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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: 

 م2021مارس  29الموافـق: 











  شركة وطني للحديد والصلب  
 ( مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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 الوضع القانوني والنشاط  .1

اري  السجل التجبموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تحت    مساهمة مقفلةكشركة  والصلب )"الشركة"(   للحديدتأسست شركة وطني  

مليون لاير  2الـشركة  رأس مال الرياض، هذا وقد بلغ م( الصـادر بمدينة  24/8/2008هـــــ )الموافق  23/8/1429تاريخ  ب (  1010255409رقم )

م( 20/1/2012)الموافق   ــه7/3/1433بتاريخ    لاير سعودي.  1,000ية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها  حصة نقد  2,000سعودي مقسم إلى  

لاير ســعودي. وقد تم   1,000، قيمة كل حصــة  القيمة حصــة نقدية متســاوية  80,000مليون لاير ســعودي، مقســم إلى   80المال إلى    تم زيادة رأس

 ـه24/8/1434بتاريخ  المال.رأس حســـا  زيادة مليون لاير ســـعودي عن طريق تحويل حســـا  جاري الشـــركاء إلى  78الوفاء بالزيادة البالغة 

  1,000، قيمة كل حصــة  القيمة  ألف حصــة متســاوية 120مليون لاير ســعودي، مقســم إلى   120يادة رأس المال إلى م( تم ز3/7/2013)الموافق  

مليون لاير ســعودي عن طريق حصــص عينية وتتميل في معدات مصــنع حديد بكامل قيمة الزيادة.  40ة لاير ســعودي. وقد تم الوفاء بالزيادة البالغ

ــه16/12/1435بتاريخ     حصــة متســاوية  130,000مليون لاير ســعودي، مقســم إلى  130ادة رأس المال إلى م( تم زي 19/12/2013)الموافق    ــــ

مليون لاير سـعودي عن طريق حصـص عينية وهي عبارة عن فرن    10زيادة البالغة  لاير سـعودي. وقد تم الوفاء بال  1,000، قيمة كل حصـة  القيمة

 180,000مليون لاير سعودي، مقسم إلى 180( تم زيادة رأس المال إلى م1/12/2015)الموافق   ــــه19/2/1437وماكينة لصنع البيليت. بتاريخ  

مليون لاير ـسعودي عن طريق تحويل األرـصدة   50لوفاء بالزيادة البالغة لاير ـسعودي. وقد تم ا  1,000، قيمة كل حـصة  القيمة متـساوية نقدية  حـصة

م( تم تخفيض رأس المال  11/7/2017)الموافق    ـــــــه17/10/1438بتاريخ    .لماللحســا  زيادة رأس ا  الدائنة للحســابات الجارية للشــركاء وهي

لاير سـعودي. بتاريخ    1,000  ، قيمة كل حصـةالقيمة  ةحصـة متسـاوي   130,000مليون لاير سـعودي، مقسـم إلى 130بغرض إطفاء الخسـائر إلى 

 121,000 مليون لاير سـعودي، مقسـم إلى121إلى  مال بغرض إطفاء الخسـائر  الم( تم تخفيض رأس  31/10/2018)الموافق   ــــــه22/2/1440

 تم توزيعها على الشركاء كاألتى: لاير سعودي. 1,000، قيمة كل حصة القيمة حصة متساوية

 

 قيمة الحصص  نسبة الملكية  قيمة الحصة   عدد الحصص  الشريك اسم 

 84,700 عبد الكريم محمد عبد العزيز الراجحي
1,000 

70 % 84,700,000 

 36,300,000 % 30 36,300 د عبد الرحمن الطريف  محم يوسف

 121,000 1,000 100% 121,000,000 

من شركة ذات مسؤولية    بما لها من حقوق وما عليها من التزامات  م( قرر الشركاء تحويل الشركة6/5/2020)الموافق    ـه13/9/1441بتاريخ  

يبلغ   برأس مال  إلى شركة مساهمة مقفلة  إلى  لاير    مليون  121محدودة  قيمة كل سهم    12,100,000سعودي مقسم  رياالت سعودية   10سهم، 

  ـه13/9/1441تاريخ  ب (  4260وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )ق/  وجميعها أسهم عادية مدفوعة بالكامل،

  م(.1/7/2020)الموافق  ـه10/11/1441( وتاريخ 4261م( والقرار الوزاري رقم )ق/6/5/2020)الموافق 

 

 

لاير سعودي    مليون  121.1زيادة رأس مال الشركة إلى  على  م( وافقت الجمعية العامة الغير عادية  12/7/2020)الموافق    ـه21/11/1441بتاريخ  

 .المساِهَمين من ألف لاير سعودي تم سدادها نقداً  100سهم بقيمة  10,000مدفوع بالكامل عن طريق إصدار  سهم 12,110,000مقسم إلى 

سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل،   12,110,000لاير سعودي، مقسم إلى  مليون  121.1في تاريخ القوائم المالية المرفقةيبلغ رأس مال الشركة  هذا و

 . رياالت سعودية 10قيمة كل سهم 

 

 

ارة الطاقة والصناعة واليروة  عة واليروة المعدنية )وزكما تمارس الشركة نشاطها بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصنا

 .م(3/3/2020)الموافق   ـه8/7/1441تاريخ ب( 411102103252المعدنية سابقاً( برقم قرار )

ائف وتتميل أنشطة الشركة في صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها، صناعة صفائح وألواح ولف 

 .وزوايا أسالك ومقاطع بكافة أشكالها  شريطية وقضبان أسياخ

 .وتتميل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ الصناعات التحويلية

 

  هـ المتضمن ان المساهمين في شركة   1442- 11- 22( لخطا  لشركة وطني الصادر الى وزارة التجارة بتاريخ    56541موجب المعاملة رقم )  

م 2/7/2020قاموا بتغيير الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمه مقفلة بداية من تاريخ  وطني للحديد والصلب قد  

لى أن م، حيث تمت الموافقة على امكانية الشركة بإعداد القوائم المالية ع 31/12/2020م وحتى 1/1/2020، وطلب اصدار قوائم ماليه ممتدة من 

 . ة األولى مستمرة وتعد الشركة قوائمها المالية كالمعتاد وان التغير في الشكل القانوني لم يؤدي الى نشوء وحدة محاسبية جديدةتكون السنه المالي 

ودى  لاير سع 121,100,000تم الحصول على موافقة مشروطة من شركة تداول لشركة وطني للحديد والصلب برأس مال م  4/10/2020بتاريخ 

على موافقة    (للحديد والصلب   وطني  المصدر )شركةعلى طلب إدراج األوراق المالية إدراجا مباشرا بشرط حصول    12,110,000  أسهموعدد  

 .السيولة عند اإلدراج تام بمتطلباتللوائح والقواعد ذات الصلة مع التزام  الهيئة على طلب التسجيل ذي العالقة وفقا

 م. 30/12/2020 تداول بتاريخعلى موقع شركة  بالشركة ند تسجيل االسهم الخاص ة السوق المالية بنشر مست تم الحصول على موافقة هيئ 

 (.9513بأسهم الشركة في السوق المالى السعودى تحت رمز )م( تم ادراج وبدء التداول 2/2021/ 17هـ )الموافق5/7/1442بتاريخ 
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 المعايير المحاسبية المطبقة  .2

القوائم   إعداد هذه  الماتم  "القوائم  المالي  "ليةالمالية  للتقرير  الدولية  للمعايير  السعودية والمعايير واإلصدارات   وفقاً  العربية  المملكة  في  والمعتمدة 

 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  

 عملة العرض والنشاط  .3

 وظيفية وعملة العرض للشركة.  تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة ال 

 أسس اإلعداد  .4

المالية القوائم  إعداد  فرض   تم  وبإتباع  النقدية،  التدفقات  معلومات  عدا  فيما  المحاسبي  االستحقاق  أساس  وبإستخدام  التاريخية  التکلفة  لمبدأ  وفقا 

واالعتراف بمنافع خدمات الموظفين بالقيمة الحالية إللتزام   اإلستمرارية والمعدلة بإعادة قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة

 ، على النحو المبين في إيضاحات السياسات ذات الصلة. المنافع

 ديسمبر  31لاير سعودي )  135,893,367موجوداتها المتداولة بمبلغ    للشركةم، تجاوزت المطلوبات المتداولة  2020  ديسمبر  31كما في    1- 4

م: 2019  ديسمبر   31سعودي، )لاير    129,700,000رصيد القروض البالغة    إلىسعودي( والتي تعود بشكل رئيسي    لاير   138,998,700  :2019

  68,278,538بقيمة    موجب  لديها تدفق نقدي تشغيلي  الشركةوعلي الرغم من العجز في رأس المال العامل فإن    .لاير سعودي(  147,100,000

اإلستفادة من تسهيالت جديدة   علىمقابلة إلتزماتها عند إستحقاقها، كذلك تعتقد اإلدارة بأنها قادرة    على  كةشرالقدرة    علىلاير سعودي مما يعد مؤشراً  

 (.15إيضاح  )  أساس مبدأ اإلستمرارية، وإستمرار تصنيف القروض وفقاً لشروط السداد األصلية  علىإذا تطلب ذلك. وعليه، تم إعداد القوائم المالية  

 المهمة السياسات المحاسبية   .5

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي اعتمدتها الشركة 1- 5

المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس اإلدارة والتي تسري في السنة الحالية، طبقت الشركة التعديالت التالية على معايير وتفسيرات 

 م. لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على المبالغ الواردة في هذه القوائم المالية. 2020يناير  1لفترة سنوية تبدأ في أو بعد 

 

تعديالت على  

 الوصف  المعيار 

تطبق للسنوات التي تبدأ  

 ملخص عن التعديل  أو بعد في 

معيار المحاسبة  

  1الدولي 

ومعيار المحاسبة  

 8الدولي 

 م 2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية 

النسبية  لألهمية  جديداً  تعريفاً  التعديالت  تقدم 

وتوضح أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو 

مع   أو  فردي  بشكل  سواء  المعلومات،  حجم 

 سياق القوائم الماليةمعلومات أخرى، في  

المعيار الدولي 

 3للتقرير المالي 
 م 2020يناير  1 تعريف األعمال

عتباره أعمال، يجب أن  يوضح التعديل أنه لكي يتم ا

األنشطة    تتضمن من  متكاملة  مجموعة 

وعملية   مدخالت  األقل،  على  والموجودات، 

القدرة على  موضوعية تساهم معًا بشكل كبير في 

المخرجات. أن    إنشاء  يوضح  ذلك،  على  عالوة 

جميع   تضمين  دون  توجد  أن  يمكن  األعمال 

 المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. 

  طاراإل

المفاهيمي  

للتقارير المالية 

 المعدل

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي 

في المعايير الدولية للتقرير المالي 

والتعريفات المحدثة ومعايير االعتراف  

جودات والمطلوبات وتوضح بعض للمو

 المفاهيم الهامة.

 م 2020يناير  1

المفاهيم  بعض  المعدل  المفاهيمي  اإلطار  يتضمن 

االعتراف    الجديدة ومعايير  المحدثة  والتعاريف 

وال المفاهيم  بالموجودات  بعض  ويوضح  مطلوبات 

 الهامة.

المعيار الدولي 

 7للتقرير المالي 

ومعيار  9و

المحاسبة الدولي  

39 

 م 2020يناير  1 تصحيح قياس سعر الفائدة 

سعر  قباس  وتصحيح  أساسية  مراجعة  إجراء  يتم 

العا الصعيد  على  الرئيسية  يشارك  الفائدة  لمي. 

من   عملية  في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس 

اته للمساعدة في انتقال أكير مرحلتين لتعديل إرشاد

 سالسة بعيداً عن السعر المعروض بين البنوك. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية المهمة .5

 عد المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة التي تم إصدارها ولم تصبح سارية ب 2- 5

تصبح  دارها ولكنها لم  في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية التي تم إص

 سارية المفعول بعد: 

تعديالت على  

 المعيار 

تطبق للسنوات التي   الوصف 

 تبدأ في أو بعد 

 ملخص عن التعديل 

لي المعيار الدو

لمالي للتقرير ا

9،7،4،16  

ومعيار المحاسبة  

 39الدولي 

تصحيح قياس سعر  

 2المرحلة  –الفائدة 
 م 2021يناير  1

التحوط المحددة للسماح بمواصلة  تعدل هذه التعديالت متطلبات محاسبة 

محاسبة التحوط للتحوط المتأثر خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود 

متأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتيجة التحوط أو أدوات التحوط ال

لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية. تقدم التعديالت أيضاً  

  7ار الدولي للتقرير المالي رقم جديدة على المعي  متطلبات إفصاح

لعالقات التحوط التي تخضع لالستيناءات التي أدخلتها التعديالت على  

 .9مالي المعيار الدولي للتقرير ال

معيار المحاسبة  

 37الدولي 

  –العقود المجحفة 

 تكلفة الوفاء بالعقد 
 م 2022يناير  1

ليف التي تتعلق  تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكا

مباشرة بالعقد. تنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تفي المنشأة بها 

لتقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة بعد جميع التزاماتها في بداية فترة ا

 التعديالت أوالً.

المعيار الدولي 

،  16للتقرير المالي 

ومعيار  1، 9

المحاسبة الدولي  

41 

التعديالت السنوية  

للمعايير الدولية 

للتقرير المالي )دورة  

 م( 2020 –م 2018

 م 2022يناير  1

الرسم التوضيحي  : يزيل التعديل 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .رةلسداد التحسينات على العقارات المستأج

 

اختبار : يوضح التعديل أنه عند تطبيق 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي،  10"

ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة 

لمقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على  )ا

التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه  

 لمنشأة التعديل ألول مرة. ا

 

: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة الدولي  41معيار المحاسبة الدولي 

عند قياس القيمة   للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب 41رقم 

 العادلة. 

 

: يوفر التعديل إعفاءاً إضافياً لشركة  1المعيار الدولي للتقرير المالي 

ا ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة  تابعة تصبح بعد تطبيقه

 فرق الترجمة التراكمي. 

معيار المحاسبة  

 16الدولي 

الممتلكات واآلالت  

والمعدات:  

 المتحصالت قبل

 م المقصود تخدااالس

 م 2022يناير  1

تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت  

بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل  والمعدات أي عائدات من 

متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيًضا معنى 

 . "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح"
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المعيار الدولي 

 3للتقرير المالي 

إشارة إلى اإلطار  

 المفاهيمي 

ر إلى اإلطار بحيث يشي   3التعديل ككل حدث المعيار الدولي للتقرير المالي   م 2022يناير  1

 م. 1989إطار عام م بدالً من 2018المفاهيمي لعام 

معيار المحاسبة  

 1الدولي 

تصنيف المطلوبات  

كالمتداولة أو غير  

 المتداولة 

يوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء التسوية، وأن الحق في  م 2023يناير  1

وأن هذا التصنيف  التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية فترة التقرير،  

ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص به، وذلك فقط إذا ال يتأثر باحتمالية  

كان مضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية 

 ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها

تعديالت على 

المعيار الدولي 

  10للتقرير المالي

ومعيار المحاسبة  

 28الدولي 

بيع أو المساهمة في  

ستيمر  األصول بين الم

والشريك أو المشروع  

 المشترك

 

ومعيار  10تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ال ينطبق

مع المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة في  28المحاسبة الدولي رقم 

ترك. على وجه  األصول بين المستيمر والشركة الزميلة أو المشروع المش

على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان   التحديد، تنص التعديالت

 السيطرة على شركة تابعة. 

   الممتلكات واآلالت والمعدات 3- 5

ى الموقع والحالة الالزمة  مبدئيا بتكلفة اإلقتناء، بما في ذلك أية تكاليف منسوبة مباشرة إلعادة الموجودات إلالمعدات  و  بالممتلكات واآلالتيتم األعتراف  

إلنخفاض في القيمة لتمكينها من العمل بالطريقة التي تنشدها إدارة الشركة. يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم وخسائر ا

 المتراكمة إن وجدت. 

المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات واآلالت  نتاجية مختلفة، يتم  عندما يكون للمكونات الرئيسية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إ

 والمعدات. 

واحتسابه بطريقة القسط اليابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند   الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة  على    ستهالكيتم تحميل اإل

 ها: إستهالكالمقدرة للموجودات التي سيتم  ستهالكاإلنسب من الممتلكات واآلالت والمعدات. وفيما يلي 

 النسبة                                      بيــــــــــان

 %20لى إ %5 وتركيبات   مبانــــي

 %33.3لى إ  %5من   آالت ومعدات

 %25 حاسب ألي

 %25  سيارات

  %20إلى   %15من  عدد وأدوات

 %20إلى   %15من  أثاث ومفروشات

تشير   تم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروفت 

القيمة الدفترية لألصل    إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها

 ة لالستخدام أيهما أعلى. القيمة المتبقي قيمتها القابلة لالسترداد.  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع و

 االصول قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منها. إستهالكال يتم 

. تتم رسملة مصاريف اإلصالح والصيانة التي تزيد من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة والصيانة على  يتم تحميل مصاريف اإلصالح 

 عمرها اإلنتاجي بشكل جوهري. قيمة األصول أو تزيد من 

 تتم مراجعة طريقة اإلستهالك وتقديرات القيمة المتبقية وتقديرات األعمار اإلنتاجية سنويا.

ود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية بات أي بند من بن يتم التوقف عن إث 

من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت    متوقعة

فترية  تخفيض القيمة الد   األصل. يتموذلك عند التوقف عن إثبات    الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة  بعاد والقيمة الدفترية األصل( في  االست 

 قيمته القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة له.   إلىلألصل فورا 

 الرأسمالية قيد التنفيذ مال األع 4- 5

الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض في القيمة. يتم تحميل جميع النفقات المتعلقة بالموجودات المحددة التي تم    األعماليتم إظهار

والتشييد اإلنشاء  فترة  أثناء  يتم  التركيبو  تكبدها  المناسبة  المشروعتكلفة    تحويل.  الفئة  و  إلى  الممتلكات  جاه  والمعدات  آالتمن  تكون  زة عندما 

 . وتشمل تكلفة المشروع تكاليف الشراء والتكاليف التي تعزى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى جلب المشروع لالستخدام. لإلستخدام

   غير ملموسة موجودات 5- 5

 األصل. ادلة للمقابل المدفوع وقت اإلستحواذ على يتم األعتراف باألصل غير الملموس مبدئيا بالتكلفة التي تساوي القيمة الع

المحددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم احتسا   اإلنتاجية  تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار  

 .تاجىن اإلاإلطفاء باستخدام طريقة القسط اليابت لتوزيع تكلفة األصول على مدى العمر 

 بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت. التي ليس لها عمر انتاجي يتم إدراج الموجودات غير الملموسة 

 . الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة في 
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 الهبوط في قيمة االصول غير المالية  6- 5

، أو عندما تقوم الشركة بتاريخ كل قوائم مالية بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع هبوط في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود ميل هذا الدليل

قيمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تميل القيمة دير اليكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود هبوط في القيمة، تقوم الشركة بتق

لم ينتج من   األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصة تكاليف البيع وقيمة استخدامه، ايهما أكبر. ويتم تحديدها ألصل فردي ما

 وعات االصول. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل يتم أو مجم األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة بشكل كبير عن االصول األخرى 

باستخدام معدل الخصم  تخفيضها إلى القيمة القابلة لالسترداد. وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية  

 ات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المالزمة لألصل. تقدير لما قبل الضريبة )ما قبل الزكاة/الضريبة( والذي يعكس

ت المدرة تقوم الشركة باحتسا  الهبوط في القيمة علي أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدا 

تغطي   الفردية.  إليها االصول  التي خصصت  بالشركة  الللنقدية  يتم  هذه  للفترات األطول،  وبالنسبة  فترة خمس سنوات.  والتوقعات عادة  موازنات 

 احتسا  معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة الموازنة. 

ن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة  ضم  خرالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل قائمة  يتم إثبات خسائر الهبوط في العمليات المستمرة في  

 األصل الذي هبطت قيمته. 

بصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود هبوط في القيمة، تقوم الشركة أيضا باختبار االصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار 

تصبح متاحة لالستخدام بعد التأكد من وجود هبوط في قيمتها سنويا وذلك   واالصول غير الملموسة التي لم   إنتاجية محدودة )بما في ذلك الشهرة( ـ

تم إجراؤه في  بمقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد. يمكن إجراء اختبار الهبوط في القيمة في أي وقت خالل فترة سنوية، شريطة أن ي 

مختلفة للتأكد من وجود هبوط في قيمتها في أوقات مختلفة، ومع ذلك، إذا تم في األصل  لنفس الوقت كل عام. يمكن اختبار االصول غير الملموسة ا

 إثبات هذه االصول غير الملموسة خالل الفترة المالية الحالية، يتم اختبار هذا األصل الملموس قبل نهاية الفترة السنوية الحالية. 

داد لكل وحدة مدرة للنقدية التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة ريحدد الهبوط في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالست 

 المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة الهبوط. ال يمكن عكس خسائر الهبوط المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر الهبوط الميبتة   موبالنسبة لألصول، عدا المذكورة أعاله’ يت 

درة للنقدية. يتم  سابقاً لم تعد موجودة أو انخفضت. وفي حالة وجود ميل هذا الدليل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة الم

وط الميبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تاريخ اثبات  ب عكس قيد خسارة اله

ية التي رقيمة الدفت آخر خسارة هبوط في القيمة. يعتبر عكس القيد هذا محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له أو ال

الربح قائمة ، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في إلستهالكاكان من المفترض تحديدها، بعد خصم 

 . أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 تكلفة االقتراض  7- 5

وجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك الموجودات وإعدادها نشاء الملتمويل إيتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة  

 . لالستخدامات المحدد لها. يتم قيد تكاليف اإلقتراض اآلخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم إدراجها ضمن "تكلفة التمويل"

 المخزون  8- 5

المواد الخام، مستلزمات المخازن وقطع الغيار، وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لإلسترداد لتشغيل،  اج تحت ايتضمن المخزون اإلنتاج التام، اإلنت

بناء على أيهما أقل. تتضمن التكلفة تكلفة المواد وجميع المصروفات المتعلقة مباشرة بعملية التصنيع وكذلك القدر المناسب من التكاليف األخرى،  

التشغيل العادالقدرة  تكلفة المخزون ية. وتشمية  يتم تحديد  المناسبة.  العامة  المواد الخام والعمالة ومصاريف اإلنتاج  تكلفة  النهائية  المنتجات  تكلفة  ل 

 باستخدام طريقة المتوسط المرجح. 

افية لإلكمال ومصروفات  تاج االضليف االن تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم تكا

 .التسويقالبيع و

تم تكوين تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم، وعند الحاجة، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة لالسترداد أو ي 

 الصلة.  اتزون ذادي للمخمخصص للتقادم في حالة وجود أي تغيير في نمط االستخدام و / أو الشكل الم

 ما في حكمه و  النقد 9- 5

ارات األخرى  وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى البنوك واالستيم

ي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد  يازة والت تاريخ الحقصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من  

 وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة، المطلوبات تحت الطلب والسحب على المكشوف والتي يتم دفعها عند الطلب يتم خصمها.

   مزايا نهاية الخدمة للموظفين 10- 5

 االلتزامات قصيرة األجل 

 

  ىنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر المتوقع سدادها بالكامل خالل اثن ر والرواتب، بما في ذلك المااللتزامات المتعلقة باألجوإن  

ة فترة إعداد عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذات العالقة، يتم إثباتها بخصوص خدمات الموظفين حتى نهاي 

 دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم عرض التزامات منافع الموظفين الحالية في قائمة المركز المالي. ية وتقاس بالمبالغ المتوقع القوائم المال
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 جل المنافع الموظفين طويلة األاأللتزامات األخرى المتعلقة ب 

 

لسنوية التي إن االلتزامات األخرى المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل )بما في ذلك مكافآت الخدمة المستمرة وإجازة الخدمة الطويلة واإلجازة ا

سها بالقيمة الحالية للدفعات  قيا  ال يتوقع سدادها بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقدم فيها الموظفين الخدمة طويلة ذات العالقة( يتم

باستخدام طريقة الو المالية  القوائم  نهاية فترة إعداد  يقدمها الموظفين حتي  التي  تم إجراؤها بشأن الخدمات  التي  المتوقعة  حدة االئتمانية المستقبلية 

لمستقبلية المتوقعة، واستقاالت الموظفين، ومعدالت  تب االمتوقعة، وتسجل كإلتزامات غير متداولة، يتم األخذ بعين االعتبار مستويات األجور والروا

المالية عل القوائم  إعداد  فترة  نهاية  السوق في  بإستخدام عوائد  المستقبلية  المدفوعات  يتم خصم  الخدمة.  العاملة، وفترات  ى سندات  تقليص األيدي 

لتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة. يتم إثبات إعادة مع االحكومية او الشركات ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان  

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالقياس نتيجة لتسويات التغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة 

على األقل بعد فترة شهراَ   12ل السداد لمدة  تأجي تظهر اإللتزامات كالتزامات متداولة فى قائمة المركز المالى، لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط ل

 إعداد القوائم المالية بغض النظر عن تاريخ السداد الفعلي. 

يميل القيمة العادلة    إن صافي االصول أو التزامات التقاعد الميبتة في قائمة المركز المالي المتعلقة ببرنامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء فترة الخدمة

 مج، إن وجدت، ناقصة القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية.برناألصول ال

الموظفين"   منافع"  19يحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي للمحاسبة رقم  

األخذ في االعتب  العربي مع  بالمملكة  العمل  نظام  يتم  ار  المحددة.  المزايا  الحالية اللتزامات  القيمة  بناًء على  بالمخصص  االعتراف  يتم  السعودية،  ة 

فترة عمل الموظفين ومعدل    احتسا  القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة باستخدام افتراضات لمتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط

ضات المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تقدير لإلدارة. وتحدد معدالت الخصم بناءاً على م المناسب. يتم احتسا  االفتراالخص

في    منحنى مقايضات أسعار العموالت  أفضل التقديرات المتوفرة عن العائدات السائدة في السوق المتوفرة حالياً في تاريخ القوائم المالية بالرجوع إلى

 أو أساس آخر، إذ ينطبق ذلك. المملكة العربية السعودية  

المالية، بعد تم احتسا  تكاليف التزامات المنافع المحددة على أساس السنة حتى تاريخه بإستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتوارياً في نهاية السنة  

زامات اإلكتوارية استناداً لالفتراضات في بداية السنة.  قع لمرة واحدة يتم تمديد االلت أ على السوق وبأي أحداث هامة ت تعديلها بالتقلبات الهامة التي تطر

 وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة فإنه يجب إعادة قياس هذه االلتزامات. 

الربح أو الخسارة  لتي تحدث فيها بنود تراضات االكتوارية في الفترة اعن التسويات والتغيرات في االفيتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة 

. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة  والدخل الشامل اآلخر

 يف خدمة سابقة. كالكت  لخسارة والدخل الشامل اآلخرالربح أو افي قائمة 

بينما يتم   الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة  

االلتزا في صافي  تغيرات  أية  إن  تمويلية.  كتكاليف  المستخدمة  الخصم  بمعدالت  االلتزام  في  الزيادة  اإلكتوارية  تسجيل  التقويم  لعمليات  نتيجة  مات 

كتوارية ميل مخاطر  تتعرض خطة الشركة لمخاطر ا  . الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخروالتغيرات في االفتراضات يتم إعادة قياسها في بنود  

 الخصم ومخاطر الرواتب. 

 المخصصات  11- 5

ه بشكل موثوق ومن المحتمل  ى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغيتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لد

مركز مالي ويتم تعديلها لتعكس أفضل    قائمة  لمخصصات في تاريخ كل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. تتم مراجعة ا

 التقديرات الحالية. 

 

 المطلوبات المحتملة  12- 5

المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكير من األحداث    المطلوباتع  جمي 

الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير ميبتة   المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات الحالية 

 ( عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام،  1الية: )لألسبا  الت 

للشركة    ليةعنها في القوائم الما  مالي واإلفصاح( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة مركز  2أو )

 ضمن المطلوبات المحتملة. 

 

 القروض  13- 5

عتراف بأي فرق  يتم االعتراف بالقروض مبدئيا بالقيمة العادلة، بالصافي بعد تکاليف المعاملة المتکبدة. تدرج القروض الحقا بالتكلفة المطفأة. يتم األ

على مدى فترة اإلقتراض   الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ئمةاقبين العائدات )بالصافي من تكاليف المعاملة( وقيمة اإلسترداد في قائمة  

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية المهمة .     5

 االعتراف باإليرادات  14- 5

 بيع البضائع 

بضائع أو الخدمات للعميل. ويعتمد هذا على مبدأ أن ل التحوي يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل  

دفع المحددة  اإليرادات تتحقق عند التحكم بالسلعة أو نقل خدمة إلى عميل. تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط ال

على معايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تتصرف كمدير أو وكيل.   ناءً ات ب تعاقديًا وباستيناء الضرائب أو الرسوم. يتم تقييم ترتيبات اإليراد

أنها يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة الموضحة أدناه قبل االعتراف باإليرادات. في حالة عدم وجود معايير محددة، تسجل اإليرادات على  

 مكتسبة ومستحقة. 

 

 

 إيرادات المبيعات 

د التحكم في المنتجات المباعة والتحويالت إلى العميل، والتي سيتم النظر فيها في سياق نهج الخطوات الخمس وتطبيق ت عن راداتعترف الشركة باإلي 

 شروط الشحن المعمول بها. 

 

 

 حقوق اإلسترجاع  

ذلك ويتم استيفاء   عميل ب العندما ينص عقد مع العميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، تقوم الشركة بحسا  حق العودة عندما يطل

 الشروط التعاقدية. 

 

 توزيع التزامات األداء 

في بعض الحاالت، تحدد الشركة خدمات التوصيل على أنها منفصلة عن بيع البضائع. يتم ذلك عندما يكون التسليم محل المشتري وتقدم خدمات  

 مات بناًء على أفضل تقدير لخدمة مماثلة. تقديم الخدالمعاملة لالتوصيل إلى موقع المشتري. تخصص الشركة جزًءا من إجمالي سعر 

 

 

 مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية  15- 5

تكلفة  تشتمل مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءاً من 

 يرادات ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية، عند الضرورة، على أساس ثابت. االيرادات. يتم التوزيع بين تكلفة اإل

 

 عقود اإليجار   16- 5

للشركة.    كز الماليالمرتصنف الموجودات المحتفظ بها من خالل عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي والتي ال يتم االعتراف بها في قائمة  

 على مدى فترة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخريتم تحميل دفعات اإليجار التشغيلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي بعقود تشغيلية على  

 عقود اإليجار. 

 

 

 ضريبة القيمة المضافة  17- 5

 يما عدا: فلمضافة يتم إثبات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم ضريبة القيمة ا

 

، وفي هذه الحالة يتم الهيئة العامة للزكاة والدخل عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من

نة والدائنة التي تم إدراجها مع الذمم المدي ، و;شراء األصل أو كجزء من بنود المصاريف، حييما ينطبق ذلك إثبات ضريبة المعاملة كجزء من تكلفة  

 مبلغ ضريبة المعامالت.

و  أ   ينةالهيئة العامة للزكاة والدخل كجزء من الذمم المد يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى

 الدائنة في قائمة المركز المالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شركة وطني للحديد والصلب  
 ( مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 
12 

  

 

 

 )تتمة(  همةالسياسات المحاسبية الم5.

 والضريبة الزكاة   18- 5

الربح أو الخسارة قائمة  وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، تخضع الشركة للزكاة. يتم إثبات مخصص الزكاة للشركة ويحمل على 

ة للزكاة الهيئة العام سنوات سابقة من قبل  . ويتم احتسا  مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط علىوالدخل الشامل اآلخر

 في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.  والدخل

قوانين الضريبة بالمملكة    نظامتقوم الشركة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف المقيمين في المملكة العربية السعودية حسب  

 العربية السعودية. 

فقط. وحيث أن عكس فروقات التوقيت، إن وجد، ليس من المتوقع أن يكون له أي تأثير جوهري على الدرجة األولى لدفع الزكاة إن الشركة مؤهلة ب 

 مبلغ الزكاة في المستقبل المنظور، وبالتالي لم يتم األعتراف بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل في هذه القوائم المالية.

 

 األجنبية  المعامالت واألرصدة بالعمالت 19- 5

جنبية إلى الريال السعودي باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف  الت بالعمالت األ يتم تحويل المعام

السائدة في نهاية السنة  العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة األجنبية بأسعار الصرف  

 . الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة في 

ستيناء  إخ المعاملة(، ب ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاري 

 تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فية تحديد القيمة العادلة. دلة والتي يتم البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العا

 

 التقارير القطاعية   20- 5

 القطاع التشغيلي  ( أ)

ائز حيث أن نشاط الشركة الرئيسي يتميل فى صناعة حديد تسليح ومنتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الرك ال توجد قطاعات تشغيلية بالشركة  

 والمخلفات بعد إعادة صهرها.

 القطاع الجغرافي  ( ب)

عات جغرافية  ال توجد قطاعات جغرافية لدى الشركة حيث ان كل اإليرادات عن أنشطة الشركة تتم داخل المملكة العربية السعودية وبالتالى فال توجد قطا

 يتم اإلفصاح عنها.

   مساهمينللتوزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية  21- 5

وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية،   التوزيع،يتم إثبات التوزيعات النقدية أوغير النقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على  

قبل   المصادقة عليها من  األرباح عند  توزيعات  الموافقة على  حقو المساهمينتتم  مباشرة من  الموزع  المبلغ  يتم خصم  ب   الملكيةق  .   ه واألعتراف 

 كمطلوبات. 

 ربحية السهم   22- 5

الربح، يتم احتسا  نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة تعرض الشركة معلومات عن نصيب السهم األساسي في  

 لسنة. على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل ا شركةللمساهمين العاديين بال

 التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة  .6

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  1- 6

ً   يتطلب إعداد للمعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة في المملكة العربية السعودية استخدام التقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على   القوائم المالية وفقا

للموجودات  المدرجة  المدرجة    المبالغ  والمبالغ  المالية  القوائم  تاريخ  في  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  واإلفصاح عن  لإليرادات  والمطلوبات 

في ظل هذه   والمصروفات خالل فترة التقرير. بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل معرفة لإلدارة باألحداث الحالية التي يعتقد أنها معقولة

 لف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.الظروف. قد تخت 

مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس  

 فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت. 

 

مبدأ االستمرارية على االستمرار، وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس    الشركةال يوجد شك جوهري حول قدرة  تعتقد إدارة الشركة انه  

 (. 1- 4إيضاح )

 

اً على اً جوهري فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثير

 المبالغ المدرجة في القوائم المالية: 
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 )تتمة(  التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة .6

 نهاية الخدمة للموظفين  تعويض مخصص  1- 2- 6

زام المحدد  لت تعتمد القيمة الحالية لاللتزام على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري باستخدام عدد من االفتراضات. إضافة لذلك، يتطلب اإل

في الرواتب والمزايا، ومعدل الخصم المستخدم لتحويل التدفقات النقدية اإلفتراضات التي يجب اتخاذها للنتائج المستقبلية والتي تتضمن أساسا زيادة  

ح عن اإلفتراضات المتعلقة بها في  المستقبلية للقيمة الحالية. إن أي تغييرات في هذه االفتراضات سوف تؤثر علی القيمة الدفترية لاللتزام. يتم اإلفصا

 . 14إيضاح رقم 

 

ومعدل االستهالك / االستهالك وطريقة االستهالك والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير تقدير العمر اإلنتاجي  2- 2- 6

 الملموسة 

القابلة لإلست  للموجودات  اإلنتاجية  تقديراتها لألعمار  بمراجعة  المتبقية تقوم اإلدارة  والقيمة  / اإلطفاء وطريقة اإلستهالك  هالك ومعدل اإلستهالك 

في احتسا  اإلستهالك في تاريخ كل تقرير على أساس اإلستخدام المتوقع للموجودات. وتتعلق أوجه عدم التيقن في هذه التقديرات بالتقادم   المستخدمة

 التكنولوجي الذي قد يغير من منفعة األصول. 

 

 كاة مخصص الز 3- 2- 6

بار القوانين السارية وقرارات / أحكام الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن عند تقدير الزكاة الحالية المستحقة من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة في اإلعت 

 بعض القضايا السابقة. 

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  4- 2- 6

النقدية المستقبلية   القيمة القابلة لإلسترداد لكل أصل أو الوحدة المولدة للنقد على أساس التدفقاتعند تقدير اإلنخفاض في القيمة، تقوم اإلدارة بتقدير  

 ل خصم مناسب. المتوقعة وتستخدم سعر الفائدة لخصمها. إن عدم التأكد من التقديرات يتعلق باإلفتراضات حول النتائج التشغيلية المستقبلية وتحديد معد

 

 ودات المالية انخفاض قيمة الموج 5- 2- 6

يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة  

إعادة حلة إفالس أو المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل في مر

بالنسبة    الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.

مها بشكل جماعي، ويتم إثبات  رة، فيتم تقيي ولكنها متأخ  الهامة،للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية  

 مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت االسترداد السابقة. 

 

 القيم القابلة للتحقق للمخزون  6- 2- 6

تخدام التقديرات. قد يتأثر تحقق  تقوم اإلدارة بتقدير صافي القيم القابلة للتحقق للمخزون، مع األخذ في اإلعتبار األدلة األكير موثوقية في وقت اس

 المستقبلية أو غيرها من التغيرات التي تحركها السوق والتي قد تقلل من أسعار البيع المستقبلية. بالتقنيةالمخزون مستقبال 

 

 قياس القيمة العادلة  7- 2- 6

ر أسعار السوق النشطة(. ويتضمن ذلك وضع تقديرات وافتراضات  تستخدم اإلدارة تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية )عندما ال تتوف

لة للمالحظة قدر اإلمكان ولكن هذا ليس متوفرا  تتفق مع کيفية تسعير المشارکين في السوق لألداة. وتستند اإلدارة إلى افتراضها على القوائم القاب 

تختلف القيم العادلة المقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة  دائما. وفي تلك الحالة تستخدم اإلدارة أفضل المعلومات المتاحة. قد  

  تجارية بحتة في تاريخ التقرير.

القيمة العادلة للموجودات المراد توزيعها ويتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق الملكية. يتم قياس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، ب 

الربح أو الخسارة قائمة  يع الموجودات غير النقدية يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في  عند توز

 . الشامل اآلخروالدخل 



   شركة وطني للحديد والصلب  
 ( مساهمة سعودية مقفلة)شركة 
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  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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 ممتلكات وآالت ومعدات  .7

ديسمبر                 31

 2020ديسمبر   31 م   2019

 اإلجمالي  اإلجمالي 

مشروعات تحت  

 تنفيذ ** ال

أثاث  

 األراضي  مباني وتركيبات   آالت ومعدات  حاسب ألي  سيارات   عدد وأدوات  ومفروشات 
 

 التكلفة          

 م  2020يناير  1التكلفة فى  7,691,600 32,546,208 343,219,914 1,614,924 1,452,254 1,094,378 2,356,140 3,928,633 393,904,051 389,654,843

2,204,350 311,149 -- 1,363 5,954 -- 7,370 296,462 -- -- 
قطع   مخزون  من  محول 

 الغيار 

-- (3,928,633 ) (3,928,633 ) -- -- -- -- -- -- -- 
مدفوعات مقدمة  محول الى  

 وذمم مدينة أخرى 

 ات  إضاف -- -- 359,018 39,780 56,500 26,795 32,990 -- 515,083 2,140,191

 إستبعادات -- -- -- ( 126,907) -- )424,555( -- -- (551,462) ( 95,333)

 الرصيد في نهاية السنة   7,691,600 32,546,208 343,875,394 1,535,167 1,508,754 702,572 2,390,493 -- 390,250,188 393,904,051

 مجمع اإلستهالك           

يناير    1فى  مجمع اإلستهالك   -- 6,720,088 61,778,539 1,566,945 1,297,492 652,909 2,020,079 -- 74,036,052 54,333,436

 إستهالك العام  -- 1,597,666 17,628,075 25,951 126,516 105,018 260,444 -- 19,743,670 19,778,947 م 2020

 بعاداتمجمع إستهالك اإلست  -- -- -- ( 126,855) -- (424,457) -- -- (551,312) ( 76,331)

 الرصيد في نهاية السنة   -- 8,317,754 79,406,614 1,466,041 1,424,008 333,470 2,280,523 -- 93,228,410 74,036,052

 صافي القيمة الدفترية في            

 م 2020ديسمبر   31 7,691,600 24,228,454 264,468,780 69,126 84,746 369,102 109,970 -- 297,021,778 

 م 2019ديسمبر  31 7,691,600 25,826,120 281,441,375 47,979 154,762 441,469 336,061 3,928,633  319,867,999

 . (2- 15)ايضاح لصندوقالمصنع لاصول لتسليح، حيث تم رهن * أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك للمساعدة في تمويل توسعة مصنعه إلنتاج الكتل الحديدية وحديد ا 

 (. 11إيضاح رقم ) إلى مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى تحويلهاوالتى تم ،  لمنطقة الصهر اإلنتاجي** يتميل بند مشروعات تحت التنفيذ في قيمة زيادة الطاقة اإلستيعابية للخط 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر   31 تم توزيع مصروف اإلستهالك كما يلي: 

 19,305,529 19,369,706 مبيعاتتكلفة ال

 472,418 373,381 ( 21مصروفات عمومية وادارية )إيضاح 

 1,000 583 (20مصروفات بيعية وتسويقية )إيضاح  

 19,743,670 19,778,947 
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 موجودات غير ملموسة  .8

  م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر   31

25,908,637 

 

25,908,637 

 
 * محطة إيصال الخدمة الكهربائية

- 35,625 

 
 هندسي  تصميم برامج 

25,908,637 25,944,262  

ذو القعدة   12الكهربائية حيث أبرمت الشركة اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ  * تتضمن الموجودات الغير ملموسة محطة إيصال الخدمة  

 وطني للحديد والصلب طوال فترة استمرار المصنع. مصنع شركة يصال الخدمة الكهربائية لتغذيةم إل2010أكتوبر  20هـ الموافق 1431

ختبار للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمة األصل، وقد نتج  ا تقوم الشركة سنوياً بإجراء  ال يوجد عمر انتاجي محدد للموجودات الغير ملموسة وعليه،  

 في قيمة الموجودات الغير ملموسة.  عن ذلك التقييم عدم وجود دليل على هبوط
 

 مخزون  .9

  م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر   31

 مواد خام  17,206,570 18,105,860

 قطع غيار ومستلزمات   17,994,303 17,041,987

 انتاج تحت التشغيل  12,475,123 3,911,409

 انتاج تام  4,081,897 1,162,919

 بضاعة بالطريق  324,850 166,292

40,388,467 52,082,743  

 ذمم مدينة تجارية  .10

  م 2020ديسمبر   31  م 2019ديسمبر   31

 ذمم مدينة تجارية **  1,311,219  4,573,542

 ( 1- 10مخصص االنخفاض في ذمم مدينة تجارية ) ( 1,311,219)  - 

4,573,542  -  

 مخصص االنخفاض في الذمم المدينة حركة  10-1

  م 0202ديسمبر   31  م 2019ديسمبر   31

 الرصيد اول السنة  -  - 

 المكون خالل السنة  1,311,219  - 

 الرصيد نهاية السنة  1,311,219  -

جمادى  25نتيجة لتعير العميل فى السداد قامت الشركة برفع دعوى قضائية على العميل بقيمة الشيكات المصدرة من العميل، وصدر حكم قضائى بتاريخ    **

ية م لصالح الشركة بموجب صك تنفيذ وجاري تحصيل المديونية بالكامل. وتم تكوين مخصص بكامل المديون 2020ر  يناي   20هـ الموافق  1441األول  

 (. 10لعدم تحصيل المدينونية حتى تاريخ القوائم المالية )إيضاح 

 

 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  .11

  م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر   31

 لمورديندفعات مقدمة ل 1,231,108 1,577,480

 مصروفات تامين مدفوعة مقدما   565,656 570,041

ً اشتراكات مدفوعة  90,051 82,881  مقدما

 ضريبة القيمة المضافة المدينة  1,247,173 82,644

 عهد وسلف عاملين 49,978 67,559

26,429 25,000  ً  إيجارات مدفوعة مقدما

 **  دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة 3,928,634 -

 (1- 11إيضاح  )  خرىأالمدفوعات المقدمة وذمم مدينة مخصص االنخفاض في  )3,328,634( -

 

 

 

2,407,034 3,808,966  
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 )تتمة(  مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  .11

 وذمم مدينة أخرى  مقدمة مدفوعاتحركة مخصص االنخفاض  11-1

  م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر   31

 الرصيد اول السنة  - - 

   السنةالمكون خالل  3,328,634 - 

 الرصيد نهاية السنة  3,328,634 -

لمنطقة  ** يتميل بند دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة في المبالغ المدفوعة تحت حسا  شراء مصنع بغرض زيادة الطاقة اإلستيعابية للخط اإلنتاجي  

 . عات المقدمة لشراء األصلمقابل الدف إنخفاض تم تكوين مخصصونتيجة لتوقف المشروع فانه الصهر. 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  .12

  م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر   31

 نقد في الصندوق  - 39,175
 حسابات جارية  –بنوك  8,445,181 11,778,176

11,817,351 8,445,181  

 إحتياطي نظامي  .13

% من صافي دخلها إلى االحتياطي النظامي 10يتعين على الشركة تحويل  العربية السعودية،  ونظام الشركات في المملكة  وفقاً للنظام األساسي للشركة  

 . مساهمين. إن هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على الالمال المدفوع % من رأس30حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين  .14

 وصف عام 

ع الموظفين الذين يكملون فترة الخدمة المؤهلة ويحق لهم الحصول على مبالغ مذكورة بموجب  استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة لجمي ينص النظام على  

 قانون العمل لكل سنة / فترة من هذه الخدمة. 

م من قبل خبيرأكتواري مستقل، 2019ديسمبر    31م،  2020ديسمبر    31ويستند المخصص السنوي إلى التقييم االكتواري. تم إجراء التقييم كما في  

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  وذلك

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 14-1

    م 2020ديسمبر   31  م 2019ديسمبر   31
 )           )النسبة المئوية 

                                       سنوياً(()
   

 المعدل المقدر للزيادة في مرتبات الموظفين   1%  2%

 معدل الخصم    2.55%  2.97%

 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة   14-2

  م 2020ديسمبر   31  م 2019ديسمبر   31

    
 الحالية في بداية السنة القيمة  3,473,940  2,437,617

 تكلفة الخدمة والفائدة 920,281  775,070

 ة خالل السن  لمدفوعا ( 46,529)  ( 103,496)

   األخرمن خالل الدخل الشامل  الخسائر األكتوارية لأللتزام 96,572  364,749

3,473,940  4,444,264  

 المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي: إن حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في  14-3

 عامل  تغيير في االفتراض   م 2020ديسمبر   31  م 2019ديسمبر  31

      3,232,087  4,154,402  +1% 
 معدل الخصم 

3,750,371  4,773,860   -1% 

3,768,010  4,798,256  +1% 
 الراتب طويل األجل 

3,212,431  4,127,981   -1% 

 معدل دوران الموظفين  أعلى  %10معدل دوران الموظفين   8,417,102  8,789,872

  أقل   %10معدل دوران الموظفين   7,401,153  6,130,323
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   القروض  .15

 م 2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر   31 

 115,100,000  104,700,000 ( 1- 15قروض من بنوك محلية )إيضاح 

 98,500,000  73,500,000 ( 2- 15صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح 

 213,600,000  178,200,000 إجمالي القروض  

    الجزء المتداول  ناقصاً:

 115,100,000  104,700,000 قروض من بنوك محلية  

 32,000,000  25,000,000 صندوق التنمية الصناعية السعودي  

 147,100,000  129,700,000 إجمالي الجزء المتداول  

 66,500,000  48,500,000 إجمالي الجزء غير المتداول  

    يخصم: 

 ( 8,240,000)  ( 6,200,000) فوائد وعموالت مؤجلة  

 58,260,000  42,300,000 ل صافي الجزء الغير متداو

 

 م 2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر   31 مصروف الفائدة 

 7,202,058  5,457,309 ( 1- 15قروض من بنوك محلية )إيضاح 

 2,418,000  2,040,000 ( 2- 15صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح 

 474,010  425,844 مصاريف بنكية وأخرى 

 7,923,153  10,094,068 

 

. ويتم مراقبة هذه التعهدات  المقرضينخالل في هذه التعهدات إلى إعادة التفاوض مع  اإل تحتوي بعض من هذه القروض على تعهدات بنكية، قد يؤدي  

الوفاء بهذه رة لضمان  جراءات من قبل اإلدااإلخالل محتمل في هذه التعهدات يتم اتخاذ  إو  أمن قبل اإلدارة، في حال حدوث خرق    دوريعلى أساس  

مع البنوك المحلية و صندوق التنمية الصناعية   تفاقياتإلالواردة با  النسب الماليةالخاصة ب   الشركة ببعض التعهدات  عدم التزامبين  التعهدات. هذا وقد ت 

 . السعودي

 

 قروض من بنوك محلية  15-1

ن تسهيالت قروض قصيرة األجل وتمويل عقود مشاركة ومرابحة وتسهيالت  أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية تتضم

.  سعودي مليون لاير  125، كما تبلغ الحدود االئتمانية الممنوحة من البنوك متغيرة متفق عليها مع البنوكبأسعار مرابحة اسالمية اعتمادات مستنديه 

 : السنة المنتهية في تستحق السداد خالل  وفيما يلي بيان بحركة القروض قصيرة األجل خالل الفترة والتي

  م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر  31

 الرصيد أول السنة  115,100,000 114,937,016

 المسدد خالل السنة  ( 278,980,000) )214,127,563(

 المستخدم خالل السنة  268,580,000 214,290,547

                                             الرصيد نهاية السنة         104,700,000 115,100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي   15-2

بقيمة   التنمية الصناعية السعودي  اتفاقية قرض مع صندوق   12هـ الموافق  1435ربيع األخر    12مليون لاير سعودي في    187أبرمت الشركة 

مصنع انتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح، حيث تم رهن جميع اصول المصنع لصالح الصندوق    م وذلك للمساعدة في تمويل توسعة2014فبراير

مادة الرابعة من عقد القرض المشار إليه أعاله اتفق الطرفان على للوفقاً  م  2017فبراير    13هـ الموافق  1438جمادى األول    16في  (.  7)إيضاح  

شعبان    17يتم سداد القرض على أحدى عشر قسط نصف سنوية. تم سداد القسط األول بتاريخ    مليون لاير سعودي   164تخفيض مبلغ القرض ليصبح  

 م . 2018مايو  3هـ الموافق 1439

ت الخاصة  كما تتضمن اإلتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي على شروط متعلقة بالنسب المالية، وقد تبين عدم التزام الشركة ببعض التعهدا

انه يجوز للصندوق بناء على عدم لية الواردة باإلتفاقيات مع الصندوق. ووفقا لالتفاقية المبرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي فبالنسب الما

ات أو شعار بريدي أو برقي أو بالتلكس أو بالفاكس إلى الشركة. هذا و لم تستلم الشركة أى إشعارإالتزام الشركة بالتعهدات ان ينهي فورأ التزماته ب 

إلى ذلك، إدارة الشركة تراقب عن كيب النسب المالية وعلى تواصل دائم مع إدارة الصندوق بهذا مطالبات من الصندوق بهذا الخصوص. باإلضافة 

 الخصوص. 
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 )تتمة( القروض  .15

 )تتمة( قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  15-2

قامت الشركة    ،وبالرغم من ذلك  .بالسدادتحقاقها ولم تتخلف عن سداد أي قسط ولم تتعير  كما أن إدارة الشركة ملتزمة بسداد األقساط في تواريخ إس

م المركز المالي بسداد أقساط غير مستحقة مبكراً وذلك سعياً منها لتحسين النسب المالية. كما أن الشركة لديها تدفقات نقدية إيجابية والتي بدورها تدع

 ة لمواجهة التزاماتها قصيرة األجل. للشركة وضمان توفير سيولة نقدية سريع

م حيث  2020أكتوبر    31هـ الموافق  1442ربيع األول    14هيكلة أقساط قرض صندوق التنمية الصناعية بناء على موافقة الصندوق بتاريخ  تم إعادة  

م، واخر قسط بقيمة 2021يناير    28هـ الموافق  1442جمادي األخر    15مليون لاير سعودي بتاريخ    14تم إعادة الهيكلة ليكون أول قسط بقيمة  

 م.   2022نوفمبر   9الموافق  1444ربيع األخر  15لاير سعودي مليون  24,25

مليون لاير سعودي  14م بقيمة  2021يناير    28والتي تميل القسط المستحق في    مليون لاير سعودي  25بقيمة  قساط  أ قامت الشركة خالل السنة بسداد  

 31حتى تاريخ    من قيمة القرضالمسدد    أجمالي  لك يصبح وبذ،  م2021مايو    27عودي من القسط المستحق في  مليون لاير س  11باإلضافة إلى  

 مليون لاير سعودي. 73,5م بمبلغ  2020ديسمبر  31في  والمستحق مليون لاير سعودي ليصبح الرصيد القائم 90.5م 2020ديسمبر 

 خرىأ رصدة دائنة أمصروفات مستحقة و .16

  م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر   31

 دفعات مقدمة من العمالء 38,851,942 26,014,500

 مستحقة  فوائد 1,202,071 2,909,643

 مستحقات عاملين   1,951,105 1,398,727

 تأمينات اجتماعية  123,243 --

 أخرى  173,027 --

30,322,870 42,301,388  

 قة  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العال .17

تمت    ينابة الت إلرباح ومصروفات باأتوزيعات    مشتريات، مبيعات،  العليا،ت اإلدارة  اَ رواتب ومكاف  يتتميل المعامالت مع األطراف ذات العالقة ف

لعالقة  مع األطراف ذات امالها. وتتميل أهم المعامالت    يمتلكون حصص مؤثرة فى رأس   جهاتوبين الشركة و   مساهمينخالل العام بين الشركة وال

 واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي: 

 : مستحق من أطراف ذات العالقة  - أ

 الجهة ذات العالقة 
طبيعة 

 العالقة 

طبيعة 

 التعامالت 

 حجم التعامالت 
 

 الرصيد 
 

 م 2019ديسمبر   31  م 2020ديسمبر   31
 

 م 2019ديسمبر   31  م 2020ديسمبر   31

مؤسسة يوسف  

 الطريف للتجارة 
 جهة شقيقة 

وفات  مصر

 باإلنابة 
143,992  5,597,945 

 
 --   -- 

شركة عبد الكريم  

 الراجحي للحديد
 جهة شقيقة 

  45,360  59,850 مبيعات 

 -- 

 

 -- 
   173,388  --  مشتريات 

مصروفات  

 باإلنابة 
 --  18,348 

  

نور األساس  مؤسسة 

 للمقاوالت 
 جهة شقيقة 

مصروفات  

 باإلنابة 
 --  6,539,259 

 
 --   -- 

   203,842  12,374,300   --   -- 

 

 

 

 



   شركة وطني للحديد والصلب  
 ( مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  م2020ديسمبر  31هية في للسنة المنت 
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 )تتمة(   المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .17

 ذات عالقة   طرافألمستحق   -ب

 الجهة ذات العالقة 
طبيعة 

 العالقة 

طبيعة 

 التعامالت 

 حجم التعامالت 
 

 الرصيد 
 

ديسمبر    31

  م 2020

ديسمبر   31

 م 2019

ديسمبر    31 

  م 2020

  ديسمبر 31

 م 2019

 مساهم عبد الكريم محمد عبد العزيز الراجحي
توزيعات 

 أرباح 
25,060,000 

 
16,219,899 

 
 -- 

 
56,581 

 مساهم يوسف محمد عبد الرحمن الطريف 
توزيعات 

 أرباح
10,740,000 

 
6,951,385 

 
 -- 

 
24,250 

   35,800,000  23,171,284   --  80,831 

 اإلدارة العليا  -ج

 ة الجهة ذات العالق
طبيعة 

 العالقة 

طبيعة 

 التعامالت 

 حجم التعامالت 
 

 الرصيد 
 

ديسمبر    31

  م 2020

ديسمبر   31

 م 2019
 

ديسمبر    31

  م 2020

ديسمبر   31

 م 2019

 اإلدارة العليا
اإلدارة  

 العليا

 --   --   152,720  1,871,850 رواتب  

 --   --   5,933  41,700 مكافأت  

 --   --   53,799  151,033 نهاية الخدمة 
   2,064,583  212,452  --   -- 

 

 الزكاة   .18

 الموقف الزكوي - أ

م وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة العامة  2019  ديسمبر  31المنتهية في    سنةقدمت الشركة إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى ال

 م. 2021ابريل  30هـ الموافق 1442رمضان  18للزكاة والدخل سارية المفعول حتى  

 الوعاء الزكوي - ب

 م 2019  م 2020 

 30,941,020  37,580,635 صافي الربح المعدل )أ( 

    يضاف: 

 121,000,000  121,100,000 رأس المال  

 2,526,687  5,465,929 االحتياطيات  

 98,500,000  125,850,000 قروض طويلة االجل  

 2,334,121  3,427,411 المخصصات 

 80,831  - قة أطراف ذات عال 

 -   26,014,500 أضافات أخرى  

    يخصم

 (25,908,637)  ( 25,944,262)   موجودات غير ملموسة

 (319,867,999)  ( 297,021,778) صافي الموجودات اليابتة

   ( 34,940,969) حسميات أخرى  

 (90,393,977)  ( 38,468,534) وعاء الزكاة )ب( 

 773,526  939,516 لربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أكبر(% )من صافي ا2.5الزكاة الشرعية 

 773,526  939,516   %من صافي الربح المعدل2,5 الزكاة بواقع

 
 



   شركة وطني للحديد والصلب  
 ( مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  م2020ديسمبر  31هية في للسنة المنت 

 )لاير سعودي( 
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 )تتمة(   الزكاة  .18

 حركة مخصص الزكاة -ـ ج

 م 2019  م 2020 

 472,985  773,526 الرصيد في بداية السنة  

 773,526  939,516 المحمل للسنة  

 ( 472,985)  ( 773,526) السنة  المدفوع خالل 

 773,526  939,516 الرصيد في نهاية السنة  

 

 تكلفة المبيعات  .19

  م 2020  م 2019

 مواد مستهلكه  325,701,002  343,020,391

 رواتب و اجور وما في حكمها   16,899,211  19,489,600

 عقارات وأالت ومعدات   استهالك 18,831,262  19,646,263

 تكاليف الطاقة   29,135,344  34,341,828

 صيانة وإصالح   8,991,894  9,958,125

 أخرى  3,456,242  4,379,125

430,835,332  403,014,955  

 تسويقية  بيعية ومصاريف  .20

  م 2020  م 2019

 رواتب وأجور وما في حكمها 284,302  216,472

 ( 8ح استهالكات )إيضا 583  1,000

 مصاريف دعاية واعالن   -  34,163

 رسوم واشتراكات   -  33,926

 وتركيباتنقل وتصدير  -  32,766

 أخرى  90,184  35,414

353,741  375,069  

 عمومية وادارية   مصاريف .21

  م2020  م 2019

 رواتب واجور وما في حكمها 6,732,568  5,018,445

 وإستشارات أتعا  مهنية  2,892,075  2,597,000  

 كهرباء ومياه واتصاالت  513,633   486,696 

 ( 7)إيضاح  استهالكات  373,381   472,418 

 تأمين طبي وعالج 170,521   200,979 

 نقل وانتقال ومأموريات  169,244   192,846 

 رسوم واشتراكات   71,074   122,942 

 ايجارات  60,000  155,004

 وضيافة  بوفيه  39,312   152,453 

 مصروفات بنكية  25,728  11,354

 ى أخر 841,829   673,899 

10,084,036  11,889,365  

 



   شركة وطني للحديد والصلب  
 ( مساهمة سعودية مقفلة)شركة 
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  م2020ديسمبر  31هية في للسنة المنت 

 )لاير سعودي( 
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 صافي ، إيرادات أخرى .22

 م 2019  م 2020 

 (2,002)  ( 150) ممتلكات وآالت ومعدات   إستبعادخسائر 

 473,351  451,624 أخرى 

 451,474  471,349 

 توزيعات أرباح  .23

وجزء من أرباح الربع األول   2019المدورة من سنة  رباحاأل جزء من بإقرار توزيع قام الشركاءم( 4/2020/ 30هـ الموافق)7/9/1441 بتاريخ 

، وقد تم التوزيع (23,171,284: م2019) لاير سعودي 35,800,000بالشركة بمبلغ  شركاءعلى السادة ال م31/3/2020المنتهى في تاريخ 

 بالشركة، كما يلي: في هيكل ملكية رأس مال  كبناء على حصة كل شري 

 م 2019  م 2020  

 16,219,899   25,060,000 عبد الكريم محمد عبد العزيز الراجحي

 6,951,385   10,740,000 يوسف محمد عبد الرحمن الطريف  

 ربحية السهم  .24

 ربحية السهم األساسية  24-1

 في نهايةح العائد إلى المساهمين العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة يتم احتسا  ربحية السهم األساسية بقسمة صافي الرب 

 . (سهم بعد أخذ زيادة األسهم بأثر رجعي  12,110,000: 2019سهم ) 12,110,000والبالغة  السنة

  

 م 2019  م 2020 

 29,392,424  31,080,985 العائد على حملة األسهم العادية الربحصافي 

 12,110,000  12,110,000   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 

 2.43  2,57 ربحية السهم األساسية والمخفضة  

 ربحية السهم المخفضة    24-2

في العادية القائمة  يتم احتسا  ربحية السهم العادي المخفضة بناًء على صافي الربح العائد إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم 

   . سهم بعد أخذ زيادة األسهم بأثر رجعي( 12,110,000: 2019سهم )12,110,000نهاية السنة البالغة 

 التقارير القطاعية  .25

  .منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرهاحديد تسليح والشركة الرئيسي فى صناعة يتميل نشاط 

قطاعات جغرافية لدى الشركة حيث ان كل اإليرادات عن أنشطة الشركة تتم داخل المملكة العربية السعودية وبالتالى فال توجد قطاعات   ال توجد

 اإلفصاح عنها.جغرافية يتم 

 وإدارة المخاطر   األدوات المالية .26

اآل والدائنون  التجارية  الدائنة  الذمم  بالشركة  الرئيسية  المالية  المطلوبات  عالقة  أطراف  ىالوالمستحق    خرونتتضمن  تتكون والقروض  ذات   .

والمستحق    التجارية والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرىوالذمم المدينة  األرصدة لدى البنوك  الموجودات المالية الرئيسية للشركة من النقد و

  الية للشركة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة . إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات الممن أطراف ذات عالقة 

 دارة تلك المخاطر. . تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلومخاطر العملة ومخاطر التركز

 

 

 مخاطر السوق 26-1

عمالت االجنبية ومعدالت الفوائد مما يؤثر هي مخاطر التذبذ  في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق ميل أسعار صرف ال

التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود  على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة  

 لتي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها. المقبولة مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة ا
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 )تتمة(  األدوات المالية وإدارة المخاطر .26

 مخاطر االئتمان  26-2

المتميلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهري  هي المخاطر  

النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة التجارية والحسابات المدينة   لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع

لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها   بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية.  األخرى 

 د األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو كما يلي:لمخاطر االئتمان. الح

  م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر  31

 نقد وأرصدة لدى البنوك 8,445,181 11,817,351

 ، صافي  ذمم مدينة تجارية - 4,573,542

16,390,893 8,445,181  

 الذمم المدينة  26-2-1

قضائية لاير سعودي  ونتيجة لتعير العميل فى السداد قامت الشركة برفع دعوى    1,311,219ة تبلغ قيمتها  يتكون بند ذمم مدينة تجارية من مديوني 

م لصالح الشركة  2020يناير    20هـ الموافق  1441جمادى األول  25على العميل بقيمة الشيكات المصدرة من العميل، وصدر حكم قضائى بتاريخ  

ب  المديونية  تحصيل  وجاري  تنفيذ  الماليةبموجب صك  القوائم  تاريخ  حتى  المدينونية  تحصيل  لعدم  المديونية  بكامل  تكوين مخصص  وتم     الكامل. 

 (.   10)إيضاح 

 مخاطر السيولة  26-3

تنتج مخاطر   بأدوات مالية. وقد  بالتزامات مرتبطة  للوفاء  التمويل الالزم  المتميلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على  هي المخاطر 

السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية ند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقار  قيمته العادلة. وتدار مخاطر  السيولة ع

ية للوفاء  . يتميل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كاف السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة

 ئر غير مقبولة أوالمخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة. بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسا

ي وحتى ماليلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للشركة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز ال

 لتعاقدية غير المخصومة. تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية ا

 

  سنوات   5 – 1  أقل من سنة   القيمة الدفترية  م 2020ديسمبر   31
  5أكثر من  

 سنوات 

 --   --   25,000,000  25,000,000 الجزء المتداول من قروض طويلة االجل  

 --   --   104,700,000  104,700,000 ة االجل  قروض قصير

 --   --   27,289,353  27,289,353 ذمم دائنة تجارية 

 --   --   42,301,388  42,301,388 مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى 

 --   42,300,000  --   42,300,000 قروض طويلة االجل  

 241,590,741  199,290,741  42,300,000   -- 

 

  سنوات   5 – 1  أقل من سنة   القيمة الدفترية  م 2019ديسمبر   31
  5أكثر من  

 سنوات 

 --   --   32,000,000  32,000,000 الجزء المتداول من قروض طويلة االجل  

 --   --   115,100,000  115,100,000 قروض قصيرة االجل  

 --   --   19,907,867  19,907,867 ذمم دائنة تجارية 

 --   --   30,322,870  30,322,870 صروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى م

 --   --   80,831  80,831 ذات عالقة   أطرافمستحق الى 

 --   58,260,000  --   58,260,000 قروض طويلة االجل  

 255,671,568  197,411,568  58,260,000   -- 

 مخاطر العملة  26-4

ة تذبذ  قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بصورة أساسية  هي المخاطر المتميلة في احتمالي 

 . المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة. وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمة. لاير سعودي
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 )تتمة(  المالية وإدارة المخاطراألدوات   .26

 عار السلع مخاطر أس 26-5

نقدية. هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لها الشركة من تأثير غير مرغو  فيه على تكاليف الشركة وتدفقاتها ال

 . بضائع من المواد الخام التي تستخدمها الشركةتنشأ هذه المخاطر في أسعار البضائع األساسية من المشتريات المتوقعة لبعض ال

 مخاطر أسعار الفائدة   26-6

وتدفقاتها النقدية، تخضع   للشركةتميل مخاطر أسعار الفائدة المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار الفائدة السائدة بالسوق على المركز المالي  

مليون   104.7بقيمة  لتي لها أسعار فائدة متغيرة  الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة في معدالت السوق السائدة على القروض والتسهيالت البنكية وا

مليون لاير سعودي(، تتبع الشركة سياسة إلدارة تكاليف التمويل    115.1م:  2019ديسمبر    31م )كما في  2020ديسمبر    31لاير سعودي كما في  

ئدة من خالل  على تقليل مخاطر أسعار الفا  عن طريق الحصول على قروض ذات أسعار فائدة ثابتة وقروض ذات أسعار فائدة متغيرة وتعمل الشركة

 مراقبة التقلبات المتوقعة في أسعار الفائدة.

 القيمة العادلة  26-7

، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة شركةتوضح الجداول التالية القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية لل 

والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي لها فترة استحقاق قصيرة االجل، فإنه من المفترض أن القيمة ة للموجودات العادلة، بالنسب 

دينة تجارية  م مالدفترية تقار  قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال تتضمن معلومات القيمة العادلة لهذه االدوات المالية. وتتضمن النقد وما في حكمه، ذم

 ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى، القروض، ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون. 

 القيمة العادلة   القيمة الدفرتية  

ديسمرب  31كما يف 
 م2020

موجودات مالية ابلقيمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 
املستوى   اإلمجال   التكلفة املطفأة  

1 
املستوى   

2 
املستوى  

3 
 اإلمجال  

              موجودات مالية 

 --  --  --  --  --   --   --  ذمم مدينة تجارية 

مدفوعات مقدمة وذمم  

 مدينة أخرى 
 --  3,808,966  3,808,966   --   --   --  -- 

 --  --   --   --   8,445,181  8,445,181  --  نقد وأرصدة لدى البنوك

    12,254,147  12,254,147             

              مطلوبات مالية 

الجزء المتداول من 

 قروض قصيرة االجل 
 --  25,000,000  25,000,000   --   --   --   -- 

 --   --   --   --   27,289,353  27,289,353  -- ذمم دائنة تجارية 

 --   --   --   --   104,700,000  104,700,000  -- قروض قصيرة االجل 

مصروفات مستحقة  

 ة دائنة أخرى وارصد
--  42,301,388  42,301,388   --   --   --   -- 

اطراف ذات  مستحق الى 

 عالقة 
--  --  --   --   --   --   -- 

 --   --   --   --   42,300,000  42,300,000  -- قروض طويلة االجل 

 --  241,590,741  241,590,741   --   --   --   -- 
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 )تتمة(  راألدوات المالية وإدارة المخاط .26

 )تتمة(   القيمة العادلة 26-7

 

 القيمة العادلة   القيمة الدفرتية  

ديسمرب  31كما يف 
 م2019

موجودات مالية ابلقيمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 
املستوى   اإلمجال   التكلفة املطفأة  

1 
املستوى   

2 
املستوى  

3 
 اإلمجال  

              موجودات مالية 

 --  --  --  --  4,573,542  4,573,542  --  ينة تجارية ذمم مد

مدفوعات مقدمة وذمم  

 مدينة أخرى 
 --  2,407,034  2,407,034   --   --   --  -- 

 --  --   --   --   11,817,351  11,817,351  --  نقد وأرصدة لدى البنوك

    18,797,927  18,797,927             

              مطلوبات مالية 

الجزء المتداول من 

 قروض قصيرة االجل 
 --  32,000,000  32,000,000   --   --   --   -- 

 --   --   --   --   19,907,867  19,907,867  -- ذمم دائنة تجارية 

 --   --   --   --   115,100,000  115,100,000  -- قروض قصيرة االجل 

مصروفات مستحقة  

 رصدة دائنة أخرى وا
--  30,322,870  30,322,870   --   --   --   -- 

اطراف ذات  مستحق الى 

 عالقة 
--  80,831  80,831   --   --   --   -- 

 --   --   --   --   58,260,000  58,260,000  -- قروض طويلة االجل 

 --  255,671,568  255,671,568   --   --   --   -- 

 

 لة بعد تاريخ قائمة المركز المالى  األحداث الالحقة غير المعد  .27
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