
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يع وسبك املعادن (الشرك   معدنية)ة الوطنية لتص

مة سعودية)(   شركة مسا
  

تصرة وتقرر مراجع     القوائم املالية األولية امل
تصرة  سابات عن فحص القوائم املالية األولية امل رة  ا لف

هيالثالثة أشهر      ٢٠٢٢مارس  ٣١  ةاملن
       



  
  

يع الشرك   معدنية)وسبك املعادن (ة الوطنية لتص
مة سعودية   )(شركة مسا

  
تصرة سـابات عن فحص القوائم املالية األولية امل تصرة وتقرر مراجع ا   القوائم املالية األولية امل

هية  رة الثالثة أشهر املن       ٢٠٢٢مارس  ٣١ لف
 

  
  
  
  
  

ات  تو   صفحة   جدول امل
   
تصرة املراجع املستقلتقرر   ٢ ع القوائم املالية األولية امل

   
تصرةقائمة املركز املا االولية    ٣ امل

   
سارة والدخل الشامل اآلخر االولية تصرةقائمة الربح أو ا   ٤ امل

  
رات  حقوق امللكية االولية  تصرةقائمة التغ  ٥  امل

   
تصرةقائمة التدفقات النقدية االولية   ٦ امل

   
تصرة   ١٣ - ٧ ايضاحات حول القوائم املالية االولية امل
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يع وسبك املعادن (الشركة الو    معدنية) طنية لتص

مة سعودية) (   شركة مسا
تصرة  وليةاأل قائمة املركز املا   امل

  ٢٠٢٢مارس  ٣١  كما
  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 

  
ر ٣١   ٢٠٢٢مارس  ٣١ إيضاح  سم   ٢٠٢١ د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ

         املوجودات
ر متداولة          موجودات غ
ات، آالت ومعدات  ١٦٥٫٥٢٤٫١٨٦   ١٦٢٫٢٤٥٫٨٤٨ ٦  ممتل
  ٣٫٢١٠٫٣٣٤    ٣٫٠٢٢٫٦٠٨   موجودات حق إستخدام
ر ملموسة   ١٫٠٤٩٫٧٦٧    ٥٧٩٫٤٧٣   موجودات غ

ثمارة ات إس   ١٫٨٣٣٫٠٠٤    ١٫٧٨٢٫٧١٦   ممتل
ثمارات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من         إس

  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠    ٣٫٧٥٠٫٠٠٠   خالل الدخل الشامل اآلخر
ر    ١٧٥٫٣٦٧٫٢٩١    ١٧١٫٣٨٠٫٦٤٥  املتداولةإجما املوجودات غ

         موجودات متداولة
  ٩٤٫٧١٢٫٢٢٩    ٨٧٫٧٥٧٫١١٤  مخزون

ة   ٧٨٫٥٥٣٫٤٠٨    ٨٦٫٦٩٦٫٦٤٢   ذمم مدينة تجار
  ٦٫٤٩٢٫٠١١    ٩٫٢٩١٫٤٥٥  مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى

  ١٤٧٫٥٣٥٫٣٥٥    ١١٤٫١٥٤٫٢٥٠ ٧  نقد وما  حكمھ
  ٣٢٧٫٢٩٣٫٠٠٣    ٢٩٧٫٨٩٩٫٤٦١   املتداولةإجما املوجودات 
  ٥٠٢٫٦٦٠٫٢٩٤    ٤٦٩٫٢٨٠٫١٠٦   إجما املوجودات 

         حقوق امللكية واملطلوبات
         حقوق امللكية

  ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠   رأس املال
  ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢    ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢   إحتياطي نظامي 
راكمة     ) ٢٩٫٣٧٥٫١٣٦(    ) ٣٦٫٥١٢٫٦٨٣(   خسائر م

  ٣٥١٫٧٩٨٫٠٩٦    ٣٤٤٫٦٦٠٫٥٤٩   إجما حقوق امللكية
ر متداولة          مطلوبات غ

امات عقود إيجار    ٢٫٩٤١٫٠٩٧    ٢٫٩٧٩٫٢٤٢   إل
لة األجل    ١٦٫٨١٥٫٣٣٤    ١٦٫٩٢٧٫٣٣٤ ٨  قروض طو

ن دمة للموظف هاية ا افأة  امات م   ٣٤٫١٣٨٫٠٠٩    ٣٥٫١٤٧٫٤٢١  إل
ر املتداولةإجما   ٥٣٫٨٩٤٫٤٤٠    ٥٥٫٠٥٣٫٩٩٧  املطلوبات غ

         مطلوبات متداولة 
  ٢٥٫٢٤٦٫١١٤    ٣٥٫١٥٣٫٧٩٨  ذمم دائنة تجارة ومطلوبات أخرى

امات عقود إيجار    ٦١١٫٣١٢    ٦١٩٫٥١١  جزء متداول -إل
لة االجل    ٢٢٫٤٠٠٫٠٠٠    ٤٫٤٠٠٫٠٠٠ ٨ جزء متداول -قروض طو

  ٤٤٫٠٧٠٫٣٣٢    ٢٣٫٥٥٢٫٢٥١   مستحقات ومطلوبات أخرى  
  ٤٫٦٤٠٫٠٠٠    ٥٫٨٤٠٫٠٠٠   مخصص زكاة

  ٩٦٫٩٦٧٫٧٥٨    ٦٩٫٥٦٥٫٥٦٠   إجما املطلوبات املتداولة
  ١٥٠٫٨٦٢٫١٩٨    ١٢٤٫٦١٩٫٥٥٧   إجما املطلوبات  

  ٥٠٢٫٦٦٠٫٢٩٤    ٤٦٩٫٢٨٠٫١٠٦  إجما حقوق امللكية واملطلوبات 
  

ل االيضاحات املرفقة من  تصرة.  ١٥ا  ١ش ذه القوائم املالية االولية امل   جزءًا ال يتجزأ من 
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يع وسبك املعادن (الشرك   معدنية) ة الوطنية لتص
مة سعودية) (   شركة مسا
  

سارة الربحقائمة  تصرة   وليةاأل  والدخل الشامل اآلخر  أو ا   امل
هية  رة الثالثة اشهر املن   ٢٠٢٢مارس    ٣١ لف

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
  

  ٢٠٢١مارس  ٣١   ٢٠٢٢مارس  ٣١  إيضاح 
ر مدققة)     ر مدققة)     (غ   (غ

 ٦٥٫٢٥٦٫٢٧٨  ٧٧٫٠٣٢٫٣٦٨   إيرادات
لفة   ) ٦١٫٦٣٢٫٧٥٨(   ) ٧٤٫٠٤٢٫٠٥٨(    املبيعات ت

 ٣٫٦٢٣٫٥٢٠  ٢٫٩٩٠٫٣١٠    إجما الربح
ع مصارف بيع   ) ٣٫٣٧٦٫٠٦٣(  ) ٣٫٨٤٠٫٠٢٠(    وتوز

 ) ٣٫٧٤٠٫٥٨٣(  ) ٤٫٨٣٨٫٠٤٤(    إدارة   عمومية ومصارف
  ) ١٫٩٧٣٫٠٦٨(   ) ٣٠٧(   مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

 ١٨٣٫٠٢١  ١٩٤٫٣٤٥    صا  -دخل آخر
شغيلية    ) ٥٫٢٨٣٫١٧٣(  ) ٥٫٤٩٣٫٧١٦(    خسارة 

لفة لت   ) ٧٠١٫٤٧٢(   ) ٤٤٣٫٨٣١(    تمو
 ) ٥٫٩٨٤٫٦٤٥(  ) ٥٫٩٣٧٫٥٤٧(    خسارة قبل الزكاة

 ) ١٫١٠٠٫٠٠٠(  ) ١٫٢٠٠٫٠٠٠(    مصروف زكاة
رة   ) ٧٫٠٨٤٫٦٤٥(  ) ٧٫١٣٧٫٥٤٧(    خسارة للف

        
  -   -    دخل شامل آخر 

رة  ) ٧٫٠٨٤٫٦٤٥(  ) ٧٫١٣٧٫٥٤٧(    إجما خسارة شاملة للف
       خسارة السهم 

 ) ٠٫٢٤(  ) ٠٫٢٠(  ١٢  أساسية ومخففة -
      
        
  
  
  
  
  
  
  

ل االيضاحات املرفقة ذه القوائم املالية االولية جزءاً   ١٥ا  ١من  ش تصرة ال يتجزأ من    .امل
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يع وسبك املعادن (الشرك   معدنية) ة الوطنية لتص

مة سعودية) (   شركة مسا
  

رات  حقوق قائمة  تصرة  ة ياالول امللكيةالتغ   امل
رة الثالثة اشهر  هي لف   ٢٠٢٢مارس    ٣١  ةاملن

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
    

  
  

               
راكمة(  احتياطي نظامي  رأس املال        إجما حقوق امللكية    ) خسائر م

  ٢٦٨٫١٣٧٫١٣٠    ) ٤٠٫١٥٦٫٩٩٢(  ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠     (مدققة)٢٠٢١يناير١الرصيد 
رة  ) ٧٫٠٨٤٫٦٤٥(   ) ٧٫٠٨٤٫٦٤٥(  -  -     خسارة للف

 -  -  -  -     دخل شامل آخر 
رة سارة الشاملة للف  ) ٧٫٠٨٤٫٦٤٥(    ) ٧٫٠٨٤٫٦٤٥(  -  -     إجما ا

ر مدققة)٢٠٢١مارس٣١الرصيد    ٢٦١٫٠٥٢٫٤٨٥    ) ٤٧٫٢٤١٫٦٣٧(  ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢  ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠     (غ
              

  ٣٥١٫٧٩٨٫٠٩٦    ) ٢٩٫٣٧٥٫١٣٦(  ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢  ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠     (مدققة)٢٠٢٢يناير١الرصيد 
رة  ) ٧٫١٣٧٫٥٤٧(   ) ٧٫١٣٧٫٥٤٧(  -  -     خسارة للف

 -  -  -  -     دخل شامل آخر 
سارة الشاملة رةإجما ا  ) ٧٫١٣٧٫٥٤٧(   ) ٧٫١٣٧٫٥٤٧(  -  -     للف

ر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١الرصيد    ٣٤٤٫٦٦٠٫٥٤٩    ) ٣٦٫٥١٢٫٦٨٣(  ٢٧٫١٧٣٫٢٣٢  ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠     (غ
  
  

ل االيضاحات املرفقة من  ذه القوائم املالية االولية   ١٥ا  ١ش تصرةجزءًا ال يتجزأ من    .امل
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يع وسبك املعادن (معدنيةالشرك   ) ة الوطنية لتص

مة سعودية) (   شركة مسا
  

تصرة  وليةاأل قائمة التدفقات النقدية  ر مدققة) امل   (غ
  ٢٠٢٢مارس   ٣١  للربع املنته

  املبالغ بالراالت السعودية) (جميع 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل االيضاحات املرفقة من  تصرة.  ١٥ا  ١ش ذه القوائم املالية االولية امل   جزءًا ال يتجزأ من 
-٦-  

  ٢٠٢١مارس  ٣١    ٢٠٢٢مارس  ٣١  إيضاح 
شغيلية شطة ال ر مدققة)    التدفقات النقدية من اال ر مدققة)     ( غ   ( غ

  ) ٥٫٩٨٤٫٦٤٥(    ) ٥٫٩٣٧٫٥٤٧(    خسارة قبل الزكاة 
سارة قبل الزكاة ر نقدية ملطابقة ا ات لبنود غ    سو

    إ صا التدفقات النقدية:
ات، مصنع ومعدات هالك ممتل  ٣٫٧٦٧٫١٠١  ٣٫٧١١٫٩٤٠ إس
هالك موجودات حق إستخدام  ١٨٦٫٩١٥  ١٨٧٫٧٢٦ إس

ثمارة  ات إس هالك ممتل   ٥٠٫٢٨٨  ٥٠٫٢٨٨  إس
ر   ٤٧٠٫٢٨٩  ٤٧٠٫٢٩٤ ملموسةإطفاء موجودات غ

  ١١٢٫٠٠٠   ١١٢٫٠٠٠  إطفاء أعباء مالية مؤجلة
ل لفة تمو  ٥٨٩٫٤٧٢  ٣٣١٫٨٣١  ت

ركة   ) ٥٧٩٫٩٥٩(  ) ٩٢٣٫٢٥٧( عكس مخصص مخزون بطئ ا
ن دمة للموظف هاية ا افأة  امات م  ١٫٦٩١٫٦٠٠  ١٫٤٩١٫٨٤٠ مخصص إل

  ١٫٩٧٣٫٠٦٨  ٣٠٧    تجارة  بوط ذمم مدينة
ات، آالت ومعدات بعاد ممتل  -  ٦ خسارة من إس

 )٢٫٢٧٦٫١٢٩   ) ٥٠٤٫٥٧٢ 
ات رأس املال العامل           سو

 ١٨٫٧٧٠٫٤٤٦   ٧٫٨٧٨٫٣٧٢ مخزون
 ) ١٦٫٤٥٣٫٠٧١(   ) ٨٫١٤٣٫٥٤١(  ذمم مدينة تجارة  

 ) ٢٫٥١٠٫٩٤٣(   ) ٢٫٧٩٩٫٤٤٤( مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى
  ) ١٫٣٨٢٫٩٧٢(    ٩٫٩٠٧٫٦٨٤   ذمم دائنة تجارة وذمم دائنة أخرى

 ١٠٧٫١٩٣   ) ٢٠٫١٥٩٫٠٠٨(  مستحقات ومطلوبات اخرى 
 ٨٠٦٫٧٨٢   ) ١٣٫٨٢٠٫٥٠٩( ناتج من العمليات( مستخدم  ) / نقد

 ) ١٧٩٫١٧١(  -  زكاة مدفوعة 
ن مدفوعة دمة للموظف هاية ا افأة   ) ١٤٠٫٣٣٩(   ) ٤٨٢٫٤٢٨( م

شطة ( مستخدم  ) /صا نقد شغيليةناتج من اال  ٤٨٧٫٢٧٢  ) ١٤٫٣٠٢٫٩٣٧( ال
ة ثمار شطة إالس         التدفقات النقدية من اال

ات، آالت ومعدات  ) ٤٦٠٫٣٢٤(  ) ٤٩٦٫١٠٨( إضافات إ ممتل
ات، مصنع ومعدات بعاد ممتل   -   ٦٢٫٥٠٠ متحصالت من  إس

ة ثمار شطة إالس  ) ٤٦٠٫٣٢٤(  ) ٤٣٣٫٦٠٨( صا نقد مستخدم  اال
لية شطة التمو         التدفقات النقدية من اال

رة األجل   ) ٣٫٠٠٠٫٠٠٠( -  سداد قروض قص
رة األجل    ١٫٢٨٢٫٠٠٠ - متحصالت من قروض قص

لة األجل   ) ٦٫٤٠٠٫٠٠٠(  ) ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(  سداد قروض طو
لفة ل مدفوعةت  ) ٩٧٥٫٦٥٤(   ) ٦٤٤٫٥٦٠(  تمو

لية شطة التمو  ) ٩٫٠٩٣٫٦٥٤(  ) ١٨٫٦٤٤٫٥٦٠( صا  نقد مستخدم  اال
ر  نقد وما  حكمھ  ) ٩٫٠٦٦٫٧٠٦(  ) ٣٣٫٣٨١٫١٠٥( صا التغ
رة  ٣٦٫٥٩٢٫٣١٩  ٧١٤٧٫٥٣٥٫٣٥٥ نقد وما  حكمھ  بداية الف

رة  هاية الف  ٢٧٫٥٢٥٫٦١٣  ٧١١٤٫١٥٤٫٢٥٠ نقد و ما  حكمھ   



 
يع وسبك املعادن (معدنيةالشركة الوطن   ) ية لتص

مة سعودية) شركة (   مسا
تصرة وليةاأل يضاحات حول القوائم املالية إ ر مدققة)   امل   (غ

  ٢٠٢٢ مارس  ٣١ املنته للربع
  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 

 
شاط -١   التنظيم وال

رقم   الوزاري  القرار  بموجب  ("الشركة")  ("معدنية")  املعادن  وسبك  يع  لتص الوطنية  الشركة  األول    ١٣بتارخ    ٢٥٣تأسسـت    ٢املوافق  ـ  ١٤١١ربيع 
رقم    م١٩٩٠اكتوبر   التجاري  جل  ال بموجب  سعودية  مة  مسا كشركة  جلت  األول    ١٦تارخ  ب  ٢٠٥٥٠٠٢٢٥١و ر   ٣املوافق  ـ  ١٤١١جمادى  سم   د
جبيل  م١٩٩٠   .  م٢٠٢٢مارس ،  ٣١، اململكة العربية السعودية كما  الصادر  مدينة ا

  لدى الشركة الفروع التالية :
  

جل التجاري    إسم الفرع    تارخھ     رقم ال
اور واملسابك وقطع الغيار   ـ٢٩/٥/١٤٠٦    ٢٠٥٠٠١٦١٥٦  مصنع امل

ها  (أسالك) ب األسالك ومنتجا   ـ٢٥/٨/١٤٣٢    ٢٠٥٥٠١٣٨٦٧  مصنع 
يع وسبك املعادن (   ـ٢٥/١١/١٤٣٤    ١٠١٠٣٨٩٠٠٢  )معدنيةفرع الشركة الوطنية لتص

ليج للصناعة   ـ  ٠٤/١١/١٤٣٩    ٢٠٥٠١١٦٨٨٤  شركة باس ا
  

تصرة للشركة. األولية  النتائج املالية  ذه القوائم املالية االولية امل   لهذه الفروع مشمولة  
  

دافتتمثل    :  ما يالشركة وفروعها   أ
الهياكل    - السست   ، النوابض  سلك   ، الشد  مسبقة  رسانة  ل املجدولة  األسالك   ، وبة  امل ديد  ا أسالك  ة إنتاج  تقو اسالك   ، للمراتب  ديدية  ا

ام. ر متنوعة، برا حديد، إسالك  ر صلب، مسام سليح مجلفنة، مسام   مجدولة للكهرباء، اسالك 
  إنتاج املسبوكات املعدنية بمختلف أنواعها.  -
عليق بنوعيات مختلفة، قطع غيار الشاحنات واملركبات واملعدات.  - اور ، سست    إنتاج امل
جم - راد والتصدير. تجارة ا   لة والتجزئة  منتجات الشركة ومواد البناء واملواد الصناعية بما  ذلك اإلست
ها.  - ي عل   تملك األرا والعقارات وإقامة املبا
ها  تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج اململكة العربية السعودية.  - راع واإلستفادة م   تملك براءات اإلخ
ية داخل الوكاالت التجار  - لية أو األجن   . وخارج اململكةة وتمثيل الشركات امل
  . املناقصات والتعهدات التجارة -
شاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارة داخل ا -   . ململكة العربية السعودية وخارجها إ
 

ر العادية  جمعية العامة غ عقد   وافقت ا ر    ٢٣   اإلجتماع الذي ا ال سعودي    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠، ع تخفيض رأس مال الشركة من    م٢٠٢١نوفم ر
عن طرق    ٢٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠إ   ال سعودي  ال سعودي م  ٤٧٫١٢٠٫٨٩٠  إطفاءر نفس   نر ، وافق الشركاء   ذلك  للشركة. عالوة ع  راكمة  سائر امل ا

ادة رأس مال الشركة عن طرق   ا   ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  بمبلغأسهم    إصداراالجتماع ع ز لة رأس املال املذكورة ، يصبح رأس مال ر ي عد إعادة  ل سعودي. 
ال سعودي.  ٣٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠الشركة    ر

  
 مشارع الشركة 

ر    ٢٩   • جل التجاري رقم  ٢٠٢١نوفم جيل شركة جديدة بال راند البحرن ذ.م.م .   ١٤٩٩٢٦م، تم  الصادر  البحرن تحت اسم شركة بي س س
للشركة الصادر  املال  بمبلغ    رأس  يتم    ٢٠٫٠٠٠املذكورة  لم  بحر  تجارة عد  دينار   / يع  تص الشركة   ذه  شطة  أ ون  ست الشركة.  قبل  من  سداده 

رسانة مسبقة الشد. كما    ها موجودات ومطلوبات.٢٠٢٢مارس  ٣١منتجات األسالك املجدولة ل س لد عد ول ها    م، لم تبدأ الشركة عمليا
  
  
  
  
  
  
  

-٧-  
  



  
يع وسبك املعادن (معدنية)    الشركة الوطنية لتص

مة سعودية)    (شركة مسا
  

ر مدققة)  تصرة (غ   إيضاحات حول القوائم املالية األولية امل
  ٢٠٢٢مارس  ٣١للربع املنته 

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
شاط (تتمة) -١   التنظيم وال
  

 مشارع الشركة (تتمة) 
  
و قروب٢٠٢١أكتوبر    ٣إدارة الشركة  اجتماعھ املنعقد   وافق مجلس    • م املوقعة مع شركة فال شاء مصنع متخصص  م ع إلغاء مذكرة التفا إل

ات   روكيماو يع الصمامات املستخدمة  النفط والغاز والب م املذكورة     وذلك لعدم وجود إتفاق تص ن. تم توقيع مذكرة التفا ن الطرف مايو    ٠١ب
سبة  . واآلن أصبح م٢٠١٦ ذا املشروع من خالل فرعها شركة باس  للشركة. ٪١٠٠املشروع مملوكا ب شغيل  ليج ستقوم الشركة ب   ٢٨  للصناعات .ا

ر   سم ليج  باس  شركة  الشركة ،    م دخلت٢٠٢١د س إس إل، (و ا سا ن سوليوش وال رخيص ونقشركة فالفو سب ل شركة إسبانية)  "اتفاقية ال
ها  التكنولوجيا"   نستدعم  ال بموج نقل املعرفة التكنولوجية واملعرفة الصناعية    عن طرقبتصميم عمليات املصنع    شركة باستقنًيا   شركة فالفو سب

و الربع ا ذا املشروع  ها. املوعد املتوقع إلنجاز  اصة    . م٢٠٢٣ألول من عام وقاعدة البيانات التجارة و ترخيص حقوق استخدام األسماء التجارة ا
 
راير    ٢٨    • مجموعة    م٢٠٢١ف مع  م  تفا مذكرة  الشركة  وقعت  قروب،  إل  ر   آي   لتطو الشركة  خطط  من  كجزء   ، األملنيوم  سبك  مصنع  شاء  إل

هاية أغسطس  ا الحًقا ح  م  البداية ستة أشهر من تارخ التوقيع وتم تمديد عها. كانت مدة مذكرة التفا   .م ٢٠٢٢مشار
 
  أساس اإلعداد  -٢
  
ام ١-٢   بيان اإلل

تصرة   امل األولية  املالية  القوائم  ذه  إعداد  (تم  الدو  اسبة  امل ملعيار  السعودية٣٤وفقًا  العربية  اململكة  املعتمد    " األو املا  "التقرر  ر    )  واملعاي
ن اسب وامل ن  للمراجع السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  تصرة واإلصدارات  امل االولية  املالية  القوائم  ذه  اإلفصاحات   تتضمن  ال   .

ام  املعلناملعلومات   ل ها  و ع ة،  السنو املالية  القوائم  ة  لذلك  ل  السنو املالية  القوائم  مع  راك  باإلش ها  قراء هية   للشركة    يجب  املن ر    ٣١للسنة  سم د
  م. ٢٠٢١

  
  أساس القياس ٢-٢

ذه   إعداد  االستحقاق  القوائم  تم  أساس  باستخدام   ، التارخية  لفة  الت ملبدأ  وفًقا  تصرة  امل األولية  ن املالية  املوظف مزايا  عض  ناء  باست  ، اس  امل
االئتمان الوحدة  طرقة  باستخدام  الية  ا بالقيمة  قياسها  يتم  وال  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  امللكية  حقوق  املتوقعة وأداة  ية 

 .   والقيمة العادلة ع التوا
  
سية وعملة العرض  ٣-٢  العملة الرئ
تصرة بالرال القوائم ذه عرض تم و أيضًا عبارة عن السعودي، املالية األولية امل سية العملة والذي    للشركة.  الرئ

  
ام  إستخدام التقديرات -٣   و األح

عمل اإلدارة  قامت  تصرة،  امل األولية  املالية  القوائم  ذه  إعداد  ام  تقديرات  عند  أح تطبيق    و  ع  واملبالغ  اتؤثر  ية  اس امل املدرجة  لسياسات 
ذه التقديرات.  ، وللموجودات واملطلوبات، الدخل واملصروفات   قد تختلف النتائج الفعلية عن 

  
التقدير  تاكد  لعدم  سية  الرئ واملصادر  للشركة  ية  اس امل السياسات  تطبيق  اإلدارة   ها  اتخذ ال  الهامة  ام  األح ة     اتكانت  املو نفسها   

هية  للسن للشركة  القوائم املالية ر  ٣١ة املن سم   م.٢٠٢١د
  
  
  

-٨-  
  
  



  
يع وسبك املعادن (معدنية)    الشركة الوطنية لتص

مة سعودية)    (شركة مسا
  

ر مدققة)  تصرة (غ   إيضاحات حول القوائم املالية األولية امل
  ٢٠٢٢مارس  ٣١للربع املنته 

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
ية الهامة السياسات  -٤ اس   امل

ية   اس امل السياسات  اطر  إن  امل إدارة  وسياسات  املعتمدة    وطرق الهامة  ساب  تصرة  إل ا امل األولية  املالية  القوائم  ذه  أشهر    عداد  الثالثة   رة  لف
هية ة طبقة  إعداد القوائم املاليةن نفسها امل م ٢٠٢٢مارس   ٣١  املن هية    السنو سم  ٣١للسنة املن   م. ٢٠٢١ر د

  
رت  -٥ جديدة، التعديالت والتفس ية ا اس   السياسات امل

ر ال   ناك عدد من التعديالت ع املعاي ر جديدة صادرة، ومع ذلك،  عده وتم  ٢٠٢٢يناير    ١سارة من    أصبحتال توجد معاي  القوائم    شرحهام وما 
هية    ة للشركة للسنة املن ر    ٣١املالية السنو سم هية  م ٢٠٢١د رة املن تصرة للشركة للف ري ع القوائم املالية االولية امل ر جو س لها تأث ، ولكن ل

ذه التعديالت. م٢٠٢٢مارس  ٣١   . لم تقم الشركة بالتطبيق املبكر ألي من 
  
ات، امل -٦    عداتاملالت و اآلمتل

هية    رة الثالثة اشهر املن ات، اآلالت واملعدات بمبلغ  ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل ف ال سعودي (  ٠٫٥م، كانت اإلضافات إ املمتل م:  ٢٠٢١مارس    ٣١مليون ر
ال سعودي) ٠٫٥ بعاد ، ومليون ر ات، امل ات إس ال ٠٫٥بمبلغ  عداتاملصنع و املمتل ئ م:٢٠٢١مارس  ٣١( مليون ر   . ) ال 

  
  نقد وما  حكمھال -٧

  
ر  ٣١    ٢٠٢٢مارس ٣١   سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ

  ١٧٫٠٠٠    ٥٨٫٥٠٠   نقد بالصندوق 
  ٩٨٫٠٨٥٫٧٠٥    ٣٤٫٤٨٩٫٠٥٧   نقد بالبنوك

  ٤٩٫٤٣٢٫٦٥٠    ٧٩٫٦٠٦٫٦٩٣   ودائع ألجل / تحت الطلب
  ١٤٧٫٥٣٥٫٣٥٥    ١١٤٫١٥٤٫٢٥٠  

  
رات استحقاق أصلية   لية معدالت ربح باملعدالت التجارة السائدة ذات ف   ثالثة أشهر.   أقل منتحمل الودائع ألجل لدى البنوك امل

                                                                                                                                                                                    
لة االجل -٨   قروض طو
  

ر ٣١    ٢٠٢٢مارس ٣١   سم   ٢٠٢١ د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ

  ٢١٫٨٥٠٫٠٠٠    ٢١٫٨٥٠٫٠٠٠  صندوق التنمية الصناعية السعودي
  ) ٦٣٤٫٦٦٦(    ) ٥٢٢٬٦٦٦(   ناقصًا : اعباء مالية مؤجلة

  ) ٤٫٤٠٠٫٠٠٠(    ) ٤٬٤٠٠٬٠٠٠(   ناقصًا : جزء متداول 
  ١٦٫٨١٥٫٣٣٤    ١٦٫٩٢٧٫٣٣٤  
       

  ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠   -  قروض أخرى من بنوك محلية
  ) ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(   -   ناقصًا : جزء متداول 

  -   -  
لة األجل ر متداول-إجما القروض طو   ١٦٫٨١٥٫٣٣٤    ١٦٫٩٢٧٫٣٣٤  جزء غ
لة األجل   ٢٢٫٤٠٠٫٠٠٠    ٤٫٤٠٠٫٠٠٠  جزء متداول-إجما القروض طو

  
  

-٩-  
  



  
يع وسبك املعادن (معدنية)    الشركة الوطنية لتص

مة سعودية)    (شركة مسا
  

ر مدققة)  تصرة (غ   إيضاحات حول القوائم املالية األولية امل
  ٢٠٢٢مارس  ٣١للربع املنته 

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
لة االجل (تتمة)  -٨   قروض طو
  

 قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي أ) 
الشركة    للسداد  ٢٠١٨حصلت  قابل  القرض  ذا  للشركة.  التوسعة  من مشروع  جزء  ل  لتمو السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  من  قرض  ع  م 

ر   سم د من  ة إبتداًء  ساو م ر  غ ة  سنو نصف  اقساط  ممتل٢٠١٩ع  عض  ع  ن  ور إذنية  سندات  مضمون  و  و الشركة. م  ومعدات  مصنع  ات، 
أبرل   بحلول  امل  بال للسداد  قابل  مالية ٢٠٢٥القرض  سب  ع  افظة  امل اخرى  أمور  ن  ب من  تتطلب  ال  التعهدات  عض  ع  القرض  حتوى  و م. 

  معينة. 
  

  ب) قروض من بنوك محلية  
والبنك   ي  ريطا ال السعودي  البنك  ما  ن،  بنك من  القروض  ذه  ع  صول  ا اليف تم  ت ل  لتمو سابقًا)  التجاري  األ  (والبنك  السعودي  األ 

  مشروع التوسعة للشركة. 
 

الشركة  م  ٢٠١٨   جديد  حصلت  قرض  سهيل  بحدع  السعودي  األ  البنك  ر    ١٢  من  سم د سعودي.   ال  ر القرض  ٢٠٢١مليون  سداد  تم  م، 
ل مشروع التوسعة.  ذا القرض لتمو امل. كان  امش  بمعدل القرض لهامش ربح ذا يخضعبال سندات إذنية.  وسايبور زائدًا    مضمون 

 
بحد   املرابحة  صيغة  شروط  وفق  ي  ريطا ال السعودي  البنك  قرض  تقديم  سعودي  ٥٠تم  ال  ر نصف .  مليون  اقساط  ع  للسداد  قابل  القرض  ذا 

ة ع مدى خمسة سنوات ابتداًء من   ذا القرض لهامش ربح بم٢٠١٨سنو سندات إذنية. تم سداد  م. يخضع  و مضمون  امش و عدل سايبور زائدًا 
امل     م. ٢٠٢٢يناير  ٥ذا القرض بال

  
امات -٩    إرتباطات محتملة وإل

امات   تملة واإلل ر املسددةأ) كانت اإلرتباطات امل :  غ  ع الشركة تتمثل بما ي
  

ر ٣١    ٢٠٢٢مارس ٣١   سم   ٢٠٢١ د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ

ندية    ٤٠٫٦٠٦٫٠٧٩    ٤١٫١١٤٫١٤٥  خطابات إعتمادات مس
  ٣٧٦٫٨٧٠    ٣٧٦٫٨٧٠   خطابات ضمان 

  
رأسمالية  ٢٠٢٢  مارس  ٣١كما   ب)   امات  ال الشركة  لدى  مسددةم،  ر  (  ١٫٤بمبلغ    غ سعودي  ـال  ر ر    ٣١مليون  سم ال   ١٫٥م:  ٢٠٢١د ر مليون 

ع التوسعة مشا بسعودي) متعلقة  ر خطوط االنتاجر   . وتطو
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يع وسبك املعادن (معدنية)    الشركة الوطنية لتص

مة سعودية)    (شركة مسا
  

ر مدققة)  تصرة (غ   إيضاحات حول القوائم املالية األولية امل
  ٢٠٢٢مارس  ٣١للربع املنته 

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
     أطراف ذات عالقةمعامالت وأرصدة مع  -١٠

من   العالقة  ذات  االطراف  ون  موظفو   الشركاءتت ن.  سي الرئ اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  ومجلس  هم  بواسط هم  عل واملسيطر  املتحكم  واألطراف  ن  سي الرئ
شطة   أ ومراقبة  وتوجيھ  تخطيط  ومسؤولية  سلطة  هم  لد الذين  اص  األ م  سيون  الرئ غ  الشركةاإلدارة  أو  مباشر  ل  أي ش ذلك  بما   مباشر  ر 

ذه املعامال  ام  واح شروط  إعتماد  تم  و متبادلة  بصورة  ها  عل متفق  شروط  املعامالت  تتم  ذلك).  ر  غ أو  تنفيذيًا  كان  للشركة (سواء  قبل مدير  من  ت 
هية    املن أشهر  الثالثة  رة  ف الشركة.خالل  ذا ٢٠٢٢مارس    ٣١إدارة  األطراف  من  أي  مع  الشركة  تتعامل  لم  موظفي م،  مع  املعامالت  ناء  باست الصلة  ت 

ن.  سي  اإلدارة الرئ
  
ن - سي ر مدققة)  معامالت مع موظفي اإلدارة الرئ   (غ
  

رة الثالثة أشهر    رة الثالثة أشهر      لف   لف
هية     هية      املن   املن
  ٢٠٢١مارس  ٣١    ٢٠٢٢مارس ٣١  

ن سي ن الرئ   ١٫٤٥٤٫٢٣٩    ١٫١٩٠٫٢٥٢  مدراء اإلدارة التنفيذي
  ٤٨٫٠٠٠    ١٤٠٫٥٠٠  مصارف وبدالت مجلس اإلدارة

  
  املعلومات القطاعية  -١١

مع الشركةاصعملية    بالتوافق  الداخلية   التقارر  قطاعات  دار  اعتماد  تم  الشركة   بواسطة  األعمال،  مبيعات  الشركة.  شطة  بأ يتعلق  فيما  ،  اإلدارة 
  : ع النحو التا قطاعات األعمالبحسب  واملطلوبات املوجوداتو ، إجما الربح

  
    

قطاع الصناعات  
لية  التحو

قطاع الصناعات   
شكيل  الهندسية و

  املعادن 

   
  

  اإلجما 
رة الثالثة أشهر  هي لف ر مدققة)٢٠٢٢ مارس ٣١ ةاملن         (غ

  ٧٧٫٠٣٢٫٣٦٨   ٢٣٫٤٤٦٫٧٠١  ٥٣٫٥٨٥٫٦٦٧  إيرادات 
  ٢٫٩٩٠٫٣١٠   ١٫٢٠٣٫١٤٤  ١٫٧٨٧٫١٦٦  اجما الربح 

        
ر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١كما           (غ

  ٤٦٩٫٢٨٠٫١٠٦   ١٢٢٫٩٢٢٫٢٨١  ٣٤٦٫٣٥٧٫٨٢٥  اجما املوجودات 
  ١٢٤٫٦١٩٫٥٥٧   ٤٠٫٩٧٠٫٤٥٩  ٨٣٫٦٤٩٫٠٩٨  اجما املطلوبات 

        
ر  ٣١كما  سم         (مدققة) ٢٠٢١د

  ٥٠٢٫٦٦٠٫٢٩٤   ١٢٥٫٨٢٣٫١٢٩  ٣٧٦٫٨٣٧٫١٦٥  إجما املوجودات 
  ١٥٠٫٨٦٢٫١٩٨   ٤٧٫٥٤٠٫٠٦٦  ١٠٣٫٣٢٢٫١٣٢  إجما املطلوبات 

  
  
  
  
  
  

-١١-  
  
  



  
يع وسبك املعادن (معدنية)    الشركة الوطنية لتص

مة    سعودية) (شركة مسا
  

ر مدققة)  تصرة (غ   إيضاحات حول القوائم املالية األولية امل
  ٢٠٢٢مارس  ٣١للربع املنته 

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
  املعلومات القطاعية (تتمة)  -١١

  
قطاع الصناعات    

لية    التحو
قطاع الصناعات  

شكيل  الهندسية و
  املعادن 

  
  اإلجما 

هي  للثالثة اشهر ر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١  ة املن       ( غ
  ٦٥٫٢٥٦٫٢٧٨  ١٧٫٠٧٥٫٦٠٥ ٤٨٫١٨٠٫٦٧٣  إيرادات

  ٣٫٦٢٣٫٥٢٠  ١٫٣٥٦٫٠٦٢ ٢٫٢٦٧٫٤٥٨  اجما الربح 
      

ر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١كما         ( غ
  ٤٠٠٫٢٧٥٫٤٨٦  ١٣٢٫٢٤٣٫١٢٥ ٢٦٨٫٠٣٢٫٣٦١  اجما املوجودات 

  ١٣٩٫٢٢٣٫٠٠١  ٤٤٫٣٣٩٫٢١٦  ٩٤٫٨٨٣٫٧٨٥  املطلوبات اجما 
ر  ٣١كما  سم        (مدققة) ٢٠٢٠د

  ٤١٤٫٥٥٦٫٠٠٢   ١٣١٫٧٢٠٫٢١٥ ٢٨٢٫٨٣٥٫٧٨٧  إجما املوجودات 
  ١٤٦٫٤١٨٫٨٧٢   ٤٤٫٩٦٢٫٩٠٦ ١٠١٫٤٥٥٫٩٦٦  إجما املطلوبات 

  
السعودية   العربية  اململكة  داخل  املبيعات  هيةبلغت  املن اشهر  الثالثة  رة  مبلغ  ٢٠٢٢مارس    ٣١    لف (  ٥٢٫٥م  سعودي  ـال  ر م:  ٢٠٢١مارس    ٣١مليون 

سعودي)  ٣١٫٤ ـال  ر التصدير  ،  مليون  هية  ومبيعات  املن اشهر  الثالثة  رة  (  ٢٤٫٥  مبلغبم  ٢٠٢٢مارس    ٣١  لف سعودي  ـال  ر م:  ٢٠٢١مارس    ٣١مليون 
ـال سعودي) ٣٣٫٨  . مليون ر

  
  تقع جميع عمليات الشركة داخل اململكة العربية السعودية . 

  
  خسارة السهم -١٢

بة   عد الضر سارة  سارة األساسية للسهم بقسمة ا ساب ا ن للشركة ع املتوسط    الشركاء  العائدة إيتم اح   العادية   األسهم  لعدد  املرجالعادي
رة خالل القائمة ر يوجد ال. الف  . الشركة  السهم خسارة ع مخفف تأث

  
ن للشركاءخسارة عائدة   العادي

سارة العائدة   هية     للشركاءبلغت ا رة الثالثة أشهر املن ففة للسهم لف سارة األساسية وامل ساب ا مليون    ٧٫١م  ٢٠٢٢مارس    ٣١املستخدمة  اح
ال سعودي ( ال سعودي).  ٧٫٠م: ٢٠٢١مارس  ٣١ر  مليون ر

  
 العادية  األسهم لعدد املرجاملتوسط 
سار الع  األسهم لعدد املرجاملتوسط   :ادية املستخدم  حساب ا و كما ي ففة للسهم   ة األساسية وامل

  
ر  ٣١    ٢٠٢٢مارس ٣١   سم   ٢٠٢١د
  معدلة      

رة   ٢٩٫٥٢٠٫٨٢٢    ٣٥٫٤٠٠٫٠٠٠  عدد األسهم العادية القائمة خالل الف
  ) ٠٫٢٤(    ) ٠٫٢٠(   خسارة السهم األساسية 

  
ر    ٢٣   العادية  ٢٠٢١نوفم ر  غ العامة  جمعية  ا وافقت  إجتماعهم    م،  من    الشركة  مال  رأس  تخفيض  إ    ٢٨١٫١٢٠٫٨٩٠ع  سعودي  ال  ر

طرق    ٢٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠ عن  سعودي  ال  سعودي    ٤٧٫١٢٠٫٨٩٠  إطفاءر ال  وافق    منر ذلك،  باإلضافة  للشركة.  راكمة  امل سائر  نفس   الشركاءا  
ع   طرق  االجتماع  عن  الشركة  مال  رأس  ادة  بمبلغ    إصدارز خسارة  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠أسهم  عديل  تم  سعودي.  ال  ن لل  السهم  ر لتضم السابقة  رة  ف

لة املذكورة.  اآلثار ذات الصلة بإعادة الهي
  

-١٢-  



  
يع وسبك املعادن (معدنية)    الشركة الوطنية لتص

مة سعودية)    (شركة مسا
  

ر مدققة) إيضاحات حول القوائم  تصرة (غ   املالية األولية امل
  ٢٠٢٢مارس  ٣١للربع املنته 

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
  قياس القيمة العادلة لألدوات املالية  -١٣

ن    مشارك ن  ب منتظمة  معاملة  ام   إل ل  لتحو دفعھ  أو  أصل  لبيع  إستالمھ  تم  س الذي  السعر  العادلة   ند  القيمة  س القياس.  تارخ  السوق  
ري أو  ل جو ش ها  جم عمليا نالك نية لتقليص  س  شأة مستمرة ول راض أن الشركة عبارة عن م إجراء معاملة  ب  التعهدعرف القيمة العادلة إ إف

ر مواتية.    شروط غ
  

شط إذا كانت األسعار املدرجة   ر األداة املالية أداة مدرجة  سوق  زة ومنتظمة من صراف أو وسيط أو شركة صناعية أو خدمة عت متاحة بصورة جا
ر أو وكالة تنظيمية، وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلية وال تحدث بصورة منتظمة ع أساس تجاري بحت.   سع

  
ها   مالحظ يمكن  ال  السوق  بيانات  الشركة  ستخدم   ، العادلة  القيمة  قياس  اإلمبعند  مختلفة   قدر  ات  مستو إ  العادلة  القيم  يف  تص يتم   . ان 

سلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء ع املدخالت املستخدمة  أساليب التقييم كما ي :   ال
  

ها  شط للموجودات أو ااملطلوبات املتماثلة ال يمكن الوصول إل ر املعدلة)  سوق    . ارخ القياس تاملستوى االول: األسعار املدرجة (غ
ا ي:  الثا املدرجةاملستوى  األسعار  بخالف  مباشرة ملدخالت،  بصورة  إما  املطلوبات  أو  للموجودات  ا  املمكن رصد من  وال  االول  املستوى  واملضمنة    ،

ر مباشرة (مشتقة من أسعار) (كأسعار)   . أو غ
ند ع ب س وظة)يانات السوق ااملستوى الثالث: املدخالت للموجودات واملطلوبات ال ال  ر امل وظة (املدخالت غ   . مل

  
و  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما    ر    ٣١م  سم واملطلوبات  تقارب  م  ٢٠٢١د للموجودات  رية  الدف العادلة.املالية  القيم  حقوق   قيمها  ثمارات  بإس يتعلق  فيما 

أفضل  امل لفة   الت أن  اإلدارة  عتقد  اآلخر،  الدخل الشامل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  العادلة  اللكية  ها  لقيم إتقديرات  ثمر    سبة  املس الشركة  أن 
ن كما    و ها  مراحل الت ثمارة ال تختلف بصورة  ٢٠٢٢مارس    ٣١ف ات االس عتقد اإلدارة أيضًا أن القيمة العادلة للممتل رة عنم.  ال    تلك  جو

ة للشركة لعام  ها  القوائم املالية السنو   م.٢٠٢١تم اإلفصاح ع
 

    أحداث الحقة -١٤
امة الحقة منذ   نالك أي أحداث  تصرة من قبل    م ٢٠٢٢مارس    ٣١حسب رأي اإلدارة، لم تكن  ذه القوائم املالية األولية امل ح تارخ املوافقة ع 

تصرة.  مجلس اإلدارة تتطلب ذه القوائم املالية األولية امل ها     إما التعديل أو اإلفصاح ع
  

تصرةاالولية املالية املوافقة ع القوائم  -١٥     امل
ذه القوائم   تصرةاالولية  املالية تمت املوافقة ع إصدار    . م٢٠٢٢ مايو ٢٣ من قبل مجلس إدارة الشركة  امل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-١٣-  


