
  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  الوطنية  التصنيع  شركة 
  (شركة مساهمة سعودية) 

 
  الموحدة  المالية القوائم
  ٢٠٢٢  مارس  ٣١ في   المنتهية  أشهر الثالثة لفترة

  المستقل  المراجع  وتقرير 
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  الموحدة الموجزة   األولية المالية القوائمتقرير حول فحص 
 

 إلى السادة مساهمي 
  لمحترمين ا        شركة التصنيع الوطنية 

  (شركة مساهمة سعودية) 
 

  مقدمة 
  

ب لقد   الموحدةقمنا  األولية  المالي  المركز  قائمة  ("الشركة")، شركة مساهمة سعودية    الموجزة   فحص  الوطنية  التصنيع  المرفقة لشركة 
الموجزة ذات الصلة للربح أو  الموحدة والقوائم األولية    ٢٠٢٢مارس    ٣١"المجموعة") كما في    ينوشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمع

لثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية  الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة ا
هذه   إعداد وعرض  اإلدارة مسؤولة عن  إن  األولية    القوائم األخرى.  رقم  الموحدة  المالية  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً    ٣٤الموجزة 

المالية األولية الموحدة    القوائمي إبداء استنتاج حول هذه  "المعلومات المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا ه
  الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به. 

 
  نطاق الفحص 

  
"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل    ٢٤١٠قم  ر  الدولي   لمعيار ارتباطات الفحص وفقاً    بفحصنا قمنا  لقد  

ألشخاص  ل  أساسياستفسارات، بشكل    توجيهالمالية األولية من    القوائم العربية السعودية. ويتكون فحص  للمنشأة" المعتمد في المملكة  
  في نطاقها   الفحص أقل  وتعد إجراءاتالمسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى.  

مكننا من وعليه فإنها الت بشكل كبير من المراجعة التي يتم القيام بها وفقًا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  
أي  المراجعة. وبالتالي فإننا ال نبدي ر  عملية   خالل   معرفتهاالتي يمكن  ر الهامة  الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمو

  مراجعة. 
 

  االستنتاج 
  

المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها،    القوائم استناداً إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن  
  المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ٣٤من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
  برايس وترهاوس كوبرز
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  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير ٢٠٢٢ مارس ٣١ في منتهية ال أشهر الثالثة لفترة

 غ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبال
  

٨ 

  وضع وطبيعة األنشطة   ١
 

شر هي  "تصنيع")  أو  ("الشركة"  الوطنية  التصنيع  اشركة  بموجب  الرياض  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  الت كة  رقم  لسجل  جاري 
 ٢٤بتاريخ    ٦٠١). تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم  ١٩٨٥يونيو    ٢٥هـ (الموافق  ١٤٠٥شوال    ٧بتاريخ    ١٠١٠٠٥٩٦٩٣

  ).١٩٨٤سبتمبر  ١٩هـ (الموافق ١٤٠٤ذو الحجة 
 

ونس  المسجل  والعنوان  الرئيسية  األنشطة  تتغير  والشرلم  التابعة  الشركات  في  المساهمين  ملكية  المشتركة    كات ب  والمشاريع  الزميلة 
  والتشغيل المشترك للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") وتتوافق مع السنة السابقة، 

 
  أسس اإلعداد   ٢
 
  االلتزام بيان   ) ١(
 

"التقارير المالية األولية"، المعتمد في المملكة    ٣٤لموجزة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة ا
المجموعة القوائم المالية  العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وأعدت  

  الموحدة على أساس االستمرار في أعمالها.
 

طلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب  حدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات الم ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المو
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في  قراءتها مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة 

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض   ) ٢(
 

هي العملة الوظيفية لتصنيع. تم تقريب جميع المبالغ إلى    جزة باللایر السعودي، وأيضامالية األولية الموحدة المو القوائم ال  يتم عرض هذه
  أقرب ألف (بآالف الرياالت السعودية)، ما لم يذكر غير ذلك. 

 
  السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

ة في إعداد القوائم المالية  ع تلك المستخدموائم المالية األولية الموحدة الموجزة متتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه الق
. ومع ذلك،  ٢٠٢٢يناير    ١. ال توجد معايير جديدة سارية اعتباًرا من  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

وتم    ٢٠٢٢للمرة األولى في    بيقهاوالتي تم تط  ٢٠٢٢يناير    ١ة اعتباًرا من  طبيق العديد من التعديالت على المعايير الحالية الساري تم ت 
  شرحها على النحو التالي: 

 
  ممتلكات ومصنع ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود  -  ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ) ١(
 

لمقصود، والذي  متحصالت قبل االستخدام ا  - ع والمعدات  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكات والمصن ٢٠٢٠في مايو  
لى الكيانات خصم أي من تكلفة بند من الممتلكات واآلالت والمعدات أي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء إيصال ذلك  يحظر ع

من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات متحصالت  الستخدامه على الوجه المقصود منه من قبل اإلدارة. وبدالً    األصل إلى الموقع والحالة الالزمين
  ليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة. بيع هذه البنود، وتكا

 
  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  -  ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ) ٢(
 

ن إطار عام  بدالً م  ٢٠١٨طار المفاهيمي لسنة  بحيث يشير إلى اإل   ٣ديث المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تعمل التعديالت على تح
مطلبًا، بالنسبة لاللتزامات الواقعة في نطاق معيار المحاسبة الدولي    ٣ا تضيف إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  . كما أنه١٩٨٩

نتيجة   لحالي موجوًدا في تاريخ االستحواذ لتحديد ما إذا كان االلتزام ا ٣٧عيار المحاسبة الدولي رقم ، تطبق المنشأة المستحوذة م ٣٧رقم 
    ألحداث سابقة.

 
  تكلفة الوفاء بعقد  - عقود مكلفة   -  ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   ) ٣(
 

لتكاليف  العقد". تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد من كل من اتحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف المتعلقة مباشرة ب 
  لعمالة المباشرة أو المواد) وتخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود. العقد (من األمثلة على ذلك ا  اإلضافية للوفاء بهذا
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  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 
  الية " إللغاء إثبات المطلوبات الم ٪١٠فحص بنسبة " رسوم   -"األدوات المالية"    ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ) ٤(
 

على معالجة المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي    ٢٠٢٠-٢٠١٨ته السنوية للفترة  تحسينا  كجزء من
  تضمينها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام . يوضح التعديل الرسوم التي تقوم المنشأة ب ٩تعديًال على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

  لي األصلي.  د أو المعدل تختلف اختالفًا جوهرًيا عن شروط االلتزام الماالمالي الجدي 
  

  ليس لهذه التعديالت على المعايير الحالية أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 
 
  استخدام التقديرات واألحكام الهامة   ٤
 

ت وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  دة الموجزة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديراولية الموحعند إعداد هذه القوائم المالية األ 
للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. قد تختلف النتيجة الفعلية عن هذه التقديرات. يتم تقييم التقديرات المحاسبية والمبلغ المسجل  

وامل أخرى، بما في ذلك توقع األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقاً  لتاريخية وعواألحكام بشكل منتظم وتستند إلى الخبرة ا
ا الهامة  األحكام  كانت  من  للظروف.  التأكد  لعدم  الرئيسية  والمصادر  للمجموعة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  اإلدارة  اتخذتها  لتي 

  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  حدة السنوية التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية المو 
 
  ممتلكات ومصنع ومعدات   ٥
 

مليون  ١٠٫٠٨، قامت المجموعة بإضافة ممتلكات ومصنع ومعدات تبلغ تكلفتها ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
ممتلكات ومصنع  عدت المجموعة  تب اس سعودي).  مليون لایر   ١٤٫٦:  ٢٠٢١مارس    ٣١لایر سعودي (فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

(فترة الثالثة أشهر    ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في    مليون لایر سعودي  ٠٫١٨  بلغتومعدات بصافي قيمة دفترية  
  مليون لایر سعودي).  ٠٫٦: ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في 

 
  مشاريع تحت التنفيذ   ٦
 

التيتانيوم بمختلف األنواع والمواد األخرى ذات  دن  تكاليف إنشاء مشروع (سالجر) يتعلق بمعايذ بشكل أساسي  تمثل المشاريع قيد التنف
الصلة بما في ذلك خام التيتانيوم وخام الحديد وتصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم من خالل أكسدة الضغط العالي في جيزان من قبل شركة  

  كاليف تحسين السالمة والبيئة. طوط اإلنتاج وت تابعة وتكاليف معينة من توسعة مرافق خ 
 
  ية خيار موجودات المصهر (سالجر) في أميك اتفاق  ١- ٦
 

  وقعت أميك، وهي شركة تابعة للمجموعة، اتفاقية خيار مع شركة ترونوكس القابضة ("ترونوكس") بالشروط الرئيسية التالية: 
 
وفقاً لبعض االستثناءات  المملكة العربية السعودية و(ب)    الكامل لها في على أميك (أ) تأسيس شركة ذات أغراض خاصة مملوكة ب   ) ١(

المنصوص عليها في اتفاقية الخيار، تحويل (أو شراء التحويل لـ) الموجودات والمطلوبات والعقود المستخدمة في أعمال صهر  
  لغرض خاص.  التيتانيوم الموجودة في مدينة جيزان (كما هو موضح في اتفاقية الخيار) إلى الشركة 

 
المنصوص عليها في اتفاقية الخيار بما في ذلك الوصول إلى العمليات المستدامة (كما هو محدد  مراعاة لبعض الشروط السابقة    ) ٢(

٪ من ملكية  ٩٠في اتفاقية الخيار)، سيكون لدى أميك خيار يلزم ترونوكس بالشراء، وسيكون لـترونوكس خيار أن تلزم أميك ببيع  
     كة لغرض خاص.أميك في الشر

 
مليون لایر    ٤٦٩مليون دوالر أمريكي (ما يعادل    ١٢٥ت ترونوكس أيًضا قرًضا مقدًما إلى أميك بمبلغ  كجزء من اتفاقية الخيار، قدم

  ه. سعودي) للنفقات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية (كما هو موضح بالتفصيل في اتفاقية الخيار) بسعر سايبور زائد الهامش المتفق علي 
 

، ترى إدارة المجموعة أنه لم يتم الوفاء باختبار االحتمالية العالية إلتمام المعاملة  الموجزة موحدة ال األولية لمركز المالي قائمة ا  في تاريخ
ل إعادة  : "الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة" قب ٥كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

"محتفظ بها للبيع" بسبب ظروف معينة لممارسة خيار الشراء أو البيع، وبالتالي لم يتم إجراء   ف الموجودات والمطلوبات على أنهاتصني 
 إعادة تصنيف في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 
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١٠ 

  ة الملكيقة حقوق استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها بطري  ٧
 

 

  مارس  ٣١
٢٠٢٢  

    (غير مراجعة) 

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
    

  ٢٫٩٦٨٫٢٦٤    ٣٫٠٦٨٫٩٢١  استثمارات في شركات زميلة 
  ٩٫٣٣٧٫٧٧٦    ٩٫٧٣٥٫٩٣٢    استثمارات في مشاريع مشتركة

    
 ١٢٫٣٠٦٫٠٤٠    ١٢٫٨٠٤٫٨٥٣  
 

مشتركة بشكل أساسي ربح الصرف الناتج عن شركات زميلة ومشاريع  في الدخل الشامل االخر تشمل حصة الدخل الشامل اآلخر من  
  . جنبيةاألالعمليات 

  
  اقتراضات طويلة األجل   ٨
 

  فيما يلي االقتراضات طويلة األجل بالمجموعة: 
 

 

  مارس  ٣١
٢٠٢٢  

    (غير مراجعة) 

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
    

  ١٫٢٤٦٫٦٨٠    ١٫١٦٥٫٠٥٦  صندوق التنمية الصناعية السعودي 
  ٥٫٦١٩٫٤٣٠    ٥٫٦٤٤٫٨٣٢  بنوك تجارية

 ٦٫٨٦٦٫١١٠    ٦٫٨٠٩٫٨٨٨  
    

  )٦٠٫٥٢٦(    ) ٥٦٫٠٢٢(  ناقًصا: تكلفة التمويل غير المطفأة 
 ٦٫٨٠٥٫٥٨٤    ٦٫٧٥٣٫٨٦٦  
    

  ) ٩٤٠٫٢٤١(    ) ٩٧٨٫٧٠١(  المتداول الجزء  - ناقًصا: اقتراضات طويلة األجل 
    

  ٥٫٨٦٥٫٣٤٣    ٥٫٧٧٥٫١٦٥    مجموع القروض غير المتداولة 
 
  زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع   ٩
 

  وضع اإلقرارات والربوط للزكاة وضريبة الدخل 
 

  الشركة 
 

، تلقت الشركة موافقة الهيئة في المملكة العربية السعودية لتقديم إقرارات زكوية موحدة للشركة والشركات التابعة السعودية  ٢٠١٥خالل  
بنسبة   الشر، و٢٠٠٨منذ سنة    ٪١٠٠المملوكة  بالكامل  قدمت  المملوكة  التابعة غير  الشركات  قدمت  بينما  إقرارات زكوية موحدة  كة 
. أنهت الشركة وضع الزكاة وضريبة الدخل  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ة وضريبة الدخل لدى الهيئة حتى السنة المنتهية في  إقراراتها الزكوي 

مليون لایر    ٢٤٦نتج عنها التزام إضافي بمبلغ    ٢٠١٨ت حتى  ، واستلمت ربوط أولية للسنوا ٢٠٠٧الخاص بها لدى الهيئة حتى سنة  
ال تزال قيد الفحص. تعتقد اإلدارة أنه قد تم تسجيل مخصصات كافية وال يحتمل أن  مليون لایر سعودي)، والتي    ٢٤٦:  ٢٠٢١سعودي (

  ينشأ أي التزام جوهري إضافي من الربط المفتوح بمجرد إنهاؤه. 
 

  الشركات التابعة 
 

لكل شركة على حدة.    بعة غير المملوكة بالكامل في المملكة العربية السعودية بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخلتقوم الشركات التا
مليون لایر سعودي    ٣٢٣حصلت إحدى الشركات التابعة على ربوط أولية من الهيئة لعدة سنوات، مما نتج عنه التزام إضافي بمبلغ  

  الشركة التابعة اعتراضاً ضد هذه الربوط وهو قيد المراجعة من قبل الهيئة. تعتقد اإلدارة أنه  سعودي). قدمت  مليون لایر   ٣٢٣:  ٢٠٢١(
من غير المحتمل أن ينشأ التزام جوهري إضافي عندما يتم االنتهاء منها. يتم تسجيل أي مطلوبات أو تعديالت إضافية خاصة بالزكاة  

  ا. تها واالنتهاء منهوضريبة الدخل أو تعديالت عند معرف
    



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير ٢٠٢٢ مارس ٣١ في منتهية ال أشهر الثالثة لفترة

 غ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبال
  

١١ 

  ربحية السهم األساسية والمخفّضة   ١٠
 

بتقسيم صافي الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم على المتوسط المرجح  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفّضة  
  م). ألف سه ٦٦٨٫٩١٤: ٢٠٢١ مارس  ٣١( ٢٠٢٢مارس  ٣١ألف سهم كما في  ٦٦٨٫٩١٤لعدد األسهم العادية المصدرة، أي 

 
  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   ١١

 
أنشطتها االعتيادية مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط وأحكام متفق عليها بشكل متبادل. يتم استبعاد تتعامل المجموعة في سياق  

  ع األطراف ذات العالقة: ت واألرصدة الجوهرية ماألرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة. فيما يلي ملخص للمعامال
 

  معامالت تجارية   ١-١١
 

  لمعامالت مع األطراف ذات العالقة: فيما يلي أهم ا
 

  مشتريات سلع وخدمات     بيع سلع وخدمات  

 
  مارس  ٣١

٢٠٢٢    
  مارس  ٣١

٢٠٢١    
  مارس  ٣١

٢٠٢٢    
  مارس  ٣١

٢٠٢١  
        

  ٢٩٣٫٧٨٩    ٣١٢٫١٢٦    ١٦٩٫٨١٧    ١٨٢٫٠٠٦  مشاريع مشتركة 
 

  غ مطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقة مبال  ٢-١١
 

  : ٢٠٢٢مارس  ٣١فيما يلي أرصدة قائمة كما في 
 

  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة     مطلوب من أطراف ذات عالقة  
  المجموع     مشاريع مشتركة     شركات زميلة     المجموع     مشاريع مشتركة     شركات زميلة  

             متداولة 
  ٩٤٩٫٣٠٠٫١    ٣٥١٫٢٩٩٫١    ٥٩٨٫١    ٩٧٫٩٣٠    ٨٩١٫٩٧    ٣٩  تجارية 
  -    -    -    ٢٢٦٫٩٢١    ٣٩٧٫٢٢٦    ٥٢٤  غير تجارية  -أخرى 

 ٩٤٩٫٣٠٠٫١    ٣٥١٫٢٩٩٫١    ٥٩٨٫١    ٣٢٤٫٨٥١    ٢٨٨٫٣٢٤    ٥٦٣  
            

             غير متداولة 
  دفعة مقدمة 

  -    -    -    ٨٢٫٨٦٦    ٨٢٫٨٦٦    -  طويلة األجل    
  ٨٧١٫٠٤٧    ٣٧٠٫٠٨٣    ٥٠٠٫٩٦٤    ١٨٩٫٢٥٣    ١٨٩٫٢٥٣    -  قروض 

 -    ٨٧١٫٠٤٧    ٣٧٠٫٠٨٣    ٥٠٠٫٩٦٤    ٢٧٢٫١١٩    ٢٧٢٫١١٩  
            

  ٩٩٦٫١٧١٫٢    ٤٣٤٫٦٦٩٫١    ٥٦٢٫٥٠٢    ٥٩٦٫٩٧٠    ٤٠٧٫٥٩٦    ٥٦٣  المجموع 

 
  :٢٠٢١ديسمبر  ٣١فيما يلي أرصدة قائمة كما في 

 
  عالقة  مطلوب إلى أطراف ذات     مطلوب من أطراف ذات عالقة  
  المجموع     مشاريع مشتركة     شركات زميلة     المجموع     مشاريع مشتركة     شركات زميلة  

             متداولة 
  ١٫٥٣٢٫٦١٨    ١٫٥٠٠٫٨١٩    ٣١٫٧٩٩    ١٤٦٫٠١٧    ٨٣٩٫١٤٥    ١٧٨  تجارية 
  -    -    -    ٢٩٥٫٠١١    ٢٩٣٫٦٨١    ١٫٣٣٠  غير تجارية  -أخرى 

 ١٫٥٣٢٫٦١٨    ١٫٥٠٠٫٨١٩    ٣١٫٧٩٩    ٤٤١٫٠٢٨    ٤٣٩٫٥٢٠    ٥٠٨٫١  
            

             غير متداولة 
  دفعة مقدمة 

  -    -    -    ٠١٥٫٨٢    ٠١٥٫٨٢    -  طويلة األجل    
  ٢٢٢٫٨٨٠    ٣٨١٫٨٠٣    ٤٩٨٫٤١٩    ٨٨٫٦٢٦    ٨٨٫٦٢٦    -  قروض 

 -    ٢٢٢٫٨٨٠    ٣٨١٫٨٠٣    ٤٩٨٫٤١٩    ١٧٠٫٦٤١    ١٧٠٫٦٤١  
            

  ٢٫٤١٢٫٨٤٠    ٦٢٢٫٨٨٢٫١    ٢١٨٫٥٣٠    ٦١١٫٦٦٩    ٦١٠٫١٦١    ٥٠٨٫١  المجموع 

 
مليون    ٣٢٦:  ٢٠٢١مليون لایر سعودي (  ٣٢٧غير مسيطرة بمبلغ    حقوق ملكية من  باإلضافة إلى ما ورد أعاله، لدى المجموعة قروض  

  لایر سعودي). 
    



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير ٢٠٢٢ مارس ٣١ في منتهية ال أشهر الثالثة لفترة

 غ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبال
  

١٢ 

  (تتمة)   معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ١١
  

  (تتمة)   غ مطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقةمبال  ٢-١١
  

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
  

مليون لایر    ٦٫٦:  ٢٠٢١مليون لایر سعودي (  ١١٫٩  بلغت  ٢٠٢٢مارس    ٣١مكافآت كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة المنتهية في  
  سعودي). 

 
  لقطاعات معلومات ا  ١٢

 
رئيسية، وهي الكيماويات  ألغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولديها ثالثة قطاعات  

الم إيرادات  إن مجموع  والتسويق وغيرها.  والتكرير  التاريخ من  والبتروكيماويات  ذلك  في  المنتهية  للفترة  المصاريف  جموعة وبنود 
  مستمرة، حسب قطاعات التشغيل، هي كما يلي: العمليات ال

 

    البتروكيماويات     الكيماويات  

الصناعات  
  التحويلية 
  المجموع     وأخرى 

        
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

         ٢٠٢٢مارس   ٣١    
  ٧١٢٫٨٩٩    ٩٠٥٫٣٥٦    ٨٠٧٫٥٤٢    -  بيع بضائع 

  ٨٧٠٫٢٩    ٨٧٠٫٢٩       تقديم خدمات 
  ٦٠١٫٤٩    ٧٣٦٫١٢    ٨٦٥٫٣٦    -  أخرى 

  ١٨٣٫٩٧٩    ٥١١٫٣٩٩    ٦٧٢٫٥٧٩    -  جموع إيرادات القطاع م
  ٨٣٩٫٣٥٨    ٣٢٧٫٢٦٣    ٤٩٦٫٥٣٦    ١٥٫٥٥٩  مصاريف القطاع 

  الحصة في الربح / (الخسارة) من شركات 
  ٣٩٩٫٨٦٦    ) ١٫٢٤٩(    ٣٩٨٫١٥٦    ٢٫٩٥٩  زميلة ومشاريع مشتركة، بالصافي    

  ٦١٫١١٨    ٣٣٫٦٩٧    ٢٥٫٨٢٥    ١٫٥٩٦  استهالك وإطفاء 
  ضريبة األرباح قبل الفائدة وال

  ٦١٣٫٦٣٦    ١٧٨٫١٨٨    ٤١٣٫٦٠١    ٢١٫٨٤٧  واالستهالك واإلطفاء للقطاع     
                

  الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
         ٢٠٢١مارس   ٣١    

  ٤٣٩٫٦٢٢    ٤٤٥٫٢٨٠    ٩٩٤٫٣٤١    -  بيع بضائع 
  ٧٠٧٫٢٨    ٧٠٧٫٢٨    -    -  تقديم خدمات 

  ٢٣٠٫٧٤    ٣٣٧٫٣٠    ٨٩٣٫٤٣    -    أخرى 
  ٣٧٦٫٧٢٥    ٤٨٩٫٣٣٩    ٨٨٧٫٣٨٥    -  مجموع إيرادات القطاع 

  ٧٠٣٫١٤٦    ٣٥٠٫٧٢٤    ٣١٩٫٠٥٢    ٣٣٫٣٧٠  مصاريف القطاع 
  (الخسارة) من شركات الحصة في الربح /  

  ٥٣٩٫٧٠٧    )٢٫٤٢٠(    ٥٣٥٫٦٩٦    ٦٫٤٣١  زميلة ومشاريع مشتركة، بالصافي    
  ٦٤٫٦١٤    ٤١٫١٩٥    ٢٠٫٧١٥    ٢٫٧٠٤  استهالك وإطفاء 

  األرباح قبل الفائدة والضريبة 
  ٦٤٠٫٤٧٥    ٢٩٩٫١٠٩    ٣٧٧٫٨١٦    )٣٦٫٤٥٠(  واالستهالك واإلطفاء للقطاع     

    



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير ٢٠٢٢ مارس ٣١ في منتهية ال أشهر الثالثة لفترة

 غ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبال
  

١٣ 

  (تتمة)  لقطاعات معلومات ا  ١٢
 

  حسب القطاعات التشغيلية:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ و ٢٠٢٢مارس  ٣١المجموعة كما في فيما يلي مجموع موجودات ومطلوبات 
 

    البتروكيماويات     الكيماويات  

  الصناعات 
  التحويلية 
  المجموع     وأخرى 

         (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١كما في 
  ٤٠١٫٦٣٥٫٢٥    ٩٧٨٫٦٩٥٫٩    ٧٩٣٫٣٩٦٫١٠    ٦٣٠٫٥٤٢٫٥  موجودات القطاع 
  ٢٣١٫١٩٠٫١٣    ٢٩٣٫٥٤٩٫٧    ٧٢٩٫٩٤٣٫٢    ٢٠٩٫٦٩٧٫٢  مطلوبات القطاع 

ومشاريع  زميلة  شركات  في  استثمارات 
مشتركة يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق  

  ٨٥٣٫٨٠٤٫١٢    ٨٠٧٫١٥٨    ٣٤٦٫٧٤٦٫٩    ٧٢٧٫٨٩٩٫٢  الملكية
        

         مراجعة -  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في 
  ١٩١٫٩٨٠٫٢٤    ٠٣٩٫٣٧٦٫٩    ٠٩٨٫٢٦١٫١٠    ٠٥٤٫٣٤٣٫٥  لقطاع موجودات ا

  ٢٨٣٫٤١٧٫١٣    ٨٥٧٫٤٩٣٫٧    ١٨٨٫٢٠٧٫٣    ٢٣٨٫٧١٦٫٢  مطلوبات القطاع 
ومشاريع  زميلة  شركات  في  استثمارات 
مشتركة يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق  

  ٠٤٠٫٣٠٦٫١٢    ٨٥٠٫١٦١    ١٩٠٫٣٤٨٫٩    ٠٠٠٫٧٩٦٫٢  الملكية
 

  المالية قياس القيمة العادلة لألدوات  ١٣
 

الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة  تم احتساب جميع 
  العادلة.  من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم إدراجها بالقيمة 

 
خرى تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير، ويرجع سبب  بات المالية المتداولة األ قامت اإلدارة بتقييم أن القيمة العادلة للموجودات والمطلو

  ذلك إلى االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. 
 

لمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية وا
تتضمن   العادلة. ال  القيمة  للقيمة  كانت  إذا  العادلة  بالقيمة  المقاسة  المالية غير  المالية والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  معلومات 

 الدفترية (التكلفة المطفأة) تقريبية معقولة للقيمة العادلة: 
 

  ٣المستوى      ٢المستوى      ١المستوى      القيمة الدفترية   ة طبيعة األداة المالي
                

         ٢٠٢٢مارس   ٣١كما في 
  -    -    ٨١٢٫٦١٨    ٨١٢٫٦١٨  استثمارات في أسهم حقوق ملكية مدرجة 

  استثمارات في أسهم حقوق ملكية 
  ٣٨٨٫٦٩٢    -    -    ٣٨٨٫٦٩٢  غير مدرجة     
         

         ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ا في كم
  -    -    ٤١٢٫٣٨٠    ٤١٢٫٣٨٠  ة استثمارات في أسهم حقوق ملكية مدرج

  استثمارات في أسهم حقوق ملكية 
  ٥٢٨٫٩٥٠    -    -    ٥٢٨٫٩٥٠  غير مدرجة     
 

  بصرف النظر عن األدوات المالية المذكورة أعاله، تم إدراج األدوات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة. 
 

  بين المستويات التحويالت   ١-١٣
 

الشركة المستثمر فيها، أماك، والتي كانت مدرجة سابقًا كمنشأة غير مدرجة (المستوى  ت  ، أكمل٢٠٢٢مارس    ٣١خالل الفترة المنتهية في  
ى  مليون لایر سعودي) إلى المستو  ١٤٠:  ٢٠٢١(  ٣)، عملية إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية، وبالتالي انتقلت من المستوى  ٣
مليون    ٢٥٢ربح القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  ة  مليون لایر سعودي) وقد أثبتت المجموع   ٣٣٧:  ٢٠٢٢مارس    ٣١(  ١

. عالوة على ذلك، قامت المجموعة خالل نفس الفترة ببيع جزء من  ٢٠٢٢مارس    ٣١لایر سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
عودي المحقق من االستبعاد من االحتياطيات  س مليون لایر ٤٣م إعادة تصنيف الربح التراكمي ذي الصلة البالغ استثماراتها في أماك وت 

  . قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزةكما هو موضح في   األخرى إلى األرباح المبقاة
    



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير ٢٠٢٢ مارس ٣١ في منتهية ال أشهر الثالثة لفترة

 غ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبال
  

١٤ 

  (تتمة)  المالية قياس القيمة العادلة لألدوات  ١٣
  

  (تتمة)   بين المستوياتالتحويالت   ١-١٣
 

م  . كما ل٢٠٢١  و   ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل األشهر الثالثة المنتهية في   بخالف ما ورد أعاله، لم تكن هناك أي تحويالت بين المستويات
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١على أي من أساليب التقييم المطبقة كما في  ٢٠٢٢مارس  ٣١يتم إجراء أي تغيرات خالل الفترة المنتهية في 

 
  ارتباطات ومطلوبات محتملة   ١٤
  ارتباطات رأسمالية  ١-١٤

 
  الية بالمجموعة كما في تاريخ التقرير: فيما يلي االرتباطات الرأسم

 

 

  مارس  ٣١
٢٠٢٢  

    راجعة) م(غير 

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
       

  ٢٠٨٫٥٩٩    ٢٠٧٫١٥٩  االرتباطات الرأسمالية للمشاريع تحت التنفيذ والممتلكات والمصنع والمعدات 
 

  مطلوبات محتملة   ٢-١٤
 

  فيما يلي مطلوبات المجموعة المحتملة كما في تاريخ التقرير: 
 

 

  مارس  ٣١
٢٠٢٢  

    (غير مراجعة) 

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
       

  ٣٠٤٫٠٦٩    ٣٠٢٫٥٨٣    ات ضمانخطاب 
  ٥٦٤٫٢    ٢٠٠٫١    خطابات اعتماد

 ٣٠٦٫٦٣٣    ٣٠٣٫٧٨٣  
  

باإلضافة إلى ذلك، أصدرت المجموعة ضمانات شركات للبنوك التجارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي من خالل حصتها المملوكة  
عليها من هذه المشاريع المشتركة من هذه األطراف. كما في  القروض، التي تم الحصول أس مال بعض المشاريع المشتركة مقابل في ر

  مليون لایر سعودي).  ١٫٩٢١: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (  ١٫٨٩٤، بلغت هذه الضمانات ٢٠٢٢مارس  ٣١
 

  األحداث الالحقة لتاريخ التقرير   ١٥
 

مالية األولية الموحدة الموجزة التي تتطلب تعديًال أو إفصاًحا في  أحداث هامة بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه القوائم ال ي  لم تحدث أ 
  هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 

 
  اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة   ١٦

 
ا األولية  المالية  القوائم  هذه  اعتماد  اإلدارة  تم  قبل مجلس  الموجزة من  تاريخ  لموحدة  (الموافق  ١٤٤٣رمضان    ٢٦في  إبريل    ٢٧هـ 

٢٠٢٢.(  
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