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 وطني للحديد والصلب شركةفي  المساهمينالسادة/ 

 (مقفلة )شركة مساهمة سعودية

 المملكة العربية السعودية -الرياض 

 

 مقدمة

 األولية ائمةم، والق2021 يونيو 30)"الشركة"( كما في   وطني للحديد والصلب شركةلالمرفقة األولية قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

، في ذلك التاريخ ةأشهر المنتهي الستةلتدفقات النقدية لفترة القائمة األولية للتغيرات في حقوق الملكية والقائمة األولية لودخل الشامل لل

واإليضاحات التفسيرية األخرى.  المهمةسياسات المحاسبية بال ا  ملخص بما في ذلك ،الموجزة األولية بالقوائم الماليةواإليضاحات المرفقة 

( "التقرير المالي 34لمحاسبة رقم )لالدولي لمعيار لالمالية األولية الموجزة وعرضها وفقا   القوائماإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه و

إلى  استنادا  المالية األولية الموجزة  القوائمهذه بشأن  استنتاجإبداء في مسؤوليتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ،"ياألول

 .فحصنا

 نطاق الفحص

ل المراجع المستقل للمنشأة" ( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قب2410) الفحص الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقا  للمعيار الدولي 

أساسي على األشخاص المسؤولين  استفسارات، بشكلالمالية األولية من طرح  القوائمفحص يتألف المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي 

تأكيد بأننا الوصول إلى ال يمكننا من وتبعا  لذلك فإنه المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مراجعة لل الدوليةلمعايير ليتم القيام بها وفقا  

 رأي مراجعة.أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناء  عليه، أي من عمليات خالل اكتشافها التي يمكن المهمة بجميع األمور دراية سنصبح على 

 االستنتاج

من جميع الجوانب  ،غير ُمعدةولية الموجزة المرفقة األالمالية القوام بأن ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد لم فإنه ، فحصناإلى  استنادا  

  بية السعودية.المعتمد في المملكة العر ،(34لمحاسبة رقم )لالدولي لمعيار لوفقا   ،الجوهرية

 

ه ؤشركاالبسام و                    عن 

 

 

 

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

(337ترخيــــص رقــم ) -محاسب قانوني   

المملكة العربية السعوديةالرياض،   

 هـ1443 محرم 15 :خــــــــالتاري

 م2021 أغسطس 23 ق:ـــــــفالموا
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 الوضع القانوني والنشاط . 1
تأسسسسسسك شسسركة وطني للحديد والصسسلك )(الشسسركة(( كشسسركة مسسساهمة مقفلة بموجك نظام الشسسركات في المملكة العربية السسسعودية تحك السسسجل  

م( الصسسسادر بمدينة الرياض، هذا وقد بلأ رأس مال الشسسسركة  24/8/2008هسسسسسسس )الموافق  23/8/1429( بتاريخ  1010255409التجاري رقم )

هسسسسس )الموافق  7/3/1433لاير سسعودي. بتاريخ    1,000حصسة نقدية متسساوية القيمة، قيمة كل حصسة منها   2,000لى مليون لاير سسعودي مقسسم إ2

لاير  1,000حصسة نقدية متسساوية القيمة، قيمة كل حصسة   80,000مليون لاير سسعودي، مقسسم إلى   80م( تم زيادة رأس المال إلى 20/1/2012

مليون لاير سسسعودي عن طريق تحويل حسسساب جاري الشسسركاء إلى حسسساب زيادة رأس المال. بتاريخ   78سسسعودي. وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة  

ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل   120مليون لاير سعودي، مقسم إلى  120م( تم زيادة رأس المال إلى 3/7/2013هسسسس )الموافق  24/8/1434

مليون لاير سسعودي عن طريق حصص عينية وتتملل في معدات مصنع حديد بكامل  40لغة لاير سسعودي. وقد تم الوفاء بالزيادة البا  1,000حصسة  

حصة    130,000مليون لاير سعودي، مقسم إلى  130م( تم زيادة رأس المال إلى  19/12/2013هسس )الموافق  16/12/1435قيمة الزيادة. بتاريخ  

مليون لاير سسعودي عن طريق حصسص عينية وهي عبارة  10الزيادة البالغة لاير سسعودي. وقد تم الوفاء ب   1,000متسساوية القيمة، قيمة كل حصسة  

مليون لاير سسسعودي، مقسسسم   180م( تم زيادة رأس المال إلى 1/12/2015هسسسسسسس )الموافق  19/2/1437عن فرن وماكينة لصسسنع البيليك. بتاريخ  

مليون لاير سسعودي عن طريق   50الوفاء بالزيادة البالغة  لاير سسعودي. وقد تم  1,000حصسة نقدية متسساوية القيمة، قيمة كل حصسة    180,000إلى

م( تم تخفيض 11/7/2017هس )الموافق  17/10/1438تحويل األرصدة الدائنة للحسابات الجارية للشركاء وهي لحساب زيادة رأس المال. بتاريخ  

لاير  1,000وية القيمة، قيمة كل حصسسة حصسسة متسسسا  130,000مليون لاير سسسعودي، مقسسسم إلى 130رأس المال بغرض إطفاء الخسسسائر إلى 

مليون لاير سسعودي، مقسسم 121م( تم تخفيض رأس المال بغرض إطفاء الخسسائر إلى 31/10/2018هسسسسس )الموافق  22/2/1440سسعودي. بتاريخ  

 لاير سعودي. تم توزيعها على الشركاء كاألتى: 1,000حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة   121,000إلى 

 قيمة الحصص  نسبة الملكية  قيمة الحصة   دد الحصص ع اسم الشريك 

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

70 % 84,700,000 

 36,300,000 % 30 36,300 يوسف محمد عبد الرحمن الطريف  

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

الشركاء تحويل الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة ذات مسؤولية م( قرر  6/5/2020هس )الموافق  13/9/1441بتاريخ  

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

هس 13/9/1441( بتاريخ  4260كات المساهمة بموجك القرار الوزاري رقم )ق/وجميعها أسهم عادية مدفوعة بالكامل، وتم قيد الشركة بسجل الشر

  م(.1/7/2020هس )الموافق 10/11/1441( وتاريخ 4261م( والقرار الوزاري رقم )ق/6/5/2020)الموافق 

 

 

مليون لاير سعودي    121.1الشركة إلى  م( وافقك الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس مال  12/7/2020هس )الموافق  21/11/1441بتاريخ  

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

المرفقة المالية  القوائم  تاريخ  الشركة في  إلى  121.1هذا ويبلأ رأس مال  القيمة  سه  12,110,000مليون لاير سعودي، مقسم  م عادي مدفوعة 

 رياالت سعودية.  10بالكامل، قيمة كل سهم 

 

 

كما تمارس الشركة نشاطها بموجك ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة واللروة المعدنية )وزارة الطاقة والصناعة واللروة  

 .م(3/3/2020هس )الموافق 8/7/1441( بتاريخ 411102103252المعدنية سابقا ( برقم قرار )

  وتتملل أنشطة الشركة في صناعة منتجات أولية من الحديد ، صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان أسياخ وزوايا أسالك ومقاطع بكافة

 .أشكالها

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

 

هس المتضمن ان المساهمين في شركة    1442- 11- 22اب لشركة وطني الصادر الى وزارة التجارة بتاريخ  ( لخط56541موجك المعاملة رقم )

تاريخ   من  بداية  مقفلة  مساهمه  شركة  الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة  القانوني  الكيان  بتغيير  قاموا  قد  والصلك  للحديد  وطني 

م، حيث تمك الموافقة على امكانية الشركة بإعداد القوائم   31/12/2020م وحتى  1/1/2020، وطلك اصدار قوائم ماليه ممتدة من  م2/7/2020

نشوء وحدة   المالية على أن تكون السنه المالية األولى مستمرة وتعد الشركة قوائمها المالية كالمعتاد وان التغير في الشكل القانوني لم يؤدي الى

 . محاسبية جديدة

لاير سعودى    121,100,000صول على موافقة مشروطة من شركة تداول لشركة وطني للحديد والصلك برأس مال  م تم الح4/10/2020بتاريخ  

على طلك إدراج األوراق المالية إدراجا مباشرا بشرط حصول المصدر )شركة وطني للحديد والصلك( على موافقة    12,110,000وعدد أسهم  

 .ح والقواعد ذات الصلة مع التزام تام بمتطلبات السيولة عند اإلدراجالهيئة على طلك التسجيل ذي العالقة وفقا للوائ 

 م. 30/12/2020تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بنشر مستند تسجيل االسهم الخاص بالشركة على موقع شركة تداول بتاريخ 

 (.9513في السوق المالى السعودى تحك رمز )م( تم ادراج وبدء التداول بأسهم الشركة  2/2021/ 17هس )الموافق5/7/1442بتاريخ 
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 )تتمة(  الوضع القانوني والنشاط. 1

 يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي: 

355355ص.ب   

11383الرياض   

 المملكة العربية السعودية

 
نصك  ( وتداعياته على قطاعات األعمال محليا  ودوليا ، تلتزم الشركة بتطبيق ما  19- إشارة إلى األحداث المتعلقة بانتشار فيروس كورونا )كوفيد

ة  عليه القرارات الصادرة مؤخرا  من قبل الجهات المختصة. اتخذت الشركة اإلجراءات الالزمة لضمان صحة وسالمة العاملين بالشركة والمساهم

من األثار   بالحد من انتشار الوباء، كما تسعى الشركة إلى االستفادة من المبادرات والقرارات التي تبنتها وقدمتها حكومة المملكة من أجل التخفيف

  على شركات القطاع الخاص. 19- السلبية لكوفيد

م، نظرا  لصعوبة تحديد الفترة الزمنية للوباء، 2021يونيو    30تأثرت الشركة أسوة بالشركات الصناعية األخرى خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

مر الشركة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستعكس أي تغيرات مطلوبة فانه يصعك على الشركة حاليا  تحديد األثر المالي للوباء، ومع ذلك، ستست 

 في فترات التقارير المستقبلية.

 

 عداد  اإلأسس  . 2

 بيان االلتزام 2-1

الدولي المحاسبة  لمعيار  وفقا   الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد هذه  األولي ال(    34  تم  المالي  السعودية  (    تقرير  العربية  المملكة  في  المعتمد 

جنبا  إلى جنك مع القوائم المالية للسنة السابقة   قراءتهاويجك    والمحاسبين  للمراجعينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  

في   كما  تذكر م2020ديسمبر    31للشركة  ذلك  المالية، ومع  القوائم  كاملة من  المطلوبة إلعداد مجموعة  المعلومات  تشمل جميع  أنها ال  . حيث 

 مالية للشركة.  وائمآخر ق المالي للشركة وأدائها منذ كزمرلشرح المعامالت المهمة لفهم التغيرات في ال تفسيريةالسياسات المحاسبية واإليضاحات ال 

 31على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في    ليسك بالضرورة مؤشرا    م 2021يونيو    30إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  

 . م2021ديسمبر 

: 2020  ديسمبر  31لاير سعودي )  117,958,524  م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلأ  2021  يونيو  30كما في  

البالغة    135,893,367 القروض  إلى رصيد  رئيسي  بشكل  تعود  والتي  سعودي(  )  125,000,000لاير  سعودي،  م: 2019ديسمبر    31لاير 

  28,921,080وعلي الرغم من العجز في رأس المال العامل فإن الشركة لديها تدفق نقدي تشغيلي موجك بقيمة    .لاير سعودي(  129,700,000

تسهيالت جديدة   لاير سعودي مما يعد مؤشرا  على قدرة الشركة على مقابلة إلتزماتها عند إستحقاقها، كذلك تعتقد اإلدارة بأنها قادرة على اإلستفادة من 

 (. 9تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية، وإستمرار تصنيف القروض وفقا  لشروط السداد األصلية )إيضاح  إذا تطلك ذلك. وعليه،

 

 استخدام األحكام والتقديرات 2-2

السياسات المحاسبية وعلى المبالأ المدرجة  يتطلك إعداد هذه القوائم األولية الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق  

 للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

نك  ت كاإن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرا

   مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة.

 القوائم التي تم اإلفصاح عنها في    التأكدقامك الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم    أعاله،  1  إيضاحكما هو موضح في   ذلك،ومع  

 ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية. .  19  - كوفيدالمالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة  

 

 الوظيفية وعملة العرض عملةال. 3
 العرض للشركة. تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة 

 

 مهمة السياسات المحاسبية ال. 4

 والتفسيرات المعايير على التعديالت ، المعايير الجديدة 4-1

والتي تم شرحها في    م2021يناير    1المعايير سارية إعتبارا  من    علىتوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددا  من التعديالت    ال

   .ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة  للشركةالقوائم المالية السنوية 
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 ممتلكات وآالت ومعدات  .5

سليح، أبرمك الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك للمساعدة في تمويل توسعة مصنعه إلنتاج الكتل الحديدية وحديد الت  

 (. 2- 9)ايضاح حيث تم رهن اصول المصنع للصندوق

 ، صافي ذمم مدينة تجارية .6

 م 2020ديسمبر  31

 ة( )مدقق

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مدققة( 
 

 ذمم مدينة تجارية  -  1,311,219

 ( 1- 6مخصص االنخفاض في ذمم مدينة تجارية ) -  - 

 شطك العميل*  -  ( 1,311,219)

-  -  

 حركة مخصص االنخفاض في الذمم المدينة  1- 6

 م 2020ديسمبر  31

 )مدققة( 

 م 2021 يونيو 30 

 )غير مدققة( 
 

 السنة الرصيد اول   -  - 

 المكون خالل السنة  -  1,311,219
 شطك المخصص*  -  ( 1,311,219)

 الرصيد نهاية السنة  -  -

.  المتعلر للعميل م 2020عام  خاللعلى شطك المخصص المكون   إدارة الشركة*  وافقك 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  .7

  مبيعات  ،توزيعات أرباح  ،رواتك ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذيةتتملل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في  

رأس    يأويمتلكون حصص مؤثرة ف  المساهمين  يمتلكهاوبين الشركة وجهات    مساهمينبين الشركة وال  لفترةومصروفات باإلنابة التي تمك خالل ا

 مالها. تتملل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي:
 : العمليات مع األطراف ذات العالقة -أ

 الجهة ذات العالقة 
طبيعة  
 العالقة 

 طبيعة التعامالت 

   حجم التعامالت
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م 2021 يونيو  30
 )غير مدققة( 

 م 2020 يونيو 30
  )غير مدققة( 

  66,143 -- مصروفات باإلنابة   شقيقة  جهة مؤسسة يوسف الطريف للتجارة 

  59,850 -- مبيعات   شقيقة  جهة للحديد عبدالكريم الراجحي   شركة

 اإلدارة العليا   -ب 

 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30 

أعضاء مجلس   

التنفيذية اإلدارة  اإلدارة واللجان   

أعضاء مجلس  

 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة واللجان 

 -- -- 75,000 640,000 جانمجلس اإلدارة والل أعضاء آتمكاف

 -- -- - - 54,000 واللجان المجلس حضور بدالت

 707,550 -- 1,164,300 - -  الرواتك واألجور وما في حكمها

 2,100 -- 31,350 - - وحوافز إنتاج المكافآت

 43,663 -- 52,979 - - نهاية الخدمة

 694,000 1,323,629 -- 753,313 

 الزكاة  مخصص  .8

 الموقف الزكوي  أ-8
لهيئة م وحصلك الشركة على شهادة من ا2020ديسمبر    31حتى السنة المنتهية في    والجمارك  الضريبةولزكاة  اهيئة  قدمك الشركة إقراراتها ل

 م.2022أبريل  30هس الموافق 1443رمضان  29سارية المفعول حتى  والجمارك  والضريبة الزكاة

 



 وطني للحديد والصلب  شركة 

 مقفلة( سعودية )شركة مساهمة

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة لفترة

 ( ةسعوديال ترياالبال )

 

8 

 

 )تتمة(  الزكاة مخصص .8

 حركة مخصص الزكاة  ب-8

 فيما يلي ملخص حركة الزكاة:

   القروض .9

 
 م 2021 يونيو 30

 )غير مدققة( 
 

 م 2020ديسمبر  31

 )مدققة( 
 

  104,700,000  82,750,000 (1-9قروض من بنوك محلية )إيضاح 

  73,500,000  66,500,000 ( 2- 9صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح 

  178,200,000  149,250,000 إجمالي القروض  

     ناقصا  : الجزء المتداول 

  104,700,000  82,750,000 قروض من بنوك محلية  

  25,000,000  42,250,000 صندوق التنمية الصناعية السعودي  

  129,700,000  125,000,000 إجمالي الجزء المتداول  

  48,500,000  24,250,000 إجمالي الجزء غير المتداول  

     يخصم: 

  ( 6,200,000)  ( 4,650,000) فوائد وعموالت مؤجلة  

 19,600,000  42,300,000  

هدات  تحتوي بعض من هذه القروض على تعهدات بنكية، قد يؤدي اإلخالل في هذه التعهدات إلى إعادة التفاوض مع المقرضين. ويتم مراقبة هذه التع

من قبل اإلدارة، في حال حدوث خرق أو إخالل محتمل في هذه التعهدات يتم اتخاذ اإلجراءات من قبل اإلدارة لضمان الوفاء   دوريعلى أساس  

ق التنمية بهذه التعهدات. هذا وقد تبين عدم التزام الشركة ببعض التعهدات الخاصة بالنسك المالية الواردة باإلتفاقيات مع البنوك المحلية وصندو

 السعودي. الصناعية 

 قروض من بنوك محلية  1- 9

أبرمك الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية تتضمن تسهيالت قروض قصيرة األجل وتمويل عقود مشاركة ومرابحة وتسهيالت  

 دي.  مليون لاير سعو  125اعتمادات مستنديه بأسعار مرابحة اسالمية متغيرة متفق عليها مع البنوك، كما تبلأ الحدود االئتمانية الممنوحة من البنوك  

السداد الكامل لقرض قصير األجل مع البنك   عنم أعلنك الشركة على موقعها عبر تداول  2021يونيو    15  الموافقهس  1442ذو القعدة    5  بتاريخ

 مليون لاير سعودي.   40البنك األول بمقدار  – البريطانيالسعودي 

 : المنتهية في  الفترةوالتي تستحق السداد خالل   الفترةوفيما يلي بيان بحركة القروض قصيرة األجل خالل 

 م 2020 ديسمبر 31

 )مدققة( 

 م 2021 يونيو 30

 )غير مدققة( 
 

 

 / السنة  الفترة  ولأ الرصيد 104,700,000 115,100,000
 / السنة  الفترة خالل  المسدد ( 149,050,000) (278,980,000)

 / السنة  الفترة خالل  المستخدم 127,100,000 268,580,000

السنة  /الرصيد نهاية الفترة   82,750,000 104,700,000  

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي   2- 9

هس 1435ربيع األخر  12مليون لاير سعودي في  187بقيمة  (( )( الصندوق  أبرمك الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي 

م وذلك للمساعدة في تمويل توسعة مصنع انتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح، حيث تم رهن جميع اصول المصنع لصالح 2014فبراير  12الموافق  

ادة الرابعة من عقد القرض المشار إليه أعاله اتفق  م وفقا  للم2017فبراير    13هس الموافق  1438جمادى األول    16(. في  5الصندوق )إيضاح  

مليون لاير سعودي يتم سداد القرض على أحدى عشر قسط نصف سنوية. تم سداد القسط األول    164الطرفان على تخفيض مبلأ القرض ليصبح  

 م .  2018مايو  3هس الموافق 1439شعبان  17بتاريخ 

 

 
م  2021 يونيو 30

  (مدققة)غير 

 م 2020ديسمبر  31

 (مدققة )

 773,526  939,516 السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

 939,516  793,991 السنة  /المكون خالل الفترة 

 ( 773,526)  ( 939,516) / السنة  مدفوعات خالل الفترة

 939,516  793,991 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 



 وطني للحديد والصلب  شركة 

 مقفلة( سعودية )شركة مساهمة

 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة لفترة

 ( ةسعوديال ترياالبال )
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 )تتمة( القروض .9

 )تتمة( قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي   2- 9

الخاصة بالنسك المالية الواردة صندوق على شروط متعلقة بالنسك المالية، وقد تبين عدم التزام الشركة ببعض التعهدات الكما تتضمن اإلتفاقية مع 

صندوق فانه يجوز للصندوق بناء على عدم التزام الشركة بالتعهدات ان ينهي فورأ التزماته ال باإلتفاقيات مع الصندوق. ووفقا لالتفاقية المبرمة مع  

( 21لتنمية الصناعية السعودي رقم )وقد حصلك الشركة على خطاب من صندوق ا  بإشعار بريدي أو برقي أو بالتلكس أو بالفاكس إلى الشركة.

( باالتفاقية والمتعلق بنسبة رأس المال  1م يفيد بأعفاء الشركة من اإللتزام من التعهد رقم )2021أغسطس    9هس الموافق  1443محرم    1بتاريخ  

إلى ذلك، إدارة الشركة تراقك عن كلك النسك المالية باإلضافة    .  م2021  لعام  وذلكالعامل )نسبة االصول المتداولة إلى نسبة المطلوبات المتداولة(  

أي عدم التزام بالتعهدات أو الشروط و أن اإلتفاقية سارية وفقا  ولم يشير الصندوق إلى    الصندوق بهذا الخصوص.  وعلى تواصل دائم مع إدارة

 للمراسالت الدائمة مع الصندوق.  

اط في تواريخ إستحقاقها ولم تتخلف عن سداد أي قسط ولم تتعلر بالسداد. كما أن الشركة لديها تدفقات نقدية كما أن إدارة الشركة ملتزمة بسداد األقس

 إيجابية والتي بدورها تدعم المركز المالي للشركة وضمان توفير سيولة نقدية سريعة لمواجهة التزاماتها قصيرة األجل. 

يكون أول  بحيث  م  2020أكتوبر    31هس الموافق  1442ربيع األول    14صندوق بناء على موافقة الصندوق بتاريخ  التم إعادة هيكلة أقساط قرض  

مليون لاير سعودي    24,25م، واخر قسط بقيمة  2021يناير    28هس الموافق  1442جمادي األخر    15مليون لاير سعودي بتاريخ    14قسط بقيمة  

 م.  2022نوفمبر  9الموافق  1444ر ربيع األخ 15

  بسداد   الشركة  قامكفقد  2383  رقم  قرض  مشروع  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  لصالح  الشركة  على  المستحقة   االقساط  جدول  الى  استنادا

  القسط   من  جزء  سداد  الى   باالضافة  2020  العام  من  ديسمبر  شهر  في  سعودي  لاير  مليون  14  بقيمة  2021  يناير  28  بتاريخ  المستحق  القسط

 .م2020مليون لاير سعودي كما تم تبويبه وإظهاره في القوائم المالية المدققه لعام  11بقيمة   م2021مايو 27 بتاريخ المستحق

 القرض   قيمة   من  المسدد   اجمالي  يصبح  وبذلك  استحقاقه  موعد  في  2021مايو  27  بتاريخ  المستحق  القسط   من  المتبقي  المبلأ  سداد استئناف  تم  حيث

مليون لاير   66،5بمبلأ    م2021  يونيو  30  بتاريخ  والمستحق  القائم  الرصيد  ليصبح  سعودي  لاير   مليون  97،5م  2021  يونيو  30  تاريخ  حتى

 سعودي . 

 

 ربحية السهم  .10
العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد   سهمأل الخاص بحملة ا  الدخلبقسمة    الدخلمن صافي    والمخفضة  ساسيةأليتم احتساب ربحية السهم ا

 (.بعد أخذ زيادة األسهم بأثر رجعي سهم 12.110.000: م2020 يونيو 30سهم ) 12.110.000 ةوالبالغ فترةالعادية القائمة في نهاية ال سهمألا

 

 التقارير القطاعية   .11

 نشاط الشركة الرئيسي فى صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها.  يتملل

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

 جغرافية يتم اإلفصاح عنها.  

 توزيعات األرباح   .12

 جزء  عن  أرباح  بتوزيع  بالشركةم قام الشركاء  4/2020/  30هس الموافق  7/9/1441م: بتاريخ  2020لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خالل الفترة )

 . سعودي لاير مليون 35.8 قيمتها بلغكم 2020عام  منمن أرباح الربع األول  وجزءم 2019 عاممن أرباح 

 تعديل أرقام الفترة السابقة .13

 

 . إعادة تبويك بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحاليةتم 

 أحداث الحقة .14

 
 لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية منذ الفترة المنتهية قد تتطلك إفصاحا  أو تعديال  في هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 
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 17  الموافق)هس  1443  محرم  9بتاريخ  إدارة الشركة  مجلس  م من قبل  2021  يونيو  30تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  

 .(م2021أغسطس
 
 


