتقليص التستمر الشركة يف أخذ احليطة واحلذر من التقلبات اليت تطرأ على أسعار اخلامات وأتثريها على س
وتوفري اخلامات حملياً ودولياً مدعومة ابلوضع املايل اجليد  لبية وتعظيم االستفادة من أتثرياهتا اإلجيابية على نتائج الشركةأتثرياهتا الس

 .سالسل االمداد قة الشركة بعالللشركة وقوة ومتانة 
 املميزة الكوادر  واستقطاب لذلك  اخلطط الالزمةتنفيذ االستمرار يف ستستمر الشركة ابحلفاظ على كوادرها الوطنية والوافدة مع 

 لشغل الشواغر الناجتة بسبب تشغيل التوسعات يف وحدات أعمال الشركة.
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 المدفوعات النظامیة  .۷
 :)الر�الت السعودية آبالف( م ٢٠١٩ م ٢٠٢٠اليت دفعت خالل العام املايل  واملبالغيوضح اجلدول أد�ه املدفوعات النظامية املستحقة 

 املدفوعات املدفوعة   املدفوعات املستحقة اجلهة

 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ م٢٠١٩ م٢٠٢٠ ا�جهة

 ١٠٬٤٧٩ ٧٬٩٧٩ ١٥٬٢٠١ ٢١٬٣٢٥ الزكاة *

 ٧٬٥٣٤ ٧٢٬٥٦٧ ١٬٦٢٤ ١١٬١٥٣ *الضريبة

 ٥٬٢٠٣ ٥٬٩٤٨ ٤٨٢ ٤٥٨ االجتماعية**املؤسسة العامة للتأمينات 

 
 رشكة ال�مة للصنا�ات احلدیدیة*

م. ومبوجبه قامت الرشكة �سداد الزاكة املس�تحقة وحصلت �ىل ٢٠١٩سبمترب  ٣٠إالقرارات الز�ویة عن الس�نوات منذ بدایة الت�ٔسيس حىت العام املنهتيي يف قامت الرشكة بتقدمي 
 .م٢٠٢١ینا�ر  ٣٠شهادة زاكة هنائیة صاحلة حىت 

 
ملیون ر�ل ســعودي وقامت  ٩٫٩العامة للزاكة وا��ل "الهیئة" بفروقات ز�ویة مببلغ م طالبت فيه الهیئة ٢٠١١م حىت ٢٠٠٨اســ�تلمت الرشــكة ربوطًا ز�ویة عن الســ�نوات من 

ن للهیئة العامة للزاكة وا��ل �ملبلغ الرشـــكة �ٕال�رتاض �ىل الربوط املذ�ورة ومت رفع ٕا�رتاض الرشـــكة ٕاىل اللجنة إالبتدائیة الز�ویة الرضـــیبية، مبوجبه قدمت الرشـــكة خطاب ضـــام
 .م٢٠١١ار من اللجنة بقبول إال�رتاض عن الس�نة املالیة املطلوب. صدر قر 
 

) بتارخي ٤٩٨٩م واملصادق �لیه من قبل وز�ر املالیة �خلطاب رمق (١٤/٣/٢٠١٨هـ املوافق ٢٦/٦/١٤٣٩) بتارخي ١٨٧٥ٔأصدرت اللجنة إالس�تئنافية الرضیبية قرارها رمق (
م وحىت ٣٠/٩/٢٠٠٨رشكة من الناحية الشلكیة ٔأمام اللجنة إالبتدائیة لٔ�عوام املالیة املنهتیة من م، حيث مت قبول اس�تئناف ال ١/٣/٢٠١٨هـ املوافق ١٣/٦/١٤٣٩
) ت�ٔیید اللجنة إالس�تئنافية قرار اللجنة ١٨٧٥م، وطلبت اللجنة �س�تئنافية من اللجنة إالبتدائیة النظر يف ٕا�رتاض الرشكة موضو�ًا، كام تضمن القرار رمق (٣٠/٩/٢٠١٠

م وا�ي ميثل البند الرئيس يف فروق الس�نوات املالیة املنهتیة من ٣٠/٩/٢٠١١�ملوافقة �ىل حسم مسامهة الرشكة يف ٔأرض املليسا للس�نة املالیة املنهتیة يف إالبتدائیة 
الربط الز�وي   م، ومل یصدر٣٠/٩/٢٠١١يف   یةم املعرتض �لهيا، وتضمن ت�ٔیید الرشكة يف �البیة البنود املعرتض �لهيا للس�نة املالیة املنهت ٣٠/٩/٢٠١٠م وحىت ٣٠/٩/٢٠٠٨

    (ج).ملیون ر�ل سعودي ٧٫٥م تبلغ ٢٠١٠م وحىت ٢٠٠٨م حىت �رخيه، �لامً ب�ٔن ٕاجاميل الفروقات عن الس�نوات املالیة من ٢٠١١ا�هنايئ للس�نة املالیة 
حتدید مو�د لل�لسة اخلاصة ��عوى املرفو�ة من قبل الرشكة �ىل الهیئة العامة للزاكة  م من الرشكة٢٠٢٠وقد طلبت أ�مانة العامة لل�ان الرضیبية يف �دة �الل شهر یونیو 

�الل   م، وقد قامت الرشكة بذ� واس�تلمت املو�د من أ�مانة العامة لل�ان الرضیبية٢٠١٠سبمترب  ٣٠م وحىت ٢٠٠٨سبمترب  ٣٠�ٔ�عوام املالیة املنهتیة من  وا��ل اخلاصة 
وقد مت عقد اجللسة عن بعد يف ذ� التارخي، وصدر قرار اجلهة القضائیة بعدم قبول ا�عوه لعدم �ختصاص املاكين،  .م٢٠٢٠ٔأكتو�ر  ١٣هو م و ٢٠٢٠شهر ٔأغسطس 

 وسوف تقوم الرشكة بتقدمي دعوى �دیدة لالمانه العامه لل�ان الرضیبية يف مدینة الر�ض لهذه �عوام. 
سبمترب  ٣٠م حىت ٢٠١٥سبمترب  ٣٠م، بعض املستندات والبیا�ت التفصیلیة والت�لیلیة اخلاصة �ٔ�عوام من ٢٠٢٠مارس  ٢٣يف طلبت الهیئة العامة للزاكة وا��ل، 

املالیة م بزتوید الرشكة �لربوط الز�ویة املبدئیة لٔ�عوام ٢٠٢٠م. وقد قامت الهیئه �الل شهر سبمترب ٢٠٢٠م، وقامت الرشكة بزتوید الهیئة هبا �الل شهر مایو ٢٠١٩
�ملستندات اليت ميكن ان ختفض الفروق الز�ویة لهذه �عوام ، وقد قامت الرشكة بزتوید الهیئه هبا  –ان رغبت  –م، وطلبت من الرشكة �زویدها ٢٠١٩ م حىت ٢٠١٥

ملیون ر�ل سعودي ،  ٤٫٧ؤأظهرت فروقا ز�ویة بلغت حوايل م، ٢٠٢٠�الل نفس الشهر . وقد ٔأصدرت الهیئه الربوط الز�ویة املعد� لهذه �عوام املالیة �الل شهر ٔأكتو�ر 
 م. ٢٠٢٠وسوف تقوم الرشكة �ال�رتاض �ىل الفروق الز�ویة �الل شهر د�سمرب 

 م.٢٠١٤  م حىت٢٠١٢مل یمت ٕاس�تالم ٔأي ربوطات عن الس�نوات من 
 رشكة ال�مة حلدید التسلیح (الرشكة التابعة)*

م وقامت �سداد الزاكه املس�تحقة يف ت� �قرارات، ومت احلصول ٢٠١٩سبمترب  ٣٠قدمت الرشكة اقراراهتا الز�ویة عن أ�عوام منذ بدایة النشاط حىت العام املايل املنهتيي يف 
وا��ل عن الس�نوات من �رخي ت�ٔسيس الرشكة حىت العام املايل املنهتيي م. اهنت الرشكة موقفها الز�وي مع الهیئة العامة للزاكة ٢٠٢١ینا�ر ٣٠�ىل شهادة زاكه هنائیة صاحله حىت 

م فٕاهنا مازالت حتت ا�راسة من قبل الهیئة ومل یصدر عهنا اي ربوط ٢٠١٨سبمترب  ٣٠و  ٢٠١٧سبمترب  ٣٠م. اما �لنس�بة لٔ�عوام املالیة املنهتیة يف ٢٠١٦سبمترب  ٣٠يف 
م وقد قامت الرشكة ٢٧/٠٢/٢٠٢٠ر�ل بتارخي  ٩٨٣٬٩٦٣مببلغ  ٢٠١٩سبمترب  ٣٠�وي هنايئ معدل عن العام املايل املنهتيي يف ز�ویة حىت �رخيه. اس�تلمت الرشكة ربط ز 

م. وقامت ٢٠٢٠/٠٥/١١م وقد رفضت الهیئة هذا ��رتاض يف �رخي ١٨/٠٣/٢٠٢٠هـ املوافق  ٢٣/٠٧/١٤٤١الهیئة بتارخي  بتقدمي ٕا�رتاض �ىل هذه الفروقات، اس�تلمته
 .م �لتظمل �ى أ�مانة العامة لل�ان الرضیبية �ىل قرار الهیئة �رفض إال�رتاض٢٠٢٠الرشكة �الل شهر یونیو 

 رضیبة القمية املضافة* 
واخلدمات اليت یتحملها هـ)، ويه رضیبة �ىل تورید السلع ١٤٣٩ربیع الثاين  ١٤م (٢٠١٨ینا�ر  ١مت تطبیق رضیبة القمية املضافة يف اململكة العربیة السعودیة بدءًا من 

� رضیبة القمية املضافة يف حسا�ت املس�هت� ا�هنايئ يف هنایة املطاف ولكن یمت مجعها يف لك مر�� من مرا�ل سلس� إالنتاج والتوزیع مكبدٔأ �ام، ��؛ جيب ٔأن تعكس معام
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ل للرضیبة وال ینبغي ٕادراج رضیبة القمية املضافة يف ا�� ل أٔو يف النفقات سواًء اكنت ذات طبیعة رٔأساملیة ٔأو ٕا�رادات. ومع ذ�، س�تكون هناك ظروف ا�مو�ة دورها مكحِصّ
 را�ا يف �لكفة املنتج ٔأو اخلدمةتتحمل فهيا ا�مو�ة رضیبة القمية املضافة، ويف مثل هذه احلاالت اليت �كون فهيا رضیبة القمية املضافة �ري قاب� لالسرتداد، جيب ٕاد

  .م٢٠١٩و  م  ٢٠٢٠سبمترب  ٣٠كام يف  �ج�عیةاملس�تحقة للمؤسسة العامة للت�ٔمينات ** متثل املبالغ 

 امللكية، حقوق طريقة ستخداماب موحد غري أساس على الشرعية للزكاة منفصلة إقرارات بتقدمي التابعة وشركتها الشركة تقوم
 املعدل، الصايف والدخل لعاما بداية يف كما واملخصصات امللكية حقوق من شركة لكل الزكوي للوعاء الرئيسية العناصر تتكون
  �قص

 الوعاء كان حال ويف .األخرى وبعض البنود واالستثمارات واملعدات اآلالت للممتلكات، الدفرتية القيمة لصايف احلسومات
 .للسنة الدفع مستحقة زكاة الشركة على يكون ال سالباً، الزكوي

 
 هي كالتايل:(ابلر�ل السعودي) و  م٢٠٢٠سبتمرب  ٣٠يف احلركة يف خمصص الزكاة خالل السنة املنتهية 

  م٢٠١٩                          م٢٠٢٠ البند

  ١٨٬١٤٩٬٠٢٩ ١٥٬٢٠١٬٠٨٨ الرصيد يف بداية السنة

  ٧٬٥٣٠٬٧٩١ ١٤٬١٠٢٬٨٢٦ يضاف: احململ على السنة

  )١٠٬٤٧٨٬٧٣٢( )٧٬٩٧٨٬٧٦١( خيصم: املدفوعات خالل السنة

  ٠٨٨٬٢٠١٬١٥ ١٥٣٬٣٢٥٬٢١ الرصيد يف �اية السنة

 

 یاسة توزیع األرباح:س .۸
تعتمد توزيعات األرابح ومقدارها على األرابح الصافية احملققة والتدفقات النقدية للشركة مبا يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة يف 

 يلي:ما  ) وفق٤٧إىل () ٤٥نظام الشركة األساسي يف املواد من (
مبا فيها الزكاة املفروضة شرعاً علي  األخرىتوزع األرابح السنوية الصافية للشركة بعد حسم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف 

 النحو التايل:
 ) بلغ وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ميت  نظامي، احتياطي) من األرابح الصافية لتكوين %١٠جينب

 من رأس املال املدفوع. %٣٠املذكور  االحتياطي
  ًاحتياطي) من األرابح الصافية لتكوين %١٠على اقرتاح جملس اإلدارة ان جتنب نسبة ( للجمعية العامة العادية احلق بناء 

 خيصص ألغراض معينة. اتفاقيكايف 
  املال املدفوع.) من رأس %٥(ُمتثِّل يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اويل للمسامهني 
  للجمعية العامة العادية عند حتديد نصيب األسهم يف صايف األرابح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك ابلقدر

الذي حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرابح اثبتة قدر اإلمكان على املسامهني. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع 
 ؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائماً من هذه املؤسسات.من صايف األرابح مبالغ إلنشاء م

 ) واملادة السادسة والسبعني من نظام الشركات خيصص  األساسي،) من النظام ٢١مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة
اوز يف مجيع األحوال جمموع ما ابملائة من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة على أال يتجعشرة ) %١٠بعد ما تقدم نسبة (

وفق الضوابط اليت  سنو�ً،حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزا� مالية أو عينية مبلغ مخسمائة ألف ر�ل 
 تضعها اجلهة املختصة وعلى أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.
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  لتالية على النحو الذي توافق يرحل إىل األعوام ا االرابح أوويوزع الباقي بعد ذلك على املســــــامهني كحصــــــة إضــــــافية يف
 عليه اجلمعية العامة.

 .مل يتم اإلعالن عن اية توزيعات أرابح من قبل الشركة األم 
 

 :اخلمسة املاضية (ابلر�ل السعودي) ليةضح اجلدول التايل األرابح املوزعة للسهم عن نتائج السنوات املايو          
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ السنة المالیة

 مل یوزع ٔأر�ح مل یوزع ٔأر�ح مل یوزع ٔأر�ح ١٫٥ ٢٫٧٥ ( ر�ل سعودي  للسهم)ا�ٔر�ح املوز�ة 

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ %١٫٥٠ %٢٫٧٥ �س�بة التوزیع ٕاىل قمية السهم �مسیة

 
********************************** 
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 اثنياً: 

 حوكمة الشركة
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 هيكل امللكية ابلشركة  .١

وال يوجد ،  م٣٠/٠٩/٢٠٢٠من رأمسال الشركة كما يف  %٥فيما يلي قائمة أبمساء املسامهني املالكني بشكل مباشر ألكثر من 
 أدوات دين أصدرهتا الشركة.

 

 �سبة امللكية املباشرة عدد األسهم  املساهماسم  م

 %١٦٬٩٣ ٨٬٦٠٠٬٩٦١ شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده ١

 %١٦٬٩٣ ٨٬٦٠٠٬٩٦١ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده ٢

 %١١٬٠٩ ٥٬٦٣٨٬٤٠٩ شركة امل�جل للتجارة واملقاوالت ٣

 %٦٬٧٧ ٣٬٤٤٠٬٣٨٤ شركة املهنا التجار�ة ٤

 %٥٬٨٣ ٢٬٩٦٢٬٥٥٦ امل�جلعبدالكر�م حمد  ٥
 
 
 

وال يوجد أدوات  ، م٣٠/٠٩/٢٠٢٠كما يف القصر  يوضح اجلدول التايل ملكية األسهم من قبل أعضاء اجمللس وزوجاهتم وأوالدهم 
 دين أصدرهتا الشركة.

 

 اسم املساهم م
عدد االسهم ��  املنصب

 م٣٠/٠٩/٢٠١٩
 التغي��

عدد االسهم �� 

 م٠٩/٢٠٢٠//٣٠

 ١٬٦٢٩٬٣٨٦ ٠  ١٬٦٢٩٬٣٨٦ عضو ا�جلس مهنا بن عبدهللا املهنااألستاذ/  ١

 ٤٬٠٠٠  ٠ ٤٬٠٠٠ عضو ا�جلس األستاذ/ عدنان  عبدالرحمن املنصور  ٢

 ١٠٬٠٠٠ ٠ ٠ عضو ا�جلس االستاذ/عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه��   3
 

م اىل  ٠١/١٠/٢٠١٩(م ٢٠٢٠ يةخالل السنة املالتوجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذيني وزوجاهتم وأوالدهم القصر  ال
 م). ٣٠/٠٩/٢٠٢٠
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 جملس اإلدارة .٢

 يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من سبعة أعضاء مصنفني وفقا للتعريفات الواردة ابملادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة
) من النظام ١٧أربعة أعضاء غري تنفيذيني وثالثة أعضاء مستقلني كما نصت عليه املادة ( عن هيئة السوق املالية ابململكة العربية السعودية،

 األساسي للشركة واجلدول التايل يوضح أعضاء جملس اإلدارة وتصنيفهم وعضويتهم به، وعضو�هتم يف الشركات املسامهة (املدرجة):
 

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو
االخرى خالف شركة  \املدرجة  العضو�ة �� الشر�ات املساهمة

 اليمامة بصفتھ ال�خصية او ممثال عن �خص اعتباري 

 عضو غیر تنفیذي اإلدارةرئیس مجلس  األستاذ / سعد إبراھیم المعجل
 

 عربیة لألنابیبشركة الال -
 شركة أسمنت الشرقیة  -

 عضو غیر تنفیذي نائب رئیس المجلس األستاذ/ رائد إبراھیم المدیھیم

 
 شركة أسمنت المنطقة الشمالیة  -
 شركة بوان  -
 شركة الخطوط السعودیة للتموین  -

 ــــ  عضو غیر تنفیذي عضو مجلس إدارة األستاذ / مھنا عبدهللا المھنا

 ــــ غیر تنفیذيعضو  عضو مجلس إدارة األستاذ / خالد عبدهللا الشامي   

 عضو مستقل إدارةعضو مجلس  األستاذ/ عبدالحمید عبدالعزیز العوھلي
   

                                 الشركة المتحدة لإللكترونیات إكسترا   -

 ــــ عضو مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور

 ــــ عضو مستقل عضو مجلس إدارة فؤاد جوید الشریبي*األستاذ / 

 عضو مستقل       إدارةعضو مجلس  **األستاذ / محمد عمیر العتیبي

 
 بنك الریاض  -
 السعودیة إلعادة التأمین التعاوني  الشركة  -

 
 م وملدة ثالث سنوات.٢٦/٠٦/٢٠٢٠*بدأ كعضو مجلس إدارة �� دورة ا�جلس ا�خامسة ال�ي بدأت بتار�خ 

 .م٢٥/٠٦/٢٠٢٠** ان��ت العضو�ة للعضو مع ان��اء الدورة الرا�عة (السابقة) تار�خ 
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 ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت ألعضاء جملس اإلدارة: اً يوضح اجلدول التايل ملخص

 

 االسم ا�حاليةناصب امل السابقة ناصبامل املؤهالت ا�خ��ات

 
خالل العقود الماضیة شغل عدة مناصب في 

رئاسة وعضویة مجالس االدارة لعدة شركات 
وال زال حتى تاریخھ وشارك في بعض 

التنظیمات الصناعیة والتجاریة المختلفة كما 
شارك في بعض التنظیمات الخیریة 

 واالجتماعیة المختلفة

 
ماجستیر ھندسة كیمیائیة  -

 م۱۹۷٥
بكالوریوس ھندسة كیمیائیة  -

 م۱۹۷۳

 
رئیس المجلس التنسیقي للجان  -

الوطنیة بمجلس الغرف 
 السعودیة

رئیس مجلس امناء منتدى - 
 الریاض االقتصادي

رئیس اللجنة الصناعیة بغرفة  - 
 الریاض

 -رئیس مجلس اإلدارة  - 
الشركة المتحدة للصناعات 

 التعدینیة
 –ئیس مجلس االدارة  ر - 

 شركة الیمامة للرخام والجرانیت
نائب رئیس مجلس االدارة  -

 بالغرفة التجاریة بالریاض
عضو مجلس إدارة بالغرفة  -

 التجاریة الصناعیة بالریاض
عضو مجلس ادارة مجلس  -

الغرف السعودیة ممثالً لغرفة 
 الریاض

عضو اللجنة التحضیریة العلیا  - 
 یع المحلي للقوات المسلحةللتصن

شركة  –عضو مجلس االدارة  - 
 التصنیع وخدمات الطاقة

شركة  –عضو مجلس االدارة  -
 االستثمارات التقنیة

شركة  –عضو مجلس االدارة  - 
 معارض الظھران الدولیة الدمام

شركة  –عضو مجلس االدارة  - 
 صناعات االغذیة ( دیما )

عضو مجلس اإلدارة  شركة  -
 السعوديالخزف 

الشركة - عضو مجلس المدیرین  
 العربیة للصناعات الدقیقة

  
 

 
 شركة الیمامة لحدید التسلیح -رئیس مجلس االدارة 
 شركة المعجل للتجارة والمقاوالت  - رئیس مجلس اإلدارة 
 الشركة العربیة لألنابیب -عضو مجلس اإلدارة 
 شركة اسمنت المنطقة الشرقیة -عضو مجلس اإلدارة 

 شركة الخزف لألنابیب    -مجلس اإلدارة عضو
 
 

 
األستاذ / سعد 
 إبراھیم المعجل

 
عاماً  ۳۰لدیة خبرة ھندسیة وإداریة ألكثر من 

حیث شغل المھندس رائد عدة مناصب اداریة 
في قطاعات متنوعة منھا الطاقة والمیاه وتجارة 
وصناعة مواد البناء كما تركزت خبرتھ بشكل 

وصناعة الحدید خاص في قطاع تجارة 
واإلسمنت، یشارك في عضویة مجالس إدارة 

 العدید من الشركات الصناعیة والتجاریة

ماجستیر ھندسة كھربائیة  -
۱۹۹۲ 

بكالوریوس ھندسة كھربائیة  -
۱۹۸٦ 

الشركة  -عضو مجلس  اإلدارة  -
 السعودیة لألنابیب

الشركة المتحدة للصناعات   - رئیس مجلس اإلدارة -
 التعدینیة

رئیس مجلس اإلدارة شركة الخطوط السعودیة نائب  -
 للتموین.

 نائب رئیس مجلس اإلدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالیة- 
 شركة مصدر لمواد البناء  -عضو مجلس اإلدارة -
 شركة بوان - عضو مجلس اإلدارة -
 شركة كابالت الریاض –عضو مجلس اإلدارة  -

االستاذ / رائد 
 إبراھیم المدیھیم

سنھ في  ٥۰طویلة  تمتد الكثر من لدیة خبرة 
تجارة مواد البناء وتصنیع الحدید وحضور 

المؤتمرات والمعارض الدولیة والمحلیة 
 الخاصة بمواد البناء

نائب المدیر العام في شركة  - الثانویة العامة  -
 ً  المھنا التجاریة سابقا

 _ مجموعة المھنا للحدیداإلدارةرئیس مجلس  -
االستاذ / مھنا عبدهللا 

 مھناال

یتمتع بخبرة في مجال القیادة واالدارة 
العلیا والتخطیط المالي وتطویر وتحسین 

 االداء وإدارة االزمات.

 مدیر تنفیذي المشورة للتقنیة  -  بكالوریوس ھندسة صناعیة -
نائب الرئیس شركة أمجاد  -

 للصناعات الورقیة 
مدیر عام شركة مصنع الراشد  -

 للبولیستیرین 
شركة مصنع الراشد مدیر عام  -

 لالخشاب

الصناعي في شركة راشد  الرئیس التنفیذي للقطاع -
 عبدالرحمن الراشد واوالده

 عضو مجلس ادارة شركة الخزف لالنابیب  -
 عضو مجلس ادارة شركة الیمامة لحدید التسلیح  -

عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للصناعات  -
 التعدینیة

 للجرانیت والرخامعضو مجلس ادارة شركة الیمامة  -
  عمان -عضو مجلس ادارة شركة الخلیج للمرابط  -

االستاذ / خالد 
 عبدهللا الشامي
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 .رئيس �جنة املراجعة  *

 م.٢٥/٠٦/٢٠٢٠** ان��ت العضو�ة للعضو مع ان��اء الدورة الرا�عة (السابقة) تار�خ 

 م وملدة ثالث سنوات.٢٦/٠٦/٢٠٢٠ال�ي بدأت بتار�خ *بدأ كعضو مجلس إدارة �� دورة ا�جلس ا�خامسة **

 
 
 
 
 

 االسم ا�حاليةناصب امل السابقة ناصبامل املؤهالت ا�خ��ات
 

 إلداراتشغل عضویة العدید من مجالس 
على مدى السنوات السابقة وال یزال. وقد 
عمل رئیس تنفیذي لشركة اكسترا رئیس 

تنفیذي لشركة الفوزان للمعادن ومدیر عام 
في مجموعة الراجحي الصناعیة وعمل 

ایضاً كمدیر عام لشركة الراجحي للتأمین 
التعاوني وعمل كمساعد مدیر تسویق في 

 الوطنیة للتأمین التعاوني الشركة

لرئیس التنفیذي للشركة السعودیة ا - بكالوریوس علوم -
 لإللكترونیات (اكسترا)

لرئیس التنفیذي لشركة الفوزان ا -
 للمعادن

الشركة المتحدة  -  اإلدارة عضو مجلس -   
 لإللكترونیات إكسترا

 د القابضةشركة اجوا –عشو مجلس اإلدارة  -
 لدولیة شركة كیان ا -ة عضو مجلس اإلدار -

 مجال للتطویر العقاريا-عضو مجلس ادارة

 االستاذ / *
عبدالحمید 

 عبدالعزیز العوھلي

 
 ۳۱یتمتع بخبرة عملیة تمتد الى أكثر من 

عاما شغل خاللھا منصب مساعد مدیر عام 
إدارات المصرفیة التجاریة االسالمیة لبنك 
سامبا ومدیر االدارة المصرفیة االسالمیة 

  .للبنك االول

 
 –ارة اعمال ماجستیر اد -

 –جامعة وسترن میتشغان 
 الوالیات المتحدة االمریكیة.

 
  -رنامج اإلدارة المتقدمة ب -

الوالیات  –جامعة ھارفرد 
 المتحدة االمریكیة.

 
 –برنامج اإلدارة التنفیذیة  -

الوالیات  –جامعة میتشغان 
 المتحدة االمریكیة.

 
رنامج اإلدارة لإلستراتیجیة ب -

 إرلندا.–البنكیة 
 
 وریوس اللغة االنجلیزیةبكال -
جامعة اإلمام محمد بن  –

 سعود.
 
 
 
 

 
 في للمالیة التنفیذي الرئیس نائب -

 للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 البحري

شركة  –ضو مجلس االدارة ع -
 بيد –الشرق االوسط إلدارة السفن 

 
 NSCSA –ة عضو مجلس اإلدار-
الوالیات المتحدة  –التیمور ب –

 االمریكیة
 
شركة  –ضو مجلس االدارة ع -

 البحري لنقل البضائع السائبة 
 
الشركة  –ضو مجلس اإلدارة ع -

 العربیة المتحدة للزجاج المسطح 
 
الشركة  –ضو مجلس اإلدارة ع-

 الوطنیة لنقل الكیماویات 
 
 West -ضو مجلس االدارة ع- 

of England Luxembourg 
 
 -ارة عضو مجلس االد -

International shipowners 
Luxembourg 

 
شركة عبدهللا سعد أبو معطي  -

 عضو مجلس اإلدارة    - للمكتبات
 

 
 االلكتروني للتسویق زمین شركة رئیس -
 
مجلس اإلدارة و رئیس اللجنة التنفیذیة  رئیس – 

 ة   االھلی والتصنیعورئیس لجنة االستثمار _ شركة الغاز 
 
 المخاطر، إدارة لجنة عضو اإلدارة، مجلس عضو  -

 الریاض بنك_  المراجعة لجنة عضو
 
إلعادة  السعودیةمجلس اإلدارة  _الشركة   عضو-

 التأمین التعاوني 
 
  

االستاذ / محمد **
 العتیبي عمیر

 
خبره في مجال الھندسة  سنة  ٤۰ اكثر من -

وإدارة الجودة والتخطیط االستراتیجي 
 والقیادة

 
 بكالوریوس ھندسة مدنیة -

 
لرئیس التنفیذي لشركة الزامل   ا -

 للحدید
نائب الرئیس للشؤون التنفیذیة   -

 بالشركة السعودیة للكھرباء

 
 القابضةشركة القاضي  - اإلدارةعضو مجلس -
زاجل السریع شركة ال –عضو مجلس اإلدارة   -

 للخدمات اللوجستیة 
 لجنة المراجعة بشركة جاز العربیة للخدمات عضو -

االستاذ / عدنان 
عبدالرحمن 

 المنصور

سنة خبره في قطاع الكھرباء  ۳٥اكثر من 
واالستشارات في البنیة التحتیة 

 واالستراتیجیة 

 ھندسة كھربائیة –ماجستیر 
 ھندسة كھربائیة –بكالوریوس 

نائب الرئیس التنفیذي لنشاط التولید 
 الشركة السعودیة للكھرباء  –

نائب المدیر العام لقطاع التوزیع 
الشركة  –وخدمات المشتركین 

 السعودیة للكھرباء

 شركة نسما القابضة –عضو مجلس اإلدارة 
 شركة نسما تاتا –عضو مجلس اإلدارة 
 شركة نسما لإلتصاالت والتقنیة  –عضو مجلس اإلدارة 
 شركة الحافالت الحدیثة –عضو مجلس اإلدارة 

االستاذ / فؤاد ***
 بن جوید الشریبي 
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 جعة من هم خارج جملس اإلدارة:يوضح اجلدول التايل ملخص ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت ألعضاء جلنة املرا

 ا�خ��ات                                املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف   ا�حالية االسم
 مستشار في شركة - زیاد عبدالقادر التومياالستاذ / 

 تأثیر المالیة 
 نائب رئیس الخدمات المصرفیة  -

 االستثماریة في سامبا كابیتال
 مساعد المدیر للخدمات الخاصة  -

 في سیتي بنك المغرب
 مدیر قسم الخدمات البنكیة للشركات  -

 في سیتي بنك تونس

 البنكي.ماجستیر التصرف  -
 بكالوریوس التصرف البنكي -

 سنة خبرة  ۲۰اكثر من 
 في الخدمات المصرفیھ 
 االستثماریة والعالقات

 مع الشركات وإدارة  
 المخاطر وحوكمة الشركات

 االستاذ / عبدهللا بن عبدالكریم 
 المھنا

 الرئیس المالي في شركة -
 الدمام فارما الدوائیة. 
 
 

 

 للتقاریرمحترف متخصص اول  -
 المالیة والتنظیمیة في شركة موبایلي 
 مساعد المدیر المالي والمستشار -
 الضریبي االول في مجموعة 
 شركات سبیماكوا الدوائیة 
 مساعد مدیر ومحاسب اول في -
 شركة ارنست ویونغ 
 مساعد مدقق حسابات في -
 شركة طالل ابو غزالة للمحاسبین  

 القانونیین
 

 ماجستیر ادارة االعمال  -
 والمحاسبة

 بكاوریوس محاسیة -
 سنھ  ۱٤لھ خبرات اكثر من 

 في التدقیق واإلدارة المالیة 
 والتقاریر التنظیمیة

 
 يوضح اجلدول التايل ملخص ألهم املناصب السابقة واحلالية واخلربات واملؤهالت لكبار التنفيذيني:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم ا�حاليةناصب امل السابقة ناصبامل املؤهالت ا�خ��ات
 

یتمتع بخبرات في مجال اإلستشارات 
الصناعیة وإدارة المجمعات الصناعیة  

 سنھ ۳٥تزید عن 
 

 
 بكالوریوس ھندسھ مدنیھ -

 
 المدیر العام لمصنع بالستیك الوطنیة  -
رئیس قطاع البتركیماویات للدار السعودیة  -

  -للخدمات االستشاریة
 یوسف سعید بازید الرئیس التنفیذي للشركة

 
مجال المحاسبة یتمتع بخبره في 

تدقیق واإلدارة المالیة ومراجعة و
 سنھ ۲۱ الحسابات تزید عن

 
الزمالة المھنیة: محاسب  -

من الوالیات  (CPA)قانوني 
 المتحدة األمریكیة

 بكالوریوس محاسبھ   -
 دبلوم لغة إنجلیزیة -

 
 مدیر اإلدارة المالیة لشركة اسمنت القصیم -
 مدیر اإلدارة المالیة للوطنیة للصناعة  -
 مدیر اإلدارة المالیة للراجحي أخوان  -
المراقب المالي للشركة السعودیة للطباعة   -

 والتغلیف
 مشرف تدقیق في بودي محاسبون قانونیون -
رئیس حسابات لشركة الوحدة اكسبرس  -

 السعودیھ
 دبي ، اإلمارات  –مدقق في دیلویت  -

 محمد بكر ابوفرحھ المالي للشركةالرئیس 

 
سنھ  في  ۱٥یتمتع بخبره تزید عن 

جال صناعة وإدارة أعمال انشطة م
 االعمدة الكھربائیة

 
 ماجستیر إدارة اعمال -
 بكالوریوس ھندسھ میكانیكیھ -
 بكالوریوس محاسبة -
 

 
 مھندس مبیعات بشركة الزاھد 

في شركة الیمامة  رئیس وحدة اعمال االعمدة
 للصناعات الحدیدیة

 
 سھل مخضار الثبیتي الرئیس التنفیذي التشغیلي
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 جتماعات جملس اإلدارةا
 م٠٦/٢٠٢٠/ ٢٥يفانتهت واليت  بقة)(السا الرابعة يف دورته اجتماع واحد م٢٠٢٠ ليةخالل السنة املا بلغ عدد اجتماعات جملس اإلدارة

فيما يلي بيان أبمساء وتصنيف وملدة ثالث سنوات قادمة، و م ٢٦/٠٦/٢٠٢٠و اجتماعان يف الدورة اخامسة(احلالية) واليت بدأت يف 
 وعدد مرات حضور اجتماعات اجمللس:

  

 العضو اسم

 تار�خ االجتماع 

 يناير٢٢        

٢٠٢٠  

 تار�خ االجتماع  

 يونيو ٢٩

٢٠٢٠ 

 تار�خ االجتماع  

  سبتم�� ٢٩       

         ٢٠٢٠ 

 �سبة ا�حضور  االجتماعات ا�حضور 

 %١٠٠ ٣ ٣       سعد إبراهيم  امل�جل

 %١٠٠ ٣ ٣       رائد ابراهيم املد��يم

 %١٠٠ ٣ ٣       مهنا عبدهللا املهنا

 %١٠٠ ٣ ٣       خالد عبدهللا الشامي

 %١٠٠ ٣ ٣       عبدالرحمن املنصور عدنان 

عبدا�حميد عبدالعز�ز 

 العوه��
      ١٠٠ ٣ ٣% 

 %١٠٠ ٢ ٢     - *فؤاد جو�د الشر��ي 

 %١٠٠ ١ ١ - -   **محمد عم�� العتي�ي

 م وملدة ثالث سنوات.٢٦/٠٦/٢٠٢٠ال�ي بدأت بتار�خ (ا�حالية) *بدأ كعضو مجلس إدارة �� دورة ا�جلس ا�خامسة 
 م.٢٥/٠٦/٢٠٢٠العضو�ة للعضو مع ان��اء الدورة الرا�عة (السابقة) تار�خ ** ان��ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورة احلالية                   الدورة السابقة    
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o التنفيذيني  وكبارعضاء وجلان اجمللس أل املدفوعة التعويضاتت و آاملكاف 

  .م٢٠١٩سبتمرب  ٣٠عن السنة املالية املنتهية يف  جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه عن أعماهلم تعويضات عن جهودبصرف  م٢٠٢٠قامت الشركة خالل السنة املالية  
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 اوالً: األعضاء المستقلین
 عبدالحمید عبدالعزیز العوھلي -۱ ۲٦۰٬۰۰۰ ۱٦٬۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۸٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 عدنان عبدالرحمن المنصور -۲ ۲۰۰٬۰۰۰ ۱٦٬۰۰۰ ٦٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 محمد عمیر العتیبي -۳ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱٦٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٦٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 المجموع الفرعي ٦٦۰٬۰۰۰ ٤۸٬۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲٦٬۰۰۰         

 *أعضاء لجان خارج المجلس

 زیاد عبدالقادر التومي  -۱ ٦۰٬۰۰۰ ۰ ۱۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 عبدهللا عبدالكریم المھنا -۲ ٦۰٬۰۰۰ ۰ ۱۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ 
 الفرعي المجموع ۱۲۰٬۰۰۰ ۰ ۲٤٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱٤٤٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ثانیاً: االعضاء غیر التنفیذیین

 سعد إبراھیم المعجل -۱ ۱٥۰٬۰۰۰ ۱٦٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٦٦٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 رائد ابراھیم المدیھیم -۲ ۲٥۰٬۰۰۰ ۱٦٬۰۰۰ ۹٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷٥٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 مھنا عبدهللا المھنا -۳ ۲٥۰٬۰۰۰ ۱٦٬۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ ۹٫۳٤٦ ۰ ۰ ۲۹۰٫۳٤٦ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 خالد عبدهللا الشامي -٤ ۲٥۰٬۰۰۰ ۱٦٬۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۱٬۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 المجموع الفرعي ۹۰۰٫۰۰۰ ٦٤٬۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰ ۹٫۳٤٦ ۰ ۰ ۱٫۰۱۲٫۳٤٦         

 المجموع ۱٫٦۸۰٫۰۰۰ ۱۱۲٬۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰ ۹٫۳٤٦ ۰ ۰ ۱٬۸۸۲٬۳٤٦ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 
   الجلسات)(عدا بدل حضور   بدل حضور الجلسات المجموع

 أعضاء لجنھ المراجعھ      
۰۰۰٬۷۲  ۰۰۰٬۱۲  ۰۰۰٬۰٦  عبد الحمید عبدالعزیز العوھلي -۱ 
۰۰۰٬۷۲  ۰۰۰٬۱۲  ۰۰۰٬۰٦  زیاد عبدالقادر التومي -۲ 
۰۰۰٬۷۲  ۰۰۰٬۱۲  ۰۰۰٬۰٦  عبدهللا عبدالكریم المھنا -۳ 
۰۰۰٬۲۱٦  ۰۰۰٬۳٦  ۰۰۰٬۱۸۰  الفرعي المجموع 
 أعضاء اللجنة التنفیذیة      
۰۰۰٬۱۰۹  ۰۰۰٬۹  ۰۰۰٬۱۰۰  رائد ابراھیم المدیھیم -۱ 

 مھنا عبدهللا المھنا -۲ ۱۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ ۱۰۹٬۰۰۰
 خالد عبدهللا الشامي -۳ ۱۰۰٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ ۱۰۹٬۰۰۰

۰۰۰٬۳۲۷  ۰۰۰٬۲۷  ۰۰۰٬۳۰۰  الفرعي المجموع 
 والترشیحات تالمكافآلجنة أعضاء       

۰۰۰٬٦  عدنان عبدالرحمن المنصور -۱ ۰ ٦٫۰۰۰ 
۰۰۰٬٦  مھنا عبدهللا المھنا -۲ ۰ ٦٫۰۰۰ 
۰۰۰٬٦  خالد عبدهللا الشامي -۳ ۰ ٦٫۰۰۰ 
۰۰۰٬۱۸  الفرعي المجموع ۰ ۱۸٫۰۰۰ 
۰۰۰٬٥٦۱  ٫۰۰۰۸۱  ۰۰۰٬٤۸۰  اإلجمالي 

 .٢٠٢٠يف أعمال جلان جملس اإلدارة، مت صرفها خالل العام املايل  ٢٠١٩مالحظة: تعويضات عن جهودهم خالل السنة املالية 
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 ٢٠١٩عن اعماهلم للسنة املالية  م  ٢٠٢٠وقد حصل كبار التنفيذيني على املكافآت الثابتة واملتغرية خالل السنة املالية 
 
 

المجموع 
 الكلي

مجموع 
مكافأت 

التنفیذیین 
عن 

المجلس 
 إن وجدت

مكافأة 
نھایة 
 الخدمة

 وظائف كبار التنفیذیین المكافآت الثابتة المكافآت المتغیرة
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۷٤۳٬۰٥٥٬۲  ۰ ۱۲٥٬۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٥۰٬۰۰۰ ٥۲۳٬٥۸۰٬۱  ۸۸۳٬۷۷  ٦٤۰٬۳۰۲  لرئیس التنفیذي ا -۱ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ 
۲٤۲٬۸۸۱  ۰ ۲۹٬٦۲٥ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰٬٥۰۰ ۱۱۷٬۷۸۱  ۱۱۷٬۷۰  ۰۰۰٬۱٤۷  ۰۰۰٬٥٦٤  المالي الرئیس -۲ 

۹۸۰٬۳۰۸٬۱  ۰ ۸٤٬٥۹٥ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰٬۰۰۰ ۳۸٥٬۱۰٤٬۱  ۲٤٥٬۸۹  ۱٤۰٬۲۰٥ التنفیذى  الرئیس -۳ ۸۱۰٬۰۰۰ 
 للتتشغیل

۰۲٦٬۳٦۹٬۱  ۰ ۸۱٬٤۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٦٥٬۰۰۰ ٥٥٦٬۲۲۲٬۱  ۹۱٦٬۱٤٤  ٦٤۰٬۲۹۷ اعمال رئیس وحدة  -٤ ۷۸۰٬۰۰۰ 
 الھیاكل

۷٤٤٬۸۸۳  ۰ ۲۰٬۹۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰٬۰۰۰ ۸۳۷٬۷٦۲  ۹٥۷٬٦۱  ۸۸۰٬٥۰ مدیر عام  وحدة  -٥ ٦٥۰٬۰۰۰ 
 أعمال األنابیب

۷۳٥٬٤۹۸٬٦  ۰ ۸۱۷٬۳٤۱  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٥۰۰٬۷۰٥  ٤۱۸٬٤٥۱٬٥  ۱۱۸٬٤٤٤  المجموع ٤٫۰۰٤٫۰۰۰ ۱٫۰۰۳٫۳۰۰ 
ً مبلغ( وفقاً للنظام االساسي واللوائح الداخلیة، تتبع لجنة الترشیحات والمكافأت سیاسات محددة للمكافأت والتعویضات تجمع بین المزایا وال یوجد اي  األرباح)جلسات، مزایا، نسبة معینة من  معیناً، بدل حضور ا

 في التقریر). ۳۳،۳۲( للمزید راجع صفحة  م۲۰۲۰المالیة عن ھذه السیاسة في المكافأت المدفوعة للسنة انحراف جوھري 

 

 جلان جملس اإلدارة-٣

يشمل دليل الئحة احلوكمة لشركة اليمامة للصناعات وفقًا ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، 
تلك اللوائح قواعد اختيار اعضاء اللجنة ومدة احلديدية على لوائح تنظيم عمل جلان اجمللس املوضحة يف الشكل التايل، وتتضمن 

 اللجنة.عضويتهم وأسلوب عمل 
 

 

 
 

 

 

 

 

 :جلنة املـراجعة 

م، وقد انتهت فرتة عمل اللجنة ١٨/٠٣/٢٠٢٠مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة بتاريخ ن جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء تتكو 
مع بداية دورة اجمللس اجلديدة  م٢٦/٠٦/٢٠٢٠ عملها بتاريخاللجنة احلالية بدأت م وقد ٢٥/٠٦/٢٠٢٠السابقة بتاريخ 

برائسة األستاذ/عبداحلميد بن عبدالعزيز العوهلي (عضو جملس إدارة مستقل) وعضوية كل من وملدة ثالث سنوات قادمة 
خالل السنة املالية  اربعة اجتماعاتعقدت اللجنة عبدهللا عبدالكرمي املهنا ،  /ز�د عبدالقادر التومي واألستاذ األستاذ /

 وضحة كما يلي:م م٢٠٢٠
 
 
 

 جملس اإلدارة

 جلنة الرتشيحات واملكافآت التنفيذيةاللجنة  جلنة املراجعة
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 :مهام جلنة املـراجعة 

وسالمة نظم الرقابة الداخلية، واحملاسبة املالية والتقارير والسياسات واإلجراءات وفعالية مهام مراجعة كفاية  .١
 املراجعة الداخلية ومراقب احلساابت.

 التحقق من التزام الشركة ابألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. .٢
 مة وأمن موجودات الشركة، ونزاهة البيا�ت املالية للشركة.كفاية وسالمة السياسات واإلجراءات فيما يتعلق بسال .٣
التحقق من استقالل مراجع احلساابت وموضعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال املراجعة مع األخذ يف االعتبار  .٤

 القواعد واملعايري ذات الصلة.
 .ذه املخاطر الناشئةاملسامهة يف استعراض وتقييم املخاطر اإلسرتاتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن ه .٥
كما وأن "جلنة املراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إىل جملس اإلدارة والتقارير األخرى املطلوبة  .٦

 منها وذلك مبوجب القواعد التطبيقية والقوانني واللوائح.

 :إقرارات جلنة املراجعة

 أن سجالت احلساابت أعدت ابلشكل الصحيح.  -١
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  -٢
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.-٣
 
 :جلنة الرتشيحات واملكافآت 

مع بداية  م٢٦/٠٦/٢٠٢٠ عملها بتاريخاللجنة احلالية بدأت  ثالث أعضاء،تكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من ت
برائسة األستاذ / عد�ن عبدالرمحن املنصور (عضو جملس مستقل ) دورة اجمللس اجلديدة وملدة ثالث سنوات قادمة 

مع العلم ان فرتة عمل خالد عبدهللا الشامي.  /األستاذ / مهنا عبدهللا املهنا واألستاذ تنفيذيني وعضوين جملس غري 
 م مع انتهاء دورة اجمللس الرابعة(السابقة).٢٥/٠٦/٢٠٢٠اللجنة السابقة قد انتهت بتاريخ 

 
 

 إسم العضو
 

 م۰۲/۱۲/۲۰۱۹
 

۳۰/۰۱/۲۰۲۰ 
 

۱۷/۰٥/۲۰۲۰
 م

 
 رالحضو ۱۳/۰۸/۲۰۲۰

 بةنس
 الحضور

 %١٠٠ ٤         عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه��

 %١٠٠ ٤                  ز�اد عبدالقادر التومي

 %١٠٠ ٤                  عبدهللا عبدالكر�م املهنا
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 �سبة ا�حضور  ا�حضور  م١٨/١٢/٢٠١٩ م١٣/١١/٢٠١٩ العضــــــــــو اسم

 %١٠٠     2 عدنان عبدالرحمن املنصور 

 %١٠٠     2 مهنا عبدهللا املهنا

 %١٠٠     2 خالد عبدهللا الشامي

 

 مهام جلنة الرتشيحات واملكافآت:

مبساعدة اجمللس يف حتديد األفراد املؤهلني ليصبحوا أعضاء اجمللس، والتوصية إىل اجمللس ابألعضاء تقوم اللجنة  -١
كما ال جيوز للجنة وفقا لتقديرها النظر   للمسامهني،العامة السنوية  املرشحني خلوض االنتخاابت الجتماع اجلمعية

 .واإلدارةيف األفراد املقرتحني من قبل الشركاء 
املطلوبة  للقدرات والكفاءاتوصف  وإعدادلعضوية جملس اإلدارة  واملناسبةوية للمهارات املطلوبة املراجعة السن -٢

 مبا يف ذلك الوقت املطلوب ملمارسة أنشطة اجمللس. العضوية،ملثل هذه 
 .تقوم اللجنة إبعادة النظر يف تكوين كل جلنة من اجمللس وتوصية جملس اإلدارة للموافقة على أعضاء كل جلنة -٣
مبا يف  التنفيذيني،تقوم اللجنة مبساعدة اجمللس يف اختيار وتطوير وتقييم املرشحني احملتملني لشغل وظائف املدراء  -٤

 واإلشراف على وضع اخلطط خلالفة املسئول التنفيذي. الرئيس،ذلك 
 .تقوم اللجنة مبتابعة الربامج التوجيهية لألعضاء اجلدد -٥
وتتوىل اإلشراف على  للمجلس،موافقة على عملية التقييم الذايت السنوي تقوم اللجنة بتطوير وتوصية اجمللس لل -٦

 التقييم الذايت السنوي للمجلس.
تقوم اللجنة مبساعدة اجمللس بشكل سنوي يف حتديد امتثال كل عضو والرئيس التنفيذي مع قواعد ولوائح  -٧

 ح.السلوك واألخالق للشركة وجيب اإلبالغ إىل اجمللس عن أي انتهاكات للوائ
مراجعة هيكلية كل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مبا يتضمن احلجم واملكافآت واملهارات واملعرفة واخلربة كما  -٨

 بتوصية املغايرات املناسبة هبذا الشأن.
 حتديد نقاط القوة والضعف يف جملس اإلدارة والتوصية ابحللول اليت تتوافق مع مصلحة الشركة. -٩

املستقلني وعدم وجود أي تضارب يف املصاحل يف حالة عمل أحد أعضاء اجمللس  األعضاء استقاللالتأكيد على  -١٠
 عضوا يف جملس إدارة شركة أخرى.

 

 ٣٠وقد قامت اللجنة من خالل استبيان شارك فيه مجيع أعضاء اجمللس بتقييم أداء اجمللس للسنة املالية املنتهية يف  -
 وكانت النتائج مرضية ومت التوصية مبقرتحات من شأ�ا ز�دة كفاءة أداء اجمللس. م٢٠٢٠سبتمرب 

 مسؤوليات حتديد التعويضات واملكافآت:

تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت ابلتوصية جمللس االدارة مبكافآت اعضاء جملس االدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني 
 من قبل اجلمعية العامة بتاريخ واليت مت اعتمادهات جملس االدارة وجلانه واالدارة التنفيذية ابلشركة وفقًا لسياسة مكافآ

 م.٢٠١٩وقد مت احلصول أيضاً على موافقة اجلمعية بصرف املكافآت عن السنة املالية  م.١٨/٠٣/٢٠٢٠
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جلانه وكبار التنفيذيني، وللمجلس إقرار يقوم جملس االدارة مبناقشة تقرير جلنة الرتشيحات واملكافآت العضاء اجمللس واعضاء 
مكافآت اعضائه وجلانه املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني ابلشركة وفقًا لألنظمة واللوائح والسياسة املعتمدة. واستثناء من ذلك 

 ختتص اجلمعية العامة إبقرار مكافآت اعضاء جلنة املراجعة.
حضور اجللسات او بدل مصروفات او مزا� عينيه او نسبة من تتكون مكافآت اعضاء اجمللس من مبلغ معني او بدل 

االرابح وجيوز اجلمع بني اثنني او اكثر من هذه املزا� ومبا اليتجاوز مع مانص عليه نظام الشركات او الضوابط اليت تضعها 
  اجلهة املختصة.

 :اللجنة التنفيذية 

مع بداية دورة اجمللس اجلديدة  م٢٦/٠٦/٢٠٢٠ عملها بتاريخاللجنة احلالية بدأت  ثالث أعضاء،من  التنفيذيةجنة اللتكون ت
األستاذ / تنفيذيني ) وعضوين جملس غري  غري تنفيذي(عضو  رائد ابراهيم املديهيمبرائسة األستاذ / وملدة ثالث سنوات قادمة 
م ٢٥/٠٦/٢٠٢٠اللجنة السابقة قد انتهت بتاريخ  مع العلم ان فرتة عملخالد عبدهللا الشامي.  /مهنا عبدهللا املهنا واألستاذ 

 .مع انتهاء دورة اجمللس الرابعة(السابقة)
صوصَا الفرتة خم مع االدارة التنفيذية للشركة ملعاجلة أتثري جائحة كرو� ٢٠٢٠وقد كثفت اللجنة اجتماعاهتا خالل السنة املالية 

 م.٢٠٢٠ يوليواىل  من ابريل
 

 العضــــــــــو اسم
٠١/٠٤/٢٠ ١٨/١٢/١٩

٢٠ 

٠٨/٠٤/٢٠

٢٠ 

١٥/٠٤/٢٠

٢٠ 

٢٢/٠٤/٢٠

٢٠ 

٢٩/٠٤/٢٠

٢٠ 

٠٦/٠٥/٢٠

٢٠ 

١٣/٠٥/٢٠

٢٠ 

٢٠/٠٥/٢٠

٢٠ 

١٠/٠٦/٢٠

٢٠ 

٢٢/٠٧/٢٠

٢٠ 

٠٩/٠٩/٢٠

٢٠ 
 ا�حضور 

�سبة 

 ا�حضور 

رائد ابراهيم 

 املد��يم
                        

1

2 
١٠٠% 

مهنا عبدهللا 

 املهنا
                        

1

2 

١٠٠% 

خالد 

عبدهللا 

 الشامي

                        

1

2 

١٠٠% 

 مهام اللجنة التنفيذية:

جيب على اللجنة مساعدة اجمللس يف أداء األنشطة واملهام املفوضة إليها من قبل جملس اإلدارة، من أجل تسهيل    -١
 عمليات   الشركة بشكل سلس. 

 ويوافق اجمللس، االستثمارتتوىل اللجنة مساعدة اجمللس يف وضع أهداف الشركة اإلسرتاتيجية الرئيسية وإسرتاتيجيات  -٢
 عليها. 

 الرؤية واملهام اخلاصة للمجلس.  ووضعإن اللجنة تساهم يف تيسري حتديد  -٣
 تضع اللجنة خطة عمل على أساسها تساعد اجمللس يف حتديد رؤية الشركة ورسالتها واجتاه األعمال.  -٤
 لوبة من الشركة.تضع األهداف الرئيسية اإلسرتاتيجية اليت تساهم يف حتقيق النتائج املط -٥
إسرتاتيجي ألداء الشركة بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت الشركة  استعراضتقوم اللجنة مبساعدة اجمللس يف إجراء  -٦

 حققت أهدافها على املدى القصري والطويل. 
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وذلك متشيا مع إسرتاتيجيات الشركة  الرئيسية، االستثماريةوتشارك اللجنة ابملراجعة واملوافقة على مجيع القرارات  -٧
 املعتمدة. 

النفقات املرتبطة  تكون اللجنة مسؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع مشرتك أو شراكة مبا يف ذلك -٨
 ابملشروع. 

 .للمسامهنيالربح ى قدر من أقص وحتقيقالشركة كالقيام بز�دة حصتها يف السوق  استثماراتتساعد اللجنة بتطوير   -٩
 لى اللجنة تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفين للشركة. ع -١٠
 على اللجنة مسؤولية إدارة عالقات البائعني مع املوردين الرئيسيني.  -١١
تكون اللجنة مسؤولة عن وضع العمليات التجارية والسياسات واإلجراءات التنفيذية الواجب إتباعها أثناء تنفيذ  -١٢

وحتديد املعوقات اليت متنع  اإلجراءات،هبذه  االلتزامعلى اللجنة أيضا مراقبة  وينبغي الشركة،العمليات اليومية يف 
 وتقدمي خطط العمل اليت تساهم يف التغلب على هذه املعوقات.  واإلجراءات،هبذه السياسات  االلتزام

 العامة.  توتطوير املهاراعلى اللجنة رصد التطور العام للموظفني من خالل ضمان التدريب املنتظم  -١٣
 وتليب رضا العمالء.  التكلفة والفعاليةوسائل تطور األعمال بطريقة فعالة من حيث  استكشافعلى اللجنة  -١٤
على اللجنة أن تتكفل بسالمة التنسيق وتبادل املعلومات واآلراء بني كبار املسؤولني التنفيذيني ومدراء اإلدارات  -١٥

 الرئيسية. 
   العمل.ضمان حتقيق متطلبات على اللجنة حتديث خالفة املناصب بشكل دوري ل -١٦
 ينبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل اليت وضعها اجمللس.  -١٧
تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري املشارك يف املشاريع اليت تقوم هبا شركة اليمامة للصناعات احلديدية إن  -١٨

 وجد. 
مبا يف ذلك  التوجيهية،خاضعة ملوافقة اجمللس واملبادئ  االستثماريةوالسياسات  االستثمارحتديد إسرتاتيجية  -١٩

 احملظورة والتقييم.  واالستثمارات األصول،وتوزيع  األصول،السياسات واملبادئ التوجيهية بشأن فئات 
 . االستثماريةابلسياسات واإلجراءات  تاالستثماراهذه  امتثالجديدة ورصد  استثماراتعن  اقرتاحاتمراجعة  -٢٠
 واستعراض             خاصا،ويتطلب اهتماما  العالقة،املقرتح هو مفيد لألطراف ذات  االستثمارالنظر فيما إذا كان  -٢١

 موافقة اجمللس.
 . استثماراهتااملعايري بشكل دوري أو أجهزة القياس األخرى اليت تستخدمها الشركة ملراقبة أداء  واعتمادمراجعة  -٢٢
 . االستثماريةابلزكاة أو الضرائب املرتبطة ابلصفقات  االمتثالقضا�  واستعراضمراجعة معاجلة الزكاة أو الضرائب  -٢٣
والتأكد من أن يتم التقييم وفقا ملعيار احملاسبة  استثماريةاستعراض املعاجلة احملاسبية واإلفصاح عن كل معاملة  -٢٤

 املقبولة. 
 القرار ابالحتفاظ أو ا�اء خدمتهم حسب ما يروه مناسباً.  واختاذ الشركة،ألداء مستشاري االستثمار يف املراقبة املستمرة  -٢٥
 تقييم النتائج االستثمارية بشكل دوري وتقدمي التقارير الالزمة جمللس اإلدارة، مبا يف ذلك: -٢٦

 مراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية. •
 احلالية واملستقبلية.مراجعة مكو�ت احملفظة اإلستثمارية  •
 التأكد من التزام القائمني على إدارة االموال ابلسياسة اإلستثمارية. •
 مراجعة قرارات الشراء والبيع. •
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 نظام حوكمة الشركة: -٤
هتدف شركة اليمامة للصناعات احلديدية من حوكمة الشركة إىل توفري سلسلة من العالقات بني الشركة وإدارهتا العليا 

إدارهتا ومسامهيها وغريهم من اجلهات املعنية وذات العالقة، حبيث يوفر ذلك الطريقة اليت توضح أهداف وجملس 
الشركة واالساليب اليت تؤدي إىل حتقيق هذه االهداف، ولدى الشركة تقسيم واضح للمسؤوليات بني جملس االدارة 

 واالدارة العليا للشركة.
 املالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة التام بالئحة احلديدية اباللتزامشركة اليمامة للصناعات  وتتعهد
 التأكد أن أجل واالفصاح من من الشفافية واضح إطار تنفيذها يتطلب واليت جناحها، يف مهماً  عامالً  أ�ا وترى

 املالية الشركة لنتائج وعادلة واضحة صورة ويقدم للمسامهني املصاحل أفضل حتقيق أجل من يعمل جملس االدارة
  .أعماهلا ونتائج
حوكمة الشركة اخلاص هبا يف  ) من دليل٢-النسخة (الرابعة شركة اليمامة للصناعات احلديدية جملس إدارة  واعتمد
 ولوائحالشركات اجلديد  ونظاميتماشى مع النظام األساسي للشركة  الذيو  وملحقاته،م ١٤/١٠/٢٠١٨اتريخ 
 .املالية السوق هيئة وأنظمة

تطبق الشركة مجيع االحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ابستثناء االحكام 
 اد�ه:الواردة االسرتشادية 

 رقم المادة نص المادة اسباب عدم التطبیق 

 المادة التاسعة والثالثون تدریب اعضاء مجلس االدارة مادة اس��شادية

 المادة الحادیة واالربعون تقییم اعضاء مجلس االدارة اس��شاديةمادة 

 المادة السبعون  تشكیل لجنة إدارة المخاطر اس��شاديةمادة  

 املادة ا�حادية والسبعون  اختصاصات �جنة ادارة ا�خاطر مادة اس��شادية

 المادة الثانیة والسبعون اجتماعات لجنة ادارة المخاطر مادة اس��شادية

 المادة الخامسة والثمانون تحفیز العاملین مادة اس��شادية

 المادة الخامسة والتسعون تشكیل لجنة حوكمة الشركات مادة اس��شادية

 

 سياسات اإلفصاح: – ٥

شركة اليمامة للصناعات لوكمة احل دليل الئحةال يتجزأ من  إن ميثاق (الئحة) سياسة اإلفصاح عن املعلومات جزء
. وقد )www.yamsteel.comاو على موقع الشركة ( وميكن ألي مساهم االطالع عليه مبقر الشركةاحلديدية 

املالية الربع سنوية وقت حدوثها، وقد افصحت الشركة عن نتائجها التغيريات اهم االحداث و أفصحت الشركة عن 
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وفق الفرتة احملددة من هيئة املسامهني واهم االحداث اجلوهرية واليت أتثر على نتائج الشركة وانعقاد مجعية والسنوية 
 ومت اإلعالن عنها يف الصفحة اخلاصة ابلشركة يف موقع شركة السوق املالية (تداول).السوق املالية 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: -٦

تقوم جلنة املراجعة املنبثقة من جملس اإلدارة بشركة اليمامة للصناعات احلديدية ابلنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة 
ومراجعة  السادة/ شركة كى يب إم جي الفوزان وشركاه،الداخلية من خالل مراجعة أعمال  مراجع احلساابت اخلارجي للشركة 

ذات الصلة لتحسينها ورفعها إىل جملس اإلدارة بشكل دوري  ابلشركة واستخالص التوصيات أعمال إدارة املراجعة الداخلية
للتأكد من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عمومًا وفيما يتصل بعدالة القوائم املالية وتوفري تقومي مستمر لنظام الرقابة 

أنه ال ميكن التأكيد  االعتبارل معها جبدية اتمة، مع األخذ بعني الداخلية ومدى فاعليته واالهتمام أبي مالحظات تظهر والتعام
بشكل مطلق على مشولية عمليات التقييم من قبل املراجعني الداخلني واخلارجني، ويتم التقييم من خالل فحص عينات عشوائية 

 هبدف احلصول على أتكيدات معقولة على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.  
ذات فعالية وكفاءة عالية ويف  م ٢٠٢٠املايل الشركة خالل العام وترى جلنة املراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف 

ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال ال توجد لديها أية مالحظات جوهرية أو قصور هام يقتضي التنبيه إليه أو اإلفصاح عنه 
 التابعة. أو شركتهاركة من قبل اإلدارة التنفيذية للش

 العقوابت والقيود واجلزاءات على الشركة: – ٧

ال توجد أية عقوابت ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أو جزاءات أخرى مفروضة على شركة اليمامة للصناعات 
 .م٢٠٢٠ احلديدية من أي جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية عن العام املايل 

 اخلارجي للشركة:تقرير املراجع  - ٨
حسب ماورد يف تقرير املراجع اخلارجي للشركة السادة/ شركة كى يب إم جي الفوزان وشركاه والذي أفاد برأيه " أن القوائم املالية 

اليمامة للصناعات احلديدية وشركتها التابعة  املوحدة" تعرض بعدل، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد لشركة
 املايل املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقاً  ءها، وأدام٢٠٢٠سبتمرب  ٣٠يف كما   ")موعة("اجمل

السعودية  األخرى املعتمدة من اهليئة واإلصدارات واملعايري السعودية، العربية يف اململكة املعتمدة املايل للتقرير للمعايري الدولية
 القانونيني. للمحاسبني

 على القوائم املالية السنوية:حتفظات املراجع اخلارجي  -٩
أي حتفظات على القوائم املالية السنوية  وشركاه الفوزان يب إم جي ىال توجد لدى املراجع اخلارجي للشركة السادة/ شركة ك

 م.٣٠/٠٩/٢٠٢٠ املنتهية يف سنةعن ال
 

 ومالحظات املسامهني:ضائه مبقرتحات إلحاطة أعاالجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة  -١٠
يتخذ جملس اإلدارة عدد من االجراءات إلحاطة اعضائه مبالحظات ومقرتحات واراء املسامهني من خالل اجتماعات 
اجمللس الدورية، ويتم تلقي االستفسارات واآلراء يف املناقشات اليت تتم خالل اجتماعات اجلمعيات العامة حيال الشركة 

ائها. ابإلضافة إىل تلقي االستفسارات واملقرتحات عن طريق الربيد االلكرتوين او اهلاتف من قبل مسؤول شؤون واد
 هاملسامهني، وابلتايل يتم إحاطة اجمللس أبخر املستجدات يف هذا اإلطار من خالل اإلدارة التنفيذية ليتخذ اجمللس ما يرا

 املوضوعات.مناسباً حيال تلك 
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 :العامة للمسامهنياجلمعيات -١١
-٠٣-١٨املوافق  ه١٤٤١-٧-٢٣عقدت الشركة مجعية عامة واحدة للمسامهني خالل السنة املالية احلالية بتاريخ 

 ه١٤٤١-٧-٢٤حبضور مجيع أعضاء جملس اإلدارة، وأعلنت الشركة عن نتائج اجلمعية مبوقعها بتداول بتاريخ  م٢٠٢٠
 م.٢٠٢٠-٠٣-١٩   املوافق 

  يوضح اجلدول التايل عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات واسباهبا 
 

 رقم ال تاریخ الطلب السبب

 
 ۱ ۲۰/۰۱/۲۰۲۰  اخرى

 ۲ ۲٤/۰۲/۲۰۲۰ الجمعیة العامة

 ۳ م۰٦/۱۰/۲۰۲۰ اجراءات الشركات

 
 

 املسئولية االجتماعية: -١٢
الشركات املسامهــة العامة يف اململكة العربية السعودية ومدرجة ابلسوق املالية  إن شركة اليمامة للصناعات احلديدية إحدى

السعودية "تداول" حترص الشركة وابستمـــرار على أداء واجبها جتاه فئة الشبــاب الذين هم عماد اجملتــمع والقيــام مبسئــولياهتا 
كمال وتنمية صا اجملتمع الذي يعقد عليه األمل يف املستقبل الستجتــاه أفراده ومبا خيدم مصاحلهم وينمي من إدراكهم وخصــو 

 :يف خدمة اجملتمع حيث قامت ابألعمال اآلتية م٢٠٢٠ وشاركت الشركة بفعالية خالل عام   ء،مسرية البناء والعطا

 .خترجهم تدريب عدد من طالب الكليات التقنية يف اململكة وذلك حتضرياً هلم لالنضمام إىل طواقمها الفنية حال •
استقبال ز�رات من طالب كليات اهلندسة الكهرابئية يف جامعات اململكة لالطالع وعن قرب على آخر ما توصلت  •

 .إليه التقنيات احلديثة يف تصميم وتصنيع املعدات الكهرابئية
  سامهت الشركة بتدريب عدد من طالب جامعة امللك عبدالعزيز ضمن بر�مج البكالوريوس املطلوب منهم. •
جنحــت الشـركة يف استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل يف الشركة وبدعم من صندوق املوارد البشرية حيث  •

  املوظفني.من إمجايل  %٣٤ نسبةميثلون   م٢٠٢٠ سبتمرب ٣٠يف  موظف كما ٣٧٠ بلغ عدد املوظفني السعوديني 
إنتاجها واليت ال ينتج عنها أية مواد ضارة أو غري صحية وذلك حترص الشركة على استخدام أحدث التقنيات يف وسائل  •

  .إسهاما منها يف احملافظة على البيئة واجملتمع
جتاه الوطن الغايل وأبنائه الكرام ومبا خيدم  االجتماعيةهذا وسوف تستمر الشركة يف تنويع مبادرات مشاركاهتا يف مسئوليتها 

 .املصلحة العامة
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 اإلدارة وإدارة الشركة:إقرارات جملس  -١٣

 يؤكد ويقر جملس اإلدارة وإدارة الشركة على التايل:
 إن سجالت احلساابت أعدت ابلشكل الصحيح. • 
 إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. •
 أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. دال يوج •
ومل الفوزان وشركاه يب إم جي  ىاملراجعة أية حتفظات على املراجع اخلارجي للشركة السادة/ شركة كال توجد لدى جلنة  •

 ترفع توصية جمللس اإلدارة الستبداله أو إ�اء التعاقد معه قبل املدة املتفق عليها ابلعقد.
 
 

 اخلامتة:
 دأبتم، فقد  ٢٠٢٠سبتمرب  ٣٠املرفقة للعام املايل املنتهي يف هذا التقرير والبيا�ت اخلتامية وفقاً للنتائج اليت مت إدراجها يف 

لالحرتازات اليت ختفيض األثر الناتج عن ركود املشاريع وضعف الطلب املصاحب  ىعلللصناعات احلديدية شركة اليمامة 
دود واليت قدمته احلكومة احمل غرياختذت من اجلهات املختصة يف التعامل مع جائحة كرو� حملياَ وعاملياً واالستفادة من الدعم 

أتثري كما ودأبت الشركة كعادهتا يف ادارة ،  متمثلة يف مبادراهتا املختلفة مما ساعد الشركة يف جتاوز تلك الفرتة بنجاح وهلل احلمد 
وموازنتها مع الطلب وتذبذبه السوق احمللي الشركة يف  أتثر سعر البيع ملنتجات لسريعة يف سعر خامات احلديد وسرعةالتغريات ا

  .إلنشاءاتا قطاعنتجات خصوصاً مخالل السنة 
خالل اجلائحة بتوفري منتجاهتا للمشاريع املتعاقد عليها حملياً وخليجياً خصوصاً بفضل من هللا وتوفيقه  ومل تتأثر التزامات الشركة 

املتحدة يف دولة االمارات العربية  لشمسيةاملشروع حديقة ديب  لطاقة الشمسيةاألنظمة ديدية احلمشغوالت لل هاتوريداستمرار 
 .، وكذلك توفر منتجاهتا لدى جتار مواد البناء واملوزعني املعتمدين

بتكلفة استثمارية وجاري العمل العداد التصاميم الالزمة لتنفيذ مشروع مصنع اليمامة للجلفنة ابملدينة الصناعية الثالثة جبدة 
لمشغوالت احلديدية لجللفنة عملية اتوفري ، سيقوم املصنع بسعودي ) مليون ر�ل٣٢تقدر مببلغ ( واآلالت واملعداتيف املباين 

 م.٢٠٣٠وفق رؤية اململكة الالزمة ألنظمة التعقب ملشاريع الطاقة الشمسية 
نة ينبع، وجاري التواصل مبدي ر�ح ألنظمة طاقة الاليمامة شركة التصاميم الالزمة ملشروع مصنع  وقد انتهت الشركة من اعمال 

ربينات اهلوائية والذين سيسامهون يف تنفيذ مشاريع انتاج الكهرابء عن طريق الر�ح يف اململكة العربية و العامليني للت مع املوردين
 واألخذ يف االعتبار ملتطلباهتم واحتياجاهتم. لتعريف ابلشركة ومشروعهاذلك لالسعودية و 
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 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰للسنة المنتھیة في 

 مع
 تقریر مراجع الحسابات المستقل

 



 

 

  شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المالیةالقوائم 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 

 
 الصفحة الفھرس

  
 ٦ - ۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل

  
 ۱ قائمة المركز المالي الموحدة

  
 ۲ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

  
 ۳ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة

  
 ٤ الموحدة  قائمة التدفقات النقدیة

  
 ٥۰ - ٥ إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 

 
 



  
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونیون
 مركز زھران لألعمال، الدور التاسع 

 شارع األمیر سلطان 
 ٥٥۰۷۸ص. ب 

 ۲۱٥۳٤جدة 
 المملكة العربیة السعودیة 

 + ۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ ھاتف
 + ۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ فاكس

 www.kpmg.com/sa إنترنت
 

 ۱۹۹۲/۳/۱۱صادر في  ۳۲۳/۱۱/٤٦ترخیص رقم 

 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة  
السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة،  

 شركة تعاونیة سویسریة.
 

 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساھمي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة 

   شركة مساھمة سعودیة

 الرأي

ــة  ــناعات الحدیدی ــة للص ــركة الیمام ــدة لش ــة الموح ــوائم المالی ــا الق ــد راجعن ــعودیة  –لق ــاھمة س ــركة مس ــركة")ش  ("الش
ــي  ــا ف ــدة كم ــالي الموح ــز الم ــة المرك ــمل قائم ــي تش ــة")، والت ــ ("المجموع ــاً ـب ــا مع ــار إلیھم ــة ویش ــركتھا التابع  ۳۰وش

شـــامل اآلخـــر، والتغیـــرات فـــي حقـــوق الملكیـــة، م، والقـــوائم الموحـــدة للـــربح أو الخســـارة والـــدخل ال۲۰۲۰ســـبتمبر 
ــة مــن  ــة الموحــدة، المكون ــوائم المالی ــة مــع الق ــاریخ، واإلیضــاحات المرفق ــك الت ــي ذل ــة ف ــة للســنة المنتھی ــدفقات النقدی والت

 ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

ض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد  وفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تُعر
 م، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰للمجموعة كما في  

 األخرى المعتمدة من الھیئة واإلصدارات ییروالمعا السعودیة، العربیة في المملكة المعتمدة المالي للتقریر للمعاییر الدولیة
 القانونیین. السعودیة للمحاسبین

 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة 

عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة 
ً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة ا لمراجعة التي حصلنا علیھا كافیة  الموحدة، وقد إلتزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا

 ومناسبة لتوفیر أساساً إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي إعتبرناھا، بحسب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة  
الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال 

 تلك األمور.   نبدي رأیاً منفصالً في
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساھمي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة (یتبع)

 شركة مساھمة سعودیة

 تحقق اإلیرادات  

) الخــاص بالسیاســة المحاســبیة المتعلقــة بتحقــق اإلیــرادات وكــذلك إیضــاح ن - ٤باإلشــارة إلــى اإلیضــاح رقــم (
 العقود مع العمالء. یرادات من) والخاص باإل۱۹رقم (

 أمر مراجعة رئیسي كیفیة معالجة األمر الرئیسي أثناء مراجعتنا

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور  
 أخرى بناًء على حكمنا، ما یلي:  

لعملیة إثبات اإلیرادات مع األخذ في   الحصول على فھم -
اإلعتبار معاییر المحاسبة ذات العالقة وتقییم مدى 

 مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة.
لیة  إختبار تصمیم وتطبیق إجراءات الرقابة الداخ -

المتعلقة بإثبات اإلیرادات وفعالیتھا التشغیلیة، بما في 
 ذلك إجراءات الرقابة الخاصة بمكافحة الغش. 

تنفیذ إجراءات مراجعة تحلیلیة لإلیرادات، وذلك   -
بمقارنة كمیات المبیعات واألسعار للسنة الحالیة بالسنة  
السابقة وتحدید ما إذا كان ھناك أیة إتجاھات أو تقلبات 

حتاج إلى فحص إضافي في ضوء فھمنا لظروف ھامة ت
 السوق الحالیة. 

فحص على أساس العینة لمعامالت اإلیرادات مع  -
المستندات المؤیدة لھا، وإجراءات القطع للتحقق من 

 تسجیل اإلیرادات في فتراتھا الصحیحة.  
تقییم مدى كفایة اإلفصاحات التي قامت اإلدارة  -

 بإدراجھا في القوائم المالیة. 

لایر سعودي للسنة  ملیار  ۱٫۸۷ت إیرادات المجموعة بلغ
 م. ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 

 
تعتبر اإلیرادات عنصراً مھماً ألداء المجموعة وربحیتھا. 

أھمیة تقییم مخاطر تجاوز   علىھذا وتنص معاییر المراجعة  
اإلدارة للضوابط الداخلیة عند إثبات اإلیرادات والتي قد  

وذلك بأن یتم إثبات اإلیرادات  جوھریةینشأ عنھا مخاطر 
 بأكثر من قیمتھا الفعلیة لزیادة الربحیة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

۳ 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للصناعات الحدیدیة (یتبع)للسـادة مساھمي شركة الیمامة 

 شركة مساھمة سعودیة

 اإلنخفاض في قیمة الذمم التجاریة المدینة 

د) الخاصین بالسیاسة المحاسبیة المتعلقة بإنخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة   -٤د و -۲باإلشارة إلى اإلیضاحین رقم (
 التجاریة المدینة.) الخاص باإلفصاح عن الذمم ۹وكذلك إیضاح رقم (

 أمر مراجعة رئیسي كیفیة معالجة األمر الرئیسي أثناء مراجعتنا

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا، من بین أمور  
 أخرى بناًء على حكمنا، مایلي:

الحصول على فھم لعملیة إثبات اإلیرادات والذمم   -
المتوقعة التجاریة المدینة وإحتساب الخسائر اإلئتمانیة  

مع األخذ في اإلعتبار متطلبات معاییر المحاسبة ذات  
العالقة وتقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة 

 المستخدمة.
إختبار تصمیم وتطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة المتعلقة   -

بإجراءات الرقابة على أرصدة الذمم التجاریة المدینة 
 ومتابعة التحصیل للذمم التجاریة المدینة.

إختیار عینة من الذمم التجاریة المدینة وطلب إرسال   -
في نھایة السنة،   مصادقات للتحقق من صحة األرصدة

وبالنسبة للعمالء الذین لم ترد منھم مصادقات على  
صحة أرصدتھم، قمنا بإجراءات مراجعة بدیلة والتي  
تتضمن فحص المستندات المؤیدة ومتابعة التحصیالت 

 نة المختارة.في الفترة الالحقة للعی
فحص الدراسة المعدة من قبل اإلدارة للخسائر   -

اإلئتمانیة المتوقعة للذمم التجاریة ومدى كفایة 
 المخصص المكون.

تقییم األسس التي إستخدمتھا اإلدارة في تحدید الخسائر   -
 اإلئتمانیة المتوقعة ومدى معقولیتھا.

إستخدام المتخصصین لدینا لفحص الطریقة المستخدمة   -
 ة اإلدارة مقارنة بما ھو متعارف علیھ. بواسط

تقییم المنھجیة واالفتراضات والتقدیرات المستخدمة  -
 المتوقعة. تمانیةئفي نماذج الخسائر اإل

تقییم مدى كفایة اإلفصاحات التي قامت اإلدارة   -
 بإدراجھا في القوائم المالیة. 

م بلغ رصید الذمم التجاریة  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 
 ملیون لایر سعودي.  ۳۳٥٫٦المدینة 

 
یتم اإلعتراف بالذمم التجاریة المدینة بالقیمة الصافیة بعد 
خصم خسائر اإلنخفاض المتوقعة في القیمة. قامت  

 –) ۹المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
األدوات المالیة ونموذج "الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة" 

تقدیرات جوھریة بشأن أثر التغیرات والذي یتطلب إستخدام  
نماذج الخسائر اإلئتمانیة  ىفي العوامل االقتصادیة عل 

المتوقعة. لذلك تم إعتبار ھذا األمر كأحد أمور المراجعة  
 الرئیسیة.

 

 
 
 
 
 



 
 

٤ 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساھمي شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة (یتبع)

 سعودیةشركة مساھمة 

 اإلنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات   

) الخاص بالسیاسة المحاسبیة المتعلقة باإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ھـ -٤باإلشارة إلى اإلیضاح رقم (
 الخاص باإلفصاح عن الممتلكات واآلالت والمعدات. )٥(وكذلك اإلیضاح رقم 

 أمر مراجعة رئیسي كیفیة معالجة األمر الرئیسي أثناء مراجعتنا

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور  -
 أخرى بناًء على حكمنا، ما یلي:

الحصول على فھم إلجراءات اإلدارة الخاصة   -
باإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة وفق  

 المحاسبة ذات العالقة.معاییر متطلبات 
الحصول على دراسة اإلنخفاض في قیمة الممتلكات  -

واآلالت والمعدات وكذلك دراسة بصافي التدفقات  
الممتلكات واآلالت النقدیة المستقبلیة المتوقعة من خالل  

 والمعدات معتمدة من إدارة المجموعة. 
إستخدام المتخصصین لدینا إلختبار اإلفتراضات  -

الرئیسیة التي إستخدمتھا اإلدارة إلحتساب القیمة قید 
 اإلستخدام.

تقییم مدى معقولیة اإلفتراضات واألسس التي تم  -
ة اإلعتماد علیھا إلعداد دراسة التدفقات النقدیة المستقبلی

 المعتمدة من إدارة المجموعة.  
فحص محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة والتأكد  -

من عدم وجود قرارات تتعلق بالتخلص من الممتلكات 
 وآالت والمعدات خالل العام الحالي. 

تقییم مدى كفایة اإلفصاحات التي قامت اإلدارة  -
 بإدراجھا في القوائم المالیة. 

م، بلغت صافي القیمة الدفتریة  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 
 ملیون لایر سعودي.  ٤٥۱٫۸للممتلكات واالَالت والمعدات  

إن المخاطر المتعلقة بتقییم الممتلكات واآلالت والمعدات 
تتمثل في وجود مخاطر تتعلق بإحتمال وجود إنخفاض في 
القیمة القابلة لإلسترداد مقارنة بصافي القیمة الدفتریة في  

 رات على وجود خسائر إنخفاض في قیمتھا.  ظل وجود مؤش
 

تم اإلعتراف بخسائر إنخفاض م،  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰كما في  
في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بأحد  

ملیون لایر سعودي  ۷قطاعات العمل بالمجموعة بمبلغ 
 ).ز -٥(إیضاح 

 
الت آللذلك تم إعتبار اإلنخفاض في قیمة الممتلكات وا

والمعدات أمر رئیسي بسبب األحكام واإلفتراضات الھامة 
 التي إشتملت علیھا إجراءات تقییم اإلنخفاض في القیمة.   

 

 
 المعلومات األخرى

التقریر الســنوي،  في الواردة المعلومات األخرى المعلومات األخرى. وتشــمل المعلومات عن المســؤولة ھي اإلدارة  إن
 تقریرنا تاریخ بعد السنوي متاح لنا التقریر یكون أن المتوقع ومن عنھا، الموحدة وتقریرنا القوائم المالیة تتـضمن ال ولكنھا

 .ھذا
فیما یخص  التأكید اـستنتاجات من أـشكال أي ـشكل نُبدي وال األخرى، الموحدة المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال
 .ذلك

 عندما أعاله المشــار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مســؤولیتنا فإن الموحدة، المالیة للقوائم مراجعتنا وبخصــوص
 القوائم مع بـشكل جوھري متـسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا ما القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار وعند متاحة، تـصبح
 .بشكل جوھري محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو المراجعة،خالل  علیھا حصلنا التي المعرفة مع أو الموحدة، المالیة

ــنوي، عندما یكون متاحاً لنا، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ األمر  عند قراءتنا للتقریر الســ
 للمكلفین بالحوكمة.
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للصناعات الحدیدیة (یتبع)للسـادة مساھمي شركة الیمامة 

 شركة مساھمة سعودیة

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة

 ً المالي   للتقریر الدولیة للمعاییر إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقا
القانونیین،  للمحاسبین السعودیة األخرى المعتمدة من الھیئة واإلصدارات  والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة  المعتمدة

واألحكام المعمول بھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  
 ف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ.ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحری

ً لمبدأ  على اإل عن تقییم قدرة المجموعة  وعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة ستمرار وفقا
ستمراریة ستمراریة واستخدام مبدأ اإلاالستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باإل

المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي سوى  كأساس في  
 القیام بذلك. 

 عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة.  لةالمسؤو  يھ ،ة المراجعةني  لجأ، إن المكلفین بالحوكمة

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء 
ابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید،  بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحس

إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  
التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ 

قتصادیة التي یتخذھا المستخدمون إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات اإل
 بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.

ً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في  المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني وكجزء من المراجعة وفقا
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً: 

تحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم  •
لتوفیر أساس البداء  الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبةوتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، و

رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي 
 على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. 

ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،  الحصول على فھم   •
 ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة. 

لتي  تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة ا  •
 قامت بھا اإلدارة.

ستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم  استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ اإل •
الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة 

ً المجموعة على اإل ستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت لمبدأ اإل ستمرار وفقا
اإلنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر 

ة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. كافیة، فإنھ یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند إستنتاجاتنا إلى أدل
 ستمراریة.ستمرار وفقاً لمبدأ اإلتوقف المجموعة عن اإل ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى

المالیة   تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم •
 الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية )يتبع(

 شركة مساهمة سعودية

)يتبع(مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 

الحصول علي أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعل  بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن   •
المجموعة، ةبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واةشراف وأداء عملية المراجعة  

 ا في المراجعة. للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأين
لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما  

 لشركة اليمامة للصناعات الحديديةفي خلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة 
ا التابعة ويشار إليهما معاً بـ )"المجموعة"(.)"الشركة"( وشركته

وأبلغناهم  باالستقاللية، المتعلقة الصلة  األخالقية خات بالمتطلبات التزمنا قد بأننا يفيد ببيان بالحوكمة المكلفين زودنا كما
العالقة، إخا   الوقاية خات وإجراءات استقاللنا، علي تؤثر أنها معقول بشكل قد نعتقد التي األخرى واألمور العالقات بجميع

 .تطلب خلك
 مراجعة  عند اعتبرناها األكثر أهمية التي  األمور تلك بالحوكمة، نقوم بتحديد للمكلفين إبالغها تم  التي األمور ومن ضمن

 نظام يمنع لم ما رناتقري في األمور هخه ونوضح الرئيسية. أمور المراجعة والتي تُعَد الحالية، للفترة المالية الموحدة القوائم
 تقريرنا في عنه اةبالم يتم أال ينبغي األمر للغاية، أن نادرة ظروف في نرى، عندما أو األمر، عن العلني اةفصا  أو الئحة

 .اةبالم هخا علي المترتبة العامة المصلحة فوائد أن تفوق معقولة بدرجة المتوقع من بخلك للقيام السلبية التبعات ألن

كي بي إم جي الفوزان وشركاهعن / 

 محاسبون ومراجعون قانونيون

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناصر أحمد الشطيري

 454ترخيص رقم 

هـ1442 األوليجمادى  13جدة في 

 م2020 ديسمبر 28المواف  



 

۱ 

  شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 
 (باللایر السعودي)

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 

    الموجودات
    موجودات غیر متداولة

 ٤۷۰٬۱٦۳٬۸۷٥ ٤٥۱٬۸۱۲٬۹٦۰ ٥ ممتلكات وآالت ومعدات 
 -- ۲۸٬٦٤۱٬۰٤۰ ٦ صول أ حق استخدام 

  ۷٬٥۹۰٫۳۳۹ ٦٬۸۲٤٬٥۱٥ ۷ موجودات غیر ملموسة
 ٤۷۷٬۷٥٤٬۲۱٤ ٤۸۷٬۲۷۸٬٥۱٥   الموجودات غیر المتداولة

    موجودات متداولة 
 ۸۰۹٬۰٤۲٬٥۱۱ ٥۲۸٬٥۹۲٬٦۰۹ ۸ مخزون

 ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳ ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱ ۹ ذمم تجاریة مدینة
 ۲٦٬۱۲٥٬۹۹٥ ۲٦٬۹۱۸٬۲٥۷ ۱۰ مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى

 ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰ ۱۱ نقد وما في حكمھ
 ۱٬۰۷٤٬۳۷۰٬٤۷۰ ۹۰۹٬٦۱۳٬۲۱۷  الموجودات المتداولة

 ۱٬٥٥۲٬۱۲٤٬٦۸٤ ۱٬۳۹٦٬۸۹۱٬۷۳۲  إجمالي الموجودات
    

    حقوق الملكیة والمطلوبات
    حقوق الملكیة 

 ٥۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲ رأس المال  
 ٦۳٬۳٤۹٬۲٤٤ ٦۸٬٤۱٤٬۸۸۹ ۱۳ إحتیاطى نظامي

 ۲۰٬۹۰٥٬۲۳۹ ٦٦٬۱۰٥٬٤۰۸  أرباح مبقاة
 ٥۹۲٬۲٥٤٬٤۸۳ ٦٤۲٬٥۲۰٬۲۹۷  الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة إجمالي حقوق 

 ۱۲۷٬۳٥٤٬۳۰۹ ۱۳۸٬۸۹۹٬۲۲٦ ۱٤ حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷۸۱٬٤۱۹٬٥۲۳  إجمالي حقوق الملكیة

    

    المطلوبات 
    مطلوبات غیر متداولة
 ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ ۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ج-۱٥ قروض طویلة األجل 

 ۱۱٬۲٤٤٬۱۹٤ ۱۱٬٤٦۹٬۷۰۱ ۱٦ إلتزام تكالیف تفكیك وإزالة ممتلكات وآالت ومعدات
 -- ۲٦٬۱٤٦٬۸٥٥ ٦ التزامات عقود االیجار

 ۳٤٬۰۰۹٬۹٤۸ ۳٤٬۳۲۳٬٤٤۸ ۱۷ مزایا موظفین
 ۸۰٬۲٤٦٬٦۸۹ ۹٤٬٤٤۰٬۰۰٤  المطلوبات غیر المتداولة

    مطلوبات متداولة

 ٦٥٤٬۰۳۰٬٤۷۳ ۳۹۷٬۲٥۳٬٤۰۱ ب-۱٥ قروض قصیرة األجل 
 ۱۱٬۹۱۹٬۳۰۷ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ج-۱٥ الجزء المتداول -قروض طویلة األجل 

 ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ٤٤٬۲٤٤٬۷٦۷  ذمم تجاریة دائنة 
 -- ۲٬۳۳۰٬٥۰٤ ٦ التزامات عقود االیجار

 ۳۹٬۷٤۳٬٤۳۸ ٤٥٬۸۷۸٬۳۸۰ ۱۸ مصروفات مستحقة وذمم دائنة آخرى
 ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ ۲۱٬۳۲٥٬۱٥۳ ۲۹ مخصص الزكاة  

 ۷٥۲٬۲٦۹٬۲۰۳ ٥۲۱٬۰۳۲٬۲۰٥  المطلوبات المتداولة
 ۸۳۲٬٥۱٥٬۸۹۲ ٦۱٥٬٤۷۲٬۲۰۹  إجمالي المطلوبات 

 ۱٬٥٥۲٬۱۲٤٬٦۸٤ ۱٬۳۹٦٬۸۹۱٬۷۳۲  حقوق الملكیة والمطلوبات إجمالي 
 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة الرئیس التنفیذي الرئیس المالي 
 رائد المدیھیم یوسف بازید محمد أبو فرحة

 
 ۳٥إلى   ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.



 

۲ 

 للصناعات الحدیدیة شركة الیمامة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

  
   م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح

  
 ۹٥۹٬۲۷٥٬۱۷۱ ۱٬۸٦۷٬٤۲۰٬۹۸۷ ۱۹ اإلیرادات

 )۹۲٥٬۸۹۰٬۸۸۰( )۱٬٦٦٥٬۷٤۹٬۷۱۳( ۲۰ تكلفة المبیعات 
 ۳۳٬۳۸٤٬۲۹۱ ۲۰۱٬٦۷۱٬۲۷٤  مجمل الربح

    
 ۱٥٬۹۰٤٬۲۷۳ ٤٦۳٬۸۰۰ ۲٤ إیرادات تشغیلیة أخرى 

 ) ۱۷٬۲۲۸٬۸۹۳( )٤۱٬۲۰٥٬۰۰٤( ۲۲ مصروفات بیع وتسویق 
 )۱٬۸۹٦٬۷٦٤( )۲٬۳۲۲٬۰٥۰( ۹ مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

 )٤۱٬٦٤۹٬٥۲۳( )٤٦٬۷۷٦٬۹۷۰( ۲۳ مصروفات إداریة 
 ) ۱۱٬٤۸٦٬٦۱٦( ۱۱۱٬۸۳۱٬۰٥۰  الربح / (الخسارة) من التشغیل

    
 )۱۹٬٤٤٦٬۳۲۹( )۲۱٬۷۸۲٬۲۳۰( ۳۲ أعباء تمویلیة 

 ) ۳۰٬۹۳۲٬۹٤٥( ۹۰٬۰٤۸٬۸۲۰  الخسارة) قبل الزكاة (الربح / 
 )۷٬٥۳۰٬۷۹۱( )۱٤٬۱۰۲٬۸۲٦( ۲۹ الزكاة 

 (۳۸٬٤٦۳٬۷۳٦) ۷٥٬۹٤٥٬۹۹٤   الربح / (الخسارة)
    

    الدخل الشامل اآلخر:
    بنود لن یتم إعادة تصنیفھا ضمن الربح أو الخسارة:

 (۱٬۰٤۹٬۱۹٥) )۳۸٥٬۲٦۳( ب -۱۷ إعادة قیاس إلتزامات مزایا الموظفین
  (۱٬۰٤۹٬۱۹٥) (۳۸٥٬۲٦۳)  إجمالي الخسارة الشاملة اآلخرى

    
 ) ۳۹٬٥۱۲٬۹۳۱( ۷٥٬٥٦۰٬۷۳۱  (الخسارة الشاملة)إجمالي الدخل الشامل / 

    
    :إلى الربح / (الخسارة) العائدة

 (۳۹٬۸۷٦٬٤٦۱) ٥۰٬٦٥٦٬٤٥٤  مساھمي الشركة -
 ۱٬٤۱۲٬۷۲٥ ۲٥٬۲۸۹٬٥٤۰  حقوق الملكیة غیر المسیطرة  -

  ۷٥٬۹٤٥٬۹۹٤ )۳۸٬٤٦۳٬۷۳٦ (  
    إجمالي الخسارة الشاملة األخرى العائدة إلى:

 ) ۸۱۷٬٥٦۹( )۳۹۰٬٦٤۰(  مساھمي الشركة -
 ) ۲۳۱٬٦۲٦( ٥٬۳۷۷  حقوق الملكیة غیر المسیطرة  -

  (۳۸٥٬۲٦۳) )۱٬۰٤۹٬۱۹٥( 
    إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) العائدة إلى:

 ) ٤۰٬٦۹٤٬۰۳۰( ٥۰٬۲٦٥٬۸۱٤  مساھمي الشركة -
 ۱٬۱۸۱٬۰۹۹ ۲٥٬۲۹٤٬۹۱۷  حقوق الملكیة غیر المسیطرة  -

  ۷٥٬٥٦۰٬۷۳۱ )۳۹٬٥۱۲٬۹۳۱ ( 
   ۲۱                                                            ربحیة / (خسارة) السھم لصافي ربح / (خسارة) السنة:

 ) ۰٫۷۸( ۰٫۹۹۷  األساسیة  -
 ) ۰٫۷۸( ۰٫۹۹۷  المخفضة  -
    

 
 

 اإلدارةنائب رئیس مجلس  الرئیس التنفیذي الرئیس المالي 
 رائد المدیھیم یوسف بازید محمد أبو فرحة

 
 ۳٥إلى   ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.



 

۳ 

  شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
 
 

 
 

 ۳٥إلى   ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.

الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة حقوق       
 

 اإلجمالي أرباح مبقاة  إحتیاطي نظامي رأس المال إیضاح
حقوق الملكیة غیر 

 المسیطرة
إجمالي حقوق 

 الملكیة
        م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰

 ۷٥۹٬۱۲۱٬۷۲۳ ۱۲٦٬۱۷۳٬۲۱۰ ٦۳۲٬۹٤۸٬٥۱۳ ٦۱٬٥۹۹٬۲٦۹ ٦۳٬۳٤۹٬۲٤٤ ٥۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰  م ۲۰۱۸أكتوبر  ۱الرصید في 
        

        للسنة ةالشامل الخسارة
 ) ۳۸٬٤٦۳٬۷۳٦( ۱٬٤۱۲٬۷۲٥ ) ۳۹٬۸۷٦٬٤٦۱( ) ۳۹٬۸۷٦٬٤٦۱( -- --  خسارة السنة  

 )۱٬۰٤۹٬۱۹٥( ) ۲۳۱٬٦۲٦( ) ۸۱۷٬٥٦۹( ) ۸۱۷٬٥٦۹( -- --  الخسارة الشاملة األخرى 
 ) ۳۹٬٥۱۲٬۹۳۱( ۱٬۱۸۱٬۰۹۹ ) ٤۰٬٦۹٤٬۰۳۰( ) ٤۰٬٦۹٤٬۰۳۰( -- --  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

        
 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۱۲۷٬۳٥٤٬۳۰۹ ٥۹۲٬۲٥٤٬٤۸۳ ۲۰٬۹۰٥٬۲۳۹ ٦۳٬۳٤۹٬۲٤٤ ٥۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰  م ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰الرصید في 

        م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰
 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۱۲۷٬۳٥٤٬۳۰۹ ٥۹۲٬۲٥٤٬٤۸۳ ۲۰٬۹۰٥٬۲۳۹ ٦۳٬۳٤۹٬۲٤٤ ٥۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰  م ۲۰۱۹أكتوبر  ۱الرصید في 

        الدخل الشامل للسنة
 ۷٥٬۹٤٥٬۹۹٤ ۲٥٬۲۸۹٬٥٤۰ ٥۰٬٦٥٦٬٤٥٤ ٥۰٬٦٥٦٬٤٥٤ -- --  ربح السنة 

 (۳۸٥٬۲٦۳) ٥٬۳۷۷ (۳۹۰٬٦٤۰) (۳۹۰٬٦٤۰) -- --  الخسارة الشاملة األخرى 
 ۷٥٬٥٦۰٬۷۳۱ ۲٥٬۲۹٤٬۹۱۷ ٥۰٬۲٦٥٬۸۱٤ ٥۰٬۲٦٥٬۸۱٤ -- --  إجمالي الدخل الشامل للسنة  

        
        المعامالت مع مساھمي الشركة 
 -- -- -- (٥٬۰٦٥٬٦٤٥) ٥٬۰٦٥٬٦٤٥ --  المحول الى االحتیاطي النظامي

 -- -- -- (٥٬۰٦٥٬٦٤٥) ٥٬۰٦٥٬٦٤٥ --  الشركةإجمالي المعامالت مع المساھمین في 
        

        أخرى  معامالت
 (۱۳٬۷٥۰٬۰۰۰) (۱۳٬۷٥۰٬۰۰۰) -- -- -- -- ۱٤ توزیعات أرباح لحقوق الملكیة غیر المسیطرة

        
 ۷۸۱٬٤۱۹٬٥۲۳ ۱۳۸٬۸۹۹٬۲۲٦ ٦٤۲٬٥۲۰٬۲۹۷ ٦٦٬۱۰٥٬٤۰۸ ٦۸٬٤۱٤٬۸۸۹ ٥۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰  م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰الرصید في 

        

 نائب رئیس مجلس اإلدارة الرئیس التنفیذي الرئیس المالي 
 رائد المدیھیم یوسف بازید محمد أبو فرحة



 

٤ 

 الیمامة للصناعات الحدیدیة شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة  قائمة التدفقات النقدیة
 م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي)

 

 
 نائب رئیس مجلس اإلدارة الرئیس التنفیذي الرئیس المالي 
 رائد المدیھیم یوسف بازید محمد أبو فرحة

 
 ۳٥إلى   ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.

 ۲۰۱۹م  ۲۰۲۰م إیضاح 
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

 ) ۳۸٬٤٦۳٬۷۳٦( ۷٥٬۹٤٥٬۹۹٤  (الخسارة) / الربح
     تسویات:
 ۳۸٬۳٥۹٬۷۱۳ ٤۱٬۸۱۹٬٤٥۳ ٥ إستھالك 

 ۷۹۸٬٥۹۹ ۹۰۸٬٤۰۰ ۷ إطفاء موجودات غیر ملموسة
 ۲۳۳٬۸۳٥ )۳۸٬٥٤٥( ۲٤ خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات(أرباح) / 

 -- )۷۹٤(  ربح تعدیل عقود إیجار
 ۱٬۸۹٦٬۷٦٤ ۲٬۳۲۲٬۰٥۰ ج -۹ مخصص خسائر إئتمانیة متوقعة

 -- ۲٬۸۱۲٬۷٦۰ ٦ األصول استھالك حق استخدام 
 ۱٬۱۱۸٬۷۸۲ ۱٬۸۰۷٬٤۰۳ أ  -۸ مخصص مخزون  

 ۲٬۲۷۲٬۷۲٤ ٤٬۷۳۷٬۸۷۸ ز -٥ ممتلكات وآآلت ومعدات مخصص اإلنخفاض في قیمة 
 ٥٬۳۳۲٬۸٥۷ ٥٬۹۹۹٬۰٤۳ ۱۷ مخصص مزایا الموظفین المحمل على السنة 

 ) ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱( -- ۲۷ السنة مخصصات أخرى (إنتفى الغرض منھا) / محملة على 
 ۷٬٥۳۰٬۷۹۱ ۱٤٬۱۰۲٬۸۲٦ ج -۲۹ زكاة محملة على السنة 

 ۱۹٬٤٤٦٬۳۲۹ ۲۱٬۷۸۲٬۲۳۰ ۳۲ تكالیف تمویل
  ۱۷۲٬۱۹۸٬٦۹۸ ۲٤٬۳۷۸٬۱٤۷ 

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 
 ) ۷۲٬٥۲۱٬۱۸٤( )۱۲۷٬۸۷۰٬۲۰۸(  ذمم تجاریة مدینة 

 )٤٥٦٬٤۸۷٬۱۸۷( ۲۷۸٬٦٤۲٬٤۹۹  مخزون
 ٦۱٬۲۹۸ )۱٬۸۳۹٬۰٤۳(  مدفوعات مقدماً وذمم مدینة آخرى

 ۱٦٬٦٥۲٬۷٦۸ ۱۲٬۸٦۹٬۸۷۰  ذمم تجاریة دائنة 
 ۸٬۲۹۰٬۱۸۸ ۸٬۰۰۷٬۱۷۷  مصروفات مستحقة وذمم دائنة آخرى

 )٤۷۹٬٦۲٥٬۹۷۰( ۳٤۲٬۰۰۸٬۹۹۳  (المستخدم في) العملیات التشغیلیةالمتوفر من /  النقد 
    

 ) ۱۰٬٤۷۸٬۷۳۲( )۷٬۹۷۸٬۷٦۱( ج -۲۹ زكاة مدفوعة 
 )۲٬۸٥۸٬٥۱۸( )٦٬۰۷۰٬۸۰٦( ۱۷ مزایا الموظفین المدفوعة 

 )٤۹۲٬۹٦۳٬۲۲۰( ۳۲۷٬۹٥۹٬٤۲٦  األنشطة التشغیلیة(المستخدم في)  المتوفر من / صافي النقد
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة 
 ) ٤۲٬۸٦۷٬۰۳۱( )۲۸٬۲۰۹٬۸٤۲( ٥ شراء ممتلكات وآألت ومعدات

 )۱٬۸٤۰٬۸۸٦( )۱٤۲٬٥۷٦( ۷ إضافات موجودات غیر ملموسة
 ۱۲٬٦۸٦ ٤۱٬۹۷۱  متحصالت من بیع ممتلكات وآألت ومعدات

 ) ٤٤٬٦۹٥٬۲۳۱( )۲۸٬۳۱۰٬٤٤۷(  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثماریة 
    

     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ۱٬۷٦۷٬۸۲۲٬۲۳۹ ۲٬۲۰۳٬۳۰۷٬۲۳٤ د -۱٥ المحصل من قروض وتسھیالت إئتمانیة

 ) ۱٬۳٤۲٬۲٤۰٬۳۱۰( )۲٬٤۷٤٬٤۹٦٬۱٦۰( د -۱٥ المسدد من قروض وتسھیالت إئتمانیة
 ) ۱۷٬۷۰٦٬۲۲۰( )۲۱٬۸۸٤٬۱٦۱(  تكالیف تمویل مدفوعة  

 -- )۳٬٤۷۳٬٦٦۳( ٦ المسدد من التزامات عقود االیجار
 -- )۱۳٬۷٥۰٬۰۰۰( ۱٤ على حقوق الملكیة غیر المسیطرةأرباح موزعة 

 ٤۰۷٬۸۷٥٬۷۰۹ )۳۱۰٬۲۹٦٬۷٥۰(  المتوفر من األنشطة التمویلیة (المستخدم في) / صافي النقد
 )۱۲۹٬۷۸۲٬۷٤۲( )۱۰٬٦٤۷٬۷۷۱(  في حكمھفي رصید  النقد وما  صافي النقص

 ۱٥۸٬۸۸۷٬٤۳۳ ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱  رصید النقد ومافي حكمھ في بدایة السنة 
 ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰ ۱۱ في نھایة السنة  رصید النقد ومافي حكمھ

    
    معامالت أخرى غیر نقدیة

الممتلكات واآلالت األعباء التمویلیة لمخصص فك وإزالة 
 ۱٦٦٫۹٥۲ ۲۲٥٬٥۰۷ ۳۲ والمعدات

 -- ۱٬۲۷۸٬٥۷۳ ٦ االعباء التمویلیة اللتزامات عقود االیجار 
 -- ۱٬۰٤٦٬۷۸۱ ج-۱-۳ )  ۱٦( أثر تطبیق المعیار الدولى رقم 

المحتملة لفك رسملة القیمة الحالیة  للتدفقات النقدیة المستقبلیة 
 ۲٬۸۱۸٬۷٦٥ --  وإزالة مصنع الطاقة الشمسیة 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٥ 

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

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

/ص بتاریخ ۱٤٤م. كما تعمل الشركة بموجب الترخیص الصناعي رقم ۲۰۰٦/ ٦/ ۲٦ھـ الموافق ۱٤۲۷/٥/۳۰
 .ھـ والتعدیالت الالحقة لھ۲۲/۰۳/۱٤۰۹

 
 تتمثل أنشطة الشركة في:  

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

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

 تاریخ السجل التجاري رقم السجل التجاري المدینة المصنع 
 ھـ ۲۸/٤/۱٤۱۰ ٤۰۳۰۰٦۸۰٤۳ جدة الیمامة للصناعات الحدیدیة   
 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 الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة الصناعیة  
 ھـ ۱۳/۹/۱٤۳۹ ٤۰۳۰۳۰٤۲٦۷ جدة الیمامة ألنظمة طاقة الریاح (تحت اإلنشاء)

 
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  الیمامة لحدید التسلیحشركة 

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

 
 العنوان المسجل للشركة كالتالي: 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة
 ۱۱٥۸۳الریاض 
  ٥٥۳۰۳ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة 
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٦ 

 أسس إعداد القوائم المالیة   -۲
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(

وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي (یشار إلیھا فیما بعد"بالقوائم المالیة") تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة 
الھیئة السعودیة للمحاسبین المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من  

  القانونیین.
 

 ).٤في إیضاح (تم توضیح السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل المجموعة 
 

للمجموعة بعد تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   األولى لقوائم المالیة الموحدة السنویةاھذه ھي إن 
 ). ۳) والخاص بعقود اإلیجار (إیضاح ۱٦(
 

 سأسس القیا )ب(
تم إعداد ھذه القوائم المالیة المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا اإلعتراف بمستحقات إلتزامات المنافع 

اإلئتمان  بالقیمة الحالیة لإللتزامات المستقبلیة بإستخدام طریقة وحدةللموظفین والتي یتم قیاسھا المحددة 
 وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمراریة.   ،المتوقعة

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض )ج(

 .للشركة وشركتھا التابعة وعملة العرض الذي یمثل العملة الوظیفیةتم عرض القوائم المالیة باللایر السعودي 
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات )د(
اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب إعداد القوائم المالیة من 

على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه  
 التقدیرات.

باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر إن التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات 
مناسبة للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى،  
یتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم 

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

تتفق مع تلك التي تم  للمجموعةإن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
حكام الھامة الجدیدة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات اإلفصاح عنھا بالقوائم المالیة للسنة السابقة. فیما عدا األ

 ).۳) والتي تم اإلفصاح عنھا باإلیضاح رقم (۱٦المرتبطة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
 

فیما یلي توضیحاً ألھم التقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا 
 المبالغ الظاھرة في القوائم المالیة، والتي تم إدراجھا في اإلیضاحات:أثر ھام على 
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 (تابع) القوائم المالیة أسس إعداد     -۲
 
 (تابع)إستخدام األحكام والتقدیرات (د)  

 
 قیاس إلتزام مزایا الموظفین

تقدیر قیمة المنافع المستقبلیة التي یتم إحتساب إلتزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طریق 
إكتسبھا الموظفین في الفترات الحالیة والسابقة وتخصم القیمة للوصول إلى القیمة الحالیة. یتم اإلحتساب سنویاً 
من قبل خبیر إكتواري مستقل بإستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. تم إستخدام األحكام في تقدیر 

 ).۱۷تم اإلفصاح عن اإلفتراضات الرئیسیة باإلیضاح رقم (اإلفتراضات اإلكتواریة. 
 

 نخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیةاإل
في تاریخ كل تقریر مالي تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة (بخالف المخزون) 
لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على اإلنخفاض في القیمة. في حالة وجود ذلك المؤشر، یتم تقدیر القیمة القابلة  

 لإلسترداد لألصل.  
 

اإلستخدام المستمر وحدات أصغر مولدة للنقد ناتجة عن م األصول إلى إلختبار اإلنخفاض في القیمة، یتم تقسی
  والتي تكون بصورة كبیرة مستقلة عن التدفقات النقدیة الناتجة من األصول األخرى أو وحدات تولید النقد 

 .  األخرى
 

متھ العادلة ناقصاً  إن القیمة القابلة لإلسترداد ألحد األصول أو لوحدة تولید النقد ھي قیمتھ اإلستخدامیة أو قی
. تعتمد قیمة اإلستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة إلى قیمتھا ىتكالیف البیع، أیھما أعل

الحالیة وذلك بإستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة التي تعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الحالیة للنقود  
 أو لوحدة تولید النقد. ل ووالمخاطر المحددة ألحد األص

 
یتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القیمة إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد تزید عن قیمتھا 

 القابلة لإلسترداد. 
 

ملة حیلھا لتخفیض المبلغ الدفتري ألي شھرة ممیتم إثبات خسائر الھبوط في قائمة الربح أو الخسارة. یتم أوالً تح
 وحدة تولید النقد ومن ثم تخفیض القیمة الدفتریة لألصول األخرى في وحدة تولید النقد علی أساس نسبي.على  

 
یتم عكس خسارة الھبوط فقط للمدى الذي ال یتعدى قیمة المبلغ الدفتري لألصل قیمتھ الدفتریة بعد خصم 

 خسائر ھبوط في القیمة.لم یتم إثبات  إحتسابھم إذااإلستھالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن 
 
 نخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرىإ

نخفاض في قیمة الذمم التجاریة المدینة،  تطبق المجموعة نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة لتحدید خسائر اإل
 حتمالیة التعثر.إویتطلب ذلك من المجموعة أخذ بعض العوامل المستقبلیة بعین االعتبار أثناء حساب 
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 (تابع) القوائم المالیة أسس إعداد     -۲
 
 (تابع)إستخدام األحكام والتقدیرات (د)   
 

 إنخفاض قیمة المخزون
اإلدارة بتقدیر اإلنخفاض في قیمة المخزون للوصول إلى صافي القیمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفتھ غیر تقوم  

مستردة أو أصبح تالفاً ككل أو جزءاً منھ، أو إذا كان سعر بیعھ أقل من تكلفتھ أو في حالة وجود أي عوامل  
. وتستند تقدیرات صافي القیمة القابلة للتحقق أخرى قد تؤدي إلى إنخفاض قیمتھ القابلة للتحقق ألقل من تكلفتھ

للمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت إستخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باإلعتبار التقلبات في 
األسعار أو التكالیف المرتبطة بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاریخ القوائم المالیة بالقدر الذي یؤكد أن ظروف  

 ث قائمة كما في نھایة الفترة المالیة. ھذه األحدا
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات 
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض إحتساب اإلستھالك. یتم تحدید 

الذي تتعرض لھ ھذه  ھذا التقدیر بعد األخذ باالعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي 
الموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل التغیر في مصروفات 

 اإلستھالك (إن وجدت) في الفترات الحالیة والمستقبلیة.
 

 إلتزام تكالیف تفكیك وإزالة ممتلكات وآالت ومعدات 
الة ممتلكات وآالت ومعدات المنشأة على أرض مستأجرة على أساس دوري یتم تقییم إلتزام تكالیف تفكیك وإز

تم عمل تقدیرات وافتراضات  ویتم خصمھا بمعدل خصم یعكس شروط اإللتزام لتحدید القیمة الحالیة لإللتزام.
التي سوف  ھامة في تحدید المخصص للمطلوبات القائمة بإزالة الموجودات حیث أن ھناك العدید من العوامل

 ؤثر علی المبلغ النھائي المستحق. وتشمل ھذه العوامل تقدیرات لمدى تكالیف أنشطة إعادة التأھیل والتغیراتت
التكنولوجیة والتغییرات التنظیمیة وزیادة التكالیف مقارنة بمعدالت التضخم والتغیرات في معدالت الخصم.  

تقبل عن المبالغ المتوقعة حالیا. یمثل المخصص  اإلفتراضات إلى اختالف النفقات الفعلیة في المس وقد تؤدي ھذه
 االدارة للقیمة الحالیة للتكالیف المستقبلیة. في تاریخ التقریر أفضل تقدیرات

 
 الموجودات غیر الملموسة 

دة غیر مـحددة.  ة مـحددة أو لـم ــة بفترة زمنـی ة للموجودات غیر الملموســـ ة المتوقـع اجـی ار اإلنـت دیر األعـم یتم تـق
للموجودات غیر الملموســـة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فیتم إطفاؤھا على مدار فترة العمر اإلنتاجي بالنســـبة 

اإلقتصـــــادي لـھا ویتم تقییم االنخـفاض في القیـمة عـند وجود مؤشـــــر على إحتـمال اإلنخـفاض في القیـمة. یتم 
ــة ذات العمر اإلن تاجي المحدد على األقل في مراجعة فترة االطفاء وطریقة االطفاء للموجودات غیر الملموسـ

ا  اء المزاـی ة إلطـف ة المتوقـع اجي المتوقع أو الطریـق ــب التغیرات في العمر اإلنـت ة. وتحســـ الـی ل فترة ـم ة ـك اـی نـھ
ــ وفق الحاجة   وتعامل كمتغیرات   -اإلقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل بتغییر فترة أو طریقة االطفاء ـ

راف بمـصروفات اإلطفاء للموجودات غیر الملموـسة ذات العمر اإلنتاجي في التقدیرات المحاـسبیة. ویتم االعت
 المحدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن المصروفات التي تتناسب مع وظیفة األصل غیر الملموس. 
ــة ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد فال یتم اطفاؤھا بل یتم اختبارھا لقیاس ــبة للموجودات غیر الملموسـ  بالنسـ
توى الوحدات المنتجة للنقد. ویتم مراجعة تقییم العمر  واًء بصـورة منفردة أو على مـس نویاً ـس انخفاض القیمة ـس
غیر المحدد لألصــل ســنویا لتحدید فیما إذا ما زال الســتخدام العمر اإلنتاجي غیر المحدد ما یبرره. وفى حالة 

 إلى عمر إنتاجي محدد على أساس مستقبلي.  عدم استمرار ھذه المبررات یتم تغییر تقدیر العمر اإلنتاجي
 
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۹ 

 (تابع) القوائم المالیة أسس إعداد     -۲
 
 (تابع)إستخدام األحكام والتقدیرات (د)   
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات
نظامیة ما بین القیمة العادلة ھي سعر البیع المستلم مقابل بیع أصل أو المدفوع لتحویل إلتزام ضمن معاملة 

المشاركین في السوق في تاریخ القیاس أو في غیاب ذلك، السوق األفضل المتاح في ذلك التاریخ. إن القیمة  
 العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء.

 
وق قدر  البیانات التي یمكن رصدھا في الس المجموعةعند قیاس القیمة العادلة ألصل أو إلتزام مالي، تستخدم 

المستطاع. یتم تصنیف القیم العادلة ضمن مستویات تسلسل ھرمي على أساس المعطیات المستخدمة في أسالیب 
 التقییم كما یلي:

 
األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة  المستوى األول: •

المجموعة أي موجودات أو مطلوبات تحت ھذا المستوى یمكن الحصول علیھا في تاریخ القیاس. ال تمتلك  
 م. ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰م و۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 

 
مدخالت أخرى غیر األسعار المدرجة وغیر المتضمنة تحت المستوى األول والتي  المستوى الثاني: •

من یمكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات بطریقة مباشرة (كاألسعار) أو غیر مباشرة (مشتقة 
 األسعار). ال تمتلك المجموعة موجودات أو التزامات مالیة تحت ھذا المستوى.

 
مدخالت للموجودات والمطلوبات والتي ال تعتمد على بیانات سوقیة ملحوظة (مدخالت   المستوى الثالث: •

 غیر قابلة للمالحظة). 
 

في مستویات مختلفة من التسلسل  إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو إلتزام تقع 
الھرمي للقیمة العادلة فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً للقیاس 

 ككل.
 

تعترف المجموعة بالتنقالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا 
 م ال توجد تنقالت بین المستویات.۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰  و م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰التغییر. كما في 

 
 اإلستمراریة 

أجرت إدارة المجموعة تقییماً لقدرة المجموعة على اإلستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمراریة، ولدیھا قناعة أن لدى  
لذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا أي  المجموعة الموارد الكافیة إلستمرار أعمالھا في المستقبل القریب. إضافة 

شكوك جوھریة في قدرة المجموعة على اإلستمرار على ھذا النحو. لذا فقد تم إعداد القوائم المالیة الموحدة 
 على أساس اإلستمراریة.

 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۱۰ 

 التغیر في السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

 م. ۲۰۱۹أكتوبر  ۱من عتباراً ألول مرة إ) ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
 

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

تفسیرات "عقود اإلیجار" وتفسیر لجنة  ۱۷محل معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 
"تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات   ٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي  

 المعامالت جوھر "تقییم۲۷ السابقة  التفسیرات لجنة الحوافز"، وتفسیر -التشغیلي "عقود اإلیجار ۱٥السابقة 
د المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لعقود القانوني لعقد اإلیجار". یحد الشكل التي تأخذ

 اإلیجار ویطلب من المستأجرین المحاسبة على جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج مركز مالي واحد.
 

وبناًء علیھ قامت المجموعة كمستأجر، بإثبات حق إستخدام األصل ذو الصلة وإثبات مطلوبات اإلیجار والتي 
فوعات اإلیجار. ال یوجد إختالف في المحاسبة عن عقود اإلیجار كمؤجر. ولقد قامت المجموعة تمثل إلتزامات مد

بمبلغ مساویاً  تم إثبات حق إستخدام األصولوبإستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل والخیار العملي للتطبیق. 
سبتمبر   ۳۰المقارنة للسنة المنتھیة    وبالتالي لم یتم تعدیل أرقام  ،لمبلغ اإللتزمات مع بعض التعدیالت ذات الصلة

 والتفسیرات األخرى المتعلقة بھ.  ۱۷م والتي تم عرضھا سابقاً وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم ۲۰۱۹
 

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

یتضمن إیجار وفقاً لتفسیر لجنة المعاییر سابقاً، كانت المجموعة تحدد ما إذا كان الترتیب یمثل عقد إیجار أو 
. حالیاً، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان الترتیب یمثل أو یتضمن إیجار وفقاً لتعریف ٤الدولیة للتقریر المالي رقم  

ً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  یعتبر الترتیب كإیجار أو یتضمن إیجار إذا كان   ۱٦اإلیجار الجدید. ووفقا
 ترتیب یعطي حق السیطرة على إستخدام أصل محدد لفترة زمنیة نظیر مقابل مادي.ال
 

، إختارت المجموعة إستخدام الحق في اإلستمرار في إستخدام  ۱٦عند التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 التقییم األولي للمعامالت.

لترتیبات التي تم تحدیدھا سابقاً كعقود إیجار. یتم إعادة فقط على ا  ۱٦تم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر ۱۷تقییم الترتیبات التي لم تمثل عقود اإلیجار وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

فقط   ۱٦لي رقم . وبالتالي تم تطبیق تعریف اإلیجار وفقاً للمعیار الدولي للتقریر الما٤الدولیة للتقریر المالي رقم 
م أو بعده. عند بدء أو إعادة تقییم ترتیب یتضمن ۲۰۱۹ أكتوبر ۱على العقود الجدیدة أو التي تم تعدیلھا في 

مكونات إیجاریة، تقوم المجموعة بتوزیع المقابل في العقد على كل مكون إیجاري وغیر إیجاري على أساس  
 السعر المستقل النسبي لكل مكون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۱۱ 

 (تابع) في السیاسات المحاسبیة الھامةالتغیر      -۳
 

 ـ عقود اإلیجار (تابع) ۱٦رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي ۳-۱
 

 كمستأجر -ب
. عند التحویل تم ۱۷سابقاً، صنفت المجموعة إیجار الممتلكات كإیجار تشغیلي وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

بالقیمة الحالیة   ۱۷قیاس إلتزامات اإلیجار التي كانت مصنفة كإیجار تشغیلي وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
م. ویتم قیاس ۲۰۱۹  أكتوبر  ۱إلقتراض للمجموعة كما في  لمدفوعات اإلیجار المتبقیة مخصومة بإستخدام معدل ا

 حق إستخدام األصل بإستخدام أي مما یلي:
 
القیمة الدفتریة كما لو كان المعیار الدولي للتقریر المالي قد تم تطبیقھ من تاریخ البدء مخصومة بإستخدام  •

 معدل اإلقتراض للمستأجر بتاریخ التطبیق األولي، أو؛ 
ام اإلیجار معدل بمبالغ مدفوعة مقدماً أو إیجارات مستحقة. ولقد قامت المجموعة بتطبیق بمبلغ یساوي إلتز •

 ھذه الطریقة على كل عقود اإلیجار.
قامت المجموعة بتطبیق حق إستخدام التقییم السابق المتعلق باإلعتراف وتصنیف اإلیجارات تحت معیار المحاسبة 

 لعقود اإلیجار. ۱٦لتقریر المالي رقم  عند تطبیق المعیار الدولي ل  ۱۷الدولي رقم 
  :قامت المجموعة بإستخدام اإلعفاء المسموح في

 شھر. ۱۲عدم اإلعتراف بحق إستخدام أصول وإلتزامات اإلیجارات لإلیجارات التي تكون مدتھا أقل من  -
 ي،إستبعاد التكالیف المباشرة األولیة عند القیاس األولي لحق إستخدام أصل عند التطبیق األول -
 إستخدام رؤیة مستقبلیة عند تحدید فترة اإلیجار إذا كان عقد اإلیجار یتضمن خیار تمدید أو إلغاء. -

 
 األثر على القوائم المالیة  -ج

 
 األثر عند التحول 

، قامت المجموعة باإلعتراف بحق إستخدام أصول وإلتزامات ۱٦عند التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 یساوي إلتزام اإلیجار معدل بالمبالغ المدفوعة مقدماً واإلیجارات المستحقة. فیما یلي األثر عند التحول: إیجار بمبلغ  

 
 م۲۰۱۹أكتوبر  ۱ 
  

 ۲۷٬۷٦۸٬۹٦۱ یجاراإل عقود إلتزامات
 ً  ۱٬۰٤٦٬۷۸۱ یضاف: رصید مصروفات اإلیجار المدفوعة مقدما

 ۲۸٬۸۱٥٬۷٤۲ حق إستخدام أصول 
  

 ۲۸٬۸۱٥٬۷٤۲ یجاراإل عقود إلتزامات
 

 األثر خالل السنة 
على عقود اإلیجار التي كانت مصنفة سابقاً كإیجار تشغیلي،   ۱٦من أجل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

لایر سعودي    ۲۸٬٦٤۱٬۰٤۰  بإثبات صافي حق إستخدام أصول بمبلغم  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰كما في  قامت المجموعة  
سعودي، وبلغ مصروف اإلستھالك  لایر ۲۸٬٤۷۷٬۳٥۹ بعد اإلستھالك، وبلغت إلتزامات اإلیجار مبلغ

 ). ٦لایر سعودي عن ذات السنة (إیضاح    ۱٬٥٤٤٬۷۹۷  ومصروف الفوائدخالل السنة  لایر سعودي    ۲٬۸۱۲٬۷٦۰
 
 
 
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۱۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
المالیة فیما تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم 

 ) أعاله. ۳عدا ما تم توضیحھ باإلیضاح رقم (
 

 أسس توحید القوائم المالیة -أ
تتضمن القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة. تم إعداد القوائم المالیة للشركة التابعة  

 تاریخ السنة المالیة للشركة. و فترة نفس عن
 

 التابعة  الشركة
المجموعة أو یكون لھا الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. وتتوفر السیطرة عندما تتعرض 

الحق في الحصول على عوائد متغیرة نتیجة إرتباطھا بھذه المنشآت ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على ھذه  
العوائد من خالل سیطرتھا على تلك المنشآت. یتم توحید الشركات التابعة من تاریخ ممارسة السیطرة ویتم 

 .طرةاإلستمرار في التوحید حتى تاریخ توقف السی
 

 الحصص غیر المسیطرة 
 .یتم قیاس الحصص غیر المسیطرة بحصتھا النسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید في تاریخ اإلستحواذ

یتم إحتساب التغیر في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة كمعامالت في حقوق 
 .الملكیة

 
بإضافة حصتھا غیر المباشرة في الشركات التابعة والتي تملكھا عن طریق إستثمارات في ال تقوم المجموعة 

شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. عند احتساب الحصص المنسوبة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
 عة أخرى. ویتم فقط األخذ في االعتبار الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن طریق شركة تاب

 
 السیطرةفقدان 

عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركات التابعة یتم إستبعاد األصول واإللتزامات وحقوق الملكیة غیر 
المسیطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكیة ویتم اإلعتراف بأیة أرباح وخسائر في قائمة الربح أو الخسارة  

 بھا بالقیمة العادلة عندما یتم فقدان السیطرة. وأي حصص یتم اإلحتفاظ بھا یتم اإلعتراف
 

 المعامالت المستبعدة عند توحید القوائم المالیة  
یتم إستبعاد األرصدة والمعامالت والمصاریف واإلیرادات غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین أطراف 

 المجموعة. 
المحققة ولكن فقط إذا كان ال یوجد أي مؤشر على  یتم إستبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس طریقة األرباح غیر  

 اإلنخفاض في القیمة.
 

 العمالت األجنبیة -ب
 

 العملة الوظیفة وعملة العرض
السعودي الذي یمثل عملة العرض والعملة الوظیفیة لدى  باللایریتم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة 

المجموعة. ویتم تحدید العملة الوظیفیة لكل كیان داخل المجموعة بناًء على البیئة االقتصادیة األساسیة المسجل  
 فیھا الكیان والتي یعمل فیھا.

 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۱۳ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة      -٤
 

 (تابع)العمالت األجنبیة    -ب
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة 
یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العمالت الوظیفیة لشركات المجموعة وفقاً ألسعار الصرف السائدة  

 بتواریخ المعامالت.
 

لسائدة  یتم تحویل األصول واإللتزامات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة بأسعار الصرف ا
في تاریخ التقریر. بالنسبة لألصول واإللتزامات غیر المالیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة یتم 
إعادة تحویلھا إلى العملة الوظیفیة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة. ویتم تحویل 

كلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام سعر الصرف السائدة في تاریخ البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالت
 المعاملة. ویتم إثبات فروقات العمالت األجنبیة الناتجة عن إعادة التحویل ضمن الربح أو الخسارة.

 
 ھذا ویتم إثبات فروقات العمالت األجنبیة الناتجة من ترجمة البنود التالیة في الدخل الشامل اآلخر: 

 
حالة  الإستثمارات أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (باستثناء االنخفاض في القیمة في  

التي فیھا سبق إثبات فروقات ترجمة العمالت في الدخل الشامل اآلخر حیث یتم إعادة تصنیفھا في الربح أو  
 الخسارة).

 
 المخزون  -ج

التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. یتم تحدید تكلفة المخزون على  یقیم المخزون على أساس سعر  
أساس طریقة متوسط السعر المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة إلقتناء المخزون، تكالیف اإلنتاج أو 

ع المصنعة التحویل والتكالیف األخرى المتكبدة لتوصیل المخزون للموقع في حالتھ الراھنة. في حالة البضائ
 وتحت التصنیع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة لمصروفات اإلنتاج غیر المباشرة بناًء على طاقة التشغیل العادیة. 
صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر في النشاط العادي للمجموعة بعد خصم التكالیف المقدرة  

 إلتمام البیع.
 

 األدوات المالیة -د
 

 المالیة غیر المشتقةاألدوات 
 قامت الشركة بتطبیق متطلبات التصنیف والقیاس التالیة لألدوات المالیة. 

 
 إثبات األدوات المالیة

یتم إثبات األصل وااللتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفاً في االلتزامات التعاقدیة لألداة، ویكون ذلك 
بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء التدفقات النقدیة التعاقدیة لتلك  عموماً بتاریخ المتاجرة. تقوم الشركة  

الموجودات أو عندما تقوم المجموعة بتحویل حق الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من األصل المالي  
یتم إثبات أي في معاملة یتم خاللھا تحویل كافة مخاطر ومزایا الملكیة للموجودات المالیة بصورة جوھریة. 

فوائد ناتجة من الموجودات المالیة المحولة التي تقوم الشركة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو مطلوبات 
 منفصلة.

 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۱٤ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة      -٤
 

 األدوات المالیة (تابع)    -د
 

 إلغاء اإلثبات
) المقابل المبلغ المستلم (بما ۱القیمة الدفتریة لألصل ومجموع (عند استبعاد أصل مالي، یتم إثبات الفرق بین 

) أي أرباح أو خسائر ۲في ذلك أي أصل تم الحصول علیھ حدیثاً بعد خصم أي مطلوبات مفترضة حدیثاً) (
متراكمة مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر، ضمن الربح أو الخسارة. ومع ذلك، فیما یتعلق بأسھم حقوق 

المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن أي ربح / خسارة متراكمة مثبتة في قائمة   الملكیة
 الدخل الشامل اآلخر، ال یتم إثباتھا في الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلثبات.

 
إلغاء العقد إو إنقضاء   یتم إلغاء اإللتزام المالي من قائمة المركز المالي عند وفاء المجموعة بااللتزام المرتب أو

 أجلھ. 
 

 تتوقف المجموعة عن إثبات الموجودات المالیة بشكل اساسي  عند:
 إنتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة ؛ أو -
جمیع  قیام المجموعة بتحویل حقوق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم من خاللھا انتقال -

 مخاطر
 ومكافآت ملكیة الموجودات المالیة أو التي ال تقوم المجموعة من خاللھا بالتحویل الجوھري ؛ أو 

 اإلبقاء على جمیع مخاطر ومكافآت الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة على الموجودات المالیة.  -
اإلعفاء من المطلوبات التعاقدیة أو إلغاءھا أو تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم 

 انتھائھا. كما تقوم
المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند تعدیل شروطھا وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات 

 المعدلة مختلفة 
 نادا إلى الشروط المعدلة.إلى حد كبیر، وفي تلك الحالة یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة است

وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة المسددة والمقابل المالي المدفوع (بما 
 في ذلك أیموجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات متحملة) یتم إثباتھ ضمن قائمة الربح او الخسارة.

 
 تصنیف األدوات المالیة

 :التالیة القیاس فئات ضمن المالیة موجوداتھا المجموعة بتصنیف تقوم
 

 الموجودات التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة؛ أو )۱
 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ أو  )۲
 اإلستثمار في أدوات الملكیة.  –القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )۳

 
مجموعة في إدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة یعتمد التصنیف على نموذج العمل لل

 للموجودات المالیة. 
 

ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقاً إلى القیاس األولي إال إذا قامت المجموعة بتغییر نموذج العمل 
الموجودات المالیة التي سوف تتأثر بذلك یتم إعادة تصنیفھا إلدارة الموجودات المالیة، في ھذه الحالة فإن كافة  

 في أول یوم ألول فترة مالیة تالیة للتغییر في نموذج العمل.
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۱٥ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة      -٤
 

 األدوات المالیة (تابع)    -د
بالشرطین التالیین وال یتم اإلعتراف بھا كموجودات یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا تم الوفاء 

 مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
تم اإلحتفاظ بھا خالل نموذج العمل والذي یھدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة  -

 التعاقدیة؛ و 
تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تمثل المبلغ إن الشروط التعاقدیة الخاصة بھا تؤدي إلى الدخول في   -

 األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

عند القیاس األولي لإلستثمارات في األدوات المالیة والتي ال تحتفظ بھا المجموعة لغرض المتاجرة، یمكن 
اإلستثمارات بقائمة الدخل الشامل اآلخر.  للمجموعة أن تختار عرض أیة تغیرات الحقة في القیمة العادلة لتلك  

 ویتم ھذا اإلختیار على أساس كل إستثمار على حدة. 
 

أي موجودات مالیة أخرى لم یتم تصنیفھا وقیاسھا بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
بح أو الخسارة وھذا یتضمن أیضاً  اآلخر كما ھو مشار إلیھا أعاله یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الر

 الموجودات المالیة المشتقة.
 

 األرباح أو الخسائر:  –القیاس الالحق  – الموجودات المالیة 
 

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة  الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
أة بخسائر االنخفاض في القیمة (أنظر الفعلیة. یتم تخفیض التكلفة المطف

أدناه). یتم إثبات إیرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة 
واالنخفاض في القیمة ضمن الربح أو الخسارة. یتم إثبات أي ربح أو خسارة 

 ضمن الربح أو الخسارة. 

أدوات الملكیة بالقیمة العادلة من  
اآلخر  خالل الدخل الشامل 

 (إستثمارات أدوات حقوق الملكیة)

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات 
األرباح كإیراد بقائمة الربح أو الخسارة فیما عدا ما إذا كانت ھذه التوزیعات 
تمثل إسترداد لجزء من تكلفة اإلستثمار. أیة خسائر او ارباح أخرى یتم  

ئمة الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الي قائمة الربح او  إثباتھا بقا
 الخسارة. 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
 من خالل األرباح والخسائر

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي األرباح 
 األرباح أو الخسائر.  أو الخسائر متضمنة أي فوائد أو توزیعات أرباح بقائمة

 
 إعادة التصنیف

عندما تقوم المنشأة بتغییر نموذج أعمالھا في إدارة الموجودات المالیة، فإنھ یجب علیھا إعادة تصنیف جمیع 
 موجوداتھا المالیة المتأثرة بذلك وفقا لمتطلبات التصنیف المذكورة أعاله. 

 
 مقاصة األدوات المالیة 

یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند 
ً لتسویة المبالغ المدرجة وتوافر النیة لدى المجموعة لتسویة الموجودات مع  وجود حق حالي نافذ نظاما

 ي نفس الوقت. المطلوبات على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وسداد المطلوبات ف
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۱٦ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة      -٤
 

 األدوات المالیة (تابع)    -د
 

 رأس المال
یتم تصنیف األدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق ملكیة (حقوق مساھمین) فقط إلى الحد الذي ال ینطبق 

 للشركة كأدوات حقوق ملكیة (حقوق مساھمین).علیھا تعریف األصل أو اإللتزام.  یتم تصنیف األسھم العادیة  
 

 اإلنخفاض في القیمة
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

) من المنشأة اتباع نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة فیما یتعلق ۹یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 باالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة. 

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من  یجب قیاس 
 خالل الدخل الشامل اآلخر بإستثناء اإلستثمارات في أدوات الملكیة. 

 ، یتم قیاس مخصصات الخسارة بإحدى األسس التالیة: ۹وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

 شھراً. تنتج ھذه الخسارة االئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر   ۱۲مانیة المتوقعة على مدى  الخسارة االئت
 شھراً بعد تاریخ التقریر.  ۱۲في السداد والمحتملة خالل 

  الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. ھي الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث
 ى مدار العمر المتوقع لألداة المالیة. التعثر في السداد عل

بالنسبة للخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، یطبق القیاس إذا ازدادت المخاطر االئتمانیة لألصول  
االئتمانیة بشكل كبیر في تاریخ التقریر منذ االعتراف األولي لھا، ویطبق قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة  

أن تفترض أن المخاطر  للمجموعة إذا لم تزید ھذه المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر. یمكن شھراً  ۱۲على مدى 
منذ االعتراف األولي لھا إذا تم تحدید أن األداة المالیة لدیھا   –بشكل كبیر    –االئتمانیة على أداة مالیة لم تزداد  

انیة المتوقعة على مدى العمر یطبق مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر. إال أن قیاس الخسارة االئتم
دائماً للذمم المدینة التجاریة وأصول العقود دون وجود عنصر تمویلي جوھري، بحیث یمكن للمجموعة أن  

 تختار تطبیق ھذه السیاسة أیضاً للذمم المدینة التجاریة مع عدم وجود عنصر تمویلي جوھري.

المدینة التجاریة بإستخدام الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة  قامت المجموعة باختیار تقییم خسائر إنخفاض الذمم
 شھراً.  ۱۲على مدى  

یتم خفض القیمة الدفتریة لألًصل المالي من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إدراج مبلغ الخسارة في  
معدل الفائدة الربح أو الخسارة. تستمر إیرادات الفائدة في االستحقاق على القیمة الدفتریة المخفضة باستخدام 

المستعمل في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة بغرض قیاس خسارة االنخفاض. یتم شطب القروض مع 
المخصص المرتبط بالقروض، عندما ال یكون ھناك نظرة واقعیة لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جمیع 

ة ـ مبلغ خسارة االنخفاض التقدیریة  الضمانات أو تحویلھا إلى المجموعة. وفي حال زاد أو نقص ـ في سنة الحق
ً من  بسبب حدث وقع بعد تسجیل االنخفاض في القیمة فیتم زیادة أو تقلیص خسارة االنخفاض المثبتة سابقا
خالل تعدیل حساب المخصص. إذا ما تم عكس قید شطب ما في وقت الحق، فیتم قیده في الربح أو الخسارة  

 في الفترة التي تم استرداده فیھا. 
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة      -٤
 

 في قیمة الموجودات غیر المالیة االنخفاض -ه
تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك 

 األصل القابلة لالسترداد. انخفاضاً في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة 
 

ً في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القیمة القابلة  یكون ھناك انخفاضا
لالسترداد وھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستعمال لألصل ـ أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة 

لالسترداد ألصل واحد من الموجودات، ما لم یكن األصل مولداً للتدفقات النقدیة التي تكون مستقلة بشكل القابلة  
كبیر عن التدفقات النقدیة من موجودات أخرى أو مجموعات أخرى من الموجودات. عندما تتجاوز القیمة  

یعتبر قد تعرض النخفاض في القیمة   الدفتریة ألصل أو لوحدة محققة للنقد القیمة القابلة لالسترداد فإن األصل
ویتم خفضھ إلى القیمة القابلة لالسترداد. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف إتمام البیع، یتم مراعاة أحدث 
المعامالت السوقیة. وفي حال عدم القدرة على تحدید مثل ھذه المعامالت یتم استخدام نموذج التقییم المناسب. 

قید االستعمال على أساس نموذج التدفق النقدي المخصوم، حیث یتم خصم التدفقات النقدیة تستند القیمة 
المستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة 

 للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.
 

القیمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إن الخسائر الناتجة یتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في 
عن االنخفاض في القیمة التي یتم إدراجھا فیما یتعلق بالوحدات المحققة للنقد یتم توزیعھا في البدایة لتخفیض 

ي الوحدة  القیمة الدفتریة ألي شھرة تم توزیعھا على الوحدات، ثم لتخفیض القیم الدفتریة للموجودات األخرى ف
 (أو مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.

 
یتم عمل تقییم في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیالً على انتفاء خسائر انخفاض قیمة مسجلة 
مسبقاً أو تقلصھا. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من األصل  

وحدة المولدة للنقد. یتم عكس قید خسارة انخفاض القیمة المسجلة مسبقاً إذا كان ھناك تغیراً في الفرضیات  أو ال
التي استخدمت في تحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون عكس القید  

كان لیتم    التي  لة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریةمحدوداً بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القاب
تحدیدھا ـ بعد طرح االستھالك ـ مع عدم تسجیل خسارة انخفاض قیمة لألصل في سنوات سابقة. ویتم إثبات 

 مثل ھذا العكس في القید في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
 

لشھرة، إن وجدت ـ الحتمالیة عكس قید ھذا  یتم فحص أي موجودات غیر مالیة انخفضت قیمتھا ـ عدا ا
 االنخفاض في القیمة في نھایة كل فترة تقریر مالي.

 
 القروض والذمم المدینة -و

ھي الموجودات المالیة غیر المشتقة ذات الدفعـــات الثابتة أو المحـــددة والغیر مدرجة فـــي سوق نشط وتنشأ 
ا تتضـمن أنواع أخرى من  أسـاسـاً عن طریق تقدیم السـلع والخدمات للعمالء (مثل الذمم التجاریة)، وھي أیضـً

ـمة الـعادـلة مضـــــاـفاً إلیـھا التـكالیف المـباشـــــرة الموجودات الـمالـیة التـعاـقدـیة والتي یتم اإلعتراف بـھا أولـیاً ـبالقی
المرتبطة بالحصـــول علیھا، ویتم اإلعتراف بھا الحقاً بالتكلفة المطفأة بإســـتخدام طریقة الفائدة الفعالة ناقصـــاً 

 الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة.مخصص 
 

خسارة یتم قیدھا تظھر الذمم التجاریة بالصافي بعد خصم المخصص الذي یسجل في حساب مستقل ویقابلھ 
ضمن قائمة الربح او الخسارة، عند التأكد من أن الذمم التجاریة لن یتم تحصیلھا، یتم شطب القیمة الدفتریة  

 .اإلجمالیة لھا مقابل المخصص المرتبط بھا
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة      -٤
 

 النقد وما في حكمھ -ز
الصـــندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغیرھا من اإلســـتثمارات النقد وما في حكمھ یشـــمل النقد في 

قـصیرة األجل ذات الـسیولة العالیة التي یكون تواریخ إـستحقاقھا خالل ثالثة أـشھر أو أقل من تاریخ اإلـستثمار 
 یتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقاً للطریقة الغیر مباشرة.  .األصلي والمتاحة للمجموعة بدون قیود

  
 ذمم دائنة تجاریة ومبالغ مستحة الدفع -ح

یتم اإلعتراف المبدئي بالذمم التجاریة الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع األخرى بالقیمة العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة 
الفعالة. تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باإللتزام المالي (أو جزء من اإللتزام  المطفأة بإستخدام طریقة الفائدة 

المالي) من قائمة مركزھا المالي عندما، وفقط عندما، یتم إطفاؤه؛ أي عندما یتم سداد اإللتزام المحدد في العقد  
 .أو یتم إلغاؤه أو ینقضي

 
 ممتلكات وآالت ومعدات  -ط

 

  اإلعتراف والقیاس
الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوماً منھا اإلستھالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القیمة،  تسجل  

 إن وجدت. 
 

تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة بإقتناء األصل. وبالنسبة لألصول التي یتم إنشائھا داخلیاً تتضمن 
الیف المباشرة األخرى التي تستلزمھا عملیة تجھیزھا إلى  تكلفة األصل  تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتك

 الحالة التي یتم تشغیلھا بھا في موقعھا وفي الغرض الذي تم إقتناؤھا من أجلھ.  
 

یتم المحاسبة عن المكونات الرئیسیة أو الجوھریة الخاصة ببند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي 
 مستقلة (مكونات رئیسیة) ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. تختلف أعمارھا اإلنتاجیة كبنود

 
یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناجمة عن إستبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس الفرق  

ئمة بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة للبنود المستبعدة للممتلكات واآلالت والمعدات ویتم إدراجھا بقا
 .الربح أو الخسارة في الفترة التي یتم فیھا اإلستبعاد

 
  التكالیف الالحقة

یتم إثبات تكالیف إحالل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن التكلفة الدفتریة لھذا البند إذا كان من  
الجزء باإلضافة إلى إمكانیة قیاس المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة للمجموعة والتي تكمن في ذلك 

ھذه التكلفة بشكل موثوق بھ. یتم إستبعاد القیمة الدفتریة للجزء الذي تم إحاللھ. یتم إثبات تكالیف الخدمة الیومیة 
 للممتلكات واآلالت والمعدات بقائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.

 
بارھا عنصر مستقل إذا تم إستخدامھا خالل أكثر من یتم المحاسبة عن عملیات الفحص والصیانة الرئیسیة بإعت

 فترة مالیة واحدة، یتم تحدید القیمة الدفتریة لھذه العناصر بالرجوع الى سعر السوق الحالي لھذه اإلصالحات. 
 

  اإلستھالك
ل مخصوماً اإلستھالك ھو توزیع منتظم للقیمة القابلة لإلستھالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات (تكلفة األص

 منھا القیمة المتبقیة لألصل) على مدار العمر اإلنتاجي.
 

یتم اإلعتراف بمصروف اإلستھالك في قائمة الربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي 
 المقدر لكل بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. ال یتم إستھالك األراضي المملوكة. 
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 ومعدات (تابع)وآالت ممتلكات     -ط
 

 .عندما یختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة
 

 المقارنة: فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للبنود الرئیسیة لھذه الموجودات للفترة الجاریة وفترة 
 السنوات البند

 سنة  ٥۰ - ۲۰ مباني  
 سنة  ۳۰ - ۷ آالت ومعدات

 سنوات ۱۰-٥ مركبات ووسائل نقل
 سنة  ۲۰-٥ األثاث واألجھزة المكتبیة

 سنوات ۱۰-٥ أجھزة حاسب آلي واألجھزة الكھربائیة
 سنوات ٥ عدد وأدوات 

 
 المشروعات تحت التنفیذ

المـشروعات تحت التنفیذ على أـساس التكلفة الفعلیة ویتم إظھارھا كمـشروعات تحت التنفیذ یتم إحتـساب تكلفة 
الممتلكات واآلالت والمعدات  البنود المختلفة ضـمن  حتى یتم إسـتالم المشـروع من المقاول ثم یتم تحویلھا إلى

 ومن ثم یتم البدء في إستھالكھا.
 

 موجودات غیر ملموسة -ي
تتمثل الموجودات غیر الملموسة في تراخیص برامج حاسب آلي والتي یتم رسملة المبالغ التي یتم إنفاقھا 

. ویتم  ن وجدإ ي انخفاض بالقیمة،أناقصاً  للحصول على تراخیص برامج الحاسب اآللي وتدرج بسعر التكلفة
 سنة ونصف.   ۱٥إلى  ٥إطفاءھا بطریقة القسط الثابت على مدار عمر صالحیة الرخص والتي تتراوح بین 

 
 إیرادات وتكالیف التمویل -ك

تتكون إیرادات التمویل من إیرادات مرابحات إسالمیة على األموال المستثمرة والتي یتم اإلعتراف بھا ضمن 
الربح أو الخسارة. ویتم اإلعتراف بإیرادات مرابحات إسالمیة عند إستحقاقھا ضمن الربح أو الخسارة بإستخدام  

 طریقة الفائدة الفعلي.  
 

. یتم اإلعتراف بتكالیف اإلقتراض التي  والتسھیالت ئد على القروضتتضمن تكالیف التمویل مصاریف الفوا
ال تتعلق مباشرة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل ضمن قائمة الربح أو الخسارة بإستخدام طریقة الفائدة 

 الفعلي. 
 

 المخصصات -ل
یتم اإلعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة إلتزامات (قانونیة أو تعاقدیة) ناشئة عن أحداث سابقة  

تدفقات نقدیة خارجة لتسویة تلك اإللتزامات ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.  ھناكوالمحتمل أن یكون 
لنفقات المطلوب تسویتھا لاللتزام الحالي في  تم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیر لإلدارة، وذلك ل

نھایة فترة التقریر. إن معدل الخصم المستخدم لتحدید القیمة الحالیة ھو معدل ما قبل الزكاة والذي یعكس 
تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام. یتم إدراج الزیادة في المخصص نتیجة  

 قت كمصروفات فوائد. لمرور الو
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 مزایا الموظفین -م
 

 مكافأة نھایة الخدمة  –  وصف عام لخطة مزایا الموظفین المحددة
إن المجموعة مطالبة وفقاً لقانون العمل والعمال في المملكة العربیة السعودیة بدفع مكافآت نھایة الخدمة (خطة 

محددة) ویتم إحتسابھا بناًء على نصف راتب الشھر األخیر من كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى مزایا  
متضمنة كسور السنة باإلضافة إلى راتب آخر شھر بالكامل لكل سنة من سنوات الخدمة التالیة أو المتبقیة 

ة مكافآت نھایة الخدمة غیر  متضمنة كسور السنة. یستحق للموظف نفس المزایا في حالة اإلستقالة. إن خط
 ممولة.

 
 طریقة التقییم والفرضیات الرئیسیة للدراسة اإلكتواریة 

ً بمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم ( ) "مزایا الموظفین"، یتم إحتساب إلتزامات مكافاة نھایة ۱۹إلتزاما
ة في نھایة كل سنة مالیة، ویتم تسجیل الخدمة بإستخدام التقییم اإلكتواري بإستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقع

للفترة التي حدث فیھا  اآلخر ن إعادة التقییم اإلكتواري في قائمة الدخل الشاملعة األرباح أو الخسائر الناتج
الخدمة الحالیة لخطة المزایا  یتم اإلعتراف بتكلفة إعادة التقییم. وال یتم إدراجھا ضمن الربح أو الخسارة. 

المحددة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن مصروف مزایا الموظفین، لتعكس الزیادة في اإللتزام الناتجة عن  
التغیر أو خفض أو تسویة المزایا. یتم إدراج تكلفة الخدمات عن  خدمات الموظفین للسنة الحالیة وحاالت 

ویتم إحتساب الفائدة بإستخدام سعر الخصم الفعلي   مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.أیضاً السنوات السابقة 
 في بدایة الفترة.

 
 :المحددة كما یلي المزایایتم تصنیف تكالیف 

تكالیف الخدمات الحالیة وتكالیف الخدمات السابقة، باإلضافة إلى األرباح تكلفة الخدمة (بما في ذلك  -
 والخسائر الناتجة عن الترقیات والسداد للموظفین؛

 الفوائد و تكلفة -
 .إعادة القیاس -

 
 مزایا الموظفین قصیرة األجل

السنویة واإلجازات المرضیة في  یتم إثبات وقیاس اإللتزام عن المزایا المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات 
 الفترة التي یتم فیھا تقدیم الخدمة على المبالغ غیر المخصومة من المزایا المتوقع دفعھا مقابل تلك الخدمات.

 
 تكالیف مزایا التقاعد

 تقوم المجموعة بالمساھمة في تكالیف مزایا التقاعد الخاصة بالموظفین وفقاً ألنظمة المؤسسة العامة للتأمینات
اإلجتماعیة وتحتسب كنسبة من أجور الموظفین. یتم التعامل مع المدفوعات لخطط مزایا التقاعد المدارة من  
قبل الحكومة كمدفوعات لخطط مزایا محددة نظراً ألن إلتزام المجموعة بھذه الخطط یساوي اإللتزام الناتج عن  

 وف عند إستحقاقھ. خطط المزایا المحددة. یتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصر
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 اإلیرادات من العقود مع العمالء -ن
تثبت المجموعة إیرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار 

 العمالء"."اإلیرادات من العقود مع  ۱٥الدولي للتقریر المالي  
 

تحدید العقد (العقود) مع عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات  – ۱الخطوة 
 وتضع المعاییر التي یجب الوفاء بھا لكل عقد. 

 
قدیم تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بتحویل بضائع أو ت  -  ۲الخطوة  
 . لھخدمات 

 
تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ نظیر  – ۳الخطوة 

 نقل البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة. 
 

داء في العقد: في العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام  تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األ – ٤الخطوة 
كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع المجموعة    علىأداء، تقوم المجموعة بتوزیع سعر المعاملة  

 الحصول علیھ في مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 
 

 المنشأة بالتزام أداء.إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي  - ٥الخطوة 
 

في العقد یتضمن مبلغا متغیراً، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الذي تستحقھ  تحصیلھإذا كان المبلغ المزمع 
 المجموعة مقابل نقل البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل.

 
ة أو االئتمانات أو االمتیازات قد یختلف مبلغ المقابل بسبب الخصومات أو الحسومات أو المبالغ المسترد

السعریة أو الحوافز أو مكافآت األداء أو العقوبات أو غیرھا من البنود المماثلة. كما یمكن أن یختلف مبلغ قیمة  
 المقابل المتعھد بھ إذا كان استحقاق المجموعة للمقابل مشروطا بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي.

 
 (أ) بیع البضائع 

ة فیھا ھو إلتزام األداء  ینتجات الحدیدمبالنسبة للعقود المبرمة مع العمالء والتي یتوقع بشكل عام أن یكون بیع ال
االعتراف باإلیرادات من البیع في الوقت الذي یتم فیھ تحویل السیطرة على األصل إلى العمیل عند    یتمالوحید،  

یتم قیاس اإلیرادات بالصافي بعد خصم المرتجعات نقطة زمنیة محددة، وھو عادة ما یتم عند التسلیم. 
 والخصومات التجاریة ان وجدت.

 
العمیل على األصل الموعود وتفي المنشأة  تبدأ سیطرة تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات في الوقت الذي 

 ل الموعود: بالتزامات األداء. تراعي المجموعة المؤشرات المذكورة أدناه في تقییم تحویل السیطرة على األص 
 للمجموعة حق حاٍل لدفعة نظیر األصل -
 العمیل لدیھ ملكیة قانونیة لألصل  -
 نقلت المجموعة الملكیة الفعلیة لألصل  -
 یتحمل العمیل المخاطر والمزایا الجوھریة لملكیة األصل  -
 قبول العمیل لألصل  -

 
 
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۲ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)     -٤
 

 الزكاة -س
المجموعة وشركتھا التابعة للزكاة وفقاً ألحكام وقواعد الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") في المملكة  تخضع  

العربیة السعودیة. یتم إحتساب الزكاة عن الفترة بشكل تقدیري ویتم تحمیل مخصص الزكاة في بند مستقل في 
طلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ویتم إحتساب م

 تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الھیئة في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.
 

 ضرائب اإلستقطاع
مع األطراف غیر المقیمة في المملكة العربیة السعودیة  المعامالتتقوم المجموعة بإستقطاع ضرائب على 

رباح المدفوعة للمساھمین غیر المقیمین وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة  وعلى توزیعات األ
 العربیة السعودیة. 

 
 ضریبة القیمة المضافة 

ربیع الثاني  ۱٤م (۲۰۱۸ینایر  ۱تم تطبیق ضریبة القیمة المضافة في المملكة العربیة السعودیة بدءاً من 
السلع والخدمات التي یتحملھا المستھلك النھائي في نھایة المطاف ولكن  ھـ)، وھي ضریبة على تورید ۱٤۳۹

یتم جمعھا في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج والتوزیع كمبدأ عام، لذلك؛ یجب أن تعكس معاملة ضریبة  
ي  القیمة المضافة في حسابات المجموعة دورھا كمحِصّل للضریبة وال ینبغي إدراج ضریبة القیمة المضافة ف

الدخل أو في النفقات سواًء كانت ذات طبیعة رأسمالیة أو إیرادات. ومع ذلك، ستكون ھناك ظروف تتحمل فیھا 
المجموعة ضریبة القیمة المضافة، وفي مثل ھذه الحاالت التي تكون فیھا ضریبة القیمة المضافة غیر قابلة  

 لالسترداد، یجب إدراجھا في تكلفة المنتج أو الخدمة. 
 

 المصروفات -ع
مصروفات البیع والتسویق ھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود المجموعة التي تقوم بھا إدارات التسویق 
والبیع والتوزیع. ویتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، بإستثناء تكلفة المبیعات وأعباء التمویل، 

ة المبیعات ومصروفات البیع والتوزیع كمصروفات إداریة. ویتم إجراء توزیع للمصروفات المشتركة بین تكلف
 والمصروفات اإلداریة، عند اللزوم، على أساس معقول وفقا لطبیعة ووظیفة تلك المصروفات.

 
 التبویب متداول / غیر متداول -ف

تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة وغیر متداولة. ویتم تبویب 
 اول عندما: األصل كمتد

 یتوقع أن یتحقق أو توجد نیة لبیعھ أو إستھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛   •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 یتوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ المركز المالي؛ أو  •
لمدة اثني عشر شھراً النقد وما في حكمھ، ما لم یكن ممنوعاً من الصرف أو اإلستخدام لتسویة إلتزام  •

 علی األقل بعد تاریخ المركز المالي
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۳ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة      -٤
 

 (تابع) متداول / غیر متداولالتبویب    -ف
 ویتم تبویب اإللتزام كمتداول عندما:

 
 یتوقع تسویتھ في دورة التشغیل العادیة؛   •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المقرر تسویتھ خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ المركز المالي؛ أو  •
ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة اإللتزام لمدة اثني عشر شھًرا على األقل بعد تاریخ المركز  •

 المالي. 
 

 یب كافة اإللتزامات األخرى كإلتزامات غیر متداولة. تقوم المجموعة بتبو
 

 توزیعات األرباح  -ص
یتم تســــجیل توزیعات األرباح المرحلیة كإلتزام في الفترة التي یتم فیھا إعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة، ویتم 

 للمساھمین.قید توزیعات األرباح النھائیة فى السنة التي تعتمد خاللھا من قبل الجمعیة العامة 
 

 المعلومات القطاعیة   -ق
قطاع األعمال یمثل مجموعة من األصول والعملیات التي تشترك معاً في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة  
ً للتقاریر التي یتم  لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي یتم قیاسھا وفقا

 .إستعمالھا من قبل اإلدارة التنفیذیة
 

القطاع الجغرافي یرتبط بتقدیم منتجات أو خدمات في بیئة إقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف 
 .عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بیئات إقتصادیة أخرى

 
 اإلحتیاطي النظامي -ر

دخلھا السنوي  من صافي  ٪۱۰األساسي للشركة، على الشركة تحویل ما نسبتھ والنظام  تلنظام الشركاوفقاً 
من رأس المال. ھذا اإلحتیاطي غیر متاح للتوزیع   ٪۳۰إلى اإلحتیاطي النظامي حتى یصل ھذا اإلحتیاطي إلى  

 على المساھمین.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۲٤ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)     -٤
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولم یتم تطبیقھا -ش
 

 المعاییر الصادرة غیر المطبقة
تعتزم . فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة

 .المجموعة تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما یكون ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة المفعول

 
 التفسیر /المعیار 

 
 

 الوصف
اعتبارا من الفترات التي ساري 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي
   

التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في   إطار المفاھیم
 المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

التعدیالت على المعیار (تعریف األعمال  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 )۳الدولي للتقریر المالي  

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

ومعیار  ۱معیار المحاسبة الدولي 
 ۸المحاسبة الدولي 

التعدیالت على  (تعریف األھمیة النسبیة 
ومعیار  ۱معیار الحاسبة الدولي  

 ) ۸المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱ تأمینعقود  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 
بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر 
وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 

التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر (
 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰المالي 

تاریخ  /متاح للتطبیق االختیاري 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى

 
م لیس لھا أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة  ۲۰۲۰ینایر    ۱المعاییر التفسیرات والتعدیالت المطبقة اعتباراً من  إن  

 . للمجموعة
 
 

 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۲٥ 

 ممتلكات وآالت ومعدات  -٥
 

 م: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰فیما یلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة المنتھیة في  . أ

 
 

 

 آالت ومعدات مباني أراضي إیضاح
 مركبات

 ووسائل نقل
 األثاث واألجھزة

 المكتبیة

أجھزة حاسب 
 آلي واألجھزة
 عدد وأدوات الكھربائیة

 مشروعات تحت
 اإلجمالي التنفیذ

  التكلفة
         

 ۸۳۱٬۳۳۹٬۱٥۸ ٤٬۱۸۲٬۳۲۹ ٥٬۸۱۷٬۳٥٦ ۱۰٬٥۱۱٬٥۹٦ ٤٬٤۰۳٬۳۸۰ ٥٬٤۱۹٬۲٦۷ ٤٦۰٬۱۰۰٬۷۹۷ ۳۲۷٬٦۳۹٬۷۰۸ ۱۳٬۲٦٤٬۷۲٥  م۲۰۱۹أكتوبر  ۱الرصید في 
 ۲۸٬۲۰۹٬۸٤۲ ۲۱٬۷٥۹٬۰۰۷ ۱٥۳٬٦۸٥ ٤۲۷٬۳٤۹ ۱۷۱٬٦۸۲ -- ٥٬٦۹۸٬۱۱۹ -- --  إضافات 

 ) ۳٤۸٬۰۷٤( -- ) ۱۰٬۳۹٦( ) ۱۲۳٬۸۱۷( ) ۱۷٬۲۱۱( ) ۱۹٦٬٦٥۰( -- -- --  إستبعادات
 -- ) ۱۸٬۹۱۷٬۸۰۹( -- ۸۰٬٤۰٥ ۸۹٬٤۳۳ -- ۱٬۳۳۲٬۸٥۸ ۱۷٬٤۱٥٬۱۱۳ --  محول من مشروعات تحت التنفیذ

  ۸٥۹٬۲۰۰٬۹۲٦ ۷٬۰۲۳٬٥۲۷ ٥٬۹٦۰٬٦٤٥ ۱۰٬۸۹٥٬٥۳۳ ٤٬٦٤۷٬۲۸٤ ٥٬۲۲۲٬٦۱۷ ٤٦۷٬۱۳۱٬۷۷٤ ۳٤٥٬۰٥٤٬۸۲۱ ۱۳٬۲٦٤٬۷۲٥  م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰الرصید في 
          

           االستھالك المتراكم
 ۳٥۸٬۹۰۲٬٥٥۹ -- ٤٬۰۱۰٬۳۳٤ ۷٬٦۷۳٬۹٥٦ ۳٬۷۳٦٬٤٤۲ ٤٬۸۲۰٬٥۳۹ ۲۱٤٬۱۰۱٬۰۸۸ ۱۲٤٬٥٦۰٬۲۰۰ --  م ۲۰۱۹أكتوبر  ۱الرصید في 

 ٤۱٬۸۱۹٬٤٥۳ -- ٦۳۸٬٤۱٥ ۱٬۰٦۰٬۳٦۲ ۲٦۹٬۹۱۸ ۲٤۷٬٤۸۸ ۲٥٬۲٥۳٬۷۰۱ ۱٤٬۳٤۹٬٥٦۹ --   المحمل خالل السنة
 ) ۳٤٤٬٦٤۸( -- ) ۱۰٬۳۹٦( ) ۱۲۰٬٤۰۲( ) ۱۷٬۲۱۱( ) ۱۹٦٬٦۳۹( -- -- --  إستبعادات

 ٤۰۰٬۳۷۷٬۳٦٤ --  ٤٬٦۳۸٬۳٥۳   ۸٬٦۱۳٬۹۱٦   ۳٬۹۸۹٬۱٤۹   ٤٬۸۷۱٬۳۸۸   ۲۳۹٬۳٥٤٬۷۸۹   ۱۳۸٬۹۰۹٬۷٦۹  --  م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰الرصید في 
 ۷٬۰۱۰٬٦۰۲ -- -- -- -- -- ۳٬۲۹۷٬۳٤۲ ۳٬۷۱۳٬۲٦۰ -- ز  -٥ خسائر اإلنخفاض في القیمة 

           
           صافي القیمة الدفتریة

 ٤٥۱٬۸۱۲٬۹٦۰ ۷٬۰۲۳٬٥۲۷ ۱٬۳۲۲٬۲۹۲ ۲٬۲۸۱٬٦۱۷ ٦٥۸٬۱۳٥ ۳٥۱٬۲۲۹ ۲۲٤٬٤۷۹٬٦٤۳ ۲۰۲٬٤۳۱٬۷۹۲ ۱۳٬۲٦٤٬۷۲٥  م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۲٦ 

 (تابع) ممتلكات وآالت ومعدات  -٥
 م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰فیما یلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة المنتھیة في  .ب

 

 
 

 

 آالت ومعدات مباني أراضي إیضاح
 مركبات

 ووسائل نقل
 األثاث واألجھزة

 المكتبیة
أجھزة حاسب آلي 
 عدد وأدوات واألجھزة الكھربائیة

 مشروعات تحت
 اإلجمالي التنفیذ

  التكلفة
         

 ۷۸٦٬٤۳٤٬۲۱۸ ۳۸٬٤۳٤٬۳۷۷ ٤٬۹۷۳٬٤۷۳ ۱۰٬۰۹۳٬۳۷٤ ٤٬۳۳۱٬۷٥٦ ٥٬۷۲۳٬۳۱۷ ٤۱۳٬۲۳۳٬۳۱٤ ۲۹٦٬۳۷۹٬۸۸۲ ۱۳٬۲٦٤٬۷۲٥  م۲۰۱۸أكتوبر  ۱الرصید في 
 ٤٥٬٦۸٥٬۷۹٦ ۳۷٬۰۱۸٬۸۲۱ ۸٤۹٬۹۰۸ ٤۰۷٬۲۷۱ ٥۰٬۲٤۹ -- ٤٬٤۳۸٬۸۰٥ ۲٬۹۲۰٬۷٤۲ --  إضافات 

 ) ۷۸۰٬۸٥٦( -- ) ٦٬۰۲٥( (٤۰٤٬۷۹۹) (۱۱٬۳۸۲) (۳۰٤٬۰٥۰) ) ٥٤٬٦۰۰( -- --  إستبعادات
 -- ) ۷۱٬۲۷۰٬۸٦۹( -- ٤۱٥٬۷٥۰ ۳۲٬۷٥۷ -- ٤۲٬٤۸۳٬۲۷۸ ۲۸٬۳۳۹٬۰۸٤ --  محول من مشروعات تحت التنفیذ

  ۸۳۱٬۳۳۹٬۱٥۸ ٤٬۱۸۲٬۳۲۹ ٥٬۸۱۷٬۳٥٦ ۱۰٬٥۱۱٬٥۹٦ ٤٬٤۰۳٬۳۸۰ ٥٬٤۱۹٬۲٦۷ ٤٦۰٬۱۰۰٬۷۹۷ ۳۲۷٬٦۳۹٬۷۰۸ ۱۳٬۲٦٤٬۷۲٥  م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰الرصید في 
          

           االستھالك المتراكم
 ۳۲۱٬۰۷۷٬۱۸۱ -- ۳٬٦۸۹٬۹۰۱ ٦٬۸٥۷٬٦٦۲ ۳٬٤٥٤٬۱۷۲ ٤٬۷٦٥٬٤٦٦ ۱۹۰٬٦۹٤٬۹۸۰ ۱۱۱٬٦۱٥٬۰۰۰ --  م ۲۰۱۸أكتوبر  ۱الرصید في 

 ۳۸٬۳٥۹٬۷۱۳ -- ۳۳٤٬٦۸۲ ۱٬۰۰۱٬۲۳٤ ۲۹۳٬۷٥۲ ۳٥۹٬۱۲۳ ۲۳٬٤۲٥٬۷۲۲ ۱۲٬۹٤٥٬۲۰۰ --   المحمل خالل السنة
 ) ٥۳٤٬۳۳٥( -- ) ۱٤٬۲٤۹( ) ۱۸٤٬۹٤۰( ) ۱۱٬٤۸۲( (۳۰٤٬۰٥۰) ) ۱۹٬٦۱٤( -- --  إستبعادات

 ۳٥۸٬۹۰۲٬٥٥۹ -- ٤٬۰۱۰٬۳۳٤ ۷٬٦۷۳٬۹٥٦ ۳٬۷۳٦٬٤٤۲ ٤٬۸۲۰٬٥۳۹ ۲۱٤٬۱۰۱٬۰۸۸ ۱۲٤٬٥٦۰٬۲۰۰ --  م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰الرصید في 
 ۲٬۲۷۲٬۷۲٤ -- -- -- -- -- ۹٤٤٬٥۱۲ ۱٬۳۲۸٬۲۱۲ -- ز  -٥ خسائر اإلنخفاض في القیمة 

           
           صافي القیمة الدفتریة

 ٤۷۰٬۱٦۳٬۸۷٥ ٤٬۱۸۲٬۳۲۹ ۱٬۸۰۷٬۰۲۲ ۲٬۸۳۷٬٦٤۰ ٦٦٦٬۹۳۸ ٥۹۸٬۷۲۸ ۲٤٥٬۰٥٥٬۱۹۷ ۲۰۱٬۷٥۱٬۲۹٦ ۱۳٬۲٦٤٬۷۲٥  م۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰كما في 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۷ 

 (تابع)ممتلكات وآالت ومعدات       -٥
 

 سبتمبر كما یلي: ۳۰تم توزیع اإلستھالك المحمل للسنة المنتھیة في  .ج

 ۲۰۱۹م  ۲۰۲۰م إیضاح 
    

 ۳٥٬٤۸۲٬۱۸٤ ۳۹٬۰٦٥٬۳۰۱ ۲۰ تكلفة المبیعات
 ۲٬۸۲۹٬۸٤۳ ۲٬٦۸٥٬۰٥۸ ۲۳ مصروفات إداریة 

 ٤۷٬٦۸٦ ٦۹٬۰۹٤ ۲۲ مصروفات بیع وتسویق
  ٤۱٬۸۱۹٬٤٥۳ ۳۸٬۳٥۹٬۷۱۳ 
  

تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات، ممتلكات ومعدات مرھونة لصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودي   .د
  ۳۰("الصندوق") تخص فرع الشركة، مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا، بلغ صافي قیمتھا الدفتریة في  

ملیون لایر سعودي) (إیضاح   ٥٦٫۳لغ  م: مب۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي (  ٤۹٫۸۲م مبلغ  ۲۰۲۰سبتمبر  
یونیو  ٤وقد قامت الشركة بسداد كامل األقساط المستحقة لصندوق التنمیة الصناعیة السعودي بتاریخ  ).۱٥

 وجاري العمل على فك الرھن المذكور.  م،۲۰۲۰
 

م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في ۱۲۹٫۲۲صافي قیمتھا الدفتریة  تتضمن مبانيإن مباني الشركة  .ه
ملیون لایر سعودي)، مقامة على أراضي مستأجرة من ھیئة المدن الصناعیة   ۱۱۹٫۹۱م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰(

ھـ، اإلیجار قابل للتجدید لمدة مماثلة  ۱٤۲۹شوال  ۲۹سنة تبدأ في  ۲۰ومناطق التقنیة بإیجار سنوي رمزي لمدة 
طراف المعنیة، ما عدا مصنعي األعمدة واألبراج بنفس الشروط أو شروط أخرى كما ھو متفق علیھ بواسطة األ

 حیث أنھما مقامان على أرض مملوكة للشركة. 
 

سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۷٦٫۹تقع مباني مصنع الشركة التابعة والبالغ صافي قیمتھا الدفتریة  .و
إلدارة العامة للھیئة  ملیون لایر سعودي) على قطعة أرض مستأجرة من ا ۸۱٫۷م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰م (۲۰۲۰

ھـ بإیجار سنوي إسمي. اإلیجار قابل للتجدید لمدة مماثلة ۱٤۲۷ربیع الثاني    ٥سنة، تبدأ من    ۳٥الملكیة بینبع لمدة  
 .بنفس الشروط وشروط أخرى كما ھو متفق علیھ بواسطة األطراف المعنیة

 
اصة بھا وتم إحتساب القیمة القابلة  قامت المجموعة بدراسة إنخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات الخ .ز

م، على أساس القیمة قید اإلستخدام للوحدة المولدة للنقد التي تم تحدیدھا من ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لإلسترداد كما في 
قبل إدارة المجموعة، والتي تتكون من صافي الموجودات التشغیلیة للقطاعات. عند تحدید القیمة قید اإلستخدام  

نقد، تم خصم التدفقات النقدیة التي تم تحدیدھا بإستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لفترة  للوحدة المولدة لل
م وذلك وفقاً لألعمار اإلنتاجیة المقدرة لآلالت  ۲۰۲٥حتى عام  الزكاةقبل إحتساب  ٪۷٬۲٦خمس سنوات بواقع 

 قطاعي اإلنشاءات والكھرباءمصنعین ضمن والمعدات ذات الصلة ونتج عن تلك الدراسة إنخفاض بموجودات 
م:  ۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي (    ۷٫۰۱  بمبلغ)  أبراج الطاقة الكھربائیة  مصنعو    الھیاكل الفراغیة  مصنع(

. یتأثر إحتساب القیمة  والمباني, وتم توزیع اإلنخفاض في القیمة على اآلالت والمعدات  )ملیون لایر سعودي  ۲٫۲۷
 ویعتبر ذو درجة عالیة من الحساسیة في حال تغیر أي من اإلفتراضات الرئیسیة التالیة: قید اإلستخدام 

 
 خطط األعمال المستقبلیة وتحسینات األداء المستقبلیة. •
 معدل الخصم المستخدم في تقدیرات التدفقات النقدیة.  •
 أسعار وكمیات البیع. •

 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۸ 

 ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)     -٥
 

 المشروعات تحت التنفیذ في المشاریع التالیة: تتمثل  .ح
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۳٬۰۱۰٬۷٥۰ ٥٬۱۹۹٬۰۸٦ مصنع شركة الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة 
 ۹۱۸٬۰٤۷ ۱٬۱۹۸٬٥۸۲ للموردین ةمقدم اتمدفوع

 ۷٬۷۲۸ ۳٤۸٬۷۱۸ عمدةمشروع تحدیث خطي القص األ
 -- ۲۷۷٬۱٤۱ نظمة طاقة الریاحأمشروع 
 ۲٤٥٬۸۰٤ -- األعمدة  –تجدید وتطویر حوض الجلفنة مشروع 

 ۷٬۰۲۳٬٥۲۷ ٤٬۱۸۲٬۳۲۹ 
 

م، تم اإلنتھاء من تحدیث مباني مشروع أنظمة الطاقة الشمسیة بمبلغ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل السنة المنتھیة في  -
عمال  أالمبنى االداري وعمال الكھربائیة والمیكانیكیة وبناء األ أعمال تحدیثي  سعودي تتمثل ف ملیون لایر ۱۷٫٥

. إن المشروع مقام على أرض مستأجرة من ھیئة المدن  وبالتالي تم تحویلھ إلى بند المباني تجدید السور والسفلتھ 
 الصناعیة بإیجار رمزي. 

 
القص بمصنع األعمدة وتم رسملتھم  يمن تحدیث خطم، تم اإلنتھاء ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل السنة المنتھیة في  -

 . سعودي لایر ۲۹۲٬٤٤۹بتكلفة  م۲۰۲۰ینایر  ۳۱بتاریخ 
 

 عقود اإلیجار  -٦
  "عقود اإلیجار". فیما یلي  ۱٦م، قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۲۰۱۹أكتوبر  ۱بتاریخ 

 الحركة على حق إستخدام األصول: 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 -- ۲۸٬۸۱٥٬۷٤۲ م ۲۰۱۹أكتوبر   ۱الرصید في 
 -- ۲٬٦۷۲٬۱٥۸ السنة إضافات خالل  

 -- )۳٤٬۱۰۰( السنة إستبعادات خالل 
 -- )۲٬۸۱۲٬۷٦۰( السنةاإلستھالك خالل 

 -- ۲۸٬٦٤۱٬۰٤۰ م ۲۰۲۰ سبتمبر  ۳۰الرصید في 
 

 تم توزیع اإلستھالك خالل السنة كما یلي:
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 -- ۱٬۸۱۳٬٤٥۱ ۲۰ تكلفة المبیعات
 -- ۸۰۱٬٥۰۰ ۲۳ مصروفات إداریة 

 -- ۱۹۷٬۸۰۹ ۲۲ مصروفات بیع وتسویق
  ۲٬۸۱۲٬۷٦۰ -- 

 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۹ 

 عقود اإلیجار (تابع)    -٦
 

 فیما یلي الحركة على إلتزامات عقود اإلیجار: -
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 -- ۲۷٬۷٦۸٬۹٥۹ م ۲۰۱۹أكتوبر   ۱الرصید في 
 -- ۲٬٦۷۲٬۱٥۸   السنةإضافات خالل  

 -- )۳٤٬۸۹۲(   السنةإستبعادات خالل 
 -- ۱٬٥٤٤٬۷۹۷ للسنة مصروف الفوائد 

 -- )۳٬٤۷۳٬٦٦۳( السنة المسدد خالل  
 -- ۲۸٬٤۷۷٬۳٥۹ م ۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰الرصید في

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

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 -- ۲٬۳۳۰٬٥۰٤ إلتزام متداول 
 -- ۲٦٬۱٤٦٬۸٥٥ إلتزام غیر متداول 

 ۲۸٬٤۷۷٬۳٥۹ -- 
 

 موجودات غیر ملموسة   -۷
سنة   ۱٥إلى    ٥فترة من والتي یتم إطفائھا على  برامج ورخص الحاسب اآلليتتمثل الموجودات غیر الملموسة في 

 .ونصف
 

 خالل السنة كما یلي: تم تحمیل اإلطفاء 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ۱٬۳۹۳ ۷۳٬۱۷۷ ۲۰ تكلفة المبیعات
 ۷۷۹٬۹٥۰ ۸۰٦٬۲۸۳ ۲۳ مصروفات إداریة 

 ۱۷٬۲٥٦ ۲۸٬۹٤۰ ۲۲ مصروفات بیع وتسویق
  ۹۰۸٬٤۰۰ ۷۹۸٬٥۹۹ 
 

 فیما یلي الحركة على القیمة الدفتریة للموجودات غیر الملموسة:
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  

    
    التكلفـــة 

 ۱٤٬۰۸۰٬٥٥٤ ۱٥٬۹۲۱٬٤٤۰  الرصید في أول السنة 
 ۱٬۸٤۰٬۸۸٦ ۱٤۲٬٥۷٦  إضافات خالل السنة 

 ۱٥٬۹۲۱٬٤٤۰ ۱٦٬۰٦٤٬۰۱٦  الرصید في نھایة السنة 
    اإلطفاء المتراكـم

 ۷٬٥۳۲٬٥۰۲ ۸٬۳۳۱٬۱۰۱  الرصید في أول السنة 
 ۷۹۸٬٥۹۹ ۹۰۸,٤۰۰  اإلطفاء المحمـل على السنة 

 ۸٬۳۳۱٬۱۰۱ ۹٬۲۳۹٬٥۰۱  الرصید في نھایة السنة 
 ۷٬٥۹۰٬۳۳۹ ٦٬۸۲٤٬٥۱٥  القیمة الدفتریة كما في نھایة السنة



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳۰ 

 مخزون -۸
 سبتمبر مما یلي: ۳۰یتكون المخزون كما في 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ٦۳۰٬۱۱٦٬۱۷۸ ۳۷۰٬۱۹۸٬۲٦٦  مواد خام
 ۱۱۱٬۲٦۸٬۸۳٥ ۷۷٬۱۹۰٬۱۷۹  إنتاج تام

 ٥۱٬٦۳۸٬۱۳۱ ٥۲٬۱٤٥٬٥٥٤  غیر معدة للبیع قطع غیار
 ۱٦٬٤۳۹٬۹٦۱ ۲۹٬٥۱۲٬٤٤٤  إنتاج تحت التشغیل
 ۸٬۷٥۱٬۷۸۸ ۱۰٬٥۲٥٬۹٥۱  بضاعة بالطریق  

  ٥۳۹٬٥۷۲٬۳۹٤ ۸۱۸٬۲۱٤٬۸۹۳ 
أ  -۸ یخصم: مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة   (۱۰٬۹۷۹٬۷۸٥) )۹٬۱۷۲٬۳۸۲( 

  ٥۲۸٬٥۹۲٬٦۰۹ ۸۰۹٬۰٤۲٬٥۱۱ 
 

 أ فیما یلي الحركة على مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة خالل السنة: -۸
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۸٫۰٥۳٫٦۰۰ ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ الرصید في بدایة السنة 
 ۱٬۱۱۸٬۷۸۲ ۱٬۸۰۷٬٤۰۳ المكون خالل السنة  

 ۹٬۱۷۲٬۳۸۲ ۱۰٬۹۷۹٬۷۸٥ الرصید في نھایة السنة 
 

 ذمم تجاریة مدینة -۹
 
 تتكون الذمم التجاریة المدینة مما یلي:أ  -۹

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 

    

أطراف ذات عالقة  -عمالء تجاریون   ۲٦ ۲۱۹٬۰۷٥٬۹٦۱ ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥ 
 ۹۰٬۱٥٥٬۹۸۱ ۱۲۷٬۰۸٥٬٤٤۳  أخرى أطراف  -عمالء تجاریون 

  ۳٤٦٬۱٦۱٬٤۰٤ ۲۱۸٬۲۹۱٬۱۹٦ 
ج -۹ یخصم: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة  (۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳) )۸٬۱۹۳٬۹۲۳( 

  ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱ ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳ 
 
م  ۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰من إجمالي مبیعات السنة تخص ثمانیة عمالء فقط وبلغ رصیدھم القائم كما في  ٪ ٥۸ ب إن -۹

 . )لایر سعودي  ۱٥٤٬۳٤۸٬٤٤۹م:۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰في   ٪٥۹( لایر سعودي  ۲٦۸٬٦۱۷٬۳۳٤
 

 مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة خالل السنة: ج فیما یلي الحركة في  -۹
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  

    

 ٦٬۲۹۷٬۱٥۹ ۸٬۱۹۳٬۹۲۳  الرصید في بدایة السنة 
 ۱٬۸۹٦٬۷٦٤ ۲٬۳۲۲٬۰٥۰  المكون خالل السنة 

 ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ ۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳  الرصید في نھایة السنة
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳۱ 

 ذمم تجاریة مدینة (تابع) -۹
 
 سبتمبر: ۳۰الذمم التجاریة المدینة كما في  فیما یلي تحلیل أعمار  د  -۹
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

 الرصید المدة
 اإلنخفاض
 الرصید  في القیمة

 اإلنخفاض
 في القیمة 

     
 ۱٤۹٬۳۹۰ ۱٦٤٬٤۷۹٬۸٦٤ -- ۳۰۲٬۳٤۱٬۱٥۷ غیر مستحق 
یوم ۹۰من صفر إلى   ۱۲٬۷۳۷٬۹۷۸ -- ۳٦٬۰۹۱٬۱٥۳ ٤۸۰٬۰٦۰ 

یوم ۱۸۰إلى    ۹۱من   ۲۲٬۰۳٦٬٤٤۱ ٤٬٤٤۷٬۸۳۱ ۱۱٬۱۲۷٬٤٥٤ ۱٬۰۷٥٬۷۱۷ 
یوم  ۱۸۱أكثر من   ۹٬۰٤٥٬۸۲۸ ٦٬۰٦۸٬۱٤۲ ٦٬٥۹۲٬۷۲٦٬٤ ٥۸۸٬۷٥٦ 

 ۳٤٦٬۱٦۱٬٤۰٤ ۱۰٬٥۱٥٬۹۷۳ ۲۱۸٬۲۹۱٬۱۹٦ ۸٬۱۹۳٬۹۲۳ 
 

 .)۳۱تم اإلفصاح عن معلومات إضافیة تتعلق بتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان والسوق في إیضاح (
 

 مقدماً وذمم مدینة أخرىمدفوعات  -۱۰
 تتكون المدفوعات مقدماً والذمم المدینة األخرى مما یلي:

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
    

 ۱۲٬۳۹۳٬۰۳۰ ۱۷٬٤٦۳٬٥۸٤  دفعات مقدمة للموردین
 ً  ۸٬٦۳۱٬۹۰۹ ۷٬۱٤۲٬۸۷۱  مصروفات مدفوعة مقدما

 ۲٬۰۲۷٬۸۹۷ ۱٬٦۳٥٬٥٥۲  ذمم موظفین
 ۲٬٦۲۳٬٦۸۰ --  حساب ضریبة القیمة المضافة 

 ٥۷۰٬۸٤۷ ۷۹۷٬٦۱۸  أرصدة مدینة آخرى 
  ۲۷٬۰۳۹٬٦۲٥ ۲٦٬۲٤۷٬۳٦۳ 

 ) ۱۲۱٬۳٦۸( (۱۲۱٬۳٦۸)  یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
  ۲٦٬۹۱۸٬۲٥۷ ۲٦٬۱۲٥٬۹۹٥ 
 

 نقد وما في حكمھ -۱۱
 سبتمبر مما یلي: ۳۰یتكون النقد وما في حكمھ كما في 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
    

 ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱ ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰  حسابات جاریة -بالبنوك نقد 
 

 رأس المال -۱۲
م بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰م و ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 

  لایر سعودي.  ۱۰ملیون سھم عادي قیمة كل منھا  ٥۰٫۸ملیون لایر سعودي موزع على  ٥۰۸بالكامل مبلغ 
 سبتمبر ھم كما یلي: ۳۰المساھمون الرئیسیون كما في إن 

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 النسبة عدد األسھم  النسبة عدد األسھم 
     

 ۱٦٫۹۳ ۸٬٦۰۰٬٤٤۰ ۱٦٫۹۳ ۸٬٦۰۰٬٤٤۰ شركة عبد القادرالمھیدب وأوالده 
 ۱٦٫۹۳ ۸٬٦۰۰٬٤٤۰ ۱٦٫۹۳ ۸٬٦۰۰٬٤٤۰ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده 

 ۱۱٫۰۹ ٥٬٦۳۳٬۷۲۰ ۱۱٫۰۹ ٥٬٦۳۳٬۷۲۰ المعجل للتجارة والمقاوالتشركة 
 ٦٫۷۷ ۳٬٤۳۹٬۱٦۰ ٦٫۷۷   ۳٬٤۳۹٬۱٦۰ شركة المھنا التجاریة  

   ٥٫۸۳ ۲٬۹٦۱٬٦٤۰  ٥٫۸۳ ۲٬۹٦۱٬٦٤۰ عبد الكریم حمد عبد الكریم المعجل                      
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳۲ 

 اإلحتیاطي النظامي  -۱۳
المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة على الشركة تحویل ما نسبتھ وفقاً ألحكام نظام الشركات في 

من رأس المال. ھذا   ٪۳۰من صافي دخل السنة لتكوین إحتیاطي نظامي حتى یبلغ رصید ھذا اإلحتیاطي  ۱۰٪
  ةیاطي النظامي للسناإلحتیاطي النظامي غیر قابل للتوزیع على المساھمین. لم تقم الشركة بتحویل أي مبالغ إلى اإلحت

 .م نظراً لتكبدھا خسائر۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰في ة المنتھی
 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة -۱٤
 تتمثل حقوق الملكیة غیر المسیطرة فیما یلي: -أ

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٤٦۳٫۱۰٦٫٥۷۸ ٥۰٥٬۰۸۸٬۰۹۷ صافي موجودات الشركة التابعة
المسیطرة  صافي الموجودات العائدة لحقوق الملكیة غیر 

)۲۷٫٥٪ ( ۱۳۸٬۸۹۹٬۲۲٦ ۱۲۷٬۳٥٤٬۳۰۹ 
 

 فیما یلي الحركة على حقوق الملكیة غیر المسیطرة: -ب
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۲٦٬۱۷۳٬۲۱۰ ۱۲۷٬۳٥٤٬۳۰۹ الرصید في أول السنة 
 ۱٬۱۸۱٬۰۹۹ ۲٥٬۲۹٤٬۹۱۷ الحصة في إجمالي الدخل الشامل 

 -- (۱۳٬۷٥۰٬۰۰۰) توزیعات أرباح لحقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ۱۲۷٬۳٥٤٬۳۰۹ ۱۳۸٬۸۹۹٬۲۲٦ الرصید في نھایة السنة 

 
م، قامت الشـــركة التابعة بتوزیع أرباح على المســـاھمین بلغت ۲۰۲۰ســـبتمبر  ۳۰خالل الســـنة المنتھیة فى   -

ا  ا مبلغ  ٥۰قیمتـھ ة غیر المســـــیطرة منـھ ایخص حقوق الملكـی لایر  ۱۳٬۷٥۰٬۰۰۰ملیون لایر ســـــعودى ـم
 سعودي.

 
لدیھا حصة غیر مسیطرة جوھریة فیھا   والتي  التابعة للمجموعةالشركة  یلخص الجدول التالي المعلومات التي تتعلق ب

 قبل أي استبعاد للتعامالت بین شركات المجموعة:
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۹۲٬۰۹۷٬٥٦٥ ۲۰۰٬۱۹۹٬۱۹۲ موجودات غیر متداولة
 ٥٦۲٬۲٤۰٬۳۹۹ ۳۸٥٬۲۳۰٬۷٥۰ موجودات متداولة

 ) ۱۲٬۷۷۰٬۷۷۱( )۳۱٬۲٥۰٬۲۰۷( مطلوبات غیر متداولة
 )۲۷۸٬٤٦۰٬٦۱٥( )٤۹٬۰۹۱٬٦۳۸( المطلوبات المتداولة 
 ٤٦۳٬۱۰٦٬٥۷۸ ٥۰٥٫۰۸۸٫۰۹۷ ٪)۱۰۰صافي الموجودات (

 ۱۲۷٬۳٥٤٬۳۰۹ ۱۳۸٬۸۹۹٬۲۲۷ القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة   
   

 ۲۹٥٬۱۰۸٬۸۹٥ ۹۸۷٬٤۹٤٬۷٦۷ اإلیرادات
 ٥٬۱۳۷٬۱۸٤ ۹۱٬۹٦۱٬۹٦۳ السنة ربح 

 ) ۸٤۲٬۲۷۸( ۱۹٬٥٥۳ ىاآلخر(الخسارة الشاملة)  / الدخل الشامل 
 ٥٬۱۳۷٬۱۸٤ ۹۱٬۹۸۱٬٥۱٦ ٪)۱۰۰إجمالي الدخل الشامل (

   
 ۱٬٤۱۲٬۷۲٦ ۲٥٬۲۹٤٬۹۱۷ ربح مخصص للحصص غیر المسیطرة

على حصص الملكیة    ةالموزع ى اآلخر ة الشاملالخسارة  /الدخل  
 ) ۲۳۱٬٦۲٦( ٥٬۳۷۷ غیر المسیطرة

 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳۳ 

 تسھیالت إئتمانیة -۱٥
 

 تسھیالت بنكیة من بنوك محلیة
ملیار لایر   ۱٫۹۸م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ملیار لایر سعودي ( ۱٫۸۳لدى المجموعة تسھیالت بنكیة بلغ إجمالیھا 

  ۹۲٥م:  ۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي (  ۸۹۸٫٦سعودي) مع بعض البنوك المحلیة بلغ المستخدم منھا مبلغ  
الت بنكیة قصیرة األجل وذلك لتغطیة تتمثل في خطابات ضمان وإعتمادات مستندیة وتسھیملیون لایر سعودي)، 

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

لعامل، باإلضافة إلى قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي طویل األجل لتمویل توسعة وتمویل رأس المال ا 
م. إن كافة التسھیالت ۲۰۲۰مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا والذي تم سداد آخر أقساطھ خالل شھر یونیو  

طة سندات ألمر صادرة من الشركة  البنكیة تحمل بعموالت بنكیة وفقاً لألسعار السائدة في السوق ومضمونة بواس
 األم والشركة التابعة للبنوك المحلیة.

 
 قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي -أ

م على قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي بغرض توسعة ۲۰۱۳أكتوبر  ۳۱حصلت الشركة في 
ودي بفائدة ثابتة، ویسدد القرض  ملیون لایر سع ۱٦٫۹مصنع الیمامة لألعمدة الكھربائیة وملحقاتھا بحد أقصى 

ربیع الثاني  ۱٥م وتنتھي في ۲۰۱٥یولیو  ۳۱ھـ الموافق ۱٤۳٦شوال  ۱٥على أقساط نصف سنویة تبدأ في 
م، ھذا القرض مضمون برھن المباني والمنشآت المقامة أو التي ستقام على  ۲۰۲۰نوفمبر    ۳۰ھـ الموافق  ۱٤٤۲

ً من أجل أرض المصنع مع كامل المصنع وآالتھ ومعدات ھ وتوابعھ وملحقاتھ وكل ما یتم الحصول علیھ الحقا
المشروع، تتضمن اإلتفاقیة بعض الشروط والتي من ضمنھا اإلحتفاظ بنسب مالیة معینة. وقد قامت الشركة 

یونیو  ٤بسداد كافة االقساط المستحقة وأتعاب متابعة القرض لصندوق التنمیة الصناعیھ السعودي بتاریخ 
  ي العمل على فك الرھن المذكور.م، وجار۲۰۲۰

 
 األجل قصیرة القروض -ب

حساب تسھیالت سحب على المكشوف  مسددة تحتالمبالغ غیر في التمثل القروض البنكیة قصیرة األجل 
وتسھیالت قروض قصیرة األجل مع بعض البنوك التجاریة لتمویل متطلبات رأس المال العامل لشركات 

 المجموعة.  
  

 :مما یلي األجل قصیرة البنكیة القروض تتكون
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٤۹۸٬۹۸۷٬٦٥۹ ۳۰۷٬۷٥۳٬٤۰۱ البنك العربي الوطني
 ۱۲۳٬۱۰۹٬۳۸۱ ۸۹٬٥۰۰٬۰۰۰ الفرنسيالبنك السعودي 

 ۳۱٬۹۳۳٬٤۳۳ -- البنك السعودي لإلستثمار
 ۳۹۷٬۲٥۳٬٤۰۱ ٦٥٤٬۰۳۰٬٤۷۳ 

 
 األجل طویلة قروض -ج

 :مما یلي األجل طویلة القروض تتكون
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٦٬۹۱۱٬۸٥٤ -- قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي
 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰ البنك العربي الوطني

 ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٤٦٬۹۱۱٬۸٥٤ 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳٤ 

 تسھیالت إئتمانیة (تابع)  -۱٥
 

 قروض طویلة األجل (تابع)   -ج
 :یلي الموحدة كما المالي المركز قائمة في األجل  طویلة القروض عرض تم

 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۱٬۹۱۹٬۳۰۷ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتداولة  المطلوبات بند تحت المتداول الجزء
 ۳٤٬۹۹۲٬٥٤۷ ۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰ المتداولة  غیر المطلوبات بند تحت المتداول غیر الجزء

 ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٤٦٬۹۱۱٬۸٥٤ 
 

 یلي:  كما األجل القروض طویلة من المتداول غیر الجزء یستحق
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ العام 

   

۲۰۲۱ -- 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 ۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰ اإلجــمالي 
 

 الحركة في القروض -د
 :القروض مما یلي تتمثل الحركة في 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲۷٥٬۳٦۰٬۳۹۸ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ الرصید في أول السنة 
 ۱٬۷٦۷٬۸۲۲٬۲۳۹ ۲٬۲۰۳٬۳۰۷٬۲۳٤ إضافات خالل السنة 
 (۱٬۳٤۲٬۲٤۰٬۳۱۰) (۲٬٤۷٤٬٤۹٦٬۱٦۰) المسدد خالل السنة 

 ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱ الرصید في نھایة السنة 
 

 إلتزام تكالیف تفكیك وإزالة ممتلكات وآالت ومعدات  -۱٦
  ي ضایتمثل اإللتزام في قیمة اإللتزام الناشئ عن إلتزام تكالیف تفكیك وإزالة ممتلكات وآالت ومعدات المنشأة على أر

 . مدة اإلیجارمستأجرة والتي تقتضي إتفاقیة التأجیر على إزالة ما تم إنشاؤه من موجودات في نھایة 
 

م قامت المجموعة برسملة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المحتملة ۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰  في  خالل العام المنتھي
صة بمصنع الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة الصناعیة  لفك وإزالة الموجودات المنشأة على أرض مستأجرة والخا

 ملیون لایر سعودي.    ۲٫۸بمبلغ 
 

لتحدید القیم الحالیة لإللتزام، تعتقد اإلدارة أن معدل الخصم المستخدم ھو   ٪۲قامت المجموعة بإستخدام معدل خصم  
 .إنعكاس لشروط اإللتزام

 
  ۳٥الى  ۱۳الخارجة ھي نفس مدد العقود والتي تتراوح مابین  تتوقع المجموعة ان تكون توقیتات التدفقات النقدیة

 سنة.
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

   

 ۸٫۲٥۸٫٤۷۷ ۱۱٫۲٤٤٫۱۹٤ الرصید في بدایة السنة  
 ۱٦٦٫۹٥۲ ۲۲٥٫٥۰۷ األعباء التمویلیة المحملة

رسملة القیمة الحالیة  للتدفقات النقدیة المستقبلیة المحتملة 
الشمسیةلفك وإزالة مصنع الطاقة   -- ۲٫۸۱۸٫۷٦٥ 

 ۱۱٫۲٤٤٫۱۹٤ ۱۱٫٤٦۹٫۷۰۱ الرصید في نھایة السنة 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳٥ 

 مزایا الموظفین -۱۷
 

 تم إعداد التقییم من قبل خبیر إكتواري خارجي مستقل بإستخدام اإلفتراضات الرئیسیة التالیة:  )أ
ً (للشركة التابعة  ٪۱٫٤۲% للشركة و  ۱٫۱۱ بلغ معدل الخصم م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في  -  ۳۰سنویا

 ).للشركة التابعة ٪۳٫٥للشركة و    ٪۳٫۷٥م بلغ معدل الخصم ۲۰۱۹سبتمبر 
  ۳۰للشركة التابعة سنویاً ( ٪ ۲٫۹۲للشركة و ٪ ۱٫۱۱دل زیادة الرواتبم بلغ مع۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في  -

  للشركة التابعة سنویاً). ٪٥للشركة و   ٪۳٫۷٥م بلغ معدل زیادة الرواتب ۲۰۱۹سبتمبر 
 

 یلي الحركة على إلتزامات مزایا الموظفین:فیما  )ب
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۳۰٬٤۸٦٬٤۱٤ ۳٤٬۰۰۹٬۹٤۸ القیمة الحالیة لإللتزام كما في بدایة السنة 
   مكونات التكلفة المحملة على السنة في قائمة الربح أو الخسارة: 

 ٤٬۰۸۳٬۳۹۹ ۳٬۸٥۰٬۲٥۷ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۱٬۲٤۹٬٤٥۸ ۲٬۱٤۸٬۷۸٦ تكلفة الفوائد

 ٥٬۳۳۲٬۸٥۷ ٥٬۹۹۹٬۰٤۳ إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الربح أو الخسارة 
   

   بنود ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر:
 ۱٬۰٤۹٬۱۹٥ ۳۸٥٬۲٦۳ إعادة القیاس إللتزامات مزایا الموظفین

   

 )۲٬۸٥۸٬٥۱۸( )٦٬۰۷۰٬۸۰٦( المزایا الفعلیة المدفوعة خالل السنة
 ۳٤٬۰۰۹٬۹٤۸ ۳٤٬۳۲۳٬٤٤۸ القیمة الحالیة لإللتزام في نھایة السنة

 
 الحساسیة في إلتزام المزایا المحددة )ج
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
    

 
 معدل التغیر في الرواتب  

 ۳٤٬۰۰۹٬۹٤۸ ۳٤٬۳۲۳٬٤٤۸ أساس
 ۳٦٬۳۱۷٬۱۳۳ ۳٦٬۸۸۱٬٥۹۷ ٪۱زیادة بنسبة 
 ۳۱٬۹۱٦٬٥۰٥ ۳۲٬۰۱۸٬۳۱۷ ٪ ۱نقص بنسبة 

    

 
 معدل الخصم 

 ۳٤٬۰۰۹٬۹٤۸ ۳٤٬۳۲۳٬٤٤۸ أساس
 ۳۲٬۰٦٦٬۳٦۹ ۳۲٬۱۷۳٬٦۸۹ ٪۱زیادة بنسبة 
 ۳٦٬۱۹۲٬۰۱۳ ۳٦٬۷٥٤٬۳۸۷ ٪ ۱نقص بنسبة 

    

    افتراض دراسة إحصائیة للموظفین  
    بیانات العضویة 

 ۱٬۱٥٤ ۱٬۲۸٤  عدد الموظفین 
 ۳۷٫٤٦ ۳۷٫۲٦  متوسط أعمار الموظفین (بالسنوات) 

 ٥٫۰۷ ٥٫۱۹  متوسط سنوات الخبرة السابقة 
 

 فیما یلي تحلیل إجمالي ما یتقاضاه الموظفین خالل السنة:  )د
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ۹۷٬۳۳٥٬٦٥۸ ۱۲۸٬۱۸۳٬۰۹۰  أجور ورواتب
 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲٬۰۹۰٬۷۷۸  مكافآت 

 ٥٬۳۳۲٬۸٥۷ ٥٬۹۹۹٬۰٤۳ ب -۱۷ المزایا المحددة  مصروف
  ۱۳٦٬۲۷۲٬۹۱۱ ۱۰٤٬۱٦۸٬٥۱٥ 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳٦ 

 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى -۱۸
 سبتمبر مما یلي:  ۳۰تتكون المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى كما في 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
    

 ۱۳٬۹٥٤٬۷٦۷ ۱۹٬۷۷٦٬۸٦۹ مصروفات مستحقة
 -- ۱۱٬۱٥۲٬۹۷۳ ضریبة القیمة المضافة 

 ۱٤٬۱۹٥٬۳۹۷ ٥٬۷۲۸٬٤٦۰ دفعات مستلمة مقدماً من عمالء
 ۳٬۲٤۰٬۰۰۰ ۲٬۸۸۷٬٦٥٤ مكافآت وبدالت مجلس اإلدارة 

 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲٬۰۹۰٬۷۷۸ حوافز موظفین مستحقة
 ۳٬۲۷۱٬٥٦۷ ۱٬۳۹۹٬۳۳۲ مصروفات تمویل مستحقة

 ۳٬٥۸۱٬۷۰۷ ۲٬۸٤۲٬۳۱٤ أرصدة دائنة أخرى 
 ٤٥٬۸۷۸٬۳۸۰ ۳۹٬۷٤۳٬٤۳۸ 

 
 اإلیرادات    -۱۹

 :مما یلي یف إیرادات المجموعةندناه تصأموضح 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
    

 ۷۸۱٬۷٥۰٬۸۱۱ ۱٬٥۲٥٬۸۱۸٬٤۷۲  قطاع اإلنشاءات
 ۱۷۷٬٥۲٤٬۳٦۰ ۳٤۱٬٦۰۲٬٥۱٥  قطاع الكھرباء

  ۱٬۸٦۷٬٤۲۰٬۹۸۷ ۹٥۹٬۲۷٥٬۱۷۱ 
 

إن أغلبیة البیع یتم عند نقطة زمنیة محددة عند تسلیم المنتجات، أما اإلیرادات التي تتم على فترة من الزمن فكانت 
ملیون   ۳م: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۱۷٫۷م وبلغت ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰غیر جوھریة خالل السنة المنتھیة في 

 لایر سعودي).
 

 تكلفة المبیعات  -۲۰
 مما یلي: سبتمبر ۳۰في تتكون تكلفة المبیعات للسنة المنتھیة 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ۷۹۱٬٦۲۰٬۷٥۹ ۱٬٤۷٦٬٦۳۰٬۸٥۲  مواد خام مستخدمة
 ٦٤٬۱۱۳٬٦۹۲ ۹٤٬٤۱۷٬٤۷۹  رواتب مباشرة وأجور وما في حكمھا 

 ۳٥٬٤۸۲٬۱۸٤ ۳۹٬۰٦٥٬۳۰۱ ٥ إستھالك
 -- ۱٬۸۱۳٬٤٥۱ ٦ استخدام االصول استھالك حق 

 ۱٬۳۹۳ ۷۳٬۱۷۷ ۷ إطفاء موجودات غیر ملموسة
 ۳٤٬٦۷۲٬۸٥۲ ٥۳٬۷٤۹٬٤٥۳  تكالیف غیر مباشرة أخرى

  ۱٬٦٦٥٬۷٤۹٬۷۱۳ ۹۲٥٬۸۹۰٬۸۸۰ 
 
 
 
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳۷ 

 ربحیة (خسارة) السھم  -۲۱
 

 ربحیة (خسارة) السھم األساسیة
األساسیة بناًء على الربح (الخسارة)  القابل للتوزیع على المساھمین لألسھم تم إحتساب ربحیة (خسارة) السھم 

 ملیون سھم. ٥۰٫۸بتاریخ القوائم المالیة والبالغة  العادیة والمتوسط المرجح  لعدد األسھم العادیة القائمة
 
 (الخسارة) العائد على المساھمین العادیین (األساسي) / الربح )۱

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

العائدة إلى مساھمي الشركة   )الخسارةالربح / (  ٥۰٬٦٥٦٬٤٥٤ (۳۹٬۸۷٦٬٤٦۱) 
 ) ۰٫۷۸( ۰٫۹۹۷ السھم العائد على مساھمي الشركة  )خسارةربحیة / (

 
 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (األساسیة) )۲

 ۲۰۱۹م  ۲۰۲۰م 
 ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ أسھم عادیة مصدرة في بدایة السنة   

 -- -- أثر األسھم المصدرة 
 ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ٥۰٬۸۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في نھایة السنة

 
 ربحیة (خسارة) السھم المخفضة

الربح (الخسارة) القابل للتوزیع على المساھمین لألسھم تم إحتساب ربحیة (خسارة) السھم المخفضة بناًء على 
 . العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة، إن وجد

 
(خسارة) السھم  خالل السنة ال یوجد أسھم مخفضة وبالتالي فإن ربح (خسارة) السھم المخفض الیختلف عن ربحیة 

 األساسیة.
 

 مصروفات بیع وتسویق -۲۲
 سبتمبر مما یلي: ۳۰تتكون مصروفات البیع والتسویق للسنة المنتھیة في 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ۷٬٦۸۷٬۱۲۸ ۳۱٬۳٤٤٬۹۳۳  مصروفات نقل
 ۷٬۲۹۰٬۷۸۳ ۷٬٥۱٥٬٤۳۸  رواتب وأجور وما في حكمھا

 -- ۱٬۷۱۳٬۰۰۰  مصروف مخصص خصومات البیع
 -- ۱۹۷٬۸۰۹ ٦ استھالك حق استخدام االصول 

 ٤۷٬٦۸٦ ٦۹٬۰۹٤ ٥ إستھالك
 ۱۹۸٬۳۷۲ ۳٦٬۰۲۲  دعایة وإعالن 

 ۱۷٬۲٥٦ ۲۸٬۹٤۰ ۷ إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ۱٬۳۱۲٬۸۸٦ --  عمولة مبیعات 

 ۷۰٬۹۹۲ --  إیجارات
 ٦۰۳٬۷۹۰ ۲۹۹٬۷٦۸  أخرى 
  ٤۱٬۲۰٥٬۰۰٤ ۱۷٬۲۲۸٬۸۹۳ 

 
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

۳۸ 

 مصروفات إداریة  -۲۳
 سبتمبر مما یلي: ۳۰تتكون المصروفات اإلداریة للسنة المنتھیة في 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ۲۷٬۷٤۸٬٥۷۰ ۳۲٬۱۷۹٬۹۹٤  رواتب وأجور وما في حكمھا
 ۲٬۰٥۱٬۸۰۲ ۲٬۱٦۰٬۰۰۰  مكافآت وبدالت مجلس اإلدارة 

 ۲٬۸۲۹٬۸٤۳ ۲٬٦۸٥٬۰٥۸ ٥  إستھالك
 ۲٬۰٦۱٬۰۱٦ ۲٬۰۷۲٬۹٤۱  أتعاب مھنیة وإستشاریة

 ۱٬۹۷۷٬۷۰۷ ۱٬۸٦۱٬٥۳۰  مصروفات دعم الحاسب اآللي وإشتركات
 ۸۳۲٬۲۷۲ ۱٬۲٤۹٬۸۹٤  كھرباءھاتف وبرید

 ۷۷۹٬۹٥۰ ۸۰٦٬۲۸۳ ۷ إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 -- ۸۰۱٬٥۰۰ ٦ استھالك حق استخدام االصول 

 ٤۰۸٬۱۹۱ ٦٤۸٬۱٦۷  مصروفات صیانة وإصالح
 ۸۹۹٬۷٥۷ ۳٤٦٬۰۰۷  سفروإنتقاالت

 ۲۰٦٬٦۱۷ ۱۹٥٬۳۹٥  تأمین 
 ۲۱۰٬۱۲۹ ۱٦۷٬۹٤۸  قرطاسیة ومطبوعات

 ۱۸۳٬٥۰۹ ۱٦٬٤۱٦  إیجارات
 ۱٬٤٦۰٬۱٦۰ ۱٬٥۸٥٬۸۳۷  أخرى 
  ٤٦٬۷۷٦٬۹۷۰ ٤۱٬٦٤۹٬٥۲۳ 

 
 إیرادات تشغیلیة أخرى   -۲٤

 سبتمبر مما یلي: ۳۰تتكون اإلیردات التشغیلیة األخرى بالصافي للسنة المنتھیة في 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح  
    

 ) ۲۳۳٬۸۳٥( ۳۸٬٥٤٥  ممتلكات وآالت ومعدات اتستبعادإ) خسائرأرباح / (
 -- ۷۹٤  أرباح تعدیل عقود اإلیجار

 ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱ -- ۲۷ منھامخصصات أخرى إنتفى الغرض 
 ۳۹٬۷۱۷ ۲۹۲٬۷۷۷  فروق أسعار صرف العمالت األجنبیة

 ۱٬٦۹۸٬٦۸۹ --  إیرادات ودائع بنكیة
 ۲٥۱٬۱۹۱ ۱۳۱٬٦۸٤  أخرى 
  ٤٦۳٬۸۰۰ ۱٥٬۹۰٤٬۲۷۳ 

 

 اإلرتباطات الرأسمالیة واإللتزامات المحتملة  -۲٥
 

مقابل الجزء غیر المغطى من خطابات الضمان  م، بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في  )أ(
ملیون لایر  ۱٤٥ملیون لایر سعودي ( ۱۰۷٫٤ البنكیة التي تصدرھا البنوك المحلیة نیابة عن المجموعة 

 م). ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰ سعودي
  ۳٦۱٫٤م بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات إعتمادات مستندیة قائمة مبلغ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في  )ب(

ملیون لایر سعودي)، والتي صدرت في سیاق األعمال العادیة    ۸٦م:  ۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰ن لایر سعودي (ملیو
 للمجموعة. 

لایر   ملیون   ٥٥۰م بلغت اإلرتباطات الرأسمالیة المتعلقة بالمشروعات تحت التنفیذ مبلغ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰في   )ج(
 ملیون لایر سعودي).  ۱۷٫۳م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰سعودي (

 
 صدة مع أطراف ذات عالقة معامالت وأر -۲٦

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساھمین في الشركة وأقربائھم حتى الجیل الرابع، والشركات الزمیلة   -أ
 والشقیقة والمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة.   

 

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

 مع المنشآت واألطراف التالیة: م ۲۰۲۰مارس  ۱۸ھـ الموافق ۱٤٤۱رجب  ۲۳



ش
صناعات الحدیدیة 

ركة الیمامة لل
  

(شركة مساھمة سعودیة)
 

ضاحات حول 
إی

القوائم المالیة
 

الموحدة
 

كما في
 

۳۰
 

سبتمبر 
۲۰۲۰

 م 
بال(

لایر 
ال

سعودي)
 

 

۳۹ 

۲٦
-

   
ف ذات عالقة (تابع)

صدة مع أطرا
معامالت وأر

 
 -ب 

ت مع 
فیما یلي المعامال

ف ذو عالقة للسنة المنتھیة في 
األطرا

۳۰
 

صدة الناتجة عنھا: 
سبتمبر واألر

 
ف ذات عالقة 

معامالت مع أطرا
 

طبیعة العالقة
 

طبیعة المعاملة
 

مبلغ المعاملة 
 

صید كما في
الر

 
 

 
۲۰۲۰

 م
۲۰۱۹

 م 
۲۰۲۰

 م
۲۰۱۹

 م 
ضاح 

تحت بند ذمم تجاریة مدینة (إی
۹:(

 
 

 
 

 
ب وأوالده *  

شركة عبد القادرالمھید
 

مساھم
 

ت
مبیعا

 
٥۷٦٬۲۰۰٬۳٦۸

 
۲۰۰٬۹۹۸٬۹۷۹

 
۱٤٤٬٤۳۰٬۸۱٤

 
٦۹٬۱٥۲٬٦٥۳

 
شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده **

 
مساھم

 
ت

مبیعا
 

٤٥٬۲۰٦٬۰۸۷
 

٤۸٬۹۲۱٬۰٦۷
 

۱۹٬٦۹۳٬٥۱۲
 

۱۳٬۳۹٤٬۱٤۰
 

شركة المھنا التجاریة  
 

مساھم
 

ت
مبیعا

 
۹٤٬٦٤۰٬۱٥۷

 
۱۰٤٬۱۸۹٬۳۱۳

 
۱٦٬٦۷۱٬٥۸۹

 
۱۱٬۰۲٦٬۱٤۰

 
مجموعة المھنا للحدید *** 

 
مساھم

 
ت

مبیعا
 

٦٦٬۱۸٦٬۳۹۹
 

٦٦٬۹٥٦٬٥٤۲
 

۲٤٬۹۳٤٬۹٦۳
 

۲۹٬۳۷۹٬۳٦۲
 

شركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة 
الفوزان  

لمواد البناء)
 

مساھم في  
الشركة التابعة

 
ت

مبیعا
 

٦٤٬٤۰۷٬۸٤۹
 

۲٤٬٦۲۱٬۸٥۹
 

۱۲٬٤۷٥٬٦۸۳
 

٥٬۱۸۲٬۹۲۰
 

شركة المعجل التجاریة 
 

مساھم
 

ت
مبیعا

 
۱۰٬۸۰٤٬٥۰۰

 
۲٬٥٥۱٬۸۰۰

 
۸٦۹٬٤۰۰

 
-- 

 
 

 
 

 
۲۱۹٬۰۷٥٬۹٦۱

 
۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥

 
تحت بند ذمم تجاریة دائنة  

 
 

 
 

 
 

 
ب وأوالده *  

شركة عبد القادرالمھید
 

مساھم
 

ت
مشتریا

 
۱٬۷۳٦٬۷۹۲

 
۱۷٤٫۱٦٤

 
۷٬۹۷٦

 
۱٤٫۱۷٥

 
شركة راشد عبد الرحمن الراشد  

وأوالده **
 

مساھم
 

ت
مشتریا

 
۱٤۱٬۹٦۰

 
۱۰٦٬۱۳۹

 
-- 

-- 
مجموعة المھنا للحدید

 
 ***

 
مساھم

 
ت

مشتریا
 

۱۳٬۸٦۰
 

۹٫۰۳۰
 

-- 
-- 

شركة مدار لمواد البناء (سابقاً شركة 
الفوزان  

لمواد البناء)
 

مساھم في  
الشركة التابعة

 
ت

مشتریا
 

۷۸٬۳۸٤
 

۱٫۰٦۳٫٤۲۲
 

-- 
-- 

 
 

 
 

 
۷٬۹۷٦

 
۱٤٫۱۷٥

 
* یشمل  

ت
ت للمقاوال

صدر لمواد البناء وشركة ثبا
ب وأوالده، شركة م

التعامل مع شركة عبد القادر المھید
 

ت الفنیة
صدر للتجھیزا

وشركة م
  . 

ت األعمال الكھربائیة والمیكانیكیة
** یشمل التعامل مع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده، الشركة السعودیة لخدما

 
وشركة الراشد لمواد البناء.

 
ص المساھم 

*** مجموعة المھنا للحدید تخ
س اإلدارة

ضو مجل
وع

 
هللا المھنا.

مھنا بن عبد 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤۰ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع)   -۲٦
 
وتوجیھ ومراقبة أنشطة  موظفي اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یمارسون السلطة والمسئولیة في تخطیط  -ج

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

 بلغ بند الرواتب واألجور وما في حكمھا خالل السنة مما یلي:
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ طبیعة المعاملة 
    

 ٦٬٦۰۲٬۳۹۳ ٦٬٤۹۸٬۷۳٥ راتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العلیا
 ۲٬۰٥۱٬۸۰۲ ۲٬۱٦۰٬۰۰۰ اإلدارة  مكافآت أعضاء مجلس أعضاء مجلس اإلدارة

 
 مخصصات أخرى -۲۷

 
 فیما یلي الحركة على المخصص خالل السنة: )أ(

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱ --  الرصید في بدایة السنة  
ب -۲۷ مخصص إنتفى الغرض منھ  -- )۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱ ( 

 -- --  الرصید في نھایة السنة 
 
المخصـص المحتـسب للفروقات ما   م۲۰۱۹ـسبتمبر   ۳۰لایر ـسعودي في   ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱یمثل الرصـید البالغ   )ب(

ل وینبع  الجبـی اه ـب اء والمـی ة مرافق الكھرـب اً والمفوترة من شـــــرـك ة فعلـی اه المســـــتھلـك اء والمـی ة الكھرـب بین كمـی
("مرافق") وبین الكمیات المتفق علیھا مع الـشركة التابعة بما یـسمى بند الـسعة المحجوزة وذلك عن الفترة من 

 م.۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰م حتى ۲۰۱٥ینایر  ۱
 

 م یتضمن ما یلي: ۲۰۱۹فبرایر  ۲۸إستلمت الشركة التابعة خطاب من شركة مرافق بتاریخ 
 
 م وما بعد ذلك.۲۰۱٥إعفاء الشركة التابعة من مطالبات بند السعة المحجوزة عن السنوات  -۱
 إعتبار بند شرط السعة المحجوزة في اإلتفاقیة الموقعة مع الشركة التابعة غیر نافذ.  -۲
 

لایر سعودي وتم  ۱٤٬۱٤۸٬٥۱۱ًء علیھ فقد تم رد رصید المخصص المكون في السنوات السابقة والبالغ وبنا
 الموحدة.  إدراجھ في بند إیرادات تشغیلیة أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 
 أرباح موزعة -۲۸

 
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  السنةخالل 

 لم یتم اإلعالن عن ایة توزیعات أرباح من قبل الشركة األم.
 

 م۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰خالل السنة المنتھیة في 
م ۲۰۱۹مارس   ۱۸ھـــ الموافق  ۱٤٤۰رجب   ۱۱وافقت الجمعیة غیر العادیة لمساھمي الشركة التي عقدت بتاریخ 

م بناًء على توصــیتي مجلس اإلدارة ۲۰۱۸ســبتمبر  ۳۰مالیة المنتھیة في  على عدم توزیع أرباح نقدیة عن الســنة ال
 م.۲۰۱۹ینایر  ۸م و۲۰۱۸مایو  ۱۳في 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤۱ 

 الزكاة -۲۹
 
 الوعاء الزكوي )أ(

 
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   اإلضــافات
 ٥۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ـال رأس المـ

 ٤٦٬۹۱۱٬۸٥٤ ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰ قروض ومصادر تمویل أخرى 
 ۳۹٬۹۹۷٬۳۸۹ ٥۱٬۹۲۸٬٥۸٤ مخصصات 

 ) ۸٦٬۲٥۲٬۹۹۹( -- صافي الخسارة المعدلة 
 ٦۱٬٥۹۹٬۲٦۹ ۲۰٬۹۰٥٬۲۳۹ أرباح مرحلة
 ٦۳٬۳٤۹٬۲٤٤ ٦۳٬۳٤۹٬۲٤٤ اإلحتیاطیات

 ۱۰٬٤۹۰٬۳۷٦ -- إضافات أخرى 
 -- ۱۰٬۱۸۳٬۹۳۰ التزامات عقود االیجار

 ٦٤٤٬۰۹٥٬۱۳۳ ٦۸٦٬۸٦٦٬۹۹۷ إجمالي اإلضافات
   

   الخصومات
 ۲۳٤٬۸۲۹٬۷۷۰ ۲۷٦٬٥۲٥٬٦۹۹ ممتلكات، آالت ومعدات (بالصافي)  

 ۱٤٬۹٥۸٬۷۰۳ ۱٦٬۸۳۰٬۱۷۳ مخزون قطع غیار  
 ۳۳۲٬۰۲۷٬۸۱۲ ۲۹۹٬٥۱٦٬٤٤۷ إستثمارات

 -- ۱۰٬٥٥۳٬٦۲٤ حق استخدام أصول 
 ٥۸۱٬۸۱٦٬۲۸٥ ٦۰۳٬٤۲٥٬۹٤۳ إجمالي الخصومات

 ٦۲٬۲۷۸٬۸٤۸ ۸۳٬٤٤۱٬۰٥٤ الوعاء الزكوي 
 -- ۸٦٬۰۳۳٬۸٥٥ یوم)  ۳٦٥الوعاء الزكوي المعدل (
 -- )۲٬۲۱۳٬٦۲٤( صافي الخسارة المعدلة 

 ٦۲٬۲۷۸٬۸٤۸ ۸۳٬۸۲۰٬۲۳۱ أجمالي الوعاء  
 ۱٬٥٥٦٬۹۷۱ ۲٬۰۹٥٬٥۰٦   ٪۲٫٥بواقع الزكاة المستحقة 

 
 شركة الیمامة لحدید التسلیح

 ۲۰۱۹م  ۲۰۲۰م 
   اإلضــافات

 ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ رأس المــال 
 ۱۱۲٬٦۷٤٬۲۹۱ ٦٦٬٤٥٥٬٤۷۹ األرباح المرحلة 

 ٤٦٬۱۳۷٬۳۸۲ ٤٦٬٦٥۱٬۱۰۱ اإلحتیاطیات المرحلة 
المرحلة المخصصات   ۱۱٬۸۷٤٬۹۱٦ ۱۰٬۳٦۱٬۱۱۱ 

) ۳۱٬۷۰۹٬۰٤٤( ٥۹٬٦٥۰٬۹۰٤ أرباح (خسائر) العام المعدلة   
 -- ۱۸٬۳۲۳٬۱۹٦ إضافات أخرى للوعاء

 ٦٥۰۲٬۹٥٥٬٥۹  ٤۳۷٬٤٦۳٬۷٤۰ 
   الخصومات

 ۱٤٤٬٥٥٦٬۱٥٦ ۱٥۲٬۱۲۰٬۹۸٥ ممتلكات وآالت ومعدات (بالصافي)  
 ۸٤٦٬۸۳۹ ٦۹۸٬۲٤۹ الموجودات غیر الملموسة (بالصافي)

 ۳٦٬٤٥۰٬٤۷٦ ۳٤٬٥٥۱٬٦۷۲ قطع غیار
 ۱۸۱٬۸٥۳٬٤۷۱ ۱۸۷٬۳۷۰٬۹۰٦ إجمالي الخصومات

۹۰۳۱٥٬٥۸٤٬٦ الوعاء الزكوي   ۲٥٥٬٦۱۰۲٦۹ 
(من صافي الوعاء الزكوي) ٪۲٫٥الزكاة المستحقة   ۷٬۸۸۹٬٦۱۸ ٦٬۳۹۰٬۲٥۷ 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤۲ 

 الزكاة (تابع)   -۲۹

 المحمل على السـنة   )ب(
وشركتھا التابعة بتقدیم إقرارات منفصلة للزكاة الشرعیة على أساس غیر موحد بإستخدام طریقة  تقوم الشركة 

حقوق الملكیة. تتكون العناصر الرئیسیة للوعاء الزكوي لكل شركة من حقوق الملكیة والمخصصات كما في  
آلالت والمعدات وبعض یطرح منھا صافي القیمة الدفتریة للممتلكات وا بدایة العام والدخل الصافي المعدل،

 البنود األخرى. وفي حال كان الوعاء الزكوي سالباً، ال یكون على الشركة زكاة مستحقة الدفع للسنة.
 

ســبتمبر  ۳۰المالیة المنفصــلة كما في وللســنة المنتھیة في  تم إحتســاب الزكاة للشــركة األم بناًء على القوائم
، ویتم إحتـساب الزكاة للـشركة التابعة (ـشركة الیمامة للحدید التـسلیح) بناًء على القوائم المالیة النظامیة م۲۰۲۰

 .م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لھا كما في وللسنة المنتھیة في 
 

 الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة )ج(
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۸٬۱٤۹٬۰۲۹ ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ الرصید في بدایة السنة 
 ۷٬٥۳۰٬۷۹۱ ۱٤٬۱۰۲٬۸۲٦ المحمل على السنة یضاف: 

 ) ۱۰٬٤۷۸٬۷۳۲( (۷٬۹۷۸٬۷٦۱) یخصم: المدفوعات خالل السنة 
 ۱٥٬۲۰۱٬۰۸۸ ۲۱٬۳۲٥٬۱٥۳ الرصیـد فـي نھایـة السنة 

 
  ۳۰ترى اإلدارة أن مخصص الزكاة المكون یفي باإللتزامات الزكویة المستقبلیة الناتجة عن السنة المنتھیة في 

وكذلك اإللتزامات المحتملة عن الفروقات الزكویة اإلضافیة في حالة صدور قرار اللجنة الضریبیة م  ۲۰۲۰سبتمبر  
 ج).-۲۹( كما ھو مبین في إیضاح ن لایر سعوديملیو ۱۲٫۲اإلستئنافیة بإقرار الفروقات الزكویة البالغة 

 
 الوضع الزكوي )د(

 
 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة

ســبتمبر    ۳۰قامت الشــركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة عن الســنوات منذ بدایة التأســیس حتى العام المنتھي في  
 ۳۰زكاة نھائیة صــالحة حتى م. وبموجبھ قامت الشــركة بســداد الزكاة المســتحقة وحصــلت على شــھادة ۲۰۱۹
 .م۲۰۲۱ینایر 

 
م طالبت فیھ الھیئة العامة للزكاة والدخل ۲۰۱۱م حتى ۲۰۰۸اسـتلمت الشـركة ربوطاً زكویة عن السـنوات من 

ملیون لایر ـسعودي وقامت الـشركة باإلعتراض على الربوط المذكورة وتم   ۹٫۹"الھیئة" بفروقات زكویة بمبلغ 
جنة اإلبتدائیة الزكویة الضـــریبیة، بموجبھ قدمت الشـــركة خطاب ضـــمان للھیئة رفع إعتراض الشـــركة إلى الل

 .م۲۰۱۱العامة للزكاة والدخل بالمبلغ المطلوب. صدر قرار من اللجنة بقبول اإلعتراض عن السنة المالیة 
 

ــ الموافق ۲٦/٦/۱٤۳۹) بتاریخ ۱۸۷٥أصـدرت اللجنة اإلسـتئنافیة الضـریبیة قرارھا رقم ( م ۱٤/۳/۲۰۱۸ھــــ
ــ الموافق  ۱۳/٦/۱٤۳۹) بتاریخ ٤۹۸۹والمصادق علیھ من قبل وزیر المالیة بالخطاب رقم ( م، ۱/۳/۲۰۱۸ھـــ

ة من  ة المنتھـی الـی ة لألعوام الـم دائـی ة اإلبـت ام اللجـن ة أـم ة الشـــــكلـی احـی ة من الـن اف الشـــــرـك حـیث تم قبول اســـــتئـن
ة اإلبتـ ۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتى ۳۰/۹/۲۰۰۸ ة من اللجـن افـی ة االســـــتئـن ت اللجـن ة النظر في إعتراض م، وطلـب دائـی

) تأیید اللجنة اإلـستئنافیة قرار اللجنة اإلبتدائیة بالموافقة على ۱۸۷٥الـشركة موـضوعاً، كما تـضمن القرار رقم (
م والذي یمثل البند الرئیس في ۳۰/۹/۲۰۱۱حسـم مسـاھمة الشـركة في أرض الملیسـا للسـنة المالیة المنتھیة في  

م المعترض علیـھا، وتضـــــمن ـتأیـید ۳۰/۹/۲۰۱۰م وحتى ۳۰/۹/۲۰۰۸ فروق الســـــنوات الـمالـیة المنتھـیة من
الربط الزكوي   م، ولم یـصدر۳۰/۹/۲۰۱۱في    الـشركة في غالبیة البنود المعترض علیھا للـسنة المالیة المنتھیة

م وحتى ۲۰۰۸م حتى تاریخھ، علماً بأن إجمالي الفروقات عن السـنوات المالیة من ۲۰۱۱النھائي للسـنة المالیة  
 .ملیون لایر سعودي ۷٫٥م تبلغ ۲۰۱۰



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤۳ 

 الزكاة (تابع)  -۲۹
 
 الوضع الزكوي (تابع)(ج)  
 

 شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة (تابع)
م من الشــركة تحدید موعد للجلســة ۲۰۲۰وقد طلبت األمانة العامة للجان الضــریبیة في جدة خالل شــھر یونیو 

باألعوام المالیة المنتھیة  الھیئة العامة للزكاة والدخل الخاـصة  الخاـصة بالدعوى المرفوعة من قبل الـشركة على  
م، وقد قامت الشـــركة بذلك واســـتلمت الموعد من األمانة ۲۰۱۰ســـبتمبر   ۳۰م وحتى ۲۰۰۸ســـبتمبر   ۳۰من 

وقد تم عقد الجلسة عن بعد في   .م۲۰۲۰أكتوبر   ۱۳م وھو ۲۰۲۰خالل شھر أغسطس    العامة للجان الضریبیة
وصـدر قرار الجھة القضـائیة بعدم قبول الدعوه لعدم االختصـاص المكاني، وسـوف تقوم الشـركة ذلك التاریخ، 

 بتقدیم دعوى جدیدة لالمانھ العامھ للجان الضریبیة في مدینة الریاض لھذه االعوام. 
 

والتحلیلیة م، بعض المســـتندات والبیانات التفصـــیلیة ۲۰۲۰مارس   ۲۳طلبت الھیئة العامة للزكاة والدخل، في  
م، وقامت الشــركة بتزوید الھیئة بھا خالل ۲۰۱۹ســبتمبر  ۳۰م حتى ۲۰۱٥ســبتمبر   ۳۰الخاصــة باألعوام من 

م بتزوید الشـــركة بالربوط الزكویة المبدئیة ۲۰۲۰م. وقد قامت الھیئھ خالل شـــھر ســـبتمبر ۲۰۲۰شـــھر مایو 
بالمسـتندات التي یمكن ان  –ان رغبت   –، وطلبت من الشـركة تزویدھا م۲۰۱۹ حتى   م۲۰۱٥لألعوام المالیة  

ــدرت  ــھر . وقد أص ــركة بتزوید الھیئھ بھا خالل نفس الش تخفض الفروق الزكویة لھذه االعوام ، وقد قامت الش
، وأظھرت فروقا زكویة بلـغت م۲۰۲۰كتوبر أالھیـئھ الربوط الزكویة المـعدلھ لـھذه االعوام الـمالـیة خالل شـــــھر 

ملیون لایر سـعودي ، وسـوف تقوم الشـركة باالعتراض على الفروق الزكویة خالل شـھر دیسـمبر   ٤٫۷حوالي  
 م. ۲۰۲۰

 
 م.۲۰۱٤م حتى  ۲۰۱۲لم یتم إستالم أي ربوطات عن السنوات من 

 
 شركة الیمامة لحدید التسلیح

م  ۲۰۱۹سبتمبر    ۳۰لي المنتھي في  قدمت الشركة اقراراتھا الزكویة عن األعوام منذ بدایة النشاط حتى العام الما
  ۳۰وقامت بسداد الزكاه المستحقة في تلك االقرارات، وتم الحصول على شھادة زكاه نھائیة صالحھ حتى 

م. انھت الشركة موقفھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من تاریخ تأسیس ۲۰۲۱ینایر
سبتمبر  ۳۰م. اما بالنسبة لألعوام المالیة المنتھیة في ۲۰۱٦بتمبر س ۳۰الشركة حتى العام المالي المنتھي في 

م فإنھا مازالت تحت الدراسة من قبل الھیئة ولم یصدر عنھا اي ربوط زكویة حتى ۲۰۱۸سبتمبر    ۳۰و    ۲۰۱۷
بمبلغ  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰تاریخھ. استلمت الشركة ربط زكوي نھائي معدل عن العام المالي المنتھي في 

الھیئة  م وقد قامت الشركة بتقدیم إعتراض على ھذه الفروقات، استلمتھ۲۰۲۰/ ۲۷/۰۲ بتاریخ لایر ۹۸۳٬۹٦۳
م وقد رفضت الھیئة ھذا االعتراض في تاریخ ۱۸/۰۳/۲۰۲۰ھـ الموافق  ۱٤٤۱/ ۲۳/۰۷بتاریخ 

ى  م بالتظلم لدى األمانة العامة للجان الضریبیة عل۲۰۲۰م. وقامت الشركة خالل شھر یونیو ۱۱/۲۰۲۰/۰٥
 قرار الھیئة برفض اإلعتراض. 

 
 المعلومات القطاعیة -۳۰

تم تحدید أسلوب عرض القطاعات الرئیسیة على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل جوھري 
باإلختالف في منتجات تلك القطاعات. إن ھذه القطاعات منظمة ویتم إدارتھا بشكل منفصل حسب طبیعة الخدمات 

عات التشغیلیة المبینة أدناه عن طریق التمییز في والمنتجات بحیث تشكل كل منھا وحدة منفصلة. یتم تحدید القطا
 األنشطة التجاریة والتي تحقق منھا المجموعة اإلیرادات وتتكبد التكالیف. 

 
یتم مراجعة الخصائص االقتصادیة ویتم تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التنظیم الذي أجراه متخذ القرارات  

 یتم مراجعتھ من قبل اإلدارة العلیا للمجموعة.  التشغیلیة كل ربع سنة على األقل والذي
 تمارس المجموعة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة من خالل قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة: 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤٤ 

 المعلومات القطاعیة (تابع)   -۳۰
 

 قطاع االنشاءات ویشمل اآلتي:  
 إنتاج أنابیب صلب. )أ

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

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

 .مصنع األعمدة الكھربائیة )ب
 . مصنع الیمامة ألنظمة الطاقة الشمسیة الصناعیة )ج
 

 أخرى:
 وتتمثل في ممتلكات تخص اإلدارة العامة.  

 
  التقاریر القطاعیة 

 كما في وللسنة المنتھیة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 

 اإلجمالي خرىأ قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

 ۱٬۸٦۷٬٤۲۰٬۹۸۷ -- ۳٤۱٬٦۰۲٬٥۱٥ ۱٬٥۲٥٬۸۱۸٬٤۷۲ اإلیرادات 
 (۱٬٦٦٥٬۷٤۹٬۷۱۳) -- (۳۳۳٬٦۷٤٬٦۰۷) (۱٬۳۳۲٬۰۷٥٬۱۰٦) تكلفة المبیعات

صافي ربح / (خسارة) 
 ۷٥٬۹٤٥٬۹۹٤ -- (۳٦٬۱٥٤٬۲٤۰)  ۱۱۲٬۱۰۰٬۲۳٤ القطاع

 ۱٬۳۹٦٬۸۹۱٬۷۳۲ ۱۸٬۷۲۳٬۲۷۰ ٤٤٥٬۹۱٦٬۲۱۸ ۹۳۲٬۲٥۲٬۲٤٤ موجودات القطاع
 ٦۱٥٬٤۷۲٬۲۰۹ ۱۸٬۱۳۸٬٤٥۷ ۱۱۱٬۷۸۸٬٤٥۷ ٤۸٥٬٥٤٥٬۲۹٥ مطلوبات القطاع

     
القطاعیة التقاریر     

 كما في وللسنة المنتھیة
 م  ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰في 

 اإلجمالي خرى أ قطاع الكھرباء قطاع اإلنشاءات
    

 ۹٥۹٬۲۷٥٬۱۷۱ -- ۱۷۷٬٥۲٤٬۳٦۰ ۷۸۱٬۷٥۰٬۸۱۱ اإلیرادات 
 (۹۲٥٬۸۹۰٬۸۸۰) -- (۱٦٦٬۲٥٤٬۹۲٥) (۷٥۹٬٦۳٥٬۹٥٥) تكلفة المبیعات

 (۳۸٬٤٦۳٬۷۳٦) -- (۱۸٬۲۳٥٬۹٦۰) (۲۰٬۲۲۷٬۷۷٦) صافي خسارة القطاع
 ۱٬٥٥۲٬۱۲٤٬٦۸٤ ۱۰٬۸۷۸٬۰۸۱ ۳۹۱,۰۹۹٬٥۹۰ ۱٬۱٥۰٬۱٤۷٬۰۱۳ موجودات القطاع
 ۸۳۲٬٥۱٥٬۸۹۲ ۱۱٬۸۷٥٬۳۷٥ ۱۹٥٬٥٥٥٬٤٥۲ ٦۲٥٬۰۸٥٬۰٦٥ مطلوبات القطاع

 
 إدارة المخاطر المالیة -۳۱

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

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

 
 إطار إدارة المخاطر المالیة

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

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



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۳۱
 

 إطار إدارة المخاطر المالیة (تابع)
المسؤولیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. فریق اإلدارة  یتولى مجلس اإلدارة 

ول عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة. یقوم فریق العمل بإجراء إجتماعات ؤالتنفیذیة ھو المس
 دارة بھا من خالل لجنة المراجعة.بشكل منتظم، وأي تغیرات أو أمور تتعلق باإلمتثال للسیاسات یتم إبالغ مجلس اإل

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

ولة  ؤوأنشطة المجموعة. وتھدف المجموعة من خالل التدریب ومعاییر اإلدارة واإلجراءات لتطویر بیئة رقابیة مس
 ع الموظفین على درایة بأدوارھم وإلتزاماتھم.وبناءة بحیث یكون جمی

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

 مالئمة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. 
 

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

 الفردي المتعلق بكل بند.
 

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

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

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 القروض التي حصلت علیھا المجموعة وتحمل بفائدة متغیرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق.  فیما یلي
 

القیمة الدفتریة كما  
 سبتمبر ۳۰في 

 م ۲۰۱۹

القیمة الدفتریة كما 
سبتمبر  ۳۰في 

 ۲۰۲۰م

 

 أدوات مالیة بمعدالت فائدة متغیرة  
   

 قروض ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷
 

أثیر المحتـمل المعقول للتغیر في یعكس  اـئدة في ـتاریخ المركز  ۱۰۰الـجدول أدـناه الـت نقـطة أســـــاس في مـعدالت الـف
 المالي على الربح أو الخسارة مع إفتراض ثبات جمیع المتغیرات األخرى.

 

 

  م۲۰۲۰ )الخسارة(الربح /  م ۲۰۱۹ )الخسارة(الربح / 
الزیادة في نقاط  
األساس المتعلقة 

 الفائدةبأسعار 
 نقطة أساس ۱۰۰

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

الزیادة في نقاط  
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

النقص في نقاط 
األساس المتعلقة 

 بأسعار الفائدة
 نقطة أساس ۱۰۰

 
 
 

 
     

 قروض ٤٬۲۹۷٬٥۳٤ (٤٬۲۹۷٬٥۳٤) ۷٬۰۰۹٬٤۲۳ )۷٬۰۰۹٬٤۲۳(



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤٦ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۳۱
 

 مخاطر العمالت األجنبیة
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أســـعار صـــرف العمالت األجنبیة. إن المجموعة غیر 
معرضــة بشــكل جوھرى لتقلبات أســعار صــرف العمالت األجنبیة خالل دورة أعمالھا العادیة، نظراً ألن تعامالت  

األمریكي، وحیث أن سعر صرف اللایر السعودي   المجموعة الجوھریة خالل السنة تمت باللایر السعودي والدوالر
مثـبت مـقاـبل اـلدوالر األمریكي ـفإـنھ لیســـــت ھـناك مـخاطر ـھاـمة مرتبـطة ـبالتـعامالت واألرصـــــدة المقیـمة ـباـلدوالر  

 األمریكي.  
 

 مخاطر اإلئتمان
تتمـثل مـخاطر اإلئتـمان في ـعدم مـقدرة أـحد أطراف األداة الـمالـیة على الوـفاء ـبإلتزاـماـتھ مـما یؤدي إلى تكـبد الطرف 
اآلخر لخـسارة مالیة. تنـشأ مخاطر التركیز عندما یكون ھناك عدة اطراف ذات أنـشطة متـشابھة أو تمارس أنـشطتھا  

وللحد من متشــابھة تمنعھم من الوفاء بإلتزاماتھم التعاقدیة.  أو لدیھم ســمات إقتصــادیة    الجغرافیةفي نفس المناطق 
ا والتي  ة الممنوـحة لعمالئـھ انـی ة للـحدود اإلئتـم ة نـظامـی اـمت المجموـعة بتطبیق إجراءات موافـق ة ـق انـی المـخاطر اإلئتـم

 تعتمد على التقییم الشامل للعمالء ومعدالت السداد السابقة.
 

كذلك تقوم اإلدارة باإلستمرارفي مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بعمالئھا وتكوین مخصص للخسائر اإلئتمانیة 
المتوقعة. یتم مراقبة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار. ویتم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك محلیة ذات تصنیف  

  ٪ ۸٦خرى بشكل رئیسي من عمالء في السوق المحلیة  وتتركز ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجاریة المدینة واأل
عمالء رئیسیین. وقد تم إظھار الذمم المدینة بقیمتھا القابلة   ثمانمن الذمم التجاریة المدینة المستحقة للمجموعة من 

 لإلسترداد المقدرة. 
 

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

  م۲۰۲۰ م ۱۹۲۰
 أصول مالیة  

 ذمم تجاریة مدینة  ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱ ۲۱۰٬۰۹۷٬۲۷۳
 أرصدة بنكیة ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰ ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱

۲۳۹٬۲۰۱٬۹٦٤ ۳٥٤٬۱۰۲٬۳٥۱  
   

  ۲۰۲۰م م ۲۰۱۹
 أصول مالیة  

 مضمونة * ۷۰٬۱۱٤٬۹٥۹ ٦۳٬٤۸۷٬٥۳٥
 غیر مضمونة ** ۲۸۳٬۹۸۷٬۳۹۲ ۱۷٥٬۷۱٤٬٤۲۹
۲۳۹٬۲۰۱٬۹٦٤ ۳٥٤٬۱۰۲٬۳٥۱  

 
 م، تتضــمن األصــول المالیة المضــمونة األرصــدة البنكیة وذمم تجاریة مدینة بمبلغ۲۰۲۰ســبتمبر   ۳۰كما في  **

ــمانات بنكیة (  ٥۱٬٦٥ ــمونة عن طریق ض ــعودي مض ــبتمبر   ۳۰ملیون لایر س ملیون لایر   ۳٤٫۳۸م:  ۲۰۱۹س
 سعودي).

 

م، تتضمن األصول المالیة المضمونة وغیر المضمونة ذمم تجاریة مدینة  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ ** كما في
  ۱۲۸٬۱۳٥٬۲۱٥م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰لایر سعودي مستحقة من أطراف ذات عالقة (  ۲۱۹٬۰۷٥٬۹٦۱بمبلغ

 لایر سعودي).
 
 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۳۱
 

 مخاطر السیولة 
تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیر األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات 
المالیة. یمكن أن تنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع موجودات مالیة ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھا 
العادلة. یتم إدارة مخاطر السیولة عن طریق مراقبة السیولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالیة الكافیة.  

د اإللتزامات المالیة أو مصادر التمویل والقروض أو اإلعتماد قد ینشأ التركیز في مخاطر السیولة من شروط سدا
على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. فیما یلي اإلستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة في نھایة الفترة  

 والتي تم عرضھا بالمبالغ اإلجمالیة وغیر مخصومة.
 

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

  التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة  

سبتمبر   ۳۰
 سنة أو أقل  م  ۲۰۲۰

 من سنة إلى 
 سنوات  ۳

 سنوات أو  ۳
 أكثر 

فوائد مستحقة  
 لفترات مستقبلیة 

إجمالي  
اإلستحقاقات  

 التعاقدیة 
 إجمالي  

 القیمة الدفتریة 
 

  إلتزامات مالیة غیر مشتقة 
   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 تجاریة دائنةذمم 
إلتزامات عقود  

 اإلیجار
 

۲٬۳۳۰٬٥۰۳ ۳٬۹۳۲٬۷٦٤ ۲۲٬۲۱٤٬۰۹۲ 
 

۱٤٬۳۳٤٬۹٦۸ 
 

٤۲٬۸۱۲٬۳۲۷ 
 

۲۸٬٤۷۷,۳٥۹ 
مصروفات  

مستحقة وذمم  
 ٤٥٬۸۷۸٬۳۸۰ ٤٥٬۸۷۸٬۳۸۰ -- -- -- ٤٥٬۸۷۸٬۳۸۰ دائنة آخرى 

 ٤۹۹٬۷۰۷٬۰٥۱ ۲٦٬٤۳۲٬۷٦٤ ۲۲٬۲۱٤٬۰۹۲ ۱۷٬۲۱۷٬۱۱٥٦٥٬٥ ٦۷۱٬۰۲۳ ٥٤۸٬۳٥۳٬۹۰۷ 
       
  التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة  

سبتمبر  ۳۰
 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 
 ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ۷۰۹٬۰٥۳٬۱٤۱ ۸٬۱۱۰٬۸۱٤ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬٤۹۲٬٥٤۷ ٦٦٥٬۹٤۹٬۷۸۰ قروض 

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



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤۸ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۳۱
 

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

رأسمالیة قویة لدعم التنمیة المستدامة  والحفاظ على قاعدة   تقدیم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرین.
 .ألعمالھا

 
 تبلغ نسبة صافي إلتزامات المجموعة المعدلة إلى صافي حقوق الملكیة ما یلي:

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

 القیمة العادلة.  
 

 
 
 
 
 
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   
   

 ۸۳۲٬٥۱٥٬۸۹۲ ٦۱٥٬٤۷۲٬۲۰۹ إجمالي اإللتزامات 
) ۲۹٬۱۰٤٬٦۹۱( (۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰) یخصم: النقدیة وما في حكمھا   

 ۸۰۳٬٤۱۱٬۲۰۱ ٥۹۷٬۰۱٥٬۲۸۹ صافي اإللتزامات 
   

 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷۸۱٬٤۱۹٬٥۲۳ إجمالي حقوق الملكیة  
 ۷۱۹٬٦۰۸٬۷۹۲ ۷۸۱٬٤۱۹٬٥۲۳ حقوق الملكیة المعدلة 

 ۱٫۱۲ ۰٫۷٦ صافي  اإللتزامات الى حقوق الملكیة 

 م۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰ 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

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

 -- -- -- --  ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱ ۳۳٥٬٦٤٥٬٤۳۱ مدینة تجاریة  ذمم 
 -- -- -- --  ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰ ۱۸٬٤٥٦٬۹۲۰ نقد وما في حكمھ 

 ۳٥٤٬۱۰۲٬۳٥۱ ۳٥٤٬۱۰۲٬۳٥۱  -- -- -- -- 
         المطلوبات المالیة
 -- -- -- --  ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱ ٤۲۹٬۷٥۳٬٤۰۱ قروض وتسھیالت
 -- -- -- --  ٤٤٬۲٤٤٬۷٦۷ ٤٤٬۲٤٤٬۷٦۷ ذمم دائنة تجاریة  

 ٤۷۳٬۹۹۸٬۱٦۸ ٤۷۳٬۹۹۸٬۱٦۸  -- -- -- -- 



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٤۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)   -۳۱
 

 إدارة رأس المال (تابع)
 

 
 تكالیف التمویل -۳۲

 سبتمبر مما یلي: ۳۰المنتھیة في تتكون تكالیف التمویل للسنة 
 م ۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ إیضاح  
    

 ۱۹٬۲۷۹٬۳۷۷ ۲۰٬۰۱۱٬۹۲٦  تكلفة التمویل المحملة المتعلقة بالقروض
الممتلكات األعباء التمویلیة غیر المخصومة لمخصص فك وإزالة 

 ۱٦٦٬۹٥۲ ۲۲٥٬٥۰۷  واالالت والمعدات
 --  ۱٬٥٤٤٬۷۹۷ ٦ مصروف الفوائد المحملة على إلتزامات إیجار طویل األجل 

كما ھو ظاھر في قائمة الربح أو الخسارة إجمالي تكالیف التمویل 
 ۱۹٬٤٤٦٬۳۲۹ ۲۱٬۷۸۲٬۲۳۰  والدخل الشامل اآلخر

    یضاف
الخسارة المتعلقة تكلفة التمویل المحملة على قائمة الربح أو  

 ۱٬۲٤۹٬٤٥۸ ۲٬۱٤۸٬۷۸٦ ۱۷ بإلتزامات منافع الموظفین
 ۲۰٬٦۹٥٬۷۸۷ ۲۳٬۹۳۱٬۰۱٦  أجمالي تكالیف التمویل 

 
 أحداث الحقة -۳۳

للمجموعة أو   المالي المركز على تؤثر قد والتي السنة نھایة منذ ھامة الحقة أحداث وجود بعدم اإلدارة تعتقد
 االفصاحات بالقوائم المالیة بخالف ما تم اإلفصاح عنھ. 

 
 
 
 
 
 

 م ۲۰۱۹سبتمبر   ۳۰ 
 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

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

 -- -- -- --  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  -- -- -- -- 
         المطلوبات المالیة
 -- -- -- --  ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ ۷۰۰٬۹٤۲٬۳۲۷ قروض وتسھیالت
 -- -- -- --  ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ۳۱٬۳۷٤٬۸۹۷ ذمم دائنة تجاریة  

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



  ركة الیمامة للصناعات الحدیدیة ش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في

 سعودي)اللایر بال(
 

٥۰ 

 أحداث ھامة  -۳٤
) عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مسـتوى العالم، مما أدى إلى تعطیل ۱۹انتشـرت جائحة فیروس كورونا (كوفید 

ــببت جائحة فیروس كورونا (كوفید  ــادیة. وتس ــطة االقتص ــعید العالمي. ۱۹األعمال واألنش ــكوك على الص ) في ش
تدابیر دعم مختلـفة في جمیع أنـحاء الـعالم   وأعلـنت الســـــلـطات الـمالـیة والنـقدیة، المحلـیة والدولـیة على الســـــواء، عن

لمواجھة اآلثار الســـلبیة المحتملة. قامت المجموعة بتكوین فریق عمل لتقییم اآلثار المتوقعة على أعمال المجموعة 
داـخل المملـكة وـخارجـھا (إن وـجدت)، وإلجراء دراســـــة أولـیة بغرض مراجـعة وتقییم المـخاطر المحتمـلة والمتعلـقة 

ت المواد الخام، والموارد البشــریة، مســتویات المخزون الحالیة، وضــمان اســتمرار تشــغیل مرافق بســلســلة إمدادا
 اإلنتاج لشركات المجموعة دون انقطاع. 

 

ــي فیروس كورونا (كوفید  ــات ۱۹ -وقد تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن تفشـ ) تحدیث المدخالت واالفتراضـ
م. وتم تقدیر الخسـائر االئتمانیة المتوقعة ۲۰۲۰ سـبتمبر  ۳۰لمتوقعة كما في المسـتخدمة لتحدید الخسـائر االئتمانیة ا

بناًء على مجموعة من الظروف االقتصـــادیة المتوقعة كما في ذلك التاریخ بالنظر إلى التطور الســـریع للوضـــع، 
حدید ـشدة واحتمالیة وأخذت المجموعة في االعتبار تأثیر التقلب العالي في عوامل االقتـصاد الكلي المـستقبلیة، عند ت

 السیناریوھات االقتصادیة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 
 

العوامل الكیفیة   ى) عل۱۹ -باإلضـــافة إلي ذلك فلقد أعطت المجموعة إعتبارات خاصـــة فیما یتعلق بتأثیر (كوفید 
مالیة، والتي انعكسـت نتائجھا  والكمیة عند تحدید ما إذا كانت ھناك مؤشـرات لإلنخفاض في القیمة لألصـول غیر ال

 نخفاض في قیمة األصول غیر المالیة كما في ذلك التاریخ.اإلى عل
   

درـجة  الغ الـم د المـب دـی ة في تـح الـی ة الـح ــادـی ات األقتصـــ ة للتقلـب أثیرات المحتمـل ار الـت ة في اإلعتـب د أـخذت المجموـع لـق
، وبالرغم من ذلك ل المعلومات المتاحة حالیاً ألصـولھا المالیة وغیر المالیة وتعد ھذة أفضـل تقدیرات اإلدارة في ظ

 تظل ھذة المبالغ المدرجة ذات حساسیة عالیة لتقلبات السوق.
 

اـعة ـبأن ـلدى  دأ االســـــتمرارـیة، وـلدیـھا القـن اً لمـب كـما أجرت إدارة المجموـعة تقییمـھا لـقدرتـھا على االســـــتمرار وفـق
القریب. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیس لدیـھا أي المجموعة الموارد الـكافـیة إلســـــتمرار أعـمالـھا في المســـــتقـبل 

شـكوك جوھریة في مقدرة المجموعة على االسـتمرار وفقاً لمبدأ االسـتمراریة. لذلك، ال تزال المجموعة تعد القوائم 
 المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

 
 إعتماد القوائم المالیة  -۳٥

  ۲۸الموافق ھـ (۱٤٤۲ األولىجمادى  ۱۳تم إعتماد القوائم المالیة الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 
 ). م۲۰۲۰ دیسمبر



 
 
 
 
 

 إختیار مراجع الحسابات

 

 
 
 



 
 

 

ن لجنة المراجعة الذي يخص  خطاب ن مراجع الحسابات  ةأو إعادتعيي     المنتهيةلسنة المالية لتعيي 
ن
سبتمبر   30 ف

 . م2021

ن                            رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة             إىل مي   المحبر

 وبركاته، السالم عليكم ورحمة هللا 

كات  جعة وصالحيتها ومسئوليتها الفقرة  لجنة المرا  اختصاصات(  55حسب المادة ) )ج( البند األول من الئحة حوكمة الشر

وبعد   المراجعة  لجنة  قامت  شاد فقد  بطلب عروض    االستر كة  الشر إدارة  كاتبمرئيات  معتمدامراجعي حس   من شر ي بات 
ف  ة 

:  المملكة العربية السعودية  للقيام بما يلي

   المعادة بققاا للمعاا تل الادولياةاليمااماة للصااااااااااااااانااعاات الحاديادياة    لشرررر  ر الموحادة   القوائم الماالياة فحص (1
 
لمعياار وفقاا

( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من ققل المراجع المسااتقل للمأةاااة" المعتمد  2410الفحص ) تارتقابا

ي المملكة العربية السعودية لألرباع ا
ي التواريااااخ التالية: ف 

ي تأتهي ف 
 لسنوية التر

 م. 2120مارس  31 (أ 

 م. 2120 ونيو   30 (ب

 م. 2120ديسمتر   31 (ت

للمعا تل  المعدة بققا اليمامة للصااااااااااااااناعات الحديدية      لشرررر الموحدة وكذلك المنفصاااااااااااااالة  مراجعة القوائم المالية    (2

ي    يةالمنته  المالية للساااانة  ةالدولي
 ل  ،م2120ساااا تمتر   30ف 

 
ي المملكة العربية لالدولية    معا تل لوفقا

لمراجعة المعتمدة ف 

 . السعودية

كة اليمامة للصناعات الحديدية  الزكوي إعداد وتقديم اإلقرار  (3 ي  المنتهية المالية للسنةلشر
 . م2021س تمتر  30ف 

ي الحسابات  الواردة من ققل   دراسة العروض  تم
ات ومؤهالت الفريق المكلف من كل  مدققر كة واألتعاب الواردة من حيث ختر   شر

 من:  كلل

ي   .1 ي إم جر كاه  -السادة/ كي بر   545  القوائم المالية الموحدة ومراجعة  لفحص    أتعابها بلغت    وقد  -(KPMG)  -  الفوزان وشر

ألف ريال    35بمقلغ وقدرة  الزكاة يضاف لها أتعاب  (  ريال  ألف خمسمائة وخمسة وأربعون  فقط  )سعودي  ف ريال  الآ

 (.  ريال ألف وثمانونخمسمائة فقط ألف ريال ) 580,000ليصبح المجموع  

فقط  )  آالف ريال  505لفحص ومراجعة القوائم المالية الموحدة    أتعابها قد بلغت  و   -   EY))-  اند  ونغ  أرنستالسادة/   .2

ألف ريال    560ألف ريال ليصبح المجموع    55بمقلغ وقدرة    الزكاة  يضاف لها أتعاب  ( ألف ريال  وخمسةخمسمائة  

 (. ألف ريال وستونخمسمائة فقط )

 2من  1ص



 
 

 

كاه  محمد العمريالسادة/ الدكتور   .3   445لفحص ومراجعة القوائم المالية الموحدة    أتعابها قد بلغت  و   -  (BDO)  -  وشر

ريال   ريال  وأربعونأربعمائة وخمسة  )فقط  ألف  لها   ( ألف  ريال   25بمقلغ وقدرة  الزكاة    أتعابيضاف  ليصبح    ألف 

 (. ألف ريال وسقعونأربعمائة فقط ألف ريال ) 470المجموع  

كاؤهشر السادة/   .4 كاؤه()البسام   -كة إبراهيم أحمد البسام وشر لفحص ومراجعة القوائم   أتعابها قد بلغت  و   (PKF)  - وشر

بمقلغ وقدرة    الزكاة  يضاف لها أتعاب  ريال(  ألف  نثالثمائة وخمسة وخمسو )فقط    آالف ريال  355المالية الموحدة  

 (. ألف ريال نثالثمائة وخمسة وسقعو ألف ريال )فقط  375ألف ريال ليصبح المجموع  20

ة  وتدقيق القوائم المالية الموحد  ومراجعةلفحص    كذالو لجنة المراجعة المرشحيل  التالييل     ترشح سبق،وبناء عل ما  

ي  
 :2021س تمتر  30المنتهية ف 

ي  .1 ي إم جر كاه  -السادة/ كي بر  (  KPMG) -الفوزان وشر

كاؤهشر السادة/  .2 كاؤه()البسام  -كة إبراهيم أحمد البسام وشر  ( PKF) -  وشر

كة ب لجنة المراجعة المجلس الموقر   توصي  كاؤه/  تعييل  شر كاؤه( -إبراهيم أحمد البسام وشر لفحص   وذلك (، PKF)-)البسام وشر

ي    المنتهيةمراجعة وتدقيق القوائم المالية  و 
ي  إلضافة إىل  ابم،  2120س تمتر    30ف 

  30الربااع االول من السنة المالية المنتهية ف 

كة    ن ألك  وذل   ، (ألف ريال  نثالثمائة وخمسة وسقعو ألف ريال )فقط    375   باتعاب تقلغ ،  م2022س تمتر   كاؤه شر   البسام وشر

والتاكد من تطبيقها، وبناء عل ما    (IFRS) مراجعة متطلقات معا تل المحاسقة الدولية لالالزمة  وفر لد ها الكفاءات المهنية  تت

العديد من شر  ة و سمعة جيدة ووجود  به من ختر انخفاتتمتع  لد ها و  العامة  المساهمة  تكلفة  كات  و    التدقيقخدمات  ض 

  . المراجعة

 تحياتنا، وتققلوا 

 

ي    رئيس لجنة المراجعة   ييتل

  

 العوهلي  ز عقد العزيبن  د عقد الحمي

 2من  2ص 

 

 

 



 
 
 
 
 

 للمساھمین تقریر لجنة المراجعة

  
 
 
 

 







 
 
 
 

 

 محضر تبلیغ المجلس عن التعامالت مع 
 اطراف ذات عالقة

 
 
 
 

















 
 
 
 
 

المراجع الخارجي عن تعامالت تقریر 
 الشركة مع االطراف ذات عالقة

 



 كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

مركز زهران لألعمال، الدور التاسع 
 شارع األمير سلطان 

 55078ص. ب 
 21534جدة 

 المملكة العربية السعودية 

+ 966 12 698 9595 هاتف
+ 966 12 698 9494 فاكس

www.kpmg.com/sa إنترنت

1992/3/11صادر في  323/11/46ترخيص رقم 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة  

شريك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي  العربية السعودية وعضو غير 

 ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. 

تقرير التأكيد المحدود المستقل
للسـادة مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية 

شركة مساهمة سعودية

فيما إذا بيان  ، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف  )"الشركة"(  شركة اليمامة للصناعات الحديديةبناًء على طلب إدارة  
لم يتم "( التأكيدالمفصل أدناه )"الموضوع محل التأكيد بأن الموضوع محل  يجعلنا نعتقد لفت انتباهناكان هناك أي أمر قد 

 قة"(.الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه )"الضوابط المنطبالجوانب ، من جميع إعداده

التأكيدالموضوع محل 

المرفق في الملحق   وأعضاؤه المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس اإلدارة  التأكيد الرتباط التأكيديتعلق الموضوع محل 
شركة  ( من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة 71( )"التبليغ"( والمعد وفقاً لمتطلبات المادة )1رقم )

لشركة وشركتها التابعة ا قبل من نُفذتمن المعامالت التي  التبليغ يتكون .)"الشركة"( اليمامة للصناعات الحديدية
مصلحة شخصية   شركةالوالتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة ، م2020سبتمبر  30خالل السنة المنتهية  )المجموعة( 

فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

م(. 2015 -هـ 1437السعودي الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار )من نظام الشركات  71المادة  . 1

مسؤوليات اإلدارة

وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط التأكيد مسؤولين عن إعداد الموضوع محل  الشركةإن إدارة ورئيس مجلس إدارة 
مسؤولة عن إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية مالئم إلعداد وعرض الموضوع محل  الشركةالمنطبقة. كما أن إدارة 

خالياً من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة، واالحتفاظ التأكيد 
 بسجالت كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.  

مسؤولياتنا

اط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً بناًء على ارتبالتأكيد  تنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل  اإن مسؤولي
"ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية   3000للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد 

ً لما تم االتفاق عليه مع إدا رة  التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا االرتباط وفقا
 . الشركة

استنتاجنا، والتي ال توفر كافة األدلة   يستند اليه تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي 
المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف حكمنا  الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات المنفذة على  

ة باالعتبار فعالية الرقابأخذنا   وعلى الرغم من أننا، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ.  التأكيدجوهري في الموضوع محل  
الداخلية لإلدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به ال يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام 

 الرقابة الداخلية. 
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تقرير التأكيد المحدود المستقل
 للسـادة مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية )يتبع(

شركة مساهمة سعودية

االستقاللية ورقابة الجودة 

وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد   الشركة نحن مستقلون عن 

 الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. 

في ذلك السياسات واإلجراءات  ( وبناًء عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما 1معيار رقابة الجودة )مكتبنا يطبق 

 الموثقة بشأن االمتثال مع المتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص اإلجراءات 

من ارتباط التأكيد  منها في المدىإن اإلجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل 

أقل بكثير من التأكيد الذي  هو ، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود وبناًء عليهالمعقول. 

 قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.يتم الحصول عليه فيما لو س

وال التأكيد وكجزء من هذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل 

 منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي. التأكيد للسجالت أو المصادر األخرى التي تم استخراج الموضوع محل 

إجراءاتنا وال تقتصر على:تشتمل 

.  الشركةود من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة لدى مناقشة اإلدارة حول عملية الحصول على األعمال والعق •

الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة والذي يتضمن جميع األعمال والعقود المنفذة من قبل أي من   •

 (؛1 ملحقخالل السنة؛ ) الشركةكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة  سواء بش الشركةأعضاء مجلس إدارة 

بإبالغ مجلس اإلدارة باألعمال  عضو مجلس اإلدارة  مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إلى قيام   •

الخصوص  والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس اإلدارة، وبأن هذا العضو لم يقم بالتصويت على القرار الصادر بهذا  

 باجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛

(؛1ملحق الحصول على الموافقات الالزمة المتعلقة بتلك المعامالت المذكورة في تبليغ رئيس مجلس اإلدارة ) •

الحصول على تأكيد من عضو مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خالل السنة؛ و •

التأكد من أن إجمالي المعامالت المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة مطابقة إلجمالي مبالغ  •

 المراجعة. الموحدة ( من القوائم المالية 26المعامالت المدرجة في اإليضاح )

استنتاج التأكيد المحدود

أن الموضوع لم يلفت انتباهنا أي أمور تجلعنا نعتقد ، حصلنا عليهابناًء على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة واألدلة التي 

 الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.الجوانب ، من جميع التأكيد لم يتم إعدادهمحل 
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تقرير التأكيد المحدود المستقل
 اليمامة للصناعات الحديدية )يتبع(للسـادة مساهمي شركة 

شركة مساهمة سعودية

القيد على استخدام تقريرنا

ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات   الشركةتم إعداد تقريرنا بناًء على طلب إدارة  
 ( من نظام الشركات السعودي وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر. 71المادة )

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد الشطيريناصر 

 454ترخيص رقم 

هـ1442 ىاألولجمادى  22 جدة في
 م2021 يناير 6الموافق 
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