
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدنية(ة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )الشرك

 شركة مساهمة سعودية()

 

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مدققة(

   2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 مع تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل

 



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

 
 الموجزة )غير مدققة( األوليةالقوائم المالية 

   2022يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 مع تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل

 
 صفحة المحتويات جدول

  

 1 تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموجزة

  

 2 الموجزة قائمة المركز المالي األولية

  

 3 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة

  

 4 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة

  

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

  

 10 - 6 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة



المالية األولية الموجزةتقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم 

الــى الســـــــــــادة المساهمــــــــــــــين

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(

 (شركة مساهمة سعودية)

المملكة العربية السعودية -الجبيل الصناعية  

 مقدمة

 شركة مساهمة سعودية، )"الشركة"(، المرفقة للشركـةةة الوطنيـةةة لتصنيـةةع وسبـةةك المعـةةادن)معدنية( الموجزة األوليةالقوائم المالية  فحصنا لقد

القوائم ، والتاريخ ذلك لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في خرآلالربح أو الخسارة والدخل الشامل ا وقائمة، 2022يونيو  30كما في 

وملخص بالسياسات المحاسبية  التاريخ، ذلك في المنتهيةالستة أشهر ة النقدية لفتر الملكية والتدفقات حقوق في لتغيراتل الموجزة األوليةالمالية 

وفقاً لمعيار المحاسةةبة . إن اإلدارة هي المسةةلولة عن إعداد وعره ه ا القوائم المالية األولية الموجزة خرىات التفسةةيرية األيضةةاحواإل الهامة

اسةتنتا  حول ه ا القوائم المالية إلى  "التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السةعودية. إن مسةلوليتنا هي التو ةل 34الدولي رقم 

 .األولية الموجزة بناًء على الفحص ال ي قمنا به

 الفحص نطاق

ً  بالفحص قمنا لقد شركة  مراجع قبل من الُمنف  األولية المالية المعلومات فحص"( 2410الفحص رقم ) الخاص بارتباطاتللمعيار الدولي  وفقا ال

لألشةخاص  أسةا  بشةكل   اسةتفسةارات توجيه من الموجزة األولية المالية فحص القوائم ويتكون .السةعودية العربية المملكة في المعتمد "المسةتقل

من  نطاقه في كبير بشةةةكل   أقل الفحص ويعد  .أخرى فحص تحليلية واجراءات إجراءات وتطبيق ة،والمحاسةةةبي المالية األمور عن المسةةةلولين

ً  بها القيام يتم التي المراجعة تأكيد  على الحصةةول من يمكننا لن وبالتالي السةةعودية، العربية في المملكة المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا

 .مراجعة رأي نفصح عن لن بالتالي،  .عملية المراجعة خالل عليها التعرف يمكن التي الهامة األمور بجميع سنعلم بأننا

 ستنتاجاإل

ستناداً  ً  الجوهرية الجوانب جميع من المرفقة غير معدة الموجزة األولية القوائم المالية بأن نعتقد يجعلنا شيء انتباهنا يلفت لم فحصنا،إلى  ا  وفقا

 السعودية. العربية المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34)لمعيار المحاسبة الدولى رقم 

 أمر آخر
والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  2021يونيو  30إن القوائم المالية األولية الموجزة للشركة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

بل مراجع حسةةةةابات  خر، وال ي أ ةةةةدر رأي فحص ورأي إسةةةةتنتا  غير معدلين بتقرير قد تم فحصةةةةها ومراجعتها من ق 2021ديسةةةةمبر  31

 ، على التوالي.2022مار   30وتقرير المراجعة الصادر بتاريخ  2021أغسطس  18الفحص الصادر بتاريخ 

البسام وشركاؤه

4636 ندوق بريد 

 31952الخبر 

المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام

(337ترخيص رقم ) -محاسب قانوني

 الرياه

 2022أغسطس  18

   هـ1444محرم  20



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

 
 الموجزة قائمة المركز المالي األولية

 2322يونيو  03فى  كما

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع

 

 تُشكل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هه  القوائم المالية األولية الموجزة.
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 2121ديسمبر  31 2322يونيو  03  

 )مدققة( )غير مدققة( إيضاح 

    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 165,524,116 851,138,011        6 ممتلكات  االت ومعدات

 3,211,334 2,108,118  ح  اإلستخدام أ ول

 1,149,363 831,813  موجودات غير ملموسة

 1,133,114 8,202,822  يةإستالمارعقارات 

 3,351,111 0,253,333  خثل الدخل الشامل اآلخر ات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة منإستالمار

 135,363,291 862,022,126  مجموع الموجودات غير المتداولة
    

    موجودات متداولة

 94,312,229 826,338,228  مخزون

 31,553,411 22,085,328 3 ذمم مدينة تجارية

 6,492,111 86,082,825  أخر مدفوعات مقدما  وموجودات 

 - 83,333,333  ودائع قصيرة األجل

 143,535,355 18,028,203   1 نقد وما في حكمه

 323,293,113 020,163,130  المتداولةمجموع الموجودات 

 512,661,294 818,211,221  مجموع الموجودات 
    

    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية

 354,111,111 058,333,333 1 رأ  المال 

 23,133,232 22,820,202  إحتياطي نظامي

 (29,335,136) (88,231,181)          خسائر متراكمة 

 351,391,196 006,860,218  مجموع حقوق الملكية
    

    مطلوبات غير متداولة

 2,941,193 0,385,238  إلتزامات عقود إيجار

 16,115,334 88,611,160 9 قروض طويلة األجل

 34,131,119 05,028,286  إلتزامات مزايا الموظفين

 53,194,441 50,881,180  مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    مطلوبات متداولة

 25,246,114 20,388,112 11 أخر ذمم دائنة تجارية ومطلوبات 

 611,312 638,523                جزء متداول -إلتزامات عقود إيجار 

 22,411,111 8,113,028 9 جزء متداول -قروض طويلة االجل 

 44,131,332 23,211,812   أخر مصاريف مستحقة ومطلوبات 

 4,641,111 2,010,252  مخصص الزكاة

 96,963,351 838,236,512  مجموع المطلوبات المتداولة

 151,162,191 858,125,815  مجموع المطلوبات 

 512,661,294 818,211,221  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
    

 - - 11 إرتباطات وإلتزامات

    

 

 
 هـ.1444 محرم 19المواف   2122أغسطس  13بتاري   وإعتمادها لإل دارتمت الموافقة على هه  القوائم المالية األولية الموجزة 

 

    

 المدير المالي   الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 فتح الرحمن عبد هللا عثمان   نافل العتيبيبن شاكر 

 

 



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

 
 الموجزة  األولية الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة 

    2322يونيو  03في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع

 تُشكل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هه  القوائم المالية األولية الموجزة.
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 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 03

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو 03

 

2121 

 )غير مدققة(
2322 

 )غير مدققة(

2121 

 )غير مدققة(
2322 

 إيضاح )غير مدققة(

 

 اإليرادات 13 58,582,216 41,166,633 808,581,668 113,322,955

 تكلفة اإليرادات  (52,118,082) (42,949,134) (822,300,023) (114,512,592)

 مجمل الربح  8,525,118 5,116,143 8,586,218 1,341,363

      

 مصاريف بيع وتوزيع  (0,202,513)  (3,119,513) (2,322,683) (6,395,651)

 مصاريف إدارية  (5,882,022) (5,319,113) (83,215,066) (9,149,611)

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  (66,081) (2,539,949) (66,625) (4,553,113)

    افيأخر إيرادات   628,016 244,631 185,208 423,651

 الخسارة قبل المصاريف التمويلية والزكاة  (6,630,163)  (5,543,111)  (82,312,526) (11,131,253) 

      

 مصاريف تمويلية  (830,835) (345,341) (182,206) (1,443,212)

 الخسارة قبل الزكاة   (2,332,265) (6,292,121) (82,188,182) (12,233,465)
      

 الزكاة   (8,813,333) (1,191,111) (2,013,333) (2,191,111)

 خسارة للفترة  (1,812,265) (3,312,121) (85,008,182) (14,463,465)

      

 الدخل الشامل اآلخر  - - - -

 مجموع الدخل الشامل للفترة  (1,812,265) (3,312,121) (85,008,182) (14,463,465)

      

 خسارة السهم      

 أساسية ومخفضة )معدلة( 14 (3420) (1425) (3480) (1449)
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 المدير المالي   الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 فتح الرحمن عبد هللا عثمان   نافل العتيبيبن شاكر 

 



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

 
 التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة قائمة 

    2322يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع

 

 تُشكل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هه  القوائم المالية األولية الموجزة.
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 مجموع حقوق الملكية خسائر متراكمة احتياطي نظامي رأس المال 

     

 261,133,131 (41,156,992) 23,133,232 211,121,191 )مدققة( 2328يناير  8الرصيد في 

 (14,463,465) (14,463,465) - - خسارة للفترة 

 253,669,665 (54,624,453) 23,133,232 211,121,191 )غير مدققة( 2328يونيو  03الرصيد في 

     

 058,211,316 (21,025,806) 22,820,202 058,333,333 )مدققة( 2322يناير  8الرصيد في 

 (85,008,182) (85,008,182) - - خسارة للفترة 

 006,860,218 (88,231,181) 22,820,202 058,333,333 )غير مدققة( 2322يونيو  03الرصيد في 
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 المدير المالي   الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 فتح الرحمن عبد هللا عثمان   نافل العتيبيبن شاكر 

 



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

 
 الموجزة  قائمة التدفقات النقدية األولية

    2322يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع

 

 تُشكل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هه  القوائم المالية األولية الموجزة.
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 2121يونيو  31 2322يونيو  03 

 مدققة()غير  )غير مدققة( 

   التشغيلية نشطةالتدفقات النقدية من األ

 (12,233,465) (82,188,182) خسارة قبل الزكاة

    

   تعديالت عن: 

 3,519,336 2,831,151 إستوثك ممتلكات  االت ومعدات

 333,131 025,850          إستوثك أ ول ح  اإلستخدام

 111,536 833,522 إستوثك عقار إستالماري

 941,513 183,512 إطفاء موجودات غير ملموسة

 1,443,212 182,206 تكلفة تمويل

 (141194911) (8,083,638) رد مخصص مخزون بطئ الحركة

 2,334,223 2,806,131 مخصص إلتزامات مزايا الموظفين

 4,553,113 66,625 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 -  280 ومعداتخسارة من إستبعاد ممتلكات  االت 

 (2,022,121) 3,131,325 

   تسويات رأس المال العامل

 (15,114,951) (21,118,018) مخزون

 (6,426,163) 8,828,251 ذمم مدينة تجارية 

 (3,193,351) (1,125,888) مدفوعات مقدمة وموجودات أخر 

 44,494,161 82,215,220 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخر 

 (931,134) (106,681) مستحقة ومطلوبات أخر مصاريف 

 22,619,413 5,186,858 النقد  الناتج من العمليات
 

  

 (4,391,551) (8,686,280) زكاة مدفوعة

 (451,133) (133,328) إلتزامات مزايا الموظفين المدفوعة

 (1,363,313) (211,180) تكلفة تمويل مدفوعة

 16,164,392 (833,636) الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد ) المستخدم في ( / 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (914,365) (181,138) إضافات إلى ممتلكات  االت ومعدات

 - 62,533 المتحصل من  إستبعاد ممتلكات  مصنع ومعدات

 - (83,333,333) إستالمار في ودائع قصيرة األجل

 (914,365) (83,212,838) المستخدم في األنشطة اإلستثمارية صافي النقد

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (5,111,111) - سداد قروض قصيرة األجل

 1,212,111 - المتحصل من  قروض قصيرة األجل 

 (3,425,994) (81,626,333) سداد قروض طويلة األجل

 - (22,012,885) واآلسوم الصغيرةطرح رفض الحساب  على للمساهمينسداد 

 (11,143,994) (82,320,885) صافي  النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 4,116,133 (50,288,825) صافي التغير في نقد وما في حكمه

 36,592,319 882,505,055 نقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 41,611,352 18,028,203 نقد و ما في حكمه  في نهاية الفترة 

   

 

 هـ.1444 محرم 19المواف   2122أغسطس  13بتاري  تمت الموافقة على هه  القوائم المالية األولية الموجزة وإعتمادها لإل دار 

 

    

 المدير المالي   الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 فتح الرحمن عبد هللا عثمان   العتيبينافل بن شاكر 

 



 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(
 همة سعودية()شركة مسا

 
 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

    2022يونيو  30في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين
 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع
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 ةطألنشالتنظيم وا .1

 2هـ الموافق 1411ربيع األول  13بتاريخ  253تأسسـت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )"معدنية"( )"الشركة"( بموجب القرار الوزاري رقم 

 1990ديسمبر  3هـ الموافق 1411جمادى األول  16بتاريخ  2055002251وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1990اكتوبر 

 لصادر في مدينة الجبيل. يقع مكتب الشركة المسجل في الجبيل المملكة العربية السعودية. ا

 

لاير  234.000.000لاير سعودي إلى  281.120.890، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأ  مال الشركة من 2021نوفمبر  23في 

جتماع على زيادة المساهمون في نفس اإل، وافق باإلضافة إلى ذلكسائر المتراكمة للشركة. لاير سعودي من الخ 47.120.890سعودي عن طريق إطفاء 

، يصبح رأ  مال الشركة إعادة هيكلة رأ  المال الم كورةلاير سعودي. بعد  120.000.000رأ  مال الشركة عن طريق إ دار أسهم بمبلغ 

 لاير سعودي لكل سهم. 10سهم بقيمة  35.400.000مقسم إلى  لاير سعودي 354.000.000

 

 لدى الشركة الفروع التالية :

 

 تاريخه  رقم السجل التجاري  إسم الفرع 

 هـ29/05/1406  2050016156  مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار

 هـ25/08/1432  2055013867  مصنع سحب األسالك ومنتجاتها  )أسالك(

 هـ25/11/1434  1010389002  )معدنية(فرع الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

 هـ04/11/1439  2050116884  )با ( شركة با  الخليج للصناعة

 هـ01/03/1443  2050149638  الصناعيةشركة المحاور العربية 

 

 للشركة. الموجزة األوليةله ا الفروع مشمولة فى ه ا القوائم المالية  األوليةالنتائج المالية 

 

 الشركة وفروعها في ما يلي:تتمثل أهداف 

، اسالك تقوية مجدولة ب، السست الهياكل الحديدية للمراتك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد، سلك النوابض، األسالإنتا  أسالك الحديد المسحوبة -

 للكهرباء، اسالك تسليح مجلفنة، مسامير  لب، مسامير متنوعة، براغي حديد، إسالك لحام.

 المعدنية بمختلف أنواعها.إنتا  المسبوكات  -

 إنتا  المحاور ، سست تعليق بنوعيات مختلفة، قطع غيار الشاحنات والمركبات والمعدات. -

 تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء والمواد الصناعية بما في ذلك اإلستيراد والتصدير. -

 تملك األراضي والعقارات وإقامة المباني عليها. -

 راءات اإلختراع واإلستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخار  المملكة العربية السعودية.تملك ب -

 الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات المحلية أو األجنبية داخل وخار  المملكة. -

 المناقصات والتعهدات التجارية. -

 سعودية وخارجها.إنشاء مشروعات  ناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية ال -

 تصنيع المحاور )الرومان ، المحامل( -

 

 شركة تابعة ومشاريع أخرى

الصادر في البحرين تحت اسم شركة بي سي ستراند  149926، تم تسجيل شركة جديدة بالسجل التجاري رقم 2021نوفمبر  29في  •

ني لم يتم بعد سدادا من قبل الشركة. ستكون أنشطة ه ا دينار بحري 20.000البحرين ذ.م.م . رأ  المال الصادر للشركة الم كورة بمبلغ 

، لم تبدأ الشركة عملياتها بعد وليس 2022 يونيو 30مسبقة الشد. كما في الشركة في تصنيع / تجارة منتجات األسالك المجدولة للخرسانة 

 لديها موجودات ومطلوبات.
 

فالكو إلنشاء مصنع  مجموعةعلى إلغاء م كرة التفاهم الموقعة مع  2021أكتوبر  3وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في  •

متخصص في تصنيع الصمامات المستخدمة في النفط والغاز والبتروكيماويات وذلك لعدم وجود إتفاق بين الطرفين. تم توقيع م كرة التفاهم 

كة. ستقوم الشركة بتشغيل ه ا المشروع من خالل للشر %100م. واآلن أ بح المشروع مملوكا بنسبة 2016مايو  01الم كورة في 

دخلت الشركة ، شركة با  الخليج وشركة فالفو سبين سوليوشنز واليسانسيز  2021ديسمبر  28فرعها شركة با  الخليج للصناعات . في 

تقنيًا شركة با  بتصميم عمليات  إ  إل، )شركة إسبانية( في "اتفاقية الترخيص ونقل التكنولوجيا" التي بموجبها ستدعم شركة فالفو سبين

المصنع عن طريق نقل المعرفة التكنولوجية والمعرفة الصناعية وقاعدة البيانات التجارية و ترخيص حقوق استخدام األسماء التجارية 

 .2023الخا ة بها. الموعد المتوقع إلنجاز ه ا المشروع هو الربع األول من عام 
 

م كرة تفاهم مع مجموعة  ي جي إل قروب إلنشاء مصنع سبك األلمنيوم ، كجزء من خطط الشركة  ، وقعت الشركة2021فبراير  28في  •

 .2022لتطوير مشاريعها. كانت مدة م كرة التفاهم في البداية ستة أشهر من تاريخ التوقيع وتم تمديدها الحقًا حتى نهاية أغسطس 

 



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

 
 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
    2022يونيو  30في  المنتهيتينلفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع
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 أساس اإلعداد .2

 اإللتزام قائمة 2-1

والمعايير  ( "التقرير المالى األولى" المعتمد في المملكة العربية السعودية34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولى رقم ) الموجزة األوليةتم إعداد ه ا القوائم المالية 

 . الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين خرىواإل دارات األ
 

 إلى جنب معجنب المعلومات المفصح عنها لكامل القوائم المالية السنوية، ول لك يجب قراءتها  الموجزة األوليةال تتضمن اإلفصاحات في ه ا القوائم المالية 

 30المنتهيتين في أشهر والستة الثة الث تيلفتر األنشطةنتائج ذلك، فإن باإلضافة إلى  .2021ديسمبر  31القوائم المالية السنوية  للشركة للسنة المنتهية في 

 .2022ديسمبر  31على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  بالضرورة ملشراً  تعدال  2022يونيو 

 

 أساس القياس 2-2

تطلب تسجيلها أسا  يالحاالت التي ستثناء إاالستحقاق المحاسبي، بخدام أسا  ستإقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، بوف الموجزة األوليةتم إعداد ه ا القوائم المالية 

 .2021ديسمبر  31محاسبي  خر كما هو م كور في القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 العملة الرئيسية وعملة العرض 2-3

. تم تقريب األرقام إلى أقرب لاير سعودي ، ما لم للشركة الرئيسية أيضاً العملةوال ي هو  السعودي، بالريال الموجزة األوليةالمالية  القوائم ه ا عره تم

 ي كر خالف ذلك.

 

 إستخدام األحكام والتقديرات .3

للموجودات أحكام تلثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة ، قامت اإلدارة بعمل تقديرات والموجزةعند إعداد ه ا القوائم المالية األولية 

 والمطلوبات، الدخل والمصروفات، و قد تختلف النتائج الفعلية عن ه ا التقديرات.
 

كد التقديرات هي نفسها الموضحة في القوائم أللشركة والمصادر الرئيسية لعدم تكانت األحكام الهامة التي اتخ تها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية 

 .2021ديسمبر  31ية في لسنة المنتهالمالية للشركة  ل

 

 السياسات المحاسبية الهامة .4

هي نفسها المطبقة في إعداد  الموجزة األوليةوسياسات إدارة المخاطر وطرق الحساب المعتمدة في إعداد ه ا القوائم المالية الهامة إن السياسات المحاسبية 

ستثناء تطبيق بعض. المعايير / التعديالت الجديدة التي أ بحت سارية المفعول في الفترة إ، ب2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في للشركة القوائم المالية 

 الحالية.

 

 تاالسياسات المحاسبية الجديدة، التعديالت والتفسير .5

 الفترة الحالية فيسارية الالمعايير والتعديالت الصادرة والمطبقة  5-1

 ، وليس لها تأثير جوهري على القوائم الماليةفي الفترة الحاليةوالتي تسري ، التالية المعايير تعديالت علىيوجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك ال 
 .للشركة األولية الموجزة

 الوصف التعديالت على المعايير
تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 بعد

   
 2022يناير  1 إستكمال أداء العقدتكلفة   –العقود المحملة بخسائر  (37معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، 16المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )

( 41(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9و)

 ( 1والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 

2018 - 2020 

 2022يناير  1

متلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت السابقة مال (16الدولي رقم )معيار المحاسبة 

 لإلستخدام المقصود

 2022يناير  1

 2022يناير  1 إشارة إلى إطار المفاهيم (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

   

 سريانها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ  5-2

 لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد.

 الوصف التعديالت على المعايير

تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 بعد
   

 2023يناير  1 متداولةتصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير  (1معيار المحاسبة الدولي )

 2023يناير  1 تعديل تعريف التقدير المحاسبي (8معيار المحاسبة الدولي رقم )

تعديالت بخصوص الضريبة الملجلة على اإليجارات  (12معيار المحاسبة الدولي رقم )

 والتزامات اإللغاء

 2023يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (28ومعيار المحاسبة الدولي رقم )( 10)

بيع أو المساهمة في األ ول بين المستثمر والشريك أو 

 المشروع المشترك
 غير محدد

 



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

 
 الموجزة القوائم المالية األوليةإيضاحات حول 

    2022يونيو  30في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين
 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع
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 )تتمة( تاالسياسات المحاسبية الجديدة، التعديالت والتفسير .5

 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد 5-2

هذه المعايير  كما يتوقع أن تطبيق سارية،عندما تكون  شركةلل القوائم المالية علىهذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  تطبيقتتوقع اإلدارة أنه سيتم 
 .التطبيق األولي سنةفي  شركةأثر جوهري على القوائم المالية للله  لن يكونلتفسيرات والتعديالت واالجديدة 

 

 ممتلكات، آالت ومعدات  .6

 0.85لاير سعودي و مليون 0.35الممتلكات، اآلالت والمعدات إلى  ، بلغت اإلضافات2022يونيو  30خالل فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

لاير سعودي، مليون  0.90لاير سعودي ومليون  0.44: 2021يونيو  30لاير سعودي، على التوالي )فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في مليون 

 الشئ  ما قيمته 2022يونيو  30الثالثة والستة أشهر المنتهية في  خالل فترتيالمستبعدة ممتلكات واآلالت والمعدات للبلغت القيمة الدفترية على التوالي(. 

 (.2021يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  على التوالي )لم يكن هناك استبعاد خالل فترة ،مليون لاير سعودي 0.06و

 

 ذمم مدينة تجارية .7

حركة مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل الفترة/ السنة كانت 

 -على النحو التالى:

 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30

 )مدققة( )غير مدققة(  

 15,860,852 20,550,920  يناير 1الر يد كما في 

 4,949,824 66,625  المحمل للفترة

 (259,756) -  شطب

 20,550,920 20,617,545  يونيو 30الر يد في 

    

 نقد وما في حكمه  .8

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مدققة( )غير مدققة(  

 17,000 53,500  الصندوقفي نقد 

 98,085,705 29,220,520  البنوكلدى نقد 

 49,432,650 65,050,210  ودائع ألجل / ودائع تحت الطلب

  94,324,230 147,535,355 

 

 بالمعدالت التجارية السائدة.فترات استحقاق أ لية ألقل من ثالثة أشهر وتحمل ربح لدى البنوك المحلية  المودعة ودائع ألجللل

 

 قروض طويلة االجل .9

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مدققة( )غير مدققة(  

 21,850,000 20,000,000  الصناعية السعودي ندوق التنمية 

 (634,666) (410,666)  مالية ملجلة رسوم: يخصم

 (4,400,000) (4,890,371)  : جزء متداوليخصم

  14,698,963 16,815,334 
    

 18,000,000 -  من بنوك محلية أخره قر

 (18,000,000) -  : جزء متداوليخصم

  - - 

 16,815,334 14,698,963  غير متداولجزء  -مجموع القروض 

 22,400,000 4,890,371  جزء متداول -مجموع القروض 

 

، قامت الشركة بسداد قروضها التجارية . خالل الفترةاتعهدتجميع الالشركة ب إلتزمت،  2022يونيو  30 كما فيبعض التعهدات. ب اإللتزاميتعين على الشركة 

 بالكامل.

 

 وذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية  .10

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مدققة( )غير مدققة(  

 10,616,788 12,894,501  ذمم دائنة تجارية

 14,629,326 60,147,386  أوراق دفع 

  73,041,887 25,246,114 



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

 
 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

    2022يونيو  30في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين
 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع
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  محتملة إرتباطات وإلتزامات .11

 :على النحو التاليعلى الشركة القائمة  المحتملة كانت اإلرتباطات واإللتزامات  ،يونيو 30كما في  أ(

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مدققة( )غير مدققة(  

 40,606,079 2,604,436  خطابات إعتمادات مستندية

 376,870 613,224  خطابات ضمان

    

مليون لاير سعودي(  1.5: 2021ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 19.79بمبلغ  قائمةلدى الشركة التزامات رأسمالية كان ، 2022يونيو  30كما في  ب(

 متعلقة بمشاريع التوسعة وتطوير خطوط االنتا .

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   .12

رئيسيين. موظفو اإلدارة الرئيسيين واألطراف التي تسيطر عليها وتتأثر بهم ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ال المساهمينتتكون األطراف ذات العالقة من 

الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أي مدير  أنشطةالرئيسيون هم األشخاص ال ين يتمتعون بالسلطة والمسلولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة 

بادل ويتم اعتماد الشروط واألحكام الخا ة به ا )سواء كان تنفي يًا أو غير ذلك( في الشركة. يتم التعامل مع المعامالت وفقًا لشروط متفق عليها بشكل مت

 المعامالت من قبل إدارة الشركة. لم تتعامل الشركة مع أي من األطراف ذات العالقة باستثناء المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين.

 

 )غير مدققة( معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين -

 

 لفترة الستة أشهر لفترة الستة أشهر أشهرلفترة الثالثة  لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في المنتهية في المنتهية في المنتهية في 

 2022يونيو  30 

 )غير مدققة(

 2021 يونيو 30

 )غير مدققة(

 2022يونيو  30

 )غير مدققة(

 2021 يونيو 30

 )غير مدققة(

 2.457.376 2.272.392 1.003.137 1.082.140 الرئيسين مدراء اإلدارة التنفي يين

 1.408.000 1.329.500 1.360.000 1.189.000 مجلس اإلدارةمصاريف وبدالت 

     

 المعلومات القطاعية .13

 لمجمالشركة. مبيعات الشركة،  أنشطةبالتوافق مع عملية ا دار التقارير الداخلية في الشركة، تم اعتماد قطاعات األعمال بواسطة اإلدارة فيما يتعلق ب

 الربح، والموجودات والمطلوبات بحسب قطاعات األعمال هي على النحو التالي:

 

 

 

2022 

 

قطاع الصناعات 

 التحويلية

قطاع الصناعات 

الهندسية وتشكيل 

 المعادن

 

 

 المجموع

    )غير مدققة( 2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 54,517,296 21,672,090 32,845,206 إيرادات 

 1,525,984 800,669 725,315 الربح  لمجم

    

    )غير مدققة( 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 131,549,664 45,118,791 86,430,873 إيرادات 

 4,516,294 2,003,813 2,512,481 الربح  لمجم

       

    )غير مدققة( 2022يونيو  30كما في 

 491,288,779 123,981,996 367,306,783 مجموع الموجودات

 154,825,495 40,025,619 114,799,876 مجموع المطلوبات

 



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

 
 الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

    2022يونيو  30في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين
 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .13
 

 

 

2021 

 

قطاع الصناعات 

 التحويلية

قطاع الصناعات 

الهندسية وتشكيل 

 المعادن

 

 

 مجموعال

    )غير مدققة( 2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 48,066,677 16,069,072 31,997,605 إيرادات 

 5,116,843 1,279,072 3,837,771 الربح مجمل 
    

    )غير مدققة( 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 113,322,955 33,144,677 80,178,278 إيرادات 

 8,740,363 2,635,134 6,105,229 الربح مجمل 

    

    )غير مدققة( 2021 ديسمبر 31كما في 

 502,660,294 125,823,129 376,837,165 مجموع الموجودات

 150,862,198 47,540,066 103,322,132 مجموع المطلوبات

    

 88.6مليون ريـال سعودي و 36.1مبلغ   2022يونيو  30بلغت المبيعات داخل المملكة العربية السعودية لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

مليون لاير  60.2مليون ريـال سعودي و 28.8مبلغ  : 2021يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ) على التوالي ،لاير سعودي مليون

 42.9و سعوديمليون ريـال  18.4مبلغ  2022يونيو  30مبيعات التصدير لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في بلغت  (.على التوالي ،سعودي

مليون لاير  53.1مليون ريـال سعودي و  19.3 : مبلغ2021يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في على التوالي ) ،مليون لاير سعودي

 (.على التوالي ،سعودي

 

 .السعودية تقع جميع عمليات الشركة داخل المملكة العربية

 

 خسارة السهم .14

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2021 يونيو 30

 )غير مدققة(

 2022يونيو  30

 )غير مدققة(

 2021 يونيو 30

 )غير مدققة(

 2022يونيو  30

 )غير مدققة(

 

 خسارة الفترة (8,197,265) (7,382,820) (15,334,812) (14,467,465)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 35,400,000 29,520,822 35,400,000 29,520,822

 ()معدلة المخفض /السهم األساسي  خسارة (0.23) (0.25) (0.43) (0.49)

     

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية .15

تقارب القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للشركة قيمها العادلة. فيما يتعلق باإلستثمار في حقوق  2021ديسمبر  31و  2022يونيو  30كما في 

مستثمر فيها في مراحل الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تعتقد اإلدارة أن التكلفة هي أفضل تقديرات لقيمتها العادلة حيث أن الشركة ال

ال تختلف جوهرًيا عن التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية  اإلستثماري للعقار. تعتقد اإلدارة أيًضا أن القيمة العادلة 2022يونيو  30كما في  التكوين

 .2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في السنوية للشركة ل

 

 أرقام المقارنة .16

 .الموجزة األوليةالفترة الحالية له ا القوائم المالية تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عره 

 

  الموجزة األوليةالموافقة على القوائم المالية  .17

 هـ.1444 محرم 19الموافق  2022أغسطس  17من قبل مجلس إدارة الشركة في  الموجزة األوليةتمت الموافقة على إ دار ه ا القوائم المالية 

 

 

 

 




