
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ) ة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيةالشرك
  شركة مساهمة سعودية )(
  

   المستقل الحسابات القوائم المالية وتقرير مراجع
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
 

  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)
  شركة مساهمة سعودية)(
  

  المستقل الحسابات  علية وتقرير مراج امالقوائم ال
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  
  
  

 صفحــة  جـدول المحتويـات

  

 ٥ - ٢ المستقل تقرير مراجع الحسابات

  

 ٦ قائمة المركز المالي

   

 ٧ الشامل اآلخر  الدخلو الربح او الخسارةقائمة 

  

  ٨ الملكية قائمة التغيرات في حقوق 

  

 ٩ ة التدفقات النقدية مئقا

  

 ٤١ -١٠ إيضاحات حول القوائم المالية
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  ) ةين (معدنادالشركة الوطنية لتصنيع وسبك المع

  مة سعودية)مساه (شركة
 المالي  المركزقائمة 

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١فى  كما
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )

  
  
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١ إيضاح 

        الموجودات
        متداولةغير موجودات 

  ١٧٨٫١٣٤٫٧٦١    ١٦٥٫٥٢٤٫١٨٦ ٥  ممتلكات مصنع ومعدات
  ٣٫٩٦١٫٢٤٢    ٣٫٢١٠٫٣٣٤ ٦  موجودات حق إستخدام

  ٢٫٩٣٠٫٩٤٤    ١٫٠٤٩٫٧٦٧ ٧  موسةغير ملجودات مو
  ٢٫٠٣٤٫١٥٦    ١٫٨٣٣٫٠٠٤ ٨  ممتلكات إستثمارية

       حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة منواتأد
  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠    ٣٫٧٥٠٫٠٠٠ ٩ خالل الدخل الشامل اآلخر

  ١٩٠٫٨١١٫١٠٣    ١٧٥٫٣٦٧٫٢٩١  إجمالي الموجودات غير المتداولة
        داولةمتموجودات 

  ١٠٥٫٥٧٤٫٧٧٤    ٩٤٫٧١٢٫٢٢٩ ١٠ مخزون
  ٧٦٫٢١٣٫٢٠٤    ٧٨٫٥٥٣٫٤٠٨ ١١  ذمم مدينة تجارية

  ٥٫٣٦٤٫٦٠٢    ٦٫٤٩٢٫٠١١ ١٢ مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
  ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩    ١٤٧٫٥٣٥٫٣٥٥ ١٣  نقد وما فى حكمه

  ٢٢٣٫٧٤٤٫٨٩٩    ٣٢٧٫٢٩٣٫٠٠٣  ي الموجودات المتداولةلإجما
  ٤١٤٫٥٥٦٫٠٠٢    ٥٠٢٫٦٦٠٫٢٩٤   دات جوالموإجمالي

       المطلوباتو الملكيةقحقو
        حقوق الملكية

  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤  رأس المال
  ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢ ١٥  احتياطي نظامي

  ) ٤٠٫١٥٦٫٩٩٢(    )٢٩٫٣٧٥٫١٣٦(   (خسائر متراكمة) 
  ٢٦٨٫١٣٧٫١٣٠    ٣٥١٫٧٩٨٫٠٩٦   إجمالي حقوق الملكية

        متداولة  ات غيروبطلم
 ٣٫٥٥٧٫٢٩٠    ٢٫٩٤١٫٠٩٧ ٦  إلتزامات عقود إيجار 
  ٤٧٫١٦٧٫٣٣٤    ١٦٫٨١٥٫٣٣٤ ١٦  قروض طويلة األجل

  ٢٨٫٠١٥٫٦١٤    ٣٤٫١٣٨٫٠٠٩ ١٧  موظفين  آتمكاف إلتزامات
  ٧٨٫٧٤٠٫٢٣٨    ٥٣٫٨٩٤٫٤٤٠  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

        مطلوبات متداولة 
  ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤    ٢٥٫٢٤٦٫١١٤ ١٨ رىخأطلوباتومم دائنة تجارية  ذم

  ٥٧٣٫٣٢١    ٦١١٫٣١٢ ٦ جزء متداول -قود إيجار ت عامإلتزا
  ١٦٫٧٠٠٫٠٠٠    ٢٢٫٤٠٠٫٠٠٠ ١٦ جزء متداول -قروض طويلة االجل 

  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠   - ١٩  األجل قصيرةقروض
  ١٦٫٤٠٩٫٦٦٩    ٤٤٫٠٧٠٫٣٣٢ ٢٠ ومطلوبات أخرى اتمستحق

  ٥٫١٨٠٫٠٠٠    ٤٫٦٤٠٫٠٠٠ ٢١  مخصص زكاة
  ٦٧٫٦٧٨٫٦٣٤    ٩٦٫٩٦٧٫٧٥٨  المطلوبات المتداولة يإجمال

  ١٤٦٫٤١٨٫٨٧٢    ١٥٠٫٨٦٢٫١٩٨   المطلوباتإجمالي
  ٤١٤٫٥٥٦٫٠٠٢    ٥٠٢٫٦٦٠٫٢٩٤  المطلوبات الملكية وحقوق إجمالي

       

  
  . القوائم الماليةال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٣٧الى  ١من   تشكل االيضاحات المرفقة
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  صنيع وسبك المعادن (معدنية) لت وطنيةلاالشركة 

  شركة مساهمة سعودية)(
  والدخل الشامل اآلخر الخسارةأو  الربحقائمة 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )

 
  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١   إيضاح   
  ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢    ٢٢٧٫٠١٧٫٦٠٥   ٢٢  إيرادات

  )٢٠٣٫٩٦٠٫٠٩٧(    )٢١٣٫٧٨٥٫٨٨٧(   ٢٣  تكلفة اإليرادات
  ٢٫٠٠٢٫٠٠٥    ١٣٫٢٣١٫٧١٨     إجمالي الربح

           
  )١٢٫٧٧٤٫٧٨٨(    )١٣٫١٣٢٫٧٧٢(   ٢٤  وتوزيع  مصاريف بيع 

  )١٨٫٧٩٠٫٣٧٣(    )١٧٫٩٤٥٫١٠٠(   ٢٥  إداريةو  عمومية  مصاريف
  )٢٫٧٣٥٫٥٠٥(    )٤٫٩٤٩٫٨٢٤(   ١١  مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

  ٧٩٦٫٧١٥    ١٫٢٠٥٫٨٨٦   ٢٦  ، صافيدخل آخر
  )٣١٫٥٠١٫٩٤٦(    )٢١٫٥٩٠٫٠٩٢(      تشغيلية ةارخس

  )٣٫٦٣٣٫٦٤٧(    )٣٫٢١٧٫١٢٣(     تكلفة تمويل
  )٣٥٫١٣٥٫٥٩٣(    )٢٤٫٨٠٧٫٢١٥(     قبل الزكاة خسارة

  )٥٫٦٧٨٫٩٩١(    )٤٫٣٢٢٫٨٦٥(   ٢١  زكاة
  )٤٠٫٨١٤٫٥٨٤(    )٢٩٫١٣٠٫٠٨٠(     للسنة خسارة

            آخر ملشادخل شاملة أخرى /   )خسارة(
           ى لإدة تصنيفها وف لن يتم إعاد سبنو
           ح او خسارة في فترات الحقةرب

  ٤٤٠٫٨٤٧    )٢٫٦٧٥٫٩٥٤(   ١٧  موظفين مكافآتربح إعادة قياس على إلتزامات (خسارة) /
  )٤٠٫٣٧٣٫٧٣٧(    )٣١٫٨٠٦٫٠٣٤(     للسنة شاملة خسارةإجمالي 

  (معاد صياغتها)       ٣٠  السهم خسارة
  )١٫٣٨(    )٠٫٩٨(     ةفمخفو أساسية -

 
  
  
  
  
  
  
  

  . القوائم المالية ال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٣٧الى  ١من   المرفقةاليضاحات ا لتشك
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  معدنية) ة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (الشرك

  (شركة مساهمة سعودية)
  الملكية التغيرات في حقوق قائمة 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١فى  المنتهية للسنة

  رياالت السعودية)ل مبالغ با(جميع ال
        

  
  

  الملكيةحقوق  إجمالي    خسائر متراكمة   مي احتياطي نظا   ال رأس الم    ح اضإي  

  ٣٠٨٫٥١٠٫٨٦٧    ٢١٦٫٧٤٥    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠      ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

  ) ٤٠٫٨١٤٫٥٨٤(    ) ٤٠٫٨١٤٫٥٨٤(    -    -      خسارة للسنة

  ٤٤٠٬٨٤٧    ٤٤٠٬٨٤٧    -    -    ١٧  دخل شامل آخر 

  ) ٤٠٫٣٧٣٫٧٣٧(    ) ٤٠٬٣٧٣٬٧٣٧(    -    -      إجمالي خسارة شاملة للسنة

  ٢٦٨٬١٣٧٬١٣٠    ) ٤٠٫١٥٦٫٩٩٢(    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  -    ٤٧٫١٢٠٫٨٩٠    -    )٤٧٫١٢٠٫٨٩٠(    ١  متراكمة خسارة تخفيض رأس المال الستيعاب 

  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -    ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١  حقوق مصدرة 

  ) ٤٫٥٣٣٫٠٠٠(    ) ٤٫٥٣٣٫٠٠٠(    -    -      تكلفة حقوق مصدرة

      ١١٥٫٤٦٧٫٠٠٠    ٤٢٫٥٨٧٫٨٩٠    -    ٧٢٫٨٧٩٫١١٠  

  )٢٩٫١٣٠٫٠٨٠(    )٢٩٫١٣٠٫٠٨٠(    -    -      خسارة للسنة

  ) ٢٫٦٧٥٫٩٥٤(    ) ٢٫٦٧٥٫٩٥٤(    -    -    ١٧  ى خرأ ةشامل خسارة 

  )٣١٫٨٠٦٫٠٣٤(    )٣١٫٨٠٦٫٠٣٤(    -    -      إجمالي خسارة شاملة للسنة

  ٣٥١٫٧٩٨٫٠٩٦    )٢٩٫٣٧٥٫١٣٦(    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠       ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  
  

  . القوائم المالية جزءاً ال يتجزأ من هذه  ٣٧الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من  
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) 

  (شركة مساهمة سعودية)
  قدية دفقات الن ة التئمقا

  ٢٠٢١مبر سيد ٣١فى  نتهيةللسنة الم
  الت السعودية )(جميع المبالغ بالريا

  

  

  
  . الماليةم ال يتجزأ من هذه القوائجزءاً  ٣٧الى  ١ن  مااليضاحات المرفقة تشكل 

-٩ -  
 

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  إيضاح 
         ية التشغيلالعملياتالتدفقات النقدية من 

  ) ٣٥٫١٣٥٫٥٩٣(    )٢٤٫٨٠٧٫٢١٥(    خسارة قبل الزكاة 
    اةالزكالخسارة قبللمطابقةلبنود غير نقدية تسويات 

    النقدية:صافي التدفقات مع
 ١٥٫٥٧٦٫٦٢٨  ٥١٤٫٩٩٦٫٠٣٥ ، مصنع ومعداتممتلكات ك الإسته

 ٧٥٠٫٩٠٨  ٦٧٥٠٫٩٠٨ موجودات حق إستخدام إستهالك
 ٢٠١٫١٥٢  ٨٢٠١٫١٥٢ يةإستهالك ممتلكات إستثمار

 ١٫٨٨١٫١٧٧  ٧١٫٨٨١٫١٧٧ إطفاء موجودات غير ملموسة
 ٣٫٦٣٣٫٦٤٧  ٣٫٢١٧٫١٢٣  ويل تكلفة تم

  ٦٫٩٦٩٫١٤٧   ) ٢٫٢٦٢٫٥١٧(  ١٠ حركةلامخصص مخزون بطئ(عكس) / 
  ٢٫٤٣١٫٦٣٣   -   قابلة للتحقققيمةإلى صافي مخزون تنزيل قيمة
 ٢٫٧٣٥٫٥٠٥  ١١٤٫٩٤٩٫٨٢٤ انية متوقعة إئتم  ئرخسامخصص 

  ١٢٫٩٠٤   ٢٢٩٫٣٦٣   داتع ومع، مصنلكاتمن إستبعاد ممتخسارة
 ٣٫٣٩٧٫٤١٧   ١٧٤٫١٩٦٫٣٠٩ لموظفيننهاية الخدمة لآتات مكافتزامإلص مخص

 ٢٫٤٥٤٫٥٢٥   ٣٫٣٥٢٫١٥٩ 
         رأس المال العامل تغيرات
 ٦٫٩٥٧٫٦٩٨   ١٣٫١٢٥٫٠٦٢  مخزون

 ٢٥٫٠١٩٫٧١٥   ) ٧٫٢٩٠٫٠٢٨(  ذمم مدينة تجارية 
  ١٫٧٨١٫٨٤٥    ) ١٫١٢٧٫٤٠٩(   ىمدينة أخرمدفوعات مقدماً وذمم 

  ٩٫٨٦٠٫٩٠٠    ١٫٤٣٠٫٤٧٠   أخرىومطلوباتتجارية   نةائذمم د
  ٣٫٢١٨٫٤٦١    ٢٧٫٧٢٧٫٧٣٦   مستحقات ومطلوبات اخرى

 ٤٩٫٢٩٣٫١٤٤   ٣٧٫٢١٧٫٩٩٠  العمليات ناتج مننقد
 ) ٦٫٠٤٨٫٩٩١(   ) ٤٫٨٦٢٫٨٦٥(٢١  زكاة مدفوعة 

 ) ١٫٨٠٦٫٤٤٣(   ) ٧٤٩٫٨٦٨(١٧ مدفوعةمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ٤١٫٤٣٧٫٧١٠   ٣١٫٦٠٥٫٢٥٧ ية عمليات التشغيلال منناتج  قدفي نصا

         ية عمليات إالستثمارالالتدفقات النقدية من 
 ) ٩٫٧٢٩٫٧١٠(   ) ٢٫٦٣٤٫٨٢٣( ، مصنع ومعداتإضافات لممتلكات

 ١٠٧٫٨١١   ٥٢٠٫٠٠٠ متحصالت من إستبعاد ممتلكات ، مصنع ومعدات
 ) ٩٬٦٢١٬٨٩٩(   ) ٢٫٦١٤٫٨٢٣( يةارعمليات االستثمال نقد مستخدم فيفيصا

         ية عمليات التمويلالة من يدالتدفقات النق
 ) ٤٨٫٧٦١٫١٨١(  )٥٣٫٨٨٠٫٢٢٥( قروض قصيرة األجلسداد

 ٤٠٫٥١٧٫٥٣١  ٤٨٫٨٨٠٫٢٢٥ متحصالت من قروض قصيرة األجل
  ) ١٠٫٨٠٠٫٠٠٠(   )٢٤٫٦٥٢٫٠٠٠(   قروض طويلة األجل سداد

 ٧٫٨٩٣٫١٢٦  - االجللةمتحصالت من قروض طوي
 ) ٣٫٠٧٢٫٤٤١(   ) ٣٫٠٧٠٫٣٣٥(  مدفوعة  تمويلتكلفة

 ) ٦٩٦٫٥٦٣(   ) ٧٩٢٫٠٦٣(٦ سداد إلتزامات عقود إيجار
  -   ١١٥٫٤٦٧٫٠٠٠   فة، بالصافي من التكل مصدرةأسهمحقوق  متحصالت من  

 ) ١٤٫٩١٩٫٥٢٨(  ٨١٫٩٥٢٫٦٠٢ يةات التمويلليعمال)فيممستخد( / ناتج من صافي نقد
 ١٦٫٨٩٦٫٢٨٣  ١١٠٫٩٤٣٫٠٣٦ ا فى حكمهوم نقدالصافي التغير في  

 ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦  ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩ يناير ١نقد وما فى حكمه في 
 ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩  ١٣١٤٧٫٥٣٥٫٣٥٥ ديسمبر٣١نقد وما فى حكمه في 
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  دن (معدنية) اعلتصنيع وسبك الم الشركة الوطنية 
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية إيضاحات حول  
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  والنشاط  التنظيم -١

الوطني الشركة  ("الشرلتصنيع و  ةتأسسـت  المعادن ("معدنية")  إل)  "ةك سبك  الوزاري رقم    ىإستنادا  ربيع   ١٣  بتاريخ  ٢٥٣القرار 
التجاري رقم    تحتوسجلت كشركة مساهمة سعودية    م١٩٩٠اكتوبر    ٢الموافق  هـ  ١٤١١ألول  ا تاريخ  ب  ٢٠٥٥٠٠٢٢٥١السجل 

المملكة   ،يلمكتب الشركة المسجل في الجبع  ق ي  الجبيل.   الصادر في مدينة   م١٩٩٠  ديسمبر  ٣الموافق    هـ١٤١١جمادى األول    ١٦
  : تاليةال علفروشركة الدى ال العربية السعودية.

  
  هتاريخ   التجاري رقم السجل   سم الفرع  إ

  هـ٢٩/٥/١٤٠٦   ٢٠٥٠٠١٦١٥٦  مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار
  هـ٢٥/٨/١٤٣٢   ٢٠٥٥٠١٣٨٦٧  سالك)(أسالك ومنتجاتهاع سحب األمصن
  هـ٢٥/١١/١٤٣٤   ١٠١٠٣٨٩٠٠٢  )معدنية( نلوطنية لتصنيع وسبك المعادكة االشرفرع

  هـ  ٠٤/١١/١٤٣٩   ٢٠٥٠١١٦٨٨٤  ليج للصناعةالخ ساشركة ب
  النتائج المالية لهذه الفروع مشمولة في هذه القوائم المالية. 

  يلي :  ماك هيالشركة وفروعها  إن اهداف
الك سادية للمراتب،  الهياكل الحديالسست  ،  لك النوابضس  قة الشد،ولة للخرسانة مسبالمجدسالك  األ  ،الك الحديد المسحوبةإنتاج أس  -

  سالك لحام.إ، مسامير متنوعة، براغي حديد، ك تسليح مجلفنة، مسامير صلب، اسالتقوية مجدولة للكهرباء
  نواعها . أنتاج المسبوكات المعدنية بمختلف إ -
  ات والمعدات.كبار الشاحنات والمرقطع غي تلفة،نوعيات مخبسست تعليق ،  المحاورإنتاج  -
  .اإلستيراد والتصديرالشركة ومواد البناء والمواد الصناعية بما في ذلك  تاتجزئة في منتجتجارة الجملة وال -
  إقامة المباني عليها.راضي والعقارات واألتملك  -
  . سعوديةالالعربية  لمملكةة داخل وخارج اناعيا الصهغراضأمنها في تحقيق ستفادة اإلختراع واإل تملك براءات -
  جنبية داخل وخارج المملكة .األ و حلية أملاات مثيل الشركلتجارية وتالوكاالت ا -
  المناقصات والتعهدات التجارية . -
  نشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .إ -
  ةجديد شاريعم
بي سي  شركة  م  ساي البحرين تحت  الصادر ف  ١٤٩٩٢٦  رقم  التجاريجل  سلاب، تم تسجيل شركة جديدة  م ٢٠٢١فمبر  نو  ٢٩في    -١

المال  .  ذ.م.م  بحرين  الستراند   المذكورة    صادرالرأس  لم    ٢٠٫٠٠٠  بمبلغللشركة  بحريني  قبل  يتمدينار  من  بعد.   سداده  الشركة 
، لم م ٢٠٢١ر  مبديس  ٣١  . كما فياألسالك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد  رة منتجاتاأنشطة هذه الشركة في تصنيع / تجستكون  

  .ومطلوبات موجوداتيها تها بعد وليس لدايتبدأ الشركة عمل
  
م على إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع فالكو قروب إلنشاء  ٢٠٢١أكتوبر    ٣وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في    -٢

الطرفين. تم   جود اتفاق بينعدم و سبة إلى لن  ماويات، النفط والغاز والبتروكي  تخدمة فيسمصنع متخصص في تصنيع الصمامات الم

ستقوم الشركة بتشغيل هذا   .٪١٠٠نسبة  بمملوًكا للشركة  اآلن  سيكون المشروع  م.  ٢٠١٦مايو    ١ع مذكرة التفاهم المذكورة في  توقي

قامتم٢٠٢١ديسمبر    ٢٨. في  للصناعات  الخليج  باسالمشروع من خالل فرعها شركة     فوولوف  للصناعات  الخليج  باسشركة    ، 

  بموجبها   التي تقوم"اتفاقية الترخيص ونقل التكنولوجيا"  انية) دخلت فية إسب(شرك  (فولفوسبين)  إس إل   يسنسيسوالين سوليوشن  بس

المصنع  لتصميم  الب  تقنيًا    باس  بدعم  سوليوشنو  ففول بفضلعمليات  ا  وذلك  والمعرفة  التكنولوجية  المعرفة  وقلنقل  اعدة  صناعية 

الربع األول من المتوقع إلنجاز هذا المشروع هو    خاريالت.  ية الخاصة بهاجارتلماء اخدام األسقوق استح  ترخيصالبيانات التجارية و

 . م٢٠٢٣عام 

، كجزء من خطط  سبك األلمنيومإلنشاء مصنع ل  آي جي إلتفاهم مع مجموعة  ، وقعت الشركة مذكرة  م٢٠٢١فبراير    ٢٨في    -٣
ً مديدها  اريخ التوقيع وتم تمن ت  أشهر  ي البداية ستةم فهافمشاريعها. كانت مدة مذكرة التة لتطوير  كالشر حتى نهاية أغسطس    الحقا

 . م٢٠٢٢
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  المعادن (معدنية) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك 

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  ت السعودية)لغ بالرياالع المباميج(

  
  
  ) تمة(ت والنشاط  ظيمتنال -١
  

 إعادة هيكلة رأس المال 
اإلد في  في    ةراقرر مجلس  المنعقد  المت م،  ٢٠٢١فبراير    ٢٨إجتماعهم  بالخسائر  المال  يعادل  تخفيض رأس  بما  ٪ من  ٧٫٤راكمة 

ة رأس  اداع، قرر مجلس اإلدارة أيضاً زي فس اإلجتمنالموافقات النظامية وموافقة المساهمين، وفي    لىع  بعد الحصولرأس المال  
مليون لایر سعودي بشرط الحصول على الموافقات النظامية وموافقة   ١٢٠  بمبلغ  همأسإصدار  اإلكتتاب ب  يق  عن طر  ةمال الشرك

٪ من  ١٤٫٢٨  لتصل إلىقام مجلس اإلدارة بتعديل القرار أعاله لزيادة مبلغ الخسائر المتراكمة  م،  ٢٠٢١مارس    ٢٩المساهمين. في  
م، قام مجلس اإلدارة بتعديل القرار  ٢٠٢١و  ماي  ٢٤ن. في  افقة المساهمينظامية ومولاع القرار للموافقات  خضرأس المال على أن ي

إلى   لتصل  المتراكمة  الخسائر  مبلغ  لزيادة  من١٦٫٧٦أعاله  وموافقة   ٪  النظامية  للموافقات  القرار  يخضع  أن  على  المال  رأس 
المالية  للحصول   ى هيئة السوقذات الصلة إل  المستندات  مي، قامت اإلدارة بتقده قرار مجلس اإلدارة المذكور أعال. وفقًا ل نالمساهمي

الموافقة بالموافق٢٠٢١سبتمبر    ١٤. في  عليها  على  قرارها  المالية عن  السوق  أعلنت هيئة  تخفيض رأس  م،  الشركة  ة على طلب 
  ٢٨٫١١٢٫٠٨٩عدد األسهم من  ض  لایر سعودي عن طريق تخفي  ٢٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠لى  إلایر سعودي    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠مالها من  

إل إلى    ٢٣٫٤٠٠٫٠٠٠ى  سهم  باإلضافة  الشركة زيادة رأس  سهم.  بالموافقة على طلب  قرارها  المالية  السوق  هيئة  ذلك، أصدرت 
وإستكمال اإلجراءات ي الشركة  مبشرط موافقة مساه  لایر سعودي  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ    أسهم  إصدارب  اإلكتتاب  مالها عن طريق  

  ول بها.م عيتعلق باألنظمة الم ماالالزمة في
 

الجمعية  إنعقد  م،٢٠٢١  نوفمبر  ٢٣في   الع  العمومية  اجتماع  المساهمون على تخفيض رأس مال الشركة من  ادية  غير  حيث وافق 
سعودي  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠ طريق    ٢٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠إلى    لایر  عن  سعودي  سعولایر   ٤٧٫١٢٠٫٨٩٠  إطفاءلایر  الخسائر    نمدي   

  بمبلغ   أسهمريق إصدار  لى زيادة رأس مال الشركة عن طي نفس االجتماع عاهمون فسم ، وافق الذلك  ضافةإلباتراكمة للشركة.  الم
 . م٢٠٢١ديسمبر  ٣١إجراءات إصدار وإيداع األسهم خالل السنة المنتهية في  استكمالتم  لایر سعودي. ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  
  اإلعداد ساأس -٢
  
  ) بيان اإللتزام أ(

 واإلصدارات والمعايير  معتمدة في المملكة العربية السعودية  لا   ليالما  رللتقريالدولية    يرياالمع  بناًء على  اليةلمالقوائم اهذه  تم إعداد  
إليها مجتمعة  لمحاسبينالهيئة السعودية للمراجعين وا الصادرة عن  األخرى   المعتمدة في    للتقرير الماليية  بـ"المعايير الدول(  ويشار 

  .)المملكة العربية السعودية"
  

  ب) أساس القياس
إ الهذه    اددعتم  إلتزامات مكافأساس  على    اليةمالقوائم  بإستثناء  التاريخية  للموظفين    آتالتكلفة  الخدمة  أدوات    ستثمار اإلونهاية  في 

ئتمان اإلوالتى تم قياسها بالقيمة الحالية بإستخدام طريقة وحدة    خرآلخالل الدخل الشامل ا  بالقيمة العادلة من  المحددةملكية  ال حقوق  
  .تواليلالعادلة، على ا مةيقوال المتوقعة

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج
  للشركة.  رض وعملة الع الرئيسيةالعملة أيضا    ووه  السعودي، باللایر  المالية القوائم هذه عرض تم
  
  
  
  

-١١ -  
  



 

 

  
  

  المعادن (معدنية) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك 
  (شركة مساهمة سعودية)

  المالية ل القوائم حوإيضاحات 
  ٢٠٢١ رديسمب ٣١في  سنة المنتهيةلل

  المبالغ بالرياالت السعودية)يع (جم
  
  
  اإلعداد ساأس -٢
  
  إستخدام األحكام والتقديرات  )د

هذه   إعداد  اإلدارة  الماليةالقوائم  عند  قامت  وإ  بعمل ،  وتقديرات  تطبيقأحكام  على  تؤثر  ل  فتراضات  المحاسبية الشركة  لسياسات 
قد المحتملة.    المطلوباتاإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن  و  مصروفات،لاوالدخل،  والمطلوبات،  و،    تللموجودا  المعلنةغ  لابوالم

  عن هذه التقديرات.الفعلية النتائج  تختلف
  

  التقديرات مستقبلياً. ات. تم اإلعتراف بمراجعمرمست على أساس  االساسية التقديرات واإلفتراضات اجعةتمت مر
  
  مكاحاأل

في    القوائم المالية  في    المعترف بهاعلى المبالغ    ات هامةالتى لها تأثير  المحاسبية  أحكام في تطبيق السياسات  لبعم قامت الشركة  
  التالية :  المجاالت

  )  ٢-٣إيضاح (تحديد مدة إيجار العقود مع خيار التجديد واإلنهاء  - -
  ) ١٦-٣ح( إيضا.هاعن اإلبالغينبغي التى  اعات التشغيلية تحديد القط -
  

  ات رالتقديو اتاإلفتراض تأكد معد
  ٣١المنتهية في    السنةفي    كبيرتعديل    ينتج عنها  هامةمخاطر    لهاقد يكون  التى  والتقديرات  اإلفتراضات    تاكدعدم  معلومات حول  

  : التالية السياسات المحاسبيةفي  مشمولة  م٢٠٢١ديسمبر 
  ) ٥-٣( إيضاح معدات.الللممتلكات، المصنع و ةاإلنتاجي األعمار -
  ) ٥-٣ح دمة لتحديد المبالغ المستردة ( إيضااضات والتقديرات المستخالمتداولة: اإلفتر قيمة الموجودات غيرهبوط  -
  ) ٦-٣( إيضاح . الذمم المدينة التجارية -متوقعةالمانية ئتاإلخسائر ال -
  )٨- ٣ون القابلة للتحقق ( إيضاح صافي قيمة المخز -
  ) ١٠(إيضاح .يةئيسالرإلكتوارية فتراضات اإلا:  المحددة المكافآتت إلتزاما ياسق -
  ) ١٥-٣( إيضاح .الزكاة خصصم -
  
  اسات المحاسبية هم السيملخص أل -٣

  : هي على النحو التاليلمالية ه القوائم افي إعداد هذ  طبقةنالمو اعتمادهاالتى تم أهم السياسات المحاسبية 
  
  ومعدات  ، مصنعمتلكات م) ١

. (إن وجدت)المتراكمة    هبوطو / أو خسائر الراكمة  تت المزيل اإلستهالكاالتكلفة بعد تنصافي  بات  دعوالم  ، المصنعاتمتلكلما  تدرج
جزاء ألمصنع والمعدات. تشمل مثل هذه التكلفة تكلفة  د الممتلكات، اومباشرة إلنشاء أو شراء بن  المتعلقة تتضمن التكلفة كل النفقات  

ا المصإحالل  وتكالي  نعلممتلكات،  اوالمعدات  اإلنشاءقإلف  لمشاريع  إس  اتتراض  إذا  االجل  اإلعتراف.تطويلة  معايير  عندما    وفت 
كموجودات احادية    زاءجاألهذه  باألساسية للممتلكات، المصنع والمعدات على فترات، تعترف الشركة    األجزاءإحالل    مريتطلب األ

بح أو  رالالصيانة في قائمة  تكاليف اإلصالح و  بكافة  ف اموجودات. يتم اإلعترالبالتالي تقوم بإستهالك هذه  بأعمار إنتاجية محددة و
التح ترسمل  تكبدها.  عند  العالالخسارة  ذات  الموجودات  عمر  إطالة  إلى  مادي  بشكل  تؤدي  أو  القيمة  تزيد  التى  تدرج سينات  قة. 

ت الموجودات متاحة للغرض  نانع ومعدات متى ما كمصل إلى ممتلكات ،  بالتكلفة وال تستهلك وتحو  قيد التنفيذ  األعمال الرأسمالية
منها. إح  المرجو  اإلستتسيتم  عاب  الثابت  القسط  اساس  على  للموجودات.  هالك  المقدرة  اإلنتاجية  االعمار  مدى  إستهالك لى  ويتم 

  ل.عمرها اإلنتاجي او فترة اإليجار أيهما اق اساسعلى المستأجرة التحسينات على المباني 
  

-١٢ -  



 

 

 
  دنية) معادن (معلاتصنيع وسبك لوطنية ل ا الشركة

  دية)اهمة سعو(شركة مس
  ائم المالية حول القوت إيضاحا

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ي ف للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة)  ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  
  (تتمة) ومعدات ، مصنعممتلكات ) ١

إقتصادية مستقبلية من   مزاياه  منأو عندما ال يتوقع    والمعدات عند اإلستبعاد  تاآلال الممتلكات ،  ود  بنمن  بند  ب  اإلعترافإلغاء  يتم  
إستبعاده.إستخدام أو  إدراج  ه  من    يتم  تنتج  خسارة  او  ربح  بأي  اإلعتراف  (إلغاء  كاألصل  متتحسب  صافي  بين  حصالت فرق 

  . ف باألصلارإلغاء اإلعتعند  ارةخسالربح أو القائمة في تبعاد والقيمة الدفترية لألصل) اإلس
  

دل مستقبالً،  اية كل سنة مالية وتعوالمعدات في نه نعمصت، الاإلستهالك للممتلكا  ة وطرقتاجيار اإلنعم، االيةالمتبقالقيم تتم مراجعة 
  . إذا لزم األمر

  
  لي:حتساب اإلستهالك هي كما يلمقدرة للموجودات إلاالعمار اإلنتاجية ا

      
  ة نس ٣٣    لى المأجور عات  ينوتحس مباني

  سنة  ٣٣  -  سنة ٢٥    مصنع، آالت ومعدات 
  سنوات  ١٠  - سنوات ٥    ومعدات مكتبية  تركيباتث، اثأ

  سنوات ٨ -سنوات  ٤    مقطوراتو رافعات شوكية، سيارات
  سنة  ١٣  - سنوات ٣    عدد وأداوت أخرى

  
  إليجارا عقود والتزامات) موجودات حق اإلستخدام ٢(

و يحتوي على يكون العقد إيجاراً أعقد إيجار.  ى  عل  ويهو عقد إيجار أو يحتالعقد  بتقييم ما إذا كان    العقد، تقوم الشركة  يةبداعند  
. ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل يض ماليمحدد لفترة من الزمن مقابل تعوفي التحكم في استخدام أصل  ا كان العقد يمنح الحق  إيجار إذ

معيار الدولي للتقرير المالي لا  فيالمنصوص عليه  جار  ة تعريف عقد اإليم الشركدخمحدد، تست  أصل  تخدامإسفي  التحكم  في    الحق
  كمؤجر.  تكون فيهلشركة ليس لديها عقد إيجاريا، ا. حال١٦
  

  اصرنع  من   عنصركل  على  عقد  في ال  التعويض الماليبتوزيع  الشركة    تقوم،  ارإيج  عنصرأو عند تعديل عقد يحتوي على    بدايةعند  
ً يجار إعقد شركة ال ليس لدي. حاليا، لةالمستقارها النسبية عأس سا اإليجار على أس   . وغير ايجاري يتضمن عنصراً إيجاريا

  
حق االستخدام موجودات    يتم قياسيجار.  اإل  عقد  ايةفي تاريخ بد  اإليجار  عقود  والتزاماتحق االستخدام  موجودات  تعترف الشركة ب

ً مبد ، ة البداي  تاريخ  لتم سدادها في أو قب ار ييجمدفوعات إ  معدلة ألي إليجار الا  عقود  لتزاماتال  المبدئي المبلغ    ثل مت  بالتكلفة، التي  ئيا
  إن وجدت. الترميمأي تكاليف مباشرة مبدئية وتكاليف 

  
 حول   إال إذايجار،  إلدة اية منها  حتى  البدايةمن تاريخ    القسط الثابتباستخدام طريقة  الحقاً  حق االستخدام  موجودات  هالك  ستيتم إ

أن الشركة   تظهر  حق االستخدامدات  موجوتكلفة    أنة اإليجار أو  ل نهاية مدلولشركة بحساسي إلى اية األصل األاإليجار ملك  دقع
لألصل األساسي،   العمر اإلنتاجيعلى مدى    إستهالك موجودات حق اإلستخدام  سيتمالحالة،    تلكسوف تمارس خيار الشراء. وفي  

يتم تخفيض موجودات حق  ذلك،  ل  إلضافةباوالمعدات.    المصنع  ، لممتلكاتا  ىلذي ينطبق علاك  ساساألنفس  على    يدهحديتم تذي  ال
  اإليجار.عقود  إلتزاماتقياس ات بعض إعادل ويتم تعديلها، إن وجدت،  الهبوطبصورة دورية بخسائر  ستخداماإل
  

ً اإليجار  عقود      إلتزاماتيتم قياس   خدام  ستبا  مخصومة،  البداية  تاريخ  في  سدادهايتم    لم  يتمدفوعات اإليجار اللة  بالقيمة الحالي  مبدئيا
اإليج عقد  في  الضمني  الفائدة  السعر  هذا  تحديد  الممكن  من  يكن  لم  إذا   ، أو  بسهولة،  ار  االقتراض   بإستخدامتخصم  سعر   معدل 

ً .  للشركة  التزايدي معدل  عموما الشركة  تستخدم  التزايدي  ،  اال  ددحت  كمعدل خصم.االقتراض  معدل  من التزايدي  راض  تقالشركة 
  جر. ستألتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل الم المختلفةة من مصادر التمويل الخارجية ئدى أسعار الفاحصول علخالل ال
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) 

  (شركة مساهمة سعودية)
  المالية  إيضاحات حول القوائم

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  ةتهيمنللسنة ال
  ت السعودية)(جميع المبالغ بالرياال

  
 
  (تتمة)  ألهم السياسات المحاسبية خصمل -٣
  (تتمة) ) موجودات حق اإلستخدام وإلتزامات اإليجار٢(

 ت إلتزاما  اسيتم قي  مدفوعات اإليجار الثابتة. من    بشكل رئيسياإليجار    عقود  إلتزاماتفي قياس    المضمنةمدفوعات اإليجار    تتكون
هناك تغيير في مدفوعات اإليجار يكون    عندما  ايتم إعادة قياسهولية.  ئدة الفعفايقة الة باستخدام طربالتكلفة المطفأ  الحقا  راجاإلي  عقود

 قيمة البموجب ضمان    المتوقع دفعه، إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ  لناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدلالمستقبلية ا
دفعة  أو إذا كان هناك  ر الشراء أو التمديد أو اإلنهاء  ة خيارسمما وم بستق   تذا كانمها لمعرفة ما إشركة تقييلا، إذا غيرت  متبقيةلا

  .إيجار فعلية ثابتة ومعدلة
إلتزاماتعندما   الدفترية  مساويتعديل    يتم إجراءبهذه الطريقة،    راإليجاعقود      تتم  إعادة قياس  ا  للقيمة  ستخدام، أو  الألصل حق 
الخربلافي    يسجل أو  تح  تم  إذا  الصفر.  ةريالدفت  القيمةخفيض  سارة  إلى  االستخدام  حق  عل  ألصل  قياس الشر   ىيجب  إعادة  كة 
الخصم المعدل على أنه  اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. يتم تحديد معدل    ات عقودالتزام

معدل    لم يكن ممكنا تحديد، إذا  لتعديلل  لفعلية في التاريخ ااإلضافي للشرك  االقتراض  لدي عقد اإليجار أو معف  معدل الفائدة الضمني
 بسهولة. رفي عقد اإليجا ة الضمنيالفائد

 تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء
جار إذا كان  ديد عقد اإلييها خيار تمطغإلى جانب أي فترات ي  ا هذ،اإليجار كمدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار   تحدد الشركة مدة عقد

من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.  كان  ، إذا  اإليجارها خيار إنهاء عقد  ي، أو أي فترات يغطبشكل معقول ممارسته  كدمن المؤ
أي أنه يأخذ في    عقد اإليجار أم ال.  اءالمؤكد بشكل معقول ممارسة خيار تجديد أو إنه  تطبق الشركة الحكم في تقييم ما إذا كان من

الحالعتبار  ا والظروجميع  خيار    اقتصادي  حافز   تخلقالتي  ف  قائق  تضمين يدالتمدلممارسة  يتم  اإلنهاء.  خيار  ممارسة  عدم  أو   ،
تأخذ اإلدارة   ،رعقول تمديد عقد اإليجار. عند تحديد مدة عقد اإليجاخيارات التمديد فقط في مدة اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل م

المستأجرة على مدى   العقاراتعلى  ، والتحسينات الهامة  إليجار التاريخيةا  في ذلك فتراتمل بما  ض العواعببشكل عام  ر  تباعفي اال
الشركة لعمليات  كبيرة  اقتصادية  فائدة  لها  والتي  اإليجار  الم، وأهمية األصفترة  البدائل  ستأ ل  إذا كانت  المجموعة وما  لعمليات  جر 

 . رجمستأدال األصل التبب السالمطلو العمل تعطل ىدومللشركة  ةمتاحوبة اسمن
  

 منخفضةالالقيمة ذات ات ودار الموجعقود إيجويجار قصيرة األجل اإلعقود 
االعتراف    إختارت عدم  االستخدام  بموجودات  الشركة  لعقود  عقود    والتزاماتحق  وعقود    الموجوداتاإليجار  القيمة  منخفضة 

على مدى فترة    ثابتعلى أساس    وف صركم  اتاإليجار  بهذه  ةط رتبر الم بمدفوعات اإليجا  األجل. تعترف الشركةة  اإليجار قصير
  ر.اإليجا

  
  يةار) ممتلكات استثم٣
القيمة    لرفعرات أو  اهي ممتلكات (أرض أو مبني أو جزء من مبنى أو اإلثنان معاً) محتفظ بها لكسب إيج  يةممتلكات اإلستثمارال

  :نبدال مثنين معاً االو الرأسمالية أ
  
  . الخدمات أو ألغراض إداريةتقديم  أو ةعالبضمدادات اج أو إاتإلستخدام في اإلنل أ)

  .عمال العاديةلبيع في سياق االا ب)
  

 ها تلكاتممعتراف المبدئي ، تقوم الشركة بقياس  تكاليف المعاملة . في أعقاب اإل  شاملة مبدئياً بالتكلفة  الممتلكات اإلستثمارية  يتم قياس  
للممتلكات   تاجيالعمر اإلنإن    جد.و  إنالمتراكم    هبوطوالالمتراكم    ستهالكاإلاقصأ  لتكلفة ن: االً مث،  تكلفةبإستخدام نموذج    اإلستثمارية
  .سنة ٣٣ هو اإلستثمارية

  
  قعوتيكون من غير المم وائ بشكل دمن الخدمة    سحبهاأو عند    عندما يتم إستبعادهاإما    يةممتلكات اإلستثمارالب  يتم إلغاء اإلعتراف

إقالحصول على   بين ص  .هاستبعادإل  نتيجةستقبلية  ية مادتصمنافع  بالفرق  اإليتم اإلعتراف  الدفترية اد وستبعافي متحصالت  القيمة 
  . إلغاء اإلعتراف سنةفي  ةأو الخسارالربح لألصل في قائمة 
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) 

  مة سعودية)اه(شركة مس
  ية ائم المالل القووحإيضاحات 

  ٢٠٢١ر مبديس ٣١في  هيةتالمن للسنة
  دية)(جميع المبالغ بالرياالت السعو

  
 
  (تتمة)  ات المحاسبيةم السياسملخص أله -٣
  ) الموجودات غير الملموسة ٤
  

  البرمجيات االلكترونية 
ى أساس القسط  ؤها عليتم إطفامة إن وجدت، واكرتالم  هبوطالم وخسائر  اكتقاس البرمجيات االلكترونية بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتر

تدفق منافع مستقبلية  من المحتمل  الالحقة فقط إذا كان    النفقاتلة  رسمتم  تسنوات.    ٥  بـ  رةابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدثلا
وي   بالنفقاتمتعلقة    ، الشركة  تإلى   . موثوقة  بصورة  المبلغ  قياس  مرامكن  القيم  جعتم  األعمار مربلل  المتبقيةة  ة  اإلنتاجي  جيات، 

  ضرورياً .  لياً إذا أعتبر ذلككل سنة مالية ويتم تعديلها مستقب هايةن في هبوط الشرات ومؤ
والقيمة   اإلستبعادناتجة من إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت  يتم قياس األرباح أو الخسائر ال

  تاف بالموجوداترإلغاء اإلعسارة عند الخو  راف بها في الربح أتعإلللموجودات ويتم ا يةالدفتر
  غير المالية قيمة الموجودات هبوط) ٥

لمخزون) لتحديد ما إذا كان هنالك أي ا  هذا من غيرة لموجوداتها غير المالية (بمراجعة القيم الدفتري  تقريركل  تقوم الشركة بتاريخ  
  يتم إختبار الشهرة .  قابلة لإلسترداد  لا  االصل  قيمةتقدير    تمي  فمن ثمثل ذلك المؤشر ،م  ودوج  إذا اتضح  .ةقيمال  وطبه يدل على  مؤشر  
  في القيمة.  هبوطلمعرفة اسنوياً ل

  
القيمة  هبوطالألجل إختبار   داخلة من   ةتولد تدفقات نقدي أصغر  ، يتم تجميع الموجودات مع بعضها البعض في شكل مجموعاتفي 

  خرى أو وحدات توليد النقد األخرى.  الا ة الداخلة للموجوداتالتدفقات النقديواسع عن  لمستقلة بشك صلالمتوام تخدااإلس
  

تآزر  نقد أو مجموعات وحدات توليد نقد يتوقع ان تستفيد من  وحدات توليد    على  االعمال  تجميع  الشهرة الناتجة عن  تخصيصيتم  
  .اإلندماج

بيع أيهما أكبر.  ناقصاً تكاليف ال  ةأوالقيمة العادل  فعةالمنهي عبارة عن قيمة    ما  نقدأو وحدة توليد    ام  ألصلبلة لإلسترداد  القيمة القا
على اساس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة   المنفعة قيمة  د  تستن

 هبوطعتراف بخسارة الإلاتوليد النقد . يتم    اصة باألصل أو وحدة ر الخط اد والمخة للنقالزمنية  لقيمالسوق الحالي لالذي يعكس تقييم  
  . لكل منهما القابلة لإلسترداد القيمة فترية لألصل أو وحدة توليد النقد جاوزت القيمة الدفي القيمة إذا ت

  
ة  ألي شهرة خصصت لوحدترية  فدل القيمة الزي لتن والً ها أارة ويتم تخصيصفي قائمة الربح أو الخس  هبوطاليتم اإلعتراف بخسائر  

النقد الدفترية للموجودات االخ  تنزيل   مث، ومن  توليد  أما بالنسبة    .الشهرة  هبوطخسارة  ال يتم عكس    .التناسبرى على أساس  القيم 
تحديدها    م تالدفترية التى ييمة  لقا  صلأللة الدفترية  للحد الذي ال تتجاوز فيه القيمفقط  الهبوط  للموجودات االخرى فيتم عكس خسارة  

  .هبوط عتراف بخسارة  لم يتم اإل اذواإلطفاء إ أستهالك افي بعد اإلبالص
  
  المالية دوات) األ٦

ه أصل يتم إثبات األدوات المالية عندما تصبح الشركة طرفًا في االحكام التعاقدية لألداة. األداة المالية هي عبارة عن أي عقد ينتج عن
 رى.ملكية لمنشأة أخاة حقوق دأم مالي أو تزاات وإلنشالم مالي ألحد

  
  ةي لالما  الموجودات

تصنيف   الشركة  االمالي  موجوداتهاتحدد  عند  إلدارة  ة  الشركة  أعمال  نموذج  على  التصنيف  يعتمد  المبدئي.  الموجودات إلعتراف 
  المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. 
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  معادن (معدنية) بك الوستصنيع ركة الوطنية ل الش
  (شركة مساهمة سعودية)

  لية املت حول القوائم ااحاإيض
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  (تتمة)  ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  
  (تتمة) األدوات المالية) ٦
  

  (تتمة) المالية  الموجودات
  
  س  يائي والقإلعتراف المبدا -

مبد الشركة  بالموجودات  يً ئتعترف  فا  يتمالمالية  نشوئها.  تاريخ  بجميع  ا  ي  تاريخ   الموجوداتالعتراف  في  مبدئيًا  األخرى  المالية 
ال الشركة األصل  تقيس   ، المبدئي  لألداة. عند االعتراف  التعاقدية  الشركة طرفًا في األحكام  فيه  الذي تصبح  بقيمته  المتاجرة  مالي 

و الخسارة ، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة  أ   بحعادلة من خالل الرالمدرج بالقيمة الي غير  لا، في حالة األصل الم  العادلة زائداً 
خالل    اإلستحوازعلىإلى   من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  للموجودات  المعامالت  تكاليف  تحميل  يتم  المالي.  أو    الربحاألصل 

 عند تكبدها.الشامل اآلخر  الخسارة والدخلح أو ربال قائمةكمصروفات في  الخسارة
  القياس الالحق  -

  المالية ضمن فئات القياس التالية ألغراض القياس الالحق:  الموجودات نفتص
  ، و )الربح او الخسارةلشامل اآلخر ، أو من خالل قائمة خالل الدخل ا عادلة (إما منيتم قياسها الحقاً بالقيمة السأ) تلك التي 

  المطفأة. تقاس بالتكلفةسي تالك ب) تل
  

  لدخل الشامل من خالل ا لةمة العادبالقي مقومة اليةات مموجود
الشامل    سارة أو الدخلالربح أو الخ  ، يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في قائمةالتي يتم قياسها بالقيمة العادلةبالنسبة للموجودات  

للنقض    بلغير قا  إنتقاءات  أجرقد  ت الشرکة  ما إذا کان   یلف يعتمد ذلك عسو،  يةلکستثمارات في أدوات حقوق المال اآلخر. بالنسبة ل
بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر.  في ت  راف بالتغيرااختارت الشركة االعت   وقت االعتراف المبدئي لقيد اإلستثمار حسابياً 

القيمة   الفي  الدخل  الملكية في  يتم تجميعمل اشاالعادلة لالستثمارات في أسهم حقوق  التغييرات    آلخر.  "  آخر  يطاتيإحضمن "هذه 
عندما يتم استبعاد األسهم ذات   المبقاةة. يجوز للشركة تحويل هذا المبلغ من احتياطي آخر إلى األرباح  ق الملكيقوضمن ح   وتصنف

كة في  رشعند ثبوت حق ال  أخرىت  من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادابتوزيعات األرباح    لة. يستمر االعترافالص
 المالية إلى الربح أو الخسارة. الموجوداتوالخسائر المتراكمة على هذه  رباحألا ة تدويريتم إعاد ال ات.المدفوعاستالم 

  
  أةبالتكلفة المطف مقومة اليةموجودات م

الالحق القياس  المالية    يعتمد  أعمالالمقومة  للموجودات  نموذج  على  المطفأة  األصا  بالتكلفة  إلدارة  التدفقات    للشركة  وخصائص 
أنها   المقومة  المالية  داتوجومل االشركة    ألصل. تصنفالنقدية ل يتم تصنيفها على  التالية ولم  الشروط  استوفت  إذا  المطفأة  بالتكلفة 

 رة: مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسا
  

  ، وةتعاقديت النقدية القاجمع التدف ن نموذج عمل بهدفصل محتفظ به ضمأ) أن يكون األ
غير   األصلتسديدات أصل وفائدة على  عبارة عن  فقط    هينقدية  ة لتدفقات  محدد  يخفي توار  ة تعطي الحقوط التعاقديالشر  ب) ان
 .المسدد

من    مكمالً ا  تكاليف تعتبر جزءً أو  وأي أتعاب  االستحواذ    االعتبار أي خصم أو عالوة عندبعين  األخذ  بعد  يتم احتساب التكلفة المطفأة  
نقد التجارية وأخرى والمدينة  المم  ذالبالتكلفة المطفأة على  المقومة    كة  رشلات المالية لالموجودتشتمل    دة الفعلي.دل الفائعم طريقة  ل

 وما في حكمه. 
  

ماً  ومع، ووال تحمل فائدة )ةاتورة االصليية (مبلغ الفالقيمة االسمتساوي  ، والتى عموماً طفأةيتم قيد الذمم المدينة التجارية بالتكلفة الم
تقوم به    تقدير  أفضل  مشكوك في تحصيلها بناًء علىصص للديون ال. يتم عمل مخهبوطي  ، ناقصاً أ ًيوما  ٩٠إلى    ٦٠لها فترة من  

اإلئتمانلل  شركةلا المتع  ية خسائر  الالمتوقعة  بهذه  المدينة. لقة  التقدير  مثل  يستند    ذمم  المالي  لاعلى  هذا  الشطب   ة وخبرعمالء  للوضع 
ي الحسا  م تالتاريخية.  أرصدة  مقابشطب  إسبات  بعد  المخصص  هذا  اتنل  وسائل  كافة  وفاذ  إحتمال  لتحصيل  يتم  بعيد  اإلستردادأن   .

  .عند تكبدها  الربح او الخسارة تسجيل الديون المعدومة في قائمة
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  لشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) ا
  شركة مساهمة سعودية)(

  ية لال القوائم المات حواحإيض
  ٢٠٢١ر يسمبد ٣١في  للسنة المنتهية

  سعودية)ياالت البالغ بالرلم(جميع ا
  
 
  (تتمة)  ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  
  (تتمة) ) األدوات المالية٦
  

  مة العادلة من خالل الدخل الشاملالية بالقيموجودات م
كما هو    الشامل  خللة من خالل الدلعادامة  بالقيبالتكلفة المطفأة    ى انها يتم قياسهال ع  غير المصنفةالمالية    داتالموجويتم قياس جميع  

، قد  تراف المبدئيالمشتقة. عند االعالمالية    الموجوداتبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وهذا يشمل جميع  ضح أعاله  مو
لة  ادفأة أو بالقيمة العطقياسه بالتكلفة الم  ليتم  تاالمتطلبطريقة أخرى  ب  اء بتحديد أصل مالي يلبيتقوم الشركة بشكل غير قابل لإللغ 

الد يقلل بشكل كبير من  الشخل  من خالل  أو  يلغي  بذلك  القيام  إذا كان  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  عدم  امل اآلخر 
 التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى. 

  
  المالية تدابالموجوإلغاء االعتراف  -

تقوم بتحويل ندما  ع، أو  الموجوداتتدفقات النقدية من  ق التعاقدية للحقوال  انقضاءعند  المالي    اء االعتراف باألصلة بإلغكر تقوم الش
  . يتمالمالية  الموجودات  ا ملكيةحقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية على األصل المالي في معاملة تكون فيها جميع مخاطر ومزاي

في  العترافا إنش  التي    ةالمحول  ةالمالي  الموجودات  بأي حصة  بهاالحو  أ  ااؤهتم  الشركة    اتفاظ  قبل   مطلوباتأو    كموجوداتمن 
 .ةمستقل

 
  المالية  الموجوداتقيمة  هبوط -

لتى هي  ان واتمإلئالمالية والتعرض لمخاطر ا  الموجوداتخسارة هبوط  وإثبات  لقياس  نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة    تطبق الشركة
  .وتقاس بالتكلفة المطفأةن يدوات أد
  

) على مدى العمر اإلنتاجي للعجز النقديقيمة الحالية  ر اإلئتمانية (أي الحتمال المرجح للخسائتوقعة هي تقدير اإللمخسارة اإلئتمان ا
وفقاً   المستحقة  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  هو  النقدي  العجز  المالي.  لألصل  النوالت  قدللعالمتوقع  الشركة  الت  قديةدفقات  تتوقع  ى 

حتى إذا كانت    يةخسارة اإلئتمانالتنشأ    ومن ثميت التسديدات ،  المتوقعة في اإلعتبار مبلغ وتوق  ية تمانئخسائر اإلالتاخذ  ا .  إستالمه
موعد   في  ولكن  بالكامل  التسديدات  إستالم  تتوقع  .    متأخرالشركة  تعاقدياً  المستحق  الموعد  اإلالقة  ريط  بتتطلعن    ية ن ئتماخسارة 

ا تقييم مخاطر  التعثر ووالمتوقعة   ، يتطلب  قتإلئتمان   . المبدئي  اإلئتمانلمخصص    إثباتذلك    التحصيل منذ اإلعتراف    ية لخسائر 
ً ديح ااإلستحواذ عليهى تم إنشاؤها أو والدخل الشامل اآلخر حتى بالنسبة للذمم المدينة الت  الربح أو الخسارةالمتوقعة في قائمة    . ثا

  
مدى الحياة ، باإلعتماد  ة  قعشهراً أو خسائر إئتمانية متو   ١٢خالل  ة  متوقعسائر إئتمانية  المالية إما كخ  الموجودات  طهبو  يتم قياس

شهراً    ١٢المتوقعة خالل    يةخسائر اإلئتمانالعلى ما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي . تمثل "
اإلئتمانائخسال  " أحداث  عة  قوتالم  يةر  عن  خالل    ارإعسالناتجة  تاريخ  هرش  ١٢محتملة  بعد  "  التقرير اً  تمثل    ية اناإلئتمخسائر  ال. 

مدى العمر المتوقع لألصل    المحتملة على  اإلعسارالمتوقعة التى تنتج عن جميع أحداث    يةخسائر اإلئتمانالالمتوقعة مدى الحياة "  
  .المالي

  
ر  ائخسالخسارة الذي تم قياسه ك  بدلفإن  الي  لتشهراً ، وبا  ١٢ل من  م لفترة قصيرة، عادة اقذم  نرة عية هي عبالتجارا  ينة الذمم المد

. تطبق الشركة أسلوباً   ١٢الذي تم قياسه كخسائر إئتمان متوقعة لـ    بدل الخسارةمتوقعة مدى الحياة ال يختلف عن    يةإئتمان شهراً 
  م المدينة.مير الذمتععلى أساس  مقسم مخصص   جدوللتجارية بإستخدام  ا  ةنقعة للذمم المديمتوالمبسطاً لقياس خسائر اإلئتمان 
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  دن (معدنية) تصنيع وسبك المعاالشركة الوطنية ل 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
 
  (تتمة)  ات المحاسبيةساملخص ألهم السي -٣
  
  )مة(تت األدوات المالية) ٦
  
  بات الماليةطلوالم -

  لتالية:مالية في فئات القياس ايتم تصنيف المطلوبات ال
  

  :والتى تتضمن لعادلة من خالل الربح أو الخسارةأ) تلك التي يتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة ا
 عند االعتراف المبدئي، و  الخسارة اودلة من خالل الربح اعدَرجة بالقيمة الوبات مُ لطقِبل المنشأة كممن ة مطلوبات مالية محدد -١
  تاَجرةبغرض المُ  محتفظ بها -٢
  

 تي تقاس بالتكلفة المطفأة.ب) تلك ال
  

يتم  .  المالية  ةاقدية بموجب األدتعاالطرفا في األحكام وااللتزامات  الشركة  اإلعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا عندما تصبح  يتم  
المط بالقيمة  تسجيل  حالة العادلوبات  وفي  واإلقتراضات  ،  القروض  حسم بالمتحص  الدائنة،والذمم  لة  بعد  بالصافي  المستلمة،  الت 

  .ها مباشرةإلي العائدةت تكاليف المعامال
 

 القياس الالحق 
 ئمة قا  تسجيل التغيرات في  العادلة، مع  سارة بالقيمةخلالل الربح أو امن خة  يستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادل

الخسارة  الربح ا  .او  بالمطلوبات  يتعلق  ذوفيما  في  بما  األخرى،  واإلقتراضاتلمالية  القروض  وبعد  التجاريةالدائنة  والذمم    لك   ،
باستخدام طري الُمطفَأة  بالتكلفة  تقاس الحقا  فإنَّها  المبدئي،  الفعمعد  قةاالعتراف  الفائدة  ويُْعتََرفُ يلل  باألرباح و.  قائمة   الخسائر في 

وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد   طفاء معدل الفائدة الفعلي.ًضا من خالل عملية إعند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وأيارة  ح او الخسربال
 يضمن ائدة الفعلي.يقة معدل الفرط جزًءا مكمالً لتبر تعاألخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند اإلستحواذ وأي أتعاب أو تكاليف 

 . سارةالخاو فعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح ئدة الفاإطفاء معدل ال
  

 إلغاء االعتراف 
نفس    منالتزام مالي موجود حالياً بالتزام مالي آخر  يتم إلغاء االعتراف باإللتزام المالي عند سداد االلتزام أو اإللغاء. وعند استبدال  

و التعديل  ذا التبادل أيًا، يعامل هلحالية قد تم تعديلها جوهرامات اتزا أو أن شروط االليً الفا جوهربشروط مختلفة اخت  الجهة المقرضة
  . الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارةكإلغاء لإلعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعتَرف بالفرق في القيم 

  
  والمطلوبات المالية ماليةلا الموجوداتتعويض 

 واجب النفاذ د وجود حق  مبلغ في قائمة المركز المالي عنوبات المالية، ويفصح عن صافي الوالمطل  ماليةلا  الموجوداتيتم تعويض  
ل   ن آ   طلوبات فيداد المسو  الموجوداتتعويض المبالغ المعترف بها ، وهنالك نية بتسويتها على أساس الصافي أو يتم تحقق  قانوناً 
اق العمل االعتيادي  للتنفيذ في سيبأحداث مستقبلية ويجب أن يكون قابالً    نوناً مشروًطاقايذ  لحق القابل للتنفيجب أن ال يكون ا  واحد .

  داد أو اإلعسار المالي أو اإلفالس للشركة أو الطرف المقابل.وفي حالة التعثر عن الس
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  نية) دعالمعادن (م نيع وسبكتصالشركة الوطنية ل 

  ة)(شركة مساهمة سعودي
  م المالية ائإيضاحات حول القو

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  المنتهيةنة للس
  بالرياالت السعودية)لمبالغ (جميع ا

  
 
  (تتمة)  اسبيةملخص ألهم السياسات المح -٣
  
  قياس القيمة العادلة ) ٧

نظير قبضه  يمكن  الذي  السعر  العادلة  القيمة  مب  تمثل  أصل  الذي  يع  أو  دفعه ميا  ما  كن  إلتزام  نظامية  لتحويل  معاملة    ين ب  في 
  لتزام تتم إما :إفتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل اإل مة العادلة علىالسوق بتاريخ القياس. يستند قياس القي  المشاركين في

  
  في السوق الرئيسي لألصول أو المطلوبات ، أو  •
  . طلوباتأو الم للموجودات ةعثر األسواق منففي أك، غياب سوق رئيسية في  •
  

ى تحقيق منافع إقتصادية بإستخدام األصل رة المشاركين في السوق علغير مالي بعين اإلعتبار قد  ألصلقياس القيمة العادلة  يأخذ  
نحو أفضل وبأعلى ى  و أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق والذي سيستخدم األصل علعلى نح

  ممكنة .  ةدفائ
  

نها في القوائم المالية ضمن هرم القيمة العادلة ع  لمطلوبات التى تم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاحوا  داتوجوالم  كافةتصنف  
  لى مدخالت المستوى االدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل .الموضح أدناه بناًء ع

  
  مماثلة . ت ومطلوبا لموجوداتق نشطة في أسوا )غير معدلةجة (: أسعار سوق مدر األولالمستوى  •
تكون  أساليب:    الثانيالمستوى    • فنية  للمال  تقييم  قابلة  العادلة  القيمة  لقياس  والهامة  االدنى  المستوى  مدخالت  بصورة فيها  حظة 

  مباشرة أو غير مباشرة. 
  ة للمالحظة .بلقا يها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة غيرتقييم فنية تكون فأساليب :  الثالثالمستوى  •
  

  ختلف جوهريًا عن قيمها الدفترية.والمطلوبات المالية ال ت وداتللموجتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة 
  
  زون ) المخ٨

لقيمة القابلة للتحقق هي عبارة عن سعر البيع المقدر في يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل . صافي ا
دد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح . تشتمل تكلفة المخزون  ال العادية ناقصاً أي تكلفة إلتمام عملية البيع . تحعمسياق اال

  عه الحالي وحالته الراهنة . المتكبدة لجلب المخزون إلى موق االخرى كلفة الشراء، وتكاليف التحويل والتكاليفعلى ت
  

 فيها اإلعتراف باإليرادات ذات العالقة. التى يتم  السنةيم الدفترية لذلك المخزون كمصروف في لقتراف با ع، يتم اإلالمخزون  عند بيع
يحصل تى  ال  السنةلمخزون كمصروف في  ا خسائر    وكافةإلى صافي القيمة القابلة للتحقق    مخزونلل  تنزيلمبلغ أي  يتم اإلعتراف ب

،  التكلفة   ل منأققيمة المخزون إلى    تنزيلالتى تسببت في السابق في    وفالظر  توجد. عندما ال  رةخساالفيها    فيها التنزيل أو تحصل
دليل   هنالك  يكون  عندما  العلى  واضح  أو  القيمة  صافي  مبلغ  زيادة  عكس  يتم   ، اإلقتصادية  الظروف  تغير  بسبب  للتحقق  قابلة 

محدد  التخفيض هي  لتكون،    )ياألساس  التخفيض  بمبلغ  (العكس  الدفترية  ا  القيمة  عن  اوصافي  كلفة  لتعبارة  للتحقق القيمة  لقابلة 
   .المعدلة أيهما أقل

  
  وما فى حكمه) النقد ٩

خرى قصيرة األجل بفترات إستحقاق ثالثة أشهر  األ  السائلة  ستثماراتاإلالبنوك وي  فالصندوق وفي  نقد  ال  وما فى حكمهيتضمن النقد  
من   ، والتىللنقد  لشركة  من إدارة اال يتجزأ  تمثل جزءاً    تىسحوبات على المكشوف والالأو أقل من تاريخ الشراء. وتتضمن أيضاً  

  . أرصدة إيجابيةب على المكشوف إلى  بين سحالمحتمل أن تتذبذب 
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) 

  (شركة مساهمة سعودية)
  ل القوائم المالية وإيضاحات ح

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  لغ بالرياالت السعودية)با(جميع الم

  
 
  (تتمة)  محاسبيةملخص ألهم السياسات ال -٣
  

  ) إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ١٠
مكا الخدمة فتستحق  نهاية  العم  الدفع  أة  نظام  واحكام  لشروط  وفقاً  العاملين  الموظفين  إن   طبقنالم  للكافة  عند  الشركة  هاء عقود في 

إلتزامتوظيفهم إحتساب  يتم  ما  .  تقدير  طريق  عن  المحددة  المزايا  خطة  يخص  فيما  إكتسبها   المكافآتبلغ  لشركة  التى  المستقبلية 
  ابقة وخصم ذلك المبلغ للوصول إلى القيمة الحالية . س الموظفون في السنوات الحالية وال

  
بلية. ويتم وضع هذه اإلفتراضات تقاإللتزامات المس  لتستوفي تلكى تستخدم لتحديد العناصر الرئيسية  تتضع الشركة اإلفتراضات ال

نتظمة اإلعتيادية وكذلك عناصر  ماء اإلكتواريين للشركة وتتضمن تلك التى تستخدم لتحديد تكاليف الخدمة البعد التشاور مع الخبر
إحتساب عملية  تتم  بالمطلوبات.  المتعلقة  وح  التمويل  طريقة  بإستخدام  مؤهل  إكتوراي  بواسطة  المحددة  المزايا  اإلئتمان    دةإلتزام 

  المتوقعة.
  

ب اإلعتراف  الميتم  المزايا  إلتزام  قياس  إكتوارإعادة  وخسائر  مكاسب  من  يتكون  والذي  الشام  يف  مباشرةية،  حددة  الدخل  ل قائمة 
ايا  لمحددة للسنة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس إلتزام المزااآلخر. تحدد الشركة صافي مصروف الفائدة على إلتزام المزايا  

ة نتيجة  مع األخذ في الحسبان أي تغير في صافي إلتزام المزايا المحددة خالل السنلمحددة في بداية السنة إلى صافي المزايا المحددة  ا
محددة في قائمة  خرى المتعلقة بخطط المزايا الالا  والمصاريف. يتم اإلعتراف بصافي مصروف الفائدة  المكافآت  وسدادللمساهمات  
  .سارةالربح أو الخ

  
  ) اإلعتراف باإليرادات١١

تعريف ذلك على أنه النقطة الزمنية التي عند الوفاء بالتزام األداء بالسعر المخصص لذلك االلتزام باألداء. يتم    يتم االعتراف باإليراد
تحويل   فيها  ال  التحكميتم  إلى  المنتجات  تعاقديًاععلى  المحددة  الشحن  بعد مراعاة شروط  قياس مميل  اإل، ويمكن  بشكل  بلغ  يرادات 

قبض، مع االخذ في المالي المستلم أو المستحق ال  للتعويضقياس اإليرادات بالقيمة العادلة    يتموق به ومن المحتمل تحصيلها.  موث
ال يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل موجوًدا حيث .  مضرائب أو الرسوالحسبان شروط السداد المحددة تعاقديًا واستبعاد ال 

 ت السوق. مع ممارسا متسقةعات بشروط ائتمانية المبي تتم
 

  ) تكلفة اإلقتراض ١٢
ال اإلقتراض  مباشر  تكاليف  بشكل  علمتعلقة  إنشاءىباإلستحواذ  م،  إنتاج أصل  بالضرورة  هل  ؤ ،  الزمن حتى يصبح يأخذ  سنة من 
الم لإلستخدام  المعني رجاهزاً  االصل  تكلفة  من  كجزء  رسملتها  تتم  بيعه،  أو  منه  االخرى   تحمل.     جو  اإلقتراض  تكاليف  جميع 

السنك في  تتكبدهمصاريف  أخرى  وتكاليف  فوائد  من  اإلقتراض  تكاليف  تتكون  فيها.  تحدث  التى  الشركةة  بإقتر  ا  يتعلق  اض  فيما 
  .األموال

  
  ) المصاريف١٣

تصنف تكاليف اإلنتاج ارية.  ريف اإلد جزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة البيع والتوزيع أو المصاكتصنف المصاريف وفقاً  لوظيفتها  
الاليوتك التصنيع  مبيعات.  ف  كتكلفة  التمباشرة  من  رئيسية  بصفة  والتوزيع  البيع  مصاريف  وتتكون  توزيع  في  المتكبدة  بيع  كاليف 

ف . تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليمية وإداريةو ف االخرى كمصاريف عممنتجات الشركة . تصنف جميع المصاري
التي ال تكون بشكل مباشر جزءالمباش المباشرة  البنود بين مصاريف عمومية وإدارية  رة وغير  يتم توزيع  المبيعات.  من تكاليف  اً 

  لك بناًء على أساس متناسق. كلفة مبيعات عندما يتطلب ذوت
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  وسبك المعادن (معدنية) الشركة الوطنية لتصنيع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  المالية القوائم   إيضاحات حول
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  ميع المبالغ بالرياالت السعودية)(ج
  
 
  تتمة) ( ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  

  عمالت األجنبية  ) المعامالت بال١٤
اريخ تلك وفي ت   ر السائدةلشركة لكل معاملة على حدة باألسعال  الرئيسيةإلى العملة  أجنبية  ترجمة المعامالت المسجلة بعمالت    تتم

  المعامالت. 
النقدية  الموجودات    تترجم العملة    المقومةوالمطلوبات  إلى  االجنبية  التحبأ  الرئيسيةبالعمالت  تاسعار  في  السائدة    التقرير. ريخ  ويل 

لسائدة  بأسعار التحويل ا  الرئيسية  إلى العملة  تترجمها بالقيمة العادلة بالعملة االجنبية  اسالموجودات والمطلوبات غير النقدية التى تم قي
ال القيمة  تحديد  التار  تترجم  .عادلةعند  التكلفة  اساس  على  قياسها  تم  التى  النقدية  غير  االجن المقومة  يخية  البنود  بأسعار بالعملة  بية 

   ة.روقات العملة االجنبية عموماً في قائمة الربح أو الخسارف يتم إثباتفي تاريخ المعاملة.  السائدة التحويل
  

  الزكاة ) ١٥
اإلستحقاق وتحمل  الزكاة على اساس    . يتم تقديمفي المملكة العربية السعودية  يبة والجماركهيئة الزكاة والضرتخضع الشركة لنظام  

دخل المعدل أيهما اعلى. يسجل أي فرق في التقدير عند لربح أو الخسارة. تحتسب الزكاة على وعاء الزكاة أو صافي اعلى قائمة ال
  الربط النهائي وعندها تتم تسوية المخصص. وافقة علىالم
  

  ) القطاع التشغيلي ١٦
إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك   ركةالش  منها  تحققشطة تجارية قد  الشركة مرتبط بأن  القطاع التشغيلي هو مكون من مكونات

م بمعامالت  تإيرادات ومصاريف  للشركةعلقة  المكونات األخرى  تتم م مع أي من  نتائ.  التشغيلية  راجعة  القطاعات  كافة  ج عمليات 
تقييم أدائه  وارد يتوجب تخصيصها للقطاع ولالرئيس في الشركة التخاذ قرارات عن م ات التشغيليةم بواسطة متخذ القراربشكل منتظ

مالية  وا معلومات  له  تتاح  نمتميزةلذي  تتضمن  إلى  ت.  عنها  تقرير  يتم رفع  التى  القطاع  في   يالرئيس  التشغيلية  اتالقرار  متخذائج 
  .لتى يمكن توزيعها على أساس معقولالقطاع وكذلك تلك اإلى  مباشرة  لعائدةاالشركة البنود 

  
  األرباح ) توزيعات١٧

ين ن. وفقاً للقواعلى تقدير الشركة  رهنالم يعد  وزيع  تال  وأنزام بتوزيعات أرباح نقدية عند الموافقة على التوزيع  تعترف الشركة باإللت
بال تمالمتعلقة  فقد  السعودية  العربية  الممكلة  في  يتم شركات  المساهمين.  بواسطة  عليه  المصادقة  عند  التوزيع  على  الموافقة  ت 

عليها بواسطة  عند الموافقة    ت . يتم إدراج توزيعات األرباح المرحلية إن وجدالملكية  ي حقوق راف بالمبلغ المماثل مباشرة فاإلعت
  . الشركة إدارةأعضاء مجلس 

  
  صاتمخصال) ١٨

حتمل أن  لمجموعة إلتزام مالي (قانوني أو تقديري) نتيجة لحدث في الماضي، ومن الميتم االعتراف المخصصات عندما يكون على ا
مكن تقدير مبلغ اإللتزام بصورة موثوقة. وفي ي،  يكون مطلوباً تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام

ال تتو الحاالت  فتى  المخصقع  كل  أو  بعض  إسترداد  المجموعة  إدارة  تأمينيها  عقد  بموجب  المثال  سبيل  على  المبلغ ص،  يُثبت   ،
للنقد  .  ولكن فقط عندما تكون عملية اإلسترداد مؤكدة فعالً المسترد كأصل مستقل   الزمنية  القيمة  أثر  ً جوإذا كان  يتم خصم وهريا  ،

الضريب قبل  ما  معدل  بإستخدام  والمخصصات  الحالي  يعكسة  المخاطرالذي  مالئماً،  ذلك  كان  ما  متى  باإللتزام  ،  وعند الخاصة   .
 ل.لمرور الوقت كتكلفة تموي ، تُثبت الزيادة في المخصص نتيجةإستخدام الخصم

  
  هم) ربحية / خسارة الس١٩

السهم   / خسارة  احتساب ربحية  الخسارة  بيتم  أو  الربح  العاديي  العائدةقسمة  المساهمين  علإلى  للشركة  المتوسط  ن  لعدد ى  المرجح 
 قائمة خالل الفترة.األسهم العادية ال
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  ميع المبالغ بالرياالت السعودية)ج(
  
ً ديالت التع و التفسيرتالمعايير،  -٤   على المعايير الموجودة حاليا
  لحاليةفي السنة االسارية  الجديدة ، التعديالت والتفسيرتعايير الم ١-٤

  المعايير،التفسيرات والتعديالت على المعايير
المعا  فيما الجديدة على  والتفسيرات  التعديالت  والتي  ي يلي  الحالية  السنة  في  السارية  تغييرات جوهرية  إما  ير  إلى  تؤدي  أنها  ال  أو 

  :للشركةاسبية المحلسياسات ا على طبقةنم ليست
 
 تاريخ سريان     

  المعيار مى المعيارمس   رقم المعيار
د وعق -١٦ى المعيار الدولي للتقرير المالي تعديل عل  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

  )١٩اإليجار ذات العالقة بـ (كوفيد  امتيازاتاإليجار
ابريل   ١  

٢٠٢١  
       

 ٩المعيار الدولي للتقرير المالي
  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي 

  للتقرير المالي   والمعيار الدولي
٧ 

  ٧لتقرير المالي تعديالت على المعيار الدولي ل 
 لد إصالحات مع ١٦والمعيار الدولي للتقرير المالي  

  الفائدة 

يناير   ١  
٢٠٢١  

  
  
  دالتى لم تصبح سارية بع والمعدلةالجديدة  للتقرير المالي الدولية  المعايير ٢-٤

عد. ال تتوقع الشركة أي أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يصبح ساري المفعول ب  شركة بشكل مبكر أي معيار أو تفسيرلم تطبق ال
 التعديالت على المعايير. طبيق هذهتالمالية عند  القوائمعلى   جوهريتأثير 

  
    

سريان  تاريخ   مى المعيارمس  رقم المعيار 
  المعيار

  ٢٠٢٢ير ينا ١    إتمام العقد متعلقة ب  تكاليف-العقود المكلفة  ٣٧سبة الدولي معيار المحا
       

 الممتلكات، المصنع والمعدات المتحصالتتعديالت على  ١٦معيار المحاسبة الدولي 
 قبل االستخدام المقصود

 ٢٠٢٢ يناير ١  

       
عديالت على المعيار الدولي

ي  والمعيار الدول  ١للتقرير المالي 
والمعيار الدولي   ٩مالي للتقرير ال

معيار  و ١٦م للتقرير المالي ر 
  )٤١المحاسبة الدولي 

عايير الدولية  التحسينات السنوية على المتعديالت متعلقة ب 
  م٢٠٢٠ -م ٢٠١٨للتقرير المالي 

 ٢٠٢٢يناير  ١  

       
 ٢٠٢٢يناير  ١    ر المفاهيمي اإلشارات إلى اإلطاتعديالت متعلقة ب  ٣يار الدولي للتقرير الماليالمع

      
وممارسة١معيار المحاسبة الدولي 

 ٢تقرير الماليالمعيار الدولي لل 
 ٢٠٢٣ير ينا ١    اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

      
ت تتعلق بتصنيف  عرض القوائم المالية " تعديال  ١المحاسبة الدولي معيار

 المطلوبات
 ٢٠٢٣يناير  ١  

      
الضريبة المؤجلة المرتبطة بالموجودات والمطلوبات    ١٢لي لمحاسبة الدومعيار ا

 واحدةالناتجة عن معاملة
 ٢٠٢٣يناير  ١  

      
  ٢٠٢٣يناير  ١    رات المحاسبيةيتعريف التقدتعديالت  ٨معيار المحاسبة الدولي 
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  ة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) الشرك

  عودية)(شركة مساهمة س 
  

  حات حول القوائم المالية إيضا
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  بالرياالت السعودية)(جميع المبالغ 
  
  
  
 مصنع ومعدات ممتلكات ،  -٥
  

                     باني م  
      أعمال رأسمالية      ات سيارات ، رافع   اثاث وتركيبات    مصنع آالت   حسينات تو  

  اإلجمالي     قيد التنفيذ    ومعدات عدد    شوكية ومقطورات   دات مكتبيةومع   ومعدات    على المأجور  ٢٠٢١
                            التكلفة :

  ٥٠٣٫٨٩٧٫٠٧٨    ١١٫٢٩٤٫٥٢٤    ١٦٫٧٠٨٫٣١٠    ٨٫٤٦٥٫٥١٨    ٥٫٦٤٦٫٠٣٦    ٣٤٨٫٤٥٠٫٥٤٤   ١١٣٫٣٣٢٫١٤٦  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
  ٢٫٦٣٤٫٨٢٣    ١٫١٢٦٫٧٣٥    -    -    ٥٣١٫٧٠٥    ٥٣٨٫٨٣٧    ٤٣٧٫٥٤٦  إضافات
  -    ) ٨٠٧٫٨١٤(    -    -    ٤٥٫٠٦٤    ٣٨٠٫٠٠٠    ٣٨٢٫٧٥٠  تحويالت

  ) ١١٫٧٥٤٫٤٣٩(    -    -    ) ٣٤٣٫٧٥٠(    ) ٢١٠٫٨٨٣(    ) ١١٫١٩٩٫٨٠٦(    -   مشطوبات/  إستبعادات
  ٤٩٤٫٧٧٧٫٤٦٢    ١١٫٦١٣٫٤٤٥    ١٦٫٧٠٨٫٣١٠    ٨٫١٢١٫٧٦٨    ٦٫٠١١٫٩٢٢    ٣٣٨٫١٦٩٫٥٧٥   ١١٤٫١٥٢٫٤٤٢  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١لرصيد في ا

                            متراكم اإلستهالك ال
  ٣٢٥٫٧٦٢٫٣١٧    -    ١٥٫٣٧٠٫٠١١    ٧٫١٦٣٫٦٥٤    ٤٫٩٠٢٫٦٥٦    ٢٢٣٫٨١٧٫٠٩٣    ٧٤٫٥٠٨٫٩٠٣  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 

  ١٤٫٩٩٦٫٠٣٥    -    ٥٧٩٫٧١٨    ٤٠٠٫٣٥٧    ٢٥٧٫٣٤٢    ١٠٫٢٤١٫٢٠٤    ٣٫٥١٧٫٤١٤  للسنة محمل
  ) ١١٫٥٠٥٫٠٧٦(    -    -    ) ٣٤٣٫٧٤٦(    ) ٢١٠٫١٩٧(    ) ١٠٫٩٥١٫١٣٣(    -  مشطوبات/  إستبعادات

  ٣٢٩٫٢٥٣٫٢٧٦    -    ١٥٫٩٤٩٫٧٢٩    ٧٫٢٢٠٫٢٦٥    ٤٫٩٤٩٫٨٠١    ٢٢٣٫١٠٧٫١٦٤    ٧٨٫٠٢٦٫٣١٧  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                            ترية :لقيمة الدف صافي ا

 ١٦٥٫٥٢٤٫١٨٦    ١١٫٦١٣٫٤٤٥    ٧٥٨٫٥٨١    ٩٠١٫٥٠٣    ١٫٠٦٢٫١٢١   ١١٥٫٠٦٢٫٤١١    ٣٦٫١٢٦٫١٢٥  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
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  شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) ال

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  حول القوائم المالية  إيضاحات
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  ياالت السعودية )ر(جميع المبالغ بال 

  

  
  مة)ممتلكات ، مصنع ومعدات (تت  -٥
  
  

                     مباني   
      أعمال رأسمالية       ارات ، رافعاتسي   وتركيبات اثاث    مصنع آالت   وتحسينات  

  لي اإلجما    قيد التنفيذ    ومعداتعدد    شوكية ومقطورات   بية ومعدات مكت   ومعدات   على المأجور   ٢٠٢٠
                            التكلفة :

  ٤٩٧٫٩٨٤٫٣١٥    ٣٫١٦٢٫٩٠٠    ١٦٫٧٠٨٫٣١٠    ٩٫٥٨٥٫٦٦٨    ٥٫٣٢٧٫٢٩٦    ٣٥٠٫٣٩٨٫٣٨٦   ١١٢٫٨٠١٫٧٥٥  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
  ٩٫٧٢٩٫٧١٠    ٨٫٢٨٩٫٦٢٤    -    ٦٢٫٢٠٠    ٣٢٩٫٩٢٥    ٥٨١٫٧٢٠    ٤٦٦٫٢٤١  إضافات

  -    ) ١٥٨٫٠٠٠(    -    -    -    ٩٣٫٨٥٠    ٦٤٫١٥٠  ويالتتح
  ) ٣٫٨١٦٫٩٤٧(    -    -    ) ١٫١٨٢٫٣٥٠(    ) ١١٫١٨٥(    ) ٢٫٦٢٣٫٤١٢(    -  / مشطوبات اتإستبعاد

  ٥٠٣٫٨٩٧٫٠٧٨    ١١٫٢٩٤٫٥٢٤    ١٦٫٧٠٨٫٣١٠    ٨٫٤٦٥٫٥١٨    ٥٫٦٤٦٫٠٣٦    ٣٤٨٫٤٥٠٫٥٤٤   ١١٣٫٣٣٢٫١٤٦  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                            اإلستهالك المتراكم 

  ٣١٣٫٨٨١٫٩٢١    -    ١٤٫٦٣٢٫٢٨٠    ٧٫٨٩٥٫٤٦٩    ٤٫٦٥٠٫٦٧٣    ٢١٥٫٦٧٥٫٩١٠    ٧١٫٠٢٧٫٥٨٩  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
  ١٥٫٥٧٦٫٦٢٨    -    ٧٣٧٫٧٣١    ٤٤٥٫٣١٧    ٢٦٣٫١٥٩    ١٠٫٦٤٩٫١٠٧    ٣٫٤٨١٫٣١٤  للسنة محمل

  ) ٣٫٦٩٦٫٢٣٢(    -    -    ) ١٫١٧٧٫١٣٢(    ) ١١٫١٧٦(    ) ٢٫٥٠٧٫٩٢٤(    -  / مشطوبات إستبعادات
  ٣٢٥٫٧٦٢٫٣١٧    -    ١٥٫٣٧٠٫٠١١    ٧٫١٦٣٫٦٥٤    ٤٫٩٠٢٫٦٥٦    ٢٢٣٫٨١٧٫٠٩٣    ٧٤٫٥٠٨٫٩٠٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                            لدفترية :لقيمة اصافي ا
  ١٧٨٫١٣٤٫٧٦١    ١١٫٢٩٤٫٥٢٤    ١٫٣٣٨٫٢٩٩    ١٫٣٠١٫٨٦٤    ٧٤٣٫٣٨٠    ١٢٤٫٦٣٣٫٤٥١    ٣٨٫٨٢٣٫٢٤٣  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

  
  
  

-٢٤ -  
  



 

 

  
  دن (معدنية) شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعاال

  مة سعودية)(شركة مساه
  ول القوائم المالية إيضاحات ح

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 
  (تتمة) ومعدات نعمص ممتلكات ، -٥
خطوط  وتطوير    لتوسعة المصانعإنشاءات قيد التنفيذ    مقابلكة  بواسطة الشر تمت  مدفوعات  ألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  تمثل ا   ١-٥

  . اإلنتاج
  
 الصناعية  مدن للرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية  على ارض مستأج   الممتلكات، المصنع والمعدات  إنشاء  مت  ٢-٥

    هـ١٤٢٩شعبان   ٢٣م) و ٢٠١٣كتوبر  أ٦هـ ( ١٤٣٤ذو الحجة  ١سنة هجرية ، تبدأ من  ٢٣و   ١٠ ومناطق التقنية لفترة
  التوالي. م) على٢٠٠٨غسطس ا ٢٤(
  
التقرير فكما      ٣-٥ تاريخ  لوحدات  بإعادة  اإلدارة    قامت،  ي  لالسترداد  القابل  المبلغ  الخسائر   توليدتقييم  بسبب  بها  الخاصة  النقد 

المستمرة حسابات  التشغيلية  على  بناًء  لالسترداد  القابل  المبلغ  تقدير  تم  وقد  المنفعة،  اس  قيمة  النقدية  التي  التدفقات  توقعات  تخدمت 
إد قبل  تستند  الشركة  ارة  المعتمدة من  والتي  المتوقعة  المبيعات  المتاحة عن  المعلومات  أفضل  المبيعات احجأإلى  اإلنتاج وأسعار  م 

المستخدم   النمو  السوق. معدل  لتطور  اإلدارة  توقعات  بناًء على  اإلنتاج  لوحدات    للحصولوتكاليف  النقدية  بعد    توليدالتدفقات  النقد 
دى الطويل ارة أن معدل النمو المقدر المستخدم ال يتجاوز متوسط معدالت النمو على المد اإلدتعتق.  في السنة٪  ١الخمس سنوات هو  

بنسبة   النقدية  التدفقات  تم خصم  الشركة.  أنشطة  السنة٪  ١١في  المعدل    في  المال  لرأس  المرجح  التكلفة  متوسط  أساس   وفق على 
  توليدقابل لالسترداد كان أعلى من القيمة الدفترية لوحدات  المبلغ ال  ألنفي القيمة    وطهبهناك حاجة لتسجيل أي    تكن المخاطر. لم  

في    المعنية النقد   احتساب  م٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما  إن  المنفعة  .  ومعدل  قيمة  المبيعات  نمو  بمعدل  الخاصة  لالفتراضات  حساس 
  .الخصم

  
  اإلستهالك المحمل للسنة مصروف وزيعت ٤-٥
  

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١    إيضاح   
  ١٤٫٦١٠٫٩٦٩    ١٤٫٠٠٦٫٣٩٩    ٢٣  يعات تكلفة مب

  ٢٦٨٫٨٠٧    ٢٦٨٫٦٣٩    ٢٤  بيع وتسويق  مصاريف
  ٦٩٦٫٨٥٢    ٧٢٠٫٩٩٧    ٢٥  مصاريف عمومية وإدارية

  ١٥٫٥٧٦٫٦٢٨    ١٤٫٩٩٦٫٠٣٥      اإلجمالي 
  
  يجارإ عقود زاماتوالت موجودات حق اإلستخدام  -٦

  .)  ٥(راجع إيضاح  سنة  ٢٣إلى  ١٠ين ب عقود اإليجار  إليجار على مختلف. تتراوح مدة عقد اتقوم الشركة بإيجار أراضي
 
  إلستخدامموجودات حق ا ١-٦
  

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١    التكلفة
  ٥٫٤٦٣٫٠٥٨    ٥٫٤٦٣٫٠٥٨     يناير ١في
  ٥٫٤٦٣٫٠٥٨    ٥٫٤٦٣٫٠٥٨     ديسمبر ٣١في

          ك المتراكماإلستهال
  ٧٥٠٫٩٠٨    ١٫٥٠١٫٨١٦     يناير ١في

  ٧٥٠٫٩٠٨    ٧٥٠٫٩٠٨     كإستهال
  ١٫٥٠١٫٨١٦    ٢٫٢٥٢٫٧٢٤     يسمبر د٣١في

  ٣٫٩٦١٫٢٤٢   ٣٫٢١٠٫٣٣٤     يةصافي القيمة الدفتر
  
  عقود اإليجار  إلتزامات ٢-٦
  
    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

  ٤٫٥٨١٫٨٥٦    ٤٫١٣٠٫٦١١     يناير ١في
  ٢٤٥٫٣١٨    ٢١٣٫٨٦١     ائدةمصروف ف
  ) ٦٩٦٫٥٦٣(    ) ٧٩٢٫٠٦٣(     مدفوعات 

  ٤٫١٣٠٫٦١١    ٣٫٥٥٢٫٤٠٩     ديسمبر ٣١في
-٢٥ -  



 

 

  
  (معدنية)  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  نتهيةللسنة الم
  ودية)السع(جميع المبالغ بالرياالت 

  
 
  تتمة)( إيجارعقود  موجودات حق اإلستخدام وإلتزامات  -٦
  

  : ي كما يليمالقائمة المركز الفي  العرض
 

      ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٣٫٥٥٧٫٢٩٠    ٢٫٩٤١٫٠٩٧        جزء غير متداول 

  ٥٧٣٫٣٢١    ٦١١٫٣١٢        جزء متداول
        ٤٫١٣٠٫٦١١    ٣٫٥٥٢٫٤٠٩  

  
على التدفقات    داد الجدول بناءً ات عقود اإليجار. تم إعمطلوبتبقي للشركة المتعلق بلمالتعاقدي ااالستحقاق    آجالالجدول التالي    يفصل

  التدفقات النقدية. أصل فائدة ول على حد سواء جار. ويشمل الجدوعقود اإلي اللتزاماتدية غير المخصومة لنقا
 

      ٢٠٢١   ٢٠٢١  
  ٧٩٢٫٠٦٣    ٧٩٢٫٠٦٣        واحدة خالل سنة

  ٢٫٧٣٠٫١٢٦    ١٫٩٣٨٫٠٦٣        مسة سنواتمن سنتين إلى خ
  ١٫٥١٦٫٤٨٨    ١٫٥١٦٫٤٨٨        أكثر من خمسة سنوات

        ٥٫٠٣٨٫٦٧٧    ٤٫٢٤٦٫٦١٤  

  
  موجودات غير ملموسة  -٧
 

  برمجيات إلكترونية
  

    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
          

          تكلفة
  ١٠٫٧١٣٫٩٠٤    ٩٫٤٠٥٫٨٨٤    يناير  ١الرصيد في 

  ) ١٫٣٠٨٫٠٢٠(    -    مشطوبات 
  ٩٫٤٠٥٫٨٨٤    ٩٫٤٠٥٫٨٨٤    ديسمبر ٣١الرصيد في 

          إطفاء
  ٥٫٩٠١٫٧٨٣    ٦٫٤٧٤٫٩٤٠    ر يناي ١الرصيد في 

  ١٫٨٨١٫١٧٧    ١٫٨٨١٫١٧٧    ةلسنمحمل ل
  ) ١٫٣٠٨٫٠٢٠(    -    مشطوبات 

  ٦٫٤٧٤٫٩٤٠    ٨٫٣٥٦٫١١٧    ديسمبر ٣١رصيد في ال
  ٢٫٩٣٠٫٩٤٤    ١٫٠٤٩٫٧٦٧    صافي القيمة الدفترية

  
  
  
  
  

-٢٦ -  
  
  



 

 

  
  بك المعادن (معدنية) ية لتصنيع وسالشركة الوطن

  (شركة مساهمة سعودية)
  الية حول القوائم الم إيضاحات

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  ةتهيللسنة المن
  )(جميع المبالغ بالرياالت السعودية

  
 
  يةإستثمارمتلكات م -٨
  

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
          تكلفة

  ٦٫٧٨٣٫٩٥٠    ٦٫٧٨٣٫٩٥٠    في بداية السنة 
    ٦٫٧٨٣٫٩٥٠    ٦٫٧٨٣٫٩٥٠  

          ك المتراكماإلستهال
  ٤٫٥٤٨٫٦٤٢    ٤٫٧٤٩٫٧٩٤    في بداية السنة 

  ٢٠١٫١٥٢    ٢٠١٫١٥٢    محمل للسنة
  ٤٫٧٤٩٫٩٧٤    ٤٫٩٥٠٫٩٤٦    في نهاية السنة
  ٢٫٠٣٤٫١٥٦    ١٫٨٣٣٫٠٠٤    الدفتريةصافي القيمة 

  
العادلة وفقً  القيمة  للغرض اإلفصاح عن  المحاسبةا  تقييم  "  يةإستثمارات  ممتلك"  ٤٠الدولي    متطلبات معيار  بإجراء  ، قامت اإلدارة 

لممتلكات ف  يةإلستثمارا  هامستقل  العادلة  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ي  كما  القيمة  وحددت  اإلستثمارية  م  لایر  ون  ملي  ٩٫٨  بمبلغللممتلكات 
  .مليون لایر سعودي) ٩٫٨م:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( سعودي

    
مستقل  تم   تقييم  عبد  / السيد  هو  مستقلمقيم    بواسطةستثمارية  اال  الشركة  لممتلكاتإجراء  الحمود  حمد  أحمد  رقم    خيصتر  العزيز 

من  ترخيصتم  (  ١٢١٠٠٠٠٨٤٩ السعودية    بلقه  القيمينالمعتمد  للمقيمينالهيئة  لتحديد  العاد)  اإلستثماريةلة  ة   ٣١في  كما    للممتلكات 
  . م٢٠٢١ديسمبر 

  
  خرخل الشامل اآلخالل الد بالقيمة العادلة من محددةت حقوق ملكية إستثمارا -٩

شركة  في رأس مال  ٪  ١٠  بنسبة  ستثمارإلاعلى    م٢٠١٩وبر  أكت  ٢٧في  لمنعقد  في اجتماعه ا  مجلس إدارة الشركة  قرر ،  م٢٠١٩  في
للصناعة للمركبات  بمبلغ    مستثمر الشركة  ال،  سنام  سعودي.   ٣٫٨فيها،  لایر  سنام  شركة  شركة  ل  المبدئيالمال    رأس  كان  مليون 

ً مليون لایر سعودي تم زيادته  ٠٫١ للمركبات للصناعة   . م٢٠١٩ي ف اهمين فيهاالمسقبل ن لایر سعودي من مليو  ٣٧٫٥إلى  الحقا
  

الشامل اآلخر عند االعتراف األولي.   الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  الشركة بتصنيف هذا االستثمار  سنام شركة  ألن    نسبةقامت 
التكلفة   فإن،  المعدلة  موجوداتالصافي    طريقة، استناًدا إلى  أنه  اإلدارةقررت  فقد  ،  في مرحلة التطوير / التكوين  للمركبات للصناعة
  . م٢٠٢١ديسمبر   ٣١في كما  لقيمتها العادلةهي أفضل تقدير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٢٧ -  
 
  
  



 

 

 
  (معدنية)  المعادنالشركة الوطنية لتصنيع وسبك 

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  سنة المنتهيةلل
  ودية)عالرياالت الس(جميع المبالغ ب

  
  

  مخزونال -١٠
  

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ٢٥٫٨٨٦٫٨٤٠    ١٩٫٠٥٤٫٨٢١    ممواد خا

  ٦٦٫٩١٢٫٣٢٧    ٤٠٫٨٠٨٫٦٣٧    امة الصنعبضاعة ت
  -    ١٧٫٠٥٣٫٣٦٣    بالطريق بضاعة 

  ٧٫٥٩٦٫٦٨١    ١٠٫٩٠٥٫٧٥٣    بضاعة تحت التصنيع
  ٨٫٩١٤٫٤٦٤    ٨٫٥٠٥٫٢٩٣    قطع غيار 

  ٣٫٣٠٨٫٣٣٥    ٣٫١٦٥٫٧١٨    مواد مستهلكة ومخزون آخر 
    ١١٢٫٦١٨٫٦٤٧    ٩٩٫٤٩٣٫٥٨٥  

  ) ٧٫٠٤٣٫٨٧٣(    ) ٤٫٧٨١٫٣٥٦(    مخزون بطئ الحركة  مخصص ناقصاً :
    ١٠٥٫٥٧٤٫٧٧٤    ٩٤٫٧١٢٫٢٢٩  
 

  مخصص المخزون بطئ الحركة كما يلي : الحركة في
  

        ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٧٤٫٧٢٦    ٧٫٠٤٣٫٨٧٣         ير ينا ١الرصيد في 
  ٦٫٩٦٩٫١٤٧    ٤١٥٫٨٦٠         محمل للسنة

  -    ) ٢٫٦٧٨٫٣٧٧(         عكس 
 ٧٫٠٤٣٫٨٧٣   ٤٫٧٨١٫٣٥٦        بر ديسم ٣١الرصيد في 

  
  

    تجاريةالدينة مالذمم ال -١١
  

     ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٩٢٫٠٧٤٫٠٥٦    ٩٩٫١٠٤٫٣٢٨     ذمم مدينة تجارية 

  ) ١٥٫٨٦٠٫٨٥٢(    )٢٠٫٥٥٠٫٩٢٠(     هبوط ذمم مدينة تجارية
    ٧٦٫٢١٣٫٢٠٤   ٧٨٫٥٥٣٫٤٠٨ 
  
  لي : كما ي الذمم المدينةهبوط حركة في ال
  

       ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ١٣٫١٢٥٫٣٤٧    ١٥٫٨٦٠٫٨٥٢        ير ينا ١د في لرصيا

  ٢٫٧٣٥٫٥٠٥    ٤٫٩٤٩٫٨٢٤        محمل للسنة
  -    ) ٢٥٩٫٧٥٦(        مشطوبات 

  ١٥٫٨٦٠٫٨٥٢    ٢٠٫٥٥٠٫٩٢٠        ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  

  لي :كما ي هو  نة التجاريةتحليل تعمير الذمم المدي
  

   ٣٦١من كثر أ     ٣٦٠-١٨١     ١٨٠-٩١     ٩٠-١     غيرمبالغ       يإجمال    

ً     مستحقة     لرصيد القائما       يوما     يوما     يوما     يوما

  ١٩٫٦٤٤٫٥٩٢    ٦٫٠٠٠٫٠٦٠    ٦٫١٧٦٫٧٥٣    ٢٨٫٢٩٢٫٨١٣    ٣٨٫٩٩٠٫١١٠    ٩٩٫١٠٤٫٣٢٨    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  ١٥٫٤٧٢٫٦٣٢    ١٢٫٣٥٩٫٩٣٨    ٨٫٧١٦٫٠٠٨    ٢٤٫٠٦٨٫٦١٧    ٣١٫٤٥٦٫٨٦١    ٩٢٫٠٧٤٫٠٥٦    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  
  

-٢٨ -  
  

  



 

 

  
  بك المعادن (معدنية) لتصنيع وسطنية الشركة الو

  مة سعودية)(شركة مساه
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١مبر ديس ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  خرىاألنة مديالذمم المدفوعات مقدماً وال -١٢
  

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ً  ريف مدفوعةمصا   ٢٫٢٦٧٫٩١٧    ٢٫٥٢١٫٨٣٠    مقدما

  ٢٫٨٠٤٫٦٣٧    ٢٫١٨٨٫٩٢٧    لموردين  مقدمةفعات د
  -    ٦٧٦٫٥٧٩    بنكيهامش ضمان 

  ٢٩٢٫٠٤٨    ١٫١٠٤٫٦٧٥    ذمم مدينة أخرى
    ٥٫٣٦٤٫٦٠٢    ٦٫٤٩٢٫٠١١  
  

  نقد وما في حكمهال -١٣
  

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ١٤٫٢١٠    ١٧٫٠٠٠    بالصندوق نقد
  ٢١٫٩٥٨٫١٨٧    ٩٨٫٠٨٥٫٧٠٥    بالبنوك  نقد

  ١٤٫٦١٩٫٩٢٢    ٤٩٫٤٣٢٫٦٥٠    وتحت الطلب جلودائع أل
    ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩    ١٤٧٫٥٣٥٫٣٥٥  

  
لفترات إستحقاق أصلية أقل من ثالثة    في السنة  ٪٢٫٦٥ى  إل  ٪ ١بين    ما  راوحت تحمل معدل ربح ي  ةك المحليوع البنم  لالودائع ألج

  أشهر. 
 

  رأس المال  -١٤
رأس  سعودي    ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠  والمدفوعالمصدر  مال  ال  يبلغ  سع  ٢٨١٬١٢٠٬٨٩٠:  م٢٠٢٠(ريـال  الى)  وديلایر    مقسم 

  .سعودي ـالري  ١٠ سهمقيمة كل ) سهم ٢٨٫١١٢٫٠٨٩م : ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( سهم  ٣٥٫٤٠٠٫٠٠٠
  

 السنة  ونهاية  سهم في بدايةتسوية األ
  

    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٢٨٫١١٢٫٠٨٩    ٢٨٫١١٢٫٠٨٩    يناير   ١كما في  عدد األسهم المصدرة

  -    ) ٤٫٧١٢٫٠٨٩(    ابل خسائر متراكمةت حصص مقاتسوي
  -    ٢٣٫٤٠٠٫٠٠٠   إصدار األسهم قبل  الي عدد االسهمإجم

  -    ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠      أسهم إصدار
  ٢٨٫١١٢٫٠٨٩    ٣٥٫٤٠٠٫٠٠٠    ديسمبر ٣١كما في  رةمصدعادية رأس مال أسهم عدد 
  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠    عوديلایر س -ومدفوعة بالكامل  مصدرةعادية رأس مال أسهم 

  
  نظاميإحتياطي   -١٥
 ً تالعق  وفقا نسبة  الشركةقامت  ركة،  لشا  سيسد  بتخصيص  نظامي  إحتياطي  هذا   يساوي  حتى   الدخل  صافي  من  ٪١٠  بتكوين 

  ٪ من رأس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. ٣٠ نسبة  اطياالحتيـــ
  
  

-٢٩ -  
  
  



 

 

  
  ة) (معدنيوسبك المعادن الشركة الوطنية لتصنيع 
  (شركة مساهمة سعودية)

  ئم المالية واضاحات حول القإي
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  قروض طويلة االجل  -١٦

  
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

  ٢٥٫١٥٠٫٠٠٠    ٢١٫٨٥٠٫٠٠٠  صندوق التنمية الصناعية السعودي
  ) ١٫٠٨٢٫٦٦٦(    ) ٦٣٤٫٦٦٦(  لةناقصاً : اعباء مالية مؤج

  ) ٣٫٣٠٠٫٠٠٠(    ) ٤٫٤٠٠٫٠٠٠(   ولناقصاً : جزء متدا
  ٢٠٫٧٦٧٫٣٣٤    ١٦٫٨١٥٫٣٣٤  
       

  ٣٩٫٨٠٠٫٠٠٠    ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  قروض أخرى من بنوك محلية
 ً   ) ١٣٫٤٠٠٫٠٠٠(    )١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(   : جزء متداولناقصا

  -   ٢٦٫٤٠٠٫٠٠٠  
  ٤٧٫١٦٧٫٣٣٤    ١٦٫٨١٥٫٣٣٤  ر متداولجزء غي -إجمالي القروض طويلة األجل

  ١٦٫٧٠٠٫٠٠٠    ٢٢٫٤٠٠٫٠٠٠  لجزء متداو -طويلة األجل وضإجمالي القر
  

  قرض من صندوق التنمية الصناعية السعوديأ) 
الشركة للشركة. هذا  ع  م٢٠١٨  في  حصلت  التوسعة  لتمويل جزء من مشروع  السعودي  الصناعية  التنمية  لى قرض من صندوق 
لل قابل  اقساالقرض  على  إبتداًء    ط نصفسداد  متساوية  غير  ديسمبر  مسنوية  على    وهو مضمون   م٢٠١٩ن  إذنية ورهن  بسندات 

على بعض التعهدات   القرضويحتوى  م.  ٢٠٢٥ل  أبري  بحلوللسداد بالكامل  معدات الشركة. القرض قابل لو  مصنعممتلكات،  بعض  
  . ةالمحافظة على نسب مالية معين التى تتطلب من بين أمور اخرى

  
  ك محلية  ن بنوقروض مب) 

  قاً) ابس  والبنك األهلي التجاري(  السعوديك السعودي البريطاني والبنك األهلي  البنهما    ،القروض من بنكينتم الحصول على هذه  
 التوسعة للشركة.  عوشرلتمويل تكاليف م

  
في ديسمبر .  وديالسعالبنك األهلي  مليون لایر سعودي من    ١٢قرض جديد بمبلغ  تسهيل في شكل  على    م٢٠١٨  في  حصلت الشركة

زائداً    سايبور. كان هذا القرض خاضعًا لهامش الربح  التوسعةالقرض لتمويل مشروع    . كان هذالد القرض بالكام، تم سدام٢٠٢١
 بسندات إذنية. وكان مضمونًاهامش 

  
يون لایر سعودي مل  ١٨منها  سعودي،  مليون لایر    ٥٠تم تقديم قرض البنك السعودي البريطاني وفق شروط صيغة المرابحة بحد  

اقساط نصف  مليون لایر سعودي).    ٢٩:  م٢٠٢٠بر  ديسم  ٣١(  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١قائمة كما في   للسداد على  قابل  القرض  هذا 
مدىسنوية   سنوات    على  القرض  ٢٠١٨من    ابتداءً خمسة  هذا  يخضع  ربحم.  مضمون    لهامش  وهو  هامش  زائداً  سايبور  بمعدل 

 . م٢٠٢٢يناير  ٥الكامل في رض بسداد هذا الق  تم بسندات إذنية.
  
  :  م٢٠٢١ديسمبر   ٣١كما في  المجمعة القروض طويلة االجلقاقات ستحبالغ إمما يلي اجمالي في
  

     صندوق التنمية    سعودي البنك ال  
  اإلجمالي    الصناعية السعودي  البريطاني  

٢٢٫٤٠٠٫٠٠٠   ٤٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٢٢  
٥٫٨٠٠٫٠٠٠   ٥٫٨٠٠٫٠٠٠  - ٢٠٢٣  
٧٫١٠٠٫٠٠٠   ٧٫١٠٠٫٠٠٠  - ٢٠٢٤  
٤٫٥٥٠٫٠٠٠   ٤٫٥٥٠٫٠٠٠  - ٢٠٢٥  

 ٣٩٫٨٥٠٫٠٠٠   ٢١٫٨٥٠٫٠٠٠  ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  
  
  

-٣٠ -  
  
 



 

 

  
  دنية) (معة لتصنيع وسبك المعادن الشركة الوطني

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  السعودية) االتالمبالغ بالري(جميع 

  
  

  كافآت الموظفينإلتزامات م -١٧
  

   ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧    ٢٨٫٠١٥٫٦١٤    يناير  ١الرصيد في 
  ٣٫٣٩٧٫٤١٧    ٤٫١٩٦٫٣٠٩    خسارة ربح أو -محمل للسنة 
          دخل  -إعادة قياس على إلتزامات مزايا محددة   ربح(خسارة) / 
  ) ٤٤٠٫٨٤٧(    ٢٫٦٧٥٫٩٥٤    شامل آخر 
  ) ١٫٨٠٦٫٤٤٣(    ) ٧٤٩٫٨٦٨(    السنة خالل مدفوعات

 ٢٨٫٠١٥٫٦١٤   ٣٤٫١٣٨٫٠٠٩    ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  األخرى ت مكافآت الموظفين إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة وقياس إلتزاما
  قعة. المتواإلئتمان وحدة ة بإستخدام طريقة إكتواريات تقييمإلتزامات نهاية الخدمة بواسطة  خطط يتم تحديد

  
  ديسمبر:  ٣١ دد كما فيت الموظفين المحل التالي مكونات إلتزام مكافآلجدويمثل ا

  
  خطة مكافأة نهاية الخدمة    
    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧    ٢٨٫٠١٥٫٦١٤      يناير ١كما في 
          ى الربح أو الخسارة محمل عل

  ٢٫٤٦٢٫٧٧٥    ٣٫٥٧٤٫٣٩٤    تكلفة خدمة حالية 
  ٩٣٤٫٦٤٢    ٦٢١٫٩١٥    تكلفة فوائد

    ٣٫٣٩٧٫٤١٧    ٤٫١٩٦٫٣٠٩  
          خرلدخل الشامل اآلمحمل على ا

  ) ٤٤٠٫٨٤٧(    ٢٫٦٧٥٫٩٥٤    إعادة قياس إلتزامات مزايا محددة  ربحخسارة) / (
  ) ١٫٨٠٦٫٤٤٣(    ) ٧٤٩٫٨٦٨(    خالل السنة مدفوعات
  ٢٨٫٠١٥٫٦١٤    ٣٤٫١٣٨٫٠٠٩    ديسمبر ٣١كما في 

  
  الهامةاإلفتراضات 

  
    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٪ ٢٫٢٥    ٪ ٢٫٤٥    لسنةفي امعدل الخصم 
  ٪ ٢٫٧٥    ٪ ٢٫٩٥    لسنة دة الرواتب في امعدل زيا

  سنة  ٦٫٥    سنة  ٦٫٥    زمنيةالمدة ال
  

  لإلفتراضات الهامة : فيما يلي تحليل الحساسية
  

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
          الخصم   معدل

  ٢٥٫٩٨٢٫٢٩٥    ٢٥٫٦٦٣٫٤٦٣    معدل خصم  ٪١+ 
  ٣٠٫٣٤٥٫٠٣٠    ٢٨٫٤٧٣٫٦٣٤    معدل خصم  ٪١ -

          ل رواتب  معد
  ٣٠٫٣٠٨٫٩٧٤    ٢٨٫٥٨٨٫٦٢٥    بمعدل روات ٪١+ 
  ٢٥٫٩٧٢٫٩٥٠    ٢٥٫٥٣٢٫٤٤٢    معدل رواتب ٪١ -
  

-٣١ -  



 

 

  
  ) صنيع وسبك المعادن (معدنيةالشركة الوطنية لت

  سعودية) (شركة مساهمة
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  عودية)الس الغ بالرياالت(جميع المب

  
 

  خرىاأل دائنة ال  ذممال تجارية والدائنة الذمم ال -١٨
  

   ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ١١٫٧٠٧٫٢٣٢    ١٠٫٦١٦٫٧٨٨    ذمم دائنة تجارية  

  ١٢٫١٠٨٫٤١٢    ١٤٫٦٢٩٫٣٢٦    اوراق دفع  
    ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤    ٢٥٫٢٤٦٫١١٤  
  

  االجل ةض قصيروقرال -١٩
بن  ترتيبات تسهيالت  بعمل  الشركة  ("التسهيالقامت  بنوك محليةكية  العامل  رأس    لمتطلبات  ت") من   فتح خطاباتشكل    فيالمال 

.  ق الدفع خالل سنة واحدةاألجل تستح  . القروض قصيرةوإعادة تمويل خطابات إعتماد وقروض قصيرة االجلت مستندية  إعتمادا
التكلفة  التسهيالت    هذه  تحمل فوق  مضاف  معين مبلغ  هامش  زائداً  بسنداو  ،("سايبور")  في    .إذنيةت  مضمونة  ديسمبر    ٣١كما 

 لایر سعودي)   ٥٫٠٠٠٫٠٠٠:  م٢٠٢٠سمبر دي ٣١كة هذه التسهيالت (لم تستخدم الشر ،م٢٠٢١
  

 خرى األمطلوبات المستحقات وال -٢٠
  

   ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
          طرح  رفض المستحق الدفع للمساهمين على حساب 

  -    ٢٦٫٣٠٠٫٣٢٣    )  ١-٢٠( إيضاح  واألسهم الصغيرة 
  ٥٫٤٨٤٫٢٢٨    ٥٫٩٧٩٫٦٧٥    الموظفين حقات متعلقة بمست

  ٦٨٠٫٠٦٩    ٦٨٠٫٠٦٩    حقةركية مسترسوم جم 
  ٤٫٢٩٥٫٠٩٨    ٢٫٣٧٤٫٤٣٦    مصاريف مستحقة

  ١٫٠٢٨٫٣٨٨    ١٫٧٠٦٫٠٥٠    ات مقدمة من عمالء دفع
  ٧٦٠٫٢٤٣    ٧٦٠٫٢٤٣    الدفع مستحقة أرباحتوزيعات 

  ١٫٠٣٢٫٣٨١    ١٫٥٦١٫٧٣٠    ضريبة قيمة مضافة
  ٣٫١٢٩٫٢٦٢    ٤٫٧٠٧٫٨٠٦    ت أخرى مطلوبا

    ١٦٫٤٠٩٫٦٦٩    ٤٤٫٠٧٠٫٣٣٢  
  

كليًا أو جزئيًا في األسهم االكتتاب  في    الذين لم يمارسوا حقهم    لحملة حقوق األولويةالتعويض النقدي  مبلغ  وهو يمثل صافي    ١-٢٠
ول الكسورالجديدة  الشركة  مستحقي  إلعالن  بتاريخ    وفقًا  تداول  تمث٢٠٢١ديسمبر    ٢٠في  مبالغ  .  الذي   النقدية  يضتعوالل  المبلغ 

  . الكسور األسهم و الجديدةسهم األبيع  متحصالت اوز سعر الطرح من صافييتج
  زكاةلا -٢١

  العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة كما يلي :  )أ 
  
       ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

  )١٩٠٫٨١١٫١٠٣(    )١٧٥٫٣٦٧٫٢٩١(        متداولةموجودات غير 
  ٧٨٫٧٤٠٫٢٣٨    ٥٣٫٨٩٤٫٤٤٠        مطلوبات غير متداولة
  ٣٠٨٫٥١٠٫٨٦٧    ٢٦٨٫١٣٧٫١٣٠        حين اإلفتتارصيد حقوق المساهمي

  ) ٣٥٫١٣٥٫٥٩٣(    )٢٤٫٨٠٧٫٢١٥(        خسارة قبل الزكاة صافي 
  
  
  

-٣٢ -  
  



 

 

 
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) 

  شركة مساهمة سعودية)(
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ي ف  للسنة المنتهية
  لسعودية)(جميع المبالغ بالرياالت ا

  
 

  ة (تتمة)زكاال -٢١
  
  لي:خالل السنة كما ي الزكاةالحركة في مخصص ) ب
  

   ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٥٫٥٥٠٫٠٠٠    ٥٫١٨٠٫٠٠٠    يناير  ١الرصيد في 
  ٥٫٦٧٨٫٩٩١    ٤٫٣٢٢٫٨٦٥    محملة للسنة

  ) ٦٫٠٤٨٫٩٩١(    ) ٤٫٨٦٢٫٨٦٥(    مدفوعة خالل السنة 
 ٥٫١٨٠٫٠٠٠   ٤٫٦٤٠٫٠٠٠    رديسمب ٣١د في يالرص

  
  ط ج) موقف الرب

ال   وسندات اإلستالم م وحصلت على الشهادات المطلوبة  ٢٠٢٠مبر  ديس  ٣١لسنة المنتهية في  شركة اقراراتها الزكوية حتى اقدمت 
  م . ٢٠١٨حتى  هيئة الزكاة والضريبة والجماركالزكوية مع   هاة ربوط نهت الشركأكما .  الرسمية

  
استلمنةالس  خالل الشركة  ،  فبإجما  م٢٠٢٠و    م٢٠١٩للسنوات    الربوطت   مبلغ  سدادتم  لایر سعودي    ٥٦٥٫٠٧٧بمبلغ  روقات  لي 

 المتبقي. وتم تقديم استئناف على المبلغ ة والجماركهيئة الزكاة والضريبلى  سعودي منها إلایر  ٦٤٫٣١٤
  

 يرادات اإل -٢٢
  

        ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢    ٢٢٧٫٠١٧٫٦٠٥        إيرادات

  
  تصنيف اإليرادات ١-٢٢

  
  لتصنيف حسب المنتجأ) ا
  

        ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ١٣٦٫٢٤٩٫٦٥٠    ١٦٠٫٥١٥٫٢٨٨        الصلة  والمنتجات ذات منتجات االسالك المسحوبة

  ٦٩٫٧١٢٫٤٥٢    ٦٦٫٥٠٢٫٣١٧        المحاور والمسابك وقطع الغيار 
        ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢    ٢٢٧٫٠١٧٫٦٠٥  

  
  ية الجغراف ) التصنيف حسب المنطقةب

  
        ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ١١٩٫١٤٢٫١٣٠    ١٣٣٫٦٤٩٫٣٢١        محلى 

  ٨٦٫٨١٩٫٩٧٢    ٩٣٫٣٦٨٫٢٨٤        تصدير

        ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢    ٢٢٧٫٠١٧٫٦٠٥  

  
-٣٣ -  

  
  
 



 

 

  
  نية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) الشركة الوط
  همة سعودية)(شركة مسا

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  لمبالغ بالرياالت السعودية)ميع ا(ج
  
 

 تمبيعاالتكلفة  -٢٣
  

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١    إيضاح    
  ١٣٧٫٩١٩٫٨٧٩    ١٥٨٫٧٦٠٫٧٧٥         مواد خام مستهلكة 

  ٢٧٫٩٥٧٫٦١٣    ٣١٫٥٥٤٫٥٨٠         بالموظفين تكاليف متعلقة 
  ١٤٫٦١٠٫٩٦٩    ١٤٫٠٠٦٫٣٩٩      ٤-٥   ممتلكات، مصنع ومعدات كستهالإ
  ٧٥٠٫٩٠٨    ٧٥٠٫٩٠٨      ٦   مق إستخدادات حموجو ستهالكإ
  ١٫٢٧٥٫٣١٥    ١٫٢٧٥٫٣١٦         طفاء إ

  ٢٫٦٤٣٫٤٢١    ٢٫٠٨٤٫٤٥٤         وصيانةإصالح 
  ٨٫١٢٤٫٢٢٣    ٤٫٥٥٣٫٨١٤         خدمات

  ٦٫٩٦٩٫١٤٧    ) ٢٫٢٦٢٫٥١٧(      ١٠   حركة ئ الس) / مخصص مخزون بط(عك
  ٢٫٤٣١٫٦٣٣    -         ققةشطب مخزونات إلى صافي القيمة المح 

  ٢٫٣٢٥٫٧٥٨    ٣٫٠٦٢٫١٥٨         أخرى 
        ٢٠٣٫٩٦٠٫٠٩٧   ٢١٣٫٧٨٥٫٨٨٧ 

 
 توزيع ال يع وبال مصاريف -٢٤

  
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١    إيضاح    

  ٥٫٠٤٢٫٥١٨    ٥٫٦٧٧٫٨٧٣         تكاليف متعلقة بالموظفين 
  ٥٫٩٩١٫٠٢١    ٤٫٤٩٤٫٢٢٣         ع  نقل وتوزي

  ٢٢٤٫٢٥٠    ١٫٥٧٧٫٣٢٣         أتعاب إستشارية
  ٢٦٨٫٨٠٧    ٢٦٨٫٦٣٩      ٤-٥   ستهالك إ
  ١٣٤٫٣٦٨    ١١٥٫٥٧٢         يجارإ

  ٢٧٠٫٣٥٠    ٢٠٨٫٢٧٦         تأمين 
  ٥٦٫١٥٣    ٥٩٫٩٧٧         منافع  

  ٧٢٫٥٨٤    ٢٧٫٣٨٧         دعاية  
  ١٣٩٫٩٣٤    ١٤٥٫٢٩٣         سفر   

  ٥٧٤٫٨٠٣    ٥٥٨٫٢٠٩         أخرى 
        ١٢٫٧٧٤٫٧٨٨   ١٣٫١٣٢٫٧٧٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٤ -  
  
  
  
  



 

 

  
  دنية) سبك المعادن (معالشركة الوطنية لتصنيع و

  همة سعودية)(شركة مسا
  المالية إيضاحات حول القوائم 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  يةللسنة المنته 
  مبالغ بالرياالت السعودية)(جميع ال

  
  

  داريةاإلعمومية وال مصاريفال -٢٥
 

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١   إيضاح     
  ١٠٫٩٩٢٫١٤١    ١٠٫١٢٥٫٨٨٠         تكاليف متعلقة بالموظفين 

  ١٫٧٣١٫٨٣٦    ١٫٣٧٧٫٦٤١         ية  اتعاب مهن
  ٨٩٨٬٠٠٤    ٩٢٢٫١٤٩    ٨،  ٤-٥     ك استهال
  ٦٠٥٫٨٦٠    ٦٠٥٫٨٦٠         اطفاء 

  ٢٧٣٫٨٦١    ٤٩٢٫٥٨٨         اصالح وصيانة
  ١٥٢٫٥٣٢    ٨٨٫٤٩٦         سفر   

  ٢٩١٫٤٤٦    ٣٣٧٫٦٥٤         هاتف ومرافق 
  ١٣٨٫٤٣٨    ١٤٣٫٢٦٥         تأمين 

  ٤٠٦٫٢٥٢    ٤١٧٫١١٣         امن وحراسة  
  ١٫٤٧٨٫٥٢٠    ١٫٤٧٠٫٠٠٠         ةمصاريف مجلس اإلدار
  ١٫١١١٫٤٨٣    ١٫٤٤٩٫٦٧٤         تمصاريف تقنية معلوما

  ٧١٠٫٠٠٠    ٥١٤٫٧٨٠         اخرى 
        ١٨٫٧٩٠٫٣٧٣   ١٧٫٩٤٥٫١٠٠ 
  

  خرىاأل يرادات اإل -٢٦
  

   ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٣٦٣٫٨٢٩    ٩٣٣٫١٢٢   بيعات خردةم

  ٢٩٤٫٥٠٠    ٣٣٧٫٠٨٣     ييجارإ دخل
  ) ٢٦٢٫٩٤٣(    ) ٤٤٫١١٧(     عمالت اجنبية تحويل خسارة

  ) ١٢٫٩٠٤(    ) ٢٢٩٫٣٦٣(   ومعدات    ، مصنعتلكاتمم إستبعاد / شطب سارةخ 
  ٤١٤٫٢٣٣    ٢٠٩٫١٦١   رى أخ
   ٧٩٦٫٧١٥   ١٫٢٠٥٫٨٨٦ 
  

  لتزامات اإلطارئة والحداث األ -٢٧
  : كة تتمثل بما يلي اإللتزامات القائمة على الشرو األحداث الطارئة نإديسمبر  ٣١كما في أ) (
  

    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٢١٫٨٤٢٫٨٥٣    ٤٠٫٦٠٦٫٠٧٩    تندية ت مسعتماداإ

  ٥٥٫٧٥٠    ٣٧٦٫٨٧٠    خطابات ضمان 
  

:  م  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  ال سعوديمليون ريـ  ١٫٥ئمة بمبلغ  ة قا، لدى الشركة التزامات رأسماليم ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  (ب)  
 . النتاجتوسعة وتطوير خطوط ا ريع المشابمتعلقة  مليون لایر سعودي)  ١٫٤

 
  عالقة  الطراف ذات األرصدة مع األمعامالت وال -٢٨

العالقة   ذات  االطراف  االمساه  منتتكون  واألطراف  الرئيسيين  بواسطتهم ل مين  عليهم  والمسيطر  اإلومجل  متحكم  وموظفي س  دارة 
لديهم سلطاإل الذين  األشخاص  هم  الرئيسيون  اإلدارة  الرئيسيين. موظفو  وتدارة  تخطيط  المنشأةة ومسؤولية  أنشطة  ومراقبة   وجيه 

مب  بشكل غير  أو  (سواء  مباشر  للشركة  مدير  أي  ذلك  في  بما  تنفيذاشر  عليها  كان  متفق  بشروط  المعامالت  تتم  ذلك).  غير  أو  ياً 
ق متبادلة متف بشروط    عامل مع المعامالتتيتم ال  واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.  يتم إعتماد شروط لة و بصورة متباد

  .من قبل إدارة الشركة عامالتوأحكام هذه الم  شروط على ، وتتم الموافقةعليها
  

-٣٥ -  



 

 

  
  طنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) لشركة الوا

  (شركة مساهمة سعودية)
  الية ات حول القوائم المحإيضا

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  دية)(جميع المبالغ بالرياالت السعو

  
 

  ة)عالقة (تتمال طراف ذاتاألرصدة مع األت ومالمعاال -٢٨
  المعامالت مع االطراف ذات العالقة ١-٢٨

 . بالنيابة عن الشركة المسددة يفرالمصاوالتي تشمل بشكل رئيسي ،  مساهم، التصنيع الوطنيةمعامالت مع شركة   أجرت الشركة
  

   ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ٦١٤٫٤٤٢    ٤١١٫٤٦٢    يناير ١الرصيد كما في 

  ٢٫٧٦٩٫٧٦٨    ١٧٫٨٣٩    بالنيابة عن الشركة  فوعةمدمصاريف  
  ) ٢٫٩٧٢٫٧٤٨(    ) ٤٢٩٫٣٠١(    بواسطة الشركة  مدفوعةلغ مبا

 ٤١١٫٤٦٢   -    ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  

  رية والذمم الدائنة االخرى.دائنة التجان الذمم الضمالرصيد أعاله 
  

  معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين  ٢-٢٨
  

   ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ٤٫٢٨٠٫٩٤٨    ٤٫٥٧٠٫٨٣٤    التنفيذييناء اإلدارة مدر
  ١٫٤٧٨٫٥٢٠    ١٫٤٧٠٫٠٠٠    اريف وبدالت مجلس اإلدارة مص

    ٥٫٧٥٩٫٤٦٨   ٦٫٠٤٠٫٨٣٤ 
  

  يةمعلومات القطاعال -٢٩
وفيما  ركة.  ما يتعلق بأنشطة الش اإلدارة في  بواسطة  األعمالارير الداخلية في الشركة، تم اعتماد قطاعات  اصدار التق  نظام فق مع  بالتوا
  :قطاعات األعمالحسب  والمطلوبات لموجوداتا، ولربحإجمالي او ،كةمبيعات الشريلي 

  
  اإلجمالي    قطاع الصناعات الهندسية     ع الصناعات  اقط  

     ن شكيل المعادوت   حويلية الت  ٢٠٢١
          ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٢٧٫٠١٧٫٦٠٥   ٦٦٫٥٠٢٫٣١٧   ١٦٠٫٥١٥٫٢٨٨   إيرادات
  ١٣٫٢٣١٫٧١٨   ٤٫٠٤٠٫٣٩٠   ٩٫١٩١٫٣٢٨  اجمالي الربح 

          ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥٠٢٫٦٦٠٫٢٩٤   ١٢٥٫٨٢٣٫١٢٩   ٣٧٦٫٨٣٧٫١٦٥  وداتجاجمالي المو

 ١٥٠٫٨٦٢٫١٩٨   ٤٧٫٥٤٠٫٠٦٦   ١٠٣٫٣٢٢٫١٣٢  باتاجمالي المطلو
  

  جمالي اإل   قطاع الصناعات الهندسية     قطاع الصناعات    
     وتشكيل المعادن    لية التحوي   ٢٠٢٠

          ٢٠٢٠مبر ديس ٣١ي نة المنتهية ف للس
  ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢   ٦٩٫٧١٢٫٤٥٢   ١٣٦٫٢٤٩٫٦٥٠   إيرادات

  ٢٫٠٠٢٫٠٠٥   ) ٣٬٥٧١٬٠٤١(   ٥٫٥٧٣٫٠٤٦  / ( الخسارة )  اجمالي الربح
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  كما

  ٤١٤٫٥٥٦٫٠٠٢   ١٣١٫٧٢٠٫٢١٥   ٢٨٢٫٨٣٥٫٧٨٧  اجمالي الموجودات
  ١٤٦٫٤١٨٫٨٧٢   ٤٤٫٩٦٢٫٩٠٦   ١٠١٫٤٥٥٫٩٦٦  جمالي المطلوباتا
  

  . ةالمملكة العربية السعودي داخل لشركةاعمليات جميع  تقع
  

-٣٦ -  
  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) 

  سعودية)همة ركة مسا(ش
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية
  غ بالرياالت السعودية)(جميع المبال

 
  السهم (خسارة) -٣٠

  رة العائدة إلى المساهمين العاديين الخسا
تم احتساب كل من الخسارة األساسية والمخففة لكل سهم باستخدام الخسارة المنسوبة إلى مساهمي الشركة كبسط ، أي لم تكن هناك 

خسارة ين المستخدمة في حساب  خسارة المنسوبة إلى المساهم. وتبلغ ال٢٠٢٠أو    ٢٠٢١حاجة إلجراء تعديالت على الربح في عام  
  مليون لایر سعودي) .  ٤٠٫٨١:  ٢٠٢٠(  ٢٠٢١لایر سعودي مليون عام   ٢٩٫١٣السهم 

  
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

ك المال  رأس  هيكلة  إعادة  آثار  دمج  بعد  للسهم  األساسية  الخسارة  احتساب  في  األسهم  لعدد  المرجح  في المتوسط  مذكور  هو  ما 
  و كما يلي:ه ١اإليضاح 

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ٢٩٫٥٢٠٫٨٢٢    ٢٩٫٦٤٩٫٦٨١   القائمة خالل السنة

  ) ١٬٣٨(    )٠٬٩٨(   الخسارة األساسية للسهم
  

الخسارة بعد الضريبة المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح   بتقسيماألساسية للسهم يتم احتساب الخسارة 
الشركة سهم تأثير مخفف على خسارة خالل السنة. ال يوجد  عدد األسهم العادية القائمةل . 

 .١٤تسوية األسهم مبينة في اإليضاح 
  

  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  -٣١
ين في السوق في تاريخ  بين المشارك  ةظمتمن  معاملة لتحويل إلتزام في    دفعههي السعر الذي سيتم إستالمه لبيع أصل أو  القيمة العادلة  

لتقليص حجم عملياتها بشكل   نيةلك  هنا  رة وليسالعادلة إلى إفتراض أن الشركة عبارة عن منشأة مستم  القيمة  فس. يستند تعريالقيا
  غير مواتية . معاملة بشروطب اإللتزامجوهري أو 

  
و  أ  أو وسيطصراف  حة بصورة جاهزة ومنتظمة من  مدرجة متاتعتبر األداة المالية أداة مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار ال

بصورة منتظمة على    الفعلية والتي تحدثالسوق    تر معامالسعاصناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية ، وتمثل تلك األ  ركةش
  أساس تجاري بحت.

  
لى مستويات يتم تصنيف القيم العادلة إ  اإلمكان .عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة بيانات السوق التي يمكن مالحظتها قدر  

  اليب التقييم كما يلي : مة في أستخدالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المسفي  لفةمخت
  

في   التى يمكن الوصول إليها  ماثلةتمالمطلوبات  االموجودات أو  ل) في سوق نشط لالمعدلة  غير(  المدرجةاألسعار    المستوى االول:
  . القياس  تاريخ

موجودات أو رصدها للكن  المدرجة ، والمضمنة في المستوى االول والتى من المم عار  األسف  ، بخال   المدخالت  الثاني:  ىالمستو
  ة (مشتقة من أسعار) . المطلوبات إما بصورة مباشرة (كأسعار) أو غير مباشر

  ) .وظةخالت غير الملحيانات السوق الملحوظة (المدتند على بالمدخالت للموجودات والمطلوبات التى ال تس الثالث: ىالمستو
 

ال الشركة  ، كما أن  ، تم تسجيل جميع األدوات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة    م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و    م٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  
تم تصنيفه  ل الدخل الشامل اآلخر الذي  بالقيمة العادلة من خال  المقومبأي أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة باستثناء االستثمار  تحتفظ  

المستوى   العادلة.  من    الثالثفي  للقيمة  الهرمي  في    القيمتقارب  التسلسل  األخرى  المالية  والمطلوبات  للموجودات   قائمةالدفترية 
  ها العادلة.قيمالمركز المالي 

 
  االدوات المالية حسب الفئات -٣٢

  
  موجودات مالية

    العادلة  قيمةبال  بالقيمة العادلة    
    خالل الدخل  من  من خالل     
  اإلجمالي   الشامل اآلخر  الربح والخسارة مطفأةفة التكلبال  

         ٢٠٢١ر ديسمب٣١
        بالقيمة  محددةأدوات حقوق ملكية 
        خل الشاملالعادلة من خالل الد

  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠ - -  اآلخر
  ٧٨٫٥٥٣٫٤٠٨  - - ٧٨٫٥٥٣٫٤٠٨   ذمم مدينة تجارية 
  ١٤٧٫٥٣٥٫٣٥٥  - - ١٤٧٫٥٣٥٫٣٥٥   هنقد وما في حكم

  ٢٢٩٫٨٣٨٫٧٦٣  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠ - ٢٢٦٫٠٨٨٫٧٦٣  
         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

        بالقيمة  محددةأدوات حقوق ملكية 
        ل الشاملالعادلة من خالل الدخ

 ٣٫٧٥٠٫٠٠٠ ٣٫٧٥٠٫٠٠٠- -  اآلخر
  ٧٦٫٢١٣٫٢٠٤  - - ٧٦٫٢١٣٫٢٠٤   ذمم مدينة تجارية 
  ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩  - - ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩   نقد وما في حكمه

  ١١٦٫٥٥٥٫٥٢٣ ٣٫٧٥٠٫٠٠٠ - ١١٢٫٨٠٥٫٥٢٣  
  

-٣٧ -  



 

 

  
  لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)  الوطنية ركةالش

  (شركة مساهمة سعودية)
  حول القوائم المالية إيضاحات 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  ودية)السع(جميع المبالغ بالرياالت 

  
 

  )(تتمة  ة حسب الفئاتاالدوات المالي -٣٢
 
  طلوبات مالية) م٢(
  

    بالقيمة العادلة من خالل       
  اإلجمالي    الربح او الخسارة   ة ة المطفأكلفبالت   

             ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ٣٩٫٢١٥٫٣٣٤    -    ٣٩٫٢١٥٫٣٣٤   قروض  

  ٢٥٫٢٤٦٫١١٤    -    ٢٥٫٢٤٦٫١١٤   وذمم دائنة أخرى  ذمم دائنة تجارية
  ٤٠٫٨٠٢٫٥٥٢    -    ٤٠٫٨٠٢٫٥٥٢   داولة أخرىومطلوبات مت مستحقات

   ١٠٥٫٢٦٤٫٠٠٠    -    ١٠٥٫٢٦٤٫٠٠٠  

             ٢٠٢٠ر ديسمب ٣١
  ٦٨٫٨٦٧٫٣٣٤    -    ٦٨٫٨٦٧٫٣٣٤   قروض  

  ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤    -    ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤   دائنة أخرىوذمم   ذمم دائنة تجارية
  ١٤٫٣٤٨٫٩٠٠    -    ١٤٫٣٤٨٫٩٠٠   ومطلوبات متداولة أخرى مستحقات

   ١٠٧٫٠٣١٫٨٧٨    -    ١٠٧٫٠٣١٫٨٧٨  

  
 دارة المخاطر الماليةإ -٣٣

  
  نظرة عامة

  لألدوات المالية : إستخدامهامن توى مجلس اإلدارة . الشركة عرضة للمخاطر التالية ر على مسخاط أنشطة إدارة الم تخضع
  
  .مخاطر اإلئتمان  •
  .مخاطر السيولة  •
  . مخاطر السوق •
  
اس وإجراءاتها لقية أعاله ، وأهداف الشركة وسياساتها  المذكور  رركة لكل من المخاط إليضاح معلومات حول تعرض الشين هذا ايب

  القوائم المالية .  عبر هذه كميةإفصاحات  إضافة. تم لمخاطر، وإدارة الشركة لرأس المالرة اوإدا
  

  هيكل إدارة المخاطر
  . ليهواإلشراف ع كةللشر هيكل إدارة المخاطرة عن وضع لية الشاملارة المسؤويقع على عاتق مجلس اإلد

  
وضع  ت الشرك  إجراءاتم  في  المخاطر  وتإدارة  لتحديد  لالم   حليل ة   ، الشركة  تواجهها  التى  مناسبة خاطر  وضوابط  حدود  وضع 

تتم مراجعة  للمخاطر ، ومراقب بالحدود .  المخاطر واإللتزام  المخاط   إجراءاتة  اإدارة  لتعكس  لتغيرات في ظروف  ر بشكل منتظم 
التدريب ومعايير وإجراءا  لشركة منركة . وتهدف ا ة الشالسوق وأنشط بيئة رقابية منضبطة    لى تطوير ت اإلدارة إخالل عمليات 

  .  اماتهموالـتزوبناءة يستوعب فيها جميع الموظفين أدوارهم  
  

  اطر الشركة.يشرف مجلس إدارة الشركة على كيفية مراقبة اإلدارة لمخ
 
  

-٣٨ -  
  



 

 

  
  ادن (معدنية) ك المعالشركة الوطنية لتصنيع وسب

  ساهمة سعودية)(شركة م 
  الية إيضاحات حول القوائم الم

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهيللسنة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

 (تتمة)  المخاطر الماليةإدارة  -٣٣
  مخاطر اإلئتمان 

بال  فعبارة عن مخاطر فشل طر هي   الوفاء  تكبد ط ما على  الى  يؤدي  مالي  آخر  رفتزاماته مما  .  لخسارة  بعمل    الشركة  قامتة 
ية وتعيين حدود والموافقات اإلئتمانية الرسمللعمالء  تشمل تقييم األهلية اإلئتمانية    ناالئتماعرض لمخاطر  التمخاطر    إجراءات إلدارة

 .كثب المتابعة عن يد علىمفصل للذمم المدينة والتأك  رأعمااإلحتفاظ ببيان اإلئتمان ومراقبة حسابات الذمم المدينة القائمة و
  
  لتركيز المفرط للمخاطر ا

ل التركيز  عندمينشأ  يكون  لمخاطر  في  ا  أنشطة  أو  مماثلة  تجارية  أنشطة  في  مشتركين  المقابلة  األطراف  من  المنطقة  عدد  نفس 
 التغيراتب  يقة مماثلةثر بطرء باإللتزامات التعاقدية تتأعل قدرتهم على الوفاالجغرافية أو لها مالمح إقتصادية يمكن أن تتسبب في ج

ال او  السياسية  اإلقتصادية،  الظروف  األخرىفي  يشير  ظروف  الت.  تجاه  الشركة  ألداء  النسبية  الحساسية  إلى  التى التركيز  طورات 
  .لى صناعة معينةتؤثر ع

  
  موجودات مالية أخرى 

هذه الموجودات المالية   عنناشئة  ن المخاطر اإلئتما  تعتبرخرى.  األمدينة  الذمم  ال دائع لدى البنوك وواليشمل هذا البند بشكل أساس  
والمؤسسمحدودة.   الماليةالبنوك  عالي    ات  إئتماني  تصنيف  لديها  بها  لهاالمعترف  منحه  الت  تم  وكاالت  قبل  اإلئتماني  من  صنيف 

  الدولية. 
  

  مخاطر السيولة 
خالل تسليم نقد أو   ويتها من ى يتم تسوالتالمالية    باتهابمتطلاإللتزامات المرتبطة  ب  في الوفاء ب  تواجه مصاعسأن الشركة    ي مخاطر ه

لى الدوام للوفاء بإلتزاماتها في إدارة السيولة هو التأكد بقدر اإلمكان من أن لديها سيولة كافية ع  ةإسلوب الشرك إن    .اصل مالي آخر
  ركة. سمعة الش إشانةبئر غير مقبولة أو المخاطرة ون تكبد خساعند اإلستحقاق في الظروف العادية والصعبة د

  
التشغيلية المتوقعة ، بما في ذلك خدمة اإللتزامات المالية ،   ف يالمصارغطية  لشركة أن لديها ما يكفي من النقد عند الطلب لتتؤكد ا
ببإستثن بها  التنبؤ  يمكن  ال  التى  الصعوبة  البالغة  الظروف  من  المحتمل  التأثير  واء  معقول  الكوارث األحداث  شكل  مثل    القاهرة 

  .الطبيعية
  
ايل أدخص  لمحة عنلجدول  عل  آجال  ناه  الشركة  الدفإستحقاقات مطلوبات  أساس  و  اتعى  المبالغ مجمعة    مخصومة غير  التعاقدية. 

  :قدرةالم الفوائدوتتضمن مدفوعات 
  
  

      

  لي اإلجما    سنوات  ٥أكثر من     سنوات  ٥ - ٢بين     خالل سنة واحدة     

                  ٢٠٢١بر ديسم ٣١

  ٤٠٫٦٩٨٫٦٩٢    -     ١٧٫٤٥١٫٣٩٠    ٢٣٫٢٤٧٫٣٠٢      إقتراضات

  ٢٥٫٢٤٦٫١١٤    -     -     ٢٥٫٢٤٦٫١١٤    ى ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخر 

  ٤٠٫٨٠٢٫٥٥٢    -     -     ٤٠٫٨٠٢٫٥٥٢    مستحقات ومطلوبات أخرى 

    ١٠٦٫٧٤٧٫٣٥٨    -     ١٧٫٤٥١٫٣٩٠    ٨٩٫٢٩٥٫٩٦٨  

                  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ٧١٫١٥٠٫٤٥٨    -     ٤٨٫٩٥١٫٤٨٤    ٢٢٫١٩٨٫٩٧٤      اتإقتراض

  ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤    -     -     ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤    تجارية وذمم دائنة أخرى  مم دائنةذ

  ١٤٫٣٤٨٫٩٠٠    -     -     ١٤٫٣٤٨٫٩٠٠    ستحقات ومطلوبات أخرى م

    ١٠٩٫٣١٥٫٠٠٢    -     ٤٨٫٩٥١٫٤٨٤    ٦٠٫٣٦٣٫٥١٨  
  

  .٦ضاح  إيي م ف٢٠٢٠و   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ر للشركة كما في عقود اإليجا إلتزاماتاستحقاق  آجال ملخصتم اإلفصاح عن 
  

-٣٩ -  



 

 

  
  ية) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدن

  مساهمة سعودية) (شركة
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١سمبر دي ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

 ية (تتمة) إدارة المخاطر المال -٣٣
  

  مخاطر السوق
السوق هي   أسعار رات  التغيأن  مخاطر  مخاطر  أسعار    في  مثل  وأسعا  تبادلالسوق،  األجنبية  الفائدةالعمالت  دخل عستؤثر    ر  لى 

قيمة   أو  بالشركة  إدارةأدوات  إحتفاظها  من  الهدف  السوق    مالية.  لمخاطر  التعرض  ومراقبة  إدارة  هو  السوق  خالل  مخاطر  من 
  .ألقصى حدالعائد   مع تحسين  ،ة مقبول مؤشرات

  
  عملة مخاطر ال

تعرض   لمخاط الشر إن  نسبة ألن معظم  كة  العملة غير جوهري  تاريخياً  بتقييمها    يتم  المعامالتر  يرتبط  والذي  االمريكي  الدوالر 
يت فيما  أما  السعودي.  تباللایر   ، االجنبية  بالعمالت  المدرجة  األخرى  النقدية  والمطلوبات  بالموجودات  الشركة  علق  بأن صافي ؤكد 

حاالت عدم ة  جورة لمعالعند الضر  فوريةأو بيع العمالت االجنبية بأسعار    الل شراءمن خمقبول    ى مستوىعلتعرضها سوف يبقى  
  قصيرة االجل. التوازن

  
  كما يلي :  الماليةسنة الي نهاية التعرض لمخاطر العمالت االجنبية ف

  
  ياإلجمال  درهم    فرنك    جنيه    يورو   دوالر    
    إماراتي  سويسري   بريطاني    كي أمري   

                ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ٤٫٢٨٥٫٥٦٤  -  -  -  ١٢٫٦٠٤  ٤٫٢٧٢٫٩٦٠    قد وما في حكمهن

  ٣٦٫٠٧٣٫٨٩٨  -  -  -  -  ٣٦٫٠٧٣٫٨٩٨    ة تجارية دينذمم م
  ٣٫٠٤٢٫٨٣٦  ٦٫٣٥٦  - ١٢٫٥٢٥  ١٫٤٩٧٫٢٥٠  ١٫٥٢٦٫٧٠٥    ذمم دائنة تجارية 

  ٤٣٫٤٠٢٫٢٩٨  ٦٫٣٥٦  - ١٢٫٥٢٥  ١٫٥٠٩٫٨٥٤  ٤١٫٨٧٣٫٥٦٣    إجمالي صافي التعرض النقدي 

  
  

  اإلجمالي  درهم    فرنك    نيه  ج  يورو    ردوال   
    يراتإما  ويسري س  بريطاني    أمريكي    

                ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١١٫٤٣٥٫٦٦٩  -  -  -  ٨٤٫٤٥٧  ١١٫٣٥١٫٢١٢    نقد وما في حكمه

  ٨٤٫٤٦٠٫٩٩٩  -  -  -  -  ٨٤٫٤٦٠٫٩٩٩    ذمم مدينة تجارية 
  ٣٫٨٦٥٫٧٩٧  ٦٫٣٥٦  -  ١١٫١١٥  ٢٫٥٨٣٫٦٥١  ١٫٢٦٤٫٦٧٥    ة ئنة تجاريذمم دا
  ٩٩٫٧٦٢٫٤٦٥  ٦٫٣٥٦  -  ١١٫١١٥  ٢٫٦٦٨٫١٠٨  ٩٧٫٠٧٦٫٨٨٦    لي صافي التعرض النقدي إجما
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  (معدنية) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢١سمبر دي ٣١في  للسنة المنتهية
  رياالت السعودية)(جميع المبالغ بال 

  
 

 ارة المخاطر المالية (تتمة) إد -٣٣
  

  مخاطر معدل الفائدة 
سوف تتأرجح بسبب التغيرات في النقدية المرتبطة بها    أو تدفقاتهار الفائدة هي مخاطر أن القيمة العادلة لألدوات المالية  سعامخاطر أ
السو  العمولةمعدالت   يوج  ق.في  أية  ال  الشركة  لدى  ديسمبر   ٣١م و  ٢٠٢١سمبر  دي  ٣١في  ا  كمهامة  مل عمولة  تح  موجوداتد 

بمإن  م.  ٢٠٢٠ ألجل  ثابالودائع  الفائدة.  لذلكفت  عدل  سعر  لمخاطر  تخضع  من    ال  و م  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١في  كما  ذلك،  بالرغم 
 اطر. مراقبة تعرضها لتلك المخفي   الشركة مروتستالعمولة / الفائدة معدالت الشركة لمخاطر  مطلوبات، تخضع  م٢٠٢٠

  
  مال الإدارة رأس 

حتى تحتفظ على ثقة المستثمرين  قوية    مال  رأس  قاعدة  تفظ بتح   من أنهاالتأكد  هو  مال  الرأس  الشركة للهدف الرئيسي إلدارة  إن ا
  . التجاريةوالسوق واإلبقاء على التطور المستقبلي لألعمال والدائنين 

  
علىالها  مرأس بإدارة    الشركة    تقوم قادرة  لتؤكد  تستمرلى  ع  أنها  فيها  قديموت  مستمرة  كمنشأة  ان  للمساهمين  إدارة عائدات  تقوم   .

  ل الديون وحقوق الملكية.لهيك وضع مزيج صحيعلى أساس منتظم وإتخاذ القرار بشأن   رأس المال هيكل بمراجعة الشركة
  

 ١٩-تحديثات كوفيد -٣٤
بشكل كبير  )  ١٩وفيد  (كجائحة  على الحركة بسبب    إلنتشارالواسعة ا  المفروضةوالقيود    ، أثرت عمليات اإلغالقم٢٠٢٠خالل عام  

ت موجات القضائية التي واجه  السلطاتة مع بعض  ، ظهرت آثار الوباء المستمرم٢٠٢١  على النشاط االقتصادي. خالل بداية عام
الوباء  من  عام  أخرى  من  األخير  الجزء  خالل  الوبم٢٠٢١.  آثار  انحسار  مع  العالم،  أجزاء  بعض  في  شهاء  من د،  العديد  ت 

الحماية وقيود ، تم تخفيف تدابير  إلضافة إلى ذلكفي ذلك المملكة العربية السعودية. با  لنشاط االقتصادي بماا  إنتعاشات  ياالقتصاد
الشرك)١٩يد  (كوفضوء  على  االتصال.   نظرت  وتغييرات  ،  تعديالت  أي  مراعاة  إلى  حاجة  هناك  كانت  إذا  فيما  األحكام ة  في 

الشركة إلى طبيعتها المالية. عادت عمليات    القوائم في هذه  عنها    واإلفصاحخاطر  دارة الموإلتقديرات  ا  وعدم تأكد   ةيوالمصادر الرئيس 
، وبالتالي لم تالحظ اإلدارة أي تأثير قرار في عمليات الشركة، هناك استالحين. ومنذ ذلك  م٢٠٢٠لربع الثالث من عام  من ا  إعتباراً 

  . حةلجائبسبب ا  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ير على عمليات الشركة حتى كب
دارة في مراقبة آثار الوباء عن كثب على نتائجه المالية خالل عام زال حالة متطورة ، ستستمر اإلت ال    )  ١٩(كوفيد  ا ألن جائحة  نظرً 

 وما بعده. ٢٠٢٢
 

  أحداث الحقة  -٣٥
م المالية من قبل  الموافقة على هذه القوائ  ريختى تاح    م٢٠٢١ديسمبر    ٣١نتهية في  ذ السنة الممن  الحقة  لم تكن هنالك أي أحداث هامة

  .  القوائم الماليةهذه  أو اإلفصاح عنها في  تعديلالإما   تتطلب اإلدارةمجلس 
  

  مقارنةأرقام ال -٣٦
  .الحالية السنةرض حتى تتوافق مع ع م  ٢٠٢٠لعام أرقام المقارنة بعض تم إعادة تصنيف  

  
  افقة على القوائم المالية  المو -٣٧

  . م٢٠٢٢مارس  ٢٩شركة في هذه القوائم المالية بواسطة مجلس إدارة العلى إصدار والتصديق  مت الموافقة ت
  
  
  
  

-٤١ -  
  




