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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  شركة مساهمة سعودية)(
 قائمة المركز المالي 

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١فى  كما
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )

  
  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠ إيضاح 

        الموجودات
        متداولةغير موجودات 

  ١٨٤٫١٠٢٫٣٩٤    ١٧٨٫١٣٤٫٧٦١ ٥  ممتلكات مصنع ومعدات
  ٤٫٧١٢٫١٥٠    ٣٫٩٦١٫٢٤٢ ٦  موجودات حق إستخدام

  ٤٫٨١٢٫١٢١    ٢٫٩٣٠٫٩٤٤ ٧  دات غير ملموسةموجو
  ٢٫٢٣٥٫٣٠٨    ٢٫٠٣٤٫١٥٦ ٨  ممتلكات إستثمارية

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

  ١٩٩٫٦١١٫٩٧٣    ١٩٠٫٨١١٫١٠٣  إجمالي الموجودات غير المتداولة
        موجودات متداولة

  ١٢١٫٩٣٣٫٢٥٢    ١٠٥٫٥٧٤٫٧٧٤ ١٠ مخزون
  ١٠٣٫٩٦٨٫٤٢٤    ٧٦٫٢١٣٫٢٠٤ ١١  ذمم مدينة تجارية

  ٧٫١٤٦٫٤٤٧    ٥٫٣٦٤٫٦٠٢ ١٢ مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
  ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦    ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩ ١٣  نقد وما فى حكمه

  ٢٥٢٫٧٤٤٫١٥٩    ٢٢٣٫٧٤٤٫٨٩٩  إجماي الموجودات المتداولة
  ٤٥٢٫٣٥٦٫١٣٢    ٤١٤٫٥٥٦٫٠٠٢   الموجودات إجمالي
       المطلوباتو الملكيةحقوق

        حقوق الملكية
  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠ ١٤  رأس المال

  ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢ ١٥  احتياطي نظامي
  ٢١٦٫٧٤٥    )٤٠٫١٥٦٫٩٩٢(  مبقاةأرباح (خسائر متراكمة) / 

  ٣٠٨٫٥١٠٫٨٦٧    ٢٦٨٫١٣٧٫١٣٠   إجمالي حقوق الملكية
        وبات غير متداولةمطل

  ٤٫٠٣٤٫٥١٩    ٣٫٥٥٧٫٢٩٠ ٦  إلتزامات عقود إيجار
  ٥٣٫٣٢٤٫٢٠٨    ٤٧٫١٦٧٫٣٣٤ ١٦  قروض طويلة األجل

  ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧    ٢٨٫٠١٥٫٦١٤ ١٧ للموظفيننهاية الخدمةمكافأة  إلتزامات
  ٨٤٫٢٢٤٫٢١٤    ٧٨٫٧٤٠٫٢٣٨  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

        مطلوبات متداولة
  ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤ ١٨ دائنة تجارية ومطلوبات أخرىذمم

  ٥٤٧٫٣٣٧    ٥٧٣٫٣٢١ ٦ جزء متداول -إلتزامات عقود إيجار 
  ١٣٫٤٥٠٫٠٠٠    ١٦٫٧٠٠٫٠٠٠ ١٦ جزء متداول -قروض طويلة االجل 

  ١٣٫٢٤٣٫٦٥٠    ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٩  األجل قصيرةقروض
  ١٢٫٨٧٥٫٣٢٠    ١٦٫٤٠٩٫٦٦٩ ٢٠ ومطلوبات أخرى اتمستحق

  ٥٫٥٥٠٫٠٠٠    ٥٫١٨٠٫٠٠٠ ٢١  مخصص زكاة
  ٥٩٫٦٢١٫٠٥١    ٦٧٫٦٧٨٫٦٣٤  المطلوبات المتداولةإجمالي
  ٤٥٢٫٣٥٦٫١٣٢    ٤١٤٫٥٥٦٫٠٠٢  المطلوباتالملكية وحقوق إجمالي
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  يع وسبك المعادن (معدنية)الشركة الوطنية لتصن

  (شركة مساهمة سعودية)
  والدخل الشامل اآلخر الخسارةأو  الربحقائمة 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )

 
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠   إيضاح  
  ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦    ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢   ٢٢  إيرادات

  )٢٤٦٫٠٠٥٫٣٩٨(    )١٩٤٫٥٥٩٫٣١٧(     تكلفة اإليرادات
  ١٧٫٢٤٢٫٩٦٨    ١١٫٤٠٢٫٧٨٥     إجمالي الربح

           
  )١٣٫٢٩١٫٦٩١(    )١٢٫٧٧٤٫٧٨٨(   ٢٣  وتوزيع مصاريف بيع 

  )١٧٫٣١٦٫١٩١(    )١٨٫٧٩٠٫٣٧٣(   ٢٤  إداريةو عمومية مصاريف
  )٤٢٫٧٨٤٫٦٠٤(    )١٢٫١٣٦٫٢٨٥(   ٢٥  مصاريف أخرى

  ١٫٤٤١٫٩٦٣    ٧٩٦٫٧١٥   ٢٦   دخل آخر
  )٥٤٫٧٠٧٫٥٥٥(    )٣١٫٥٠١٫٩٤٦(      تشغيلية خسارة

  )٤٫٩٠٩٫٩٤٨(    )٣٫٦٣٣٫٦٤٧(     تكلفة تمويل
  )٥٩٫٦١٧٫٥٠٣(    )٣٥٫١٣٥٫٥٩٣(     قبل الزكاة خسارة

  )٥٫٤٩١٫٤٨٦(    )٥٫٦٧٨٫٩٩١(   ٢١  زكاة
  )٦٥٫١٠٨٫٩٨٩(    )٤٠٫٨١٤٫٥٨٤(     للسنة خسارة

            آخر دخل شامل
           بنود سوف لن يتم إعادة تصنيفها إلى 

           او خسارة في فترات الحقةربح 
  ٨٥٣٫٢٩٩    ٤٤٠٫٨٤٧     موظفين مكافآتربح إعادة قياس على إلتزامات 

  )٦٤٫٢٥٥٫٦٩٠(    )٤٠٫٣٧٣٫٧٣٧(     للسنة شاملة خسارةإجمالي 

         ٣٠  السهم خسارة
  )٢٫٣٢(    )١٫٤٥(     أساسية -
  )٢٫٣٢(    )١٫٤٥(     ةفمخف -
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  معدنية)ة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (الشرك

  (شركة مساهمة سعودية)
  الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فى  المنتهية للسنة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
        

  
  

  الملكيةحقوق  إجمالي     أرباح مبقاة   احتياطي نظامي   رأس المال       

  ٣٧٢٫٧٦٦٫٥٥٧    ٦٤٫٤٧٢٫٤٣٥    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠       ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  )٦٥٫١٠٨٫٩٨٩(    )٦٥٫١٠٨٫٩٨٩(    -    -       خسارة للسنةصافي 

  ٨٥٣٫٢٩٩    ٨٥٣٫٢٩٩    -    -       دخل شامل آخر

  )٦٤٫٢٥٥٫٦٩٠(    )٦٤٫٢٥٥٫٦٩٠(    -    -       إجمالي خسارة شاملة للسنة

  ٣٠٨٫٥١٠٫٨٦٧    ٢١٦٫٧٤٥    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠       ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٤٤٠٫٨٤٧    ٤٤٠٫٨٤٧    -    -       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 

  
  
  

  .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)
  قائمة التدفقات النقدية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فى  هيةللسنة المنت
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )

  

  

 
  

  .ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءاً  ٣٧الى  ١يضاحات المرفقة من تشكل اال
-٩- 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  إيضاح 
         يةالتشغيلالعملياتالتدفقات النقدية من 

  )٥٩٫٦١٧٫٥٠٣(    )٣٥٫١٣٥٫٥٩٣(    خسارة قبل الزكاةصافي
    الخسارة قبل  الزكاةلمطابقةلبنود غير نقدية تسويات 

    نقدية:إلى صافي التدفقات ال
 ١٦٫٢١٩٫٧٦٩  ٥١٥٫٥٧٦٫٦٢٨ إستهالك ممتلكات ، مصنع ومعدات

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

 ١٫٨٣٩٫٨١٤  ٧١٫٨٨١٫١٧٧ إطفاء موجودات غير ملموسة
 ٤٠٫٠٨٥٫٠٨١  -  هبوط شهرة
 ٤٫٩٠٩٫٩٤٨  ٣٫٦٣٣٫٦٤٧  تكلفة تمويل

  ٢٫٤٤٠٫٨٦٥   ٦٫٩٦٩٫١٤٧  ١٠ مخصص مخزون بطئ الحركة
  -   ٢٫٤٣١٫٦٣٣  ١٠ إلى صافي القيمة القابلة للتحقق إعادة تقييم المخزون

 ٢٥٨٫٦٥٨  ١١٢٫٧٣٥٫٥٠٥  هبوط ذمم مدينة تجارية
  )٣٧٫٦٨٠(   ١٢٫٩٠٤   ، مصنع ومعداتمن إستبعاد ممتلكات) ربح( خسارة /

 ٣٫٥٩٤٫٥٧١   ١٧٣٫٣٩٧٫٤١٧ إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
 ١٠٫٦٤٥٫٥٨٣   ٢٫٤٥٤٫٥٢٥ 

         رأس المال العاملتغيرات
 ٤٧٫٨٩٢٫٦٤٢   ٦٫٩٥٧٫٦٩٨  مخزون

 ١٨٫٢٩٩٫٨٩٥   ٢٥٫٠١٩٫٧١٥  ذمم مدينة تجارية
  )١٢٥٫٣٢٤(    ١٫٧٨١٫٨٤٥   مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

  )٥٣٫٥٧٤٫٢٧٣(    ٩٫٨٦٠٫٩٠٠   أخرىومطلوباتنة تجارية ذمم دائ
  )٣٥١٫٥٨٥(    ٣٫٢١٨٫٤٦١   مستحقات ومطلوبات اخرى

 ٢٢٫٧٨٦٫٩٣٨   ٤٩٫٢٩٣٫١٤٤  العمليات ناتج مننقد
 )٦٫٠٤١٫٤٨٦(   )٦٫٠٤٨٫٩٩١(٢١  زكاة مدفوعة

 )١٫١٧٣٫٩٢١(   )١٫٨٠٦٫٤٤٣(١٧ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
 ١٥٫٥٧١٫٥٣١   ٤١٫٤٣٧٫٧١٠ يةعمليات التشغيلال نقد ناتج منصافي

         يةعمليات إالستثمارال التدفقات النقدية من 
 )٥٫٩١٤٫١٩٦(   )٩٫٧٢٩٫٧١٠( ، مصنع ومعداتإضافات لممتلكات

 ٦٦٫٩٥٠   ٥١٠٧٫٨١١ متحصالت من إستبعاد ممتلكات ، مصنع ومعدات
 )٣٠٣٫٤٥٣(   - إضافات إلى موجودات غير ملموسة

 )٣٫٧٥٠٫٠٠٠(   -  إستثمار  في أسهم 
 )٩٫٩٠٠٫٦٩٩(   ٩٫٦٢١٫٨٩٩( يةعمليات االستثمارال صافي نقد مستخدم في

         يةعمليات التمويلالالتدفقات النقدية من 
 )١٠٠٫٧٣٥٫١٩٤(  )٤٨٫٧٦١٫١٨١( قروض قصيرة األجلسداد

 ٨٩٫٢٧٤٫٩٨٧  ٤٠٫٥١٧٫٥٣١ متحصالت من قروض قصيرة األجل
  )١١٫٢٠٠٫٠٠٠(   )١٠٫٨٠٠٫٠٠٠(   قروض طويلة األجلسداد

 ٣٫٩٧٢٫٤٠٠  ٧٫٨٩٣٫١٢٦ متحصالت من قروض طويلة االجل
 )٤٫٧٠٦٫٠٤٦(   )٣٫٠٧٢٫٤٤١(  مدفوعة  تكلفة تمويل

 )٧٩٢٫٠٦٣(   )٦٩٦٫٥٦٣(٦ سداد إلتزامات عقود إيجار
  )١٠٠٫٢٦٤(   -    توزيعات أرباح مدفوعة 

 )٢٤٫٢٨٦٫١٨٠(  )١٤٫٩١٩٫٥٢٨( يةعمليات التمويلال م فيمستخدفي نقد صا
 )١٨٫٦١٥٫٣٤٨(  ١٦٫٨٩٦٫٢٨٣ نقد وما فى حكمهالصافي التغير في 

 ٣٨٫٣١١٫٣٨٤  ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦ يناير ١نقد وما فى حكمه في 
 ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦  ١٣٣٦٫٥٩٢٫٣١٩ ديسمبر٣١نقد وما فى حكمه في 
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
 
  والنشاط التنظيم -١
ربيع األول  ١٣بتاريخ  ٢٥٣القرار الوزاري رقم  بمقتضىسسـت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن ("معدنية") ("الشركة") تأ

 ١٦تاريخ ب ٢٠٥٥٠٠٢٢٥١السجل التجاري رقم  تحتوسجلت كشركة مساهمة سعودية  م١٩٩٠اكتوبر  ٢الموافق هـ ١٤١١
المملكة العربية  ،مكتب الشركة المسجل في الجبيليقع  صادر في مدينة الجبيل.ال م١٩٩٠ ديسمبر ٣الموافق  هـ١٤١١جمادى األول 

  السعودية.
 

  :لدى الشركة الفروع التالية
  
  هتاريخ   التجاري رقم السجل    سم الفرع إ

  هـ٢٩/٥/١٤٠٦   ٢٠٥٠٠١٦١٥٦    مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار
  هـ٢٥/٨/١٤٣٢   ٢٠٥٥٠١٣٨٦٧    سالك)(أ  سالك ومنتجاتهاع سحب األمصن
  هـ٢٥/١١/١٤٣٤   ١٠١٠٣٨٩٠٠٢    )معدنية (  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادنفرع 

  هـ ٠٤/١١/١٤٣٩   ٢٠٥٠١١٦٨٨٤    شركة باس الخليج للصناعة
  

  النتائج المالية لهذه الفروع مشمولة في هذه القوائم المالية.
  

  يلي : ماك هيالشركة وفروعها  إن اهداف
  
الهياكل الحديدية للمراتب، اسالك السست ، قة الشد، سلك النوابضسالك المجدولة للخرسانة مسب، األك الحديد المسحوبةإنتاج أسال -

  سالك لحام.إ، مسامير متنوعة، براغي حديد، ك تسليح مجلفنة، مسامير صلب، اسالتقوية مجدولة للكهرباء
  نواعها .أنتاج المسبوكات المعدنية بمختلف إ -
  ار الشاحنات والمركبات والمعدات.قطع غي سست تعليق بنوعيات مختلفة،، محاورإنتاج ال -
  .اإلستيراد والتصديرتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء والمواد الصناعية بما في ذلك  -
  إقامة المباني عليها.راضي والعقارات واألتملك  -
  . العربية السعودية غراضها الصناعية داخل وخارج المملكةأها في تحقيق ستفادة مناإلختراع واإل تملك براءات -
  جنبية داخل وخارج المملكة .األو لتجارية وتمثيل الشركات المحلية أالوكاالت ا -
  المناقصات والتعهدات التجارية . -
  نشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .إ -
  
  اإلعداد ساأس -٢
  ) بيان اإللتزامأ(

 واإلصداراتوالمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقرير المالي المعايير الدولية  بناًء على القوائم الماليةهذه تم إعداد 
المعتمدة في  للتقرير المالي بـ"المعايير الدولية( ويشار إليها مجتمعةالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين األخرى 

  .)المملكة العربية السعودية"
  

  ب) أساس القياس
في أدوات ستثمارات اإلوعلى أساس التكلفة التاريخية بإستثناء إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  القوائم الماليةهذه تم إعداد 

والتى تم قياسها بالقيمة الحالية بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان  خرخالل الدخل الشامل اآل بالقيمة العادلة من المحددةحقوق ملكية 
 .والقيمة العادلة، على التوالي المتوقعة

  
 ج) العملة الوظيفية وعملة العرض

  للشركة. وعملة العرض  الرئيسيةالعملة  ووه السعودي، باللایر المالية القوائم هذه عرض تم
  

-١٠-  
  



 

 

  معادن (معدنية)الشركة الوطنية لتصنيع وسبك ال
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
 
  (تتمة) اإلعداد ساأس -٢
  
  إستخدام األحكام والتقديرات )د

لسياسات المحاسبية الشركة ل راضات تؤثر على تطبيقأحكام وتقديرات وإفت بعمل، قامت اإلدارة القوائم الماليةعند إعداد هذه 
قد اإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن اإلرتباطات المحتملة. والمصروفات، والدخل، والمطلوبات، والغ المدرجة للموجودات ، بوالم

  عن هذه التقديرات.الفعلية النتائج  تختلف
  

  التقديرات مستقبلياً. اتة. تم اإلعتراف بمراجعبصفة مستمر االساسية التقديرات واإلفتراضات تمت مراجعة
  

  أحكام
في  القوائم المالية في  المعترف بهاعلى المبالغ  ات هامةأحكام في تطبيق السياسات المحاسبية التى لها تأثير بعملقامت الشركة 

  التالية : المجاالت
  والمعدات. المصنعالممتلكات ، تحديد طريقة إستهالك  -
  .عنها اإلبالغينبغي التى ات التشغيلية تحديد القطاع -
  

  التقديراتو اتاإلفتراضفي  تأكدالعدم 
المنتهية في  السنةفي  كبيرتعديل  ينتج عنها هامةمخاطر  لهاقد يكون التى والتقديرات اإلفتراضات في  تاكدالعدم المعلومات حول 

  :التالية السياسات المحاسبيةفي  مشمولةم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  .الذمم المدينة قيمة هبوط -
  .القابلة للتحقق المخزون قيمةصافي  -
  للممتلكات، المصنع والمعدات. ةاإلنتاجي األعمار -
  .اردلمولخارج لتدفق االحول إحتمال وحجم الرئيسية اإلفتراضات والمحتملة  والمطلوباتلمخصصات إثبات وقياس ا -
  .الرئيسيةكتوارية : اإلفتراضات اإل المحددة المكافآتقياس إلتزامات  -
  .القابلة لإلسترداد  لمبالغوالتقديرات المستخدمة لتحديدا : اإلفتراضاتالهبوطإختبار  -
  .مخصص الزكاة -
  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣

  :هي على النحو التاليفي إعداد هذه القوائم المالية  طبقةنالمو اعتمادهاالتى تم أهم السياسات المحاسبية 
  
  ومعدات ، مصنعلكات ممت) ١

. المتراكمة (إن وجدت) هبوطو / أو خسائر الالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالكات المتراكمة صافي والمعدات ب ، المصنعالممتلكات تدرج
اء أجزتتضمن التكلفة كل النفقات المنسوبة مباشرة إلنشاء أو شراء بند الممتلكات، المصنع والمعدات. تشمل مثل هذه التكلفة تكلفة 

طويلة االجل إذا إستوفت معايير اإلعتراف. عندما  اتلممتلكات، المصنع والمعدات وتكاليف اإلقتراض لمشاريع اإلنشاءإحالل ا
كموجودات احادية  األجزاءهذه باألساسية للممتلكات، المصنع والمعدات على فترات، تعترف الشركة  األجزاءإحالل  يتطلب األمر

تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح أو  بكافةلتالي تقوم بإستهالك هذه الموجودات. يتم اإلعتراف بأعمار إنتاجية محددة وبا
الخسارة عند تكبدها. ترسمل التحسينات التى تزيد القيمة أو تؤدي بشكل مادي إلى إطالة عمر الموجودات ذات العالقة. تدرج 

إلى ممتلكات ، مصنع ومعدات متى ما كانت الموجودات متاحة للغرض المرجو المشاريع تحت اإلنشاء بالتكلفة وال تستهلك وتحول 
يتم إحتساب اإلستهالك على اساس القسط الثابت على مدى االعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. ويتم إستهالك التحسينات  منها.

  على اساس عمرها اإلنتاجي او فترة اإليجار أيهما اقل.المستأجرة على المباني 
-١١-  

  
 



 

 

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

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  
  (تتمة) ومعدات ، مصنعممتلكات ) ١
  

والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع منه منافع إقتصادية مستقبلية من  اآلالتالممتلكات ، من بنود بند ب عترافإلغاء اإليتم 
فرق بين صافي متحصالت تحسب كاألصل (إلغاء اإلعتراف بأي ربح او خسارة تنتج من  يتم إدراج إستخدامه أو إستبعاده.

  . إلغاء اإلعتراف باألصلعند  الربح أو الخسارةئمة في قاتبعاد والقيمة الدفترية لألصل) اإلس
  

دل اية كل سنة مالية وتعوالمعدات في نه نعمصاإلستهالك للممتلكات، ال ة وطرق، االعمار اإلنتاجيالتخريديةالقيم تتم مراجعة 
  .مستقبالً، إذا لزم األمر

  
  :االعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات إلحتساب اإلستهالك هي كما يلي

  
      

  سنة ٣٣    لى المأجورعوتحسينات  مباني
  سنة ٣٣  -  سنة ٢٥    مصنع، آالت ومعدات

  سنوات ١٠  - سنوات ٥    ومعدات مكتبية تركيباتأثاث، 
  سنوات ٨ -سنوات  ٤    مقطوراتو رافعات شوكية، سيارات

  سنة ١٣  - سنوات ٣    عدد وأداوت أخرى
  
  يجاراإل والتزامات) موجودات حق اإلستخدام ٢(

يكون العقد إيجاراً أو يحتوي على عقد إيجار. ى العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي عل بدايةعند 
. ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل محدد لفترة من الزمن مقابل تعويض ماليفي التحكم في استخدام أصل إيجار إذا كان العقد يمنح الحق 

المعيار الدولي للتقرير المالي في المنصوص عليه محدد، تستخدم الشركة تعريف عقد اإليجار  أصلفي إستخدام التحكم ي الحق ف
  كمؤجر. تكون فيه. حاليا، الشركة ليس لديها عقد إيجار١٦رقم 

  
 عناصرمن  عنصركل على د في العق التعويض الماليبتوزيع الشركة  تقوم، إيجار عنصرأو عند تعديل عقد يحتوي على  بدايةعند 

  .يتضمن عنصراً إيجارياً وغير ايجارييجار إعقد شركة ال ليس لدي. حاليا، ارها النسبية القائمة بذاتهاعأساإليجار على أساس 
  

ً مبدئيحق االستخدام موجودات  يتم قياسعقد اإليجار.  ايةفي تاريخ بد اإليجار والتزاماتحق االستخدام موجودات تعترف الشركة ب  ا
  .البداية تاريخ لتم سدادها في أو قبإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يا اللتزامات المبدئيالمبلغ  تمثلبالتكلفة، التي 

  
ً حق االستخدام موجودات هالك ستيتم إ  حول إال إذانهاية مدة اإليجار،  حتى البدايةمن تاريخ  القسط الثابتباستخدام طريقة الحقا

أن الشركة  تظهر حق االستخدامموجودات تكلفة  أنة اإليجار أو األصل األساسي إلى الشركة بحلول نهاية مد عقد اإليجار ملكية
لألصل األساسي،  العمر اإلنتاجيعلى مدى  إستهالك موجودات حق اإلستخدام سيتمالحالة،  تلكسوف تمارس خيار الشراء. وفي 

يتم تخفيض موجودات حق ذلك، ل والمعدات. باإلضافة المصنع ،لممتلكاتا كالذي ينطبق على ساساألنفس على  يتم تحديدهالذي 
  اإليجار. إلتزاماتقياس ات بعض إعادل ويتم تعديلها، إن وجدت،  الهبوطبصورة دورية بخسائر  اإلستخدام

  
  
  

-١٢-  
  
  



 

 

 
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  ماليةإيضاحات حول القوائم ال

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

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

ً اإليجار  إلتزاماتيتم قياس  باستخدام سعر  مخصومة، البدايةريخ في تا سدادهايتم  لمبالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي  مبدئيا
 التزايدي معدل االقتراض بإستخدامتخصم الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو ، إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، 

ً . للشركة   كمعدل خصم.االقتراض التزايدي ، تستخدم الشركة معدل عموما
  

ل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر التمويل الخارجية المختلفة لتعكس شروط من خالالتزايدي تحدد الشركة معدل االقتراض 
  عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر.

  
  مدفوعات اإليجار الثابتة.من  بشكل رئيسياإليجار  إلتزاماتفي قياس  المضمنةمدفوعات اإليجار  تتكون

عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات  ايتم إعادة قياسهوالفائدة الفعلية.  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقةاإليجار  إلتزاماتيتم قياس 
بموجب ضمان  المتوقع دفعه، إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ لناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدلاإليجار المستقبلية ا

ممارسة خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك بستقوم   ت، إذا غيرت الشركة تقييمها لمعرفة ما إذا كانالتخريديةقيمة ال
  .دفعة إيجار فعلية ثابتة ومعدلة

  
في  يسجلألصل حق االستخدام، أو  للقيمة الدفترية مساويتعديل  يتم إجراءبهذه الطريقة،  راإليجا تتم  إعادة قياس إلتزاماتعندما 

  ألصل حق االستخدام إلى الصفر. ةالدفتري القيمةالربح أو الخسارة إذا تم تخفيض 
  

 عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة ويجار قصيرة األجل اإلعقود 
منخفضة القيمة وعقود اإليجار  الموجوداتاإليجار لعقود  والتزاماتحق االستخدام بموجودات الشركة عدم االعتراف  إختارت

  على مدى فترة اإليجار. ثابتعلى أساس  كمصروف اتاإليجار بهذهرتبطة قصيرة األجل. تعترف الشركة بمدفوعات اإليجار الم
  
  ية) ممتلكات استثمار٣
القيمة  لرفعرات أو اهي ممتلكات (أرض أو مبني أو جزء من مبنى أو اإلثنان معاً) محتفظ بها لكسب إيج يةممتلكات اإلستثمارال

  :بدال منثنين معاً الرأسمالية أو اال
  
  .الخدمات أو ألغراض إداريةتقديم اعة أو أو إمدادات البض إلستخدام في اإلنتاجل أ)

  .لبيع في سياق االعمال العاديةا ب)
  

ً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة . في أعقاب اإلالممتلكات اإلستثمارية يتم قياس  عتراف المبدئي ، تقوم الشركة بقياس مبدئيا
 العمر اإلنتاجيإن  إن وجد.المتراكم  هبوطوالالمتراكم : التكلفة ناقصأ اإلستهالك ، مثالً تكلفةبإستخدام نموذج  اإلستثمارية هاممتلكات

  .سنة ٣٣ هو للممتلكات اإلستثمارية
  

 توقعيكون من غير المبشكل دائم ومن الخدمة  سحبهاأو عند  عندما يتم إستبعادهاإما  يةممتلكات اإلستثمارالب يتم إلغاء اإلعتراف
ستبعاد والقيمة الدفترية يتم اإلعتراف بالفرق بين صافي متحصالت اإل .هاستبعادإلنتيجة دية مستقبلية منافع إقتصاالحصول على 

  .إلغاء اإلعتراف سنةفي  ةأو الخسارالربح لألصل في قائمة 
  
  
  
  
  

-١٣-  
  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  ) الموجودات غير الملموسة ٤
  

  البرمجيات االلكترونية
إطفاؤها على أساس القسط  المتراكمة إن وجدت، ويتم هبوطالتقاس البرمجيات االلكترونية بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر 

تدفق منافع مستقبلية من المحتمل الالحقة فقط إذا كان  النفقاتتم رسملة تسنوات.  ٥ بـ الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة
نتاجية للبرمجيات، األعمار اإل التخريديةتم مراجعة القيم مكن قياس المبلغ بصورة موثوقة . تإلى الشركة ، وي بالنفقاتمتعلقة 

  في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها مستقبلياً إذا أعتبر ذلك ضرورياً . هبوطالومؤشرات 
  
  قيمة الموجودات غير المالية هبوط) ٥

لمخزون) لتحديد ما إذا كان هنالك أي ا بدال عنة لموجوداتها غير المالية (بمراجعة القيم الدفتري تقريرتقوم الشركة بتاريخ قائمة كل 
يتم إختبار الشهرة . القابلة لإلسترداد  االصل قيمةيتم تقدير  فمن ثمود مثل ذلك المؤشر ،وج إذا اتضح .القيمة هبوطيدل على ر مؤش

  في القيمة. هبوطلمعرفة اسنوياً ل
  

خلة من ة داتولد تدفقات نقديأصغر ، يتم تجميع الموجودات مع بعضها البعض في شكل مجموعاتفي القيمة هبوطالألجل إختبار 
  مستقلة بشكل واسع عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات االخرى أو وحدات توليد النقد األخرى. اإلستخدام المتواصل 

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

  .اإلندماج
أوالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أكبر.  المنفعةهي عبارة عن قيمة  ما نقدأو وحدة توليد ما لإلسترداد ألصل  القيمة القابلة

على اساس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة  المنفعةقيمة تستند 
 هبوطد والمخاطر الخاصة باألصل أو وحدة توليد النقد . يتم اإلعتراف بخسارة اللقيمة الزمنية للنقوق الحالي لالذي يعكس تقييم الس

  . لكل منهما القابلة لإلسترداد القيمةفي القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد 
  

ألي شهرة خصصت لوحدة ويتم تخصيصها أوالً لتنزيل القيمة الدفترية  في قائمة الربح أو الخسارة هبوطاليتم اإلعتراف بخسائر 
أما بالنسبة  .الشهرة هبوطخسارة ال يتم عكس  .التناسب، ومن ثم تنزيل القيم الدفترية للموجودات االخرى على أساس توليد النقد

القيمة الدفترية التى يتم تحديدها  ألصلللدفترية للحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة افقط الهبوط للموجودات االخرى فيتم عكس خسارة 
  . هبوطواإلطفاء إذا لم يتم اإلعتراف بخسارة أبالصافي بعد اإلستهالك 

  
  ) األدوات المالية٦

صل يتم إثبات األدوات المالية عندما تصبح الشركة طرفًا في االحكام التعاقدية لألداة. األداة المالية هي عبارة عن أي عقد ينتج عنه أ
 مالي ألحد المنشات وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

  
  المالية الموجودات

الموجودات المالية عند اإلعتراف المبدئي. يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة  موجوداتهاتحدد الشركة تصنيف 
  المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
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  ركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)الش

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  
  (تتمة) األدوات المالية) ٦
  

  (تتمة) المالية الموجودات
  
  إلعتراف المبدئي والقياس ا -

، في حالة أن األصل المالي ليس بالقيمة العادلة من صل المالي بقيمته العادلة زائداً عند اإلعتراف المبدئي، تقوم الشركة بقياس األ
 وجوداتالمتكاليف معامالت  تحمل. إلستحواذ على األصل الماليشرة لمبا المنسوبةخالل الربح أو الخسارة ، تكاليف المعامالت 

  .عند تكبدها اآلخر والدخل الشامل الربح او الخسارةقائمة  كمصروف فيبالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  المدرجة المالية
  
  القياس الالحق -

  المالية ضمن فئات القياس التالية ألغراض القياس الالحق: الموجوداتتصنف 
  ، و)الربح او الخسارةعادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر ، أو من خالل قائمة يتم قياسها الحقاً بالقيمة السأ) تلك التي 

  تقاس بالتكلفة المطفأة.سب) تلك التي 
  

الشامل الربح أو الخسارة أو الدخل  ، يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في قائمةالتي يتم قياسها بالقيمة العادلةبالنسبة للموجودات 
ض للنقل قابر غي إنتقاءارت جد أکة قرلشت اکانإذا علی ما ك لد ذيعتموف س، لملکيةأدوات حقوق افي رات ستثماالبالنسبة لاآلخر. 

 لقيد اإلستثمار حسابياً بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر.ئي دلمبراف االعتت اقوفي 
  

وخصائص التدفقات النقدية  الموجوداتال الشركة إلدارة المالية بالتكلفة المطفأة على نموذج أعم لموجوداتيعتمد القياس الالحق ل
  المالية بالتكلفة المطفأة بناًء على ما يلي: الموجوداتلألصل. تقوم الشركة بتصنيف 

  ، وجمع التدفقات النقدية التعاقدية أ) أن يكون األصل محتفظ به ضمن نموذج عمل بهدف
غير  األصلتسديدات أصل وفائدة على عبارة عن فقط  هينقدية ة لتدفقات في تواريخ محدد ب) ان الشروط التعاقدية تعطي الحق

 .المسدد
  

 مكمالً وأي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا  اإلستحواذوتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند 
  ة.فأطلماکة بالتکلفة رشتلما للمشاريعن ميهلمساروض اقل تسجيم يتطريقة معدل الفائدة الفعلي. ل

  
اإلستثمار في أدوات حقوق الملكية المقومة بالقيمة العادلة من خالل  أة علىبالتكلفة المطفالمقيمة المالية للشركة  الموجوداتتشتمل 

  والنقد وما في حكمه. األخرى،الذمم المدينة  الدخل الشامل اآلخر و
  

ً يتم قيد الذمم المدينة التجارية بالتكلفة الم ) وال تحمل فائدة ، ةالقيمة االسمية (مبلغ الفاتورة االصليتساوي  طفأة ، والتى عموما
 تقدير أفضل . يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بناًء علىهبوط، ناقصاً أي يوما ً ٩٠إلى  ٦٠وعموماً لها فترة من 

 وخبرةعمالء للوضع المالي العلى هذا التقدير مثل يستند  ذمم المدينة.لقة بهذه الالمتوقعة المتع يةخسائر اإلئتمانلل شركةلتقوم به ا
. بعيد اإلستردادأن إحتمال الشطب التاريخية. يتم شطب أرصدة الحسابات مقابل هذا المخصص بعد إستنفاذ كافة وسائل التحصيل و

  .عند تكبدها الربح او الخسارة يتم تسجيل الديون المعدومة في قائمة
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  شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)ال

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  
  (تتمة) ) األدوات المالية٦
  
  المالية بالموجوداتإلغاء االعتراف  -

 حول ندما ت، أو ع الموجوداتالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  انقضاءعند  ةالمالي بالموجوداتاإلعتراف  بإلغاءتقوم الشركة 
أو  بالتحويلإلى طرف آخر . إذا لم تقم الشركة  الموجوداتو بشكل كبير كافة مخاطر ومنافع ملكية  ةالمالي الشركة الموجودات

 بفوائدها، فإن الشركة تعترف  ةالمحول الموجوداتفي التحكم على  وتستمرشكل كبير بكافة مخاطر ومنافع الملكية اإلحتفاظ بب
لمبالغ التى قد تضطر إلى دفعها . إذا إحتفظت الشركة بشكل كبير بكافة ل المرتبطة بها والمطلوبات الموجوداتالمحتفظ بها في 

ً باإلق ةالمالي بالموجودات، تستمر الشركة في اإلعتراف  ةالمحول ةالمالي الموجوداتمخاطر ومنافع ملكية  تراض وتعترف أيضا
  .المضمون للمتحصالت المستلمة

 
  المالية الموجوداتقيمة  هبوط -

المالية والتعرض لمخاطر اإلئتمان والتى هي  الموجوداتخسارة هبوط وإثبات لقياس نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة  تطبق الشركة
  ات دين وتقاس بالتكلفة المطفأة.أدو
  

) على مدى العمر اإلنتاجي للعجز النقديخسارة اإلئتمان المتوقعة هي تقدير اإلحتمال المرجح للخسائر اإلئتمانية (أي القيمة الحالية 
ً للعقد والتدفقات النق دية التى تتوقع الشركة المتوقع لألصل المالي. العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقا

حتى إذا كانت  يةخسارة اإلئتمانالتنشأ  ومن ثمالمتوقعة في اإلعتبار مبلغ وتوقيت التسديدات ،  يةخسائر اإلئتمانالتاخذ إستالمها . 
ً .  متأخرالشركة تتوقع إستالم التسديدات بالكامل ولكن في موعد   يةتمانخسارة اإلئالطريقة  تتطلبعن الموعد المستحق تعاقديا

 يةلخسائر اإلئتمانلمخصص  إثباتالمتوقعة تقييم مخاطر اإلئتمان ، التعثر ووقت التحصيل منذ اإلعتراف المبدئي . يتطلب ذلك 
ً  اإلستحواذ عليهاى تم إنشاؤها أو والدخل الشامل اآلخر حتى بالنسبة للذمم المدينة الت الربح أو الخسارةالمتوقعة في قائمة    .حديثا

  
شهراً أو خسائر إئتمانية متوقعة مدى الحياة ، باإلعتماد  ١٢المالية إما كخسائر إئتمانية متوقعة خالل  الموجودات هبوطيتم قياس 

شهراً  ١٢المتوقعة خالل  يةخسائر اإلئتمانالعلى ما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي . تمثل "
 يةخسائر اإلئتمانال. تمثل " التقريرشهراً بعد تاريخ  ١٢محتملة خالل  إعسارالناتجة عن أحداث المتوقعة  يةخسائر اإلئتمانال" 

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

  
خسائر الخسارة الذي تم قياسه ك بدلفإن شهراً ، وبالتالي  ١٢ة عن ذمم لفترة قصيرة، عادة اقل من الذمم المدينة التجارية هي عبار

ً مبسطاً  ١٢متوقعة مدى الحياة ال يختلف عن ذلك الذي تم قياسه كخسائر إئتمان متوقعة لـ  يةإئتمان شهراً . تطبق الشركة أسلوبا
  على أساس تعمير الذمم المدينة.مقسم مخصص  جدولتجارية بإستخدام لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم المدينة ال
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 
  (تتمة) سات المحاسبيةملخص ألهم السيا -٣
  
  (تتمة) ) األدوات المالية٦
  
  المطلوبات المالية -

  تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلعتراف المبدئي.
  

مثل المطلوبات المالية التي تم إحتسابها بالتكلفة المطفأة يتم إحتساب يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. 
 معدل الفائدة الفعلي بعد االخذ في اإلعتبار تكاليف المعاملة المباشرة.طريقة القروض بالقيمة العادلة على أساس 

  
  يتم تصنيف المطلوبات المالية في فئات القياس التالية:

  
  ، ولعادلة من خالل الربح أو الخسارةأ) تلك التي يتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة ا

 ي تقاس بالتكلفة المطفأة.ب) تلك الت
  

ادلة تصنف الشركة جميع المطلوبات المالية التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة ، باستثناء المطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة الع
 لقيمة العادلة.مطلوبات ، با هي عبارة عنالمطلوبات ، بما في ذلك المشتقات التي  تلكمن خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس 

  
فترة معدل الفائدة  مدى تقوم طريقة معدل الفائدة الفعلي بحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين من خالل تخصيص رسوم فائدة على

الفعلية ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة (بما في 
لك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة والعالوات أو ذ

، لصافي القيمة الدفترية فترة أقصرمن خالل الخصومات األخرى) خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو ، عندما يكون ذلك مالئماً ، 
 والذمم الدائنة التجارية. اإلقتراضاتمبدئي. تنطبق هذه الفئة بشكل عام على عند االعتراف ال

  
 الشركة بقياس المطلوبات المالية . تقوموالمقترضات، التجارية والذمم الدائنة األخرى الذمم الدائنة المطلوبات المالية للشركة تتضمن

 بالتكلفة المطفأة.
  

. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم مكان آخر من تزام أو إلغاؤه أو إنقضاؤهما يتم الوفاء باالليتم إلغاء اإلعتراف بااللتزام المالي عند
التبادل  ذلكمثل  معاملةتم الحالي قد تم تعديلها بشكل جوهري ، ت اإللتزامنفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير ، أو أن شروط 

الربح او في قائمة  المعنية واالعتراف بإلتزام جديد ويتم إثبات الفرق في القيم الدفتريةاللتزام األصلي لإلعتراف با إلغاءك أو التعديل
  .الخسارة

  
  والمطلوبات المالية المالية الموجوداتتعويض 

المالية والمطلوبات المالية، ويفصح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانوناً  الموجوداتيتم تعويض 
 وسداد المطلوبات في آن واحد . الموجوداتعويض المبالغ المعترف بها ، وهنالك نية بتسويتها على أساس الصافي أو يتم تحقق لت

يجب أن ال يكون الحق القابل للتنفيذ قانوناً مشروًطا بأحداث مستقبلية ويجب أن يكون قابالً للتنفيذ في سياق العمل االعتيادي وفي 
  اد أو اإلعسار المالي أو اإلفالس للشركة أو الطرف المقابل.حالة التعثر عن السد
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 
  (تتمة) سبيةملخص ألهم السياسات المحا -٣
  
  قياس القيمة العادلة ) ٧

لتحويل إلتزام ما في معاملة نظامية بين  يمكن دفعهتمثل القيمة العادلة السعر الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل ما أو الذي 
  لتزام تتم إما :المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل اإل

  
  في السوق الرئيسي لألصول أو المطلوبات ، أو •
  في ظل غياب سوق رئيسية ، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو المطلوبات . •
  

قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية بإستخدام األصل يأخذ 
أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق والذي سيستخدم األصل على نحو أفضل وبأعلى  على نحو

  فائدة ممكنة .
  

والمطلوبات التى تم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن هرم القيمة العادلة  الموجودات كافةتصنف 
  ى مدخالت المستوى االدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل .الموضح أدناه بناًء عل

  
  ومطلوبات مماثلة . لموجودات: أسعار سوق مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة  األولالمستوى  •
ظة بصورة تقييم فنية تكون فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالح أساليب:  الثانيالمستوى  •

  مباشرة أو غير مباشرة.
  تقييم فنية تكون فيها مدخالت المستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة .أساليب :  الثالثالمستوى  •
  

  ختلف جوهريًا عن قيمها الدفترية.والمطلوبات المالية ال ت للموجوداتتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة 
  
  ون ) المخز٨

يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل . صافي القيمة القابلة للتحقق هي عبارة عن سعر البيع المقدر في 
سياق االعمال العادية ناقصاً أي تكلفة إلتمام عملية البيع . تحدد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح . تشتمل تكلفة المخزون 

  المتكبدة لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة .  االخرى لفة الشراء، وتكاليف التحويل والتكاليفعلى تك
  

 التى يتم فيها اإلعتراف باإليرادات ذات العالقة. السنةتراف بالقيم الدفترية لذلك المخزون كمصروف في ع، يتم اإلالمخزون عند بيع
يحصل التى  السنةلمخزون كمصروف في اخسائر  وكافةإلى صافي القيمة القابلة للتحقق  خزونللم تنزيلمبلغ أي يتم اإلعتراف ب

، التكلفة أقل منقيمة المخزون إلى  تنزيلالظروف التى تسببت في السابق في  توجد. عندما ال رةخساالفيها  فيها التنزيل أو تحصل
 التنزيلابلة للتحقق بسبب تغير الظروف اإلقتصادية ، يتم عكس مبلغ زيادة صافي القيمة القعلى واضح أو عندما يكون هنالك دليل 

   .لقابلة للتحقق المعدلة أيهما أقلالقيمة اوصافي عبارة عن التكلفة  القيمة الدفترية هي لتكون،  )ياألساس التنزيل بمبلغ(العكس محدد 
  
  وما فى حكمه) النقد ٩

خرى قصيرة األجل بفترات إستحقاق ثالثة أشهر األ السائلة ستثماراتاإلالبنوك و فيالصندوق وفي نقد ال وما فى حكمهيتضمن النقد 
، والتى من للنقد لشركة من إدارة اال يتجزأ سحوبات على المكشوف والتى تمثل جزءاً الأو أقل من تاريخ الشراء. وتتضمن أيضاً 

  .أرصدة إيجابيةب على المكشوف إلى بين سحالمحتمل أن تتذبذب 
  

-١٨-  
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية -٣
  

  ) إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ١٠
ً لشروط واحكام نظام العمل  الدفع أة نهاية الخدمةتستحق مكاف هاء عقود في الشركة عند إن طبقنالملكافة الموظفين العاملين وفقا

المستقبلية التى إكتسبها  المكافآت. يتم إحتساب إلتزام الشركة فيما يخص خطة المزايا المحددة عن طريق تقدير مبلغ توظيفهم
  ابقة وخصم ذلك المبلغ للوصول إلى القيمة الحالية .الموظفون في السنوات الحالية والس

  
اإللتزامات المستقبلية. ويتم وضع هذه اإلفتراضات  لتستوفي تلكتضع الشركة اإلفتراضات التى تستخدم لتحديد العناصر الرئيسية 

نتظمة اإلعتيادية وكذلك عناصر بعد التشاور مع الخبراء اإلكتواريين للشركة وتتضمن تلك التى تستخدم لتحديد تكاليف الخدمة الم
التمويل المتعلقة بالمطلوبات. تتم عملية إحتساب إلتزام المزايا المحددة بواسطة إكتوراي مؤهل بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان 

  المتوقعة.
  

ل قائمة الدخل الشام في ية، يتم اإلعتراف بها مباشرةإعادة قياس إلتزام المزايا المحددة والذي يتكون من مكاسب وخسائر إكتوار
اآلخر. تحدد الشركة صافي مصروف الفائدة على إلتزام المزايا المحددة للسنة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس إلتزام المزايا 
المحددة في بداية السنة إلى صافي المزايا المحددة مع األخذ في الحسبان أي تغير في صافي إلتزام المزايا المحددة خالل السنة نتيجة 

محددة في قائمة االخرى المتعلقة بخطط المزايا ال والمصاريفدفعيات المزايا. يتم اإلعتراف بصافي مصروف الفائدة للمساهمات و
  .الربح أو الخسارة

  
  ) اإلعتراف باإليرادات١١

  .نطبقةالمشروط الشحن  بعد إعتبارتقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند التحكم في المنتجات المباعة والتحويالت إلى العمالء 
  

المالي المستلم أو المستحق القبض، مع االخذ في الحسبان شروط السداد المحددة تعاقديًا  للتعويضيتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة 
  ضرائب أو الرسوم. واستبعاد ال

 
  ) تكلفة اإلقتراض١٢

سنة من الزمن حتى يصبح يأخذ بالضرورة هل ؤ، إنتاج أصل م، إنشاءباإلستحواذ علىمتعلقة بشكل مباشر تكاليف اإلقتراض ال
جميع تكاليف اإلقتراض االخرى  تحملجاهزاً لإلستخدام المرجو منه أو بيعه، تتم رسملتها كجزء من تكلفة االصل المعني .  

اض فيما يتعلق بإقتر مصاريف في السنة التى تحدث فيها. تتكون تكاليف اإلقتراض من فوائد وتكاليف أخرى تتكبدها الشركةك
  .األموال

  
  ) المصاريف١٣

تصنف تكاليف اإلنتاج تصنف المصاريف وفقاً  لوظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة البيع والتوزيع أو المصاريف اإلدارية. 
بيع تتكون مصاريف البيع والتوزيع بصفة رئيسية من التكاليف المتكبدة في توزيع وف التصنيع المباشرة كتكلفة مبيعات. اليوتك

. تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف ف االخرى كمصاريف عمومية وإداريةمنتجات الشركة . تصنف جميع المصاري
المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بشكل مباشر جزءاً من تكاليف المبيعات. يتم توزيع البنود بين مصاريف عمومية وإدارية 

  لك بناًء على أساس متناسق.وتكلفة مبيعات عندما يتطلب ذ
  
  
  

-١٩-  
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  مالت األجنبية ) المعامالت بالع١٤
لشركة لكل معاملة على حدة باألسعار السائدة في تاريخ تلك الوظيفية  لأجنبية إلى العملة ترجمة المعامالت المسجلة بعمالت  تتم

يخ ويل السائدة في تاربأسعار التح  الوظيفيةبالعمالت االجنبية إلى العملة  المقومةالموجودات والمطلوبات النقدية  تترجمالمعامالت. 
بأسعار  الوظيفيةإلى العملة  تترجمالموجودات والمطلوبات غير النقدية التى تم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة االجنبية  التقرير.

بالعملة المقومة البنود غير النقدية التى تم قياسها على اساس التكلفة التاريخية  تترجم.لسائدة عند تحديد القيمة العادلةالتحويل ا
   فروقات العملة االجنبية عموماً في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إثباتفي تاريخ المعاملة.  السائدة ية بأسعار التحويلاالجنب

  
  ) الزكاة ١٥

الزكاة على اساس اإلستحقاق وتحمل على  . يتم تقديمدخل في المملكة العربية السعوديةتخضع الشركة لنظام الهيئة العامة للزكاة وال
بح أو الخسارة. تحتسب الزكاة على وعاء الزكاة أو صافي الدخل المعدل أيهما اعلى. يسجل أي فرق في التقدير عند قائمة الر

  الموافقة على الربط النهائي وعندها تتم تسوية المخصص.
  

  ) القطاع التشغيلي١٦
إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في  كةالشر كتسب منهاالشركة مرتبط بأنشطة تجارية قد ت القطاع التشغيلي هو مكون من مكونات

. تتم مراجعة نتائج عمليات كافة القطاعات التشغيلية مع أي من المكونات األخرى للشركةذلك إيرادات ومصاريف متعلقة بمعامالت 
قييم أدائه الرئيس في الشركة التخاذ قرارات عن موارد يتوجب تخصيصها للقطاع ولت ات التشغيليةبشكل منتظم بواسطة متخذ القرار

في  يالرئيس ات التشغيليةالقرار متخذ. تتضمن نتائج القطاع التى يتم رفع تقرير عنها إلى متميزةلذي تتاح له معلومات مالية وا
  .لتى يمكن توزيعها على أساس معقولالقطاع وكذلك تلك االشركة البنود المنسوبة مباشرة  إلى 

  
  ) توزيعات األرباح١٧

. وفقاً يتوقف على تقدير الشركةلم يعد التوزيع  وأنام بتوزيعات أرباح نقدية عند الموافقة على التوزيع تعترف الشركة باإللتز
ين المتعلقة بالشركات في الممكلة العربية السعودية فقد تمت الموافقة على التوزيع عند المصادقة عليه بواسطة المساهمين. يتم نللقوا

عليها بواسطة . يتم إدراج توزيعات األرباح المرحلية إن وجدت عند الموافقة الملكية حقوق اإلعتراف بالمبلغ المماثل مباشرة في
  .الشركة إدارةأعضاء مجلس 
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٤-  ً   المعايير، التعديالت والتفسيرت على المعايير الموجودة حاليا
  المعايير الجديدة، التعديالت والتفسيرت السارية على المعايير الحالية ١-٤

أو أنها غير  تؤدي إلى تغييرات جوهرية الإما فيما يلي التعديالت والتفسيرات الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي 
 :للشركةلسياسات المحاسبية مطبقة ل

 
  سريان المعيار   مسمى المعيار   رقم المعيار

  ٢٠٢٠يناير  ١    تعديالت لتوضيح تعريف األعمال-تجميع األعمال  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
      التعديالت المرتبطة بتعريف األهمية -ليةعرض القوائم الما ١معيار المحاسبة الدولي رقم

  ٢٠٢٠يناير  ١   النسبية 
      يزيل التعديل متطلبات المنشآت الستبعاد التدفقات -الزراعة ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم

      النقدية الضريبية عند قياس القيمة العادلة لألصل الحيوي   
      من ذلك التوافق مع تقنية القيمة الحالية. سيضبإستخدام  
  ٢٠٢٠يناير  ١    ١٣الدولي للتقرير المالي رقم متطلبات المعيار  

      السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية  ٨معيار المحاسبة الدولي رقم
  ٢٠٢٠يناير  ١   واألخطاء  

      ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
       ٣٩ولي رقمومعيار المحاسبة الد

       والمعيار الدولي للتقرير المالي
  ٢٠٢٠يناير  ١   معدل الفائدة المرجعيإصالحات  ٧رقم

     لمنح المستأجرين إعفاء من تقييم ما إذا كان إمتياز -التعديالت  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
  ٢٠٢٠يونيو  ١    اإليجار) يعد تعديالً لعقد ١٩اإليجار المرتبط بـ (كوفيد  

  ٢٠٢٠يناير  ١   إلعداد التقارير الماليةالمعدلاإلطار المفاهيمي 
  
  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتعديالت التى لم تصبح سارية بعد ٢-٤

الدولي والتي تعتبر سارية هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة 
الجديدة والتعديالت التى لم المعايير والتفسيرات عدم إعتمادها مبكراً.  الشركةالمفعول في الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت 

  يلي: هي كماو تصبح سارية بعد
 

  سريان المعيار   مسمى المعيار   رقم المعيار
  ٢٠٢٢يناير  ١    تحديث تعديالت مرجع اإلطار المفاهيمي-تجميع األعمال  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

      التعديالت المرتبطة بتصنيف -عرض القوائم المالية ١معيار المحاسبة الدولي رقم
  ٢٠٢٢يناير  ١   اإللتزامات 

      من  تعديالت تمنع الشركة-والمعداتالمصنعالممتلكات، ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم
      خصم المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة كعينات من  
      والمعدات أثناء قيام الشركة بإعداد المصنعتكلفة الممتلكات، 
  ٢٠٢٢يناير  ١   لالستخدام المرجو منهاألصل 

  ٢٠٢٢يناير  ١     - والموجودات المحتملةالمخصصات، المطلوبات المحتملة ٣٧معيار المحاسبة الدولي رقم
     متعلقة بالتكاليف التي يجب أن تتحملها المنشأة عند تقييم تعديالت  
     العقد مرهقا أم الإذا ما كان  

      نهج الالتعديالت المرتبطة بتاريخ انتهاء صالحية -عقود التامين ٤المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
  ٢٠٢٣يناير  ١   يالتأجيل  

       التعديالت المتعلقة بالتداخل بين المعيار الدولي للتقرير المالي ٩الدولي للتقرير المالي رقمالمعيار
  ٢٠٢٣يناير  ١    ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤رقم  

      تعديالت لمعالجة المخاوف وتحديات التنفيذ -عقود التأمين ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
  ٢٠٢٣يناير  ١    ١٧تي تم تحديدها بعد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ال  

-٢١- 
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 صنع ومعداتممتلكات ، م -٥
  

                     مباني  
      أعمال رأسمالية      سيارات ، رافعات   اثاث وتركيبات   مصنع آالت   وتحسينات  

  اإلجمالي    قيد التنفيذ   ومعداتعدد    شوكية ومقطورات   ومعدات مكتبية   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  تحويالت

  )٣٫٨١٦٫٩٤٧(    -    -    )١٫١٨٢٫٣٥٠(    )١١٫١٨٥(    )٢٫٦٢٣٫٤١٢(    -  / مشطوبات إستبعادات
  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  للسنةمحمل 
  )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 
                            قيمة الدفترية :صافي ال

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

  
  
  
  

-٢٢-  
  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية )
  

  
  ممتلكات ، مصنع ومعدات (تتمة) -٥
  

                      مباني  
     أعمال رأسمالية      سيارات ، رافعات   اثاث وتركيبات    مصنع آالت    وتحسينات على  

  اإلجمالي    تنفيذقيد ال   ومعداتعدد    شوكية ومقطورات   ومعدات مكتبية   ومعدات    المأجور  ٢٠١٩
                            التكلفة :

  ٤٩٥٫٢٤٣٫٤١٨    ٢٫٥٩٣٫٢٤٧    ١٦٫٦٠٦٫٠١١    ٩٫٩٣٧٫٥٦٨    ٥٫٦٣٢٫٨٦٠    ٣٤٩٫٤١٣٫٠٢٥   ١١١٫٠٦٠٫٧٠٧  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  ٥٫٩١٤٫١٩٦    ١٫٣٩١٫٨٣٨    ١٠٢٫٢٩٩    ٥٣٦٫٥٠٠    ١٧٨٫٩٠٠    ٢٫٧٣٢٫٤٣٣    ٩٧٢٫٢٢٦  إضافات

  )٣٫١١٩٫٩٣٦(    -    -    )٨٨٨٫٤٠٠(    )٤٨٤٫٤٦٤(    )١٫٧٤٧٫٠٧٢(    -  إستبعادات / مشطوبات
  )٥٣٫٣٦٣(    )٨٢٢٫١٨٥(    -    -    -    -    ٧٦٨٫٨٢٢  تحويالت

  ٤٩٧٫٩٨٤٫٣١٥    ٣٫١٦٢٫٩٠٠    ١٦٫٧٠٨٫٣١٠    ٩٫٥٨٥٫٦٦٨    ٥٫٣٢٧٫٢٩٦    ٣٥٠٫٣٩٨٫٣٨٦   ١١٢٫٨٠١٫٧٥٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                            اإلستهالك المتراكم 

  ٣٠٠٫٧٥٢٫٨١٨    -    ١٣٫٦٦٥٫٥٠٠    ٨٫٢٠٠٫٧٥١    ٤٫٧٨٥٫٢٠٣    ٢٠٦٫٥٢٤٫٤٥٢    ٦٧٫٥٧٦٫٩١٢  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  ١٦٫٢١٩٫٧٦٩    -    ٩٦٦٫٧٨٠    ٥٨٣٫١١٢    ٣٢٠٫٦٨٧    ١٠٫٨٩٨٫٥١٣    ٣٫٤٥٠٫٦٧٧  محمل للسنة

  )٣٫٠٩٠٫٦٦٦(    -    -    )٨٨٨٫٣٩٤(    )٤٥٥٫٢١٧(    )١٫٧٤٧٫٠٥٥(    -  إستبعادات / مشطوبات
  ٣١٣٫٨٨١٫٩٢١    -    ١٤٫٦٣٢٫٢٨٠    ٧٫٨٩٥٫٤٦٩    ٤٫٦٥٠٫٦٧٣    ٢١٥٫٦٧٥٫٩١٠    ٧١٫٠٢٧٫٥٨٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                            صافي القيمة الدفترية :
  ١٨٤٫١٠٢٫٣٩٤    ٣٫١٦٢٫٩٠٠    ٢٫٠٧٦٫٠٣٠    ١٫٦٩٠٫١٩٩    ٦٧٦٫٦٢٣    ١٣٤٫٧٢٢٫٤٧٦    ٤١٫٧٧٤٫١٦٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  
  

-٢٣-  
  



 

 

  
  ن (معدنية)الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعاد

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 
  (تتمة)ومعدات  نعمصممتلكات ،  -٥
وتطوير خطوط  توسعة المصانعإنشاءات قيد التنفيذ ل  مقابلبواسطة الشركة تمت مدفوعات ألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل ا ١-٥

  .اإلنتاج
  
الصناعية  للمدنعلى ارض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية  الممتلكات، المصنع والمعدات إنشاءتم  ٢-٥

  هـ ١٤٢٩شعبان  ٢٣م) و ٢٠١٣أكتوبر ٦هـ (١٤٣٤ذو الحجة  ١سنة هجرية ، تبدأ من  ٢٣و  ١٠ ومناطق التقنية لفترة
  م) على التوالي.٢٠٠٨غسطس ا ٢٤(
  
خسائر التشغيلية للنسبة النقد الخاصة بها  توليدتقييم المبلغ القابل لالسترداد لوحدات  بإعادة اإلدارةقامت كما في تاريخ التقرير،  ٣-٥

المعدلة  فقات النقدية من الموازناتتوقعات التد التي تستخدمالمنفعة قيمة حسابات بناًء على تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد .المستمرة
٪ ١النقد بعد الخمس سنوات هو  توليدالتدفقات النقدية لوحدات  ستنباطإلمعدل النمو المستخدم الشركة. إدارة المعتمدة من قبل مجلس 

  . ال يتطلب)في السنة٪ ١٣: م٢٠١٩( في السنة٪ ١٢) ، وقد تم خصم التدفقات النقدية بنسبة في السنة٪ ١: م٢٠١٩( في السنة
 ٣١نقد كما في توليد اللوحدات د كانت أعلى من القيمة الدفترية ألن المبالغ القابلة لالستردا نسبة في القيمة هبوطتسجيل أي األمر 

 .م٢٠٢٠ديسمبر 
  
  اإلستهالك المحمل للسنة مصروف توزيع ٤-٥
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠    إيضاح  
  ١٤٫٩٥٣٫٥٠٩    ١٤٫٤٠٩٫٨١٧      تكلفة مبيعات

  ٣٠٠٫٩٠٣    ٢٦٨٫٨٠٧    ٢٣  بيع وتسويقمصاريف 
  ٩٦٥٫٣٥٧    ٨٩٨٫٠٠٤    ٢٤  مصاريف عمومية وإدارية

  ١٦٫٢١٩٫٧٦٩    ١٥٫٥٧٦٫٦٢٨      اإلجمالي
  
  إيجار والتزاماتموجودات حق اإلستخدام  -٦

  . )٥(راجع إيضاح سنة ٢٣إلى  ١٠. تتراوح مدة عقد اإليجار على مختلف عقود اإليجار بين تقوم الشركة بإيجار أراضي
 
  موجودات حق اإلستخدام ١-٦
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠      التكلفة
  ٥٫٤٦٣٫٠٥٨    ٤٫٧١٢٫١٥٠        يناير  ١في 

  )٧٥٠٫٩٠٨(    )٧٥٠٫٩٠٨(        إستهالك
  ٤٫٧١٢٫١٥٠   ٣٫٩٦١٫٢٤٢        ديسمبر  ٣١في 

  
  عقود اإليجار إلتزامات ٢-٦
  

       ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ٥٫١٠٠٫٧٦٤    ٤٫٥٨١٫٨٥٦        يناير  ١في 

  ٢٧٣٫١٥٥    ٢٤٥٫٣١٨        مصروف فائدة
  )٧٩٢٫٠٦٣(    )٦٩٦٫٥٦٣(        مدفوعات 

  ٤٫٥٨١٫٨٥٦    ٤٫١٣٠٫٦١١        ديسمبر  ٣١في 

  
-٢٤-  

  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  دية)(جميع المبالغ بالرياالت السعو

  
 
  (تتمة) موجودات حق اإلستخدام وإلتزامات إيجار -٦
  

  :في قائمة المركز المالي كما يلي العرض
 

      ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ٤٫٠٣٤٫٥١٩    ٣٫٥٥٧٫٢٩٠        جزء غير متداول 

  ٥٤٧٫٣٣٧    ٥٧٣٫٣٢١        جزء متداول
        ٤٫٥٨١٫٨٥٦    ٤٫١٣٠٫٦١١  

  
ات عقود اإليجار. تم إعداد الجدول بناًء على التدفقات مطلوبمتبقي للشركة المتعلق باالستحقاق التعاقدي ال آجالالجدول التالي  يفصل

  التدفقات النقدية.أصل فائدة وجار. ويشمل الجدول على حد سواء عقود اإلي اللتزاماتالنقدية غير المخصومة 
 

      ٢٠٢٠   ٢٠٢٠  
  ٧٩٢٫٠٦٣    ٧٩٢٫٠٦٣        خالل سنة واحدة

  ٢٫٧٥٨٫١٨٩    ٢٫٧٣٠٫١٢٦        من سنتين إلى خمسة سنوات
  ٢٫٢٨٠٫٤٨٨    ١٫٥١٦٫٤٨٨        أكثر من خمسة سنوات

        ٥٫٨٣٠٫٧٤٠    ٥٫٠٣٨٫٦٧٧  

  
  موجودات غير ملموسة -٧
 

  برمجيات إلكترونية
  

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
          

          تكلفة
  ١٠٫٣٥٧٫٠٨٨    ١٠٫٧١٣٫٩٠٤    يناير ١الرصيد في 

  ٣٠٣٫٤٥٣    -    إضافات
  -    )١٫٣٠٨٫٠٢٠(    مشطوبات
  ٥٣٫٣٦٣    -    تحويالت

  ١٠٫٧١٣٫٩٠٤    ٩٫٤٠٥٫٨٨٤    ديسمبر ٣١الرصيد في 

          إطفاء
  ٤٫٠٦١٫٩٦٩    ٥٫٩٠١٫٧٨٣    يناير ١الرصيد في 
  ١٫٨٣٩٫٨١٤    ١٫٨٨١٫١٧٧    محمل للسنة
  -    )١٫٣٠٨٫٠٢٠(    مشطوبات

  ٥٫٩٠١٫٧٨٣    ٦٫٤٧٤٫٩٤٠    ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ٤٫٨١٢٫١٢١    ٢٫٩٣٠٫٩٤٤    صافي القيمة الدفترية

  
  بالكامل. لایر سعودي مليون ٤٠٫١الشهرة بمبلغ تم هبوط قيمة م، ٢٠١٩خالل سنة 

  
-٢٥-  

  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 
  يةإستثمارمتلكات م -٨
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
          تكلفة

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

          اإلستهالك المتراكم
  ٤٫٣٤٧٫٤٩٠    ٤٫٥٤٨٫٦٤٢    في بداية السنة

  ٢٠١٫١٥٢    ٢٠١٫١٥٢    محمل للسنة
  ٤٫٥٤٨٫٦٤٢    ٤٫٧٤٩٫٩٧٤    في نهاية السنة

  ٢٫٢٣٥٫٣٠٨    ٢٫٠٣٤٫١٥٦    صافي القيمة الدفترية

  
" ، قامت اإلدارة بإجراء  يةإستثمارممتلكات " ٤٠الدولي رقم  متطلبات معيار المحاسبةلغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة وفقًا ل

لایر ون ملي ٩٫٨بمبلغ للممتلكات اإلستثمارية م وحددت القيمة العادلة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  يةاإلستثمار هاتقييم مستقل لممتلكات
  .مليون لایر سعودي) ٩٫٦م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سعودي

    
خيص رقم تر العزيز أحمد الحمود حمد عبد /السيد هو مقيم مستقل بواسطةستثمارية اال الشركة لممتلكاتتم إجراء تقييم مستقل 

 ٣١في كما  للممتلكات اإلستثماريةلة ) لتحديد القيمة العادينالمعتمد للمقيمينالهيئة السعودية  ه من قبلترخيص تم ( ١٢١٠٠٠٠٨٤٩
  .م٢٠٢٠ديسمبر 

  
  خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من محددةإستثمارات حقوق ملكية  -٩

في رأس مال ٪ ١٠ بنسبة ستثماراإلعلى م ٢٠١٩أكتوبر  ٢٧في في اجتماعه المنعقد  مجلس إدارة الشركة قررم، ٢٠١٩ في
شركة الوطنية لل المبدئيرأس المال  كان مليون لایر سعودي. ٣٫٨فيها، بمبلغ  مستثمرالشركة ال، اتالشركة الوطنية لصناعة السيار

ً مليون لایر سعودي تم زيادته  ٠٫١ لصناعة السيارات المحدودة   م.٢٠١٩مليون لایر سعودي من قبل مساهميها في  ٣٧٫٥إلى  الحقا
  

الشركة أن  نسبة إلىعند االعتراف المبدئي.  الدخل الشامل اآلخرمن خالل قامت الشركة بتصنيف هذا االستثمار بالقيمة العادلة 
العادلة وبالتالي سجلت هذا االستثمار  لقيمتهافي مرحلة التكوين، تعتقد اإلدارة أن التكلفة هي أفضل تقدير  الوطنية لصناعة السيارات

 بالتكلفة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٢٦-  
 
  



 

 

 
  (معدنية)الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  مخزونال -١٠
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٣٠٫٩٥٩٫٧٤٨    ٢٥٫٨٨٦٫٨٤٠    مواد خام

  ٦٨٫٩٧٢٫٨٤٧    ٦٦٫٩١٢٫٣٢٧    بضاعة تامة الصنع
  ٩٫٤٩١٫٨٦١    ٧٫٥٩٦٫٦٨١    بضاعة تحت التصنيع

  ٧٫٧٤٦٫٣٩٦    ٨٫٩١٤٫٤٦٤    قطع غيار
  ٤٫٨٣٧٫١٢٦    ٣٫٣٠٨٫٣٣٥    مواد مستهلكة ومخزون آخر

    ١٢٢٫٠٠٧٫٩٧٨    ١١٢٫٦١٨٫٦٤٧  
  )٧٤٫٧٢٦(    )٧٫٠٤٣٫٨٧٣(    ناقصاً : مخصص مخزون بطئ الحركة

    ١٢١٫٩٣٣٫٢٥٢    ١٠٥٫٥٧٤٫٧٧٤  
 

  الحركة في مخصص المخزون بطئ الحركة كما يلي :
  

        ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ٣٫٢٠٤٫٨٥٠    ٧٤٫٧٢٦         يناير ١الرصيد في 
  ٢٫٤٤٠٫٨٦٥    ٦٫٩٦٩٫١٤٧         محمل للسنة
  )٥٫٥٧٠٫٩٨٩(    -         مشطوبات

 ٧٤٫٧٢٦   ٧٫٠٤٣٫٨٧٣        ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  م: ال شي).٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٢٫٤بمبلغ خالل السنة، تم إجراء تسويات لصافي القيمة القابلة للتحقق لمحزون 
  

   تجاريةالمدينة الذمم ال -١١
  

     ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ١١٧٫٠٩٣٫٧٧١    ٩٢٫٠٧٤٫٠٥٦     ذمم مدينة تجارية

  )١٣٫١٢٥٫٣٤٧(    )١٥٫٨٦٠٫٨٥٢(     هبوط ذمم مدينة تجارية
    ١٠٣٫٩٦٨٫٤٢٤   ٧٦٫٢١٣٫٢٠٤ 
  

  كما يلي : هبوط الذمم المدينةالحركة في 
  

        ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ١٢٫٩٣٩٫٣٦٩    ١٣٫١٢٥٫٣٤٧         ريناي ١الرصيد في 
  ٢٥٨٫٦٥٨    ٢٫٧٣٥٫٥٠٥         محمل للسنة
  )٧٢٫٦٨٠(    -         مشطوبات

  ١٣٫١٢٥٫٣٤٧    ١٥٫٨٦٠٫٨٥٢         ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  كما يلي : هو تحليل تعمير الذمم المدينة التجارية
  

   ٣٦١أكثر من      ٣٦٠-١٨١     ١٨٠-٩١     ٩٠-١    مبالغ ليست      إجمالي    

ً     مستحقة    رصيد القائمال       يوما    يوما    يوما    يوما

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

  ١٩٫٠٥٠٫٤٤٠    ١٨٫٣٤٣٫٦٧٦    ١١٫٩٣٣٫٩١٢    ٢٩٫٧٥١٫٧٠١    ٣٨٫٠١٤٫٠٤٢    ١١٧٫٠٩٣٫٧٧١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

-٢٧-  
  

  



 

 

  
  ك المعادن (معدنية)الشركة الوطنية لتصنيع وسب

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  أخرىمدينة مدفوعات مقدماً وذمم  -١٢
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
ً  مصاريف مدفوعة   ٢٫٣٣٣٫٣٥٥    ٢٫٢٦٧٫٩١٧    مقدما

  ٤٫٥١٤٫٨٢٥    ٢٫٨٠٤٫٦٣٧    لموردين دفعات مقدمة
  ٢٩٨٫٢٦٧    ٢٩٢٫٠٤٨    ذمم مدينة أخرى

    ٧٫١٤٦٫٤٤٧    ٥٫٣٦٤٫٦٠٢  

  
  نقد وما في حكمه -١٣

  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٣٫٤٥٥    ١٤٫٢١٠    بالصندوق نقد
  ٨٫٦٨٩٫٩٤٨    ٢١٫٩٥٨٫١٨٧    نقد بالبنوك
  ١١٫٠٠٢٫٦٣٣    ١٤٫٦١٩٫٩٢٢    ودائع ألجل

    ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦    ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩  

  
لفترات إستحقاق أصلية أقل من ثالثة  في السنة ٪٢٫٦٥إلى  ٪١بين  ما راوحتتحمل معدل ربح ي ةك المحليوالبن مع الودائع ألجل

  أشهر.
 

  رأس المال -١٤
م : ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سهم ٢٨٫١١٢٫٠٨٩ريـال سعودي مقسم الى  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠ المصدر والمدفوعمال ال يبلغ رأس

  سعودي .ريـال  ١٠ سهمقيمة كل ) سهم ٢٨٫١١٢٫٠٨٩
  

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ٢٨٫١١٢٫٠٨٩    ٢٨٫١١٢٫٠٨٩    عدد األسهم المصدرة

  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    لایر سعودي لكل سهم  ١٠عادية بقيمة رأس مال أسهم 
  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠    لایر سعودي -ومدفوعة بالكامل  مصدرةعادية رأس مال أسهم 

  
  إحتياطي نظامي -١٥
 ً هذا  يساوي حتى الدخل صافي من ٪١٠ بتكوين إحتياطي نظامي بتخصيص نسبة الشركةقامت لشركة، ا يسلعقد تاس وفقا

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

-٢٨-  
  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  ائم الماليةإيضاحات حول القو

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  قروض طويلة االجل -١٦

  
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

  ٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠    ٢٥٫١٥٠٫٠٠٠  صندوق التنمية الصناعية السعودي
  )١٫٥٣٠٫٦٦٦(    )١٫٠٨٢٫٦٦٦(  ناقصاً : اعباء مالية مؤجلة

  )٢٫٠٥٠٫٠٠٠(    )٣٫٣٠٠٫٠٠٠(   ناقصاً : جزء متداول
  ٢٢٫١٦٩٫٣٣٤    ٢٠٫٧٦٧٫٣٣٤  
       

  ٤٢٫٥٥٤٫٨٧٤    ٣٩٫٨٠٠٫٠٠٠  قروض أخرى من بنوك محلية
  )١١٫٤٠٠٫٠٠٠(    )١٣٫٤٠٠٫٠٠٠(   ناقصاً : جزء متداول

  ٣١٫١٥٤٫٨٧٤    ٢٦٫٤٠٠٫٠٠٠  
  ٥٣٫٣٢٤٫٢٠٨    ٤٧٫١٦٧٫٣٣٤  جزء غير متداول-إجمالي القروض طويلة األجل

  ١٣٫٤٥٠٫٠٠٠    ١٦٫٧٠٠٫٠٠٠  جزء متداول-طويلة األجلإجمالي القروض 
  

  قرض من صندوق التنمية الصناعية السعوديأ) 
م، حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل جزء من مشروع التوسعة للشركة. هذا ٢٠١٨ في

م وهو مضمون بسندات إذنية ورهن على ٢٠١٩ديسمبر  القرض قابل للسداد على اقساط نصف سنوية غير متساوية إبتداًء من
من مبالغ األقساط المستحقة في م. ٢٠٢٥أبريل  بحلولومعدات الشركة. القرض قابل للسداد بالكامل  مصنعبعض ممتلكات، 

لمبلغ المتبقي جدولة ا تمت إعادةكما ، في اكتوبرلایر سعودي  ٠٫٦ مبلغ قامت الشركة بسدادمليون لایر  سعودي ، ٢بمبلغ  م٢٠٢٠
المحافظة على نسب مالية  التى تتطلب من بين أمور اخرىعلى بعض التعهدات  القرضويحتوى المتبقية.  القرض فترةعلى مدى 

  .معينة
  

  قروض من بنوك محلية ب) 
ع التوسعة ورالبنك السعودي البريطاني والبنك األهلي التجاري لتمويل تكاليف مشهما  تم الحصول على هذه القروض من بنكين،

 للشركة.
  

مليون لایر سعودي من البنك االهلى التجاري لتمويل  ١٢قرض جديد بمبلغ تسهيل في شكل م، حصلت الشركة على ٢٠١٨ في
 مليون لایر سعودي). ٤٫٥م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م (٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  والذى تم إستخدامه بالكامل مشروع التوسعة للشركة

التى تتطلب ويحتوى على بعض التعهدات  .بمعدل سايبور زائداً هامش وهو مضمون بسندات إذنية ش ربحلهاميخضع هذا القرض 
  المحافظة على نسب مالية معينة. من بين أمور اخرى

  
مليون لایر  ٣٨ تم إستخدام مبلغمليون لایر سعودي،  ٥٠تم تقديم قرض البنك السعودي البريطاني وفق شروط صيغة المرابحة بحد 

مليون لایر سعودي). هذا القرض قابل للسداد على اقساط نصف  ٣٨: م٢٠١٩ديسمبر ٣١(م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  منه ديسعو
بمعدل سايبور زائداً هامش وهو مضمون  لهامش ربحم. يخضع هذا القرض ٢٠١٨من  ابتداءً خمسة سنوات  على مدىسنوية 

  بسندات إذنية.
  

  : م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  المجمعة لقروض طويلة االجلستحقاقات امبالغ إفيما يلي اجمالي 
  

    قروض طويلة االجل من بنوك محلية 
     صندوق التنمية   البنك االهلى  البنك السعودي 
  اإلجمالي   الصناعية السعودي  التجاري  البريطاني 
١٦٫٧٠٠٫٠٠٠   ٣٫٣٠٠٫٠٠٠  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  ١١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٢١  
١٨٫٨٠٠٫٠٠٠   ٤٫٤٠٠٫٠٠٠  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٢٢  
١٤٫٢٠٠٫٠٠٠   ٥٫٨٠٠٫٠٠٠  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٢٣  
٩٫٥٠٠٫٠٠٠   ٧٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠   - ٢٠٢٤  
٥٫٧٥٠٫٠٠٠   ٤٫٥٥٠٫٠٠٠  ١٫٢٠٠٫٠٠٠   - ٢٠٢٥  

 ٦٤٫٩٥٠٫٠٠٠   ٢٥٫١٥٠٫٠٠٠  ١٠٫٨٠٠٫٠٠٠  ٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠  
-٢٩-  

 



 

 

  
  معدنية)الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  إلتزامات مكافآت الموظفين -١٧
  

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ٢٥٫٢٩٨٫١٣٦    ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧    يناير ١الرصيد في 
  ٣٫٥٩٤٫٥٧١    ٣٫٣٩٧٫٤١٧    ربح أو خسارة -محمل للسنة 

  )٨٥٣٫٢٩٩(    )٤٤٠٫٨٤٧(    دخل شامل آخر -إعادة قياس على إلتزامات مزايا محددة   ربح
  )١٫١٧٣٫٩٢١(    )١٫٨٠٦٫٤٤٣(    خالل السنة مدفوعات

 ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧   ٢٨٫٠١٥٫٦١٤    ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  األخرىإلتزامات مكافآت الموظفين ت مكافأة نهاية الخدمة وقياس إلتزاما
  

  المتوقعة. اإلئتمان وحدة ة بإستخدام طريقة إكتواريات تقييمإلتزامات نهاية الخدمة بواسطة  خططيتم تحديد 
  

  ديسمبر: ٣١يمثل الجدول التالي مكونات إلتزام مكافآت الموظفين المحدد كما في 
  

  خطة مكافأة نهاية الخدمة    
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٢٥٫٢٩٨٫١٣٦    ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧    يناير  ١كما في 
          الربح أو الخسارة  محمل على

  ٢٫٢٧٠٫٩١٨    ٢٫٤٦٢٫٧٧٥    تكلفة خدمة حالية
  ١٫٣٢٣٫٦٥٣    ٩٣٤٫٦٤٢    تكلفة فوائد

    ٣٫٥٩٤٫٥٧١    ٣٫٣٩٧٫٤١٧  
          محمل على الدخل الشامل اآلخر

  )١٫١٧٣٫٩٢١(    )١٫٨٠٦٫٤٤٣(    خالل السنة مدفوعات
  )٨٥٣٫٢٩٩(    )٤٤٠٫٨٤٧(    إعادة قياس إلتزامات مزايا محددة  ربح

  ٢٦٫٨٦٥٫٤٨٧    ٢٨٫٠١٥٫٦١٤    ديسمبر ٣١كما في 
  

  الهامةاإلفتراضات 
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٪٣٫٦٠    ٪٢٫٢٥    معدل الخصم في السنة

  ٪٣٫٨٥    ٪٢٫٧٥    معدل زيادة الرواتب في السنة
  سنة ٦٫٨    سنة ٦٫٥    زمنيةالمدة ال
  

  فيما يلي تحليل الحساسية لإلفتراضات الهامة :
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
          الخصم معدل 

  ٢٤٫٧٢٤٫٦٥٣    ٢٥٫٩٨٢٫٢٩٥    معدل خصم  ٪١+ 
  ٢٩٫٣١٧٫٢٣٦    ٣٠٫٣٤٥٫٠٣٠    معدل خصم  ٪١ -

          معدل رواتب 
  ٢٩٫٤٦٠٫٣٣٤    ٣٠٫٣٠٨٫٩٧٤    معدل رواتب ٪١+ 
  ٢٤٫٥٥٦٫٩٠٤    ٢٥٫٩٧٢٫٩٥٠    معدل رواتب ٪١ -
  

-٣٠-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  سعودية)(شركة مساهمة 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

  تجارية وذمم دائنة أخرىدائنة ذمم  -١٨
  

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ١١٫٣٩٩٫٠٤١    ١١٫٧٠٧٫٢٣٢    ذمم دائنة تجارية 

  ٢٫٥٥٥٫٧٠٣    ١٢٫١٠٨٫٤١٢    اوراق دفع 
    ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤  

  
  االجل ةض قصيروقر -١٩

 فتح خطاباتشكل  فيرأس المال العامل  لمتطلباتقامت الشركة بعمل ترتيبات تسهيالت بنكية ("التسهيالت") من بنوك محلية  
. . القروض قصيرة األجل تستحق الدفع خالل سنة واحدة وإعادة تمويل خطابات إعتماد وقروض قصيرة االجلإعتمادات مستندية 

  .إذنيةمضمونة بسندات و ،("سايبور") زائداً هامش معينمبلغ مضاف فوق التكلفة التسهيالت  هذه تحمل
  

 مستحقات ومطلوبات أخرى -٢٠
  

   ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٤٫٥٩٨٫٧٢٠    ٥٫٤٨٤٫٢٢٨    مستحقات متعلقة بالموظفين

  ٦٨٠٫٠٦٩    ٦٨٠٫٠٦٩    رسوم جمركية مستحقة
  ٣٫٣٠٤٫٦٠١    ٤٫٢٩٥٫٠٩٨    مصاريف مستحقة

  ١٫٠٦٧٫٣٠٧    ١٫٠٢٨٫٣٨٨    ت مقدمة من عمالءدفعا
  ٧٦٠٫٢٤٣    ٧٦٠٫٢٤٣    الدفع توزيعات أرباح مستحقة

  ١٩٧٫٣٧٨    ١٫٠٣٢٫٣٨١    ضريبة قيمة مضافة
  ٢٫٢٦٧٫٠٠٢    ٣٫١٢٩٫٢٦٢    مطلوبات أخرى

    ١٢٫٨٧٥٫٣٢٠    ١٦٫٤٠٩٫٦٦٩  

  
  زكاة -٢١

 
  العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة كما يلي : )أ 
  
       ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

  )١٩٩٫٦١١٫٩٧٣(    )١٩٠٫٨١١٫١٠٣(        موجودات غير متداولة
  ٨٤٫٢٢٤٫٢١٤    ٧٨٫٧٤٠٫٢٣٨        مطلوبات غير متداولة

  ٣٧٢٫٧٦٦٫٥٥٧    ٣٠٨٫٥١٠٫٨٦٧        رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي
  )٥٩٫٦١٧٫٥٠٣(    )٣٥٫١٣٥٫٥٩٣(        خسارة قبل الزكاة صافي 

  
  م.٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةاء الزكاة تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى وع -
  
  
  
  
  

-٣١-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

  زكاة (تتمة) -٢١
  
  خالل السنة كما يلي: لزكاةالحركة في مخصص ا) ب
  

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ٦٫١٠٠٫٠٠٠    ٥٫٥٥٠٫٠٠٠    يناير ١الرصيد في 
  ٥٫٤٩١٫٤٨٦    ٥٫٦٧٨٫٩٩١    محملة للسنة

  )٦٫٠٤١٫٤٨٦(    )٦٫٠٤٨٫٩٩١(    مدفوعة خالل السنة
 ٥٫٥٥٠٫٠٠٠   ٥٫١٨٠٫٠٠٠    ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  ج) موقف الربط

م وحصلت على الشهادات المطلوبة وااليصاالت ٢٠١٩ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في قدمت الشركة اقراراتها الزكوية حتى ال
  م .٢٠١٨لزكاة والدخل حتى الهيئة العامة لالزكوية مع  هانهت الشركة ربوطأكما .  الرسمية

  
ودي تم لایر سع ٣٨٤٫٨٤٥لایر سعودي منها  ٨٧٦٫٦٩١بمبلغ  م٢٠١٨و  م٢٠١٧للسنوات  الربوط، استلمت الشركة خالل السنة

اتفقت الشركة  م٢٠٢١، وفي عام م٢٠٢٠في عام  إعتراض، تم تقديم والدخل. بالنسبة للمبلغ المتبقي إلى الهيئة العامة للزكاة سدادها
بالكامل، وتم إدراج هذه المبالغ  سدادهالایر سعودي والتي تم  ١٧٩٫١٧٠تسوية نهائية بمبلغ على مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 .للسنةالزكاة  من قبل الشركة ضمن مصروف وسدادهاقبولها التي تم 
  

 يراداتاإل -٢٢
  

        ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦    ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢        إيرادات

  
  تصنيف اإليرادات ١-٢٢

  
  أ) التصنيف حسب المنتج

  
        ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ١٩٤٫٧٧٩٫٧٧٢    ١٣٦٫٢٤٩٫٦٥٠        والمنتجات ذات الصلة منتجات االسالك المسحوبة
  ٦٨٫٤٦٨٫٥٩٤    ٦٩٫٧١٢٫٤٥٢        المحاور والمسابك وقطع الغيار

        ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦    ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢  
  

  ) التصنيف حسب المنطقة الجغرافيةب
  

        ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ١١٦٫٩٨٣٫٣١٠    ١١٩٫١٤٢٫١٣٠        محلى 

  ١٤٦٫٢٦٥٫٠٥٦    ٨٦٫٨١٩٫٩٧٢        تصدير

        ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦    ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢  

-٣٢-  
 



 

 

  
  ية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)الشركة الوطن

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

 بيع وتوزيع مصاريف -٢٣
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠    إيضاح   
  ٥٫٢٨٤٫٩٦١    ٥٫٠٤٢٫٥١٨         تكاليف متعلقة بالموظفين

  ٥٫٨٤٨٫٩٥٨    ٥٫٩٩١٫٠٢١          نقل وتوزيع
  ٣٠٠٫٩٠٣    ٢٦٨٫٨٠٧      ٤-٥   ستهالكإ
  ١٥٢٫٩١٤    ١٣٤٫٣٦٨         يجارإ

  ٢٧٠٫٣٢٩    ٢٧٠٫٣٥٠         تأمين 
  ٥٨٫٦٨٥    ٥٦٫١٥٣         منافع 

  ٢١٢٫٨٣٢    ٧٢٫٥٨٤         دعاية  
  ٢١٦٫٩٩٨    ١٣٩٫٩٣٤         سفر  

  ٩٤٥٫١١١    ٧٩٩٫٠٥٣         أخرى
        ١٣٫٢٩١٫٦٩١   ١٢٫٧٧٤٫٧٨٨ 

  
  مصاريف عمومية وإدارية -٢٤

 
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠   إيضاح     

  ١٠٫٦٤٩٫٦٠٨    ١٠٫٩٩٢٫١٤١         تكاليف متعلقة بالموظفين
  ٨١٤٫٠٢٥    ١٫٧٣١٫٨٣٦         اتعاب مهنية 

  ٩٦٥٫٣٥٧    ٨٩٨٫٠٠٤    ٤-٥     استهالك
  ٦٠٥٫٨٦٠    ٦٠٥٫٨٦٠         اطفاءات

  ٢٧٣٫١٣٤    ٢٧٣٫٨٦١         اصالح وصيانة
  ٣١٠٫٧٢٧    ١٥٢٫٥٣٢         مصاريف سفر 
  ٣٥٧٫١٩٢    ٢٩١٫٤٤٦         هاتف ومرافق

  ١٥١٫٦٧٧    ١٣٨٫٤٣٨         تأمين 
  ٤١٢٫٢٦٤    ٤٠٦٫٢٥٢         امن وحراسة 

  ١٫٣٤١٫٣٠٠    ١٫٤٧٨٫٥٢٠         مصاريف مجلس اإلدارة
  ١٫٠٥٥٫٧٣٢    ١٫١١١٫٤٨٣         مصاريف تقنية معلومات

  ٣٧٩٫٣١٥    ٧١٠٫٠٠٠         اخرى
        ١٧٫٣١٦٫١٩١   ١٨٫٧٩٠٫٣٧٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٣-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

 مصاريف اخرى  -٢٥
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠   إيضاح  
  ٢٫٤٤٠٫٨٦٥    ٦٫٩٦٩٫١٤٧    ١٠  مخصص مخزونات بطيئة الحركة

  -    ٢٫٤٣١٫٦٣٣    ١٠  اتمخزونلللتحقق ل القابلةتسويات لصافي القيمة 
  ٤٠٫٠٨٥٫٠٨١    -    ٧  هبوط شهرة

  ٢٥٨٫٦٥٨    ٢٫٧٣٥٫٥٠٥    ١١  هبوط ذمم مدينة تجارية
     ٤٢٫٧٨٤٫٦٠٤   ١٢٫١٣٦٫٢٨٥ 

  
  إيرادات اخرى -٢٦

  
   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

  ٨٧٤٫٣٦٧    ٣٦٣٫٨٢٩   مبيعات خردة
  ٣٠٢٫٥٢٥    ٢٩٤٫٥٠٠   جار  يإ دخل

  ٤٢٫٥٦٩    )٢٦٢٫٩٤٣(   عمالت اجنبية  تحويل ) / ربحخسارة(
  ٧٫٢٠٠    -   وسداد مطالبات تأمين  موردينتعويضات من 

  ٣٧٫٦٨٠    )١٢٫٩٠٤(  ومعدات   ، مصنعممتلكات  إستبعاد / شطب من ربح /) خسارة( 
  ١٧٧٫٦٢٢    ٤١٤٫٢٣٣   أخرى

   ١٫٤٤١٫٩٦٣   ٧٩٦٫٧١٥ 

  
  لتزاماتحداث طارئة وإأ -٢٧

  
  :اإللتزامات القائمة على الشركة تتمثل بما يلي و األحداث الطارئة نإديسمبر  ٣١كما في (أ) 

  
    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ٣١٫٥٧٦٫٣٥٧    ٢١٫٨٤٢٫٨٥٣    عتمادات مستنديةإ

  ٥٥٫٧٥٠    ٥٥٫٧٥٠    خطابات ضمان

  
: م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( مليون ريـال سعودي ١٫٤مة بمبلغ ، لدى الشركة التزامات رأسمالية قائم٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في (ب) 
 .ريع التوسعة وتطوير خطوط االنتاجمشابمتعلقة  مليون لایر سعودي) ٢٫٨

 
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   -٢٨

دارة وموظفي ومجلس اإل متحكم والمسيطر عليهم بواسطتهملالمساهمين الرئيسيين واألطراف ا تتكون االطراف ذات العالقة من
اإلدارة الرئيسيين. موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المنشأة 
ً أو غير ذلك). تتم المعامالت بشروط متفق عليها  بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك أي مدير للشركة (سواء كان تنفيذيا

متبادلة متفق  عامل مع المعامالت بشروط تيتم ال تم إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.بصورة متبادلة وي
  .من قبل إدارة الشركة على شروط  وأحكام هذه المعامالت ، وتتم الموافقةعليها

  
  
  

-٣٤-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  ت حول القوائم الماليةإيضاحا

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

  مالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)معا -٢٨
  المعامالت مع االطراف ذات العالقة ١-٢٨

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

   ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٣٨١٫٨٩٤    ٦١٤٫٤٤٢    يناير ١الرصيد كما في 

  ٣٫١٨٩٫٩٤٦    ٢٫٧٦٩٫٧٦٨    بالنيابة عن الشركة مدفوعةمصاريف 
  )٢٫٩٥٧٫٣٩٨(    )٢٫٩٧٢٫٧٤٨(    بواسطة الشركة مدفوعةمبالغ 

 ٦١٤٫٤٤٢   ٤١١٫٤٦٢    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  

  الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة االخرى. ضمنالرصيد أعاله 
  

  معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين ٢-٢٨
  

   ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٤٫٢٤١٫٨٥٥    ٤٫٢٨٠٫٩٤٨    التنفيذيينمدراء اإلدارة 

  ١٫٣٤١٫٣٠٠    ١٫٤٧٨٫٥٢٠    مصاريف وبدالت مجلس اإلدارة
    ٥٫٥٨٣٫١٥٥   ٥٫٧٥٩٫٤٦٨ 
  

  يةمعلومات القطاعال -٢٩
وفيما اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة.  بواسطة األعمالاصدار التقارير الداخلية في الشركة، تم اعتماد قطاعات  نظامق مع بالتواف
  :قطاعات األعمالحسب  والمطلوبات الموجودات، وإجمالي الربحو ،مبيعات الشركةيلي 

  
  اإلجمالي   قطاع الصناعات الهندسية    قطاع الصناعات   

     وتشكيل المعادن   ويليةالتح  ٢٠٢٠
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠٥٫٩٦٢٫١٠٢   ٦٩٫٧١٢٫٤٥٢   ١٣٦٫٢٤٩٫٦٥٠   إيرادات
  ١١٫٤٠٢٫٧٨٥   ٥٫٦٢٨٫٥٨٢   ٥٫٧٧٤٫٢٠٣  اجمالي الربح

          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ٤١٤٫٥٥٦٫٠٠٢   ١٣١٫٧٢٠٫٢١٥   ٢٨٢٫٨٣٥٫٧٨٧  اجمالي الموجودات

  ١٤٦٫٤١٨٫٨٧٢   ٤٤٫٩٦٢٫٩٠٦   ١٠١٫٤٥٥٫٩٦٦  اتاجمالي المطلوب
  

  اإلجمالي   قطاع الصناعات الهندسية    قطاع الصناعات   
     وتشكيل المعادن   التحويلية  ٢٠١٩

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ٢٦٣٫٢٤٨٫٣٦٦   ٦٨٫٤٦٨٫٥٩٤   ١٩٤٫٧٧٩٫٧٧٢   إيرادات

  ١٧٫٢٤٢٫٩٦٨   ٤٫٣٦٧٫١٥١   ١٢٫٨٧٥٫٨١٧  اجمالي الربح
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ٤٥٢٫٣٥٦٫١٣٢   ١٤١٫٦١٤٫٩١٢   ٣١٠٫٧٤١٫٢٢٠  اجمالي الموجودات
  ١٤٣٫٨٤٥٫٢٦٥   ٤٣٫٣٠٧٫٠٢١   ١٠٠٫٥٣٨٫٢٤٤  اجمالي المطلوبات

  
  .المملكة العربية السعودية داخل لشركةاعمليات جميع  تقع
  

-٣٥-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  ركة مساهمة سعودية)(ش
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  السهم (خسارة) -٣٠

لمتوسط ل تخفيفلم يكن هناك بند  .توسط المرجح لعدد االسهم القائمةللسنة على الم صافي الخسارةالسهم بقسمة  خسارةيتم احتساب 
 مرجح لعدد األسهم.ال
  

  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية -٣١
بين المشاركين في السوق في تاريخ  ةظمتمن معاملةلتحويل إلتزام في  دفعهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه لبيع أصل أو 

لتقليص حجم عملياتها بشكل  نيةرة وليس هنالك القياس. يستند تعريف القيمة العادلة إلى إفتراض أن الشركة عبارة عن منشأة مستم
  جوهري أو إجراء معاملة بشروط غير مواتية .

  
أو  أو وسيطصراف تعتبر األداة المالية أداة مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المدرجة متاحة بصورة جاهزة ومنتظمة من 

بصورة منتظمة على  الفعلية والتي تحدثالسوق  تسعار معامالصناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية ، وتمثل تلك األ شركة
  أساس تجاري بحت.

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

  تخدمة في أساليب التقييم كما يلي :مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المس
  

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

كن رصدها للموجودات أو المدرجة ، والمضمنة في المستوى االول والتى من المماألسعار ، بخالف  المدخالت الثاني: ىالمستو
  المطلوبات إما بصورة مباشرة (كأسعار) أو غير مباشرة (مشتقة من أسعار) .

  المدخالت للموجودات والمطلوبات التى ال تستند على بيانات السوق الملحوظة (المدخالت غير الملحوظة) . الثالث: ىالمستو
 

في قائمة المركز المالي المالية الدفترية للموجودات والمطلوبات  القيمتقارب م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م و ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في 
  قيمها العادلة.

 
  االدوات المالية حسب الفئات -٣٢

  
  موجودات مالية )١(
  
    بالقيمة العادلة  بالقيمة العادلة   
    من خالل الدخل  من خالل     
  اإلجمالي  الشامل اآلخر  الربح والخسارة بالتكلفة المطفأة  

         ٢٠٢٠ر ديسمب٣١
        بالقيمة محددةأدوات حقوق ملكية 

        العادلة من خالل الدخل الشامل
  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  
         ٢٠١٩ديسمبر ٣١

        بالقيمة محددةأدوات حقوق ملكية 
        العادلة من خالل الدخل الشامل

 ٣٫٧٥٠٫٠٠٠ ٣٫٧٥٠٫٠٠٠- -  اآلخر
  ١٠٣٫٩٦٨٫٤٢٤  - - ١٠٣٫٩٦٨٫٤٢٤   ذمم مدينة تجارية
  ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦  - - ١٩٫٦٩٦٫٠٣٦   نقد وما في حكمه

  ١٢٧٫٤١٤٫٤٦٠ ٣٫٧٥٠٫٠٠٠ - ١٢٣٫٦٦٤٫٤٦٠  
-٣٦-  

  
  



 

 

 
  كة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)الشر

  (شركة مساهمة سعودية)
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

  (تتمة) االدوات المالية حسب الفئات -٣٢
 
  ) مطلوبات مالية٢(
  

    بالقيمة العادلة من خالل       
  اإلجمالي   الربح او الخسارة   لفة المطفأةبالتك   

             ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ٦٨٫٨٦٧٫٣٣٤    -    ٦٨٫٨٦٧٫٣٣٤   قروض 

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

   ١٠٧٫٠٣١٫٨٧٨    -    ١٠٧٫٠٣١٫٨٧٨  

             ٢٠١٩ ديسمبر ٣١
  ٨٠٫٠١٧٫٨٥٨    -    ٨٠٫٠١٧٫٨٥٨   قروض 

  ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    -    ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤   وذمم دائنة أخرى ذمم دائنة تجارية
  ١١٫٦١٠٫٦٣٥    -    ١١٫٦١٠٫٦٣٥   ومطلوبات متداولة أخرى مستحقات

   ١٠٥٫٥٨٣٫٢٣٧    -    ١٠٥٫٥٨٣٫٢٣٧  

  
 إدارة المخاطر المالية -٣٣

  
  نظرة عامة

  اطر على مستوى مجلس اإلدارة . الشركة عرضة للمخاطر التالية نتيجة إلستخدامها لألدوات المالية :أنشطة إدارة المخ تخضع
  
  .مخاطر اإلئتمان •
  .مخاطر السيولة •
  .مخاطر السوق •
  

س وإجراءاتها لقيايبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ، وأهداف الشركة وسياساتها 
  عبر هذه القوائم المالية . مدعومة بقيم . تم شمل إفصاحات إضافيةوإدارة المخاطر، وإدارة الشركة لرأس المال

  
  هيكل إدارة المخاطر

  . واإلشراف عليه هيكل إدارة المخاطر للشركةلية الشاملة عن وضع يقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤو
  

وضع حدود وضوابط مناسبة المخاطر التى تواجهها الشركة ، ل لتحديد وتحليل إدارة المخاطر في الشركة إجراءاتتم وضع 
إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات في ظروف  إجراءاتللمخاطر ، ومراقبة المخاطر واإللتزام بالحدود . تتم مراجعة 

اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة  السوق وأنشطة الشركة . وتهدف الشركة من خالل عمليات التدريب ومعايير وإجراءات
  .  ومسئولياتهموبناءة يستوعب فيها جميع الموظفين أدوارهم 

  
  يشرف مجلس إدارة الشركة على كيفية مراقبة اإلدارة لمخاطر الشركة.

 
  

-٣٧-  
  



 

 

  
  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

  (شركة مساهمة سعودية)
  يةإيضاحات حول القوائم المال

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
 

 (تتمة) إدارة المخاطر المالية -٣٣
  مخاطر اإلئتمان

بعمل  قامت الشركةلخسارة مالية .  آخر ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد طرف عبارة عن مخاطر فشل طرفهي 
والموافقات اإلئتمانية الرسمية وتعيين حدود للعمالء تشمل تقييم األهلية اإلئتمانية  االئتمانض لمخاطر التعرمخاطر  إجراءات إلدارة

 .مفصل للذمم المدينة والتأكيد على المتابعة عن كثب أعماراإلئتمان ومراقبة حسابات الذمم المدينة القائمة واإلحتفاظ ببيان 
  

  التركيز المفرط للمخاطر 
خاطر عندما يكون عدد من األطراف المقابلة مشتركين في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة ينشأ التركيز للم

بالتغيرات  الجغرافية أو لها مالمح إقتصادية يمكن أن تتسبب في جعل قدرتهم على الوفاء باإللتزامات التعاقدية تتأثر بطريقة مماثلة
طورات التى تؤثر . يشير التركيز إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التوف األخرىفي الظروف اإلقتصادية، السياسية او الظر

  .على صناعة معينة
  

  موجودات مالية أخرى
عن هذه الموجودات المالية مخاطر اإلئتمان الناشئة تعتبر يشمل هذا البند بشكل أساس ودائع لدى البنوك وذمم مدينة أخرى. 

من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني  تم منحه لهاالمالية المعترف بها لديها تصنيف إئتماني عالي  البنوك والمؤسساتمحدودة. 
  الدولية.

  
  مخاطر السيولة 

خالل تسليم نقد أو  والتى يتم تسويتها منالمالية  بمتطلباتهااإللتزامات المرتبطة ب في الوفاءتواجه مصاعب سأن الشركة  ي مخاطره
  .اصل مالي آخر

  
لوب الشركة في إدارة السيولة هو التأكد بقدر اإلمكان من أن لديها سيولة كافية على الدوام للوفاء بإلتزاماتها عند اإلستحقاق إن إس

  سمعة الشركة. بإشانةفي الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة 
  

التشغيلية المتوقعة ، بما في ذلك خدمة اإللتزامات المالية ،  المصاريفية تؤكد الشركة أن لديها ما يكفي من النقد عند الطلب لتغط
القاهرة مثل الكوارث بإستثناء التأثير المحتمل من الظروف البالغة الصعوبة التى ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول واألحداث 

  .الطبيعية
  

 مخصومةغير التعاقدية. المبالغ مجمعة و أساس الدفعاتإستحقاقات مطلوبات الشركة على  آجال يلخص الجدول أدناه لمحة عن
  :وتتضمن مدفوعات القائدة المقدرة

  
      

  اإلجمالي    سنوات ٥أكثر من     سنوات ٥ - ٢بين     خالل سنة واحدة    

                  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ٧١٫١٥٠٫٤٥٨    -    ٤٨٫٩٥١٫٤٨٤    ٢٢٫١٩٨٫٩٧٤     إقتراضات
  ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤    -    -    ٢٣٫٨١٥٫٦٤٤    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ١٤٫٣٤٨٫٩٠٠    -    -    ١٤٫٣٤٨٫٩٠٠    مستحقات ومطلوبات أخرى

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

                  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ٨٢٫٦٦٧٫٧٤٢    -    ٥٥٫٦٣٢٫١٧٦    ٢٧٫٠٣٥٫٥٦٦     إقتراضات
  ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    -    -    ١٣٫٩٥٤٫٧٤٤    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ١١٫٦١٠٫٦٣٥    -    -    ١١٫٦١٠٫٦٣٥    مستحقات ومطلوبات أخرى

    ١٠٨٫٢٣٣٫١٢١    -    ٥٥٫٦٣٢٫١٧٦    ٥٢٫٦٠٠٫٩٤٥  
  

  .٦إيضاح م في ٢٠١٩و  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١عقود اإليجار للشركة كما في  إلتزاماتاستحقاق  آجال ملخصتم اإلفصاح عن 
-٣٨-  

  



 

 

  ية)الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدن
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
 

 إدارة المخاطر المالية (تتمة) -٣٣
  

  مخاطر السوق
لى دخل عستؤثر ر الفائدة العمالت األجنبية وأسعا تبادلالتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار أن مخاطر السوق هي مخاطر 

من خالل مالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق أدوات إحتفاظها بالشركة أو قيمة 
  .ألقصى حدمع تحسين العائد  ،مقبولة مؤشرات

  
  مخاطر العملة 

تقييمها بالدوالر االمريكي والذي يرتبط تاريخياً  يتم المعامالتإن تعرض الشركة لمخاطر العملة غير جوهري نسبة ألن معظم 
باللایر السعودي. أما فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المدرجة بالعمالت االجنبية ، تؤكد الشركة بأن صافي 

حاالت عدم ورة لمعالجة عند الضر فوريةمقبول من خالل شراء أو بيع العمالت االجنبية بأسعار  على مستوىتعرضها سوف يبقى 
  قصيرة االجل. التوازن

  
  التعرض لمخاطر العمالت االجنبية في نهاية سنة التقرير كما يلي :

  
  اإلجمالي  درهم   فرنك   جنيه   يورو  دوالر    
    إماراتي  سويسري  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    ذمم دائنة تجارية

  ٩٩٫٧٦٢٫٤٦٥  ٦٫٣٥٦  - ١١٫١١٥  ٢٫٦٦٨٫١٠٨  ٩٧٫٠٧٦٫٨٨٦    إجمالي صافي التعرض النقدي

  
  

  اإلجمالي  درهم   فرنك   جنيه   يورو  دوالر    
    إماراتي  ويسريس  بريطاني    أمريكي   

                ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٣٫٢٥٢٫٣٧٤  -  -  -  ٨٢٫٩٤٦  ٣٫١٦٩٫٤٢٨    نقد وما في حكمه

  ٦٠٫٨٧١٫٦٦٣  -  -  -  -  ٦٠٫٨٧١٫٦٦٣    ذمم مدينة تجارية 
  ٣٫٦٣١٫٤٥٦  ١٢٫٦٥٠  -  ٤٫٨٢٥  ٢٫٦٠٥٫٤٨٠  ١٫٠٠٨٫٥٠١    ذمم دائنة تجارية

  ٦٧٫٧٥٥٫٤٩٣  ١٢٫٦٥٠  -  ٤٫٨٢٥  ٢٫٦٨٨٫٤٢٦  ٦٥٫٠٤٩٫٥٩٢    إجمالي صافي التعرض النقدي
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
 

 إدارة المخاطر المالية (تتمة) -٣٣
  

  مخاطر معدل الفائدة 
سوف تتأرجح بسبب التغيرات في أو تدفقاتها النقدية المرتبطة بها خاطر أسعار الفائدة هي مخاطر أن القيمة العادلة لألدوات المالية م

ديسمبر  ٣١م و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما هامة تحمل عمولة  موجوداتال يوجد لدى الشركة أية  في السوق. العمولةمعدالت 
و م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما ذلك، بالرغم من  ال تخضع لمخاطر سعر الفائدة. فلذلكدل ثابت الودائع ألجل بمعإن م. ٢٠١٩
 مراقبة تعرضها لتلك المخاطر.في الشركة  وتستمرالعمولة / الفائدة معدالت الشركة لمخاطر  مطلوبات، تخضع م٢٠١٩

  
  إدارة رأس المال

حتى تحتفظ على ثقة المستثمرين قوية  مال رأس قاعدة ن أنها تحتفظ بالتأكد مهو مال الرأس الشركة لإن الهدف الرئيسي إلدارة 
  . التجاريةوالدائنين والسوق واإلبقاء على التطور المستقبلي لألعمال 

  
بمراجعة  . تقوم إدارة الشركةعائدات للمساهمين فيها وتقديم مستمرةكمنشأة  ان تستمرقدرتها على  لتؤكد علىتدير الشركة رأسمالها 

  لهيكل الديون وحقوق الملكية. وضع مزيج صحيرأس المال على أساس منتظم وإتخاذ القرار بشأن  هيكل
  

 هامةأحداث  -٣٤
إنتشر عبر مناطق جغرافية متعددة، مما وم، ٢٠٢٠سنة  خالل الربع االول من) ١٩كوفيد وجود الفايروس التاجي المستجد ( تم تأكيد

ن صحة وسالمة موظفيها ، اتخذت اإلدارة إجراءات وقائية لضماونتيجة لذلكدية. تسبب في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصا
ادية كان من أهم التدابير االحترازية التي اتخذتها الحكومة الحد من األنشطة االقتص لضمان استمرارية عملياتها. وعمالئها وبيئتها

كة وحظر تجوال جزئي في مناطق مناطق الممل ل كامل في بعضا، فضالً عن فرض حظر تجوواالجتماعية العامة والخاصة
 الرسمية. السلطاتتصاريح صادرة عن من خالل  إاليسمح بالتنقل بين المدن  نتيجة لذلك لم، أخرى

  
 السلطاتمع القرار الذي اتخذته وتزامناً ، م. ولكن٢٠٢٠عام على أداء الشركة حتى نهاية الربع األول من  كبيرلم يكن هناك تأثير 

على وجه  وتقييد الحركة على أسواق التصديرملكة ساعة في عدد من مدن الم ٢٤بحظر حركة النقل على مدار القاضي  الرسمية
 إبتداًء من ،ولكن م.٢٠٢٠في الربع الثاني من عام فقد تأثر االداء المالي للشركة، الخصوص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

ً إلىالعو ، بدأ السوق فيم فصاعًدا٢٠٢٠يوليو  االنتعاش. تتمتع جميع وحدات األعمال في الشركة بمستوى جيد من  دة تدريجيا
لسداد تكاليف إلى طبيعته. كما أن هناك سيولة كافية  اإلمداداتسلسلة ات كما أنها جاهزة لتلبية متطلبات السوق وعودة تدفق المخزون

سوق التصدير الرئيسي للمنتج الرئيسي إن أس المال العامل. التشغيل مع دعم التسهيالت المصرفية لتمويل متطلبات ر ومصروفات
ً التي فتحت حدودها ودول مجلس التعاون الخليجي سوق ) هو األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد( ، )١٩(كوفيد في ضوء  .حاليا

الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  فيما إذا كان يلزم أخذ أي تعديالت وتغييرات في األحكام والمصادرفي اإلعتبار الشركة  أخذت
 .القوائم الماليةوإدارة المخاطر في االعتبار واإلبالغ عنها في هذه 

 
 التطورات المحتملة.أساس على  األثر، ستواصل اإلدارة تقييم مع استمرار تطور الوضع
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  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)
  (شركة مساهمة سعودية)

  يضاحات حول القوائم الماليةإ
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
 

   الفترة المشمولة في التقرير بعد تاريخ أحداث الحقة  -٣٥
المال  من رأس ٪٧٫٤يعادل بما الشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة رأس مال  تخفيض، قرر مجلس اإلدارة م٢٠٢١فبراير  ٢٨في 

سهم من أسهم الشركة بمعدل سهم واحد لكل  ٢٫٠٨١٫٣٤٢ذلك إلغاء  ينتج عنوموافقة المساهمين.  النظاميةللموافقات  خاضعة
 سهم. ١٣٫٥٠٧

  
 ً مليون لایر سعودي بشرط  ١٢٠ بمبلغ اإلكتتابزيادة رأس مال الشركة عن طريق في نفس اإلجتماع  قرر مجلس اإلدارة  أيضا

 وموافقة المساهمين. النظاميةفقات الحصول على الموا
  

حتى تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية بواسطة مجلس م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لم تكن هنالك أي أحداث هامة منذ السنة المنتهية في 
  هذه القوائم المالية. أو اإلفصاح عنها في تعديلالتتطلب اإلدارة 

  
  أرقام المقارنة -٣٦

  .الحالية الفترةحتى تتوافق مع عرض م ٢٠١٩لعام رقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أ
  

  الموافقة على القوائم المالية  -٣٧
  .م٢٠٢١مارس  ٢٩تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية بواسطة مجلس إدارة الشركة في 
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