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  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية   القوائم حول المستقل  المراجع  فحص  تقرير 
 

  المحترمين  الوطنية  التصنيع  شركة  مساهمي  السادة إلى
  ) سعودية  مساهمة  شركة(
 

  مقدمة 
 

ها  لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة التصنيع الوطنية ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إلي 
والقوائم األولية الموحدة الموجزة ذات الصلة للربح أو الخسارة والدخل الشامل لفترتي    ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠مجتمعين "المجموعة") كما في  

ثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والتغيرات في القوائم األولية الموحدة الموجزة لحقوق الملكية والتدفقات النقدية  الثال
التفسيرية   واإليضاحات  الهامة  المحاسبية  للسياسات  ملخصاً  تتضمن  التي  واإليضاحات  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة 

اإل إن  رقم  األخرى.  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  هذه  وعرض  إعداد    ٣٤دارة مسؤولة عن 
ة الموحدة  "المعلومات المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولي 

 لى الفحص الذي قمنا به. الموجزة بناًء ع
 

  الفحص  نطاق
 

"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل    ٢٤١٠لقد قمنا بفحصنا وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي رقم  
استفسارات بشكل أساسي    توجيه  للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من 

لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. وتعد إجراءات الفحص أقل في  
ال  دية، وعليه فإنها  نطاقها بشكل كبير من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعو

من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة. وبالتالي فإننا ال    اتمكنن 
 نبدي رأي مراجعة. 

 
  االستنتاج 

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

 
  برايس وترهاوس كوبرز

  
  
  
  

_____________  
  بدر ابراهيم بن محارب

  ٤٧١ترخيص رقم 
  
  هـ١٤٤٤ ربيع اآلخر ٥
  )٢٠٢٢أكتوبر  ٣٠(
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٨ 

  األنشطة  وطبيعة   ضعو  ١
 

  رقم   التجاري  السجل   بموجب   الرياض  في   مسجلة   سعودية   مساهمة  شركة  هي "تصنيع")    أو ("الشركة"    الوطنية   التصنيع  شركة 
 ٢٤  بتاريخ  ٦٠١  رقم   الوزاري   القرار   بموجب   الشركة  تأسست ).  ١٩٨٥  يونيو  ٢٥(الموافق    هـ١٤٠٥  شوال  ٧  بتاريخ  ١٠١٠٠٥٩٦٩٣

  ).١٩٨٤ سبتمبر ١٩(الموافق  هـ١٤٠٤ الحجة ذو
 

في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة والتشغيل المشترك للشركة    لكيةلم تتغير األنشطة الرئيسية والعنوان المسجل ونسب الم
إليه لها (يشار  التابعة  باستثناء    ـب   ينمجتمع  م والشركات  السابق  العام  بشكل جوهري عن  حيث    خدمات،  التابعة   شركة ال "المجموعة") 

 ٪ ١٠٠واصبحت الشركة تمتلك خدمات بنسبة  لایر سعودي  مليون    ١  بمبلغ٪ من األسهم من مساهم أقلية  ٣٫٣٣استحوذت المجموعة على  
هذه المعاملة كمعاملة حقوق ملكية وتم االعتراف باألرباح الناتجة في احتياطيات    المحاسبة عن  ت٪). تم٩٦٫٦٧:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(

  أخرى ضمن حقوق الملكية. 
 
  اإلعداد   أسس  ٢
 
  االلتزام  بيان   ) ١
 

ً   الموجزة   الموحدة   األولية   المالية   القوائم   هذه   أعدت   المملكة   في   المعتمد"،  األولية  المالية "التقارير    ٣٤  رقم   الدولي   المحاسبة  لمعيار  طبقا
  المالية   القوائم  المجموعة  وأعدت.  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى   واإلصدارات  والمعايير  السعودية،  العربية
  .أعمالها في  االستمرار أساس على  الموحدة

 
المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب    واإلفصاحاتتتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات    ال

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١قراءتها مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  
 
  العرض  وعملة  الوظيفية  العملة   ) ٢
 
  إلى   المبالغ  جميع  تقريب   تم.  لتصنيع  الوظيفية  العملة   هي   وأيضا  السعودي،   باللایر   الموجزة  الموحدة   األولية   المالية  القوائم  هذه  عرض  يتم

  . ذلك غير يذكر  لم ما )، السعودية الرياالت (بآالف   ألف أقرب 
 
  الهامة  المحاسبية السياسات  ٣
 

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

  السنوية   المالية   القوائم  في   توضيحها  تم  كما  ٢٠٢٢  يناير  ١  من  اعتباًرا  السارية   الحالية  المعايير  على  التعديالت  من  العديد  تطبيق  تم
  :  التالي النحو  على  شرحها وتم ٢٠٢٢ في  األولى  للمرة  للمجموعة  الموحدة

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

  والذي   المقصود،  االستخدام   قبل   متحصالت   -   والمعدات   والمصنع  الممتلكات   الدولية  المحاسبة   معايير  مجلس   أصدر ،  ٢٠٢٠  مايو   في
  ذلك   إيصال   أثناء  المنتجة   البنود  بيع  من  متحصالت   أي  والمعدات  واآلالت   الممتلكات   من  بند  تكلفة  من   أي  خصم   الكيانات   على  يحظر 
  متحصالت   بإثبات  المنشأة   تقوم  ذلك،  من   وبدالً .  اإلدارة  قبل  من   منه  المقصود   الوجه   على  الستخدامه   الالزمين  والحالة  الموقع  إلى   األصل 

  . الخسارة  أو الربح في البنود تلك إنتاج وتكاليف البنود، هذه بيع
 
  المفاهيمي  اإلطار إلى اإلشارة  -  ٣  رقم المالي للتقرير الدولي  المعيار  على   تعديالت  ) ٢
 

  عام   إطار  من  بدالً   ٢٠١٨  لسنة  المفاهيمي  اإلطار  إلى  يشير  بحيث  ٣  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تحديث  على  التعديالت  تعمل
  الدولي   المحاسبة  معيار  نطاق  في  الواقعة  لاللتزامات  بالنسبة  مطلبًا،  ٣  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  إلى  تضيف  أنها  كما.  ١٩٨٩

  نتيجة  االستحواذ  تاريخ في  موجوًدا  الحالي  االلتزام كان  إذا  ما لتحديد ٣٧ رقم   الدولي المحاسبة  معيار المستحوذة  نشأة الم تطبق ، ٣٧ رقم
  . سابقة  ألحداث 

  



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير   ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر  الستة لفترة

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
  

٩ 

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

  التكاليف   من   كل   من  بالعقد   مباشرة  المتعلقة   التكاليف   تتكون".  بالعقد  مباشرة   المتعلقة "التكاليف    تشمل   العقد"  تنفيذ"تكلفة    أن   التعديالت   تحدد
  . العقود  بتنفيذ  مباشرة  تتعلق  التي  األخرى   التكاليف  وتخصيص)  المواد  أو  المباشرة   العمالة  ذلك  على  األمثلة(من    العقد  بهذا  للوفاء  اإلضافية 

 
  المالية  المطلوبات   إثبات إللغاء " ٪١٠"  بنسبة فحص رسوم   -"  المالية "األدوات    ٩  رقم  المالي  للتقرير   الدولي المعيار  ) ٤
 

  المحاسبة   معايير  مجلس  أصدر   المالي،   للتقرير  الدولية   المعايير  معالجة   على  ٢٠٢٠-٢٠١٨  بين  للفترة  السنوية   التحسينات   من  كجزء 
  شروط   كانت   إذا   ما  تقييم  عند  بتضمينها  المنشأة  تقوم  التي   الرسوم   التعديل   يوضح.  ٩  رقم   المالي  للتقرير  الدولي   المعيار   على  تعديًال   الدولي 
  . األصلي المالي االلتزام شروط  عن جوهرًيا  اختالفًا تختلف المعدل  أو  الجديد المالي االلتزام

 
  . الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم هذه على جوهري  تأثير أي الحالية المعايير على التعديالت لهذه  ليس

 
  الهامة  واألحكام التقديرات  استخدام   ٤
 

إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات    عند
المسجل   والمبلغ  تقييم   ،والدخل  والمطلوبات،  للموجودات،المحاسبية  يتم  التقديرات.  هذه  الفعلية عن  النتيجة  تختلف  قد  والمصاريف. 

بشكل منتظم وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقع األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة    التقديرات واألحكام
وفقاً للظروف. كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من  

  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١لمطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في التقديرات هي نفسها ا
 
  ومعدات  ومصنع   ممتلكات   ٥
 

مليون    ١٣٫٣، قامت المجموعة بإضافة ممتلكات ومصنع ومعدات تبلغ تكلفتها  ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في    خالل 
مليون لایر سعودي). تم استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات    ٣٦٫٩:  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠لایر سعودي (فترة التسعة أشهر المنتهية في  

(فترة التسعة   ٢٠٢٢سبتمبر   ٣٠ون لایر سعودي من المجموعة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في ملي  ٠٫٧بصافي قيمة دفترية بمبلغ 
  مليون لایر سعودي).  ٣٫٣: ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في 

 
  التنفيذ  تحت  مشاريع   ٦
 

  ذات   األخرى   والمواد  األنواع  بمختلف  التيتانيوم  بمعادن  يتعلق)  سالجر (  مشروع  إنشاء  تكاليف  أساسي  بشكل  التنفيذ  قيد  المشاريع  تمثل
  شركة   قبل   من  جيزان  في  العالي  الضغط  أكسدة   خالل  من  التيتانيوم  أكسيد  ثاني  وتصنيع  الحديد  وخام  التيتانيوم  خام  ذلك  في  بما  الصلة
  . والبيئة  السالمة  تحسين وتكاليف اإلنتاج خطوط مرافق  توسعة  من معينة وتكاليف تابعة

 
  أميك   في) سالجر( المصهر  موجودات خيار اتفاقية   ١- ٦
 

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

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

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

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

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

  زائد الهامش المتفق عليه.   سايبوراقية الخيار) بسعر  سعودي) للنفقات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية (كما هو موضح بالتفصيل في اتف
 

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

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



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير   ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر  الستة لفترة

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
  

١٠ 

  الملكية  حقوق  بطريقة عنها  المحاسبة  يتم  مشتركة ومشاريع زميلة   شركات في استثمارات   ٧
 

 

  سبتمبر  ٣٠
٢٠٢٢  

    ) مراجعة (غير 

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
    

  ٢٫٩٦٨٫٢٦٤    ٣٫٠٥٨٫٦٨١  زميلة   شركات في  استثمارات
  ٩٫٣٣٧٫٧٧٦    ٩٫٢٩١٫٥١٦  مشتركة  مشاريع في  استثمارات

    
 ١٢٫٣٠٦٫٠٤٠    ١٢٫٣٥٠٫١٩٧  
 

المشتركة بشكل رئيسي خسارة فروقات تحويل العمالت    والمشاريع  الزميلة خرى للشركات  أل(الخسارة) الشاملة ا  تمثل حصة الدخل /
  بسبب فروق تحويل العمالت األجنبية. 

  
  طويلة األجل  اقتراضات   ٨
 

  طويلة األجل بالمجموعة:  االقتراضات يلي  فيما
 

 

  سبتمبر  ٣٠
٢٠٢٢  

    ) مراجعة (غير 

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
    

  ١٫٢٤٦٫٦٨٠    ١٫٠١٥٫٥١١  السعودي  الصناعية التنمية صندوق 
  ٥٫٦١٩٫٤٣٠    ٥٫٥٥٩٫٨٠٦  تجارية بنوك

  ٦٫٨٦٦٫١١٠    ٦٫٥٧٥٫٣١٧  القروض   مجموع
    

  )٦٠٫٥٢٦(    ) ٤٧٫١٥٧(  المطفأة  غير التمويل  تكلفة: ناقًصا
 ٦٫٨٠٥٫٥٨٤    ٦٫٥٢٨٫١٦٠  

  ) ٩٤٠٫٢٤١(    ) ١٫١٥٠٫٣٩٧(  الجزء المتداول  - طويلة األجل   اقتراضات:  ناقًصا
    

  ٥٫٨٦٥٫٣٤٣    ٥٫٣٧٧٫٧٦٣    المتداولة  غير  القروض   مجموع
 
  الدفع  مستحقة  دخل  وضريبة   زكاة   ٩
 

  للزكاة وضريبة الدخل  والربوط اإلقرارات    وضع
 

  الشركة 
 

الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة")    موافقة   الشركة  تلقت،  ٢٠١٥  خالل   زكوية   إقرارات  لتقديم  السعودية  العربية  المملكة  فيهيئة 
، وقدمت الشركة إقرارات زكوية موحدة بينما قدمت  ٢٠٠٨سنة   منذ  ٪١٠٠  بنسبة  المملوكة   السعودية   التابعة   والشركات للشركة  موحدة 

. أنهت ٢٠٢١ديسمبر    ٣١زكوية وضريبة الدخل لدى الهيئة حتى السنة المنتهية في  الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل إقراراتها ال
نتج عنها    ٢٠١٨أولية للسنوات حتى    ربوط ، واستلمت  ٢٠٠٧الشركة وضع الزكاة وضريبة الدخل الخاص بها لدى الهيئة حتى سنة  

سعودي)، والتي ال تزال قيد الفحص. تعتقد اإلدارة  مليون لایر    ٢٤٦:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٤٦التزام إضافي بمبلغ  
  أنه قد تم تسجيل مخصصات كافية وال يحتمل أن ينشأ أي التزام جوهري إضافي من الربط المفتوح بمجرد إنهاؤه. 

 
  تابعة  شركات

 
الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل في المملكة العربية السعودية بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لكل شركة على حدة.    تقوم

  ٣١مليون لایر سعودي (   ٣٧٨أولية من الهيئة لعدة سنوات، مما نتج عنه التزام إضافي بمبلغ    ربوط حصلت إحدى الشركات التابعة على  
الربوط وهو قيد الفحص من قبل الهيئة. تعتقد م  ٣٢٣:  ٢٠٢١ديسمبر   التابعة اعتراضاً ضد هذه  الشركة  ليون لایر سعودي). قدمت 

اإلدارة أنه من غير المحتمل أن ينشأ التزام جوهري إضافي عندما يتم االنتهاء منها. يتم تسجيل أي مطلوبات أو تعديالت إضافية خاصة  
  عرفتها واالنتهاء منها. بالزكاة وضريبة الدخل أو تعديالت عند م

    



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير   ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر  الستة لفترة

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
  

١١ 

  والمخفّضة   األساسية السهم ربحية  ١٠
 
  المرجح   المتوسط  على  األم   الشركة  في   الملكية   حقوق  حملة  إلى  العائد  الربح  صافي  بتقسيم  والمخفّضة  األساسية  السهم   ربحية  احتساب  يتم

  ). سهم ألف ٦٦٨٫٩١٤: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠( ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ في  كما  سهم ألف ٦٦٨٫٩١٤ أي المصدرة، العادية  األسهم لعدد
 

  عالقة   ذات   أطراف  مع وأرصدة  معامالت   ١١
 

  حذف   يتم.  متبادل  بشكل  عليها  متفق   وأحكام  شروط  أساس   على  العالقة  ذات   األطراف   مع  االعتيادية  أنشطتها   سياق   في   المجموعة   تتعامل
  : عالقة ذات  أطراف مع وأرصدة  معامالت لهذه ملخص يلي فيما.  التابعة وشركاتها الشركة  بين والمعامالت  األرصدة 

  
  تجارية  معامالت   ١-١١

 
  : العالقة  ذات األطراف مع المعامالت  أهم يلي فيما

 
  وخدمات  سلع  مشتريات    وخدمات   سلع بيع 
  في  أشهر المنتهية التسعة  لفترة    في  أشهر المنتهية التسعة  لفترة 

 

  سبتمبر  ٣٠
٢٠٢٢  

    ) مراجعة (غير 

  سبتمبر  ٣٠
٢٠٢١  

    ) مراجعة(غير 

  سبتمبر  ٣٠
٢٠٢٢  

    ) مراجعة (غير 

  سبتمبر  ٣٠
٢٠٢١  

  ) مراجعة(غير 
        

  ٥٧٠٫٢٥    ٨١٢   -    ١٦٥٫٥٧٦  زميلة  شركات 
  ٠٤٦٫٧٩١    ٨٤١٫٢٧٤    ٥٢٢٫٦٨٦    ٥٧٠٫٨٣٢  مشتركة  مشاريع

  
  عالقة  ذات  أطراف إلى /   من مطلوبة مبالغ   ٢-١١

 
  : ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠ في  كما قائمة  أرصدة يلي فيما

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

             متداولة
  ٩٨٦٫١١١    ٩٨٣٫٠٨٧    ٣٫٠٢٤    ١٠٨٫٧٠٧    ١٠٨٫٠٠٢    ٧٠٥  تجارية
  ١٢٧٫١٩٨    ١٢٧٫١٩٨    -  ١٤٩٫٤٥١   ١٢٩٫٦٦٤    ١٩٫٧٨٧  تجارية غير -  أخرى

 ١٫١١٣٫٣٠٩    ١٫١١٠٫٢٨٥    ٣٫٠٢٤    ٢٥٨٫١٥٨   ٢٣٧٫٦٦٦    ٢٠٫٤٩٢  
            

             متداولة غير
  -    -    -    ٨٤٫٥٩٨    ٥٩٨٫٨٤    -  األجل   طويلة مقدمة دفعة

  ٣٥٣٫٨٥٠    ٢٥٤٫٣٤٣    ٠٩٩٫٥٠٧    ٤٦٧٫٣٠٥    ٤٦٧٫٣٠٥    -  قروض 
 -    ٣٥٣٫٨٥٠    ٢٥٤٫٣٤٣    ٠٩٩٫٥٠٧    ٠٦٥٫٣٩٠    ٠٦٥٫٣٩٠  
            

  ١٫٩٦٣٫٦٦٢    ١٫٤٥٣٫٥٣٩    ٥١٠٫١٢٣    ٦٤٨٫٢٢٣    ٦٢٧٫٧٣١    ٢٠٫٤٩٢  المجموع 

 
  :٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في  كما قائمة  أرصدة يلي فيما

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

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

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

             متداولة غير
  -    -    -    ٠١٥٫٨٢    ٠١٥٫٨٢    -  األجل   طويلة مقدمة دفعة

  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 

    



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
  مراجعة)  (غير   ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠ في  المنتهية أشهر  الستة لفترة

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
  

١٢ 

  (تتمة)   معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ١١
 

  (تتمة)   مبالغ مطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقة  ٢-١١
 

  اإلدارة  موظفي  كبار تعويضات 
  

  التسعة (فترة    سعودي   لایر  مليون  ٣٠٫٨  مبلغ  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  في   المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  خالل  اإلدارة  موظفي  كبار  مكافآت   بلغت
  ). سعودي   لایر مليون ١٩٫٧: ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ في  المنتهية أشهر

  
  القطاعات  معلومات   ١٢

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

  ٣٠والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وغيرها. إن مجموع إيرادات المجموعة وبنود المصاريف لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
  اعات التشغيل، هي كما يلي: حسب قط ٢٠٢١ و ٢٠٢٢سبتمبر 

  

    البتروكيماويات    الكيماويات  

  الصناعات 
  التحويلية 
  المجموع    وأخرى 

        
         ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 ٢٫٦٧٦٫٠٠٢  ٩٣٣٫٠٢٤  ١٫٥٧٧٫٤٠٢  ١٦٥٫٥٧٦  البضائع بيع
 ٩٠٫٠٨٦  ٩٠٫٠٨٦  -  -  الخدمات  تقديم

 ١٧٧٫٣٢٣  ٥٤٫٤٦٧  ١٢٢٫٨٥٦  -  أخرى 
 ٢٫٩٤٣٫٤١١  ١٫٠٧٧٫٥٧٧  ١٫٧٠٠٫٢٥٨  ١٦٥٫٥٧٦  القطاع إيرادات مجموع

 ٢٫٦٦٩٫٩٥٧  ١٫٠٨١٫٠٧٨  ١٫٣٩٢٫٥٦٩  ١٩٦٫٣١٠  القطاع  مصاريف
  زميلة  شركات من الربح في الحصة

 ١٫٠١١٫٨٥٦  (٣٫٦٢٢)  ٧٠٥٫٧٨١  ٣٠٩٫٦٩٧  ومشاريع مشتركة، بالصافي   
 ١٨٥٫١٣٩  ١٠٢٫٢٢٣  ٧٨٫١٢٦  ٤٫٧٩٠  وإطفاء استهالك
 ١٫٥٢٣٫٨٢١  ١١٠٫٥١٧  ١٫١٧٦٫٩١٧  ٢٣٦٫٣٨٧  للقطاع   واإلطفاء واالستهالك والضريبة الفائدة قبل األرباح

         
         ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 ٢٫١٨٩٫١٣٠   ٨٧١٫٦٥٩   ١٫٣١٧٫٤٧١   -  بيع البضائع
 ٧٨٫٨٨٦   ٧٨٫٨٨٦   -   -  تقديم الخدمات  

 ٢٤٢٫٠٥٩   ٥٢٫٦٩٨   ١٨٩٫٣٦١   -  أخرى  
 ٢٫٥١٠٫٠٧٥   ١٫٠٠٣٫٢٤٣   ١٫٥٠٦٫٨٣٢   -  مجموع إيرادات القطاع

 ٢٫٣٦٦٫٩٦١   ١٫٠٧٩٫٩٠٤   ١٫١٣٦٫٩٤٥   ١٥٠٫١١٢  مصاريف القطاع 
  الحصة في الربح (الخسارة) من شركات زميلة

 ١٫٥٥٣٫٧٣٤   ) ٦٫٤٣٩(   ١٫٤١٢٫٣١١   ١٤٧٫٨٦٢  ومشاريع مشتركة، بالصافي   
 ١٩٢٫٨٢١   ١١٠٫٣٤٩   ٧٧٫٦٨٢   ٤٫٧٩٠  استهالك وإطفاء

 ١٫٩٨٩٫٨٧٥   ٦٩٫٥٥٥  ١٫٨٩٤٫١٠٥  ٢٦٫٢١٥  األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء للقطاع 
 

  حسب القطاعات التشغيلية:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ و ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠يلي مجموع موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  فيما
 

    البتروكيماويات    الكيماويات  

  الصناعات 
  التحويلية 
  المجموع    وأخرى 

         ) مراجعة(غير  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ في كما
 ٢٥٫٤٠٥٫٠٦٩  ٩٫٥٩٥٫٣٤٥  ١٠٫١٦١٫٩٧٢  ٥٫٦٤٧٫٧٥٢  القطاع  موجودات
 ١٢٫٩٢٣٫٥٥٤  ٧٫٥٠٥٫٩٥٢  ٢٫٨٠٣٫٥٠٠  ٢٫٦١٤٫١٠٢  القطاع  مطلوبات

  مشتركة  ومشاريع  زميلة شركات في استثمارات
 ١٢٫٣٥٠٫١٩٧  ١٥٨٫٦٠٤  ٩٫٣٠١٫٩٣١  ٢٫٨٨٩٫٦٦٢  المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية  متت   
        

        مراجعة  - ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢٤٫٩٨٠٫١٩١  ٩٫٣٧٦٫٠٣٩  ١٠٫٢٦١٫٠٩٨  ٥٫٣٤٣٫٠٥٤ موجودات القطاع 
 ١٣٫٤١٧٫٢٨٣  ٧٫٤٩٣٫٨٥٧  ٣٫٢٠٧٫١٨٨  ٢٫٧١٦٫٢٣٨ مطلوبات القطاع 

  استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 ١٢٫٣٠٦٫٠٤٠  ١٦١٫٨٥٠  ٩٫٣٤٨٫١٩٠  ٢٫٧٩٦٫٠٠٠ المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية  يتم   

    



  شركة التصنيع الوطنية 
  سعودية)   مساهمة (شركة

  الموجزة  الموحدة األولية  المالية القوائم  حول  إيضاحات
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  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
  

١٣ 

  المالية لألدوات العادلة  القيمة قياس   ١٣
 
  بالقيمة   المصنفة   الملكية   حقوق   أدوات   في   االستثمارات   باستثناء  المطفأة   بالتكلفة  المالية   والمطلوبات   الموجودات   جميع  عن  المحاسبة   تتم

  . العادلة  بالقيمة إدراجها يتم والتي اآلخر الشامل  الدخل خالل   من العادلة
 

  سبب   ويرجع  كبير،  بشكل   الدفترية  قيمها  تقارب  األخرى  المتداولة  المالية   والمطلوبات   للموجودات   العادلة  القيمة  أن  بتقييم  اإلدارة   قامت 
  . األدوات  لهذه األجل  قصيرة   االستحقاقات إلى ذلك

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

  : العادلة للقيمة معقولة تقريبية) المطفأة(التكلفة   الدفترية
 

  المالية  األداة طبيعة
  القيمة 

  ٣  المستوى    ٢  المستوى    ١  المستوى    الدفترية 
                

         ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠ في  كما
  -    -    ٦٨١٫٧٧٩    ٦٨١٫٧٧٩  مدرجة  ملكية حقوق  أسهم  في  استثمارات
  ٤٠٤٫٧٢٨    -    -    ٤٠٤٫٧٢٨  مدرجة  غير ملكية حقوق  أسهم  في  استثمارات

 ٤٠٤٫٧٢٨    -    ٦٨١٫٧٧٩    ١٫٠٨٦٫٥٠٧  
        

         ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١ في  كما
  -    -    ٤١٢٫٣٨٠    ٤١٢٫٣٨٠  مدرجة  ملكية حقوق  أسهم  في  استثمارات
  ٥٢٨٫٩٥٠    -    -    ٥٢٨٫٩٥٠  مدرجة  غير ملكية حقوق  أسهم  في  استثمارات

 ٥٢٨٫٩٥٠    -    ٤١٢٫٣٨٠    ٩٤١٫٣٣٠  
 

  . المطفأة  بالتكلفة  األخرى المالية األدوات إدراج  تم أعاله، المذكورة  المالية األدوات  عن بخالف ما ورد 
 

  المستويات  بين التحويالت   ١-١٣
 

، أكملت الشركة المستثمر فيها، أماك، والتي كانت مدرجة سابقًا كمنشأة غير  ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في    خالل
المالية السعودية، وبالتالي انتقلت من المستوى  ٣مدرجة (المستوى   أثبتت    وقد  ١إلى المستوى    ٣)، عملية إدراج أسهمها في السوق 

سبتمبر   ٣٠مليون لایر سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في    ٢٣٦ادلة في الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  المجموعة ربح القيمة الع
. عالوة على ذلك، قامت المجموعة خالل نفس الفترة ببيع جزء من استثمارها في أماك وتم إعادة تصنيف الربح ذي الصلة بمبلغ ٢٠٢٢

  . المبقاةمن االحتياطيات األخرى إلى األرباح مليون لایر سعودي المحقق من االستبعاد  ٤٣
 

  يتم   لم  كما .  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  في  المنتهية  أشهر   التسعة   فترة   خالل   المستويات   بين  تحويالت  أي   هناك   تكن  لم  أعاله،   ورد  ما   بخالف
  .٢٠٢١ ديسمبر ٣١  في  كما  المطبقة التقييم أساليب  من أي  على ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ في  المنتهية الفترة  خالل تغيرات  أي إجراء

 
  محتملة  ومطلوبات ارتباطات   ١٤

  
  رأسمالية ارتباطات   ١-١٤

 
  : التقرير تاريخ في  كما بالمجموعة  الرأسمالية االرتباطات  يلي فيما

 

 

  سبتمبر  ٣٠
٢٠٢٢  

  ) مراجعة (غير 

  ديسمبر ٣١  
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
       

 ٦١٫٤٤٧  ٣٣٫٧٤١  والمعدات  والمصنع  والممتلكات التنفيذ تحت للمشاريع الرأسمالية  االرتباطات
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١٤ 

  (تتمة)  ارتباطات ومطلوبات محتملة  ١٤
 

  محتملة  مطلوبات   ٢-١٤
 

  :التقرير تاريخ في  كما  للمجموعة المحتملة المطلوبات يلي فيما
 

 

  سبتمبر  ٣٠
٢٠٢٢  

    ) مراجعة (غير 

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
       

  ٣٠٤٫٠٦٩    ٣٣٥٫٦٧٥    ضمان خطابات 
  ٢٫٥٦٤    ١٥٧    اعتماد خطابات 

 ٣٠٦٫٦٣٣    ٣٣٥٫٨٣٢  
 

  المملوكة   حصتها  خالل  من   السعودي  الصناعية   التنمية  وصندوق   التجارية  للبنوك  شركات   ضمانات  المجموعة  أصدرت  ذلك،  إلى   باإلضافة 
  في  كما . األطراف  هذه من  المشتركة المشاريع هذه  من عليها الحصول  تم التي  القروض، مقابل  المشتركة المشاريع بعض  مال  رأس  في
  ). سعودي   لایر مليون ١٫٩٢١: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١(  سعودي لایر مليون ١٫٨٢٩ مبلغ الضمانات هذه بلغت، ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
 

  التقرير  لتاريخ  الالحقة األحداث  ١٥
 
بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة التي تتطلب تعديًال أو إفصاًحا في    هامة تحدث أي أحداث    لم

  هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 
 

  الموجزة  الموحدة  األولية المالية  القوائم  اعتماد  ١٦
 

  أكتوبر   ٣٠هـ (الموافق  ١٤٤٤  ربيع اآلخر   ٥بتاريخ  الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة    تمت
٢٠٢٢.(  




