
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطني للحديد والصلب شركة 
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  شركة وطني للحديد والصلب  
 ( مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 صفحة  فهرس 

 - تقرير المراجع المستقل

 1 قائمة المركز المالي  

 2 لخسارة والدخل الشامل اآلخر  ربح أو اقائمة ال

 3 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 4 قائمة التدفقات النقدية  

 24-5 إيضاحات حول القوائم المالية  



 

 المستقل المراجع تقرير

 

 مساهمي شركة وطني للحديد والصلبإلى السادة/ 

 (مقفلة  )شركة مساهمة سعودية

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 الرأي 

قائمة و، م2020ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في تي تشمل الو ،)"الشركة"( والصلبوطني للحديد لشركة القوائم المالية راجعنا لقد 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة التغيـرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، 

 . المهمةخص للسياسات المحاسبية القوائم المالية، بما في ذلك ملبواإليضاحات المرفقة 

م، 2020ديسمبر 31كما في  للشركةالمركز المالي  ،من جميع الجوانب الجوهرية ،بشكل عادلالمرفقة تعرض  وفي رأينا، فإن القوائم المالية

ً للمعايير الدولية   ،المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقرير الماليوأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

 .مراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للالمعتمدة من والمعايير واإلصدارات األخرى 

 أساس الرأي 

موضحة بالتفصيل مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير والعربية السعودية.  المملكة لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في

ً  الشركةنحن مستقلون عن وفي تقريرنا. الوارد مراجعة القوائم المالية"  عنمراجع الفي قسم "مسؤوليات  لقواعد سلوك وآداب المهنة  وفقا

في و القواعد.لهذه وفقاً بمسؤولياتنا األخالقية يضاً أينا وقد وف  ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، والسعودية  العربية المملكة في المعتمدة

 .إلبداء رأيناكافية ومناسبة لتوفير أساس  عدت  أدلة المراجعة التي حصلنا عليها ن اعتقادنا، فإ

 األمور الرئيسة للمراجعة

. الحاليةعند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة البالغة األهمية  ، بحسب حكمنا المهني،لها للمراجعة هي تلك األمور التي كانت األمور الرئيسة

 األمور.هذه في رأياً منفصال ونحن ال نقدم وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، 

 للمراجعة ةرئيسال ورماأل
 ةر الرئيسواألم التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع كيفيةال

 للمراجعة

 يراداتاالعتراف باإل (1

ألهميةًمبلغًاإليراداتًوالمخاطرًالكامنةًإلثباتًًنظرا ً

اإليراداتًبأعلىًمنًقيمتهاًالفعليةًأوًإثباتهاًبشكلًغيرً

تمًً،التحكمًبالبضاعةًأوًنقلًالخدمةًللعميلمناسبًقبلً

 .للمراجعةًرئيسياعتبارًهذاًأمرً

 يتعلق باإلعتراف باإليرادات:قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما 

  تقييم التصميم والتنفيذ واختبار الفعالية التشغيلية إلجراءات

 الرقابة ذات الصلة بعملية إثبات اإليرادات.

 .الحصول على فهم لعملية إثبات اإليرادات 

 الشركةب اإليراداتسياسات تحقق  الئمةمدى م قياس. 

 .القيام بإجراءات فحص مستندي وتحليلي 

 جراءات القطع للتحقق من تسجيل اإليرادات في فتراتها إ

 الصحيحة.

 



 

 

 )تتمة( المستقل المراجع تقرير

 

 مساهمي شركة وطني للحديد والصلبإلى السادة/ 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة (

 )تتمة( التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 )تتمة(للمراجعة  الرئيسة األمور

 األمور الرئيسة للمراجعة
 ةر الرئيسواألم التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع كيفيةال

 للمراجعة

 تقييم المخزون (2

م، 2020ديسمبر  31بلغ رصيد المخزون كما في 

  40,388,467م: 2019لاير سعودي ) 52,082,743

 لاير سعودي(.

للتحقق صافي القيمة القابلة  يظهر المخزون بسعر التكلفة أو

أيهما أقل وتقوم الشركة، عند اللزوم بتكوين مخصص 

. تحدد الشركة مستوى التقادم لبنود والمتقادم للمخزون الراكد

المخزون باألخذ في اإلعتبار طبيعتها وأعمارها وصالحيتها 

وتوقعات بيعها بإستخدام االتجاهات السابقة وعوامل نوعية 

 أخرى.

كما تقوم اإلدارة بتاريخ كل تقرير بمراجعة تقييم المخزون  

ويتم تخفيض تكلفة المخزون عندما يتوقع بيع المخزون بتكلفة 

 أقل.

اعتبرنا ذلك أمر رئيسي للمراجعة بسبب األحكام 

واإلفتراضات الهامة التي طبقتها اإلدارة عند تحديد مخصص 

 .إنخفاض المخزون

ًرقم ًإيضاح ًإلى ًالرجوع حول القوائم المالية ً(5)ًيرجى

ً)ًلإلطالع على السياسة المحاسبية ًرقم (9ًوإيضاح

 لإليضاحاتًذاتًالصلة.

 تقييم المخزون:ب فيما يتعلقالتالية المراجعة جراءات بإمنا ق

  تقييم التصميم والتنفيذ واختبار فاعلية رقابة الشركة حول

 تحديد ومراقبة مخصص المخزون الراكد؛

 حاسبية للشركة المتعلقة بالمخزون الراكد تقييم السياسة الم

من خالل إجراء إختبار بأثر رجعي ومقارنة التقديرات 

 السابقة مع النتائج الفعلية.

  ختبار التحقق من صحة تقرير أعمار المخزون اإجراء

إنخفاض المستخدم من اإلدارة في تقييمها لمخصص 

 المخزون.

  احتسابه المخزون تم إنخفاض التحقق من أن مخصص

 وفقاً لسياسة الشركة وعلى أساس تقرير أعمار المخزون.

  االستفسار عن أي مخزون راكد يتم تحديده خالل

 حضورنا للجرد الفعلي للمخزون.

  اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق لمخزون اإلنتاج التام

باألخذ في االعتبار الترحيل الفعلي للمبيعات في نهاية 

المستخدمة من قبل اإلدارة للتحقق ما السنة واإلفتراضات 

إذا تم تقييم المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة 

 للتحقق أيهما أقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )تتمة( المستقل المراجع تقرير
 

 مساهمي شركة وطني للحديد والصلب إلى السادة/ 

  )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )تتمة( الماليةالتقرير عن مراجعة القوائم 

 خرىاألمعلومات ال

 ،المراجع عنها بخالف القوائم المالية وتقرير ،م2020لسنة  للشركة في التقرير السنويالمدرجة المعلومات من المعلومات األخرى تتألف 

 .السنوي هاتقريرمسؤولة عن المعلومات األخرى في هي الاإلدارة و

 .االستنتاج التأكيدي بشأنهاالمعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال رأينا في القوائم ال يغطي و

فيما إذا كانت عند القيام بذلك النظر ، وأعاله المحددة قراءة المعلومات األخرىتتمثل في بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسئوليتنا يتصل فيما 

إذا كانت المعلومات  أو ماالمراجعة،  أثناءالمعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها 

فة بشكٍل جوهري بأية صورة أخرى حرَّ  إلى استناداً  في هذه المعلومات األخرى تحريف جوهريوإذا توصلنا إلى وجود  .األخرى تبدو م 

 .وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن .بالتقرير عن تلك الحقيقةن ومطالبالعمل الذي قمنا بتنفيذه، فإننا 

 المالية  القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  بشكل عادلاإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها 

ً  راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للمالمعتمدة من والمعايير واإلصدارات األخرى  ، وهي شركةللاألساسي نظام الونظام الشركات ل ووفقا

غش أو بسبب سواء  ،جوهريالتحريف الضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من ى أنها المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تر

 خطأ.

مقتضى  حسبب اإلفصاحوالبقاء كمنشأة مستمرة وعن على  الشركةتقييم قدرة وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن 

أو  الشركةلدى اإلدارة لتصفية االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية واستخدام أساس االستمرارية، المتعلقة بعن األمور  الحال،

 .لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلكإيقاف عملياتها، أو 

 .الشركةالتقرير المالي في آلية عن اإلشراف على  المسؤولون مه ، أي مجلس اإلدارة،والمكلفون بالحوكمة

 المالية  القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات

إصدار و، غش أو خطأ بسبب سواءً  ،التحريف الجوهريمن تخلو إذا كانت القوائم المالية ككل عما تأكيد معقول إلى  الوصولتتمثل أهدافنا في 

لمعايير لأن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لكنه ال يضمن من التأكيد،  التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ ومراجع الذي يتضمن رأينا. التقرير 

تنشأ التحريفات عن ويمكن أن . عند وجودهجوهري التحريف الستكشف دائماً عن المعتمدة في المملكة العربية السعودية مراجعة الدولية لل

على القرارات االقتصادية منفردة أو في مجملها،  ،تؤثرقد أنها بدرجة معقولة وقع يمكن التجوهرية إذا كان  التحريفات وت عَد ،غش أو خطأ

 هذه القوائم المالية.على أساس التي يتخذها المستخدمون 

نحافظ الحكم المهني ونمارس للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا فقاً والتي تتم وكجزء من عملية المراجعة 

 :ونقوم أيضاً بما يلي. طوال المراجعةالمهني الشك نزعة على 
 

  تلك تستجيب لغش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة بسبب  سواءً  ،جوهري في القوائم الماليةالتحريف الوتقييم مخاطر تحديد

ناتج الجوهري التحريف اليعد خطر عدم اكتشاف ورأينا. لتوفير أساس إلبداء ومناسبة المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية 

أو تجاوز أو إفادات مضللة متعمد إغفال ذكر عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو 

 للرقابة الداخلية.

 

 



 

  )تتمة( المستقلالمراجع  تقرير

 إلى السادة/ مساهمي شركة وطني للحديد والصلب

 مقفلة()شركة مساهمة سعودية 

 )تتمة( التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 )تتمة(المالية  القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات
 

 وليس القائمة ظروفالمناسبة في ظل المراجعة المن أجل تصميم إجراءات  ،رقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعةللفهم إلى  التوصل ،

 الداخلية.فاعلية الرقابة في غرض إبداء رأي ل

 اإلدارة.أعدتها التي بها المتعلقة فصاحات ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإل المستخدمةالسياسات المحاسبية مناسبة مدى  تقويم 

 متعلق عدم تأكد جوهري كان هناك  إذاما و، في المحاسبةاالستمرارية ألساس اإلدارة بشأن مدى مناسبة استخدام  استنتاجلتوصل إلى ا

. عليها الحصول تم التي أدلة المراجعة إلى استناداً  البقاء كمنشأة مستمرةعلى  الشركةقدرة حول  اً كبيراً شكقد تثير أو ظروف بأحداث 

فصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، االنتباه في تقريرنا إلى اإل فإن علينا أن نلفتوجود عدم تأكد جوهري، خلصنا إلى  إذاو

استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى  تستندعلينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. وأو 

ً أو ظروفأحداثاً . ومع ذلك، فإن تقرير المراجعتاريخ   .البقاء كمنشأة مستمرةعن  الشركة توقفتسبب في مستقبلية قد  ا

 المعامالت واألحداث تعبر عن ، بما فيها اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية وهيكلها ومحتواها قوائم الماليةللالعرض العام  تقويم

 .عادلالعرض البطريقة تحقق التي تمثلها 

للمراجعة، بما المهمة والنتائج لهما المخطط المراجعة وتوقيتها نطاق من بينها  فيما يتعلق بجملة أموركلفين بالحوكمة مالمع  ونحن نتواصل

 . أثناء المراجعةاكتشافها نقوم بفي الرقابة الداخلية مهمة في ذلك أي أوجه قصور 
 

العالقات واألمور  ونبلغهم بجميعأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، بيفيد بياناً مكلفين بالحوكمة ونقدم أيضاً لل

 .ونبلغهم أيضاً عند االقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العالقة ،ي عتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقاللنااألخرى التي قد 

مراجعة القوائم المالية  أثناءنحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة  فإننا مكلفين بالحوكمة،نتواصل بشأنها مع الالتي  بين األمورومن 

اللوائح أو األنظمة منع تهذه األمور في تقريرنا ما لم بتوضيح نقوم والرئيسة للمراجعة. هي األمور األمور هذه  ت عَدثم  ومن الحالية، للسنة 

للقيام السلبية ألن التبعات اإلبالغ عنه في تقريرنا أال يتم غي أن األمر ينب ،في ظروف نادرة للغاية ،نرىاإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما 

 معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ. بدرجةبذلك من المتوقع 

 

 عن البسام وشركاؤه

 المملكة العربية السعودية الرياض،

 

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

 (337ترخيص رقم ) –محاسب قانوني 

 هـ1442 شعبان 16التاريــخ: 
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