
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ب الصلب           الشركة السعودية ألناب
مة سعودية)   (شركة مسا

تصرة األولية ليةالقوائم املا ر املوحدة  امل  مدققة) (غ
ري الثالثة أشهر والستة  ن  لف هيت   م٢٠٢٢يونيو  ٣٠أشهر املن

سابات تصرة املوحدة األوليةعن فحص القوائم املالية  املستقل وتقرر مراجع ا   امل
  
  

 
 
 

   



  
ب الصلب    الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)    (شركة مسا
  

تصرة األوليةالقوائم املالية  سابات املوحدة امل تصرة  األوليةعن فحص القوائم املالية  املستقل وتقرر مراجع ا   املوحدة امل
ري الثالثة أشهر  ن   والستةلف هيت    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠أشهر املن

  
  
  
  
  
  

  صفحة     فهرس
سابات املستقل عن فحص القوائم املالية  تصرةاألوليةتقرر مراجع ا   ٢   املوحدةامل

     
تصرة األوليةقائمة املركز املا     ٣   املوحدةامل

     
سارة  أو الربحقائمة  تصرة األولية والدخل الشامل اآلخرا   ٤   املوحدةامل

     
رات  حقوق امللكية تصرة األوليةقائمة التغ   ٥   املوحدةامل

     
تصرة األوليةقائمة التدفقات النقدية    ٦   املوحدةامل

     
تصرةاألوليةإيضاحات حول القوائم املالية   ٢٠ - ٧   املوحدةامل
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة  األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة امل
ر  هي والستةالثالثة أشهر  يلف نأشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
سية -١ شطة الرئ   التنظيم واأل

ب الصـــــلب   ") تأســـــســـــت(الشـــــركة الســـــعودية ألناب ــ تحت  كشـــــركة ذات مســـــؤولية محدودة  اململكة العربية الســـــعودية    مبدئيا  "الشـــــركة" أو "أس أس بي ســـ
جل ل م٢٠٠٩يونيو  ٢٧ه (املوافق ١٤٣٠رجب   ٤  ).  م١٩٨٠يونيو   ١١ه (املوافق ١٤٠٠رجب   ٢٧الصادر بتارخ    ٢٠٥٠٠٠٩١٤٤التجاري رقم   ال )، تم تحو
مة    الكيان ي للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إ شركة مسا   .)مدرجة  سوق األوراق املالية(القانو

  
تصــــــــرة   األوليةاملالية  )، فإن القوائم  ٢ إيضــــــــاح ( تم وصــــــــفھكما   عة  املوحدة  امل ها التا تانيوم   -شــــــــمل القوائم املالية للشــــــــركة وشــــــــرك شــــــــركة صــــــــناعات الت

دودة (والفوالذ  ي إس إم امل شار  العربية" هم") و   ن "باملجموعة".تمجتمع ا إل
  

عد الطرح العام األو   ال سعودي مقسم إ   ٥١٠يبلغ رأس مال املجموعة املصدر واملصرح بھ  ال سعودي.   ١٠ل سهم مليون سهم قيمة ك ٥١مليون ر   ر
  

س للشركةكتب  املعنوان يقع  جل  الرئ   ، الدمام، اململكة العربية السعودية٣١٤٦٣ريدي الرمز  ال،  ١١٦٨٠ب  .: ص  امل
  

ــــلب الســـــــوداء واملجلفنة وإنتاج   ب الصـــ ســـــــية للمجموعة  إنتاج أناب ــــطة الرئ شـــ ب  األ تتمثل األ نة  املجلفنة و املناب ر  األ ومة طوليًا و املســـــــ ب غ ومة  املناب
ـب  األ و  ن بـأقطـار مختلفـة و املنـاب ن والبو ايثل ـب  األ غلفـة خـارجيـًا بثالث طبقـات من مـادة البو بروبيل ـب  غلفـة دااملنـاب ــ وأنـاب ـــــ نحنيـة بـأقطـار  مخليـًا بـاألبوكســــــ

جملة  مطارات وأقواس  إمختلفة و  ومة. وتجارة ا ب امل ر  غمورة لألناب ديدية وغ ب املعدنية ا ديد والصـــــــــــــلب، واألناب ب املجوفة من ا ب، واألناب األناب
ة، وت ا من األدوات اليدو ر ديدية، واإلكســســوارات، واألقفال، واملفصــالت، وغ جملة  ا قات املعدنية األ  جارة ا ، واألقفال، واملفصــالت واألدوات  خرى امل

جملة ة، وتجارة ا   .خرى واد البناء واملواد املعدنية األ م  اليدو
  
ل ال -٢   التنظي للمجموعةهي

تصـــــــرة    ألوليةشـــــــتمل القوائم املالية ا هم  م٢٠٢٢  يونيو ٣٠ملوحدة كما  اامل شـــــــار إل عة لها ( ــــركة والشـــــــركة التالية التا ن تمجتمع ا ع القوائم املالية للشـــ
  "باملجموعة"):

  
عة  س   الشركة التا شاط الرئ   سبة امللكية الفعلية    ال

     ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
دودة  تانيوم والفوالذ امل يع معدات املعامل  ")العربيةي إس إم(“شركة صناعات الت   ٪١٠٠  ٪١٠٠    تص

         
  

تانيوم والفوالذ  دودة (شركة صناعات الت ي إس إم العربية")امل "  
س إس إم العربية) تأســــســــت دودة ( تانيوم والفوالذ امل ــــجل التجاري رقم    شــــركة صــــناعات الت ـ   ١٤٣٢صــــفر  ٤بتارخ  الصــــادر  ٢٠٥٠٠٧٣٩٨٥بموجب ال
عـة    املعـاملم) إلنتـاج معـدات    ٢٠١١ينـاير   ٨(املوافق   ـــــــركة التـا ـــ ــــــــــغط. يبلغ إجمـا رأس مال الشـــ رارة وأوعيـة الضـــ ـــــــعودي   ٣٢مثـل املبـادالت ا ـــ ال ســـ   ، مليون ر

راكمة لشـــركة  م٢٠٢٢يونيو   ٣٠ كما ٪.  ١٠٠ســـبة  املجموعة    تمتلك فيھ ســـائر امل س إس إم العربية) صـــناعات الت، تجاوزت ا دودة (   تانيوم والفوالذ امل
ال سعودي ( ١٢٣٫٢رأس مالها بمقدار   ر   ٣١مليون ر سم ال سعودي).  ١٢٢٫٦: م٢٠٢١د   مليون ر

  
  س اإلعداداأس -٣
 
ام بيان ١-٣  االل

ذه القوائم املالية  تصرة    األوليةتم إعداد  اسبة الدو (عيار م  ملتطلبات  املوحدة للمجموعة وفقاً امل "٣٤امل اململكة العربية     املعتمد ) "التقرر املا األو
ـــعودية ر   الســـ ن و الصــــــادرة عن الهيئة الســــــعودية    خرى األ   والتصــــــرحاتواملعاي ـــب اســـ ن وامل ها جنًبا إ جنب مع أحدث  ال للمراجع املالية   القوائميجب قراء

هية   ة املوحدة للمجموعة للســــــــنة املن ـــــنو ر  ٣١الســـ ـــــم ســـ ذه القوائم املالية   قوائم("آخر    م٢٠٢١د ة موحدة"). ال تتضــــــــمن  ــنو ـــــرة   األوليةمالية ســــــ تصـــ   امل
تارة    ،ومع ذلك املوحدة.  املوحدة كافة املعلومات املطلوبة ملجموعة كاملة من القوائم املالية رية امل ية واإليضــــــاحات التفســــــ اســــــ ن الســــــياســــــات امل تم تضــــــم

رات  املركز املا واألداء املا للمجموعة منذ آخر   ة موحدة.  قوائملتعكس األحداث واملعامالت الهامة لفهم التغ   مالية سنو
  
تصرة  األوليةإعداد القوائم املالية  ٢-٣  املوحدة امل

تصــــــــــــرة    األوليةالقوائم املالية  يتطلب إعداد   راملوحدة امل راضــــــــــــات تؤثر ع تطبيق  للتقرر املا  الدولية   وفقا للمعاي ام وتقديرات واف ــــــع أح من اإلدارة وضــــــ
ية واملبالغ املدرجة  القوائم املالية   اسـ تصـرة  األوليةالسـياسـات امل ية    امل اسـ ها اإلدارة عند تطبيق السـياسـات امل ام الهامة ال اتخذ املوحدة. كانت األح

سية ة  قوائم م  آخر نفسها ال تم وصفها    لعدم تأكد التقديرات  للمجموعة واملصادر الرئ هيةوحدة مالية سنو ر  ٣١   للسنة املن سم   .م٢٠٢١د
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ب الصلبالشركة السعودية     ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل
ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
  (تتمة) س اإلعداداأس -٣
  
  القوائم املالية أساس توحيد ٣-٣

تصـــرة  األولية  تتضـــمن القوائم املالية عة (املجموعة) كما    امل ها التا ب الصـــلب وشـــرك  إيضـــاح  تم تفصـــيلھاملوحدة، القوائم املالية للشـــركة الســـعودية ألناب
)٢  .(  

ون   :املجموعةتتحقق السيطرة عندما ت
ها؛ ثمر ف   • لها سلطة ع الشركة املس

ها حقوق  العوائد م•  رة منعرضة أو لد ا  املتغ ثمار ثمر    اس ها؛ الشركة املس   و  ف
ا. ر ع عوائد ها للتأث ثمر ف ها ع الشركة املس ها القدرة ع استخدام سلط   • لد

  
قائق   ر ا شـــ ها أم ال عندما  ثمر ف ها ســـيطرة ع الشـــركة املســـ ر من    والظروف إتقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت لد رات  واحد أو أك غ وجود 

  صر السيطرة الثالثة املذكورة أعاله.عنا 
ثمر   شــآت املســ اصــة باملجموعة  أي من امل ها عندما تقل حقوق التصــوت ا شــأة   ف ون للشــركة الســيطرة ع تلك امل ها، ي عن أغلبية حقوق التصــوت 

ثمر   ها املســـ شـــطة ذات الصـــلة ف ون حقوق التصـــوت كافية ملنحها قدرة عملية لتوجيھ األ ثمر    عندما ت شـــأة املســـ ها بامل ن   ف ع ل منفرد. تأخذ الشـــركة  شـــ
قائق والظروف ذات الصـلة عند تقييم ما إذا كان ها    الشـركةللمجموعة   حقوق التصـوت تاالعتبار كافة ا ثمر ف السـلطة بما  ملنحها     أم ال ،  كافية املسـ

  :ذلك
جم  تملك املجموعة جم  •  سبة  رقوق التصوت ال تمتلكها املجموعة بال  .  اآلخرنحام حقوق التصوت  اتملكي وتبع
تملة ال •  ها حقوق التصوت امل  .خرى األ   األطراف  وأاملجموعة وحام حقوق التصوت اآلخرن  تحتفظ 
قوق الناشئة  •  بات التعاقدية األ عا رت  ، وخرى ن ال
ر إ أنأية حقائق وظروف إضـــ •  شـــ ــلةلدى  افية قد  شـــطة ذات الصـ الية ع توجيھ األ ها، القدرة ا س لد اتخاذ    الوقت الذي يلزم فيھ املجموعة، أو ل

ن السابقة. نماذج، بما  ذلك قرارات م  التصوت  اجتماعات املسا
  

نما تتوقف تلك العملية عندما تفقد  القوائم املالية لل تبدأ عملية توحيد عة، ب ـــــــــركة التا عة عندما تتمكن املجموعة من الســــــــــــيطرة ع تلك الشـــ ـــــــــركة التا شـــ
عة. وع وجھ   ن  التحديداملجموعة الســــيطرة ع الشــــركة التا عة  دخل ، يتم تضــــم رة  قائمة الربح أو   املباعةأو   املقتناةومصــــارف الشــــركة التا خالل الف

ســــــــارة وا تصــــــــرة  األولية  لدخل الشــــــــامل اآلخرا ته فيھ ســــــــيطرة املجموعة ع   امل املوحدة من تارخ حصــــــــول املجموعة ع الســــــــيطرة ح التارخ الذي ت
عة.   الشركة التا

  
ســـــــب ــــارة ت ســـ ــــرة  األولية  قائمة الربح أو ا تصـــ ــــر الدخل الشـــــــامل األ   امل ــــا املجموعة.    إ  خرى املوحدة وكل عنصـــــــر من عناصـــ ســـــــبمســـ إجما الدخل   و

عة     مسا املجموعة.   إالشامل اآلخر للشركة التا
  

ي  عة ل عديالت ع القوائم املالية للشركة التا ية مع   تتوافقعند الضرورة، يتم إجراء  اس ها امل يةسياسا اس   مجموعة.  لل  السياسات امل
  

بعاديتم  ـــ مالت  جميع املعامالت واألرصــــــدة بما  ذلك املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصــــــارف والتدفقات النقدية الناتجة عن املعا   اســـ
ن شركات املجموعة امل  ب   القوائم املالية. توحيد  عند  بال

  
رات  ملكية املجموعة صص التغ الية  ل عة ا    الشركات التا

اســـبة عن  رات  ملكية املجموعةتتم امل صـــص   التغي عة كمعامالت  ل عة وال ال تؤدي إ فقدان املجموعة للســـيطرة ع الشـــركات التا  الشـــركات التا
رات  حصـــصـــها ذات الصـــلة  ا ر املســـيطرة لتعكس التغ قوق املجموعة وحقوق امللكية غ رية  عديل القيم الدف عة.  حقوق ملكية. يتم  يتم لشـــركات التا

راف   ر املســيطرة بھ والقيمة العادلة للمقابلباالع قوق غ عديل ا ن املبلغ الذي يتم  ســب إ   املا أي فرق ب املدفوع أو املســتلم مباشــرة  حقوق امللكية و
 مسا املجموعة.

  
راف   عة، يتم االع ســــارة    ســــارة  قائمةاربح أو  بالعندما تفقد املجموعة الســــيطرة ع شــــركة تا تصــــرة    األوليةالربح أو ا ســــابھ ع امل تم اح املوحدة و

ن ( ها و (ألي املسـتلم والقيمة العادلة    املا  ) إجما القيمة العادلة للمقابل١أنھ الفرق ب ن  )  ٢حصـة محتفظ  رية السـابقة  ب (بما    للموجوداتالقيمة الدف
ها ســـــابًقا  الدخل الشـــــامل اآلخر فيما يتعلق الشـــــركة التا  ومطلوباتذلك الشـــــهرة)   رف  اســـــبة عن جميع املبالغ املع ر مســـــيطرة. يتم امل عة وأي حصـــــص غ

عة مباشــرة (أي تم إعادة ت بعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصــلة للشــركة التا عة كما لو أن املجموعة قد قامت باســ يفها إ بتلك الشــركة التا   قائمة صــ
ـــــارة  الربح أو ا تصــــــــرة  األوليةســـ لها إ فئة    امل ر الدولية    أخرى املوحدة أو تم تحو ـــــموح بھ من قبل املعاي دد / املســـ للتقرر من حقوق امللكية ع النحو امل

ــابقة  تارخ فقدان   املا عة الســــــــــ ثمار محتفظ بھ  الشــــــــــــركة التا ــ ــــ ـــ ر القيمة العادلة ألي اســـ عت ها).  راف  بمثابة ا  التحكماملعمول  لقيمة العادلة عند االع
راف  إذا لزم األمر، ٩للمحاسبة الالحقة بموجب املعيار الدو للتقرر املا    املبدئي لفة عند االع رك.  املبدئي، الت ثمار  شركة زميلة أو مشروع مش   باس

-٨-  
  
  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل

ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
  (تتمة) س اإلعداداأس -٣
  
الية ٤-٣ رة ا ر والتعديالت الصادرة واملطبقة السارة  الف  املعاي

س لها  الية ول رة ا ر سارة املفعول  الف عت ر التالية، وال  عديالت ع املعاي ناك  ر جديدة صادرة، ومع ذلك،  ر ال توجد معاي ري تأث  القوائمع  جو
تصرة  األوليةاملالية    للمجموعة؛ املوحدة  امل

  
سري للسنوات ال تبدأ       الوصف     عديالت املعيار 

عد    أو 
اسبة الدو   ملة بخسائرالعقود   ٣٧معيار امل لفة- امل   م٢٠٢٢يناير   ١   العقد إكمالت

، واملعيار الدو  ١٦املعيار الدو للتقرر املا  
ـــاســـــــــــــبـــة الـــدو  ،  ٩للتقرر املـــا     ٤١معيـــار امل

 ١واملعيار الدو للتقرر املا  

ة ع     نـات الســـــــــــــنو ــــــــــ ر الدوليـة للتقرر املا  التحســـ املعـاي
  م٢٠٢٠-م  ٢٠١٨

  م٢٠٢٢يناير   ١  

اسبة الدو   ــــات،    ١٦معيار امل ـــــــابقـــــة املصـــــــــــــنع    املمتل الســــــــــ ـــــــالت  املتحصــــــ   واملعــــدات: 
 املقصود لالستخدام

  م٢٠٢٢يناير   ١  

ي الرجوع  ٣املعيار الدو للتقرر املا رقم   م٢٠٢٢يناير   ١  إ اإلطار املفا
     
  
رات املستقبلية  ٥-٣ تم تطبيقها  الف ية ال س اس ر امل   أثر املعاي

عد  رات ال تبدأ  سـري للف اسـبة الدولية وال  ر امل ا مجلس معاي رات ال أصـدر ر والتفسـ ر  ٣١ناك عدد من املعاي سـم املالية   القوائم(تارخ   م٢٠٢٢د
ذه  عتقد املجموعة أن  ا مبكًرا. ال  ة التالية للمجموعة ال قررت املجموعة عدم اعتماد رالســـنو ر   املعاي ون لها تأث رات ســـي ري والتفســـ  القوائمع    جو

ا.أن يتم  املالية بمجرد   اعتماد
  
ات، مصنع ومعدات -٤   ، صاممتل
  

رية   ـ:لـ القيم الدف
  
ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)  إيضاح    (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

  ٤٩١٫٢١٢٫٧٥٧    ٤٧٣٫٤٥١٫١١٠  ١-٤  شغيلية  ثابتة  موجودات
  ٦٥٢٫٣٣٥   -  ٣-٤ التنفيذ قيداألعمال الرأسمالية  

   ٤٩١٫٨٦٥٫٠٩٢    ٤٧٣٫٤٥١٫١١٠  
  
شغيلية    موجودات ١-٤   ثابتة 
  

ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)  إيضاح    (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

رة / السنة رية  بداية الف  ٥٤١٫٣٨٤٫٢٢٩    ٤٩١٫٢١٢٫٧٥٧   صا القيمة الدف
  ٨٫٢٤٠٫٠٨٣   ٢٫٠٤٧٫٧٠٨  ٢-٤ محول من االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

  ) ١٦٫٨٠٠(   )٢٫٨٠١(    شطب 
بعاد   ) ١٦٫١٦٢٫٦٢١(   )٤٣٫٧٨١(    اس

رة / السنة هالك محمل خالل الف   ) ٤١٫٧٨٥٫٢٠٦(    ) ١٩٫٧٢٠٫٨٦٦(   عمليات مستمرة-اس
رة / السنة هالك محمل خالل الف ر مستمرة-اس   ) ٤٤٦٫٩٢٨(   )٤١٫٩٠٧(   عمليات غ

رة / السنة هاية الف رية     ٤٩١٫٢١٢٫٧٥٧    ٤٧٣٫٤٥١٫١١٠   صا القيمة الدف
  
  
  

-٩-  
  



 

 
       

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل
ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
ات، مصنع ومعدات -٤   (تتمة)  ممتل
  
الت ٢-٤ رة / السنةشغيلية    ثابتة من االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إ موجودات  تحو : خالل الف   كما ي
  

ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

  ٤٫٥١٨٫٥١٤   ١٫٤٠٧٫٥٧٨    آالت ومعدات 
ي   ٣٫٢٩٣٫٣٠٨   ٤٣٤٫٧٩١    جرة ستأأرا م ع  مبا

  ٤٢٨٫٢٦١   ٢٠٥٫٣٣٩    مكتب ومعدات 
   ٨٫٢٤٠٫٠٨٣   ٢٫٠٤٧٫٧٠٨  

  
  عمال رأسمالية قيد التنفيذأ  ٣-٤
  

ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

رة / السنة كما   ٢٫٧١٧٫٨٤١   ٦٥٢٫٣٣٥     بداية الف
رة / السنةإضافات خالل     ٦٫٦٤٠٫٤٦١   ١٫٥١١٫٩٦٢   الف

  ) ٨٫٢٤٠٫٠٨٣(    ) ٢٫٠٤٧٫٧٠٨(   شغيلية  ثابتة موجودات  إمحول 
ر ملموسة موجودات  إ محول   ) ٤٦٥٫٨٨٤(   )١١٦٫٥٨٩(   غ
رة / السنة كما هاية الف      -   ٦٥٢٫٣٣٥  

  
  ، صاموجودات حق استخدام -٥

ركة  موجودات حق  :ا   اإلستخدام كما ي
  

ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

رة / السنة رية  بداية الف   ٨٫٤٣٥٫٠٨٨   ٦٫٦٤٨٫٣٦٨   صا القيمة الدف
رة / السنة هالك محمل خالل الف   ) ١٫٠٨٣٫٣٦٢(   )٥٣٨٫٧٩٥(   عمليات مستمرة-اس
رة / السنة هالك محمل خالل الف ر مستمرة-اس   ) ١٧٫٥٨٣(   -   عمليات غ

رة / السنة بعاد خالل الف   ) ٦٨٥٫٧٧٥(   )١٣٫٠٧٣(   اس
رة / السنة هاية الف رية     ٦٫٦٤٨٫٣٦٨   ٦٫٠٩٦٫٥٠٠   صا القيمة الدف
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل
ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
ثمارات -٦   ، صااس
  
ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)  إيضاح    (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

ثمار  شركة زميلة   ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١٠٤٫٥٦٣٫٩٦٩  ١-٦ صا -اس
ثمار  سارةالقيمة بالاس   -   -  ٢-٦ عادلة من خالل الربح او ا

   ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١٠٤٫٥٦٣٫٩٦٩  
  
ثمار  شركة زميلة ١-٦   صا -  اس

: ثمار  الشركة الزميلة كما ي ركة  االس   ا
  
ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

( ب العاملية ( بي س         شركة األناب
ثمار قيمة   ١١٠٫١٩٢٫٩٦٧    ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    أول املدة  االس

رة / للسنة  حصة خسارة   ) ٥٫٢٢٦٫٩٦١(   )٤٠٢٫٠٣٧(   للف
   ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١٠٤٫٥٦٣٫٩٦٩  

ثمار يتمثل          : شركة زميلة فيما ي االس
مة    مة القرض واملسا لفة الشراء (بما  ذلك مسا ت

ادة رأس املال الالحقة   ) ز
    ٨٨٫٧٥٠٫٠٠٠    ٨٨٫٧٥٠٫٠٠٠  

)محصة  أرباح    ٢١٫٤٤٢٫٩٦٧    ١٦٫٢١٦٫٠٠٦   بقاه (الرصيد االفتتا
رة / للسنةحصة  خسارة    ) ٥٫٢٢٦٫٩٦١(   )٤٠٢٫٠٣٧(   للف

ثمارصا قيمة     ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١٠٤٫٥٦٣٫٩٦٩    االس
  

( دودة ( بي س ب امل   الشركة العاملية لألناب
 ( دودة ( بي ســ ب امل مة ســعودية مقفلة. كانت  الشــركة العاملية لألناب ر   ١٧شــركة ذات مســئولية محدودة ح الشــركة  شــركة مســا ســم   م ٢٠١٧د

ر   غي ي    وضـــــعها وتم  مة مقفلة   إالقانو ر    ١٨شـــــركة مســـــا ســـــم ن م٢٠١٧د . الشـــــركة مملوكة للمجموعة وشـــــركة إي إي دبليو األملانية وشـــــركاء ســـــعودي
رة   تقومو . آخرن ومة الكب ب امل ب  ٦٠  ا قطر ال يصــــــــل بإنتاج أنواع متعددة من األناب ـــــائيةبوصــــــــة واألناب شـــ رة ذات اإلســــــــتعماالت اإل يبلغ إجما  .  الكب

)رأس مال  ب العاملية ( بي س سبة    ٢٥٠ شركة األناب ب الصلب  ال سعودي تمتلك فيھ الشركة السعودية ألناب   .٪٣٥مليون ر
  
ثمار  ٢-٦ سارة اس   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا
ثماريمثل   ســــــارة    االســــــ ســــــبةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا دودة، و شــــــركة قابضــــــة   ٪ ٢٠  حصــــــة ب ر الكيمائي امل ر    دفها شــــــركة التطو تطو

راتيجية.     مشارع صناعية اس
  

ثمار من القيمة العادلة ل  ٤٣  تخفيض مبلغ، بناًء ع دراســـة التقييم ، تم م٢٠١٦ عام   ذا االســـ ال ســـعودي من  عديلها مقابل مليون ر ثمارات وتم  الســـ
ســـارة    قائمة هية   املوحدةالربح أو ا ر   ٣١للســـنة املن ســـم هذا    تقييم إضـــا بإجراء   القيام   ، تمم٢٠١٧. خالل عام  م٢٠١٦د من قبل اإلدارة فيما يتعلق 

ثمار ها ع  اإلســــــ ثمار  ، تم إجر   املســــــتقبل   النمو، مع األخذ  االعتبار حالة الشــــــركة وقدر اء تخفيض إضــــــا للقيمة العادلة للرصــــــيد املتبقي لهذا اإلســــــ
رت قيمة   ٢٣٫٦بمبلغ إجما قدره    ال سعودي حيث أعت ثمار مليون ر ر قابلاإلس ر قيمة صفرة.  ةغ عت ثمار  رداد، وبالتا فإن القيمة العادلة لالس   لالس
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)(شركة     مسا
تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل

ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
ثمارات -٦   (تتمة)، صا إس
  
ثمار  ٢-٦ سارة اس   (تتمة) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا
ثمار    سارةفيما ي حركة االس   :بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

  
ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

دودة ر الكيميائي امل         شركة التطو
ثمار اإلفتتاحية    -   -    قيمة اإلس

رة / السنة سارة للف   -   -   حصة ا
ثمار  ي:إس سارة يمثل اآل   -   -   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

لفة الشراء    ٧٥٫٩٥٠٫٠٠٠    ٧٥٫٩٥٠٫٠٠٠    ت
رات  القيمة العادلة    ) ٧٥٫٩٥٠٫٠٠٠(    ) ٧٥٫٩٥٠٫٠٠٠(    التغ

رة / للسنة تامي للف   -   -   صا الرصيد ا
  
  ، صاأخرى ذمم مدينة تجارة وذمم مدينة   -٧
  

ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)  إيضاح    (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

  ١٣١٫٠٠٠٫٨٠٤    ٨١٫٠٦٢٫٤٢٢    ذمم مدينة تجارة 
  ) ٤٫٨٢٣٫٧٨٥(    ) ٣٫٧٣٦٫٥٣٧(  ١-٧ خسارة إئتمانية متوقعةمخصص 

ة، صا دينة مذمم   ١٢٦٫١٧٧٫٠١٩    ٧٧٫٣٢٥٫٨٨٥    تجار
  ٩٠١٫٧٨٣    ٩١٫٤٤٤٫٥٠٩  أ١٢ ستحق من أطراف ذات عالقةم

ن    ٣٫٨٦٩٫١٧٦   ٥٫١٤٣٫٠٤٣    قروض موظف
  ٢٫٦٤٧٫١٦٩   ٥٫٤٥٠٫٧٥٢   مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة ملوردين مصروفات

  ١٫٦٤٣٫٧٥٩   ٦١٥٫٨٤٩    أخرى أرصدة مدينة 
   ١٣٥٫٢٣٨٫٩٠٦    ١٧٩٫٩٨٠٫٠٣٨  

ر ناقصاً  نم: جزء غ         وذممتداول من قروض موظف
  ) ٣٫٧٩٠٫٣٥٦(    ) ٣٫٤٩٦٫٩٩٩(    أخرى مدينة 

جزء املتداول، صا   ١٣١٫٤٤٨٫٥٥٠    ١٧٦٫٤٨٣٫٠٣٩   إجما ا
  
ركة   ١-٧ سارة مخصص ا :  املتوقعة  االئتمانيةا   كما ي
  
ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

رة / للسنة   ٦٫٩٦١٫٦٩٠   ٤٫٨٢٣٫٧٨٥   الرصيد االفتتا للف
رة / للسنة  كسع   ) ١٫١٧٧٫٧٣١(   )٦٩٢٫٣١٩(   عمليات مستمرة -للف

رة / للسنة  عكس ر مستمرة -للف   ) ٢٦٫١٠٣(   )٣٢٢٫٤٢٤(   عمليات غ
  ) ٥٧٫٨٤٧(   )٧٢٫٥٠٥(   عمليات مستمرة-دينةمذمم شطب مقابل  مستخدم
ر مستمرة-دينةمذمم شطب مقابل  مستخدم   ) ٨٧٦٫٢٢٤(   -   عمليات غ

رة / للسنة تامي للف   ٤٫٨٢٣٫٧٨٥   ٣٫٧٣٦٫٥٣٧   الرصيد ا
  

-١٢-  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة  األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة امل
ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
  قروض -٨
  

ر متداولة   متداولة     غ
ر٣١  ٢٠٢٢يونيو ٣٠   سم ر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠   ٢٠٢١د سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)   ر مدققة)    (مدققة)  (غ   (مدققة)     (غ
ال سعودي  رال سعودي     رال سعودي     رال سعودي    ر

              قروض ألجل
  ٧٠٫١٨٤٫٤٩٧    ٥٨٫١٨٥٫١٨١   -  - صندوق التنمية الصناعية السعودي

ثمار    -    ٤٥٫١١٥٫٥٠٢   -  -   البنك السعودي لالس
ر األجل  ل قص               تمو

              -صندوق التنمية الصناعية السعودي
  -    -   ٥٩٫٤٤٥٫٤٣٤  -   رأس املال العامل 

ل   -    -   ٩٧٫٧١٥٫٦٣١  ٩٨٫٩٧١٫٧٢٩   مرابحة تمو
  ٧٠٫١٨٤٫٤٩٧    ١٠٣٫٣٠٠٫٦٨٣   ١٥٧٫١٦١٫٠٦٥  ٩٨٫٩٧١٫٧٢٩  

جزء املتداول من القروض    ) ٢٥٫٧٠٥٫٣٦٤(    ) ٣٩٫٧٦٦٫٣٩١(   ٢٥٫٧٠٥٫٣٦٤  ٣٩٫٧٦٦٫٣٩١  ألجلا
  ٤٤٫٤٧٩٫١٣٣    ٦٣٫٥٣٤٫٢٩٢   ١٨٢٫٨٦٦٫٤٢٩  ١٣٨٫٧٣٨٫١٢٠   القروض  إجما

  
 : ل  كما ي  إن شروط التمو

  

  اسم القرض 

  الرصيد   
  بالرال السعودي

عدد     ض نوع القر   
األقساط  
  املتبقية

رة السداد       ف

  مدة السداد 

  

  امش الربح 

  ١-صندوق التنمية الصناعية السعودي
ل األجل     ٥٨٫١٨٥٫١٨١   إ  ٢٠١٨برل أ     نصف سنوي     ٤    طو

راير   ٢٠٢٤ ف

عة     اليف متا ت

  كل ستة أشهر

ثمار   البنك السعودي لالس
ر     سنوي ربع     ١٦    األجل  متوسط    ٤٥٫١١٥٫٥٠٢   تم   ٢٠٢٢س

  ٢٠٢٦يونيو  إ

  سايبور معدل   

  ٪ ٣زائدًا 

                 ١٠٣٫٣٠٠٫٦٨٣   ألجل إجما قروض 

قرض   -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

ل رأس املال العامل   لتمو

ر    -   إ  ٢٠٢٠يوليو     شهر  ١٢خالل     -    األجل  قص

  ٢٠٢٢يونيو 

شاء  رسوم    إ

  قرض 

ل   مرابحة تمو

    
  

٩٨٫٩٧١٫٧٢٩ 

    

  

ر  األجلقص

    

  

- 

  

  شهر ١٢ إ ٦من 

    

  

-  

  سايبور معدل   

٪ إ  ١٫٧٥زائدًا 

٢٫٠٠ ٪  

لإجما رة األجل تمو                  ٩٨٫٩٧١٫٧٢٩   قص

                 ٢٠٢٫٢٧٢٫٤١٢   إجما القروض

  
  
  
  
  
  
  
  

-١٣-  
  
  
  
  



 

 
       

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة  األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة امل
ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
امات عقود إيجار -٩   ال

: ى من مدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار  كما ي د األد امات ا   إن ال
  

ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

  ١٫٨٤٨٫٣٠٤   ١٫١٦١٫٢٠٤    واحدة خالل سنة 
ن إ خمسة سنوات ت   ٤٫٠١٦٫٩٦٦   ٣٫٨٦٠٫٤٦٦   من س

ر   ١٫٧١٧٫٥١٢   ١٫٧٠٣٫١١٢    خمسة سنوات وأك
ى ملدفوعات اإليجار  د األد   ٧٫٥٨٢٫٧٨٢   ٦٫٧٢٤٫٧٨٢   ا

لفة: ناقصاً  ل  ت   ) ٧٣٨٫١٢٠(   )٦٣٩٫٧٧٤(    تمو
ى ملدفوعات اإليجار صا  د األد   ٦٫٨٤٤٫٦٦٢   ٦٫٠٨٥٫٠٠٨   ا

ر    ٥٫١٨٦٫٤١١   ٥٫١٠٢٫٥٧٧    تداول مجزء غ
  ١٫٦٥٨٫٢٥١   ٩٨٢٫٤٣١    تداول مجزء

  
ة   -١٠   أخرى وذمم دائنة ذمم دائنة تجار

  
ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)  إيضاح    (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

         متداولة 
ة ذمم دائنة    ١٣٠٫٦٧٢٫٠٦٣    ١١٤٫٨٤٧٫٥٢٥    تجار
  ١٢٫٧٠٦٫٠٤٨    ٢٧٫٨٤٩٫٥٧٦    مستحقة  مصروفات

  ٢٨٫٠٦٨٫٠٢٠    ٢٣٫٤٩٩٫٩٤٢  ب١٢ مستحق إ أطراف ذات عالقة 
افأة أعضاء مجلس إدارة مستحقة   ٣٫٠٣٦٫٦٤٣   ٢٫٦٧٩٫٦٤٣   م

  ٥٫٠٥١٫٦٤٢   ٢٫١٤٦٫٩٥٦    دفعات مقدمة من عمالء
  ١٫٣٧٧٫٤٦٣   ١٫٤٤٠٫٤٩٨    محتجزات مستحقة 

  ١٫٩٢٢   ١٣٫٢٦٧   ضربة قيمة مضافة مستحقة
   ١٨٠٫٩١٣٫٨٠١    ١٧٢٫٤٧٧٫٤٠٧  

ر          متداولةغ
ام مخصص  ها ال ثمر ف   ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١-١٠ مقابل ضمان لشركة مس

   ٢١٠٫٩١٣٫٨٠١    ٢٠٢٫٤٧٧٫٤٠٧  
  

ــــركات  ضـــــــمان  املجموعة  قدمت ١-١٠ ثمر  الشـــــــركات  إلحدى شـــ ــــ ها   املســـ ثمار  قيمة تخفيض تم  لقد.  ســـــــابقة ســـــــنوات   ف امل  الشـــــــركة ذه   اإلســـــــ    بال
ـــــنوات ب  الســــــــابقة  الســـ شــــــــطة  وجود عدم ســــــــ ها   والشــــــــك  بالشــــــــركة  أ  فقد  ولذا القيمة،   االنخفاض  قياس  تارخ   القائمة  الظروف ظل    اســــــــتمرار
رت ثمارات  اعت ر  اإلســـ رداد  قابلة غ مون  قرر .  لإلســـ ثمر  الشـــركة   املســـا ها   املســـ يارات  تقييم  حاليا   يتم  وبالتا  للشـــركة،  الدعم تقديم  عدم ف   األخرى   ا

صــــوص  ذا  ا  والوضــــع  الظروف ذه  ع  بناءً .  ا ثمر  للشــــركة  ا امل  الرصــــيد  اعتبار  املجموعة إدارة مجلس  قرر  فقد ها،  املســــ   ٣٠  قدره  والبالغ  بال
ال مليون  ام  ســـــعودي، ر ناًدا  ســـــابقة.  ســـــنوات  تحميلھ تم  وبالتا  املجموعة ع  كإل ــ ر من أنھ  اإلدارة عتقد  املتاحة،  املعلومات  أحدث  إ  إســـ   املتوقع  غ

،  التالية،  شهًرا  عشر األث  خالل  للسداد الضمان  إستحقاق يتم أن ها  تم  وبالتا ر  املطلوبات ضمن تبو   .املتداولة غ
  
  
  
  
  

-١٤-  
  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل
ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
ر القطاعية -١١   التقار
سـية للشـركة    املوجودات، باعت املجموعة  ٢٠٢١عام    شـغيلية الرئ عةالثابتة ال امل  التا دودة شـركة    -  اململوكة بال تانيوم والفوالذ امل مع صـناعات الت

يف شـــــركة   دودة  تصـــــ تانيوم والفوالذ امل ر مســـــتمرةعمليات  كصـــــناعات الت ،  غ شـــــغي منفصـــــل، وبالتا ، توقف عرض قطاع معدات العمليات كقطاع 
ب  ل أناب  ٪ من إيرادات وعمليات املجموعة.١٠٠سبة   الصلبش

  
جغرا   القطاع ا

و مجموعة من  جغرا  ــادية معينة  املوجودات أو العمليات  القطاع ا ئة اقتصــــ شــــــطة مدرة لإليرادات ضــــــمن ب عمل  أ اطر  أو الكيانات ال  تخضــــــع مل
ئات اقتصادية  وعوائد  س  اململكة العربية السعودية.أخرى مختلفة عن تلك العاملة  ب ل رئ ش  . تتم عمليات املجموعة 

  
هية   رة الستة أشهر املن غطي اإليرادات لف تارة ال  ذه القطاعات    ٣٠إن املعلومات املالية امل :يونيو، واملصنفة حسب  جغرافية  كما ي  ا

  
رة    هية  ف رة    الستة أشهر املن هية  ف   الستة أشهر املن
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠    ٢٠٢٢يونيو ٣٠   
ر مدققة)    ر مدققة)     (غ   (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

  ١٧١٫١١٠٫١٧٦    ٢٣٠٫٩٦٦٫٧٠٤    اململكة العربية السعودية 
  ٩٫٤٤١٫٤٨٠    ١٦٤٫٩٣٥٫٠٤٠    أخرى دول

   ١٨٠٫٥٥١٫٦٥٦    ٣٩٥٫٩٠١٫٧٤٤  
  

س   املعامالت مع عميل رئ
ــ واحد وطرف  ســ لت اإليرادات من عميل رئ ســــ واحد  ذو عالقة  شــــ رة (٧٥٫٢٥  ســــبةرئ رة  ٤٠٫٤٥٪ من إجما اإليرادات للف هية  ال٪ لف ســــتة أشــــهر املن

  ).٢٠٢١يونيو   ٣٠
  

  العالقة واألرصدةمعامالت األطراف ذات  -١٢
ـام ع الطرف اآلخر ر  ـــــــة تـأث ـــ ـــــــيطرة ع الطرف اآلخر أو ممـارســـ ن القـدرة ع الســــــ ر األطراف كـأطراف ذات عالقـة إذا كـان لـدى أحـد الطرف  اتخـاذ    عت

ن م ـــا ها للمســــــ ون ف ن وأعضـــــــــاء مجلس اإلدارة واألعمال ال ي م ون األطراف ذات العالقة من املســـــــــا ـــغيلية. تت شــــــ ــــــاء مجلس  القرارات املالية وال وأعضـــ
ل فردي أو   شـــــــ ة بحتة  جمااإلدارة،  ام. يتم إجراء معامالت الشـــــــركة مع األطراف ذات العالقة ع أســـــــس تجار ر  تم  ، تأث ســـــــياق األعمال العادية و

ا من قبل اإلدارة.   اعتماد
  

  العالقة                     الشركة
ي إي إس أيھ")  شركة تنارس دودة (" م    العربية السعودية امل   مسا

دودة يو للصلب امل م    شركة    مسا
ر الكيميائي  هامشركة     شركة التطو ثمر ف   س

سبة شركة     شركة داملاين إس. بي. أيھ.    من
س رف ستشركة تنارس جلوبال س سبة شركة    فار إ   من

و تيوب  سبة شركة    .ھإس. أي شركة إس. س سلي   من
ست أس آر إلشركة تنارس  س إ سبة شركة    سوليوش   من

س باألورجواي رف سبة شركة    شركة تنارس جلوبال س   من
دودة روس السعودية العربية امل سبة شركة    شركة إكس   من

سبة شركة     سيديركاشركة تنارس    من
س بي شركة تنار سبة شركة    س كونيكش   من

  شركة زميلة     األنابيب العالميةشركة 
  
  
  
  

-١٥-  
  
  



 

 
       

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل
ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
  (تتمة) واألرصدةمعامالت األطراف ذات العالقة  -١٢

  
رة  طبيعة املعاملة  الطرف ذو العالقة  هية ف رة    الستة أشهر املن هية ف   الستة أشهر املن

ر  ٣١    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)     ر مدققة)     (غ   (غ
ال سعودي     رال سعودي       ر

  ١٫٤٦٣٫٠٨٢    ١٠٢٫٦٨٧  خدمات تقنية  .شركة داملاين إس. بي. أيھ
  ١٩٫١٥١   -  خدمات تقنية معلومات  .شركة داملاين إس. بي. أيھ

س باألورجواي رف ريات شركة تنارس جلوبال س   ٤٫٥٣٦٫٠٤٩    ٢٫٨٢١٫٠٣٨  مش
س باألورجواي رف   ١٫١٠٨٫٦٢١    ١٤١٫٨٢٩٫٤٤٥  مبيعات شركة تنارس جلوبال س

ي إي إس أيھ")  شركة تنارس دودة ("   ١٫٦٣١٫٣٥٩    ٢٫١٣٧٫٤٥٣  اتفاقيھ خدمات العربية السعودية امل
ي إي إس أيھ")  دودة ("   ١٫٨٧٥   -  أخرى شركة تنارس العربية السعودية امل
ي إي إس أيھ")  دودة ("   -    ٥٫٢٩٤٫١١٢  مستلمةخدمات شركة تنارس العربية السعودية امل

  ٢٩٫٣٩١   -  خدمات تقنية معلومات  ركا يسيد شركة تنارس
دودة روس السعودية العربية امل   ٩٦٩٫١٢٤    ٨٢٣٫٠٥٠  خدمات مستلمة شركة إكس
دودة روس السعودية العربية امل   ٣٤٫٦٨٧   -  إيجار  شركة إكس

س بي.  شركة تنارس   -    ٢٫١٤٢  مستلمةخدمات تقنية كونيكش
س شركة تنارس   -    ٦٩٫٨٦٠  إتاوات بي.  كونيكش

  -    ٤٦٫٨٩٩  خدمات تقنية معلومات .و تب إس.أيھلشركة إس. س سي
ست إس آر إل شركة تنارس س ا   -    ٤٥٫٢٦٨  خدمات تقنية معلومات سوليوش

س رف ستفارشركة تنارس جلوبال س ي إي ليمتدإ   -    ٣٢٫٦٠٣  خدمات بي 
  

: القبض  أ) الرصيد املستحق و كما ي  من األطراف ذات العالقة 
  
ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

س باألورجواي رف   ٨٥٥٫٦٨٢    ٨٨٫٩٠٦٫٠٦٠   شركة تنارس جلوبال س
ي إي إس أيھ")  شركة تنارس دودة ("   ١٥٫٦١٧   ٢٫٤٧٥٫٣٨١   العربية السعودية امل

س رف ستفارشركة تنارس جلوبال س ي إي ليمتدإ   ٣٠٫٤٨٤   ٦٣٫٠٦٨   بي 
   ٩٠١٫٧٨٣    ٩١٫٤٤٤٫٥٠٩  
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل

ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
  (تتمة) معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة -١٢

  
:  املبالغب)    املستحقة الدفع إ أطراف ذات عالقة  كما ي

ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو ٣٠    سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)      (مدققة)     (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

  ١٢٫٨٣٤٫٩٣٣   ٦٫٦٣٨٫٦٩٦    إس إيھ تب إس س شركة
س أوروجواي س رف   ٥٫٤٥١٫٠١٧   ٧٫٨١٧٫٦٣٢   شركة تنارس قلوبال س

ي إي إس أيھ") شركة دودة ("   ٢٫٦٣٥٫٧٨٠   ٧٫٩٠٤٫٦٨٢   تنارس العربية السعودية امل
دودة روس السعودية العربية امل   ٨٣٨٫٨٦٩   ٧٨٨٫٧٥٦   شركة إكس

نارس    ١١٦٫٧٦٧   ١١٦٫٦٧٣    سيديركا  ت
  ٦٫١٧٢٫٣٤٦   ٩٧٫٩٠٨    داملاين إس بي إيھ 

س بي    ١٨٫٣٠٨   ٩٠٫٣٠٨   شركة تنارس كونيكش
ست إس آـ ر إلشركة تنارس  س إ   -   ٤٥٫٢٨٧   سوليوش

   ٢٨٫٠٦٨٫٠٢٠    ٢٣٫٤٩٩٫٩٤٢  
  
نج سي افآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئ   :) م
  
رة   هية ف ر مدققة)٢٠٢٢يونيو ٣٠الستة أشهر املن رة    (غ هية ف ر  ٢٠٢١ يونيو  ٣٠ الستة أشهر املن   مدققة)(غ

ن  أعضاء مجلس اإلدارة   سي ن     أعضاء مجلس اإلدارة    موظفي اإلدارة الرئ سي   موظفي اإلدارة الرئ

ال سعودي   ال سعودي  ر ال سعودي    رال سعودي   ر   ر

افآت أعضاء مجلس اإلدارة    -    ٨٧٥٫٩٧٥   -  ١٫٢١٠٫٠٠٠   م

  ٩٤٦٫٣٢٣    -   ٩٣٢٫٨٢٠  -   جور أرواتب و 

  ٣٠٨٫٤٣٨    -   ٦٧٥٫٠٣٩  -  بدالت

افأة دمة م   ١٤٣٫٨٠٩    -   ٤٨٫٩٩١  -   هاية ا

  ١٫٣٩٨٫٥٧٠    ٨٧٥٫٩٧٥   ١٫٦٥٦٫٨٥٠  ١٫٢١٠٫٠٠٠  

  
  منافع(مصروف) الزكاة وضربة الدخل /  -١٣

  
هية      رة الستة أشهر املن رة    ف هية  ف   الستة أشهر املن
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠    ٢٠٢٢يونيو ٣٠   
ر    ر مدققة)     مدققة)(غ   (غ
ال سعودي    ال سعودي     ر   ر

  ) ١٫٧٤٠٫٩٤٦(    )٥٫٠٣٠٫٥٤٩(    زكاة وضربة دخل حالية 
  ٣٫٢٩٧٫٣٢٤   )٢٢٨٫٢٦٩(    ضربة مؤجلة 

   )١٫٥٥٦٫٣٧٨    )٥٫٢٥٨٫٨١٨  
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل

ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
ر مستمرة  -١٤   عمليات غ
ــــــركة    املوجودات، باعت املجموعة  م٢٠٢١عام    ـــ ســــــــــــية للشـــ شــــــــــــغيلية الرئ عة لها الثابتة ال امل  و  التا ـــــــــركة  "اململوكة بال تانيوم والفوالذ  شـــ ــــــناعات الت ـــ صـــ

دودة ها. وبناًء عليھ، تم عرض    "امل دودة شركة  وأوقفت عمليا تانيوم والفوالذ امل ر مستمرةكعمليات  صناعات الت تصرة  األولية املالية   غ   .املوحدة  امل
ر  ١-١٤ ونات الدخل واملصروفات املتعلقة بالعمليات غ ها أدناه:م   املستمرة تم بيا

  
رة   هية ف ر مدققة)٢٠٢٢يونيو ٣٠الستة أشهر املن رة     (غ هية ف ر مدققة) ٢٠٢١ يونيو  ٣٠ الستة أشهر املن   (غ

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠    ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠   ٢٠٢١يونيو٣٠  ٢٠٢٢يونيو ٣٠  

ر مدققة)   ر مدققة)  (غ ر مدققة)    (غ ر     (غ   مدققة) (غ

ال سعودي   ال سعودي  ر ال سعودي   ر ال سعودي    ر   ر

  ٢٫٦١٩٫٥٨٤    -   -  -   إيرادات

لفة   ) ١٫٠٠٢٫٤٧١(    -   -  -   )٢- ١٤(إيضاح إيرادات ت

  ١٫٦١٧٫١١٣    -   -     الربح  إجما

ة مصروفات    ) ١٫٦٣٦٫١٩١(     )٣٣٠٫٩٤٠(   )١٫٠٩٥٫٩٠٤(  )١٣٧٫٩٣٣(   ) ٢-١٤إيضاح  ( إدار

  ٢١٥٫٠٣٨    ) ٣٠١٫٧٩٢(   ٢٢٧٫٢٦٤  )٢٧٢٫٩٧٠(   صا  -آخر   دخل /  )أخرى  (خسارة

  -    ٣٢٢٫٤٢٣   -  -  مخصص خسارة إئتمانية متوقعةعكس

شغيشغيلية (خسارة   ١٩٥٫٩٦٠    )٣١٠٫٣٠٩(   )٨٦٨٫٦٤٠(  )٤١٠٫٩٠٣(   ) / ربح 

لفة ل ت   ) ٢١٧٫٩٦١(    ) ١٢٥(   )٢٢٨٫٩٨١(  )٤٦(   تمو

  ) ٢٢٫٠٠١(    )٣١٠٫٤٣٤(   )١٫٠٩٧٫٦٢١(  )٤١٠٫٩٤٩(   قبل الزكاة وضربة الدخل خسارة

  -    ) ٢٧٦٫٢٩٨(   -  )٢٧٦٫٢٩٨(   زكاة وضربة دخل مصروف 

رة   ) ٢٢٫٠٠١(    ) ٥٨٦٫٧٣٢(   )١٫٠٩٧٫٦٢١(  )٦٨٧٫٢٤٧(   صا خسارة للف

  -    -   -  -   دخل شامل آخر 

  ) ٢٢٫٠٠١(    ) ٥٨٦٫٧٣٢(   )١٫٠٩٧٫٦٢١(  )٦٨٧٫٢٤٧(   إجما خسارة شاملة

ر املستمرة(خسارة)               السهم من العمليات غ

  ) ٠٫٠٠(    )٠٫٠١(   )٠٫٠٢(  )٠٫٠١(   للسهم  خسارة أساسية (

  ) ٠٫٠٠(    )٠٫٠١(   )٠٫٠٢(  )٠٫٠١(   للسهم ) مخففة  خسارة(
  

هالك ل ٢-١٤ ع االس رة لتم توز ر املستمرة لف غرض البيع   /لعمليات غ ها  تفظ  :امل   كما ي
  

رة   هيةالثالثةف رة    أشهر املن هية ف    الستة أشهر املن

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠    ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠   ٢٠٢١يونيو٣٠  ٢٠٢٢يونيو ٣٠  

ر مدققة)   ر مدققة)  (غ ر مدققة)    (غ ر مدققة)     (غ   (غ

ال سعودي   ال  ر ال سعودي   سعودير   رال سعودي    ر

لفة   ٢٩١٫٢٥٧    -   -  -   إيرادات  ت

ة مصروفات    ٩٥٫٣١٦    ٤١٫٩٠٧   ٤٨٫٥٩١  ١٦٫٣٤٨   إدار

  ٣٨٦٫٥٧٣    ٤١٫٩٠٧   ٤٨٫٥٩١  ١٦٫٣٤٨  

             

ر املستمرة              التدفقات النقدية من العمليات غ

             

شغيلية  صا نقد ناتج من شطة ال   ١٧٫١٧١٫٩٤٣    ٣٫٨٤١٫١٧٦   ١٫٤٩١٫٢٧٧  ٢٥٫١٢٧  األ

ة صا نقد ناتج من ثمار شطة االس   -    ٥٣٫١٩٤   -  -  األ

لية صا نقد مستخدم  شطة التمو   ) ٢٤٫٤٨٢٫٧٠٧(    -   -  -  األ

رة تصا تدفقا   ) ٧٫٣١٠٫٧٦٤(    ٣٫٨٩٤٫٣٧٠   ١٫٤٩١٫٢٧٧  ٢٥٫١٢٧   نقدية للف

  
  
  

-١٨-  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة  األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة امل
ر  هيي الثالثة أشهر لف نوالستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
 ربحية / (خسارة) السهم -١٥

ســـاب ربح / (خســـارة) الســـهم األســـاســـ بقســـمة  ن للمجموعة ع املتوســـط املرج لعدد األســـهم  يتم اح ن العادي م ســـوبة إ املســـا ســـارة) امل األرباح / (ا
ــــــهم العادية املصـــــــــدرة   عديل املتوســـــــــط املرج لعدد األســـ ففة، يتم  رة. فيما يتعلق بأرباح / (خســـــــــارة) الســـــــــهم امل ل العادية القائمة خالل الف لتحمل تحو

تمل نة إ أسهم عادية.جميع األسهم العادية امل ز ل أسهم ا ففة، وال تتضمن تحو   ة امل
:  ربحية / (خسارة) السهمتتمثل    فيما ي

  
رة   هيةف رة    الستة أشهر املن هية  ف   الستة أشهر املن

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠    ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠   ٢٠٢١يونيو٣٠  ٢٠٢٢يونيو ٣٠  

ر مدققة)   ر مدققة)  (غ ر    (غ ر مدققة)     مدققة) (غ   (غ

ال سعودي   ال سعودي  ر ال سعودي    رال سعودي   ر   ر

رة خسارة) (/ربح               للف

  ) ١٦٫٥٣٤٫٠١١(    ٢٦٫٨٥٩٫٣٤٤   )٦٫٩٧٩٫٨٥٤(  ١٢٫٤٣١٫٢٤٧   من العمليات املستمرة 

ر املستمرة    ) ٢٢٫٠٠١(    ) ٥٨٦٫٧٣٢(   )١٫٠٩٧٫٦٢١(  )٦٨٧٫٢٤٧(   من العمليات غ

  ١٦٫٥٥٦٫٠١٢(    ٢٦٫٢٧٢٫٦١٢   )٨٫٠٧٧٫٤٧٥(  ١١٫٧٤٤٫٠٠٠ (  

              : األساس السهم (خسارة) /يةربح

  ) ٠٫٣٣(    ٠٫٥٣   )٠٫١٤(  ٠٫٢٥   من العمليات املستمرة 

ر املستمرة    ) ٠٫٠٠(    ) ٠٫٠١(   )٠٫٠٢(  )٠٫٠١(   من العمليات غ

  ٥٠٫٥٤٢٫٣١١    ٥٠٫٥٤٢٫٣١١   ٥٠٫٥٤٢٫٣١١  ٥٠٫٥٤٢٫٣١١   املتوسط املرج لعدد األسهم القائمة 

ففة  السهم(خسارة)  يةربح               امل

  ) ٠٫٣٢(    ٠٫٥٣   )٠٫١٤(  ٠٫٢٤   من العمليات املستمرة 

ر املستمرة    ) ٠٫٠٠(    ) ٠٫٠١(   )٠٫٠٢(  )٠٫٠١(   من العمليات غ

             

  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠   ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  (املعدل) املتوسط املرج لعدد األسهم القائمة

             

ة املتوسط املرج لعدد األسهم القائمة              سو

  ٥٠٫٥٤٢٫٣١١    ٥٠٫٥٤٢٫٣١١   ٥٠٫٥٤٢٫٣١١  ٥٠٫٥٤٢٫٣١١   املتوسط املرج لعدد األسهم القائمة 

  ٤٥٧٫٦٨٩    ٤٥٧٫٦٨٩   ٤٥٧٫٦٨٩  ٤٥٧٫٦٨٩   زنة  ا: أسهم زائدا

  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠   ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  (املعدل) املرج لعدد األسهم القائمةاملتوسط  
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

تصرة األوليةإيضاحات حول القوائم املالية    املوحدة  امل
ر  هيوالستة أشهر ي الثالثة أشهر لف ناملن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  ت
  

  
امة -١٦   أحداث 

رونية لوزارة العدل أن  ــابقة، علمت املجموعة من خالل البوابة اإللك رات ســـــــــ وك ف ــــــــ   صـــــــــــ ـــ رونية لبعض قطع األرا للمجموعة    ملوكةاملامللكية اإللك
كمة. ب اإللغاء بأمر من امل س شطة  ر   أصبحت غ

  
ــ  ــــ ا  ذهتقع قطع األرا ر مربع  ٨١١،٢٨٤، بمســــــاحة إجمالية قدر ا من  م شــــــأة،  الدمام، وتم شــــــراؤ راير    ةخاصــــــ  م التفاقية شــــــراء    وفقاً ،  م٢٠١٠ ف

امل   ا حســـب األصـــول من قبل املجموعة مع االمتثال ال ها   نظمةلأل مكتوبة تم تنفيذ ـــ املتأثرة اململكة العربية الســـعودية.    املعمول  ر قطع األرا عت   ال 
ها كمســـــتودع.    جزء  اســـــتخدامجزءًا من املرافق اإلنتاجية للمجموعة إال أنھ يتم   رية  القوائم املاليةة  قيم ولها م تصـــــرة و األ   دف   املوحدة للمجموعة لية امل

ال سعودي ١٥٧٫٩ بمبلغ   مليون ر
  

خال ذا كما   كمة أو تم اإلعالن عنھ من قبل  ب، لم يتم إخطار املجموعة باإللغاء أو  تار جهات الرســـــميةأمر امل كمة  كما أن  ،  ا ي ألمر امل األســـــاس القانو
ر معروف.    ســــ إم٢٠٢١مايو  ٤غ ا حديًثا  وزارة العدل الســــعودية،  شــــاؤ جنة خاصــــة تم إ ا إ  إعادة ســــندات امللكية   ، قدمت املجموعة التماســــً

ذا األمر. يجة  بؤ بن ذا الوقت، ال يمكن الت ها.   اصة   ا
  

يف -١٧   إعادة تص
يف ع   ر إلعادة التص ناك تأث الية، ولم يكن  رة ا و مو أدناه، ليتوافق مع عرض الف رة املقارنة، كما  يف مبلغ الف رةتم إعادة تص   .نتائج الف

  
تصرة املوحدة األوليةقائمة املركز املا   امل

يف من: :  إعادة تص يف إ ر  ٣١ إعادة تص سم   )(مدققة٢٠٢١د
ات،   ٦٫٦٤٨٫٣٦٨ استخدامموجودات حق صا -مصنع ومعدات   ممتل

  
ن   هيت ري الثالثة والســــــتة أشــــــهر املن ذه ع الربح املعلن عنھ ســــــابًقا لف يف  ســــــارة م  ٢٠٢١يونيو   ٣٠ال تؤثر إعادة التصــــــ والدخل    قائمة الربح أو ا

ـــــامل اآلخر ـــــرة املوحدة   األولية  الشـــ تصـــ ـــــغيلية  امل شـــ شــــــــطة ال ـــــابًقا من األ ها ســـ ـــــرة   األوليةالتدفقات النقدية    قائمةوالتدفقات النقدية املعلن ع تصـــ امل
رة املوحدة ل هية  ذلك التارخ.  ستة أشهرالف   املن

  
تصرة األوليةالقوائم املالية  املوافقة ع -١٨   املوحدة  امل
تصرة  األولية  القوائم املالية  ع إصدار املوافقة تتم   .  م٢٠٢٢  أغسطس ٣املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتارخ   امل
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