
 

 المستقل المراجع تقریر
 

 مساھمي شركة وطني للحدید والصلبإلى السادة/ 

 )مدرجة –مقفلة  (شركة مساھمة سعودیة

 التقریر عن مراجعة القوائم المالیة 

 الرأي 
قائمة و، م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي كما في تي تشمل الو ،("الشركة") للحدید والصلبوطني لشركة القوائم المالیة راجعنا لقد 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة التغیـرات في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، 
 . المھمةذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة  القوائم المالیة، بما فيبواإلیضاحات المرفقة 

م، ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱كما في  للشركةالمركز المالي  ،من جمیع الجوانب الجوھریة ،بشكل عادلالمرفقة تعرض  وفي رأینا، فإن القوائم المالیة
ً للمعاییر الدولیة   ،المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة المالي للتقریروأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا

 .مراجعین والمحاسبینالھیئة السعودیة للالمعتمدة من والمعاییر واإلصدارات األخرى 

 أساس الرأي 
موضحة بالتفصیل مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر والعربیة السعودیة.  المملكة لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في

ً  الشركةنحن مستقلون عن وفي تقریرنا. الوارد مراجعة القوائم المالیة"  عنمراجع الفي قسم "مسؤولیات  لقواعد سلوك وآداب المھنة  وفقا
في و القواعد.لھذه وفقاً بمسؤولیاتنا األخالقیة یضاً أینا وقد وفّ ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، والسعودیة  العربیة المملكة في المعتمدة

 .إلبداء رأیناكافیة ومناسبة لتوفیر أساس  عدتُ أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا ن اعتقادنا، فإ

 األمور الرئیسة للمراجعة
. الحالیةعند مراجعتنا للقوائم المالیة للسنة البالغة األھمیة  ، بحسب حكمنا المھني،لھا للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت األمور الرئیسة

 األمور.ھذه في رأیاً منفصال ونحن ال نقدم وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، 

 ةر الرئیسواألم التي تعاملنا بھا أثناء المراجعة مع كیفیةال األمور الرئیسة للمراجعة
 اجعةللمر

 تقییم المخزون )۱
 ٥۰٬۰۲٤٬۹۹۹ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغ رصید المخزون كما في 

 لایر سعودي). ٥۲٬۰۸۲٬۷٤۳: م۲۰۲۰لایر سعودي (
یظھر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما 
أقل وتقوم الشركة، عند اللزوم بتكوین مخصص للمخزون الراكد 

تحدد الشركة مستوى التقادم لبنود المخزون باألخذ في والمتقادم. 
اإلعتبار طبیعتھا وأعمارھا وصالحیتھا وتوقعات بیعھا بإستخدام 

 االتجاھات السابقة وعوامل نوعیة أخرى.
كما تقوم اإلدارة بتاریخ كل تقریر بمراجعة تقییم المخزون ویتم  

 ة أقل.تخفیض تكلفة المخزون عندما یتوقع بیع المخزون بتكلف
اعتبرنا ذلك أمر رئیسي للمراجعة بسبب األحكام واإلفتراضات 
 الھامة التي طبقتھا اإلدارة عند تحدید مخصص إنخفاض المخزون.

) حول القوائم المالیة لإلطالع ۳-٥یرجى الرجوع إلى إیضاح رقم (
 ) لإلیضاحات ذات الصلة.۸على السیاسة المحاسبیة وإیضاح رقم (

 المراجعة التالیة فیما یتعلق بتقییم المخزون:قمنا بإجراءات 
تقییم التصمیم والتنفیذ واختبار فاعلیة رقابة الشركة حول تحدید  •

 ومراقبة مخصص المخزون الراكد؛
تقییم السیاسة المحاسبیة للشركة المتعلقة بالمخزون الراكد من  •

خالل إجراء إختبار بأثر رجعي ومقارنة التقدیرات السابقة مع 
 ج الفعلیة.النتائ

إجراء اختبار التحقق من صحة تقریر أعمار المخزون  •
 المستخدم من اإلدارة في تقییمھا لمخصص إنخفاض المخزون.

التحقق من أن مخصص إنخفاض المخزون تم احتسابھ وفقاً  •
 لسیاسة الشركة وعلى أساس تقریر أعمار المخزون.

االستفسار عن أي مخزون راكد یتم تحدیده خالل حضورنا  •
 للجرد الفعلي للمخزون.

اختبار صافي القیمة القابلة للتحقق لمخزون اإلنتاج التام باألخذ  •
في االعتبار الترحیل الفعلي للمبیعات في نھایة السنة 
واإلفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة للتحقق ما إذا تم تقییم 
المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما 

 أقل.
 



 
 
  

 (تتمة) المستقل المراجع قریرت
 

 مساھمي شركة وطني للحدید والصلب إلى السادة/ 

 )مدرجة – (شركة مساھمة سعودیة مقفلة

 (تتمة) التقریر عن مراجعة القوائم المالیة

 خرىاألمعلومات ال

 ،المراجع عنھا بخالف القوائم المالیة وتقریر ،م۲۰۲۱لسنة  للشركة في التقریر السنويالمدرجة المعلومات من المعلومات األخرى تتألف 
 .السنوي ھاتقریرمسؤولة عن المعلومات األخرى في ھي الاإلدارة و

 .االستنتاج التأكیدي بشأنھاالمعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال رأینا في القوائم ال یغطي و

فیما إذا كانت عند القیام بذلك النظر ، وأعاله المحددة قراءة المعلومات األخرىتتمثل في بمراجعتنا للقوائم المالیة، فإن مسئولیتنا یتصل فیما 
إذا كانت المعلومات  أو ماالمراجعة،  أثناءالمعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا 

فة بشكٍل جوھري بأیة صورة أخرى استناداً إلى  في ھذه المعلومات األخرى تحریف جوھريوإذا توصلنا إلى وجود  .األخرى تبدو ُمحرَّ
 .ولیس لدینا ما نقرر عنھ في ھذا الشأن .بالتقریر عن تلك الحقیقةن ومطالبالعمل الذي قمنا بتنفیذه، فإننا 

 المالیة  القوائم عن بالحوكمة والمكلفین اإلدارة مسؤولیات

وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  بشكل عادلاإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا 
ً  راجعین والمحاسبینالھیئة السعودیة للمالمعتمدة من والمعاییر واإلصدارات األخرى  ، وھي شركةللاألساسي نظام الونظام الشركات ل ووفقا

غش أو بسبب سواء  ،جوھريالتحریف الضروریة لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من ى أنھا المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تر
 خطأ.

مقتضى  حسبب اإلفصاحوالبقاء كمنشأة مستمرة وعن على  الشركةتقییم قدرة وعند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن 
أو  الشركةلدى اإلدارة لتصفیة االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة واستخدام أساس االستمراریة، المتعلقة بعن األمور  الحال،

 .لم یكن لدیھا أي خیار آخر واقعي سوى القیام بذلكإیقاف عملیاتھا، أو 

 .الشركةالتقریر المالي في آلیة عن اإلشراف على  المسؤولون مھ ، أي مجلس اإلدارة،والمكلفون بالحوكمة

 المالیة  القوائم مراجعة عن المراجع مسؤولیات

إصدار و، غش أو خطأ بسبب سواءً  ،التحریف الجوھريمن تخلو إذا كانت القوائم المالیة ككل عما تأكید معقول إلى  الوصولتتمثل أھدافنا في 
لمعاییر لأن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لكنھ ال یضمن من التأكید،  التأكید المعقول ھو مستوى عالٍ ومراجع الذي یتضمن رأینا. التقریر 

تنشأ التحریفات عن ویمكن أن . عند وجودهجوھري التحریف الستكشف دائماً عن المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة مراجعة الدولیة لل
على القرارات االقتصادیة منفردة أو في مجملھا،  ،تؤثرقد أنھا بدرجة معقولة وقع یمكن التجوھریة إذا كان  التحریفات وتُعَد ،خطأغش أو 

 ھذه القوائم المالیة.على أساس التي یتخذھا المستخدمون 

نحافظ الحكم المھني ونمارس للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا فقاً والتي تتم وكجزء من عملیة المراجعة 
 :ونقوم أیضاً بما یلي. طوال المراجعةالشك المھني نزعة على 

 
تلك تستجیب لغش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة بسبب  سواءً  ،جوھري في القوائم المالیةالتحریف الوتقییم مخاطر تحدید  •

ناتج الجوھري التحریف الیعد خطر عدم اكتشاف ورأینا. لتوفیر أساس إلبداء ومناسبة المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة 
أو تجاوز أو إفادات مضللة مد متعإغفال ذكر عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو 

 للرقابة الداخلیة.
 



 
 
  

 (تتمة) المستقلالمراجع  تقریر
 إلى السادة/ مساھمي شركة وطني للحدید والصلب

 )مدرجة - (شركة مساھمة سعودیة مقفلة

 (تتمة) التقریر عن مراجعة القوائم المالیة

 (تتمة)المالیة  القوائم مراجعة عن المراجع مسؤولیات
 
، ولیس القائمة ظروفالمناسبة في ظل المراجعة المن أجل تصمیم إجراءات  ،رقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعةللفھم إلى  التوصل •

 فاعلیة الرقابة الداخلیة.في غرض إبداء رأي ل

 اإلدارة.أعدتھا التي بھا المتعلقة فصاحات ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإل المستخدمةالسیاسات المحاسبیة مناسبة مدى  تقویم •

متعلق عدم تأكد جوھري كان ھناك  إذاما و، في المحاسبةاالستمراریة ألساس اإلدارة بشأن مدى مناسبة استخدام  استنتاجلتوصل إلى ا •
. علیھا الحصول تم التي أدلة المراجعة إلى استناداً  البقاء كمنشأة مستمرةعلى  الشركةقدرة حول  اً كبیراً شكقد تثیر أو ظروف بأحداث 

فصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، االنتباه في تقریرنا إلى اإل فإن علینا أن نلفتوجود عدم تأكد جوھري، خلصنا إلى  إذاو
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى  تستندأو علینا أن نقوم بتعدیل رأینا إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. و

ً أو ظروفأحداثاً . ومع ذلك، فإن تقریر المراجعتاریخ   .البقاء كمنشأة مستمرةعن  الشركة توقفتسبب في مستقبلیة قد  ا

المعامالت واألحداث تعبر عن ، بما فیھا اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة وھیكلھا ومحتواھا قوائم المالیةللالعرض العام  تقویم •
 .عادلالعرض البطریقة تحقق التي تمثلھا 

للمراجعة، بما المھمة والنتائج لھما المخطط المراجعة وتوقیتھا نطاق من بینھا  فیما یتعلق بجملة أموركلفین بالحوكمة مالمع  ونحن نتواصل
 . أثناء المراجعةاكتشافھا نقوم بفي الرقابة الداخلیة مھمة في ذلك أي أوجھ قصور 

 
العالقات واألمور  ونبلغھم بجمیعأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، بیفید بیاناً مكلفین بالحوكمة ونقدم أیضاً لل

 .ونبلغھم أیضاً عند االقتضاء بالتدابیر الوقائیة ذات العالقة ،بشكل معقول أنھا قد تؤثر على استقاللنااألخرى التي قد یُعتقد 

مراجعة القوائم المالیة  أثناءنحدد تلك األمور التي كانت لھا األھمیة البالغة  فإننا مكلفین بالحوكمة،نتواصل بشأنھا مع الالتي  بین األمورومن 
اللوائح أو األنظمة منع تھذه األمور في تقریرنا ما لم بتوضیح نقوم والرئیسة للمراجعة. ھي األمور األمور ھذه  تُعَدثّم ومن الحالیة، للسنة 

للقیام السلبیة ألن التبعات اإلبالغ عنھ في تقریرنا أال یتم أن األمر ینبغي  ،في ظروف نادرة للغایة ،نرىاإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما 
 بالغ.معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإل بدرجةبذلك من المتوقع 

 
 عن البسام وشركاؤه

 المملكة العربیة السعودیةالریاض، 

 

 

 إبراھیم بن أحمد البسام

 )۳۳۷ترخیص رقم ( –محاسب قانوني 

 ھـ۱٤٤۳شعبان  ٤التاریــخ: 

 م۲۰۲۲مارس  ۷ الموافـق: 


