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الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة وطني للحديد والصلب ("الشركة") ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2020م ،وقائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة التغيـرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.
وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل ،من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر2020م،
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل
في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد وفينا أيضا ً بمسؤولياتنا األخالقية وفقا ً لهذه القواعد .وفي
اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

األمور الرئيسة للمراجعة
األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت لها ،بحسب حكمنا المهني ،األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية.
وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل ،وعند تكوين رأينا فيها ،ونحن ال نقدم رأيا ً منفصال في هذه األمور.

األمور الرئيسة للمراجعة

الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمور الرئيسة
للمراجعة

 )1االعتراف باإليرادات
نظراً ًألهميةًمبلغًاإليراداتًوالمخاطرًالكامنةًإلثباتً قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق باإلعتراف باإليرادات:
اإليراداتًبأعلىًمنًقيمتهاًالفعليةًأوًإثباتهاًبشكلًغيرً  تقييم التصميم والتنفيذ واختبار الفعالية التشغيلية إلجراءات
الرقابة ذات الصلة بعملية إثبات اإليرادات.
مناسبًقبلًالتحكمًبالبضاعةًأوًنقلًالخدمةًللعميلً ،تمً
 الحصول على فهم لعملية إثبات اإليرادات.
اعتبارًهذاًأمرًرئيسيًللمراجعة.
 قياس مدى مالئمة سياسات تحقق اإليرادات بالشركة.
 القيام بإجراءات فحص مستندي وتحليلي.
 إجراءات القطع للتحقق من تسجيل اإليرادات في فتراتها
الصحيحة.
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األمور الرئيسة للمراجعة (تتمة)
األمور الرئيسة للمراجعة
 )2تقييم المخزون
بلغ رصيد المخزون كما في  31ديسمبر 2020م،
 52,082,743لاير سعودي (2019م40,388,467 :
لاير سعودي).
يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق
أيهما أقل وتقوم الشركة ،عند اللزوم بتكوين مخصص
للمخزون الراكد والمتقادم .تحدد الشركة مستوى التقادم لبنود
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.
يرجى ًالرجوع ًإلى ًإيضاح ًرقم ً(ً )5حول القوائم المالية
لإلطالع على السياسة المحاسبية ًوإيضاح ًرقم ً(ً)9
لإليضاحاتًذاتًالصلة.

الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمور الرئيسة
للمراجعة
قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتقييم المخزون:
 تقييم التصميم والتنفيذ واختبار فاعلية رقابة الشركة حول
تحديد ومراقبة مخصص المخزون الراكد؛
 تقييم السياسة المحاسبية للشركة المتعلقة بالمخزون الراكد
من خالل إجراء إختبار بأثر رجعي ومقارنة التقديرات
السابقة مع النتائج الفعلية.
 إجراء اختبار التحقق من صحة تقرير أعمار المخزون
المستخدم من اإلدارة في تقييمها لمخصص إنخفاض
المخزون.
 التحقق من أن مخصص إنخفاض المخزون تم احتسابه
وفقا ً 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
السنة واإلفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة للتحقق ما
إذا تم تقييم المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة
للتحقق أيهما أقل.
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المعلومات األخرى
تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة لسنة 2020م ،بخالف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها،
واإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي.
وال يغطي رأينا في القوائم المعلومات األخرى ،ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي بشأنها.
فيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية ،فإن مسئوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ،والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت
المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة ،أو ما إذا كانت المعلومات
حرفة بشك ٍل جوهري بأية صورة أخرى .وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات األخرى استنادا ً إلى
األخرى تبدو م َّ
العمل الذي قمنا بتنفيذه ،فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة .وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقا ً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،وهي
المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري ،سواء بسبب غش أو
خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن واإلفصاح بحسب مقتضى
الحال ،عن األمور المتعلقة باالستمرارية ،واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو
إيقاف عملياتها ،أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
والمكلفون بالحوكمة ،أي مجلس اإلدارة ،هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ ،وإصدار
تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً للمعايير
الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً عن التحريف الجوهري عند وجوده .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن
غش أو خطأ ،وت َعد التحريفات جوهرية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر ،منفردة أو في مجملها ،على القرارات االقتصادية
التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.
وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ
على نزعة الشك المهني طوال المراجعة .ونقوم أيضا ً بما يلي:


تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك
المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج
عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز
للرقابة الداخلية.
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مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (تتمة)


التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس
لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.



تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.



التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة ،وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق
بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيرا ً حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادا ً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها.
وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،فإن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية،
أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى
تاريخ تقرير المراجع .ومع ذلك ،فإن أحداثا ً أو ظروفا ً مستقبلية قد تسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.



تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها ،بما فيها اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألحداث
التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة ،بما
في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.
ونقدم أيضا ً للمكلفين بالحوكمة بيانا ً يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقالل ،ونبلغهم بجميع العالقات واألمور
األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا ،ونبلغهم أيضا ً عند االقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العالقة.
ومن بين األمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة ،فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة أثناء مراجعة القوائم المالية
للسنة الحالية ،ومن ثم تعَد هذه األمور هي األمور الرئيسة للمراجعة .ونقوم بتوضيح هذه األمور في تقريرنا ما لم تمنع األنظمة أو اللوائح
اإلفصاح العلني عن األمر ،أو عندما نرى ،في ظروف نادرة للغاية ،أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام
بذلك من المتوقع بدرجة معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ.
عن البسام وشركاؤه
الرياض ،المملكة العربية السعودية
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