
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  وطني للحديد والصلب شركة 
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   شركة وطني للحديد والصلب  
  )مدرجة - مساهمة سعودية مقفلةشركة (
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  صفحة  فهرس

  -  على القوائم المالية تقرير المراجع المستقل

  ١  قائمة المركز المالي 

  ٢  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

  ٣ ة قائمة التغيرات في حقوق الملكي

  ٤  قائمة التدفقات النقدية 

  ٢٧-٥  إيضاحات حول القوائم المالية 



 

 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: 











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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

٥ 

 

 الوضع القانوني والنشاط .١

السجل التجاري ركات في المملكة العربية السعودية تحت بموجب نظام الش مساهمة مقفلةكشركة والصلب ("الشركة")  تأسست شركة وطني للحديد
مليون لایر  ٢الشركة رأس مال الرياض، هذا وقد بلغ م) الصادر بمدينة ٢٤/٨/٢٠٠٨هـ (الموافق ٢٣/٨/١٤٢٩تاريخ ب) ١٠١٠٢٥٥٤٠٩رقم (

م) ٢٠/١/٢٠١٢(الموافق  ـه٧/٣/١٤٣٣يخ بتار لایر سعودي. ١٬٠٠٠حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها  ٢٬٠٠٠سعودي مقسم إلى 
م إلى  ٨٠تم زيادة رأس المال إلى  عودي، مقس اوية ٨٠٬٠٠٠مليون لایر س ة نقدية متس ة القيمة حص عودي. وقد تم  ١٬٠٠٠، قيمة كل حص لایر س

ركاء إلى  ٧٨الوفاء بالزيادة البالغة  اب جاري الش عودي عن طريق تحويل حس اب زيادة مليون لایر س  ـه٢٤/٨/١٤٣٤بتاريخ  ال.المرأس حس
لایر  ١٬٠٠٠، قيمة كل حصة القيمة ألف حصة متساوية ١٢٠مليون لایر سعودي، مقسم إلى  ١٢٠م) تم زيادة رأس المال إلى ٣/٧/٢٠١٣(الموافق 

قيمة الزيادة. بتاريخ مليون لایر سعودي عن طريق حصص عينية وتتمثل في معدات مصنع حديد بكامل  ٤٠سعودي. وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة 
، قيمة القيمة حصة متساوية ١٣٠٬٠٠٠مليون لایر سعودي، مقسم إلى ١٣٠م) تم زيادة رأس المال إلى ١٩/١٢/٢٠١٣(الموافق  ـه١٦/١٢/١٤٣٥

ة  عودي. وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة  ١٬٠٠٠كل حص ص عينية وهي عبارة عن فرن وما ١٠لایر س عودي عن طريق حص كينة مليون لایر س
 حصة ١٨٠٬٠٠٠مليون لایر سعودي، مقسم إلى ١٨٠م) تم زيادة رأس المال إلى ١/١٢/٢٠١٥(الموافق  ـه١٩/٢/١٤٣٧لصنع البيليت. بتاريخ 

 مليون لایر سعودي عن طريق تحويل األرصدة الدائنة ٥٠لایر سعودي. وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة  ١٬٠٠٠، قيمة كل حصة القيمة متساوية نقدية
ركاء وهي ابات الجارية للش اب زيادة رأس المال للحس م) تم تخفيض رأس المال بغرض ١١/٧/٢٠١٧(الموافق  ـه١٧/١٠/١٤٣٨بتاريخ  .لحس

ائر إلى  م إلى ١٣٠إطفاء الخس عودي، مقس اوية ١٣٠٬٠٠٠مليون لایر س ة متس ةالقيمة حص عودي. بتاريخ  ١٬٠٠٠ ، قيمة كل حص لایر س
ائر إلى الم) تم تخفيض رأس ٣١/١٠/٢٠١٨(الموافق  ـه٢٢/٢/١٤٤٠ م إلى١٢١مال بغرض إطفاء الخس عودي، مقس  ١٢١٬٠٠٠ مليون لایر س

 لایر سعودي. ١٬٠٠٠، قيمة كل حصة القيمة حصة متساوية
من شركة ذات مسؤولية  بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ) قرر الشركاء تحويل الشركةم٦/٥/٢٠٢٠(الموافق  ـه١٣/٩/١٤٤١بتاريخ 
اهمة مقفلة برأس مال يبلغ محدود ركة مس م إلى  ١٢١ة إلى ش عودي مقس هم  ١٢٬١٠٠٬٠٠٠مليون لایر س هم، قيمة كل س عودية  ١٠س رياالت س

 ـه١٣/٩/١٤٤١تاريخ ب) ٤٢٦٠وجميعها أسهم عادية مدفوعة بالكامل، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (ق/
  ).م١/٧/٢٠٢٠(الموافق  ـه١٠/١١/١٤٤١) وتاريخ ٤٢٦١) والقرار الوزاري رقم (ق/م٦/٥/٢٠٢٠(الموافق 

  
لایر سعودي  مليون ١٢١٫١زيادة رأس مال الشركة إلى على ) وافقت الجمعية العامة الغير عادية م١٢/٧/٢٠٢٠(الموافق  ـه٢١/١١/١٤٤١بتاريخ 

 .المساِهَمينألف لایر سعودي تم سدادها نقداً من  ١٠٠سهم بقيمة  ١٠٬٠٠٠مدفوع بالكامل عن طريق إصدار  سهم ١٢٬١١٠٬٠٠٠مقسم إلى 
سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل،  ١٢٬١١٠٬٠٠٠لایر سعودي، مقسم إلى مليون ١٢١٫١في تاريخ القوائم المالية المرفقةيبلغ رأس مال الشركة هذا و

 .رياالت سعودية ١٠قيمة كل سهم 
 
 

بتاريخ  م.٣٠/١٢/٢٠٢٠لشركة على موقع شركة تداول بتاريخ تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بنشر مستند تسجيل االسهم الخاص با
 ).٩٥١٣م) تم ادراج وبدء التداول بأسهم الشركة في السوق المالى السعودى تحت رمز (١٧/٢/٢٠٢١هـ (الموافق٥/٧/١٤٤٢

 

زارة الطاقة والصناعة والثروة كما تمارس الشركة نشاطها بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (و
  .)م٣/٣/٢٠٢٠هـ (الموافق ٨/٧/١٤٤١) بتاريخ ٤١١١٠٢١٠٣٢٥٢المعدنية سابقاً) برقم قرار (

ئف وتتمثل أنشطة الشركة في صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها، صناعة صفائح وألواح ولفا
  .خ وزوايا أسالك ومقاطع بكافة أشكالهاشريطية وقضبان أسيا

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

  أسس اإلعداد .٢

 بيان االلتزام ١-٢

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  المعايير واالصدارات األخرى وتم إعداد هذه القوائم المالية للشركة وفقا
 والمحاسبين.المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 

 
  . أساس القياس٢-٢

بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية  نهاية الخدمة للموظفين بمزاياتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االعتراف 
 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
 مبدأ االستمرارية ٣-٢

: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ١١٥٬٩٠٢٬١٣٦ م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر سعودي، ( ١٢١٬٦٢٦٬٢٤٨لایر سعودي) والتي تعود بشكل رئيسي إلى رصيد القروض البالغة  ١٣٥٬٨٩٣٬٣٦٧
   ٥٩٬٧٠٦٬٣٤١. وعلي الرغم من العجز في رأس المال العامل فإن الشركة لديها تدفق نقدي تشغيلي موجب بقيمة . سعودي)لایر ١٣٠٬٥٢٠٬٠٧٠

جديدة تسهيالت  لایر سعودي مما يعد مؤشراً على قدرة الشركة على مقابلة إلتزماتها عند إستحقاقها، كذلك تعتقد اإلدارة بأنها قادرة على اإلستفادة من
  ).١٢ضاح إذا تطلب ذلك. وعليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية، وإستمرار تصنيف القروض وفقاً لشروط السداد األصلية (إي

  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

٦ 

 

  تعديالت على المعايير والتفسيراتالجديدة والمعايير ال .٣

  تعديالتال
المالية للشركة، باستثناء القوائم ولكن ليس لها تأثير مادي على الحالي العام  خاللأدناه،  وضحةيسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الم

  ما هو مشار إليه أدناه.
  م٢٠٢١التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

  الوصف  التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 

  ملخص للتعديالت  يخمن أو بعد تار
المعيار الدولي للتقرير 

ومعيار  ٩المالي رقم 
 ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

والمعيار الدولي للتقرير 
والمعيار  ٤المالي رقم 

الدولي للتقرير المالي رقم 
١٦  

تعديالت على معدل 
 –الفائدة المعياري 

  ٢المرحلة 

محاسبة التحوط للسماح تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن   م٢٠٢١يناير  ١
بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم التأكد 
قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار 
الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية. 

ً متطلبات إفصاح جديدة على ال معيار الدولي تقدم التعديالت أيضا
لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي  ٧للتقرير المالي رقم 

  .٩أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المعيار الدولي للتقرير 

  ١٦المالي رقم 
تعديالت على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 

  ١٦رقم 
  ١٩-كوفيد  -التأجير 

ار ذات امتيازات اإليج
  الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ذات   م٢٠٢١إبريل  ١
هو تعديل للدفعات المستحقة في األصل لعقد  ١٩الصلة بـكوفيد 

م (بدالً من السداد المستحق في ٢٠٢٢يونيو  ٣٠إيجار في أو قبل 
  م أو قبله).٢٠٢١يونيو  ٣٠

 
 

  الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعدالمعايير  

تم إصدارها ولكن لم لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي 
  المفعول بعد.تصبح سارية 

  الوصف  التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
  ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 
   ٣٧رقم 

العقود المحملة 
  -بالخسارة 

  تكاليف الوفاء بالعقود

 تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة  م٢٠٢٢يناير  ١
مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف بها 
الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها الشركة ذلك 

  التعديل.
المعيار الدولي للتقرير 

والمعيار  ١٦المالي رقم 
الدولي للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي  ٩
 والمعيار الدولي ٤١رقم 

  ١للتقرير المالي رقم 

التعديالت السنوية على 
المعايير الدولية للتقرير 

-م٢٠١٨المالي 
  م٢٠٢٠

: يزيل التعديل توضيح إعادة ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   م٢٠٢٢يناير  ١
  التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة.

أنه عند تطبيق  : يوضح التعديل٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف  ١٠اختبار "

بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة 
بين المنشأة (المقترض) والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر 
مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ 

  .تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة الذي
: يلغي التعديل مطلب معيار ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية  ٤١المحاسبة الدولي رقم 
  .للضرائب عند قياس القيمة العادلة

: يتيح التعديل إعفاءاً إضافياً ١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة األم فيما للشركة الت

  يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.
معيار المحاسبة الدولي 

  ١٦رقم 
الممتلكات واآلالت 

العائدات  -والمعدات 
  قبل االستخدام المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات   م٢٠٢٢يناير  ١
دات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح واآلالت والمع

هذا األصل متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت 
  أيضاً معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل بشكل صحيح".

 

 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

٧ 

 

 

  (تتمة)  تعديالت على المعايير والتفسيراتالجديدة والمعايير ال .٣

  تتمة)( دمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعال -٣
 

كن لم تم إصدارها ول لم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي التي
  تصبح سارية المفعول بعد.

  الوصف  التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
  ملخص للتعديالت  من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 
  ٣المالي رقم 

إطار مفاهيم التقرير 
  المالي

 ٣رقم تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي   م٢٠٢٢يناير  ١
م بدالً من إطار عام ٢٠١٨بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام 

  م.١٩٨٩
المعيار الدولي للتقرير 

  ١٧المالي رقم 
يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي   م٢٠٢٣يناير  ١  عقود التأمين

نفيذ، االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز الت
(إلى جانب تعديالته  ١٧سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عقود التأمين  ٤الالحقة) محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
) الذي تم إصداره في عام ٤(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  م.٢٠٠٥
معيار المحاسبة الدولي 

  ١رقم 
تصنيف المطلوبات 

متداولة أو على أنها 
  غير متداولة

أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن الحق   م٢٠٢٣يناير  ١
في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا 
التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك 

لتزام قابل للتحويل هي نفسها أداة فقط إذا كان متضمناً المشتقات في ا
  حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.

معيار المحاسبة الدولي 
وبيان الممارسة رقم  ١رقم 

٢  

اإلفصاح عن السياسات 
  المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات   م٢٠٢٣يناير  ١
  عنها في القوائم المالية.المحاسبية التي يجب اإلفصاح 

معيار المحاسبة الدولي 
  ٨رقم 

تعديل تعريف التقدير 
 المحاسبي

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة   م٢٠٢٣يناير  ١
المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات 

  المحاسبية.
معيار المحاسبة الدولي 

  ١٢رقم 
يتناول هذا التعديل توضيحاً بخصوص محاسبة الضرائب المؤجلة   م٢٠٢٣يناير  ١  لضرائب الدخ

  على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل.
تعديل على المعيار الدولي 

 ١٠للتقرير المالي رقم 
ومعيار المحاسبة الدولي 

  ٢٨رقم 

بيع أو المساهمة في 
األصول بين المستثمر 

مشروع والشريك أو ال
  المشترك

 ١٠تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   ال ينطبق
مع المواقف التي يكون فيها بيع  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع 
مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن المكاسب أو 

  ائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.الخس
  

يكون لتطبيق هذه تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال 
 رة التطبيق األولي.التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فت

 

   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   .٤

للموجودات عند إعداد هذه القوائم المالية، استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة 
واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات 

ر في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصاد
  ت.أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرا

ديل التقديرات تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تع
  فترات الحالية والمستقبلية.إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من ال
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٨ 

 

 
 
  

  (تتمة)األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .٤

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة
ية للشركة ولها تأثيراً جوهرياً فيما يلي األحكام الهامة، باستثناء التقديرات الموضحة أدناه والتي قامت بها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسب

  على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية.
  

  على خسائر االئتمان المتوقعة ١٩ -تأثير جائحة كوفيد
") على أنه جائحة اعترافاً بانتشاره السريع في جميع ١٩-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا (" كوفيد٢٠٢٠مارس  ١١في 

يع العالم. وقد أثر هذا التفشي أيضاً على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جم أنحاء
أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت توجيهات التباعد 

   جتماعي وفرضت حظر التجول على مستوى المملكة.اال
مع توقف االقتصادات العالمية  ١٩-وشهدت أسعار النفط أيضاً تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية، ليس فقط بسبب مشاكل الطلب الناشئة عن كوفيد

 عن اإلغالق، ولكن أيضاً مشاكل العرض بسبب الحجم الذي سبق الوباء.   
تتطلب هذه األحداث الحالية والظروف السائدة من الشركة تحليل التأثير المحتمل لهذه األحداث على العمليات التجارية للشركة. قام  بشكل جماعي،

ر إلدارة مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بتقييم الوضع، وبناًء على ذلك، قاموا بتفعيل تخطيط استمرارية األعمال والممارسات األخرى إلدارة المخاط
على عملياتها وأدائها المالي. في ظل الوضع الحالي، ال يزال حجم ومدة هذا التفشي وتأثيره على االئتمان  ١٩-تعطل األعمال الذي أحدثه تفشي كوفيد

يمية وال يمكن ومخاطر السوق والتشغيل غير مؤكد، ويقوم مجلس اإلدارة وإدارة الشركة باستمرار بتقييم الوضع المتطور بالتنسيق مع الهيئات التنظ
  التأكد من التحديد الكمي اإلضافي للتأثير في هذه المرحلة.

  
  تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية

طر الفردية تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بجدولة التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخا
  ت األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب معدل الخصم إلى الظروف المحددة للشركة.للموجودا

 
  التقييم االكتواري لمنافع نهاية الخدمة للموظفين

تخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يشمل يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين ("مكافأة الموظفين") بموجب برنامج المكافآت المحددة باس
لخصم، التقييم اإلكتواري إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل ا

لتقييم وطبيعته طويلة األجل؛ فإن التزام المنافع المحددة والزيادات المستقبلية في الرواتب، ونسبة الوفيات ومعدل دوران الموظفين. ونظراً لتعقيد ا
  .يعتبر شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم تعديل جميع االفتراضات على أساس سنوي، أو بشكل متكرر، إذا لزم األمر

  
  قياس القيمة العادلة وعملية التقييم

عادلة ألغراض التقرير المالي. إدارة الشركة مسؤولة عن تحديد مدخالت وأساليب التقييم تم قياس بعض موجودات ومطلوبات الشركة بالقيمة ال
  المناسبة لقياس القيمة العادلة.

مدخالت عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق بالقدر المتاح. في حالة عدم توفر 
ل، تعمل الشركة على توظيف مقيمين معتمدين كطرف ثالث إلجراء التقييم. تعمل إدارة الشركة عن قرب مع المقيمين الخارجيين المستوى األو

 المعتمدين لتحديد المدخالت وأساليب التقييم المناسبة في النموذج.
 

  قيمة المخزون ومخصص المخزون الراكداألنخفاض في 
 القيمة فياو مخزن راكد. إن تحديد األنخفاض  المخزونما إذا كان هناك انخفاض في قيمة  تحديدب المالي المركز قائمة تاريخ في كةالشر إدارة تقوم

  .السوق وظروف الصناعة يعةطب تشمل تقييم واملع افيه تدخل هامة قرارت بتخاذ القيام يتطلب
  
  

 معدات والموجودات غير الملموسةالالعمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت و
، تقدر الشركة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي. يتم تحديد هذه التقديرات ٥ما هو موضح في إيضاح ك

عمار اإلنتاجية بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك الناتج عن االستعمال المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واأل
 سنوياً وسيتم تعديل رسوم االستهالك المستقبلية حيث تعتقد اإلدارة باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة.

  

  مخصص الزكاة
ير المراسيم قامت اإلدارة بتقييم موقف الزكاة مع مراعاة تشريعات الزكاة المحلية والقرارات الصادرة بشكل دوري واالتفاقيات. ال يكون تفس

 ً ً  واالتفاقيات التشريعية واضحا   .ضريبة والجماركلزكاة والاويستلزم إكمال التقييم من قبل هيئة  دائما
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  السياسات المحاسبية المهمة .٥

  معداتالممتلكات واآلالت وال١-٥
ً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، باستثناء األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا

نفيذ وتتم رسملتها والتي تظهر بالتكلفة وال يتم استهالكها. تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتعلقة مباشرة بالمشاريع الجديدة قيد الت
 استهالك هذه األصول تحت اإلنشاء عندما يصبح األصل متاحاً لالستخدام. كممتلكات وآالت ومعدات عند اكتمال المشروع. ومع ذلك، يبدأ

  
اس المبلغ بشكل تتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى الشركة ويمكن قي

 موثوق.
 

يل إنشاء األصول المؤهلة، إن وجدت، خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلكمال وإعداد األصل المؤهل تتم رسملة تكاليف التمويل على القروض لتمو
 لالستخدام.

  
المكونات عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات مهمة من حيث التكلفة مقارنة بالتكلفة اإلجمالية للبند، وحيث يكون لهذه األجزاء / 

األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات مختلفة، فإن الشركة تسجل تلك األجزاء كأصول فردية ذات عمر إنتاجي عمر إنتاجي مختلف عن 
 محدد وتستهلكها وفقًا لذلك. يتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

  
بند الممتلكات واآلالت والمعدات لالستخدام أو فيما يتعلق باألصول المنشأة ذاتيًا، من تاريخ جاهزية هذه يتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر 

  لالستخدام. األصول
  

  :يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي
  

 النسبة تصنيف االصل
 %٢٠إلى  %٥   مبانــــي وتركيبات

 %٣٣٬٣إلى  %٥من   آالت ومعدات
  %٢٥ حاسب ألي

  %٢٥  سيارات
 %٢٠إلى  %١٥من  عدد وأدوات

  %٢٠إلى  %١٥من   أثاث ومفروشات
  

المستقبل ليعكس التقديرات إذا كان هناك مؤشر على وجود تغيير جوهري في العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لبند ما، تتم مراجعة االستهالك في 
  الجديدة.

ة من يتم استبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء جوهري معترف به مبدئيًا عند استبعاده أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلي
صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية  استخدامه. يتم تضمين أي مكسب أو خسارة ناتجة عن عدم االعتراف باألصل (محسوباً على أنه الفرق بين

  لألصل) في قائمة الربح او الخسارة.
  

تستوفي تعريف يتم االعتراف ببنود مثل قطع الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات الخدمة، إن وجدت، وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما 
  صنيف هذه العناصر كمخزون.الممتلكات واآلالت والمعدات. خالف ذلك، يتم ت

  موجودات غير ملموسة  ٢-٥

  يتم األعتراف باألصل غير الملموس مبدئيا بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة للمقابل المدفوع وقت اإلستحواذ على األصل.
وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم احتساب تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم 

 اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة األصول على مدى العمر اإلنتاجى.
 يتم إدراج الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر انتاجي بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.

  الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.يتم إدراج األرباح والخسائر 
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 لسياسات المحاسبية المهمة (تتمة)ا .٥

   مخزون ٣-٥
المرجح. تشمل تكلفة السلع أساس المتوسط  يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، ويتم تحديد التكلفة على

ج نهائي. يتكون التامة الصنع وشبه المصنعة تكلفة المواد الخام والعمالة والنفقات الصناعية غير المباشرة التي تساهم في تحويل المواد الخام إلى منت
د خصم تكاليف اإلنتاج اإلضافية إلكمالها وأي تكلفة أخرى مطلوبة صافي القيمة الممكن تحقيقها من سعر البيع المقدر خالل سير األعمال العادية، بع

للتحقق أو إلتمام البيع. تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم. عند الضرورة، يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة 
 م أو الشكل المادي للمخزون ذي الصلة.يتم تكوين مخصص للتقادم في حالة حدوث أي تغيير في نمط االستخدا

خصص تقدر اإلدارة صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون، مع األخذ في االعتبار الدليل األكثر موثوقية في وقت استخدام التقديرات وتكوين م
نولوجية وتقلبات الجودة واألسعار. وفقًا لذلك، تأخذ للمخزون المتقادم. تأخذ هذه التقديرات في االعتبار التغيرات في الطلب على السلع والتغيرات التك

 الشركة في االعتبار هذه العوامل وتأخذها في االعتبار الحتساب مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

متوسط التكلفة المرجح. يتم تقدير مخصص  يتم تقييم قطع الغيار بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس
  .المخزون المتقادم وبطيء الحركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير

 
  النقد وما في حكمه ٤-٥

كشوف من يشمل النقد وما في حكمه النقد في البنوك والودائع البنكية والتي تستحق بعد ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت. ويشمل أيضاً السحب على الم
  بنوك التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد للشركة ومن المرجح أن تتقلب من أرصدة مكشوفة إلى أرصدة موجبة.ال
  
  االنخفاض قيمة الموجودات غير مالية ٥-٥

ت خسائر انخفاض في في تاريخ كل تقرير، تتم مراجعة الموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تكبد
المماثلة)  القيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة المحتمل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألي أصل متأثر (أو مجموعة من الموجودات

لى قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد، ويتم ومقارنتها بالقيمة الدفترية. إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة الدفترية إ
 االعتراف فوراً بخسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.

  
يمتها العادلة يحدث انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي هي أعلى من ق

ومة) ا تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمة. يكون المبلغ القابل لالسترداد حساًسا لمعدل الخصم المستخدم لنموذج (التدفقات النقدية المخصمطروًحا منه
 وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

  
ن ألي إنخفاض في القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لكل موجود بالمخزون (أو مجموعة من الموجودات وبالمثل في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم المخزو

مماثلة) المماثلة) بسعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع. إذا حدث إنخفاض في أحد موجودات المخزون (أو مجموعة من الموجودات ال
البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع ويتم االعتراف فورا بخسارة انخفاض في القيمة في قائمة الربح أو يتم تخفيض قيمته الدفترية إلى سعر 

  الخسارة.
  

، يتم عندها زيادة القيمة الدفترية للموجودات (أو مجموعة من األصول ذات الصلة) إلى التقدير الذي عندما يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقاً 
دفترية التي تمت مراجعته لقيمتها القابلة لالسترداد (سعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع، في حالة المخزون)، على أال تزيد القيمة التم 

للسنة السابقة. يتم إثبات  زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات
  .عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل أو الخسارة الشاملة على الفور

  
  احتياطات حقوق الملكية ٦-٥

لية والسابقة. يتم تسجيل يمثل رأس المال القيمة االسمية (االسمية) لألسهم التي تم إصدارها. تشمل األرباح المبقاة جميع األرباح المبقاة للفترة الحا
  جميع المعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية.

  
  االحتياطي النظامي ٧-٥

٪ من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي حتى ١٠ولقانون الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم تحويل  طبقاً للنظام األساسي للشركة
٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك، يمكن استخدامه لزيادة رأس المال بعد ٣٠ يصل االحتياطي إلى

  الحصول على موافقة المساهمين.
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١١ 

 

 
 
  

  السياسات المحاسبية المهمة (تتمة) -٥    
  
  المخصصات ٨-٥

زام في تاريخ التقرير (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن تكون يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة الت
 الشركة ملزمة بنقل المنافع االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

  
رير، مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التق

مة الحالية لتلك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القي
 التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهرياً).

  
يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف ثالث، يتم االعتراف بالذمم المدينة كأصل  عندما

 إذا كان من المؤكد تقريباً أن السداد سيتم استالمه ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق.
  
 المطلوبات المحتملة ٩-٥

عن األحداث الماضية والتي سيتم تأكيدها فقط من خالل حدوث أو عدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية  المحتملة جميع االلتزامات الطارئة
  سباب التالية:غير المؤكدة التي ال تسيطر عليها الشركة بالكامل أو جميع المطلوبات المتداولة الناشئة عن األحداث الماضية ولكن لم يتم إثباتها لأل

 

  ناك احتمال أن يكون تدفق الموارد الخارجية المالزمة للمنافع االقتصادية مطلوبًا لتسوية االلتزام.ليس ه ) ١
 
اللتزامات ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بشكل موثوق، يجب تقييمها جميعًا في تاريخ كل مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم المالية للشركة ضمن ا ) ٢

 المحتملة.
 

  القروض ١٠-٥
ف بأي فرق بين م االعتراف بالقروض مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. تقاس القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة. يتم االعترايت

  لفعلية.المتحصالت (صافية من تكاليف المعاملة) ومبلغ االسترداد في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة ا
 

ف القروض كالتزام تتم إزالة االفتراضات من قائمة المركز المالي عند إبراء الذمة من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. يتم تصني
 شهراً. ١٢متداول عندما يكون تاريخ االستحقاق المتبقي أقل من 

  
  الزكاة ١١-٥

في المملكة العربية السعودية. يتم تقديم الزكاة على أساس االستحقاق. يتم احتساب  والضريبة والجماركلزكاة االشركة خاضعة للزكاة وفقا لهيئة 
ذلك الوقت  الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى. يتم تسجيل أي فرق في التقدير عند الموافقة على الربط النهائي، وفي

  يتم تسوية المخصص.
  

  مزايا الموظفين ١٢-٥
  التزامات قصيرة االجل

ل تعليم األطفال، يتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة، وبدل تذاكر السفر، وبد
رة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة فيما يتعلق بخدمات وبدل األثاث المتوقع تسويته بالكامل في غضون أثني عشر شهراً بعد نهاية الفت

  الموظفين حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات.
  

  مكافأة نهاية خدمة الموظفين
بخطة مزايا نهاية الخدمة المحددة هي القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة في  إن االلتزام أو األصل المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق

 نهاية فتـرة التقرير. يتم احتساب التزام المنفعة المحددة بواسطة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 

دفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المستحقات عن طريق خصم الت
 التي يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزام ذات الصلة.

 
  يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:

 
  تكلفة الخدمة

  لخدمات تشمل الخدمة الحالية ويتم االعتراف بالخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة مباشرة. تكاليف ا
ح أو الخسارة يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة الرب

 كتكاليف خدمة سابقة.
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 السياسات المحاسبية المهمة (تتمة) -٥
 مزايا الموظفين (تتمة) ١٢-٥
 

  تكلفة الفائدة
اب يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على الرصيد الصافي اللتزام المنفعة المحددة. يتم تضمين هذه التكلفة في حس

  استحقاقات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
  

  إعادة قياس المكاسب أو الخسائر
ها في قائمة يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في الفترة التي تحدث في

 الدخل الشامل.
 
  . العمالت األجنبية١٣-٥

بل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية الخاصة بها في التاريخ الذي تكون فيه المعاملة يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا من ق
  تقرير.مؤهلة لالعتراف بها. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية في تاريخ ال

 
 أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل. يتم إثبات الفروق الناتجة عن التسوية

  
 
  . تكلفة التمويل١٤-٥

اد األصل تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصول المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلكمال وإعد
األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم تسجيلها على أنها "مصاريف تمويلية".  للالستخدام المقصود أو البيع. يتم تحميل تكاليف التموي

 من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال. تتكون تكاليف التمويل
  
  . اإلعتراف باإليراد١٥-٥

  أو المستحق مقابل البضاعة المباعة ناقصاً المرتجعات والخصم التجاري وحجم الخصومات. تمثل اإليرادات القيمة العادلة للمقابل المستلم 
  

خدمات. يتم قياس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في العقد مع العميل ويتم االعتراف بها عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع أو ال
  يتطلب أحكام. -معين أو بمرور الوقت عند نقطة في وقت  -تحديد توقيت نقل السيطرة 

  
 األنشطة المدرة للدخل للشركة هي كما يلي:

 
 اإليرادات من بيع البضائع )أ

ميل قد وافق يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم تحويل المخاطر والخسارة إلى العميل، وعندما يكون الع
 اً لعقد البيع، تكون شروط القبول قد انقضت، أو لدى الشركة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول.على المنتجات وفق

  
 مرتجعات المبيعات ) ب

عندما ينص عقد مع العميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، تقوم الشركة بحساب حق العودة عندما يطلب العميل ذلك ويتم إستيفاء 
  .ديةالشروط التعاق

  
  ساس األجل بما يتفق مع ممارسات السوق.األال يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل موجوداً حيث أن المبيعات تتم إما نقداً أو على 

  
  . مصروفات البيعية والتوزيعية والمصروفات العمومية واإلدارية١٦-٥

المباشرة وغير المباشرة التي ال تشكل على وجه التحديد جزءاً من تكلفة المبيعات.  مصاريف البيعية والتوزيعية والعمومية واإلدارية التكاليفالتشمل 
 بين تكلفة المبيعات والمصروفات البيعية والتوزيعية والعمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت. تعترف الشركة بالدعم التسويقي التوزيعيتم 

  ية على أساس االستحقاق.من البائعين في المصاريف البيعية والتوزيع
  
  . ربحية السهم١٧-٥

قسيم تعرض الشركة ربحية السهم األساسية والمخفضة (إن وجدت) للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي الربح أو الخسارة بت
األسهم العادية القائمة خالل السنة، معدلة بعدد األسهم العادية المرجح لعدد الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط 

لمتوسط المعاد شراؤها أو الصادرة خالل عام. يتم تعديل ربحية السهم المخفضة بالربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة وا
 عادية التي من المحتمل إصدارها.المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة مع تأثير جميع األسهم ال
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 السياسات المحاسبية المهمة (تتمة) -٥
 

  عقود اإليجار ١٨-٥

شركة. تصنف الموجودات المحتفظ بها من خالل عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي والتي ال يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي لل
ى مدى فترة عل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخريتم تحميل دفعات اإليجار التشغيلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي بعقود تشغيلية على 

  عقود اإليجار.
 
  ضريبة القيمة المضافة ١٩-٥

 يتم إثبات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم ضريبة القيمة المضافة فيما عدا:
  

الحالة يتم  ، وفي هذهالهيئة العامة للزكاة والدخل عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من
الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع ، و;إثبات ضريبة المعاملة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصاريف، حيثما ينطبق ذلك

  مبلغ ضريبة المعامالت.
ئة العامة للزكاة والدخل كجزء من الذمم المدينة أو الهي يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى

 الدائنة في قائمة المركز المالي.

  المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية ٢٠-٥

جنبية إلى الريال السعودي باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف يتم تحويل المعامالت بالعمالت األ
نهاية السنة عمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ال

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة في 
ستثناء إة التاريخية (يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملة)، بال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلف

 .البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فية تحديد القيمة العادلة
 
  . األدوات المالية٢١-٥
  
 الموجودات المالية ١-٢١-٥

 . تصنيف الموجودات المالية١-١-٢١-٥

أو القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها مقاسه بالتكلفة المطفأة، القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
وجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك، فإن الشركة كما في تاريخ التقرير تحتفظ فقط بالم

 خالل الربح أو الخسارة.

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أ
 سارة:يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 .الموجودات في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية تحتفظ• 
المبلغ الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات المبلغ األساسي واألرباح على •

  األصلي المستحق.
 

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية  ) ب
 أدوات حقوق الملكية

يرات الالحقة عند اإلعتراف المبدئي، بالنسبة لالستثمار في حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض تقديم التغي
 ختيار على أساس االستثمار لالستثمار.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم هذا اال

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) ت
تفظ بها تصنف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (على سبيل المثال حقوق الملكية المح

 المصنفة على أنها غير مصنفة بالتكلفة المطفأة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر).للمتاجرة وسندات الدين غير 
بالقيمة  باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يجوز للشركة تعيين أصل مالي بشكل غير قابل للنقض يفي بخالف ذلك بالمتطلبات الواجب قياسها

دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم المطفأة أو بالقيمة العا
  التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

 
  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

١٤ 

 

  .    السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)٥
 (تتمة) الموجودات المالية ١-٢١-٥`

  ء االعتراف بالموجودات المالية. إلغا٢-١-٢١-٥
  يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي عندما:

 انتهى الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو ) ١
مل دون تأخير جوهري قامت الشركة بتحويل حقها في تلقي التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاماً بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكا ) ٢

 إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "مرور": وإما:
 قامت الشركة بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصول بشكل كبير، أو ) ١
  ال تقوم فيها الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي ) ٢
 
  ة. انخفاض قيمة الموجودات المالي٣-١-٢١-٥

  المطفأة. تقوم الشركة على أساس استشرافي بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة والمرتبطة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة
على مدى العمر  ، والذي يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة٩تطبق الشركة النهج المبسط على النحو الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 

  من االعتراف األولي بالذمم المدينة.
مع  تستخدم الشركة مصفوفة مخصص في حساب خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر،

ها. تم تطوير مصفوفة المخصصات مع األخذ في االعتبار تطبيق معدالت مخصصات معينة على مجموعات التقادم التعاقدية التي فات موعد استحقاق
ستقبلية المتوقعة احتمالية التعثر والخسارة في حالة التعثر في السداد والتي تم اشتقاقها من القوائم التاريخية للشركة وتم تعديلها لتعكس النتيجة الم

  والتي تتضمن عوامل االقتصاد الكلي.
 مخاطر وتستخدم الشركة مصفوفة مؤقتة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة.تعتبر األدوات األخرى منخفضة ال

  يتم شطب األصل المالي فقط عندما:
 فات موعد استحقاقه، و ) ١
  ال يوجد توقع معقول للتعافي ) ٢

د إجراء االستردادات، بعد في حالة شطب األصول المالية، تواصل الشركة االنخراط في أنشطة اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة. عن
  الشطب، يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة.

 
  . المطلوبات المالية٢-٢١-٥
  

  . االعتراف األولي١-٢-٢١-٥
 ً  التكاليف المباشرة يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسهيالت، فإن القيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا

  المنسوبة للمعاملة.
 
  . القياس الالحق٢-٢-٢١-٥

يتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في  ،بعد االعتراف األولي
 لوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بالمط

 
  . إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية٣-٢-٢١-٥

ال التزام مالي حالي يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبد
فة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري، فإن مثل هذا التبادل أو التعديل يتم التعامل معه بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختل

  خسارة.على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو ال
  
  
 وات الماليةمقاصة االد ٣-٢١-٥

اذ قانوناً يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق واجب النف
ال يكون الحق واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. يجب أ

الشركة أو الطرف  قانونياً متوقفاً على األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابالً للتنفيذ في سياق العمل العادي وفي حالة التقصير أو اإلعسار أو إفالس
 المقابل.

  
 
  
  
 
 
  
 
  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

١٥ 

 

 السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)    .٥
  تتمة)( المطلوبات المالية ٢-٢١-٥`

  
  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية ٤-٢١-٥

 تصنف الشركة القيمة العادلة ألدواتها المالية في التسلسل الهرمي التالي، بناًء على المدخالت المستخدمة في تقييمها:
 

  المستوى األول
عر اإلغالق المدرج في تاريخ قائمة المركز المالي. تشمل األمثلة مشتقات تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة في األسواق النشطة إلى س

 السلع المتداولة والموجودات المالية األخرى مثل االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين.
  

  المستوى الثاني
يات التقييم باستخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. تتضمن يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط باستخدام تقن

أو أسعار الصرف أساليب التقييم هذه التدفقات النقدية المخصومة، ونماذج التقييم القياسية بناًء على معايير السوق ألسعار الفائدة، ومنحنيات العائد 
 ت تجارية قابلة للمقارنة.األجنبي، وأسعار المتعاملين ألدوات مماثلة، واستخدام معامال

  
  المستوى الثالث

لتي يمكن مالحظتها القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها على أساس التقييمات الخاصة بالمنشأة باستخدام مدخالت ال تستند إلى بيانات السوق ا
 (مدخالت غير قابلة للرصد).

  
  . طريقة الفائدة الفعالة٥-٢١-٥

الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية وتخصيص إيرادات ومصروفات الفوائد على مدى الفترة  طريقة الفائدة
عة أو ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم المدفو

ة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى) من خالل العمر المتوقع ألداة المستلم
  .الدين، أو، عند االقتضاء، فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي

 

  التقارير القطاعية  ٢٢-٥

 القطاع التشغيلي )أ( 

حيث أن نشاط الشركة الرئيسي يتمثل فى صناعة حديد تسليح ومنتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز قطاعات تشغيلية بالشركة ال توجد 
  والمخلفات بعد إعادة صهرها.

 القطاع الجغرافي ) ب( 

ربية السعودية وبالتالى فال توجد قطاعات جغرافية ال توجد قطاعات جغرافية لدى الشركة حيث ان كل اإليرادات عن أنشطة الشركة تتم داخل المملكة الع
 يتم اإلفصاح عنها.

   للمساهمينتوزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية  ٢٣-٥

ربية السعودية، وطبقاً لنظام الشركات في المملكة الع التوزيع،يتم إثبات التوزيعات النقدية أوغير النقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على 
 هواألعتراف ب الملكية. يتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق المساهمينتتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل 

  كمطلوبات.



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

 إيضاحات حول القوائم المالية
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ اللاير السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(

16 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات .6

 م2021ديسمبر  31 م2020ر ديسمب 31

 األراضي مباني وتركيبات  آالت ومعدات حاسب ألي ات سيار عدد وأدوات أثاث ومفروشات اإلجمالي اإلجمالي
 

 التكلفة         

  م2021يناير  1فى  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

826,232 5,416,242 

 
179,574 13,219 584,100 32,886 1,106,463 1,500,500 99,5001,9  إضافات  

 إستبعادات - - - - - (76,137) (652,694) (728,831) (4,480,095)

 الرصيد في نهاية السنة  9,691,100 34,046,708 344,981,857 1,568,053 2,092,854 639,654 1,917,373 394,937,599 390.250,188

 مجمع اإلستهالك         

 م2021يناير  1 في - 8,317,754 79,406,614 1,466,041 1,424,008 333,470 2,280,523 93,228,410 74,036,052

 إستهالك العام  - 1,607,173 17,836,091 33,497 76,586 101,061 81,320 19,735,728 19,743,670

 مجمع إستهالك اإلستبعادات - - - - - (49,742) (649,979) (699,721) (551,312)

 الرصيد في نهاية السنة  - 9,924,927 97,242,705 1,499,538 1,500,594 384,789 1,711,864 112,264,417 93,228,410

 صافي القيمة الدفترية في          

 م2021ديسمبر  31 9,691,100 24,121,781 247,739,152 68,515 592,260 254,865 205,509  282,673,182 

 م2020ديسمبر  31 7,691,600 24,228,454 264,468,780 69,126 84,746 369,102 109,970  297,021,778

 

 (.2-12ايضاح) صول المصنع للصندوقأ كافة لتسليح، حيث تم رهن* أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك للمساعدة في تمويل توسعة مصنعه إلنتاج الكتل الحديدية وحديد ا

 

 م2020 م2021 تم توزيع مصروف اإلستهالك كما يلي:

 19,369,706 19,533,397 كاليف صناعيةت

 583 743 (19مصروفات بيعية وتسويقية )إيضاح 

 373,381 201,588 (20مصروفات عمومية وادارية )إيضاح 

 19,735,728 19,743,670 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)
 

١٧ 

  موجودات غير ملموسة .٧

    م٢٠٢١  م٢٠٢٠
٢٥٬٩٠٨٬٦٣٧ 

  
 محطة إيصال الخدمة الكهربائية *  ٢٥٬٩٠٨٬٦٣٧

٣٥٬٦٢٥ 
  

  برامج تصميم هندسي   ٣٥٬٦٢٥

٢٥٬٩٤٤٬٢٦٢ ٢٥٬٩٤٤٬٢٦٢    

ذو القعدة  ١٢* تتضمن الموجودات الغير ملموسة محطة إيصال الخدمة الكهربائية حيث أبرمت الشركة اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ 
  طوال فترة استمرار المصنع.وطني للحديد والصلب  مصنع شركة م إليصال الخدمة الكهربائية لتغذية٢٠١٠أكتوبر  ٢٠هـ الموافق ١٤٣١

ختبار للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمة األصل، وقد نتج اال يوجد عمر انتاجي محدد للموجودات الغير ملموسة وعليه، تقوم الشركة سنوياً بإجراء 
  عن ذلك التقييم عدم وجود دليل على هبوط في قيمة الموجودات الغير ملموسة.

 مخزون .٨

    م٢٠٢١  م٢٠٢٠
 مواد خام  ١٣٬٧٣٧٬٩٢٣  ١٧٬٢٠٦٬٥٧٠
  قطع غيار ومستلزمات   ١٧٬٣٤٠٬٢٤٩  ١٧٬٩٩٤٬٣٠٣
  انتاج تحت التشغيل  ٩٬٤٩٧٬٠٣١  ١٢٬٤٧٥٬١٢٣

  انتاج تام  ٧٬٣٨٦٬٥٩٩ ٤٬٠٨١٬٨٩٧
  بضاعة بالطريق  ٢٬٠٦٣٬١٩٧  ٣٢٤٬٨٥٠

٥٠٬٠٢٤٬٩٩٩ ٥٢٬٠٨٢٬٧٤٣    

 ذمم مدينة تجارية .٩

    م٢٠٢١  م٢٠٢٠
 ** ذمم مدينة تجارية  -  ١٬٣١١٬٢١٩

  )١-٩ذمم مدينة تجارية ( قيمة مخصص االنخفاض في  -  -
  ذمم مدينة تجارية  قيمة مخصص االنخفاض فيشطب   -  )١٬٣١١٬٢١٩(

- -    
 

  التجارية الذمم المدينة قيمة مخصص االنخفاض فيحركة  ١-٩
    م٢٠٢١  م٢٠٢٠

 الرصيد اول السنة  -  -
  المكون خالل السنة  -  ١٬٣١١٬٢١٩

  خالل السنة مشطوبال  -  )١٬٣١١٬٢١٩(

  الرصيد نهاية السنة  - -

  
جمادى ٢٥نتيجة لتعثر العميل فى السداد قامت الشركة برفع دعوى قضائية على العميل بقيمة الشيكات المصدرة من العميل، وصدر حكم قضائى بتاريخ  **

وما زالت تحت األجراء وال يوجد اي  لصالح الشركة بموجب صك تنفيذ وجاري تحصيل المديونية بالكامل. م٢٠٢٠يناير  ٢٠هـ الموافق ١٤٤١األول 
 ).٩وتم تكوين مخصص بكامل المديونية لعدم تحصيل المدينونية حتى تاريخ القوائم المالية (إيضاح م ٢٠٢٠خالل عام  .ىالدعومستجدات في مجرى 

  مالعا نفس خالل المكون المخصص شطب على الشركة ادارة وافقتم ٢٠٢٠ العام خالل
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
  



     شركة وطني للحديد والصلب  
  )مدرجة - ةمساهمة سعودية مقفل(شركة 

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك)

١٨ 

 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى .١٠

    م٢٠٢١  م٢٠٢٠
  ضريبة القيمة المضافة المدينة  ٤٬٣٧٢٬٤١٥ ١٬٢٤٧٬١٧٣
  دفعات مقدمة للموردين  ٢٬٣٩٠٬٩٩٩  ١٬٢٣١٬١٠٨

٦٢٩٬٠٣٨ ٥٦٥٬٦٥٦ 
  

  مصروفات تامين مدفوعة مقدما 
  دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة **  ٦٠٠٬٠٠٠ ٣٬٩٢٨٬٦٣٤

٢١٤٬٩٠٣ ٩٠٬٠٥١  ً   اشتراكات مدفوعة مقدما
  عهد وسلف عاملين  ٥٧٬٥٣٩ ٤٩٬٩٧٨

١٢٬٥٠٠ ٢٥٬٠٠٠   ً   إيجارات مدفوعة مقدما

  )١-١٠مخصص االنخفاض في المدفوعات المقدمة وذمم مدينة أخرى (إيضاح   )٦٠٠٬٠٠٠(  )٣٬٣٢٨٬٦٣٤( 
  

٧٬٦٧٧٬٣٩٤  ٣٬٨٠٨٬٩٦٦    
  
  وذمم مدينة أخرى مقدمة مدفوعاتحركة مخصص االنخفاض  ١-١٠

    م٢٠٢١  م٢٠٢٠
 الرصيد اول السنة - -

  المكون خالل السنة   ٦٠٠٬٠٠٠  ٣٬٣٢٨٬٦٣٤

  خالل السنة  المشطوب  )٦٠٠٬٠٠٠(  )٣٬٣٢٨٬٦٣٤(

  الرصيد نهاية السنة  -  -

في المبالغ المدفوعة تحت حساب شراء مصنع بغرض زيادة الطاقة اإلستيعابية للخط اإلنتاجي لمنطقة  ** يتمثل بند دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
اليوجد اي تحديث على احتمالية استئناف  .مقابل الدفعات المقدمة لشراء األصل إنخفاض تم تكوين مخصصونتيجة لتوقف المشروع فانه الصهر. 

  م.٢٠٢١عة وما زال الموضوع تحت األجراء وال يوجد اي تغيرات خالل عام شراء األصل او رد الدفعات المقدمة المدفو

 .م٢٠٢٠وم  ٢٠٢١وافقت إدارة الشركة على شطب المخصصات المكونة خالل عامي  م٢٠٢٠م و ٢٠٢١عامي خالل 

 إحتياطي نظامي .١١

٪ من صافي دخلها إلى االحتياطي النظامي ١٠شركة تحويل ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الوفقاً للنظام األساسي للشركة 
 .مساهمين. إن هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على الالمال المدفوع ٪ من رأس٣٠حتى يبلغ هذا االحتياطي 

  القروض  .١٢

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  
  ١٠٤٬٧٠٠٬٠٠٠    ٧٥٬٥٠٠٬٠٠٠  )١-١٢قروض من بنوك محلية (إيضاح 

  ٨٥٢٬٠٧٠    ٧٢٦٬٢٤٨  تحقة لبنوك محليةمصاريف تمويل مس
  ١٠٥٬٥٥٢٬٠٧٠    ٧٦٬٢٢٦٬٢٤٨  مجموع القروض المحلية 

        
  ٧٣٬٥٠٠٬٠٠٠    ٤٨٬٥٠٠٬٠٠٠  )٢-١٢صندوق التنمية الصناعية السعودي (إيضاح 

  )٦٬٢٠٠٬٠٠٠(    )٣٬١٠٠٬٠٠٠(  فوائد وعموالت مؤجلة 
  ٦٧٬٣٠٠٬٠٠٠    ٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠  صافي القرض

  ١٧٢٬٨٥٢٬٠٧٠    ١٢١٬٦٢٦٬٢٤٨  إجمالي القروض 
        

        ناقصاً: الجزء المتداول
  ١٠٥٬٥٥٢٬٠٧٠    ٧٦٬٢٢٦٬٢٤٨  قروض من بنوك محلية 

  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠  صندوق التنمية الصناعية السعودي 
  ١٣٠٬٥٥٢٬٠٧٠    ١٢١٬٦٢٦٬٢٤٨  إجمالي الجزء المتداول

  ٤٢٬٣٠٠٬٠٠٠    -  صافي الجزء الغير متداول

  

 

 

  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك

١٩ 

  )(تتمة القروض .١٢

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  :تكاليف التمويلتحليل 
  ٥٬٤٥٧٬٣٠٩    ٣٬٤٨٧٬٨٧٣  )١-١٢قروض من بنوك محلية (إيضاح 

  ٢٬٠٤٠٬٠٠٠    ٣٬١٠٠٬٠٠٠  )٢-١٢صندوق التنمية الصناعية السعودي (إيضاح 

  ٤٢٥٬٨٤٤    ٢٢٠٬١٢٩  مصاريف بنكية وأخرى
  ٧٬٩٢٣٬١٥٣    ٦٬٨٠٨٬٠٠٢  

هدات تحتوي بعض من هذه القروض على تعهدات بنكية، قد يؤدي اإلخالل في هذه التعهدات إلى إعادة التفاوض مع المقرضين. ويتم مراقبة هذه التع
اإلجراءات من قبل اإلدارة لضمان الوفاء بهذه  من قبل اإلدارة، في حال حدوث خرق أو إخالل محتمل في هذه التعهدات يتم اتخاذ دوريعلى أساس 

تنمية الصناعية التعهدات. هذا وقد تبين عدم التزام الشركة ببعض التعهدات الخاصة بالنسب المالية الواردة باإلتفاقيات مع البنوك المحلية و صندوق ال
يعفيها من  االلتزام بالنسبة المطلوبة لرأس المال العامل لعام  على خطاب من صندوق التنمية الصناعية السعودي الشركة حصلت ، هذا وقدالسعودي

٢٠٢١ .  

  قروض من بنوك محلية ١-١٢

أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية تتضمن تسهيالت قروض قصيرة األجل وتمويل عقود مشاركة ومرابحة وتسهيالت 
، مليون لایر سعودي ٨٥متغيرة متفق عليها مع البنوك، كما تبلغ الحدود االئتمانية الممنوحة من البنوك  اعتمادات مستنديه بأسعار مرابحة اسالمية

كما تم اإلعالن عنه عبر موقع تداول  بنك محليمليون لایر سعودي لصالح  ٤٠كما نشير الى ان الشركة قامت بسداد كامل قرض قصير االجل بقيمة 
  لي بيان بحركة القروض قصيرة األجل خالل الفترة والتي تستحق السداد خالل السنة المنتهية في:م وفيما ي٢٠٢١يونيو  ١٥بتاريخ 

    م٢٠٢١  م٢٠٢٠
 الرصيد أول السنة  ١٠٥٬٥٥٢٬٠٧٠   ١١٥٬١٠٠٬٠٠٠ 

  المسدد خالل السنة (٢٤٨٬٦٥٢٬٠٧٠)   (٢٧٨٬٩٨٠٬٠٠٠) 
  خالل السنة حصلالم  ٢١٨٬٦٠٠٬٠٠٠   ٢٦٨٬٥٨٠٬٠٠٠ 

  ل المستحقةتكاليف التموي   ٧٢٦٬٢٤٨    ٨٥٢٬٠٧٠ 

  الرصيد نهاية السنة                                                     ٧٦٬٢٢٦٬٢٤٨  ١٠٥٬٥٥٢٬٠٧٠
  

  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  ٢-١٢

 ١٢هـ الموافق ١٤٣٥ربيع األخر  ١٢ سعودي في مليون لایر ١٨٧أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 
اصول المصنع لصالح الصندوق (إيضاح  كافةتمويل توسعة مصنع انتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح، حيث تم رهن  بغرضم وذلك ٢٠١٤فبراير

المشار إليه أعاله اتفق الطرفان على تخفيض م وفقاً للمادة الرابعة من عقد القرض ٢٠١٧فبراير  ١٣هـ الموافق ١٤٣٨جمادى األول  ١٦). في ٦
هـ ١٤٣٩شعبان  ١٧مليون لایر سعودي يتم سداد القرض على أحدى عشر قسط نصف سنوية. تم سداد القسط األول بتاريخ  ١٦٤مبلغ القرض ليصبح 

  م . ٢٠١٨مايو  ٣الموافق 

م حيث ٢٠٢٠أكتوبر  ٣١هـ الموافق ١٤٤٢ربيع األول  ١٤ندوق بتاريخ تم إعادة هيكلة أقساط قرض صندوق التنمية الصناعية بناء على موافقة الص
م، واخر قسط بقيمة ٢٠٢١يناير  ٢٨هـ الموافق ١٤٤٢جمادي األخر  ١٥مليون لایر سعودي بتاريخ  ١٤تم إعادة الهيكلة ليكون أول قسط بقيمة 

    .م٢٠٢٢نوفمبر  ٩الموافق  ١٤٤٤ربيع األخر  ١٥مليون لایر سعودي  ٢٤٬٢٥

م ٢٠٢١مايو  ٢٧مليون لایر سعودي بشكل مبكر والتي تمثل جزء من القسط المستحق في  ١١بسداد أقساط بقيمة  ٢٠٢٠مت الشركة خالل سنة قا
مليون لایر سعودي  ٢٥م حيث تم سداد  ٢٠٢١مليون لایر سعودي وقد باشرت الشركة باستئناف األقساط المجدولة والمستحقة خالل العام  ١٨بقيمة 
مليون لایر سعودي القسط المستحق  ١٨ماليين لایر سعودي باإلضافة إلى  ٧بقيمة  ٢٠٢١مايو  ٢٧الجزء المتبقي من القسط المستحق بتاريخ تمثل 

مليون لایر سعودي ليصبح الرصيد  ١١٥٫٥م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م ،وبذلك يصبح أجمالي المسدد من قيمة القرض حتى تاريخ ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠في 
    مليون لایر سعودي. ٤٨٬٥م بمبلغ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ستحق في القائم والم

 ١٦م للقسط المستحق بتاريخ ٢٠٢٢بسداد كامل األقساط المستحقة والمتبقية من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي خالل عام الشركة  ستقوم
م. وحسب اتفاقية عقد القرض بين الشركة ٢٠٢٢نوفمبر  ٠٩والقسط األخير والمستحق بتاريخ  مليون لایر سعودي ٢٤٫٢٥م بقيمة ٢٠٢٢مايو 

  م.٢٠٢٢رهن جميع أصول المصنع بانتهاء سداد القرض خالل عام أسترداد فإنه سيتم  ٢٣٨٣وصندوق التنمية رقم 

 

 

 

 

 

 
  

 



     شركة وطني للحديد والصلب  
  )جةمدر مساهمة سعودية مقفلة(شركة 

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك

٢٠ 

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين .١٣

 وصف عام

ما بعد انتهاء الخدمة لجميع الموظفين الذين يكملون فترة الخدمة المؤهلة ويحق لهم الحصول على مبالغ مذكورة بموجب ينص النظام على استحقاقات 
 قانون العمل لكل سنة / فترة من هذه الخدمة.

ل خبيرأكتواري مستقل، من قب م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١، م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ويستند المخصص السنوي إلى التقييم االكتواري. تم إجراء التقييم كما في 
  وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

  
  االفتراضات االكتوارية الرئيسية ١-١٣

      م٢٠٢١    م٢٠٢٠
 )           (النسبة المئوية 

                                        سنوياً)()
    

  المعدل المقدر للزيادة في مرتبات الموظفين   %٢   %١
  معدل الخصم   %٢٬٧٥   %٢٬٥٥

  

  الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة  ٢-١٣

    م٢٠٢١    م٢٠٢٠
       

  القيمة الحالية في بداية السنة  ٤٬٤٤٤٬٢٦٤   ٣٬٤٧٣٬٩٤٠
  ةتكلفة الخدمة والفائد  ٩٨٥٬٦٠٠   ٩٢٠٬٢٨١

  المدفوع خالل السنة  )١٠٠٬٦٠٣(   )٤٦٬٥٢٩(
  الخسائر األكتوارية لأللتزام من خالل الدخل الشامل األخر   ١٥٧٬٧١٧   ٩٦٬٥٧٢

٥٬٤٨٦٬٩٧٨   ٤٬٤٤٤٬٢٦٤    
  

  

  إن حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي: ٣-١٣

  عامل  تغيير في االفتراض    م٢٠٢١    م٢٠٢٠
           ١+    ٥٬١٢٠٬٤١٩    ٤٬١٥٤٬٤٠٢٪  

  معدل الخصم
١-    ٥٬٩٠٣٬٧٧٤    ٤٬٧٧٣٬٨٦٠٪  
١+    ٥٬٩٣١٬١١٣    ٤٬٧٩٨٬٢٥٦٪  

  ٪١-    ٥٬٠٨٩٬٧٧٧    ٤٬١٢٧٬٩٨١  الراتب طويل األجل
  معدل دوران الموظفين  أعلى  %١٠معدل دوران الموظفين     ١٠٬٠٥٦٬٠٥٠    ٨٬٤١٧٬١٠٢
   أقل  %١٠معدل دوران الموظفين     ٨٬٦٠٨٬١٢٦    ٧٬٤٠١٬١٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١ 
  ٤٩٬٢٤٩    ٢٧٬٠٢٨  أقل من سنة

  ١٬٧٠٧٬٣٣٧    ١٬٢٢٠٬٨٠٦  سنوات ٥ – ١
  ٢٬٦٨٧٬٦٧٨    ٤٬٢٣٩٬١٤٤  سنوات ٥أكثر من 

  ٤٬٤٤٤٬٢٦٤    ٥٬٤٨٦٬٩٧٨  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك

٢١ 

  خرىأ رصدة دائنةأمصروفات مستحقة و .١٤

    م٢٠٢١  م٢٠٢٠

  دفعات مقدمة من العمالء  ٢٣٬٤١٤٬٦٤٥  ٣٨٬٨٥١٬٩٤٢
  مستحقات عاملين  ٢٬٤٣٩٬٩٤٩   ١٬٩٥١٬١٠٥

  ت مجلس األدارةآمكاف  ١٬٥٤٧٬٠٠٠  ٠
  اتعاب استشارات مستحقة  ١٨٤٬٠٠٠  ٣٥٠٬٠٠٠
  تأمينات اجتماعية  ١٤٧٬١٤٥  ١٢٣٬٢٤٣
  أخرى  ٢٥٧٬٠٠٣  ١٧٣٬٠٢٨

٢٧٬٩٨٩٬٧٤٢  ٤١٬٤٤٩٬٣١٨    

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  .١٥

تمت خالل العام بين الشركة  ينابة التإلومصروفات با مبيعات العليا،ت اإلدارة اَ رواتب ومكاف يتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة ف
مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها مالها. وتتمثل أهم المعامالت  يمتلكون حصص مؤثرة فى رأس جهاتوبين الشركة و مساهمينوال

  فيما يلي: 

 :التعامالت مع األطراف ذات عالقة  -أ

  طبيعة التعامالت  العالقةطبيعة  الجهة ذات العالقة
  حجم التعامالت

 م٢٠٢٠   م٢٠٢١

 ١٤٣٬٩٩٢    -  مصروفات باإلنابة   جهة شقيقة  مؤسسة يوسف الطريف للتجارة

 ٥٩٬٨٥٠    -  مبيعات   جهة شقيقة  شركة عبد الكريم الراجحي للحديد

 

 اإلدارة العليا -ب

 
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١

أعضاء مجلس اإلدارة  
يةاإلدارة التنفيذ واللجان  

أعضاء مجلس 
 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان

مجلس اإلدارة  أعضاء آتمكاف
   واألدارة التنفيذية  جانوالل

١٬٢٨٠٬٠٠٠ 
١٥٠٬٠٠٠ 

- 
- 

 - ١١٧٬٠٠٠ واللجان المجلس حضور بدالت
- 

- 

 -  الرواتب واألجور وما في حكمها
٢٬٣٢٨٬٦٠٠ 

- 
١٬٨٧١٬٨٥٠ 

 - متغيرة مكافآت
٨٠٬٨٥٠ 

- 
٤١٬٧٠٠ 

 - نهاية الخدمة
٢٥٧٬٥٨٣ 

- 
١٥١٬٠٣٣ 

  
٢٬٠٦٤٬٥٨٣ - ٢٬٨١٧٬٠٣٣ ١٬٣٩٧٬٠٠٠ 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك

٢٢ 

 الزكاة  .١٦
 

  الموقف الزكوي -أ
لت الشركة على شهادة وحصم ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  سنةحتى ال  )"الهيئة"(الزكاة والضريبة والجمارك قدمت الشركة إقراراتها لهيئة 

  .م٢٠٢٢ابريل  ٣٠الموافق هـ ١٤٤٣رمضان  ٢٩سارية المفعول حتى  من الهيئة

 الوعاء الزكوي - ب

  م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 
  ٣٧٬٥٨٠٬٦٣٥  ٤٩٬٨٩٠٬٥٠١ صافي الربح المعدل (أ)

     يضاف:
 ١٢١٬١٠٠٬٠٠٠  ١٢١٬١٠٠٬٠٠٠ رأس المال 

  ٥٬٤٦٥٬٩٢٩   ٨٬٥٧٤٬٠٢٨  اتاالحتياطي
     ١١٬٠٢٦٬٢٢٠  األرباح المدورة

  ١٢٥٬٨٥٠٬٠٠٠  -  قروض طويلة االجل 
 ٣٬٤٢٧٬٤١١  ٤٬٣٤٣٬٦٦١  المخصصات

  ٢٦٬٠١٤٬٥٠٠   -   أضافات أخرى 
       يخصم

 )٢٥٬٩٤٤٬٢٦٢(  )٢٥٬٩٤٤٬٢٦٢(   موجودات غير ملموسة
 )٢٩٧٬٠٢١٬٧٧٨(  )٢٨٢٬٦٧٣٬١٨٢(  صافي الموجودات الثابتة

  )٣٤٬٩٤٠٬٩٦٩(   )١٧٬٣٤٠٬٢٤٩(  حسميات أخرى 
  )٣٨٬٤٦٨٬٥٣٤(   )١٣١٬٠٢٣٬٢٨٣(  وعاء الزكاة (ب)
 ٩٣٩٬٥١٦  ١٬٢٤٧٬٢٦٣ ٪ (من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أكبر)٢٫٥الزكاة الشرعية 

 ٩٣٩٬٥١٦  ١٬٢٤٧٬٢٦٣   ٪من صافي الربح المعدل٢٬٥ الزكاة بواقع

  ركة مخصص الزكاةح -ـ ج

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١ 
  ٧٧٣٬٥٢٦    ٩٣٩٬٥١٦ الرصيد في بداية السنة 

  ٩٣٩٬٥١٦    ١٬٢٤٧٬٢٦٣ المحمل للسنة 
  )٧٧٣٬٥٢٦(    )٩٣٩٬٥١٦( المدفوع خالل السنة 

  ٩٣٩٬٥١٦    ١٬٢٤٧٬٢٦٣ الرصيد في نهاية السنة 

 المبيعات .١٧

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١ 
  ٤٥٩٬٤١١٬٤٢٢    ٦٢٢٬٨٩٢٬٩٤٦  مبيعات حديد 

 ٤٥٩٬٤١١٬٤٢٢   ٦٢٢٬٨٩٢٬٩٤٦  

 تكلفة المبيعات .١٨

    م٢٠٢١    م٢٠٢٠
  مواد مستهلكه  ٤٧٠٬٨١٧٬٠٨٥   ٣٢٥٬٧٠١٬٠٠٢

  تكاليف الطاقة   ٣٣٬٠٣٥٬٩١٧    ٢٩٬١٣٥٬٣٤٤
  استهالك عقارات وأالت ومعدات  ١٩٬٥٢١٬٩١٨    ١٨٬٨٣١٬٢٦٢
  رواتب و اجور وما في حكمها   ١٨٬٩١٧٬١٣٠    ١٦٬٨٩٩٬٢١١

  صيانة وإصالح   ٩٬٩٨٨٬١٥٨    ٨٬٩٩١٬٨٩٤
  أخرى ٢٬١٩٢٬٣٠٢    ٣٬٤٥٦٬٢٤٢

٥٥٤٬٤٧٢٬٥١٠   ٤٠٣٬٠١٤٬٩٥٥   

 
 
 
 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك

٢٣ 

 ية بيعية وتسويق روفاتمص .١٩

    م٢٠٢١    م٢٠٢٠
  رواتب وأجور وما في حكمها  ٢٣٧٬٨١٩    ٢٨٤٬٣٠٢

 )٦استهالكات (إيضاح   ٧٤٣    ٥٨٣
  أخرى  ٢٩٬٩١٠    ٩٠٬١٨٤

٢٦٨٬٤٧٢    ٣٧٥٬٠٦٩    

 عمومية وادارية روفات مص .٢٠

    م٢٠٢١    م٢٠٢٠
  رواتب واجور وما في حكمها ٨٬٢٠٢٬٤٨٨    ٦٬٧٣٢٬٥٦٨
  اراتأتعاب مهنية وإستش  ١٬٦٤١٬٩٤٢    ٢٬٨٩٢٬٠٧٥

   العليا ةداراال مكافآت  ١٬٥٤٧٬٠٠٠    -
  كهرباء ومياه واتصاالت ٤٥٥٬٨٧٥   ٥١٣٬٦٣٣
  )٦استهالكات  (إيضاح   ٢٠١٬٥٨٨    ٣٧٣٬٣٨١
  بدالتو نقل وانتقال  ١٦٨٬١٢٨    ١٦٩٬٢٤٤
 تأمين طبي وعالج  ١٦٦٬٦٦٤   ١٧٠٬٥٢١

  رسوم واشتراكات   ١٣٥٬٥٩٨    ٧١٬٠٧٤
  اراتايج  ٦٥٬٠٠٠   ٦٠٬٠٠٠
  بوفيه وضيافة   ٣٩٬٤٧٢    ٣٩٬٣١٢
 مصروفات بنكية   ١١٬٨٢٧   ٢٥٬٧٢٨

 أخرى  ٧٩٣٬٤٧٨   ٨٤١٬٨٢٩
١٣٬٤٢٩٬٠٦٠    ١١٬٨٨٩٬٣٦٥  

  صافي، إيرادات أخرى .٢١

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١ 
  )١٥٠(   )٢٩٬١١٠( خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 ٤٥١٬٦٢٤  ١٬٠١٩٬١٠٩  أخرى
 ٤٥١٬٤٧٤  ٩٨٩٬٩٩٩ 

 توزيعات أرباح .٢٢

 رباحاأل جزء من بإقرار توزيع ) قام الشركاءم٣٠/٤/٢٠٢٠هـ الموافق(٧/٩/١٤٤١بتاريخ : ٢٠٢٠م (٢٠٢١ال توجد توزيعات ارباح خالل عام 
لایر  ٣٥٬٨٠٠٬٠٠٠بالشركة بمبلغ  شركاءعلى السادة ال م٣١/٣/٢٠٢٠وجزء من أرباح الربع األول المنتهى في تاريخ  ٢٠١٩من سنة  المبقاة

 .)سعودي

 االرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة  .٢٣

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  كما رأسمالية ارتباطات لدى الشركة توجد ال 

 ربحية السهم .٢٤

  م األساسيةربحية السه ١-٢٤
بقسمة صافي الربح العائد إلى المساهمين العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة والمخفضة يتم احتساب ربحية السهم األساسية 

 .)١٢٬١١٠٬٠٠٠: ٢٠٢٠سهم ( ١٢٬١١٠٬٠٠٠والبالغة  السنة في نهاية
  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  

  ٣١٬٠٨٠٬٩٨٥    ٤٧٬٠٥٧٬٦٣٨  هم العاديةصافي الربح العائد على حملة األس

  ١٢٬١١٠٬٠٠٠    ١٢٬١١٠٬٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة

  ٢٬٥٧    ٣٫٨٩  ربحية السهم األساسية والمخفضة 

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  
  ١٤٬٨٩٤٬٩٠٠   ١٤٬٨٩٤٬٩٠٠ الموردين

  ١٤٬٨٩٤٬٩٠٠   ١٤٬٨٩٤٬٩٠٠   



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك
 

٢٤ 

 لتقارير القطاعيةا       .٢٥

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

 ."القطاعات التشغيلية" )٨د الكمية المشار اليها في المعيار الدولي للتقرير المالية رقم (دوالحاي من المبيعات الخارجية للشركة لم تحقق 

  وإدارة المخاطر األدوات المالية .٢٦

قروض، مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات، إيرادات منح حكومية مؤجلة، ذمم  شركةتتضمن المطلوبات المالية الرئيسية بال
ات مستلمة مقدماً، مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى، مستحق إلى طرف ذو عالقة. تتكون الموجودات المالية الرئيسية دائنة، إيراد

من الذمم المدينة، مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخري، النقد وما في حكمه، مستحق من طرف ذو عالقة. إن المخاطر المالية  شركةلل
هي مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية) ومخاطر  للشركةاشئة عن األدوات المالية الرئيسية الن

  االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر.
  مخاطر السوق ١-٢٦

ا بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبية ومعدالت الفوائد مما يؤثر هي مخاطر التذبذب في أداة مالية م
ود على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحد

 م يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها.المقبولة مع تعظيم العوائد. ل

  سعر الفائدةمخاطر  ٢-١-٢٦

وتدفقاتها النقدية.  للشركةمخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي 
لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة والتي تتمثل بشكل رئيسي في تسهيالت بنكية وقروض. تقوم  الشركةتتعرض 

رات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر اإلدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم اإلدارة بمراقبة التغي
  .غير جوهرية للشركةالتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة 

للتقرير المالي والمدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الدولي  للشركةإن الذمم المدينة والذمم الدائنة 
غير معرضة  الشركة) حيث ال تتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن ٧رقم (

  لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.

 :لمخاطر التغييرات في أسعار الفائدة هو كما يلي الشركةإن تعرض  

  م ٢٠٢٠    م ٢٠٢١  
 ١٧٢٬٨٥٢٬٠٧٠  ١٢١٬٦٢٦٬٢٤٨ قروض بمعدالت فائدة متغيرة

 .اإلسالمية الشريعةمع أحكام  ومتوافقةالقائمة هي مبرمه مع بنوك محليه  االئتمانيةالتسهيالت  اتفاقياتإن جميع  - 

  اسيةتحليل الحس

حقوق  يوضح الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة مع ثبات المتغيرات األخرى، ال يوجد تأثير مباشر على 

 .للشركةالملكية 
  قائمة الربح أو الخسارة  
  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  
  نقطة ١٠٠ض تخفي    نقطة  ١٠٠زيادة     نقطة ١٠٠تخفيض     نقطة  ١٠٠زيادة   

قروض بمعدالت 
  ١٢٬١٦٢٬٦٢٥ فائدة متغيرة

 

(١٢٬١٢٦٬٦٢٥) 

  

١٧٬٢٨٥٬٢٠٧ 

 

(١٧٬٢٨٥٬٢٠٧) 

التغييرات في 
  ١٢٬١٦٢٬٦٢٥  التدفقات النقدية 

 

(١٢٬١٢٦٬٦٢٥) 

  

١٧٬٢٨٥٬٢٠٧ 

 

(١٧٬٢٨٥٬٢٠٧)  

 ئمة حقوق الملكية.قا علىال يوجد تأثير  - 

 
  مخاطر العمالت األجنبية ٢-١-٢٦

جنبية مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، تنشأ مخاطر العمالت األ
بأنها غير  الشركةعملة أخرى غير الريال السعودي، تعتقد إدارة عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها ب

بالريال السعودي. تراقب اإلدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن كثب  الشركةمعرضة لمخاطر العمالت األجنبية نظراً ألن جميع تعامالت 
ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم  التغطيةن الضروري وبشكل مستمر، وبناًء على خبرتها وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه م

  سط.األجنبية محدودة نسبياً في المدي المتو مخاطر العمالت

  

  

 



     شركة وطني للحديد والصلب  
  )مدرجة -فلة مساهمة سعودية مق(شركة 

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك
 

٢٥ 

  (تتمة) األدوات المالية وإدارة المخاطر    .٢٦
  مخاطر االئتمان ٢-٢٦

تركيز جوهري  شركةب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى المما يتسب بالتزاماتههي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء  
األخرى لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة 

سياسات معمول بها لتقليل تعرضها لمخاطر  شركةل التقديرية. لدى البصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصي
 .االئتمان. تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد االقصى لمخاطر االئتمان

   -م: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١كما في التي تتعامل معها الشركة وأرصدتها ئتماني للبنوك وفيما يلي التصنيف اال
 

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١   التصنيف االئتماني
BAA١٬٩٩٩   -   ١  

A٤٬٤٦٥٬٣٩٨   ٢٬٢١٣٬٠٠٣   ١  
A١٬٠٥٤٬٨٥٣    ٦٦٬٢٣٥    ٢  
A٢٬٩٢٢٬٩٣١    ٢٬٤٢٢٬٢١٨    ٣  

   ٨٬٤٤٥٬١٨١    ٤٬٧٠١٬٤٥٦  

  مخاطر السيولة ٢-٢٦

. وقد تنتج مخاطر هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية
دى كفاية السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لم

ان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء . يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضم السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة
  بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أوالمخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة.

ي تاريخ قائمة المركز المالي وحتى يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للشركة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقية ف
  تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.

 

    سنوات ٥ – ١    أقل من سنة    القيمة الدفترية م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 ٥أكثر من 
  سنوات

  --   --    ٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠   ٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠  المتداول من قروض طويلة االجل  الجزء

  --   --    ٧٦٬٢٢٦٬٢٤٨    ٧٦٬٢٢٦٬٢٤٨  قروض قصيرة االجل 

  --   --    ٢٧٬٤٤٢٬٧٣٢   ٢٧٬٤٤٢٬٧٣٢  ذمم دائنة تجارية

  --   --    ٢٧٬٩٨٩٬٧٤٢   ٢٧٬٩٨٩٬٧٤٢  مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى

 ١٧٧٬٠٥٨٬٧٢٢    ١٧٧٬٠٥٨٬٧٢٢   --   -- 

  

    سنوات ٥ – ١    أقل من سنة    القيمة الدفترية م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ٥أكثر من 
  سنوات

  --   --    ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  الجزء المتداول من قروض طويلة االجل 
  --   --    ١٠٥٬٥٥٢٬٠٧٠   ١٠٥٬٥٥٢٬٠٧٠  قروض قصيرة االجل 

  --   --    ٢٧٬٢٨٩٬٣٥٣   ٢٧٬٢٨٩٬٣٥٣  ذمم دائنة تجارية
  --   --    ٤١٬٤٤٩٬٣١٨   ٤١٬٤٤٩٬٣١٨  مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى

  --    ٤٢٬٣٠٠٬٠٠٠    --    ٤٢٬٣٠٠٬٠٠٠  قروض طويلة االجل 
 
 

٤٢٬٣٠٠٬٠٠٠   ١٩٩٬٢٩٠٬٧٤١    ٬٧٤١٢٤١٬٥٩٠   -- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١سمبر دي ٣١للسنة المنتهية في 

 )(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك

٢٦ 

  األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)   .٢٦
هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي لألعمال.  الشركةإن سياسة 

نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا النقد وما في  باستخدامالمال الخاصة بها قاعدة رأس  الشركةتراقب 
  حكمه.

  في نهاية السنة: للشركةفيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 
  م ٢٠٢٠ديسيمبر ٣١    م ٢٠٢١  

  ١٧٢٬٨٥٢٬٠٧٠  ١٢١٬٦٢٦٬٢٤٨ قروض
    يطرح:

 (٨٬٤٤٥٬١٨١)  )٤٬٧٠١٬٤٥٦( النقد وما في حكمه
 ١٦٤٬٤٠٦٬٨٨٩  ١١٦٬٩٢٤٬٧٩٢ صافي الدين

 ١٤٠٬٣٢٨٬٤٠٩  ١٨٧٬٢٢٨٬٣٣٠  إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 
 ٪١١٧٬٢  ٪٦٢٬٥ نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

  مخاطر أسعار السلع ٤-٢٦

نقدية. هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لها الشركة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف الشركة وتدفقاتها ال
  .خام التي تستخدمها الشركةساسية من المشتريات المتوقعة لبعض البضائع من المواد الألتنشأ هذه المخاطر في أسعار البضائع ا

  القيمة العادلة ٥-٢٦

، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة شركةتوضح الجداول التالية القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية لل
 يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي لها فترة استحقاق قصيرة االجل، فإنه من المفترض أن القيمة العادلة، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال

م مدينة تجارية الدفترية تقارب قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال تتضمن معلومات القيمة العادلة لهذه االدوات المالية. وتتضمن النقد وما في حكمه، ذم
 خرى، القروض، ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون.ومدفوعات مقدمة وموجودات أ

 القيمة العادلة   القيمة الدفرتية 

ديسمرب  ٣١كما يف 
  م٢٠٢١

موجودات مالية 
لقيمة العادلة من 

خالل الدخل 
  الشامل اآلخر

املستوى    اإلمجايل   التكلفة املطفأة  
١ 

املستوى   
٢ 

املستوى   
٣ 

 اإلمجايل  

                مالية موجودات

مدفوعات مقدمة 
  وذمم مدينة أخرى

--    ٧٬٦٧٧٬٣٩٤   ٧٬٦٧٧٬٣٩٤   --   --   --   -- 

نقد وأرصدة لدى 
  البنوك

--    ٤٬٧٠١٬٤٥٦   ٤٬٧٠١٬٤٥٦   --   --   --   -- 

  --   ١٢٬٣٧٨٬٨٥٠   ١٢٬٣٧٨٬٨٥٠   --   --   --   -- 

                مطلوبات مالية

الجزء المتداول من 
قروض قصيرة 

 االجل
--    ٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠   ٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠   --   --   --   -- 

 --   --   --   --   ٢٧٬٤٤٢٬٧٣٢   ٢٧٬٤٤٢٬٧٣٢    --  ذمم دائنة تجارية
قروض قصيرة 

  االجل
--     ٧٦٬٢٢٦٬٢٤٨    ٧٦٬٢٢٦٬٢٤٨   --   --   --   -- 

مصروفات مستحقة 
وارصدة دائنة 

  أخرى
--     ٢٧٬٩٨٩٬٧٤٢     ٢٧٬٩٨٩٬٧٤٢   --   --   --   -- 

  --   ١٧٧٬٠٥٨٬٧٢٢   ١٧٧٬٠٥٨٬٧٢٢   --   --   --   -- 

 

 

 

 

  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية
   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )ف ذلك(جميع المبالغ اللایر السعودي ما لم يتم ذكر خال
 

٢٧ 

  األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة) -٢٦

  (تتمة) القيمة العادلة ٥-٢٦
 

 العادلة القيمة   الدفرتية القيمة 

ديسمرب  ٣١يف  كما
  م٢٠٢٠

 لقيمة مالية موجودات
 الدخل خالل من ةالعادل

  اآلخر الشامل

 املستوى   اإلمجايل   املطفأة التكلفة  
١ 

املست  
 ٢ وى

 املستوى  
٣ 

 اإلمجايل  

                مالية موجودات

 وذمم مقدمة مدفوعات
  أخرى مدينة

--    ٣٬٨٠٨٬٩٦٦   ٣٬٨٠٨٬٩٦٦   --   --   --   -- 

 لدى وأرصدة نقد
  البنوك

--    ٨٬٤٤٥٬١٨١   ٨٬٤٤٥٬١٨١   --   --   --   -- 

   --   ١٢٬٢٥٤٬١٤٧   ١٢٬٢٥٤٬١٤٧   --   --   --   -- 

                مالية مطلوبات

 من المتداول الجزء
 االجل قصيرة قروض

--    ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   --   --   --   -- 

 --   --   --   --   ٢٧٬٢٨٩٬٣٥٣   ٢٧٬٢٨٩٬٣٥٣    --  تجارية دائنة ذمم

٠٧٠٬٥٥٢٬١٠٥    --  جلاال قصيرة قروض    ١٠٥٬٥٥٢٬٠٧٠   --   --   --   -- 
 مستحقة مصروفات

  أخرى دائنة وارصدة
--    ٤١٬٤٤٩٬٣١٨   ٤١٬٤٤٩٬٣١٨   --   --   --   -- 

 --   --   --   --   ٤٢٬٣٠٠٬٠٠٠   ٤٢٬٣٠٠٬٠٠٠    --  االجل طويلة قروض
  --   ٢٤١٬٥٩٠٬٧٤١   ٢٤١٬٥٩٠٬٧٤١   --   --   --   -- 

   ة تبويبأعاد .٢٧

 .م لتتماشى مع عرض العام الحالي٢٠٢٠المقارنة لعام  ارقام بعض تبويب اعادة تم

 األحداث الالحقة  .٢٨

  لى هذه القوائم المالية.دارة بعدم وجود احداث الحقة هامة منذ نهاية السنة والتي قد تتطلب إفصاح او تعديل عتعتقد اإل

 اعتماد القوائم المالية .٢٩

  ايرفبر ٢٨الموافق  هـ١٤٤٣رجب  ٢٧ بتاريخإدارة الشركة مجلس من قبل  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة تم اعتماد القوائم المالية 
 .م٢٠٢٢
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