
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدنية(ة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )الشرك

 شركة مساهمة سعودية()

 

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مدققة(

   2322 سبتمبر 03أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 مع تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل

 



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

 
 الموجزة )غير مدققة( األوليةالقوائم المالية 

   2322 سبتمبر 03أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة وال

 
 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

  

 11 - 6 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة



تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموجزة

(1/1)

)معدنية(إلى السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

(شركة مساهمة سعودية)

المقدمة

شركة مساهمة  )معدنية( )"الشركة"( شركة الوطنيـة لتصنيـع وسبـك المعـادناللقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية المرفقة الخاصة ب

اآلخر لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في لربح أو الخسارة والدخل الشامل ل الموجزةاألولية  والقائمة، 2022سبتمبر  30سعودية كما في 

 ا  لخصذلك التاريخ، والقوائم األولية الموجزة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وم

وعرضها ة عن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة هي المسؤول

ي إبداء استنتاج فمسؤوليتنا  وتتمثل"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34لمحاسبة رقم ل الدولي معيارلوفقا  لالعادل 

 .هذه القوائم المالية األولية الموجزة استنادا  إلى فحصنا بشأن

طاق الفحص ن

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" 2410لقد قمنا بالفحص وفقا  للمعيار الدولي الرتباطات الفحص )

ألشخاص من طرح استفسارات، بشكل أساسي على االموجزة المالية األولية القوائم المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص 

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويُعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من 

ن الوصول إلى تأكيد م المراجعة التي يتم القيام بها وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتبعا  لذلك فإنه ال يمكننا

 راجعة.بأننا سنصبح على دراية بجميع األمور الُمهمة التي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة. وبناء  عليه، فإننا ال نبدي أي رأي م

 االستنتاج 

المالية األولية الموجزة المرفقة غير ُمعدة، من جميع الجوانب  القوائماستنادا  إلى فحصنا، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن 

 .( المعتمد في المملكة العربية السعودية34للمحاسبة )الجوهرية، وفقا  للمعيار الدولي 

أمر آخر

 31ئم المالية للسنة المنتهية في والقوا 2021سبتمبر  30إن القوائم المالية األولية الموجزة للشركة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

بتقرير الفحص  ،غير معدلينمراجعة فحص ورأي إستنتاج قد تم فحصها ومراجعتها من قبل مراجع حسابات آخر، والذي أصدر  2021ديسمبر 

 ، على التوالي.2022مارس  30 فيوتقرير المراجعة الصادر  2021 نوفمبر 3 فيالصادر 

عن البسام وشركاؤه

إبراهيم أحمد البسام

محاسب قانوني 

 337ترخيص رقم:  

هـ1444ربيع الثاني  13 الرياض: 

م2022 نوفمبر 7 الموافق: 



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

 
 الموجزة قائمة المركز المالي األولية

 2322 سبتمبر 03فى  كما

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع

 

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

 )مدققة( )غير مدققة( إيضاح 

    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 165,524,186  651,023,272  12و 6 ومعداتممتلكات، آالت 

 3,211,334  0,163,562   أصول حق اإلستخدام

 1,140,363  63,236,202  3 موجودات غير ملموسة

 1,833,114  6,182,601   عقارات إستثمارية

 3,351,111  0,753,333   خالل الدخل الشامل اآلخر إستثمارات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من

 135,363,201  675,512,616   مجموع الموجودات غير المتداولة
    

    موجودات متداولة

 04,312,220  660,785,815   مخزون

 38,553,418  78,720,520  8 ذمم مدينة تجارية

 6,402,111  7,116,555   مدفوعات مقدما  وموجودات أخرى

 -  03,613,510   ودائع قصيرة األجل

 143,535,355  12,281,081  0 نقد وما في حكمه

 323,203,113 212,123,125  مجموع الموجودات المتداولة

 512,661,204  218,685,381   مجموع الموجودات 
    

    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية

 354,111,111  052,333,333  1 رأس المال 

 23,133,232  27,670,202   إحتياطي نظامي

 (20,335,136) (52,262,317)   خسائر متراكمة 

 351,308,106  021,151,615   مجموع حقوق الملكية
    

    مطلوبات غير متداولة

 2,041,103  2,713,078   إلتزامات عقود إيجار

 16,815,334  62,855,327  11 قروض طويلة األجل

 34,138,110  02,152,088   إلتزامات مزايا الموظفين

 53,804,441  52,211,860   مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    مطلوبات متداولة

 25,246,114  27,281,712  11 ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

 611,312  130,312   جزء متداول -إلتزامات عقود إيجار 

 22,411,111  2,821,281  11 جزء متداول -قروض طويلة االجل 

 -  21,677,882  11 االجل قصيرةض وقر

 44,131,332  22,025,717   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 4,641,111  2,680,257   مخصص الزكاة

 06,063,358  88,121,638   مجموع المطلوبات المتداولة

 151,862,108  626,225,126   مجموع المطلوبات 

 512,661,204  218,685,381   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
    

 - - 12 إرتباطات وإلتزامات

    

 

 .هـ1444ربيع الثاني  13الموافق  2122نوفمبر  3بتاريخ  وإعتمادها لإلصدارتمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

 

    

 المدير المالي   اإلدارةالرئيس التنفيذي وعضو مجلس 

 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 

    2322 سبتمبر 03في  أشهر المنتهيتين تسعةلفترتي الثالثة أشهر وال

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع

 المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.تُشكل اإليضاحات 
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 أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 سبتمبر 03

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 03

 

2121 

 )غير مدققة(
2322 

 )غير مدققة(

2121 

 )غير مدققة(
2322 

 إيضاح )غير مدققة(

 

      

 اإليرادات 14 58,658,520 52,183,188 681,738,687 165,511,143

 تكلفة اإليرادات  (58,852,302) (48,615,428) (685,887,232) (153,301,051)

 الربح)الخسارة( / مجمل   (115,531) 3,531,361 0,823,785 12,110,102

      

 مصاريف بيع وتوزيع  (0,328,602) (3,513,114) (63,635,722) (0,012,354)

 مصاريف إدارية  (5,551,181) (4,336,528) (65,825,352) (13,386,128)

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (مخصصرد / ) 8 6,012,723 (162,318) 6,028,665 (4,315,334)

 إيرادات أخرى، صافي  111,132 113,158 6,562,005 333,630

 الخسارة قبل المصاريف التمويلية والزكاة  (7,616,185) (4,313,132)  (61,281,516) (15,143,385) 

      

 مصاريف تمويلية  (562,602) (822,368) (6,051,073) (2,260,081)

 الخسارة قبل الزكاة   (7,732,661) (5,130,011) (23,128,106) (13,413,365)
      

 الزكاة   (6,833,333) (1,105,111) (2,613,333) (3,285,111)

 خسارة للفترةال  (1,532,661) (6,234,011) (22,808,106) (21,312,365)

      

 الدخل الشامل اآلخر  - - - -

 للفترة ةالشامل الخسارةمجموع   (1,532,661) (6,234,011) (22,808,106) (21,312,365)

      

 خسارة السهم      

 أساسية ومخفضة )معدلة( 15 (3727) (1721) (3773) (1731)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هـ.1444ربيع الثاني  13الموافق  2122نوفمبر  3تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة وإعتمادها لإلصدار بتاريخ 

 

    

 المدير المالي   الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 فتح الرحمن عبد هللا عثمان   نافل العتيبيبن شاكر 

 



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

 
 التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة قائمة 

    2322 سبتمبر 03في  أشهر المنتهية تسعةلفترة ال

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع

 

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

     

 268,133,131 (41,156,002) 23,133,232 281,121,801 )مدققة( 2121يناير  1الرصيد في 

 (21,312,365) (21,312,365) - - خسارة للفترة ال

 243,434,365 (61,850,353) 23,133,232 281,121,801 )غير مدققة( 2121سبتمبر  31الرصيد في 

     

 056,718,311 (21,075,601) 27,670,202 052,333,333 )مدققة( 2122يناير  1الرصيد في 

 (22,808,106) (22,808,106) - - خسارة للفترة ال

 021,151,615 (52,262,317) 27,670,202 052,333,333 )غير مدققة( 2122سبتمبر  31الرصيد في 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 هـ.1444ربيع الثاني  13الموافق  2122نوفمبر  3تمت الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة وإعتمادها لإلصدار بتاريخ 

 

    

 المدير المالي   الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 فتح الرحمن عبد هللا عثمان   نافل العتيبيبن شاكر 

 



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

 
 الموجزة  قائمة التدفقات النقدية األولية

    2322 سبتمبر 03في  أشهر المنتهية تسعةلفترة ال

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع

 

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

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   التشغيلية نشطةالتدفقات النقدية من األ

 (13,413,365) (23,128,106) خسارة قبل الزكاة
    

   تعديالت عن: 

 11,233,843  66,327,112  إستهالك ممتلكات، آالت ومعدات

 561,346  510,683  إستهالك أصول حق اإلستخدام

 151,864  653,815  إستهالك عقار إستثماري

 1,411,883  151,736  إطفاء موجودات غير ملموسة

 2,260,081  6,051,073  تمويل تكلفة

 (10,618) (706,621)  إيراد تمويلي

 (1,425,313) (2,225,165)  رد مخصص مخزون بطئ الحركة

 3,516,886  2,802,222  مخصص إلتزامات مزايا الموظفين

 4,315,334 (6,028,665)  رد / )مخصص( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 (10,000) 220 ممتلكات، آالت ومعداتن إستبعاد م (ربح)/  خسارة

 (8,226,325) 5,116,251 

   تسويات رأس المال العامل

 (3,254,481) (61,128,326)  مخزون

 (11,314,416)  6,658,333  ذمم مدينة تجارية 

 (2,233,312) (6,306,208)  مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

 (11,033,618)  2,280,157  أخرىومطلوبات ذمم دائنة تجارية 

 334,033 152,583   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 (26,438,530) (26,121,317)   العمليات المستخدم فيالنقد  

 (4,308,551) (2,121,720)  زكاة مدفوعة

 (631,354) (2,068,310)  إلتزامات مزايا الموظفين المدفوعة

 (2,223,865) (6,622,281)  تكلفة تمويل مدفوعة

 10,618  202,253  ايراد تمويلي مستلم

 (34,152,131) (21,283,131)   المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي النقد 
   

   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (1,336,286) (6,881,715)  إضافات إلى ممتلكات، آالت ومعدات

 - (63,638,618)  موجودات غير ملموسةإضافات إلى 

 - (110,013)  أصول حق اإلستخدامإضافات إلى 

 21,111  12,533  المتحصل من  إستبعاد ممتلكات، مصنع ومعدات

 - (03,333,333)  ودائع قصيرة األجل

 (1,356,286) (22,815,820)   صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
   

   التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 42,508,225  21,677,882  المتحصل من  قروض قصيرة األجل صافي 

 (14,514,111) (61,853,336)  سداد قروض طويلة األجل

 - (22,017,665)   واآلسهم الصغيرةطرح حساب رفض ال على للمساهمينسداد 

 28,184,225 (60,311,202) األنشطة التمويلية ( / الناتج منالمستخدم في)صافي  النقد 
    

 (374247102) (85,225,111)  صافي التغير في نقد وما في حكمه

 36,502,310  627,505,055  نقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 20,168,123 12,281,081   نقد و ما في حكمه  في نهاية الفترة 

   

 

 هـ.1444ربيع الثاني  13الموافق  2122نوفمبر  3قة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة وإعتمادها لإلصدار بتاريخ تمت المواف

 

    

 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 األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

    2322 سبتمبر 03في  أشهر المنتهيتين تسعةلفترتي الثالثة أشهر وال

 الرياالت السعودية(ب المبالغ )جميع
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 ةطألنشالتنظيم وا .6

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

ديسمبر  3هـ الموافق 1411جمادى األول  16بتاريخ  2155112251وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1001اكتوبر 

 لصادر في مدينة الجبيل. يقع مكتب الشركة المسجل في الجبيل المملكة العربية السعودية. ا 1001

 

لاير  23471117111لاير سعودي إلى  28171217801، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من 2121نوفمبر  23في 

جتماع على زيادة المساهمون في نفس اإل، وافق باإلضافة إلى ذلكلاير سعودي من الخسائر المتراكمة للشركة.  4371217801سعودي عن طريق إطفاء 

، يصبح رأس مال الشركة إعادة هيكلة رأس المال المذكورةلاير سعودي. بعد  12171117111س مال الشركة عن طريق إصدار أسهم بمبلغ رأ

 لاير سعودي لكل سهم. 11سهم بقيمة  3574117111مقسم إلى  لاير سعودي 35471117111

 

 لدى الشركة الفروع التالية :

 

 تاريخه  رقم السجل التجاري  إسم الفرع 

 هـ20/15/1416  2151116156  مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار

 هـ25/18/1432  2155113863  مصنع سحب األسالك ومنتجاتها  )أسالك(

 هـ25/11/1434  1111380112  فرع الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(

 هـ14/11/1430  2151116884  )باس( شركة باس الخليج للصناعة

 هـ11/13/1443  2151140638  الصناعيةشركة المحاور العربية 

 

 للشركة. الموجزة األوليةلهذه الفروع مشمولة فى هذه القوائم المالية  األوليةالنتائج المالية 

 

 تتمثل أهداف الشركة وفروعها في ما يلي:

، اسالك تقوية مجدولة ب، السست الهياكل الحديدية للمراتمسبقة الشد، سلك النوابضك المجدولة للخرسانة ، األسالإنتاج أسالك الحديد المسحوبة -

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

 إنتاج المسبوكات المعدنية بمختلف أنواعها. -

 ت والمركبات والمعدات.إنتاج المحاور ، سست تعليق بنوعيات مختلفة، قطع غيار الشاحنا -

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

 تملك األراضي والعقارات وإقامة المباني عليها. -

 السعودية. تملك براءات اإلختراع واإلستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكة العربية -

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

 المناقصات والتعهدات التجارية. -

 إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. -

 تصنيع المحاور )الرومان ، المحامل( -

 

 شركة تابعة ومشاريع أخرى

  شركة بي سي ستراند البحرين ذ.م.مالصادر في البحرين تحت اسم  140026، تم تسجيل شركة جديدة بالسجل التجاري رقم 2121فمبر نو 20في .

دينار بحريني لم يتم بعد سداده من قبل الشركة. ستكون أنشطة هذه الشركة في تصنيع / تجارة  217111رأس المال الصادر للشركة المذكورة بمبلغ 

 ، لم تبدأ الشركة عملياتها بعد وليس لديها موجودات ومطلوبات.2122 سبتمبر 31مسبقة الشد. كما في سالك المجدولة للخرسانة منتجات األ
 

  فالكو إلنشاء مصنع متخصص في  مجموعةعلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع  2121أكتوبر  3وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في

مايو  11 تصنيع الصمامات المستخدمة في النفط والغاز والبتروكيماويات وذلك لعدم وجود إتفاق بين الطرفين. تم توقيع مذكرة التفاهم المذكورة في

. عها شركة باس الخليج للصناعات% للشركة. ستقوم الشركة بتشغيل هذا المشروع من خالل فر111م. واآلن أصبح المشروع مملوكا بنسبة 2116

دخلت الشركة ، شركة باس الخليج وشركة فالفو سبين سوليوشنز واليسانسيز إس إل، )شركة إسبانية( في "اتفاقية الترخيص  2121ديسمبر  28في 

قل المعرفة التكنولوجية والمعرفة ونقل التكنولوجيا" التي بموجبها ستدعم شركة فالفو سبين تقني ا شركة باس بتصميم عمليات المصنع عن طريق ن

 األخيرع الصناعية وقاعدة البيانات التجارية و ترخيص حقوق استخدام األسماء التجارية الخاصة بها. الموعد المتوقع إلنجاز هذا المشروع هو الرب

 .2123من عام 
 

  نع سبك األلمنيوم ، كجزء من خطط الشركة لتطوير ، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مجموعة آي جي إل قروب إلنشاء مص2121فبراير  28في

 .2123 فبرايرأشهر من تاريخ التوقيع وتم تمديدها الحق ا حتى نهاية  ةتسمشاريعها. كانت مدة مذكرة التفاهم في البداية 
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 أساس اإلعداد .2

 اإللتزام قائمة 2-6

والمعايير  ( "التقرير المالى األولى" المعتمد في المملكة العربية السعودية34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولى رقم ) الموجزة األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 

 . الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين خرىواإلصدارات األ
 

إلى جنب صح عنها لكامل القوائم المالية السنوية، ولذلك يجب قراءتها المعلومات المفكافة   الموجزة األوليةال تتضمن اإلفصاحات في هذه القوائم المالية 

المنتهيتين أشهر  تسعةوالالثالثة  تيفتر أعمالنتائج ذلك، فإن باإلضافة إلى  .2121ديسمبر  31القوائم المالية السنوية  للشركة للسنة المنتهية في  جنب مع

 .2122ديسمبر  31على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  بالضرورة مؤشرا   تعدال  2122 سبتمبر 31في 

 

 أساس القياس 2-2

تطلب تسجيلها أساس يالحاالت التي ستثناء إخدام أساس االستحقاق المحاسبي، بستإق ا لمبدأ التكلفة التاريخية ، بوف الموجزة األوليةتم إعداد هذه القوائم المالية 

 .2121ديسمبر  31كما هو مذكور في القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في محاسبي آخر 

 

 العملة الرئيسية وعملة العرض 2-0

لم . تم تقريب األرقام إلى أقرب لاير سعودي ، ما للشركة الرئيسية والذي هو أيضا  العملة السعودي، بالريال الموجزة األوليةالمالية  القوائم هذه عرض تم

 يذكر خالف ذلك.

 

 إستخدام األحكام والتقديرات .0

أحكام تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات ، قامت اإلدارة بعمل تقديرات والموجزةعند إعداد هذه القوائم المالية األولية 

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

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

 .2121ديسمبر  31لسنة المنتهية في المالية للشركة  ل

 

 السياسات المحاسبية الهامة .2

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

الفترة ستثناء تطبيق بعض المعايير / التعديالت الجديدة التي أصبحت سارية المفعول في إ، ب2121ديسمبر  31للسنة المنتهية في للشركة القوائم المالية 

 الحالية.

 

 تاالسياسات المحاسبية الجديدة، التعديالت والتفسير .5

 الفترة الحالية فيسارية الالمعايير والتعديالت الصادرة والمطبقة  5-6

 على القوائم المالية، وليس لها تأثير جوهري في الفترة الحاليةوالتي تسري ، التالية المعايير يوجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك تعديالت علىال 
 .للشركة األولية الموجزة

 الوصف التعديالت على المعايير
تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 بعد

   
 2122يناير  1 تكلفة إستكمال أداء العقد  –العقود المحملة بخسائر  (73معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، 9(، و)61أرقام ) المعايير الدولية للتقرير المالي

( والمعيار الدولي 16ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( 6للتقرير المالي رقم )

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 

8162 - 8181 

 2122يناير  1

متلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت السابقة مال (61معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ام المقصودلإلستخد

 2122يناير  1

 2122يناير  1 إشارة إلى إطار المفاهيم (7المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

   

 الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعدللتقرير المالي المعايير الدولية  5-2

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

 الوصف التعديالت على المعايير

تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 بعد
   

 2123يناير  1 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (1معيار المحاسبة الدولي )

 2123يناير  1 المحاسبي تعديل تعريف التقدير (8معيار المحاسبة الدولي رقم )

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

 والتزامات اإللغاء

 2123يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )11)

والشريك أو بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر 

 المشروع المشترك
 غير محدد
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 )تتمة( تاالسياسات المحاسبية الجديدة، التعديالت والتفسير .5

 )تتمة( الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعدللتقرير المالي المعايير الدولية  5-2

هذه  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 واالمعايير الجديدة 

 

 ممتلكات، آالت ومعدات  .1

لاير سعودي  مليون 1714الممتلكات، اآلالت والمعدات إلى  ، بلغت اإلضافات2122 سبتمبر 31أشهر المنتهيتين في  تسعةخالل فترتي الثالثة أشهر وال

مليون  1738لاير سعودي ومليون  1743: 2121 سبتمبر 31أشهر المنتهيتين في  تسعةلاير سعودي، على التوالي )فترتي الثالثة أشهر والمليون  1780و

 2122 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  تسعةالثالثة وال خالل فترتيالمستبعدة ممتلكات واآلالت والمعدات للبلغت القيمة الدفترية لاير سعودي، على التوالي(. 

مليون لاير سعودي  1718: 2121سبتمبر  31)فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في على التوالي  ،مليون لاير سعودي 1716و الشئ  ما قيمته

 مليون لاير سعودي، على التوالي(. 1718و

 

 األصول غير الملموسة .7

 1171187168 قدرها والبالغ شركة باسالتكنولوجيا والمصاريف األخرى المتعلقة بمشروع  تحويلمقابل الترخيص و الدفعات المقدمة المدفوعة تتضمن

 لاير سعودي.

 

 ذمم مدينة تجارية .8

 -الفترة/ السنة كانت على النحو التالى:حركة مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل 

 2121ديسمبر  31 2322سبتمبر  03 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 15,861,852 2375537123  يناير 1الرصيد كما في 

 4,040,824 (670287665)  المحمل للفترة)رد( / 

 (250,356) (287723)  شطب

 21,551,021 6176727385  سبتمبر 31الرصيد في 

    

 نقد وما في حكمه  .1

 2121ديسمبر  31 2322 سبتمبر 03  

 )مدققة( )غير مدققة(  

 13,111 567533  الصندوقفي نقد 

 08,185,315 21,288,378   البنوكلدى نقد 

 40,432,651 05,121,866   ودائع ألجل / ودائع تحت الطلب

   12,281,081 143,535,355 

 

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

 

 قروض  .63

 2121ديسمبر  31 2322 سبتمبر 03  

 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 21,851,111 23,333,333  صندوق التنمية الصناعية السعودي

 (634,666) (2187117)  مالية مؤجلة رسوم: يخصم

 (4,411,111) (278217281)  : جزء متداوليخصم

  6278557327 16,815,334 
    

 18,111,111 -  من بنوك محلية أخرض قر

 (18,111,111) -  : جزء متداوليخصم

  - - 

 16,815,334 6278557327  جزء غير متداول -مجموع القروض 

 22,411,111 278217281  جزء متداول -مجموع القروض 

 

 راد وخطابات ضمانستيوتمويل ا ات مستنديةعتماديالت"( والتي تتكون من احصلت الشركة على العديد من التسهيالت من البنوك المحلية )"التسه 63-6

ا بأسعار تجارية.للهيالت مضمونة بسندات إذنية ورهن ألجل. التس يةتمويلوتسهيالت   ممتلكات. تحمل التسهيالت رسوم 

 

  . اتعهدتجميع الالشركة ب إلتزمت،  2122 سبتمبر 31 كما فيبعض التعهدات. ب اإللتزاميتعين على الشركة  63-2
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 أخرى ومطلوباتذمم دائنة تجارية  .66

 2121ديسمبر  31 2322 سبتمبر 03  

 )مدققة( )غير مدققة(  

 11,616,388 62,228,317  ذمم دائنة تجارية

 14,620,326 60,216,725  أوراق دفع 

  27,281,712 25,246,114 

 

   إرتباطات وإلتزامات .62

 :على النحو التاليعلى الشركة القائمة  المحتملة كانت اإلرتباطات واإللتزامات  ،سبتمبر 31كما في  أ()

 2121ديسمبر  31 2322 سبتمبر 03  

 )مدققة( )غير مدققة(  

 41,616,130 6671167122  إعتمادات مستندية

 336,831 0717873  خطابات ضمان

    

مليون لاير  175: 2121ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 18785بمبلغ  قائمةلدى الشركة التزامات رأسمالية كان ، 2122 سبتمبر 31كما في  ب()

 سعودي( متعلقة بمشاريع التوسعة وتطوير خطوط االنتاج.

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   .60

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

الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أي  أنشطةالرئيسيون هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة 

واألحكام الخاصة  مدير )سواء كان تنفيذي ا أو غير ذلك( في الشركة. يتم التعامل مع المعامالت وفق ا لشروط متفق عليها بشكل متبادل ويتم اعتماد الشروط

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

 

  معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين -

 

 أشهر تسعةلفترة ال أشهر تسعةلفترة ال لفترة الثالثة أشهر لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في المنتهية في المنتهية في المنتهية في 

 2322 سبتمبر 03 

 )غير مدققة(

 2121 سبتمبر 31

 )غير مدققة(

 2322 سبتمبر 03

 )غير مدققة(

 2121 سبتمبر 31

 )غير مدققة(

 3,516,035 0,011,287 1,140,500 6,312,315 الرئيسين مدراء اإلدارة التنفيذيينمكافأة 

 1,418,111 2,365,533 11,111 181,333 مجلس اإلدارةمصاريف وبدالت 

     

 المعلومات القطاعية .62

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

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

 

 

2322 

 

قطاع الصناعات 

 التحويلية

قطاع الصناعات 

الهندسية وتشكيل 

 المعادن

 

 

 المجموع

    )غير مدققة( 2322 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  58,658,520   25,210,778   02,812,725  إيرادات 

 (115,531)   172,313  (6,111,511)  الربح )الخسارة( /  لمجم

    

    )غير مدققة( 2322 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

  681,738,687   73,082,573   661,025,167  إيرادات 

  0,823,785   2,177,872   822,166  الربح  لمجم

    

    )غير مدققة( 2322 سبتمبر 03كما في 

  218,685,381    627,821,118 023,058,668 مجموع الموجودات

  626,225,126    22,221,323   11,711,886   مجموع المطلوبات

 



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

 
 الموجزة حول القوائم المالية األوليةإيضاحات 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية .62
 

 

 

2121 

 

قطاع الصناعات 

 التحويلية

قطاع الصناعات 

الهندسية وتشكيل 

 المعادن

 

 

 مجموعال

    )غير مدققة( 2121 سبتمبر 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 52,183,188  14,600,150  33,488,120  إيرادات 

 3,531,361  830,481  2,332,230  الربح مجمل 

    

    )غير مدققة( 2121 سبتمبر 31أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 165,511,143  43,843,336  113,666,413  إيرادات 

 12,110,102  3,281,684  8,833,518  الربح مجمل 

    

    )غير مدققة( 2121 ديسمبر 31كما في 

 512,661,204 125,823,120 336,833,165 مجموع الموجودات

 151,862,108 43,541,166 113,322,132 مجموع المطلوبات

    

مليون ريـال سعودي  46708مبلغ   2122 سبتمبر 31أشهر المنتهيتين في  تسعةبلغت المبيعات داخل المملكة العربية السعودية لفترتي الثالثة أشهر وال

مليون ريـال سعودي  31740مبلغ  : 2121 سبتمبر 31أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة أشهر وال) على التوالي ،مليون لاير سعودي 135763و

 11718مبلغ  2122 سبتمبر 31أشهر المنتهيتين في  تسعةمبيعات التصدير لفترتي الثالثة أشهر والبلغت  (.على التوالي ،مليون لاير سعودي 01765و

 21731 : مبلغ2121 سبتمبر 31أشهر المنتهيتين في  تسعةلفترتي الثالثة أشهر والعلى التوالي ) ،مليون لاير سعودي 54718و مليون ريـال سعودي

 .السعودية تقع جميع عمليات الشركة داخل المملكة العربية (.على التوالي ،مليون لاير سعودي 33786مليون ريـال سعودي و 

 

 خسارة السهم .65

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 2121 سبتمبر 31

 )غير مدققة(

 2322 سبتمبر 03

 )غير مدققة(

 2121 سبتمبر 31

 )غير مدققة(

 2322 سبتمبر 03

 )غير مدققة(

 

 الخسارة للفترة (1,532,661) (6,234,011) (22,808,106) (21,312,365)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 05,233,333 20,521,822 05,233,333 20,521,822

 ()معدلة المخفض/ السهم األساسي  خسارة (3727) (1721) (3773)  (1731) 

     

 أرقام المقارنة .61

 .الموجزة األوليةلقوائم المالية افق مع عرض الفترة الحالية لتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتو

 

   الموجزة األوليةالموافقة على القوائم المالية  .67

 هـ.1444 ربيع الثاني 13الموافق  2122 برفمون 3من قبل مجلس إدارة الشركة في  الموجزة األوليةتمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية 

 

 

 

 




