نشرة إصدار
تأسســت الرشكــة يف عــام 1414هـــ كمؤسســة لصاحبهــا محمــد عبــد اللــه الصمعــاين بــرأس مــال قــدره  100,000ريــال وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري ملدينــة بريــدة برقــم  1131012302بتاريــخ 1414/08/20هـــ املوافــق
1994/02/01م .وهــي اآلن رشكــة مســاهمة ســعودية مقفلــة مبوجــب القـرار الــوزاري رقــم ق 26/بتاريــخ 1438/02/03هـــ املوافــق 2016/11/03م والســجل التجــاري رقــم ( )1131012302بتاريــخ 1438/02/08هـــ املوافــق
2016/11/08م
طــرح( )225,000ســهم عــادي جديــد مــن خــال زيــادة رأس املــال والتــي متثــل  %20مــن رأس مــال رشكــة مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنيــة بعــد الطــرح ،وذلــك مــن خــال طــرح االســهم الجديــدة
بســعر ( )78ريــال ســعودي للســهم الواحــد (مــع قيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل وقدرهــا  10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد)
تأسســت الرشكــة يف عــام 1414هـــ كمؤسســة لصاحبهــا محمــد عبــد اللــه الصمعاين برأس مــال قــدره  100,000ريال وتم قيدها بالســجل التجاري ملدينــة بريدة برقــم  1131012302بتاريــخ 1414/08/20هـــ املوافــق 1994/02/01م.
وهــي اآلن رشكــة مســاهمة ســعودية مقفلــة مبوجــب القرار الوزاري رقــم ق 26/بتاريــخ 1438/02/03هـ املوافق 2016/11/03م والســجل التجاري رقــم ( )1131012302بتاريــخ 1438/02/08هـ املوافــق 2016/11/08م
فرتة الطرح  18يوم تبدأ يوم اإلثنني 1438/05/02هـ (املوافق 2017/01/30م) حتى نهاية يوم الخميس 1438/05/19هـ (املوافق 2017/02/16م)

شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
بدايــة تاسســت رشكــة مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنيــة (يشــار إليهــا فيــا بعــد
بـ«الرشكــة» أو «املصــدر») كمؤسســة فرديــة تحــت اســم مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنية
لصاحبــه محمــد عبداللــه الصمعــاين مبوجــب الســجل التجــاري رقــم  1131012302بتاريــخ
1414/08/20هـــ بــرأس مــال  100,000مئــة ألــف ريــال .وبتاريــخ 1437/03/23هـــ املوافــق
2016/01/04م تــم تحويــل املؤسســة إىل رشكــة ذات مســؤولية محــدودة تحــت اســم رشكــة
مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنيــة برأســال قــدره  6,500,000ريــال ســعودي وتــم قيدهــا
يف الســجل التجــاري يف مدينــة بريــدة ،املدينــة الصناعيــة برقــم  .1131012302وبتاريــخ
1438/02/8هـــ املوافــق 2016/11/08م .تــم تحويــل الرشكــة إىل رشكــة مســاهمة مقفلــة تحــت
اســم رشكــة مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنيــة مبوجــب القـرار الــوزاري رقــم ق 26/بتاريــخ
1438/02/03هـــ املوافــق 2016/11/03م ،والســجل التجــاري رقــم  1131012302وبــرأس مــال
قــدره تســعة ماليــن ( )9,000,000ريــال ســعودي مقســم إىل تســعمئة ألــف ( )900,000ســهم
عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عــرة ( )10ريــال ســعودي للســهم الواحــد .حيــث متــت تغطيــة
الزيــادة يف رأس املــال مــن خــال رســملة مبلــغ وقــدره مليونــان وخمســمئة ألــف ()2,500,000
ريــال ســعودي مــن أربــاح املؤسســة املبقــاة .ويبلــغ رأس مــال الرشكــة الحــايل تســعة ماليــن
( )9,000,000ريــال ســعودي بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل قدرهــا عــرة ( )10ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد («االســهم»).

• أي أشــخاص اعتباريــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثامري يف اململكــة وحســاب لــدى مركــز
اإليــداع.
• أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثامري يف اململكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع،
ويســتوفون أي مــن املعايــر اآلتيــة:
 أن يكــون قــد قــام بصفقــات يف أســواق األوراق املاليــة اليقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعــن مليــون ريــالســعودي والتقــل عــن عــر صفقــات يف كل ربــع ســنة خــال االثنــي عــرة شــهرا ً املاضيــة.
 أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراقــه املاليــة عــرة ماليــن ريــال ســعودي خــال االثنــي عــرةشــهرا ً املاضيــة.
 أن يكون حاصالً عىل الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.• أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ســوف تكــون أســهم الرشكــة أســهامً عاديــة مــن فئــة واحــدة تضــم أســهم املســاهمني املؤسســن وأســهم
االكتتــاب ،واليعطــي أي مســاهم أي حقــوق تفضيليــة ،حيــث مينــح كل ســهم حاملــه الحــق يف صــوت واحــد,
وتســتحق األســهم املطروحــة لالكتتــاب نصيبهــا مــن أيــة أربــاح تعلنهــا الرشكــة اعتبــارا ً مــن تاريــخ بــدء فــرة
االكتتــاب والســنوات املاليــة التــي تليهــا( .فض ـاً راجــع قســم رقــم  « 6سياســة توزيــع األربــاح» مــن هــذه
النــرة).
ســيبدأ املستشــار املــايل باســتالم طلبــات االكتتــاب يف يــوم اإلثنــن 1438/05/02هـــ (املوافــق 2017/01/30م)،
ويســتمر ملــدة ( )18يــوم لينتهــي بنهايــة يــوم الخميــس 1438/05/19هـــ (املوافــق 2017/02/16م).
يجــب عــى كل مكتتــب االكتتــاب بـــ ( )500ســهم كحــد أدىن ،بينــا الحــد األقــى هــو ( )56,249ســهم.
وســيتم تخصيــص العــدد املتبقــي مــن األســهم املطروحــة لالكتتــاب (إن وجــد) عــى أســاس تناســبي بنــا ًء عــى
نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إىل إجــايل األســهم املطلــوب االكتتــاب فيهــا.
وســوف تعــاد أمــوال فائــض االكتتــاب (إن وجــدت) إىل املكتتبــن األفـراد دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات.
وســوف يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيص النهــايئ ورد الفائــض (إن وجــد) يف موعد أقصــاه 1438/05/22هـ
(املوافــق 2017/02/19م) (فضــا راجــع قســم رقــم « 8رشوط وتعليــات الطــرح»).

• أشخاص مرخص لهم يترصفون لحسابهم الخاص.
• عمــاء شــخص مرخــص لــه يف مامرســة أعــال اإلدارة رشيطــة أن يكــون الشــخص املرخــص
لــه قــد تــم تعيينــه بــروط متكنــه مــن اتخــاذ القـرارات الخاصــة بقبــول املشــاركة يف الطــرح
واالســتثامر يف الســوق املوازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إىل الحصــول عــى موافقــة
مســبقة منــه.
• حكومــة اململكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق،
وأي ســوق ماليــة أخــرى تعــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
• الرشكات اململوكة من الحكومة ،مبارشة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
• الرشكات والصناديق املؤسسة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• صناديق االستثامر.
• مستثمرون أجانب مؤهلون.

املســاهمون الحاليــون يف الرشكــة واملذكــورة أســاؤهم ونســب ملكيتهــم يف رأس مــال الرشكــة يف الصفحــة (ز
مــن هــذه النــرة) ميتلكــون مــا مجموعــه تســعمئة ألــف ( )900,000ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا
عــرة ( )10ريــال ســعودي للســهم الواحــد متثــل نســبة  %80مــن إجــايل رأس مــال الرشكــة بعــد االكتتــاب،
وبالتــايل فإنهــم ســيحتفظون بعــد اكتــال الطــرح بحصــة مســيطرة يف الرشكــة .كــا أن املســاهمني الكبــار
يف الرشكــة والذيــن ميلكــون  %5أو أكــر مــن أســهمها هــم املذكــور أســاؤهم ونســب ملكيتهــم يف رأس مــال
الرشكــة عــى الصفحــة (ز) مــن هــذه النــرة.

تتمثــل عمليــة الطــرح («الطــرح») بطــرح ( )225,000ســهم عــادي (يشــار إليهــا جميع ـاً بـــ
«اســهم الطــرح» ويشــار كل منهــا بـــ «ســهم الطــرح») بســعر طــرح يبلــغ ( )78ريــال ســعودي
للســهم الواحــد («ســعر الطــرح») واملتضمــن قيمــة اســمية قدرهــا عــرة ( )10ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،ومتثــل أســهم الطــرح مــا نســبته  %20مــن
رأس املــال املصــدر للرشكــة ،ويقتــر االكتتــاب يف أســهم الطــرح عــى املســتثمرين املؤهلــن
وهــم:

مل يســبق تــداول أســهم الرشكــة يف أي ســوق لألســهم ســواء داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا
قبــل الطــرح .وقــد تقدمــت الرشكــة بطلــب لــدى الهيئــة لتســجيل األســهم وقبــول اإلدراج يف الســوق
املوازيةوقــد تــم تقديــم كافــة املســتندات املؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة والوفــاء باملتطلبــات املتعلقــة بذلــك
كافــة.

المستشار المالي

تحتــوي نــرة اإلصــدار هــذه عــى معلومــات تــم تقدميهــا حســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج يف الســوق املوازيــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية (واملشــار إليهــا بـ«الهيئــة») ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة
الذيــن تظهــر أســاؤهم عــى الصفحــة (د) مجتمعــن ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة يف نــرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجـراء جميــع الدراســات املمكنــة وإىل الحــد املعقــول ،أنــه ال
توجــد أي وقائــع أخــرى ميكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا يف هــذه النــرة إىل جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة.
وال تتحمــل الهيئــة ورشكــة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النــرة ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذه النــرة أو اكتاملهــا ،وتخليــان أنفســهام رصاحــة مــن أي مســؤولية مهــا كانــت عــن أي خســارة
تنتــج عــا ورد يف هــذه النــرة أو عــن االعتــاد عــى أي جــزء منهــا .ويجــب عــى الراغبــن يف رشاء األســهم املطروحــة مبوجــب هــذه النــرة تحــري مــدى صحــة املعلومــات املتعلقــة باألســهم محــل الطــرح .ويف حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه
النــرة ،يجــب استشــارة مستشــار مــايل مرخــص لــه».
								

صدرت هذه النرشة بتاريخ 1438/04/13هـ (املوفق 2017/01/11م)

أ

إشـعـار هـــام
تقــدم هــذه النشــرة تفاصيــل كاملــة عــن المعلومــات المتعلقــة بشــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة والمشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ«الشــركة» أو «المصــدر»،
وعــن األســهم محــل الطــرح .وعنــد التقــدّ م بطلــب االكتتــاب فــي األســهم ،ســتتم معاملــة المســتثمرين علــى أســاس أن طلباتهــم تســتند إلــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه
النشــرة والتــي يمكــن الحصــول علــى نســخ منهــا مــن المستشــار المالــي ،أو الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الســوق الماليــة ( )www.cma.org.saأو موقــع شــركة
الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) (.)www.tadawul.com.sa
ع ّينت الشركة مجموعة بي أم جي المالية («بي إم جي») كمستشار مالي لها في هذا الشأن.

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى تفاصيــل تــم تقديمهــا حســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن الهيئــة ،ويتحمــل أعضــاء
مجلــس اإلدارة الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــة (د) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون حســب
علمهــم واعتقادهــم بعــد إجــراء الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل
أي إفــادة واردة هنــا مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة ،وال تعطيــان أي تأكيــدات
تتعلــق بدقــة هــذه النشــرة أو اكتمالهــا ،وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو عــن االعتمــاد
علــى أي جــزء منهــا .ويجــب علــى الراغبيــن فــي شــراء األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل الطــرح.
وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه النشــرة ،يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص مــن هيئــة الســوق الماليــة.
قامــت الشــركة بالتحريــات المعقولــة للتأكــد مــن صحــة المعلومــات التــي تضمنهــا هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا .ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو مستشــارها
المالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة الذيــن تظهــر اســماؤهم فــي الصفحــات (د/هـــ/و) أي ســبب لالعتقــاد بــأن المعلومــات الــواردة عــن الســوق والقطاعــات تعتبــر
غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا ،إال أنــه لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة مــن المعلومــات المدرجــة فــي هــذه النشــرة عــن الســوق والقطاعــات .وعليــه فإنــه ال يوجــد أي
بيــان أو ضمــان بصحــة أو اكتمــال هــذه المعلومــات.
إن المعلومــات التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغيــر ،وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بالوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم التــي
يمكــن أن تتأثــر بصــورة ســلبية بالتطــورات المســتقبلية مثــل التضخــم والضرائــب ومعــدالت الفائــدة ،أو غيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية الخارجــة عــن
نطــاق ســيطرة الشــركة .وال ينبغــي اعتبــار تقديــم هــذه النشــرة وال أيــة تعامــل شــفهي أو كتابــي أو مطبــوع فيمــا يتعلــق باألســهم الجديــدة بأنــه وعــد أو تعهــد أو إقــرار
فيمــا يتعلــق باألربــاح أو النتائــج أو األحــداث المســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن الشــركة أو المســاهمين المؤسســين أو أي مــن مستشــاريهم للمشــاركة فــي هــذا الطــرح .وتعتبــر المعلومــات
الموجــودة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ذات طبيعــة عامــة وتــم إعدادهــا بــدون األخــذ باالعتبــار أهــداف المســتثمر الفرديــة أو الوضــع المالــي لــه أو االحتياجــات
االســتثمارية الخاصــة بــه .ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار قبــل اتخــاذ قــراره باالســتثمار مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة بخصــوص االســتثمار
لتقييــم مــدى مالئمــة المعلومــات المدرجــة فــي هــذه النشــرة بالنســبة لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه.

تـــنـــويـــه
يجــب دراســة قســمي “إشــعار هــام” و”عوامــل المخاطــرة” الوارديــن فــي نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار فــي أســهم االكتتــاب وفــق
هــذه النشــرة.

ب

المعلومات المالية

ت ـ ّم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة (وذلــك كمؤسســة فرديــة ســابقاً) للفتــرة الممتــدّ ة مــن  31ديســمبر 2013م وحتــى  31ديســمبر 2015م ،كمــا
واإليضاحــات المرفقــة بهــا والتــي تــم إدراجهــا فــي هــذه النشــرة وفق ـا ً للمعاييــر المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ت ّمــت مراجعــة القوائــم الماليــة الســابقة للشــركة مــن قبــل مدققــي الحســابات الســادة /الموســى محاســبون قانونيــون واستشــاريون لعــام 2015م ،والســادة/
الربيــش محاســبون ومراجعــون قانونيــون لعامــي 2013م و 2014م ،كمــا ســتتم مراجعــة التقاريــر الماليــة للعشــر أشــهر األولــى مــن 2016م مــن قبــل
مدققــي الحســابات الســادة /الموســى محاســبون قانونيــون واستشــاريون (وذلــك كشــركة فرديــة محــدودة المســؤولية) حيــث تحويــل المصنــع مــن شــركة فرديــة
محــدودة المســؤولية إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة فــي شــهر نوفمبــر 2016م.
ُتصدر الشــركة بياناتها المالية باللاير الســعودي (ر.س).

التوقعات واإلفادات المستقبلية
ت ـ ّم إعــداد التوقعــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات محــددة ومعلنــة .وقــد تختلــف ظــروف العمــل فــي المســتقبل اختالف ـا ً جوهري ـا ً عــن
االفتراضــات المســتخدمة وبالتالــي ال تحتــوي هــذه النشــرة علــى أي إقــرار أو ضمــان أو تأكيــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو كمــال هــذه التوقعــات.
تمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذه النشــرة والتــي ال تعــد حقائــق تاريخيــة ،بيانــات مســتقبلية يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــال مــا تســتخدمه
مــن كلمــات ذات داللــة مســتقبلية مثــل «يعتــزم»« ،يٌقــدِّ ر»« ،يعتقــد»« ،ينــوي»« ،يتوقــع»« ،مــن المتوقــع»« ،ينبغــي»« ،يمكــن»« ،مــن الممكــن»،
«يحتمــل»« ،مــن المحتمــل»« ،ســوف»« ،قــد» ،بصيغــة النفــي أو اإلثبــات ،وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى ،والتــي تــدل
علــى الحديــث عــن المســتقبل .وتعكــس إفــادات التوقعــات المســتقبلية هــذه وجهــات نظــر الشــركة حاليــا ً بشــأن األحــداث المســتقبلية ،ولكــن دون أن تكــون
ضمان ـا ً لــأداء المســتقبلي .يمكــن أن تتســبب الكثيــر مــن العوامــل فــي اختــاف النتائــج الفعليــة للشــركة وأدائهــا وإنجازاتهــا بصــورة جوهريــة عــن النتائــج
أو األداء أو االنجــازات المســتقبلية التــي قــد تع ِّبــر عنهــا أو توحــي بهــا إفــادات التوقعــات المســتقبلية هــذه.
بعــض المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن يكــون لهــا هــذا األثــر ،مذكــورة بتفصيــل أكثــر فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة (فضـاً راجــع القســم « 2عوامــل
المخاطــرة») .وإذا تبيــن أن أي ـا ً مــن االفتراضــات غيــر دقيقــة أو صحيحــة ،فــإن النتائــج الفعليــة قــد تتغيــر بصــورة جوهريــة عــن النتائــج المذكــورة فــي هــذه
النشــرة.

ج

دليل الشركة

عنوان الشركة

شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية
المدينــة الصناعيــة
ص.ب  ،1364بريده
المملكة العربية الســعودية
هاتف+ 966163220055 :
فاكس + 966163220056 :
الموقــع االلكترونيwww.sgp.com.sa :
البريــد االلكترونيinfo@sgp.com.sa :
أعضــاء مجلس اإلدارة

أعضــاء مجلس اإلدارة

المصدر :الشركة

ممثلي الشركة

بندر محمــد الصمعاني
الرئيــس التنفيذي
المدينــة الصناعية
ص.ب  ،1364بريده
المملكة العربية الســعودية
هاتف+ 966163220055 :
فاكس + 966163220056 :
البريــد االلكترونيbander@sgp.com.sa :

عبدهللا محمــد الصمعاني
عضــو مجلس اإلدارة
المدينــة الصناعية
ص.ب  ،1364بريده
المملكة العربية الســعودية
هاتف+ 966163220055 :
فاكس + 966163220056 :
البريــد االلكترونيab@sgp.com.sa :

د

مسجل األسهم

تداول
أبــراج التعاونيــة 700 ،طريــق الملك فهد ،الرياض
ص ب  - 60612الريــاض 11555
المملكة العربية الســعودية
هاتــف+966 )11( 218 9999 :
فاكــس+966 )11( 218 9090 :
www.tadawul.com.sa
المستشارون

المستشــار المالي
مجموعــة بــي أم جي المالية
المخمل بالزا ،شــارع فلسطين
ص.ب ،52972 .جــدة  21573المملكة العربية الســعودية
هاتف +966 12 668 1777:فاكس+966 12 668 1888:
الموقــع االلكترونيwww.bmg.com.sa :
البريــد االلكترونيinfo@bmg.com.sa :

المحاســب القانونــي لعامي 2015م و 2016م
الموســى محاســبون قانونيون واستشاريون
الرياض ,شــارع العليا العام ،مجمع الموســى مكتب 474
ص.ب 365753 :الريــاض  11393المملكــة العربية الســعودية
هاتــف + 966 11 4610784 :فاكــس+ 966 11 4610769 :
البريــد اإللكترونيmousa@almousacpa.com :
الموقــع اإللكترونيwww.almousacpa.com :

المحاســب القانونــي لعامي 2013م و 2014م
الربيــش محاســبون ومراجعــون قانونيــون
بريدة
ص.ب 2491 :بريــدة المملكــة العربية الســعودية
هاتــف +966 16 325 0625 :فاكــس+966 16 325 1657 :
البريد االلكتروني:

هـ

تنويه
أعطــت جميــع الجهــات المذكــورة أعــاه موافقاتهــا الكتابيــة علــى اإلشــارة إلــى اســمها وشــعارها ومعلومــات االتصــال الخاصــة بهــا ،وعلــى نشــر إفادتهــا فــي
هــذه النشــرة وفــي هــذا الســياق ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المحاســب القانونــي لعامــي 2013م و 2014م ،الربيــش محاســبون ومراجعــون قانونيــون ،ليــس
لديــه شــعار أو موقــع الكترونــي ،وعلــى ذلــك ،فقــد اعطــى موافقتــه الكتابيــة علــى اســتخدام اســمه وعناويــن اتصالــه فقــط .ولــم يتــم ســحب هــذه الموافقــة
حتــى تاريــخ هــذه النشــرة .تجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع هــذه الجهــات والعامليــن فيهــا أو أي مــن أقربائهــم ال يملكــون أســهما ً أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا
فــي الشــركة أو أي تابــع لهــا.

األشخاص المرخص لهم عرض األوراق المالية وبيعها

مجموعــة بــي أم جي المالية
المخمل بالزا ،شــارع فلسطين
ص.ب ،52972 .جــدة  21573المملكة العربية الســعودية
هاتف +966 12 668 1777:فاكس+966 12 668 1888:
الموقــع االلكترونيwww.bmg.com.sa :
البريــد االلكترونيinfo@bmg.com.sa :

و

ملخص االكتتاب

ز

الشركة

شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بســجل
تجــاري رقــم  1131012302وبموجــب القــرار الــوزاري رقــم ق 26/بتاريــخ 1438/02/03هـــ الموافــق 2016/11/03م.
تأسســت الشــركة فــي عــام 1414هـــ كمؤسســة لصاحبهــا محمــد عبــد هللا الصمعانــي بــرأس مــال قــدره  100,000لاير وتــم قيدهــا بالســجل
التجــاري لمدينــة بريــدة برقــم  1131012302بتاريــخ 1414/08/20هـــ الموافــق 1994/02/01م

ملخص أنشــطة الشركة

تقــوم الشــركة بتقديــم حلــول متكاملــة ألنظمــة التخزيــن والمناولــة بأنواعهــا المتعــددة ،حيــث تقــوم بتصنيــع وتوريــد الطبليــات بجميــع
أنواعهــا الحديديــة والخشــبية والبالســتيكية والبالتــات واألرفــف ،وذلــك للمســاهمة فــي حلــول التخزيــن والمناولــة.
وتفخــر الشــركة بأنهــا شــركة صناعيــة ســعوديه متخصصــة تضمــن جــودة منتجاتنــا حيــث إنهــا صناعــه ســعوديه بالكامــل مطبقيــن مبــدأ
إدارة الجــودة الشــاملة ( )TQMفــي مصنعهــا.

رأس مال الشــركة قبل الطرح

 9,000,000لاير سعودي.

عدد األســهم قبل الطرح

 900,000ســهم عادي مدفــوع القيمة بالكامل.

القيمة االســمية للسهم

 10لاير للســهم الواحد.

المســاهمون الكبار

هناك  6مســاهمين كبار في الشــركة يملك كل منهم  %5أو أكثر من أســهم رأس مال الشــركة وهم:

سعر الطرح

( )78لاير ســعودي للســهم ،تدفع بالكامل عند االكتتاب.

عدد األســهم المطروحة

( )225,000ســهم عادي مدفوعــة القيمة بالكامل.

إجمالــي عدد األســهم بعد الطرح

( )1,125,000ســهم عادي مدفوعــة القيمة بالكامل.

نســبة األســهم المطروحــة مــن رأس
المــال

طرح نســبة  %20من رأســمال الشــركة وذلك بعد زيادة رأس مال الشــركة إلى  1,125,000ســهم.

إجمالــي قيمة الطرح

( )17,550,000لاير سعودي.

اســتخدام متحصالت الطرح

تقــدر إجمالــي متحصــات الطــرح بحوالــي ( )17,550,000لاير ســعودي ،يخصــم منهــا إجمالــي مصاريــف الطــرح البالغــة ()1,000,000
لاير ســعودي والتــي تشــمل أتعــاب كل مــن المستشــار المالــي باإلضافــة إلــى للمحاســبين المعديــن للتقاريــر ،ومصاريــف فتــح حســاب االمانــة
ومصاريــف التســويق والطبــع والتوزيــع ومصاريــف أخــرى متعلقــة بالطــرح.
ســوف تســتخدم الشــركة صافــي المتحصــات مــن الطــرح للتوســعات المســتقبلية للشــركة .الرجــاء مراجعــة القســم رقــم « 7اســتخدام
متحصــات الطــرح».

فئات المســتثمرين المســتهدفين

المســتثمرون المؤهلون :أي من األشــخاص اآلتي بيانهم:
• أشــخاص مرخص لهم يتصرفون لحســابهم الخاص.
• عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن
اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول
علــى موافقــة مســبقة منــه.
• حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة،
أو مركــز اإليــداع.
• الشــركات المملوكــة مــن الحكومة ،مباشــرة أو عن طريق مديــر محفظة خاصة.
• الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية.
• صناديق االســتثمار.
• مســتثمرون أجانب مؤهلون.
• أي أشــخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حســاب اســتثماري في المملكة وحســاب لدى مركز اإليداع.
• أشــخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حســاب اســتثماري في المملكة وحســاب لدى مركز اإليداع ،ويســتوفون أي من المعايير اآلتية:
 أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة اليقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون لاير ســعودي والتقــل عــنعشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
 أن يتجاوز متوســط حجم محفظة أوراقه المالية عشــرة ماليين لاير ســعودي خالل االثني عشــرة شــهراً الماضية. أن يكــون حاصـاً علــى الشــهادة العامــة للتعامل فــي األوراق المالية المعتمدة مــن قبل الهيئة. -أي أشــخاص آخريــن تحددهم الهيئة.

طريقة اإلكتتاب

ســوف يوفــر المستشــار المالي نماذج طلبــات االكتتاب للمســتثمرين المؤهلين.

الحــد األدنــى لعــدد األســهم التــي

 500سهم.

يمكــن االكتتــاب فيهــا
قيمــة الحــد األدنــى لعــدد األســهم التــي

 39,000لاير سعودي.

يمكــن األكتتــاب فيهــا
الحــد األعلــى لعــدد األســهم التــي

 56.249سهم.

يمكــن االكتتــاب فيهــا
قيمــة الحــد األعلــى لعــدد األســهم

 4,387,422لاير سعودي.

التــي يمكــن االكتتــاب فيهــا
فترة الطرح

( )18يــوم تبــدأ يــوم اإلثنيــن 1438/05/02هـــ (الموافــق 2017/01/30م) حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1438/05/19هـــ (الموافــق
2017 /02 /16م).

طريقــة التخصيص ورد الفائض

ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بتاريــخ 1438/05/22هـــ (الموافــق 2017/02/19م) (انظــر قســم  «8شــروط وتعليمــات
الطــرح ») .وســوف يتــم إعــادة مبالــغ فائــض االكتتــاب ،إن وجــدت ،إلــى المكتتبيــن دون خصــم أي رســوم أو اســتقطاعات مــن قبــل
المستشــار المالــي .وســوف يتــم اإلشــعار بالتخصيــص النهائــي وإعــادة مبالــغ فائــض االكتتــاب ،إن وجــدت ،فــي موعــد أقصــاه فــي
تاريــخ 1438/05/22هـــ (الموافــق 2017/02/19م).

ح

األحقيــة في األرباح

تســتحق األســهم الجديــدة المطروحــة أي أربــاح تعلنها الشــركة بعد بداية فترة الطرح وفي الســنوات الماليــة التي تليها.

حقوق التصويت

للشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن األســهم وهــي أســهم عاديــة ،ويمنــح كل ســهم صاحبــه الحــق فــي صــوت واحــد فــي الجمعيــات العامــة ويجــب
اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة.

القيود المفروضة على األســهم

يجــوز ألي شــخص أو مجموعــة أشــخاص تظهــر نشــرة اإلصــدار أنهــم يملكــون أســهما ً فــي المصــدر التصــرف فــي تلــك األســهم بعــد
انقضــاء مــدة االثنــي عشــر شــهراً دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة الهيئــة.

عوامل المخاطرة

هنــاك عوامــل مخاطــرة معينة تتعلق باالســتثمار فــي هذا الطرح ،ويمكن
تصنيــف هــذه المخاطر فــي (أ) المخاطر المتعلقة بعمليات الشــركة.
(ب) المخاطــر المتعلقــة بالســوق.
(جـــ) المخاطــر المتعلقــة باألســهم.
فضالً راجع القســم رقــم « 2عوامل المخاطرة».

األســهم التي ســبق للمصدر إدراجها

لم يوجد قبل هذا الطرح أي ســوق لتداول أســهم الشــركة في المملكة العربية الســعودية أو في أي مكان آخر.

تنويــه :يجــب دراســة قســمي “إشــعار هــام” و”عوامــل المخاطــرة” الوارديــن فــي نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار فــي أســهم االكتتــاب وفــق هــذه
النشــرة.

تواريخ مهمة للمكتتبين

الحدث

التاريخ

فترة الطرح

يــوم اإلثنيــن 1438/05/02هـــ (الموافــق 2017/01/30م) حتــى نهايــة يــوم
الخميــس 1438/05/19هـــ (الموافــق 2017/02/16م).

اخــر موعــد لتقديم الطلبات وســداد قيمة االكتتاب

يــوم الخميــس 1438/05/19هـ (الموافق 2017/02/16م).

اإلشــعار بالتخصيص النهائي لألســهم

يــوم األحد 1438/05/22هـ (الموافق 2017/02/19م).

إعــادة مبالــغ االكتتــاب الفائضة (في حــال تجاوز حد االكتتاب)

يــوم األحد 1438/05/22هـ (الموافق 2017/02/19م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول األســهم في الســوق الموازية

يتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات
واالنتهــاء مــن جمــع اإلجــراءات النظاميــة ذات العالقــة .وســيتم االعــان عــن
بــدء تــداول األســهم فــي الصحــف المحليــة وموقــع تــداول االلكترونــي

إن الجــدول الزمنــي والتواريــخ المشــار إليهــا أعــاه تقريبيــة وســوف يتم اإلعالن عن التواريــخ الفعلية من خالل الصحافــة المطبوعة (الصحف اليوميــة المحلية).

ط

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصــر الطــرح علــى المســتثمرين المؤهلين وهم أي من األشــخاص اآلتي بيانهم:
• أشــخاص مرخص لهم يتصرفون لحســابهم الخاص.
• عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات
الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
• حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز
اإليداع.
• الشــركات المملوكــة مــن الحكومة ،مباشــرة أو عن طريق مديــر محفظة خاصة.
• الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية.
• صناديق االستثمار.
• مســتثمرون أجانب مؤهلون.
• أي أشــخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حســاب اســتثماري في المملكة وحســاب لدى مركز اإليداع.
• أشــخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حســاب اســتثماري في المملكة وحســاب لدى مركز اإليداع ،ويســتوفون أي من المعايير اآلتية:
 أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق المالية اليقل مجمــوع قيمتها عن أربعين مليون لاير ســعودي والتقل عنعشــر صفقات في كل ربع ســنة خالل االثني عشــرة شــهراً الماضية.
 أن يتجاوز متوســط حجم محفظة أوراقه المالية عشــرة ماليين لاير ســعودي خالل االثني عشــرة شــهراً الماضية. أن يكــون حاصـاً علــى الشــهادة العامــة للتعامل فــي األوراق المالية المعتمدة مــن قبل الهيئة.• أي أشــخاص آخريــن تحددهم الهيئة.
يجــب تعبئــة نمــاذج طلبــات االكتتــاب طبق ـا ً للتعليمــات الــواردة فــي القســم « 8شــروط وتعليمــات الطــرح» مــن هــذه النشــرة .ويجــب علــى كل مكتتــب أن يوافــق
علــى كل الفقــرات الــواردة فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب ذات العالقــة .تحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب بصــورة جزئيــة أو كليــة ،فــي حالــة
عــدم اســتيفاء أي مــن شــروط االكتتــاب .وال يســمح بتعديــل طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد اســتالمه مــن المستشــار المالــي إذ ُيعتبــر طلــب االكتتــاب عندئــذ اتفاقـا ً
ملزم ـا ً بيــن المكتتــب والشــركة (فض ـاً راجــع قســم « شــروط و تعليمــات االكتتــاب»).

ي

ملخص للمعلومات األساسية

يعــد هــذا الملخــص نبــذة موجــزة عــن المعلومــات المدرجــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه وال يشــتمل علــى كافــة المعلومــات التــي قــد تهــم المكتتبيــن .ويجــب علــى
مســتلم هــذه النشــرة قراءتهــا بالكامــل قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي أســهم الشــركة .وقــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات الموجــودة فــي هــذه النشــرة تحــت
قســم التعريفــات.

خلفية عن الشــركة
تــزاول شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية نشــاطها في المجــال الصناعي منذ 1414/08/20هـ.
ويعتبــر النشــاط الرئيــس الــذي تقــوم بــه الشــركة هــو تقديــم حلــول متكاملــة ألنظمــة التخزيــن بأنواعهــا المتعــددة .حيــث تقــوم الشــركة بتصنيــع وتوريــد جميــع
أنــواع األرفــف ومنصــات التخزيــن ،وقامــت الشــركة بالتوســع لتفتــح المجــال لتصنيــع العديــد مــن المنتجــات الخاصــة بحلــول التخزيــن والمناولــة بقــدرات
إنتاجيــة عاليــة وبخــواص مرنــه.
وبمــرور الوقــت ونتيجــة لتطــور الســوق وضــرورة مواكبــة محــاور التنميــة قامــت الشــركة بعمــل إتفاقيــات مــع شــركات عالميــة الســتيراد منتجــات جديــدة
للســوق الســعودي فــي نشــاط أنظمــة التخزيــن والرافعــات الشــوكية.
تأسســت الشــركة فــي عــام 1414هـــ كمؤسســة لصاحبهــا محمــد عبــد هللا الصمعانــي بــرأس مــال قــدره  100,000لاير وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري لمدينــة
بريــدة برقــم  1131012302بتاريــخ 1414/08/20هـــ الموافــق 1994/02/01م.
بتاريــخ 1437/03/23هـــ الموافــق 2016/01/04م تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت اســم شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات
المعدنيــة برأســمال قــدره  6,500,000لاير ســعودي وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري فــي مدينــة بريــدة ،المدينــة الصناعيــة برقــم .1131012302
بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي الشــركة بتاريــخ 1438/01/15هـــ وبموجــب القــرار الــوزاري رقــم ق 26/بتاريــخ 1438/02/3هـــ تــم تحويــل شــركة مصنــع
الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة تحــت مســمى شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات
المعدنيــة برأســمال قــدره  9,000,000لاير ســعودي .وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري فــي مدينــة بريــدة – المدينــة الصناعيــة برقــم  1131012302وتاريــخ
1438/02/08هـ

رسالة الشركة واستراتيجيتها

رؤية الشركة:
تســعى الشــركة بخبراتهــا وقيمهــا لترســيخ عالمتهــا لكــي تصــل إلــى الريــادة بمنتجاتهــا وبتقديــم أفضــل الحلــول لإليفــاء باحتياجــات عمالئهــا فــي مجــال
التخزيــن والمناولــة وذلــك بااللتــزام بتطبيــق معاييــر الجــودة والســامة .

رسالة الشركة:
افضــل الحلــول للتخزيــن والمناولة بإبداع فكري نحــو جودة عالمية.

قيم الشركة:
 الجودة الطموح التميز فــي خدمة العمالء االبــداع واالبتكار والتكيف مع تغيرات الســوق -المعرفــة والتعلم

ك

نشاط الشركة:
تقــدم الشــركة الخدمــات لحلول التخزين والمناولــة والتي تتضمن:
 .1أنظمــة األرفــف ذات األحمال الثقيلــة .ومن ضمنها:
•

رفــوف الحمولــة التقليدية بنظام .Pallet Racking

•

رفــوف الحمولــة ذات الممــرات الضيقة(. Very Narrow Asil (VNA

•

رفــوف الحمولــة التقليديــة المزدوجة.Double Deep Pallet Racking

•

رفــوف الحمولــة التقليدية بنظام .Flow Racking

 .2األرفــف المتحركــة الخفيفة . Mobile Shelves
 .3نظــام التخزيــن في الممرات Drive –in Racking System
 .4أنظمــة التخزيــن المكوكية Shuttle racking system

اســتراتيجية الشركة
تعمــل الشــركة علــى تعزيــز موقعهــا كاألفضــل محليــا ً فــي صناعــة الطبليــات الحديديــة والخشــبية والبالســتيكية وأنظمــة أرفــف التخزيــن .وذلــك عــن طريــق
إضافــة منتجــات جديــدة بنــاء علــى طلبــات العمــاء واحتياجــات الســوق .والعمــل علــى زيــادة قدرتهــا الفنيــة وتنميــة المــوارد البشــرية وتدريبهــا مــن خــال
وضــع برامــج تدريــب شــاملة لتطويــر مهــارات وخبــرات الموظفيــن باإلضافــة إلــى وضــع نظــام متكامــل لتقييــم أداء الشــركة وموظفيهــا ومراجعتــه بشــكل دوري.
باإلضافــة إلــى مراقبــة الســوق والتأقلــم الســريع مــع تغيــرات الســوق واالســتفادة منهــا فــي تحســين إيــرادات الشــركة وربحيتهــا.

ملخص المزايا التنافسية للشركة
• طلــب متزايــد لمنتجــات الشــركة ،وخصوصـا ً األرفــف ،نظــراً لكونها متطلب من قبــل البلديات وهيئة الغذاء والــدواء ،باالضافة إلى ارتفاع
إيجــار األراضــي والمســتودعات ،ممــا زاد الطلب على ايجاد حلــول تخزينية.
• قلــة المنافســين أصحــاب صناعــة محلية قوية الجودة.
• وجــود ســابقة اعمال مع عــدد وفير من العمالء.
• مســاندة المنتجات الســعودية وايضا الصادرات الســعودية أدى الي نمو كبير في الســوق الســعودي.
• خبــرة اإلدارة التنفيذيــة ومعرفتها بالســوق.
• االهتمــام بالعمالء.
• توظيــف التكنولوجيا.

ملخص اآلداء والمؤشرات المالية
يجــب قــراءة المعلومــات الماليــة للشــركة والــواردة أدنــاه مقرونــة مــع القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة وااليضاحــات المتعلقــة بهــا المضمنــة فــي القســم ()9
مــن هــذه النشــرة «القوائــم الماليــة المدققــة».
يســتند ملخــص البيانــات الماليــة الــواردة أدنــاه إلــى القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر مــن الســنوات 2013م
إلــى 2015م وتقريــر المراجعــة المتعلــق بهــا والبيانــات الماليــة المرحليــة غيــر المدققــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي  30ســبتمبر  .2016تــم تدقيــق
البيانــات الماليــة لشــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة مــن قبــل الربيــش محاســبون ومراجعــون قانونيــون لعامــي 2013م 2014-م .أمــا بالنســبة
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015م فقــد تــم تدقيــق البيانــات الماليــة مــن قبــل الموســى محاســبون قانونيــون واستشــاريون.
تعــد المعلومــات الماليــة التاريخيــة المبينــة فــي الجــداول أدناه بمثابة ملخص فقط وليســت بالضرورة مؤشــر على أي نتائج مســتقبلية.

ل

قائمة الدخل
ملخــص المعلومــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر لعــام ٢٠١٣م٢٠١٤ ,م٢٠١٥ ,م و الفتــرة األوليــة المنتهيــة فــي  30ســبتمبر
2016م والغيــر مدققــة (باأللــف لاير ســعودي).

المصــدر :الشــركة،القوائم الماليــة المراجعــة لعــام 2013م و 2014م و 2015م ،والغيــر مدققــة لعــام 2016م.

قائمة المركز المالي
ملخــص المعلومــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر لعــام ٢٠١٣م٢٠١٤ ,م٢٠١٥ ,م و الفتــرة األوليــة المنتهيــة فــي  30ســبتمبر
2016م والغيــر مدققــة.

المصــدر :الشــركة،القوائم الماليــة المراجعــة لعــام 2013م و 2014م و 2015م ،والغيــر مدققــة لعــام 2016م.

م

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
ملخــص المعلومــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر لعــام ٢٠١٣م٢٠١٤ ,م٢٠١٥ ,م و الفتــرة األوليــة المنتهيــة فــي  30ســبتمبر
2016م والغيــر مدققــة.

المصــدر :الشــركة ،القوائــم الماليــة المراجعــة لعــام 2013م و 2014م و 2015م ،والغيــر مدققــة لعــام 2016م.

مؤشرات األداء الرئيسية
مؤشــرات األداء الرئيســية للســنة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر لعــام ٢٠١٣م٢٠١٤ ,م٢٠١٥ ,م و الفتــرة األوليــة المنتهيــة فــي  30ســبتمبر 2016م
والغيــر مدققــة.

المصــدر :الشــركة

ن

جدول المحتويات

 1مصطلحــات و تعريفــات
 2عوامــل المخاطرة
 ١ - 2المخاطــر المتعلقــة بنشــاط الشــركة وعملياتها
 ٢ - ٢المخاطــر المتعلقــة بالســوق
 ٣ - ٢المخاطــر المتعلقــة باألســهم

 3لمحــة عــن االقتصــاد الســعودي
 4الشــركة

 1-4خلفية عن الشــركة
2-4أســهم الشــركة وهيكل الملكية قبل وبعد الطرح
 3-4الموظفــون وسياســة التوطيــن
 4-4رســالة الشركة واســتراتيجيتها
 5-4المزايا التنافســية للشــركة
 6-4نشــاطات الشــركة

 5الهيــكل التنظيمــي وحوكمة الشــركة

 1-5الهيــكل التنظيمــي
 2-5مجلــس اإلدارة
 3-5حوكمة الشــركة
 4-5إقــرار مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة

 6سياســة توزيع األرباح
 7اســتخدام متحصــات االكتتــاب
 8شــروط وتعليمات الطرح وأحكام الطرح وشــروطه
 1-8نمــاذج طلــب االكتتــاب
 2-8التخصيــص ورد الفائــض
 3-8االجــراءات التي ســوف يتــم اتباعها في حــال عــدم اكتمــال الطــرح
 4-8األوقــات والظــروف التــي يجــب فيهــا تعليــق الطــرح
 5-8تداول األســهم الجديدة
 6-8ترتيبــات قائمــة لمنــع التصــرف فــي أســهم المؤسســين
 7-8ســوق األســهم الســعودية (تداول)
 8-8القرارات والموافقات التي ســتطرح بموجبها األســهم

 9التعهــدات الخاصــة باإلكتتــاب وعمليــة التخصيص وتفاصيل الســوق المالية
 1-9اإلقــرارات والتعهــدات الخاصــة باإلكتتــاب
 2 – 9االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة
 3 – 9الســوق المالية الســعودية (تداول)
 4 – 9إدخــال األوامــر
 5 – 9تداول أســهم الشــركة في الســوق الموازية في ســوق األســهم الســعودي

 10المســتندات المتاحــة للمعاينــة
 11تقرير المحاســبين

س

1

4
5
11
13

14
15
15
16
17
18
18
19

21
21
22
26
27

28
28
31
31
33
33
33
33
33
33
34

35
35
35
35
35
36

36
37

فهرس الجداول
جــدول
جدول
جــدول
جــدول
جدول

 : 1األنشــطة المســاهمة فــي الناتج المحلــي اإلجمالي لعام 2015م
 : 2هيكل ملكية أســهم الشــركة قبل وبعد الطرح
 : 3أعــداد الموظفيــن حســب اإلدارات في األعوام 2015م 2016 -م
 : 4الهيــكل التنظيمي للشــركة
 : 5أعضاء مجلس إدارة الشــركة

14
17
17
21
22

ع

[تــم ترك هذه الصفحــة خالية عمدا]

ف

1

مصطلحات و تعريفات

أ

• اإلدارة :إدارة شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية.
• اإلدراج :إدراج األســهم في القائمة الرئيســية وقبول تداول أســهم االكتتاب في الســوق المالية الســعودية الموازية.
• الطــرح :طــرح بمــا مجموعــه ( )225,000ســهم والتــي تمثل  %20من رأس مال الشــركة بعد زيادة رأس المال.
• األســهم )1,125,000( :ســهم في الشــركة والمدفوعة بالكامل بقيمة اســمية قدرها ( )10رياالت للســهم الواحد ( بعد االكتتاب ).
• أســهم االكتتاب )225,000( :ســهم عادي من أســهم الشركة.
• الشــركة :شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة شــركة مســاهمة ســعودية مغلقــة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بســجل تجــاري
رقــم .1131012302
• أقــارب :الــزوج والزوجــة واألقارب من الدرجة األولــى مثل الوالدين واألبناء.
• الطــرف ذوو العالقــة :يقصــد به في قواعد التســجيل واإلدراج مايلي:
• تابعــي المصدر.
• كبــار المســاهمين في المصدر.
• أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين للمصدر.
• أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبار التنفيذييــن لتابعي المصدر.
• أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لدى كبار المســاهمين في المصدر.
• المستشــار القانونــي والمستشــار المالي للمصدر.
• أي أقارب لألشــخاض المشــار إليهم في ( )1,2,3,4,5أعاله.
• أي شــركة يســيطر عليها أي شــخص مشــار إليه في ( )1,2,3,4,5,6,7أعاله.
• الســيطرة :القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر ,بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .منفــرداً أو مجتمع ـا ً مــع قريــب أو تابــع ,مــن
خــال أي مــن اآلتــي:
• امتالك نســبة تســاوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في الشــركة.
• حــق تعييــن  %30أو أكثــر مــن أعضاء الجهاز اإلداري وتفســر كلمة «المســيطر» وفقا ً لذلك.

ت

• التوطيــن :لوائــح العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تتطلــب مــن الشــركات العاملــة فــي المملكــة توظيــف نســبة معينــة مــن المواطنيــن
الســعوديين.

ج

• الجريــدة الرســمية :جريــدة أم القــرى ،وهي الجريدة الرســمية للمملكة العربية الســعودية.
• الجمعيــة العامــة :الجمعية العامة لمســاهمي الشــركة.

ح

• الحكومــة :حكومــة المملكة العربية الســعودية.
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خ

• الخطــر :الحــدث المتعلــق باحتمــال حدوث ضرر أو خســارة ،أو عدمها ،مــع انتفاء احتمال الربح.
• ســعر االكتتاب 78 :لاير ســعودي لكل سهم.

س

• الســنة المالية :الســنة المنتهية بتاريخ  31ديســمبر من كل ســنة ميالدية.
• الســهم :سهم الشركة.
• الســوق :الســوق المالية السعودية.

ش

• شخص :الشــخص الطبيعي.

ع

• عقد التأســيس :عقد تأســيس الشركة.

ق

• قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة :القواعــد المنظمــة للتســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة
بمقتضــى المــادة  6مــن نظــام الســوق الماليــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م  )30/بتاريــخ 1424/6/2هـــ (الموافــق 2003/7/31م).
• القيمة االســمية 10 :رياالت ســعودية للســهم الواحد.

م

• متحصــات االكتتــاب :القيمــة اإلجمالية لألســهم المكتتب بها.
• مســتثمر مؤهل :أي من األشــخاص اآلتي بيانهم:
• أشــخاص مرخص لهم يتصرفون لحســابهم الخاص.
• عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ
القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة
مســبقة منــه.
• حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو
مركــز اإليــداع.
• الشــركات المملوكــة مــن الحكومة ،مباشــرة أو عن طريق مديــر محفظة خاصة.
• الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية.
• صناديق االســتثمار.
• مســتثمرون أجانب مؤهلون.
• أي أشــخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حســاب اســتثماري في المملكة وحســاب لدى مركز اإليداع.
• أشــخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حســاب اســتثماري في المملكة وحســاب لدى مركز اإليداع ،ويســتوفون أي من المعايير اآلتية:
• أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة اليقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون لاير ســعودي والتقــل عــن عشــر
صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
• أن يتجاوز متوســط حجم محفظة أوراقه المالية عشــرة ماليين لاير ســعودي خالل االثني عشــرة شــهراً الماضية.
• أن يكــون حاصـاً علــى الشــهادة العامــة للتعامل فــي األوراق المالية المعتمدة مــن قبل الهيئة.
• أي أشــخاص آخريــن تحددهم الهيئة.
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• المجلــس أو مجلــس اإلدارة :مجلس إدارة الشــركة.
• المخصصــات (االحتياطيــات) الفنيــة :المبالــغ التــي يجب على الشــركة اســتقطاعها وتخصيصها لتغطيــة التزاماتها المالية.
• المســاهم الكبير :شــخص يملك ( )%5أو أكثر من أســهم الشــركة.
• المســاهم أو المســاهمون :حملة أســهم الشــركة ألية فترة محددة من الزمن.
• المســاهمون المؤسســون :المســاهمون المؤسسون للشركة.
• المستشــار المالــي :مجموعــة بــي أم جــي الماليــة والمعينة من قبل الشــركة للعمل كمستشــار مالي فيمــا يتصل بالطرح.
• المستشــارون :األطــراف التــي تقــوم بتقديم خدمــات خاصة باالكتتاب والواردة أســماؤهم في الصفحات (د/هـ/و).
• المشــتقات المالية :عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشــرات أو اســتثمارات أخرى.
• المكتتب :كل شــخص يكتتب في أســهم االكتتاب.
• المملكــة :المملكة العربية الســعودية.
• المؤسســات االســتثمارية :تشــمل المؤسسات التالية:
• صناديــق االســتثمار المؤسســة فــي المملكــة المطروحــة طرحــا ً عامّــا ً والتــي تســتثمر فــي األوراق الماليــة الســعودية إذا كانــت شــروط
وأحــكام الصنــدوق تتيــح لــه ذلــك .مــع اإللتــزام باألحــكام والقيــود المنصــوص عنهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار.
ّ
المرخــص لهــم فــي التعامل فــي األوراق المالية بصفة أصيل ،مــع إلتزام بمتطلبــات الكفاية المالية.
• األشــخاص
ّ
مرخــص لهــم ،وشــركات قطاعــي البنــوك
• الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية مــن خــال محافظهــا التــي يديرهــا أشــخاص
والتأميــن المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية ،وذلــك وفق ـا ً للضوابــط التــي أصدرتهــا الهيئــة علــى أن ال تــؤدّي مشــاركة الشــركة إلــى أي
تعــارض فــي المصالــح.

ن

• النظام األساســي :النظام األساســي للشركة.
• نظام الشــركات :نظام الشــركات الصادر بموجب المرســوم الملكي رقم م 6/و تاريخ  1385/3/22هـ وتعديالته.
• نمــوذج طلــب االكتتــاب :نمــوذج طلــب االكتتاب الــذي يجب على المكتتبيــن تعبئته وتقديمه للمستشــار المالي عنــد الرغبة في االكتتاب.
• نشــرة اإلصــدار :هــذه الوثيقة المعدة من قبل الشــركة فيمــا يتعلق باالكتتاب.

هـ

• هيئــة الســوق الماليــة أو الهيئــة :هيئة الســوق المالية بالمملكة العربية الســعودية.
• الهيئــة العامــة لالســتثمار:الهيئة العامــة لالســتثمار في المملكة العربية الســعودية.
• الهيئة الســعودية للمحاســبين :الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين.
• نظــام  :Pallet Rackingنظــام تخزيــن للمنتجــات والبضائــع المغلفــة علــي طبليــات يتكــون أساســا مــن قوائــم رأســية وعــوارض افقيــة تدعــم
توزيــع مثالــي للــوزن المحمــل عليها.يعطــي اســهل واســرع وصــول للبضائــع المخزنــة.
• ( :Very Narrow Asil (VNAنظــام تخزيــن للمنتجــات والبضائــع المغلفــة علــى طبليــات ،يســتخدم ممــرات ضيقــة ورافعــة شــوكية
مخصصــة لتوفيــر المســاحات.
•  :Double Deep Pallet Rackingنظــام تخزيــن للمنتجــات والبضائــع المغلفــة على طبليــات بعمق مضاعف.
• نظــام  :Flow Rackingنظــام تخزيــن يتمتــع بميــل خفيف في الرفوف وذلك لســهولة الوصــول للمنتجات المخزنة.
•  :Mobile Shelvesأرفــف لتخزيــن المســتندات تمتــاز بأنهــا ســهلة التحريــك بالكامــل لــكل الصفــوف والوحــدات لتســهيل الوصــول لــكل مواقــع
التخزيــن وتوفيــر اســتغالل اكبــر للمســاحة.
•  :Drive –in Racking Systemنظــام التخزيــن فــي الممرات.
•  :Shuttle racking systemيعتمــد بشــكل أساســي عربــة مكوكيــة يتــم التحكــم فيهــا اوتوماتيكيــا لمنــع الخطــأ لتوفيــر وصــول اســرع
للبضائــع
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عوامل المخاطرة

إن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة ينطــوي علــى مخاطــر عاليــة ،وقــد اليكــون االســتثمار فيهــا مالئمــا ً إال
للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار ،وتحمــل أي خســارة قــد تنجــم عــن مثــل هــذا االســتثمار وإذا كان لــدى
المســتثمر المحتمــل أي شــك بشــأن اإلجــراء الــذي يجــب أن يتخــذه ،فعليــه استشــارة مستشــار مرخــص مــن الهيئــة بتقديــم االستشــارات
بشــأن شــراء األســهم واألوراق الماليــة األخــرى.
ينبغــي علــى كل مســتثمر محتمــل أن يــدرس بعنايــة عوامــل المخاطــرة المحــددة أدنــاه باإلضافــة إلــى المعلومــات األخــرى الــواردة
فــي هــذه النشــرة ،وذلــك قبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار فــي أســهم االكتتــاب .علم ـا ً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه ال تشــمل جميــع
المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة ،بــل إنــه مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي،
أو تعدهــا الشــركة غيــر جوهريــة فــي الوقــت الحالــي قــد تعيــق أيضــا عملياتهــا .قــد يتأثــر نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة بصــورة ســلبية جوهريــة بســبب حــدوث أو تحقــق أي مــن هــذه المخاطــر .وقــد ينخفــض ســعر أســهم االكتتــاب
بســبب حــدوث أو تحقــق أي مــن هــذه المخاطــر أو غيرهــا ،ممــا قــد يتســبب فــي خســائر المكتتبيــن الســتثمارهم بشــكل جزئــي أو كلــي.

 ١ - 2المخاطــر المتعلقــة بنشــاط الشــركة وعملياتها
 ١ - ١ - ٢االعتمــاد علــى مــواد أولية رئيســية
يعتبــر الحديــد وبــودرة الدهانــات المــواد الخــام األوليــة الرئيســية المســتخدمة مــن قبــل الشــركة فــي إنتــاج منتجاتهــا و فــي حــال وجــود
أي اضطــراب فــي توريــد أى مــن هــذه المــواد (ســواء كانــت األســباب متعلقــة بالمــورد ،أو نقــص فــي الســوق ،أو كــوارث طبعيــة ،أو
إرتفــاع أســعار المــواد أو تغيــرات فــي السياســة التجاريــة) ســتكون الشــركة غيــر قــادرة علــى إنتــاج منتجاتهــا  .ونتيجــة لذلــك ،قــد تتأثــر
عمليــات الشــركة بشــكل ســلبي كبيــر.
 ٢ - ١ - ٢االعتمــاد علــى المورديــن الرئيســيين
تعتمــد الشــركة فــي توفيــر المــواد الخــام والمســتلزمات الالزمــة لعملياتهــا اإلنتاجيــة علــى موردييــن رئيســيين داخلييــن وخارجييــن.
فبالنســبة لخامــات الحديــد والتــي تشــكل األســاس فــي عمليــة التصنيــع يتــم االعتمــاد علــى شــركة ( ســابك ) حيــث يتــم الشــراء فــي
الوقــت المحــدد للتوريــد مــع منــح تســهيالت فــي الســداد وفــي حالــة تأثــر الموردييــن الرئيســيين وعــدم قدرتهــم علــى توفيــر متطلبــات
الشــركة فقــد تتأثــر عمليــات الشــركة بشــكل ســلبي كبيــر وبالرغــم مــن كثــرة البدائــل فقــد تكــون األســعار والشــروط غيــر مناســبة مقارنــة
بالوضــع الحالــي ممــا يؤثــر علــى أســعار منتجــات الشــركة ومبيعاتهــا وقدرتهــا علــى تلبيــة طلبــات العمــاء بالجــودة والســعر والوقــت
المناســب.
 3 – ١ - ٢مخاطر ســوء ســلوك الموظفين وأخطائهم
ال تســتطيع الشــركة أن تضمــن التقليــل أو المنــع مــن حــدوث حــاالت ســوء ســلوك مــن قبــل موظفيهــا مثــل الغــش واألخطــاء المتعمــدة
واإلخفــاق فــي توثيــق المعامــات بصــورة محكمــة وعــدم الحصــول علــى التفويضــات الداخليــة المطلوبــة وعــدم كفايــة تدريــب الموظفيــن
علــى تفــادي األخطــاء غيــر المتعمــدة .وبالتالــي ،ربمــا ينتــج عــن ســوء ســلوك الموظــف أو خطــأه مخالفــة اللوائــح الداخليــة للشــركة
والمعتمــدة مــن مكتــب العمــل ،أو مخالفــة سياســة الرقابــة والجــودة للشــركة وفقــا ً لشــهادة ايــزو  9001التــي تملكهــا الشــركة ،أو
عقوبــات نظاميــة ،أو مســؤولية ماليــة و/أو إضــرار جســيم بســمعة الشــركة .ال تســتطيع الشــركة أن تضمــن أن ســوء ســلوك الموظفيــن
أو أخطائهــم لــن تــؤدي إلــى اإلضــرار بشــكل جوهــري بوضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا.
 4 – ١ - ٢مخاطــر عــدم المحافظــة علــى أعضــاء اإلدارة العليا والموظفين الرئيســيين
يعتمــد نجــاح الشــركة علــى قــدرة وخبــرة موظفــي اإلدارة العليــا لديهــا .لــذا تحتــاج الشــركة اإلــى االحتفــاظ بخدمــات أعضــاء اإلدارة
العليــا مــن أجــل إجــراء عملياتهــا وتنفيــذ اســتراتيجيتها بنجــاح .و إذا مــا تــرك أعضــاء مــن اإلدارة العليــا العمــل لــدى الشــركة ،فقــد ال
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تتمكــن الشــركة مــن إيجــاد بديــل مناســب لــه فــي الوقــت المناســب وبطريقــة غيــر مكلفــة ،أو قــد ال تجــد بديــل علــى اإلطــاق .وعليــه
ســوف يــؤدي فقــدان الشــركة ألي مــن أعضــاء اإلدارة العليــا أو أي تأخيــر فــي إيجــاد البديــل المناســب لهــذا العضــو اإلــى حرمــان
الشــركة مــن الخبــرات التــي يتمتــع بهــا وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا المســتقبلية ونتائــج عملياتهــا
ووضعهــا المالــي.
 5 – ١ - ٢مخاطر آليات التســويق
تعتمــد الشــركة بشــكل أساســى علــى المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة ،منافــذ البيــع ،ومندوبــي المبيعــات  .وأي انقطــاع أو إنهــاء لهــذه
الترتيبــات مــن شــأنه أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى مبيعــات منتجــات الشــركة  ،والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي الــى آثــار ســلبية علــى
أعمــال الشــركة و وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 6 – ١ - ٢مخاطــر المعــدات والتكاليــف التشــغيلية وخطــر تعطل األعمال
إن لــدى الشــركة آالت ومعــدات متخصصــة تســتخدمها فــي إنتــاج منتجاتهــا ،وهــي مهمــة للغايــة لنجــاح تشــغيل مرافقهــا .لذلــك تعتمــد
الشــركة علــى التشــغيل الموثــوق والمتســق لهــذه المعــدات مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا وتوقعاتهــا الماليــة .إن أي عطــل غيــر متوقــع يطــرأ
علــى اآلالت أو المعــدات أو أي صيانــة مطولــة لهــا مــن شــأنه أن يعطــل إنتــاج الشــركة ويضعــف قدرتهــا علــى إنتــاج كميــات كافيــة مــن
المنتجــات بصــورة مســتمرة أو علــى تأميــن جــودة المنتجــات بالشــكل الــذي يلبــي مطالــب عمالئهــا .وقــد يكــون لهــذا اإلخفــاق تأثيــر
ســلبي علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا.
إن أي تأخيــر فــي إصــاح وصيانــة المعــدات أو أي نقــص فــي إمــدادات الميــاه أو الكهربــاء مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تعطيــل عمليــات
الشــركة إلــى حــد كبيــر وهــذا بــدوره قــد يكــون لــه اثــر ســلبي علــى توقعــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.
باإلضافــة اإلــى ذلــك ،قــد ترتفــع التكاليــف التشــغيلية للشــركة بشــكل ملحــوظ نتيجــة لعوامــل خارجــة عــن إرادتهــا .وتشــمل أبــرز
التكاليــف التشــغيلية للشــركة تكلفــة المــواد الخــام مثــل الحديــد والخشــب و البالســتيك.
 7 – ١ - ٢مخاطــر االئتمــان:
تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان عندمــا يعجز أحــد األطراف من الوفاء بالتزام مالي معين مســببا ً للطرف اآلخر خســائر مالية.
بلغــت الذمــم المدينــة نحــو  7.04مليــون لاير ســعودي فــي عــام 2014م ونحــو  9.72مليــون لاير ســعودي فــي عــام 2015م ممثلــة
نحــو  %23.3و  %36مــن إجمالــي موجــودات الشــركة لنفــس الفتــرات علــى التوالــي .وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان عنــد فشــل
العمــاء بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة وقــد اليكفــي مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا والبالــغ  200ألــف لاير ســعودي
فــي عــام  2015تغطيــة مقــدار الذمــم المدينــة التــي لــن يتــم تحصيلهــا فــي حالــة إخفــاق أحــد العمــاء فــي الوفــاء بالتزاماتــه للشــركة،
وهــذا يؤثــر ســلبا ً علــى الشــركة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
 8-1-2مخاطــر القروض والتســهيالت :
تعتمــد الشــركة فــي تمويــل جــزء مــن عملياتهــا علــى التســهيالت والقــروض البنكيــة الممنوحــة للشــركة مــن البنــوك المحليــة فــي صــورة
اعتمــادات مســتندية وتمويــل ســداد المشــتريات مــن المــواد الخــام والمســتلزمات االنتاجيــة.
لــدى الشــركة ثــاث اتفاقيــات للتســهيالت المصرفيــة علــى شــكل (قــروض وأوراق دفــع ،إعتمــادات مســتندية ،خطابــات ضمــان) مــن
البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة  15مليــون لاير ســعودي ،ومــن مصــرف الراجحــي بقيمــة  12مليــون لاير ســعودي ،ومــن بنــك ســاب
بقيمــة  5.4مليــون لاير ســعودي .وبلغــت القــروض وأوراق الدفــع نحــو  11.6مليــون لاير ســعودي فــي عــام 2014م و 9.9مليــون لاير
ســعودي فــي عــام 2015م ممثلــة نحــو  %102و %86مــن إجمالــي مجمــوع حقــوق الملكيــة .وقــد تتأثــر قــدرة الشــركة علــى االلتــزام
بالتعهــدات واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا فــي تلــك االتفاقيــات بفعــل أحــداث خارجــة عــن إرادتهــا ،وفــي حــال وقــوع أي إخــال
بموجــب أي مــن تلــك االتفاقيــات ،أو فــي حالــة ممارســة ممارســة البنــوك حقهــم فــي إلغــاء االتفاقيــات بإرادتهــم المنفــردة ،فقــد تقــرر
البنــوك باالســتحقاق الفــوري لكافــة القــروض وســدادها علــى الفــور .وفــي حــال عجــزت الشــركة عــن ســداد المبالــغ المســتحقة ،فقــد
تقــوم البنــوك بالتنفيــذ علــى الضمانــات المقدمــة لهــم (إن وجــدت) لتســوية المديونيــة .وال يمكــن للشــركة الضمــان بــأن أصولهــا ســتكون
كافيــة لســداد كامــل المديونيــة المســتحقة .وهــو مــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا
المســتقبلية.
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وليــس لــدى الشــركة أي قــروض حالية من صنــدوق التنمية الصناعية حتى تاريخ هذه النشــرة.
وفــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى القــدر الــازم مــن التمويــل وبالشــروط المناســبة نظــرا لتغيــر السياســات المصرفيــة
أو ارتفــاع أســعار الفائــدة فقــد يؤثــر ذلــك علــى وضــع الشــركة المالــي وقدرتهــا علــى تمويــل عملياتهــا ومنــح االئتمــان للعمــاء بمقــدار
اعتمادهــا علــى القــروض والتســهيالت البنكيــة.
 9 – ١ - ٢متطلبــات توطيــن الوظائــف
بنــا ًء علــى تعليمــات وزارة العمــل ،ينبغــي علــى الشــركات العاملــة فــي القطــاع الصناعــي المحافظــة علــى نســبة الموظفيــن الســعوديين
لديهــا فــوق مســتوى الـــ ،%25وتشــير البيانــات المســتخرجة مــن نطاقــات بتاريــخ 1438/02/28هـــ الموافــق 2016/11/29م إلــى أن
متوســط نســبة التوطيــن للشــركة  %24ولديهــا تصنيــف «كيــان أخضــر متوســط» .وال يوجــد أي ضمانــات أن ال يتــم رفــع نســب
التوطيــن إلــى مســتويات أعلــى مــن ذلــك .وفــي حــال عــدم التــزام هــذه الشــركات بالقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص ،قــد يتــم تطبيــق
عقوبــات عليهــا قــد تصــل إلــى إيقــاف إصــدار تأشــيرات العمالــة الالزمــة للشــركة .وبذلــك ســتتأثر أعمــال الشــركة وخططهــا التوســعية
فــي حــال عــدم تمكنهــا مــن تأميــن العمالــة الالزمــة للشــركة ســوا ًء مــن الســوق المحليــة أو عــن طريــق االســتقدام.
 10 – ١ - ٢مخاطر أســعار صرف العمالت
تتمثــل مخاطــر أســعار صــرف العمــات فــي تذبــذب قيمــة االســتثمارات الماليــة بســبب التغيــر فــي ســعر صــرف العمــات األجنبيــة.
وتواجــه الشــركات مخاطــر أســعار صــرف العمــات فــي معظــم األحيــان عندمــا تربطهــا عالقــات تجاريــة مــع أطــراف دوليــة تتطلــب
منهــا التعامــل معهــم بعملتهــم .يتــم التعامــل مــع المورديــن الخارجييــن للشــركة بالعمــات األجنبيــة .وبالتالــي ،فــإن الشــركة تواجــه
مخاطــر اســعار صــرف العمــات األجنبيــة .وســوف تؤثــر أي تذبذبــات كبيــرة غيــر متوقعــة فــي أســعار الصــرف علــى تكاليــف المــواد
المســتوردة والتــي ســتؤثر بدورهــا بشــكل ســلبي علــى األداء المالــي للشــركة.
تتــم عمليــات الشــركة بعملــة الريلا الســعودي حيــث أن مبيعاتهــا علــى نطــاق مــدن المملكــة العربيــة الســعودية .وفــي حــال قامــت
الشــركة بتحصيــل أيــة مبالــغ مــن مبيعاتهــا أو مــن تعامالتهــا الخارجيــة بعملــة أجنبيــة ،فســوف تواجــه مخاطــر أســعار صــرف العمــات
األجنبيــة .وســوف تؤثــر أيــة تذبذبــات كبيــرة غيــر متوقعــة فــي أســعار الصــرف ســلبا ً علــى األداء المالــي للشــركة.
 11 – ١ - ٢الــزكاة وضريبــة الدخل
وفقــا النظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،تخضــع الشــركة للــزكاة وذلــك فــي مــا يتعلّــق بنســبة مســاهمة المســاهمين الســعوديين
ولضريبــة الدخــل وذلــك فــي مــا يتعلّــق بنســبة مســاهمة المســاهمين االجانــب .تســتحق الــزكاة وضريبــة الدخــل و ُتحمّــل علــى قائمــة
التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين الســعوديين ويتــم احتســاب أيــة مبالــغ اضافيــة مســتحقة ،ان وجــدت ،عنــد االنتهــاء مــن الربوطــات
وتحديــد تلــك المبالــغ .قامــت الشــركة بتقديــم إقرارهــا الزكــوي عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 1436/06/30هـــ وحصلــت علــى شــهادة زكاة
ســارية المفعــول لتاريــخ  29شــوال 1437هـــ الموافــق  3أغســطس 2016م.
التســتطيع الشــركة أن تضمــن بقــاء أنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى حالهــا فــي المســتقبل ،وأي زيــادة فــي نســبة ضريبــة
الدخــل ســتؤثر علــى ربحيــة الشــركة.
كمــا ال تســتطيع الشــركة أن تضمــن أن تقــوم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بالنظــر فــي اإلقــرارات المقدمــة عــن أي مــن الســنوات
الماضيــة وإبــداء اعتراضهــا عليهــا ،وفرضهــا لربــط زكــوي علــى الشــركة ومطالبتهــا بدفــع اســتحقاقات زكاة إضافيــة ،وهــو مــا ســيكون
لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 12 – ١ - ٢الدعــاوى والمطالبــات واإلجــراءات
ضمــن ســياق األعمــال االعتياديــة ،مــن الممكــن للمؤمــن أن يقيــم دعــاوى أو مطالبــات قضائيــة ضــد أطــراف أخــرى كمــا يمكــن أن تقــام
ضــده دعــاوى قضائيــة .وقــد يترتــب علــى بعــض هــذه المطالبــات قيــام الشــركة بدفــع تعويضــات كبيــرة ممــا يؤثــر ســلبا ً علــى الوضــع
المالــي أو النتائــج التشــغيلية للمؤمــن.
حتى تاريخ إعداد هذه النشــرة ،ال يوجد أي دعوى مقامة ضد الشــركة .واليوجد أي غرامات على الشــركة.
ومــن الممكــن أيضــا ً أن تكــون الشــركة عرضــة لمراجعــات أو أعمــال تقصّــي مســتقبلية فــي أي وقــت مــن قبــل الجهــات التنظيميــة
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المســؤولة عــن مراقبــة أعمــال الشــركة ،وليــس فــي مقــدور الشــركة التنبــؤ بحجــم أو نتائــج هــذه المراجعــات أو أعمــال التقصــي أو
تبعاتهــا (فــي حــال حدوثهــا) ،وال يمكــن للشــركة أن تضمــن بــأن تلــك المراجعــات لــن تــؤدي إلــى أيــة تغييــرات فــي أوضــاع الشــركة
أو أعمالهــا أو مــا إذا كان مــن شــأنها التأثيــر ســلبا ً علــى نتائــج الشــركة وعلــى أوضاعهــا الماليــة.
 13 – ١ - ٢حمايــة العالمــات التجاريــة
الشــركة بصــدد التقــدم بطلــب لتســجيل عالمتهــا التجاريــة لدى إدارة العالمات التجارية في وزارة التجارة واالســتثمار .
يعتمــد وضــع الشــركة التنافســي جزئيًــا علــى قدرتهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها علــى موادهــا اإلعالميــة والتســويقية وعلــى
األنظمــة التــي تســوق خدماتهــا ومنتجاتهــا وبرامجهــا .إن عــدم قــدرة الشــركة علــى منــع انتهــاك حقوقهــا فــي المملكــة يمكــن أن يؤثــر
ســلبا ً علــى عالمتهــا ويمكــن أن يجعــل ممارســة عملهــا أكثــر تكلفــة وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى النتائــج التشــغيلية للشــركة.
 14 – 1- 2حداثــة تطبيــق قواعد حوكمة الشــركات
ســيعتمد نجــاح الشــركة فــي ممارســة الحوكمــة بالشــكل الــازم علــى مــدى فهــم مجلــس اإلدراة ولجانــه وكبــار التنفيذييــن لهــذه القواعــد
واالجــراءات وتطبيــق الفعلــي والصحيــح لهــا .وخاصــة فيمــا يتعلــق بتشــكيل مجلــس اإلدارة ولجانــه واشــتراطات االســتقاللية والقواعــد
المتعلقــة بتعــارض المصالــح والتعامــات مــع األطــراف ذووي العالقــة .ومــن شــأن عــدم التــزام الشــركة بقواعــد الحوكمــة ،وخاصــة
تلــك القواعــد اإللزاميــة المســتمدة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة ،تعريضهــا للجــزاءات النظاميــة والتأثيــر الســلبي
علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
ونظــراً لحداثــة تكويــن اللجــان وتطبيــق نظــام الحوكمــة الداخلــي للشــركة ،فــإن عــدم قــدرة أعضــاء هــذه اللجــان وأعضــاء مجلــس اإلدارة
علــى القيــام بالمســؤليات المحــددة لهــم واتبــاع منهجيــة عمــل تكفــل حمايــة مصالــح الشــركة ومســاهميها قــد يؤثــر علــى تطبيــق نظــام
الشــركة وبســط رقابــة مجلــس اإلدراة علــى إدارة أعمــال الشــركة مــن خــال هــذه اللجــان بصــورة فعالــة ،األمــر الــذي يعــرض الشــركة
إلــى احتماليــة عــدم االفصــاح المســتمر بعــد اإلدراج مــن جهــة ،وإلــى مخاطــر تشــغيلية وإداريــة وماليــة مــن جهــة أخــرى .وبالتالــي،
فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة المســتقبلية ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.
 15 – 1 – 2أخطــار تذبــذب نســب الفائــدة وتكاليف التمويل
إن ارتفــاع تكاليــف التمويــل ســيعرض الشــركة لتكبــد تكاليــف تمويــل عاليــة ،األمــر الــذي يعــود ســلبا ً علــى ربحيتهــا المســتقبلية وقدرتهــا
علــى الوفــاء وبســداد التزاماتهــا تجــاه الجهــات الممولــة.
كمــا أن ارتفــاع معــدالت تكاليــف التمويــل ســوا ًء الثابتــة أو المتغيــرة (أي التكاليــف التــي تتخــذ مــن ســعر اإلقتــراض فيمــا بيــن البنــوك
الســعودية أساسـا ً الحتســابه أو مــا يعــرف بالـــ «ســايبور» ( )SAIBORاو ســعر االقتــراض فيمــا بيــن البنــوك فــي لنــدن او مــا يعــرف
بالـــ «اليبــور» ( )LIBORالتــي تســتحق للجهــات الممولــة للشــركة ســوف تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة التمويــل الــذي تحتاجــه الشــركة فــي
تمويــل أعمالهــا ،ممــا قــد يؤثــر علــى معــدالت ربحيتهــا ونتائجهــا الماليــة).
 16 – 1 – 2أخطــار القــدرة علــى تنفيــذ خطــة العمل وتحقيق اســتراتيجية النمو المســتهدفة
يعتمــد االداء المســتقبلي للشــركة علــى التنفيــذ الناجــح لخطــة العمــل واســتراتيجية النمــو لديهــا .إن قــدرة الشــركة علــى التوســع وتحقيــق
معــدالت النمــو المســتهدفة تعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك قــدرة الشــركة علــى:
 وضع اســتراتيجيات وأهــداف ومعايير محددة لألعمال. مواكبــة التقــدم التكنولوجــي فــي قطــاع صناعة االرفف وحلول التخزين على أســاس فعال من حيــث الوقت والتكلفة. تســويق منتجاتهــا للعمــاء الحاليين والجدد. افتتاح منافذ بيع جديدة في مواقع مناســبة ووفقا ً لشــروط تأجيرية مناســبة. الحفــاظ علــى كفاية الموارد المالية للشــركة. تعييــن موظفين جــدد وتدريبهم ودمجهم.وال يوجــد مــا يضمــن بــأن الشــركة ســتكون قــادرة علــى تنفيــذ خطــة العمــل واســتراتيجية النمــو الخاصــة بهــا بنجــاح ،وتحقيــق النتائــج
التشــغيلية المخطــط لهــا او نتائــج مشــابهة لتلــك التــي قدمتهــا فــي الســنوات الســابقة .ومــن شــأن عــدم قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ خطــة
العمــل واســتراتيجية النمــو الخاصــة بهــا أن تؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 17 – 1 – 2االعتمــاد علــى البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومات
إن عــدم قــدرة الشــركة علــى شــراء أنظمــة مختصــة لتغطيــة كافــة نمــاذج األعمــال أو عــدم قــدرة الموظفيــن علــى اســتعمال هــذه األنظمــة
بشــكل فعــال ســوف يؤثــر ســلبا ً علــى خطــط الشــركة وتنفيــذ خطــة العمــل واســتراتيجية النمــو الخاصــة بهــا والــذي ســيؤثر ســلبا ً علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
كمــا أن أنظمــة تقنيــة المعلومــات الحاليــة لــدى الشــركة معرضــة للتلــف مــن فيروســات الحاســب اآللــي ،والكــوارث الطبيعيــة ،وهجمــات
االختــراق االلكترونيــة ،وتعطــل األجهــزة والبرامــج ،وتذبــذب التيــار الكهربائــي ،واالرهــاب االلكترونــي وغيرهــا مــن االضطرابــات
المماثلــة .ففــي حــال فشــل انظمــة تقنيــة المعلومــات لــدى الشــركة مــن العمــل المتوقــع ألي ســبب مــن األســباب ،أو حــدوث خــرق أمنــي،
سيتســبب ذلــك فــي تعطيــل أعمــال الشــركة ويــؤدي إلــى العديــد مــن النتائــج الســلبية ،بمــا فــي ذلــك خفــض فعاليــة وكفــاءة العمليــات،
واإلفصــاح غيــر المناســب عــن المعلومــات الســرية ،وزيــادة التكاليــف العامــة وفقــدان المعلومــات الهامــة ،وهــو مــا ســيكون لــه تأثيــر
جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 18 – 1 – 2كفايــة التغطيــة التأمينيــة المناســبة
اليمكــن للشــركة أن تعطــي أي تأكيــدات بــأن الغطــاء التأمينــي ســيكون كافيـا ً فــي كل الحــاالت أو بأنــه ســيغطي جميــع المخاطــر التــي مــن
الممكــن أن تتعــرض لهــا الشــركة .فمــن الممكــن أن تقــع أحــداث فــي المســتقبل ال تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر
المحتملــة ،أو قــد التكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــاق .وفــي هــذه الحــاالت ،ســتتكبد الشــركة خســائر مــن شــأنها التأثيــر ســلبا ً علــى
أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا .باالضافــة إلــى ذلــك ،ال يوجــد مــا يضمــن بــأن الشــركة ســوف تواصــل قدرتهــا علــى تجديــد وثائــق التأميــن
الخاصــة بهــا بنطــاق التغطيــة التأمينيــة الحالــي وبشــروط مقبولــة تجاري ـاً .أو قدرتهــا علــى تجديــد هــذه الوثائــق علــى اإلطــاق .وفــي
حــال نقــص أو عــدم توفــر تأميــن كاف للمجــاالت المختلفــة مــن أعمــال الشــركة ،فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمالهــا
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 19 – 1 – 2مخاطــر قصــور الخبــرة في إدارة شــركة مدرجة
تعمــل الشــركة منــذ تأسيســها كشــركة خاصــة ،وبالتالــي فــإن كبــار التنفيذييــن يتمتعــون بخبــرة محــدودة أو قــد التتوافــر لديهــم أي خبــرة
فــي إدارة شــركة مســاهمة عامــة وبااللتــزام والتقيــد باألنظمــة واللوائــح التــي تخضــع لهــا ،وســيتوجب علــى كبــار التنفيذييــن علــى وجــه
الخصــوص بــذل جهــود إضافيــة لضمــان التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح ومتطلبــات االفصــاح ذات العالقــة ممــا قــد يقلــل مــن الوقــت
الــذي يخصصــه كبــار التنفيذييــن إلدارة أعمــال الشــركة ،األمــر الــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح ومتطلبــات االفصــاح ذات العالقــة،
فســوف يعرضهــا ذلــك لعقوبــات وغرامــات نظاميــة مــن شــأنها التأثيــر ســلبا ً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 20 – 1 – 2مخاطر متعلقة بالشــواغر في بعض إدارات الشــركة
يوجــد فــي الشــركة حاليـا ً مناصــب شــاغرة وتعتبــر هامــة وهــي مديــر إدارة المطابقــة واإللتــزام ومديــر قســم االســتراتيجيات والمخاطــر
ومديــر إدارة نظــم المعلومــات ومســؤول العالقــات العامــة والمســاهمين (ضابــط اإلتصــال).
خــال فتــرة شــغور منصــب مديــر إدارة المطابقــة واإللتــزام وفــي حــال تأخرالشــركة فــي شــغل المنصــب ،ســيؤثر ذلــك فــي تنفيــذ
خطــط العمــل التصحيحيــة لتســوية مســائل الشــركة وغيــاب تقديــم التقاريــر الالزمــة وفق ـا ً لتوجيهــات وطلــب مجلــس اإلدارة باإلضافــة
إلــى تأثــر برنامــج اإللتــزام فــي الشــركة الــذي يجنــب إدارييهــا وموظفيهــا مــن الوقــوع فــي المخالفــات القانونيــة واإلنحــراف عــن تطبيــق
سياســات وإجــراءات اإللتــزام.
وخــال فتــرة شــغور منصــب مديــر قســم االســتراتيجيات والمخاطــر ســتتأثر خطــة الشــركة فــي تطبيــق المعاييــر المزمــع تطبيقهــا
وبخاصــة بــإدارة المخاطــر فــي حــال تأخرهــا فــي التوظيــف أو فــي حــال عــدم تمكنهــا مــن تعييــن الشــخص الــذي يمتلــك الكفــاءة
والخبــرة المطلــوب توافرهمــا فــي المرشــحين لشــغل هــذا المركــز لمــا لهــذا المركــز مــن تأثيــر يصــب فــي قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ
اســتراتيجياتها وخططهــا المســتقبلية.
وبمــا يتعلــق بمنصــب مديــر إدراة نظــم المعلومــات ،فــإن الشــركة ســتتعرض خــال فتــرة شــغوره لمشــاكل تقنيــة تواجههــا جميــع االقســام
8

واإلدرات فــي الشــركة كصيانــة نظــم المعلومــات وإدراة البيانــات والشــبكات إذا تمتــد المشــاكل التقنيــة ألمــور أساســية أخــرى مثــل
تحليــل النظــم وتطويــر األعمــال التــي تدخــل فــي أنظمــة العمليــات واإلنتــاج.
كمــا أن غيــاب مســؤول العالقــات العامــة والمســاهمين (ضابــط اإلتصــال) والــذي بــدوره القيــام بالتواصــل مــع العمــوم مــن جمهــور
المســتثمرين للشــركة بالنيابــة عــن الشــركة قــد ينتــج عنــه تعارضــات فــي األدوار فــي حــال تــم تفويــض تلــك المهــام ألي موظــف أو
إداري آخــر فــي الشــركة خصوص ـا ً فــي حــال عــدم توفــر المهــارة والخبــرة الالزمــة.
 21 – 1 – 2المخاطــر المرتبطــة بالضمانــات الشــخصية المقدمــة من المســاهمين
قــام كل مــن محمــد عبــدهللا الصمعانــي وبنــدر محمــد الصمعانــي بتقديــم ضمانــات شــخصية غيــر قابلــة لإللغــاء لضمــان التزامــات
الشــركة بموجــب بعــض اتفاقيــات تســهيالت مصرفيــة علــى شــكل (قــروض وأوراق دفــع ،اعتمــادات مســتندية ،وخطابــات ضمــان) مــن
كل مــن البنــك األهلــي التجــاري ومصــرف الراجحــي وبنــك ســاب وتســري هــذه الضمانــات لمــدة تلــك االتفاقيــات .ولــم تحصــل الشــركة
بعــد علــى موافقــات خطيــة مســبقة مــن قبــل البنــوك ذات العالقــة بالتنــازل عــن تلــك الضمانــات الشــخصية .وفــي حــال عــدم موافقــة تلــك
البنــوك علــى التنــازل عــن هــذه الضمانــات عنــد اكتمــال عمليــة الطــرح ،وعــدم تنازلهــا عــن متطلــب تقديــم تلــك الضمانــات عنــد تجديــد
االتفاقيــات  ،وعــدم موافقــة كل مــن محمــد عبــدهللا الصمعانــي وبنــدر محمــد الصمعانــي علــى االســتمرار فــي تقديــم تلــك الضمانــات
فــي المســتقبل ،فقــد تطلــب البنــوك ذات العالقــة مــن الشــركة بقديــم ضمانــات إضافيــة ،وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا دون تكبــد
زيــادة فــي تكلفــة التمويــل أو ال تتمكــن مــن تقديمهــا علــى اإلطــاق ،وقــد ترفــض البنــوك ذات العالقــة تقديــم تمويــل بشــروط مناســبة
للشــركة أو ترفــض تقديــم أي تمويــل علــى اإلطــاق ،وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 22 – 1 – 2مخاطر وجود بعض أصول الشــركة على أراض مســتأجرة
تعتمــد الشــركة علــى المواقــع المســتأجرة إذ يقــع المصنــع والمركــز الرئيســي للشــركة فــي المدينــة الصناعيــة فــي بريــدة وهــي مملوكــة
مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة «مــدن» حيــث أن عقــود إيجــار هــذه المواقــع هــي عقــود محــددة المــدة
بطبيعتهــا إذ اليمكــن ضمــان أال تصــدر قــرارات بتعديــل شــروط وأحــكام متعلقــة بتأجيــر االراضــي خاصــة المتعلقــة منهــا ببــدل اإليجــار
المســتحق ،ســواء خــال مــدة ســريانها أو عنــد تجديدهــا ،والتــي لهــا تأثيرعلــى وضــع الشــركة مــن ناحيــة التكاليــف فــي حــال تــم
فــرض تكاليــف إضافيــة غيــر متوقعــة مــن قبــل الجهــة المؤجــرة والتــي ســتتكبدها الشــركة ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمالهــا ونتائــج
عملياتهــا ومركزهــا المالــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وحيــث أن للشــركة مكاتــب مســتأجرة مــن جهــات أخــرى فــي مناطــق مختلفــة ،قــد ال تتمكــن الشــركة مــن تجديــد
عقــود إيجــار المواقــع المســتأجرة علــى اإلطــاق أو أن يتــم تجديدهــا ولكــن بشــروط غيــر تفضيليــة للشــركة مقارنــة بالشــروط الحاليــة
التــي تتضمنهــا عقــود اإليجــار .كمــا تخضــع هــذه العقــود لتغيــرات فــي غــرض العقــار وفــي حــال قــررت الشــركة أو أجبــرت علــى
اإلنتقــال لموقــع آخــر نتيجــة لعــدم تجديــد عقــود اإليجــار علــى النحــو الموضــح أعــاه ،فــإن الشــركة ال تضمــن بأنــه ســيكون بمقدورهــا
نقــل مرافقهــا إلــى مواقــع جديــدة خــال فتــرة قصيــرة أو مالئمــة ،كمــا ســتؤدي عمليــة النقــل هــذه إالــى تكبــد الشــركة نفقــات رأســمالية
غيــر متوقعــة ،مماســيؤدي إلــى التأثيــر ســلبا ً علــى اســتمرارية أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.
 23 – 1 – 2مخاطــر عــدم االلتــزام بنظام الشــركات الجديد
أصــدر مجلــس الــوزراء مؤخــراً نظام ـا ً جديــداً للشــركات يحــل محــل نظــام الشــركات الســابق ،والــذي أصبــح نافــذاً بتاريــخ /07/25
1437هـــ (الموافــق 2016/05/02م) .ويفــرض النظــام الحالــي بعــض المتطلبــات الجديــدة التــي يتوجــب علــى الشــركة التقيــد بهــا.
وســوف يســتلزم مثــل هــذا األمــر قيــام الشــركة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لالمتثــال لمثــل هــذه المتطلبــات خــال مهلــة التزيــد عــن
ســنة تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذ النظــام وفقـا ً لنــص المــادة ( )224مــن النظــام الحالــي .إن هــذه اإلجــراءات يمكــن أن تســتغرق وقتـا ً طويـاً،
وبالتالــي تؤثــر علــى خطــة أعمالهــا .كمــا فــرض النظــام الحالــي عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده اإللزاميــة،
وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم اإللتــزام بهــا والتــي قــد تصــل إلــى دفــع غرامــة
قدرهــا ( )500,000خمســمائة ألــف لاير .وذلــك شــأنه التأثيــر ســلبا ً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 24 – 1 – 2مخاطــر ســحب الترخيــص الصناعي
تمــارس الشــركة نشــاطها مــن خــال مصنعهــا ،التــي تقــوم بتصنيــع وتوريــد الطبليــات بجميــع أنواعهــا الحديديــة والخشــبية والبالســتيكية
والبالتــات واألرفــف ،وذلــك للمســاهمة فــي حلــول التخزيــن والمناولــة فــي بريــدة وفقــا ً للترخيــص الصناعــي رقــم  1610بتاريــخ
1435/07/12هـــ مــن وزارة الصناعــة والتجــارة فــرع القصيــم .يجــب علــى الشــركة فــي المملكــة اإللتــزام بالشــروط والتعليمــات
التــي تفرضهــا وزارة التجــارة واالســتثمار علــى الشــركات التــي حصلــت علــى تراخيــص صناعيــة .وعلــى المرخــص لــه بمزاولــة
نشــاط صناعــي التقــدم فــوراً لــوزارة التجــارة واالســتثمار بعــد البــدء بإنشــاء المصنــع الســتكمال البيانــات الصناعيــة مــن خــال تقديــم
معلومــات عــن إجمالــي التمويــل والطاقــة اإلنتاجيــة والمــواد واآلالت والعمالــة المطلوبــة ليتســنى لــوزارة التجــارة واالســتثمار تقديــم
الدعــم الــازم وذلــك حســب شــروط الرخصــة .ويجــوز للــوزارة إلغــاء الرخصــة فــي األحــوال التاليــة:
 -1عــدم االلتــزام بالمواصفــات القياســية الســعودية المعمــول بهــا فــي المملكــة وإذا لــم تتوفــر المواصفــات فيتــم التنســيق بيــن
صاحــب المشــروع والهيئــة العربيــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس الختيــار أنســب مواصفــات دوليــة تفــي بالغــرض لحيــن
صــدور مواصفــة ســعودية.
 -2عــدم االلتــزام باتخــاذ التدابير الالزمــة للمحافظة علــى البيئة من التلوث.
 -3عــدم الحصــول علــى موافقــة البلديــة المختصــة والتقيــد بمــا يصــدر مــن تعليمــات فــي حالــة إقامــة المصنــع خــارج المــدن
الصناعيــة المرخصــة.
 -4ضــم شــركاء آخريــن قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة واالســتثمار.
 -5جمــع أمــوال أو تغييــر فــي ملكية الترخيــص قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة واالســتثمار.
 -6عــدم االلتــزام بمــا ورد بالقــرار الــوزاري رقــم (1404/902هـــ) وتاريــخ 1404/03/21هـــ الصــادر مــن وزارة الداخليــة
«الدفــاع المدنــي» بشــأن تطبيــق القواعــد التنظيميــة لمفهــوم الســامة واألمــن الصناعــي فــي جميــع المنشــآت الصناعيــة.
 -7عــدم االلتــزام بالحــد األدنــى إلجمالي التمويــل المطلوب لمنــح التراخيص الصناعية وفقا ً للنشــاط الصناعي.
 -8عــدم تقـدّم صاحــب الترخيــص بطلــب تجديــده قبل نهاية مدتــه حيث يعتبر الترخيص فــي هذه الحالة الغياً.
وعلــى كافــة الشــركات الصناعيــة المرخصــة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار التقــدم بطلــب تعديــل ترخيصهــا تبعـا ً ألي تعديــات
مــن بياناتهــا ومنهــا علــى ســبيل المثــال الملكيــة أو زيــادة رأس المــال أو تعديــل االســم التجــاري أو زيــادة عــدد عمالــة أو ســواها.
وإذا تــم ســحب الترخيــص مــن الشــركة أو شــركاتها التابعــة فإنــه لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها.
وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى أســعار أســهمها.
 25 – 1 – 2المخاطــر المتعلقــة بالموظفيــن األجانــب
اتخــذت حكومــة المملكــة تدابيــر وإجــراءات لتنظيــم توظيــف العمــال األجانــب وفق ـا ً لنظــام العمــل وأنظمــة اإلقامــة والتــي تســعى مــن
خاللهــا إلــى اتخــاذ إجــراءات ضــد الشــركات والموظفيــن األجانــب الذيــن ال يعملــون لــدى صاحــب العمــل الــذي يكفلهــم أو يقومــون
بأعمــال ال تتطابــق مــع المســمى الوظيفــي وفقــا ً لرخــص إقاماتهــم.
وطبقــا ً لرخــص إقامــة الموظفيــن األجانــب العامليــن لــدى الشــركة ومقارنتهــا بوظائفهــم الفعليــة ،تبيــن أن المســمى الوظيفــي لجميــع
الموظفيــن فــي الشــركة تتطابــق مــع ذلــك الــوارد فــي عقــود عملهــم فــي الوقــت الحالــي.
وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة باألنظمــة والتعليمــات المطبقــة بهــذا الخصــوص ،فــإن ذلــك ســيعرض الشــركة لغرامــة تتــراوح مابيــن
( )2,000ألفــي لاير إلــى ( )5,000خمســة آالف لاير لــكل عامــل مخالــف وذلــك وفقــا ً لدليــل تفتيــش المنشــآت الصــادر مــن وزارة
العمــل ،وبالتالــي فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا ً علــى نشــاط الشــركة ونتائــج أعمالهــا.
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 ٢ - ٢المخاطــر المتعلقة بالســوق
 ١ – ٢ - ٢مخاطر زيادة المنافســة
يتســم قطــاع االرفــف فــي المملكــة والخليــج العربــي وغيرهــا مــن دول منطقــة الشــرق األوســط بالتنافســية العاليــة .وتتوقــع الشــركة
زيــادة هــذه المنافســة واحتدامهــا فــي المســتقبل .كمــا تواجــه الشــركة عــدد متنــوع مــن التحديــات التنافســية منهــا:
• توقع الطلبات المتغيرة للمســتهلك النهائي وســرعة االســتجابة له.
• تســعير المنتجات بأســعار تنافســية لمنافسة الشــركات الصينية.
وقــد تــؤدي زيــادة المنافســة إلــى ضغــوط علــى األســعار ،وتخفيــض للهوامــش اإلجماليــة للربــح ونقــص فــي الحصــة الســوقية .وســيؤثر
ذلــك علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٢ – ٢ - ٢التقلبــات فــي أســعار المــواد الخام
تعتمــد إيــرادات و أربــاح صناعــة الرفــوف إلــى حــد مــا علــى مــواد أوليــة كالحديــد والبالســتيك والخشــب .وتعتمــد أســعار هــذه المــواد
علــى أســواق الســلع العالميــة المدفوعــة بالعــرض والطلــب العالمييــن .وحيــث أن األســواق العالميــة تتعــرض لتقلبــات واســعة وســريعة
فــي كثيــر مــن األحيــان ،فــإن أســعار الحديــد والبالســتيك والخشــب قــد شــهدت تقلبــات كبيــرة فــي الســنوات األخيــرة ،وقــد تخضــع
لتقلبــات إضافيــة فــي المســتقبل .إن الشــركة ال تتحكــم بالعوامــل التــي تؤثــر علــى أســعار الســلع األساســية ،وبالتالــي فــإن التغيــرات
الفعليــة فــي العــرض والطلــب ،وعــدم اســتقرار الســوق ،والمضاربــة مــن قبــل المتداوليــن بالســوق ،واألوضــاع االقتصاديــة والسياســية
قــد تؤثــر علــى األســعار أو دقــة االفتراضــات أو اآلفــاق المســتقبلية لصناعــة الرفــوف ،وبالتالــي فــإن أي زيــادة فــي أســعار المــواد
الخــام ســتؤدي إلــى تكبــد الشــركة لتكاليــف إنتاجيــة إضافيــة والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى اآلفــاق المســتقبلية للشــركة وأعمالهــا
ونتائــج عملياتهــا و وضعهــا المالــي بشــكل عــام.
تقــوم الشــركة بشــراء المــواد الخــام عــن طريــق أوامــر شــراء أو عقــود توريــد قصيــرة األجــل وتتأثــر أعمــال الشــركة بشــكل كبيــر
بمــدى توفــر المــواد الخــام التــي تدخــل فــي تصنيــع منتجاتهــا .إن عــدم توافــر المــواد الخــام او عــدم تمكــن الشــركة مــن الحصــول عليهــا
بشــكل مؤقــت أو دائــم أو عــدم قــدرة الشــركة علــى إدارة المخــزون بشــكل فعــال ســيؤدي إلــى إعاقــة العمليــات اإلنتاجيــة للشــركة ممــا
ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.
 ٣ – ٢ - ٢المخاطــر المتعلقــة باألنظمــة التشــريعية
تخضــع أعمــال الشــركة لألنظمــة والقوانيــن الســارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ،علمــا بــأن البيئــة النظاميــة التــي تعمــل فيهــا
الشــركة قــد تتعــرض للتغييــر .إن التغييــرات النظاميــة الناتجــة عــن العوامــل السياســية واالقتصاديــة والتقنيــة والعوامــل البيئيــة يمكــن أن
تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى عمليــات الشــركة مــن خــال الحــد مــن تطــور الشــركة أو عمالئهــا أو الحــد مــن عمليــات ومبيعــات منتجــات
الشــركة وخدماتهــا أو زيــادة فــرص المنافســة.
 ٤ – ٢ - ٢مخاطــر حــدوث الكــوارث الطبيعيــة
قــد تضــر الكــوارث الطبيعيــة الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة إلــى حــد كبيــر بالمرافــق اإلنتاجيــة للشــركة وبنيتهــا التحتيــة عامــة .وقــد
يــؤدي أي ضــرر يصيــب مرافــق الشــركة أو أي مــن مجمعاتهــا اإلنتاجيــة األساســية أو يصيــب العمــال ســواء كان بســبب الفيضانــات أم
الــزالزل أم العواصــف أم أي كارثــة طبيعيــة أخــرى إلــى تكبــد تكاليــف كبيــرة مــن قبــل الشــركة وذلــك لتصحيــح آثــار تلــك الكــوارث،
كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركة علــى ممارســة عملياتهــا وبالتالــي التقليــل مــن نتائجهــا التشــغيلية المســتقبلية .وفــي حالــة إضــرار
الكــوارث الطبيعيــة بمرافــق الشــركة  ،فســوف يكــون لذلــك أثــر ســلبي علــى توقعــات أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا
المالــي.
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 5 – 2 – 2مخاطــر التقلبــات فــي العــرض والطلب في األســواق المحليــة واإلقليمية
إن تقلبــات األوضــاع اإلقتصاديــة فــي المملكــة والبلــدان المجــاورة تعتبــر عامــل رئيســي للتقلبــات فــي مســتويات العــرض والطلــب
فــي مجــال عمــل الشــركة .تاثــر قطــاع التجزئــة والســلع االســتهالكية وغيرهــا مــن القطاعــات التــي تشــكل عامــا رئيسســيا ً فــي زيــادة
مســتوى الطلــب علــى منتجــات الشــركة المصنعــة كاألرفــف وغيرهــا ،ســيؤثر ذلــك علــى حجــم إنتــاج الشــركة ومبيعاتهــا فــي حــال
انخفــاض الطلــب علــى الســلع االســتهالكية والتــي مــن شــأنها الحــد مــن توســع تلــك القطاعــات فــي انشــاء نقــاط بيــع أو توزيــع جديــدة
والتــي تحتــاج إلــى تجهيــزات التخزيــن والمســتودعات مثــل األرفــف أو حتــى توســيع اســتيعاب المخــازن والمســتودعات الحاليــة.
 6 – 2 – 2المخاطــر السياســية واالقتصاديــة
إن األوضــاع السياســية المتوتــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط قــد تؤثــر ســلبا ً علــى اقتصــاد المملكــة ،وبالتالــي علــى قــدرة عمــاء
الشــركة علــى تجديــد عالقاتهــم معهــا وعــدم قدرتهــا علــى الحصــول علــى عمــاء جــدد وبالتالــي ســتؤدي إلــى تأثيــر ســلبي جوهــري
علــى ســعر ســهم الشــركة وخســارة المســتثمر كامــل أو جــزء مــن قيمــة اســتثماره .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال توجــد ضمانــات بــأن
الظــروف االقتصاديــة والسياســية الغيــر المســتقرة فــي بعــض البلــدان المجــاورة لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الســوق
الســعودي عمومــا ً وعلــى أعمــال الشــركة وعملياتهــا ووضعهــا المالــي.
 7 – 2 – 2مخاطــر تعديــل أســعار منتجــات الطاقــة والكهرباء والميــاه والخدمات ذات الصلة
أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره فــي 2015/12/28م برفــع أســعار الطاقــة (بمــا فــي ذلــك الوقــود) وتعرفــة اســتهالك الكهربــاء
وتســعيرة بيــع الميــاه واالرتفــاق بخدمــات الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي ،كجــزء مــن السياســات المتعلقــة
برفــع كفــاءة الدعــم الحكومــي فــي المملكــة ممــا أثــر علــى مصاريــف متعلقــة بتشــغيل الشــركة .وال يوجــد ضمانــات بــأال يكــون هنــاك
قــرارات متعلقــة برفــع األســعار مــرة أخــرى ممــا ســيؤثر ذلــك ســلبا ً علــى تكاليــف اإلنتــاج وأعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 8 – 2 – 2المخاطــر المتعلقــة باألنظمــة والمعاييــر البيئية
تنطــوي أعمــال الشــركة علــى بعــض المخاطــر التــي مــن شــأنها أن تعرضهــا لمســؤولية قانونيــة بموجــب األنظمــة البيئيــة الموضوعــة
مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة «مــدن» ،فعمليــة تصنيــع األرفــف المعدنيــة تتطلــب اســتخدام مــادة
“حمــض الهيدروكلوريــك” مــن أجــل تنظيــف أســطح المنتجــات الحديديــة تمهيــدا لعمليــة الطــاء النهائيــة ،وهــي تعــرف بعمليــة المعالجــة
الكيميائيــة ،حيــث يتــم غمــس أجــزاء مــن الحديــد فــي حمــام مــن الحمــض ،وبنــاء عليــه فهنــاك احتماليــة صــرف مــواد ذات حموضــة
عاليــة ،ممــا يــؤدي إلــى رفــع درجــة حموضــة الصــرف وهــذا قــد يســبب تــآكل شــبكات الصــرف ومحطــات المعالجــة ممــا ســيعرض
الشــركة لعقوبــات أو لتحمــل التكاليــف المترتبــة علــى هــذه المســؤوليات البيئيــة حيــث أن هــذه األضــرار ال تدخــل ضمــن نطــاق التأميــن.
وتخضــع أعمــال الشــركة لبعــض األنظمــة واللوائــح المعنيــة بحمايــة البيئــة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق
التقنيــة «مــدن» والتــي يمكــن أن تتغيــر مــن وقــت آلخــر ،ففــي حــال لــم تلتــزم الشــركة بتلــك األنظمــة واللوائــح البيئيــة الحاليــة أو
المســتقبلية فــإن الشــركة ســتضطر إلــى تحمــل نفقــات تشــغيلية ورأس ماليــة غيــر متوقعــة لاللتــزام بالمتطلبــات أو المعاييــر الحاليــة
والجديــدة .والجديــر بالذكــر أنــه يوجــد لــدي الشــركة إجــراءات داخليــة تــم تطويرهــا مــع الشــركة المشــغلة لمحطــات الصــرف الهــدف
منهــا معالجــة المــواد الخاصــه بالمصنــع والوصــول بهــا إلــى نقطــة التعــادل قبــل صرفهــا علــى الشــبكة لضمــان حمايــة الشــبكة ومحطــة
الصــرف .وفــي حــال لــم تلتــزم الشــركة باألنظمــة واللوائــح البيئيــة المعمــول بهــا ،فســتطبق الســلطات المختصــة الغرامــات ،وفــي ظــل
هــذه الظــروف ســتضطر الشــركة إلــى تقليــص أو إيقــاف عملياتهــا أو إلــى إصــاح المواقــع أو إلــى اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة أخــرى
أو إلــى دفــع تعويضــات تصــل إلــى  20,000لاير ســعودي عــن كل مخالفــة ،ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا
ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.
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 ٣ - ٢المخاطــر المتعلقــة باألســهم
 1 – 3 – 2مخاطــر حداثــة الســوق الموازية
تعتبــر الســوق الموازيــة جديــدة فــي المملكــة إذ أن إطــاق ســوق جديــدة عموم ـا ً يشــمل عــدة عوامــل ال يمكــن التنبــأ بهــا بشــكل دقيــق
ممــا يــؤدي لتحمــل مخاطــر متعــددة مــن قبــل الشــركة ومســتثمريها.
تشــمل تلــك العوامــل عمليــة الطــرح واإلكتتــاب والتــي هــي محصــورة فقــط علــى فئــة المســتثمرين المؤهليــن ممــا قــد يجعــل حجــم
توفــر الســيولة فــي التعامــات فــي الســوق غيــر معلــوم إضافــة إلــى أن العــرض والطلــب علــى أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق
الموازيــة غيــر معــروف.
وال يوجد ضمانات إلنشــاء ســوق نشــط لتداول األســهم في السوق الموازي.
 2 – ٣ - ٢عدم وجود ســوق في الســابق لألســهم و التذبذبات المحتملة في ســعر الســهم
قبــل هــذا الطــرح ،لــم يكــون هنــاك ســوق لتــداول أســهم الشــركة وال يمكــن إعطــاء أي ضمــان بشــأن تــداول نشــط ألســهم االكتتــاب بعــد
قبــول أســهم الشــركة فــي قائمــة رســمية  ،وحتــى وإن نشــأ مثــل هــذا الســوق  ،فليــس هنــاك ضمــان بشــأن إســتمراره أو مــدة بقائــه.
وهنــاك عــدة عوامــل مــن بينهــا النتائــج الفعليــة أو المتوقعــة لعمليــات الشــركة وتغيــرات األربــاح التقديريــة أو عــدم تحققهــا وأحــوال
الســوق بالنســبة للقطــاع أو االجــراءت النظاميــة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة أو غيرهــا مــن العوامــل الخارجــة عــن نطــاق الســيطرة
 ،يمكــن أن تســبب تقلبــات كبيــرة فــي ســعر األســهم المطروحــة وإمكانيــة تســييلها.
 3 – ٣ - ٢بيــع عــدد كبيــر من األســهم في الســوق بعــد عملية الطرح
إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق بعــد اســتكمال عمليــة الطــرح أو وجــود اعتقــاد أو تصــور بحــدوث مثــل ذلــك البيــع يمكــن
أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى ســعر األســهم فــي الســوق .وســيخضع المؤسســون لفتــرة حظــر تبــدأ مــن تاريــخ بــدء تــداول األســهم فــي
الســوق .وســيحظر عليهــم خــال هــذه الفتــرة التصــرف فــي أي مــن األســهم المملوكــة لهــا .وفــي حــال قيــام المســاهمون المؤسسســون
ببيــع عــدد كبيــر مــن مــن أســهمها بعــد انقضــاء فتــرة الحظــر ،فســيؤثر ذلــك ســلبا ً علــى ســعر األســهم فــي الســوق.
 4 – ٣ - ٢الســيطرة الفعالــة مــن قبــل المســاهمين الكبار
بعــد انتهــاء عمليــة الطــرح ،ســوف يمتلــك المؤسســون مايقــارب  %80مــن أســهم الشــركة ،قــد يــؤدي تحالــف المســاهمين الرئيســيين مــع
مســاهمين آخريــن الــى التأثيــر علــى قــرارات الشــركة الهامــة ،وبالتحديــد ،علــى القــرارات التــي تتطلــب موافقــة مســاهمي الشــركة بمــا
فــي ذلــك النفقــات الكبيــرة للشــركة وتعييــن وعــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وقــد يقومــوا بإســتخدام القــدرة فــي التأثيــر علــى القــرارات
الهامــة بطريقــة تؤثــر تأثيــراً جوهري ـا ً علــى نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج األعمــال.
 5 – ٣ - ٢أرباح األســهم
ً
تعتمــد أربــاح األســهم فــي المســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا أربــاح الشــركة مســتقبال ومركزهــا المالــي واالحتياجــات
الرأســمالية واحتياطياتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة وعوامــل أخــرى يعتبرهــا
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن وقــت آلخــر علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة.
علــى الرغــم مــن أن الشــركة تعتــزم توزيــع أربــاح ســنوية لمســاهميها فــي حــال تحقيــق أربــاح ،إال أنهــا ال تضمــن بــأن أيــة أربــاح علــى
ـوزع فعلي ـاً ،كمــا ال تقــدم أي ضمــان فيمــا يتعلــق بالمبلــغ الــذي سـ ّ
األســهم ســوف تـ ّ
ـيوزع فــي أيــة ســنة معينــة .يخضــع توزيــع أربــاح
األســهم لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة.
 6 – ٣ - ٢مخاطــر متعلقــة بالبيانــات المســتقبلية
تشــكل بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات مســتقبلية ،ولكنهــا ليســت ضمان ـا ً لمــا ســيكون عليــه األداء مســتقبال .وتنطــوي
تلــك البيانــات المســتقبلية علــى مخاطــر معلومــة وغيــر معلومــة وعوامــل أخــرى قــد تؤثــر علــى النتائــج الفعليــة وبالتالــي علــى أداء
الشــركة وإنجازاتهــا ،وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر فــي األداء الفعلــي أو اإلنجــازات أو النتائــج التــي تحققهــا الشــركة
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وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا كان متوقعــا صراحــة أو ضمنيــا فــي البيانــات المذكــورة .وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن
هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر المتيقنــة أو ثبــت عــدم دقــة أي مــن االفتراضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا ،فــإن النتائــج الفعليــة قــد
تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هــذه النشــرة.
 7 – ٣ - ٢مخاطر اصدار أســهم جديدة
ال تنــوي الشــركة إصــدار أســهم جديــدة فــي المســتقبل القريــب ،غيــر أنــه إذا قــررت الشــركة زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق إصــدار
أســهم جديــدة ،ســيؤدي ذلــك إلــى تقليــل نســب المســاهمات الحاليــة إلــى حــد مــا فــي حــال لــم يمــارس المســاهمون الحاليــون حقوقهــم
عنــد إصــدار حقــوق أولويــة جديــدة وفــي حــال قــرر المســاهمون الحاليــون بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم ممــا قــد يقلــل مــن قيمــة تلــك
األســهم المصــدرة حديثــاً.
3

لمحة عن االقتصاد السعودي

تشــير بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــــة (ســنة أســاس 2010م) الــي نمــو نســبته  3,5فــي المئــة فــي 2015م ليبلــغ
نحــو  2,5ترليــون لاير علــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط العالميــة مســتفيداً مــن رؤيــة مجلــس الشــؤون ااالقتصاديــة والتنميــة،
والــذي يهــدف إلــى تنســيق السياســات ااالقتصاديــة والتنمويــة و وضعهــا فــي إطــار متناغــم لتحقيــق األهــداف التنمويــة مــن خــال
الخطــط الخمســية ،وإلــى تخفيــف االعتمــاد علــى اإليــرادات النفطيــة .
ســجل الناتــج المحلــي للقطــاع النفطــي ارتفاع ـا ً نســبته  4,0فــي المئــة ليبلــغ  1ترليــون لاير .أمــا الناتــج المحلــي للقطــاع غيــر النفطــي
فقــد ســجل نمــواً نســبته  3,1فــي المئــة ليبــغ حوالــي  1,4ترليــون لاير ،و ارتفــع معــدل نمــو ناتــج القطــاع الخــاص غيــر النفطــي بنســبة
 3,4فــي المئــة ليبلــغ نحــو 990مليــار لاير ،فــي حيــن ارتفــع ناتــج القطــاع الحكومــي غيــر النفطــي بنســبة  2,5فــي المئــة ليبلــغ 425
مليــار لاير.
يأتــي النشــاط الصناعــي فــي المركــز الثالــث فــي المســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة مســاهمة  12,4فــي المئــة عــام
2015م  ،مقابــل  10,9فــي المئــة فــي العــام الســابق.
جدول  :1األنشــطة المســاهمة في الناتج المحلي اإلجمالي باالســعارالجارية لعام 2015م
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المصــدر :الهيئــة العامة لإلحصاء
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ونمــت معظــم األنشــطة االقتصاديــة الرئيســة باألســعار الثابتــة فــي عــام 2015م حيــث نمــى نشــاط الصناعــات التحويليــة بنســبة 5,8
فــي المئــة  ،و ســجل نشــاط التشــييد و البنــاء نمــواً نســبته  5,6فــي المئــة  ،و ســجل نشــاط النقــل و التخزيــن و االتصــات نمــواً نســبته
 4,0فــي المئــة.

القوى العاملة
تشــير أحــدث االحصــاءات الصــادرة عــن وزارة الخدمــة المدنيــة و وزارة العمــل إلــى بلــوغ عــدد العامليــن فــي القطــاع الحكومــي
(ســعوديين وغيــر ســعوديين) بنهايــة 2015م نحــو  1,25مليــون عامــل بزيــادة نســبتها  0.6فــي المئــة عــن العــام الســابق  ،و بلــوغ
عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص (ســعوديين وغيــر ســعوديين) بنهايــة 2015م نحــو  10.6مليــون عامــل بزيــادة عــن العــام الســابق
نســبتها  5.5فــي المئــة.

تطورات ســعر الصرف

اســتمر ســعر صــرف الريلا الســعودي مســتقراً فــي الســوق الفوريــة لعــام 2015م عنــد  3.75لاير ســعودي للــدوالر األمريكــي كنتيجــة
لسياســة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي الراميــة إلــى الحفــاظ علــى اســتقرار ســعر صــرف الريلا بمــا يحقــق مصالــح االقتصــاد فــي
المملكــة.

الموجــودات و المطلوبــات األجنبيــة للمصارف التجارية
زاد صافــي الموجــودات األجنبيــة للمصــارف التجاريــة فــي عــام 2015م بنســبة  41,5فــي المئــة ليبــغ  225,5مليــار لاير  ،مقارنــة
بارتفــاع نســبته  16,9فــي المئــة فــي العــام الســابق.

تكاليف المعيشــة
ارتفــع الرقــم القياســي العــام لتكاليــف المعيشــة بنســبة  2,2فــي المئــة خــال عــال 2015م مقارنــة بارتفــاع نســبته  2,7فــي المئــة و
 3,5فــي المئــة خــال عامــي 2014م و 2013م علــي التوالــي.
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الـشـركــة

 1-4خلفية عن الشــركة
 1-1-4شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية
تــزاول شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية نشــاطها في المجــال الصناعي منذ 1414/08/20هـ.
يعتبــر النشــاط الرئيــس الــذي تقــوم بــه الشــركة هــو تقديــم حلــول متكاملــة ألنظمــة التخزيــن بأنواعهــا المتعــددة .حيــث تقــوم الشــركة
بتصنيــع وتوريــد جميــع أنــواع األرفــف ومنصــات التخزيــن ،وقامــت الشــركة بالتوســع لتفتــح المجــال لتصنيــع العديــد مــن المنتجــات
الخاصــة بحلــول التخزيــن والمناولــة بقــدرات إنتاجيــة عاليــة وبخــواص مرنــه.
وبمــرور الوقــت ونتيجــة لتطــور الســوق وضــرورة مواكبــه محــاور التنميــة قامــت الشــركة بعمــل إتفاقيــات مــع شــركات عالميــة لتقديــم
منتجــات جديــدة للســوق فــي نشــاط األرفــف والرافعــات الشــوكية.
وعلــي صعيــد الســوق قامــت الشــركة ببنــاء عالمتها التجارية علي مــدى عقدين من العمل على إرضــاء احتياجات عمالئها.
تأسســت الشــركة فــي عــام 1414هـــ كمؤسســة لصاحبهــا محمــد عبــد هللا الصمعانــي بــرأس مــال قــدره  100,000لاير وتــم قيدهــا
بالســجل التجــاري لمدينــة بريــدة برقــم  1131012302بتاريــخ 1414/08/20هـــ
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تاريــخ 1437/03/23هـــ الموافــق 2016/01/04م تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت اســم شــركة مصنــع
الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة برأســمال قــدره  6,500,000لاير ســعودي وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري فــي مدينــة بريــدة ،المدينــة
الصناعيــة برقــم .1131012302
بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي الشــركة بتاريــخ 1438/01/15هـــ وبموجــب القــرار الــوزاري رقــم ق 26/بتاريــخ 1438/02/03هـــ
الموافــق 2016/11/03م تــم تحويــل شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة
ســعودية مســاهمة مقفلــة تحــت مســمى شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة برأســمال قــدره  9,000,000لاير ســعودي.
وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري فــي مدينــة بريــدة – المدينــة الصناعيــة برقــم  1131012302بتاريــخ 1438/02/08هـــ الموافــق
2016/11/08م.
ولــدى الشــركة الترخيــص الصناعــي رقــم  1610بتاريخ 1435/07/12هـ من وزارة الصناعــة والتجارة فرع القصيم.
يقــع مصنــع الشــركة ومقرهــا الرئيســي فــي مدينــة بريــدة ،المدينــة الصناعيــة األولــى المملوكــة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمــدن
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة «مــدن» ،شــارع رقــم .26
ال تنــوي الشــركة إجــراء أي تغييــرات جوهريــة لطبيعــة نشــاط الشــركة يــؤدي إلــى التأثيــر علــى نشــاط الشــركة وربحيتهــا .كمــا أنــه
ال يوجــد أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة التــي مــن الممكــن أن تؤثــر أو قــد أثــرت تأثيــراً ملحوظ ـا ً فــي الوضــع المالــي خــال الـــ()12
شــهر األخيــرة.

 2-4أســهم الشــركة وهيكل الملكية قبل وبعد الطرح
ُحـدّد رأســمال الشــركة عنــد تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بمبلــغ ( )9,000,000تســعة مالييــن لاير ســعودي مق ّســم إلــى تســعمائة
ألــف ســهما ً عاديــا ً متســاوية القيمــة ومدفوعــة بالكامــل بقيمــة اســمية ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .وســيتغير رأس
مــال الشــركة بعــد االكتتــاب ليصبــح ( )11,125,000إحــدى عشــر مليــون ومئــة وخمــس وعشــرون ألــف لاير ســعودي وســيمثل عــدد
األســهم التــي ســيتم اإلكتتــاب بهــا مــن قبــل المســتثمرين المؤهليــن مــن خــال عمليــة الطــرح ( )225,000مئتــان وخمــس وعشــرون
ألــف ســهم عــادي بقيمــة اســمية ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد والتــي تشــكل نســبة  %20مــن رأس مــال الشــركة بعــد
الطــرح .كمــا يبيــن الجــدول التالــي ملكيــة األســهم والمســاهمين فــي الشــركة قبــل وبعــد عمليــة االكتتــاب:
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جدول  :2هيكل ملكية أســهم الشــركة قبل وبعد الطرح

المصدر :الشركة
وال تملــك الشــركة أي شــركات تابعــة فــي المملكــة ،كمــا أنهــا ال تملــك أي فــروع أو شــركات تابعــة خــارج أراضــي المملكــة ،وبالتالــي
اليوجــد أي أســهم أو أدوات ديــن صــادرة لشــركات تابعــة.

 3-4الموظفون وسياســة التوطين

يعمــل لــدى الشــركة ( )194موظفــا ً منهــم حوالــي ( )%20ســعوديون وذلــك كمــا فــي نهايــة شــهر نوفمبــر 2016م .وتشــير البيانــات
المســتخرجة مــن نطاقــات إلــى أن متوســط نســبة التوطيــن للشــركة  %24.09وذلــك بســبب طريقــة احتســاب الموظفيــن مــن الطــاب
وذوي االحتياجــات الخاصــة الســعوديين .وتلتــزم الشــركة بتطويــر مواردهــا البشــرية واســتقطاب وتوظيــف الشــباب الســعودي المؤهــل
فــي ضــوء متطلبــات نظــام العمــل.
جــدول  :3أعــداد الموظفين حســب اإلدارات في األعوام 2015م 2016 -م
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مالحظــات حــول الموظفين (طــاب و احتياجات خاصة):
 عــدد الطــاب ضمــن البيان  4طالب بوظيفة اختصاصي تســويق عام 2016م. عــدد الموظفيــن ذوي االحتياجــات الخاصة عام  )1( 2016موظف. -عــدد الموظفيــن ذوي االحتياجــات الخاصة عام  )2( 2015موظف.

قســم اإلنتــاج :انخفــض عــدد الموظفيــن بقطــاع اإلنتــاج عــام 2016م عــن عــام 2015م بمقــدار  33موظــف بســبب ادخــال ماكينــات
جديــدة ،إضافــة إلــى االعتمــاد علــى االســتيراد للمنتجــات نصــف مصنعــة.

قســم التســويق :انخفــاض عــدد الموظفيــن بقطــاع التســويق عــام 2016م عــن عــام 2015م بمقــدار عــدد  9موظفيــن وذلــك بســبب
االعتمــاد علــى الفــروع أكثــر مــن مندوبــي المبيعــات.

 4-4رســالة الشركة واســتراتيجيتها
 1-4-4رؤية الشركة:
تســعى الشــركة بخبراتهــا وقيمهــا لترســيخ عالمتهــا لكــي تصــل إلــى الريــادة بمنتجاتهــا وبتقديــم أفضــل الحلــول لإليفــاء باحتياجــات
عمالئهــا فــي مجــال التخزيــن والمناولــة وذلــك بااللتــزام بتطبيــق معاييــر الجــودة والســامة.
 2-4-4رســالة الشركة:
العمــل علــى توفيــر افضــل الحلــول للتخزين والمناولة بإبداع فكــري نحو جودة عالمية.
 3-4-4اســتراتيجية الشركة
تعمــل الشــركة علــى تعزيــز موقعهــا كاألفضــل محليـا ً فــي صناعــة الطبليــات الحديديــة والخشــبية والبالســتيكية وأنظمــة أرفــف التخزيــن.
وذلــك عــن طريــق إضافــة منتجــات جديــدة بنــاء علــى طلبــات العمــاء واحتياجــات الســوق .والعمــل علــى زيــادة قدرتهــا الفنيــة وتنميــة
المــوارد البشــرية وتدريبهــا مــن خــال وضــع برامــج تدريــب شــاملة لتطويــر مهــارات وخبــرات الموظفيــن باإلضافــة إلــى وضــع نظــام
متكامــل لتقييــم أداء الشــركة وموظفيهــا ومراجعتــه بشــكل دوري .باإلضافــة إلــى مراقبــة الســوق والتأقلــم الســريع مــع تغيــرات الســوق
واالســتفادة منهــا فــي تحســين إيــرادات الشــركة وربحيتهــا.

 5-4المزايا التنافســية للشــركة
تعتمــد الشــركة فــي عملهــا علــى تطويــر بعــض المزايــا التنافســية التــي تســعى الســتخدامها بشــكل مكثــف مــن أجــل تحســين وضعهــا
المالــي وهــي تتماشــى مــع مجموعــة األهــداف والمبــادىء التــي وضعتهــا اإلدارة الجديــدة لتعزيــز أنشــطة الشــركة:
 1-5-4طلــب متزايد على منتجات الشــركة
اســتطاعت الشــركة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة إثبــات نفســها كأهــم منتــج ألرفــف التخزيــن والطبليــات فــي المملكــة ،وذلــك
بســبب الطلــب المتزايــد علــى منتجاتهــا نظــراً لكونهــا متطلــب مــن قبــل البلديــات وهيئــة الــدواء والغــذاء ،وازديــاد الطلــب علــى الحلــول
التخزينيــة نظــراً الرتفــاع ايجــارات األراضــي والمســتودعات.
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 2-5-4قلــة المنافســين أصحــاب صناعــة محلية قوية الجودة
تتميــز الشــركة بتقديــم حلــول تخزينيــة متكاملــة ،حيــث تقــدم للعميــل دراســة وتصاميــم تتناســب مــع متطلبــات العميــل وحاجاتــه
التخزينيــة ،كمــا تقــوم الشــركة بتقديــم كفالــة لمــدة  10ســنوات علــى منتجاتهــا لثقتهــا التامــة بدراســات األحمــال وجــودة المــواد األوليــة
التــي تســتخدمها مــن الحديــد والدهــان ،وهــذا مــا يميــز الشــركة عــن غيرهــا.
وتفخــر الشــركة بأنهــا شــركة صناعيــة ســعوديه متخصصــة تضمــن جــودة منتجاتنــا حيــث إنهــا صناعــه ســعوديه بالكامــل مطبقيــن مبــدأ
إدارة الجــودة الشــاملة ( )TQMفــي مصنعهــا.
 3-5-4االهتمــام بالعمالء
تضــع الشــركة االهتمــام بعمالئهــا علــى رأس قائمــة أولوياتهــا وتســعى لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات وتوقعــات العمــاء مــن خــال ابتــكار
منتجــات وحلــول تخزينيــة جديــدة.
 4-5-4توظيــف التكنولوجيا
تســعى الشــركة بإدارتهــا الجديــدة إلــى االســتثمار الفعــال فــي التكنولوجيــا فــي الشــركة وذلــك لتحســين أداء الشــركة وتقديــم خدمــات
مبتكــرة للعمــاء.
 5-5-4وجــود ســابقة أعمال مع عــدد وفير من العمالء
تفخــر الشــركة بعالقاتهــا الوطيــدة مــع عــدد كبيــر مــن عمالئهــا .إن اســتمرارية هــؤالء العمــاء تمثــل ثقــة العمــاء بمنتجــات الشــركة
وحلولهــا التخزينيــة.
 6-5-4خبــرة اإلدارة التنفيذية وخبرتها بالســوق
يتألــف فريــق اإلدارة فــي الشــركة مــن مســؤولين ذوي خبــرات كبيــرة ويتمتعــون بســجل ناجــح فــي إدارة العمليــات الماليــة والتشــغيلية
إضافــة إلــى تمتعهــم بمعرفــة واســعة بكافــة جوانــب صناعــة األرفــف والحلــول التخزينيــة.

 6-4نشــاطات الشركة

تقــدم الشــركة الخدمــات لحلول التخزين والمناولــة والتي تتضمن:
 1-6-4أنظمــة األرفــف ذات األحمال الثقيلــة .ومن ضمنها:
رفــوف الحمولــة التقليدية بنظام Pallet Racking
• أعمــدة أرفــف المعدنيــة  Super lockتدعــم نظــام وزن أرفــف المعدنيــة .الدعامــات تســاعد علــى توزيــع وزن األرفــف،
لذلــك يمكــن ضمــان األمــن والســامة ممــا لديهــا مــن مميــزات تجعلهــا ذات قــدرة عاليــة وصالبــة ومقاومــة لاللتــواء.
• الفتحــات الجانبيــة فــي األعمــدة المســتقيمة يمكنهــا أن تســاعد فــي نقــل الحمولــة رأســيا .مــن خــال هــذه الثقــوب ،واألعمــدة
متصلــة ببعضهــا البعــض لعــدم حــدوث عمليــة الحشــر.
• أعمــدة أرفــف البليــت  Superlockأعمــق مــن تلــك األرفــف األخــرى التــي بهــا نظــم تقليديــة .وفقــا لذلــك ،أرفــف البليــت
 Superlockلديهــا المزيــد مــن القــوة والصالبــة ومقاومــة لتأثيــر األضــرار الجانبيــة.
رفــوف الحمولــة ذات الممرات الضيقة:
• يمكن توجيه نظام خاص للمســاعدة في الســيطرة على الرافعة الشــوكية للســير في الممرات.
• أرفــف المعدنيــة ذات الممــرات الضيقــة يمكنهــا تقليــل نســبة احتمــاالت االضــرار الناتجــة مــن العمــل الطويــل وصديقــة للبيئــة
لتخزيــن وإســترجاع البضائــع.
• يمكــن تخزيــن عليهــا البضائع بكل ســهولة وكذلك يمكن إســترجعاها ايضا بكل ســهولة.
• تــم تصميــم الطابق ليقاوم حــاالت الحريق والهزات األرضية.
• االســتفادة مــن توزيــع الســلع المتاحــة للتخزين على البليتــات يمكن ان تصل الى .٪ 95
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 2-6-4نظــام الرف الســيار المكوكي ()Shuttle Racking System
 3-6-4أرفــف التخزيــن بنظام ()Drive In
 4-6-4رفــوف ذات الدعامــات واالذرع للحمــوالت الثقيلة ()Cantilever
 5-6-4الطبالــي بأنواعها (الخشــبية ،البالســتيكية ،والمعدنية)
 6-6-4أقفاص الغاز
 7-4االســتراتيجيات الخاصــة بعمليــة البحث والتطوير في الشــركة
 1-7-4إضافــة منتجــات جديــدة إلى قائمة المنتجات في الشــركة:
حيــث يقــوم فريــق التســويق بدراســة الســوق لمعرفــة احتياجــات الســوق فــي أعمــال التخزيــن والمناولــة ،ويقــوم بالتعــاون مــع فــرق
االنتــاج والتصميــم والجــودة لتصميــم مــا يتناســب مــع احتياجــات الســوق عمومــا ً والعمــاء خصوصــاً.
 2-7-4تخفيــض التكلفــة للمنتجــات الحالية:
وذلــك عــن طريــق مراجعــة التصاميــم بشــكل مســتمر والعمــل علــى اســتخدام الخامــات بفعاليــة وبــدون إهــدار قــدر اإلمــكان .كمــا يقــوم
المهندســون الخبــراء المختصــون بالشــركة بمراجعــة مســتمرة للعمليــة االنتاجيــة والتعديــل عليهــا لتقليــل زمــن االنتــاج وعــدد مراحــل
اإلنتــاج للوصــول ألعلــى دراجــات الكفــاءة والفعاليــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة.
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5

الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة

 1-5الهيــكل التنظيمي
إلدارة الشــركة هيــكل تنظيمــي حديــث يحــدد الوظائــف اإلداريــة المختلفــة مــن إنتــاج وتســويق وماليــة  ،ممــا يســاعد علــى تحقيــق أفضــل
أداء .يبيــن الرســم التالــي الهيــكل التنظيمــي للشــركة بعــد الطــرح حيــث ستســتحدث بعــض االدارات الضروريــة للشــركات المســاهمة
كإدارة االلتــزام والعالقــات العامــة والمســاهمين ،كمــا ســتعمل الشــركة علــى تعييــن اللجــان الرقابيــة الالزمــة:
جــدول  :4الهيكل التنظيمي للشــركة
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 2-5مجلــس اإلدارة
دون المســاس بالصالحيــات الممنوحــة للجمعيــة العامــة لمجلــس اإلدارة («المجلــس» أو «مجلــس اإلدارة») الصالحيــات الواســعة فــي
إدارة كافــة شــؤون الشــركة .ويمكــن للمجلــس ضمــن حــدود إختصاصــه أن يفــوض وينتــدب واحـ ًدا أو أكثــر مــن أعضائــه أو أي طــرف
ثالــث ليتولــى القيــام بوظيفــة معينــة أو أعمــال محــددة.
يديــر الشــركة حالي ـا ً مجلــس إدارة يتألــف مــن ( )3أعضــاء مــن المســاهمين ،وتنــوي الشــركة دعــوة عضويــن مســتقلين ذوي خبــرة فــي
المجــال الصناعــي بعــد الطــرح .وســيقوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنتيــن فرعيتيــن همــا لجنــة المراجعــة ،ولجنــة المكافــآت والترشــيحات
لدعــم دور مجلــس اإلدارة فــي متابعــة نشــاطات الشــركة وتزويــد إدارة الشــركة باإلرشــاد والتوجيــه الالزميــن.
تتمحــور المســؤولية األساســية لمجلــس اإلدارة حــول ضمــان اســتمرار نجــاح الشــركة علــى المــدى البعيــد .وهــذا يشــمل األمــور اآلتيــة
(وأمــور أخــرى):
• اإلختيــار والتعويــض واإلشــراف و-عنــد الحاجة -اســتبدال اإلدارة العليا والمدراء التنفيذيين اآلخرين في الشــركة.
• التخطيــط لعملية اإلحالل في الشــركة.
• تقديــم التوجيــه فــي جميــع شــؤون الشــركة ومراجعــة اســتراتيجيتها وسياســات إدارة المخاطــر والتخطيــط المالــي والموازنــة
الســنوية وخطــط العمــل كمــا توصــي بهــا إدارة الشــركة.
• وضع األهداف لألداء.
• مراجعة النفقات الرأســمالية األساســية.
• مراقبــة وإدارة تضــارب المصالــح المحتملــة بيــن أعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمســاهمين.
• التأكــد مــن صحــة اإلجــراءات المالية والمحاســبية الداخلية في الشــركة بمافي ذلــك دعم عمليات تدقيق ومراجعة مســتقلة.
• التأكــد مــن كفــاءة أنظمــة المراقبــة الداخليــة وإعــداد القوائــم الماليــة وتقديــم المســاندة لجهــات المراجعــة الخارجيــة وضمــان
تطبيــق أنظمــة مراقبــة داخليــة مناســبة وبالتحديــد األنظمــة الخاصــة بمراقبــة المخاطــر والرقابــة الماليــة وتنفيــذ القوانيــن ذات
العالقــة.
• مراقبة كفاءة ممارســات حوكمة الشــركة ومــدى فعاليتها.
• اإلشــراف على اإلفصاح العام واالتصاالت.
فيمــا يلــي قائمة باســماء أعضاء مجلس اإلدارة:
جدول :5أعضاء مجلس إدارة الشــركة

• تنوي الشــركة دعوة عضوين مســتقلين من ذوي الخبرة في المجال الصناعي وذلك بعد طرح الشــركة في الســوق الموازية مباشــرة.
• إن ملكيــة شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة تعــود لعائلــة محمــد عبــدهللا الصمعانــي وزوجتــه وأوالده ،وبالتالــي فــإن أعضــاء مجلــس
اإلدارة الحالييــن واقربائهــم ســيمتلكون نســبة  %80مــن أســهم الشــركة بعــد الطــرح.
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وفيمــا يلــي نبــذه مختصرة عــن كل عضو في مجلس اإلدارة:
 )1محمدعبــد هللا الصمعانــي  ،رئيــس مجلس اإلدارة
الجنســية  :سعودي
العمر 62 :ســنة
المؤهــات العلمية:
درجــة بكالوريــوس فــي إدارة األعمال من جامعــة الملك عبدالعزيز 1983م.
المناصــب الحالية:
المديــر العــام  ،شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية  ،منذ  2004م.
العضويــة في مجالس إدارات شــركات أخرى:
رئيس مجلس إدارة شــركة ســافا لالســتثمار الدولية منذ ٢٠١٣م و حتى اآلن؛
رئيــس مجلــس اإلدارة شــركة الصمعانــي للمقــاوالت منذ ٢٠٠٤م م و حتى اآلن.
 )2بنــدر بــن محمد بــن عبدهللا الصمعاني  ،الرئيــس التنفيذي
الجنســية  :سعودي
العمر 40 :ســنة
المؤهــات العلمية:
درجــة دكتــوراه فــى إدارة األعمــال ,اإلدارة االســتراتيجية  ,جامعة  IIUMالماليزية 2015م .
درجــة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعة القصيم  ,ممتاز مع مرتبة الشــرف األولى٢٠٠٧ ,م .
درجــة بكالوريــوس فــي إدارة األعمال من جامعة الملك ســعود ٢٠٠١ ,م.
المناصــب الحالية:
الرئيــس التنفيــذي  ،شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنية  ،منذ  2002م.
العضويــة في مجالس إدارات شــركات أخرى:
المديــر العــام والشــريك لشــركة الراية الخالــدة للتجارة منذ ٢٠١٦م و حتى اآلن؛
عضو مجلس إدارة شــركة ســافا لالســتثمار الدولية منذ ٢٠١٣م و حتى اآلن؛
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة التمويــل واالســتثمار المتخصصة منذ ٢٠١٠م و حتى اآلن؛
عضــو مجلــس اإلدارة فى شــركة تبريــد الدولية منذ ٢٠٠٨م وحتى اآلن؛
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة الصمعانــي للمقاوالت منذ ٢٠٠٤م م و حتى اآلن.
 )3عبــدهللا محمــد الصمعاني  ،مديــر العمليات
الجنســية  :سعودي
العمر 27 :ســنة
المؤهــات العلمية:
درجــة بكالوريوس هندســة مــن جامعة القصيم2012 ،م.
المناصــب الحالية:
مديــر العمليــات  ،شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية  ،منذ  2012م.
العضويــة في مجالس إدارات شــركات أخرى:
اليوجد
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فــي مــا يلــي نبذة مختصرة عن كبــار التنفيذيين

االسم والعمر
ا لجنسية
ا لمنصب
تاريــخ أول تعيين
المؤهــات العلمية
الخبــرات العملية

االسم والعمر
ا لجنسية
ا لمنصب
تاريــخ أول تعيين
المؤهــات العلمية
الخبــرات العملية

االسم والعمر
ا لجنسية
ا لمنصب
تاريــخ أول تعيين
المؤهــات العلمية
الخبــرات العملية
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أحمد مصطفى قرطام  35ســنة
مصري
المدير المالي
2012/04/18م
بكالوريوس محاســبة مــن جامعة المنوفية 2002م
▪ المديــر المالــي لشــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية منذ 2013م
▪ رئيــس حســابات لــدى شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية منذ ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٣م؛
▪ رئيــس حســابات لــدى مؤسســة طــرق العربيــة للتجــارة والمقــاوالت  ,تعمــل فــي مجــال مقــاوالت الطــرق وشــبكات الميــاه والصــرف
الصحــي بالقصيــم .منــذ ٢٠٠٨م وحتــى٢٠١٢م؛
▪ محاســب ومراجــع مالــي لــدى مؤسســة المزيــد التجاريــة  ,تعمــل فــي مجــال تجــارة وتوزيــع المالبــس بالجملــة ووكيــل شــركة الدفــة
وعجــان فــي القصيــم منــذ ٢٠٠٧م وحتــى ٢٠٠٨م ؛
▪ محاســب ومراجــع مالــي لــدى شــركة القفــاري للتنميــة االســتثمارية اســتثمارية  ,تعمــل فــي مجــال العقــارات والمقــاوالت و تجــارة
وتصنيــع األثــاث ومجــال الدعايــة واإلعــان بالقصيــم منــذ ٢٠٠٦م وحتــى٢٠٠٧م.
▪ محاســب ومراجــع قانونــي لــدى مكتــب محاســب قانونــي ومراجــع شــركات مســاهمة وخبيــر ضرائــب بجمهوريــة مصــر العربيــة مــن
 2002وحتــى 2006

عمر عبدالعزيز ســالم 34 ،ســنة
مصري
مدير االنتاج
2012/04/01م
بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكية مــن جامعة الفيوم 2006م
▪ مديــر االنتــاج لشــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية منذ 2012م
▪ مســاعد مديــر اإلنتــاج لــدي الشــركة المتحدة لألثــاث المعدنى  ,منذ م 2009و حتي 2012م
▪ مهنــدس إنتــاج فــي القوات المســلحه ,منذ 2007م و حتي 2009م

هيثم فاروق حســن 38 ،سنة
مصري
مدير التسويق
2012/04/01م
بكالوريــوس خدمــة اجتماعية جامعة بورســعيد 2001م
▪ مديــر التســويق لشــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية منذ 2011م
▪ مديــر مبيعــات المنطقــة الوســطى فــي شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية ,منذ 2009م و حتي 2011م
▪ مديــر مبيعــات منطقــة البحــر االحمــر في الشــركة الدولية لتجهيــز الفنادق ,منذ 2003م حتي 2008م

االسم والعمر
ا لجنسية
ا لمنصب
تاريــخ أول تعيين
المؤهــات العلمية
الخبــرات العملية

بســيوني احمد محمد بســيوني  34سنة
مصري
مدير الموارد البشــرية وســكرتير مجلس اإلدارة
2008/09/06م
بكالوريوس تجارة قســم محاســبة جامعة المنصورة 2007م
• مديــر المــوارد البشــريه وســكرتير مجلــس اإلدارة لشــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية من عام 2010م حتي االن
• مديــر مكتــب المديــر العــام لــدي مصنع الصمعانــي للصناعات المعدنية 2009م2010-م
ســكرتير تنفيــذي مــن تاريــخ 2008م –  2009م لــدي مصنع الصمعانــي للصناعات المعدنية
• محاســب عام لدي شــركة أبناء صبري لالكترونيات 2007م حتي 2008م

فــي مــا يلي نبذة مختصرة عن ســكرتير مجلس إدارة الشــركة
االسم والعمر

بســيوني احمد محمد بســيوني  34سنة

ا لجنسية

مصري

ا لمنصب

ســكرتير مجلس اإلدارة

تاريــخ أول تعيين

2008/09/06م

المؤهــات العلمية
الخبــرات العملية

بكالوريوس تجارة قســم محاســبة جامعة المنصورة 2007م
• مديــر المــوارد البشــريه وســكرتير مجلــس اإلدارة لشــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية من عام 2010م حتي االن
• مديــر مكتــب المديــر العــام لــدي مصنع الصمعانــي للصناعات المعدنية 2009م2010-م
ســكرتير تنفيــذي مــن تاريــخ 2008م –  2009م لــدي مصنع الصمعانــي للصناعات المعدنية
• محاســب عام لدي شــركة أبناء صبري لالكترونيات 2007م حتي 2008م
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 3-5حوكمة الشــركة
تعتبــر حوكمــة الشــركات مــن المفاهيــم الجديدة على الشــركات المتوســطة والصغيرة والتي تدار عادة عن طريق المالك مباشــرة.
إال أن إدارة ومــاك شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة مســتعدة لاللتــزام بإتبــاع وتطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة والتــي
تتوافــق تمامــا ً مــع كافــة المتطلبــات اإللزاميــة الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة
وتعديالتهــا.
ويــدرك مجلــس اإلدارة بــأن اإلدارة والرقابــة الفاعلــة تعــد مؤشــرات مهمــة لنجــاح الشــركة .ويأتــى التــزام الشــركة بانتهــاج أفضــل
معاييــر الحوكمــة مــن خــال تطبيقهــا إلطــار تنفيــذي واضــح للشــفافية واإلفصــاح مــن أجــل التأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يعمــل
مــن أجــل تحقيــق أفضــل المصالــح للمســاهمين ويقــدم صــورة حقيقيــة وواضحــة وعادلــة ألحــوال الشــركة الماليــة ونتائــج عملياتهــا.
والشــركة بصــدد اعتمــاد سياســة خاصــة بتنظيــم تعــارض المصالــح ،باإلضافــة إلــى سياســة خاصــة بمعاييــر وإجــراءات تعييــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة و سياســات وإجــراءات مفصلــة لإلفصــاح .كمــا إن الشــركة ملتزمــة بتطبيــق جميــع اللوائــح واألنظمــة الصــادرة عــن
الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة والمنطبقــة عليهــا.
 -1-3-5لجــان مجلس اإلدارة
يقــوم مجلــس إدارة الشــركة حالي ـا ً بالعمــل علــى تعييــن لجــان لتمكينــه مــن أداء مهامــه بشــكل أفضــل وأكثــر كفــاءة ،وســيتقيد المجلــس
فــي تشــكيل هــذه اللجــان بمــا تقتضيــه الئحــة حوكمــة الشــركات.
اللجنــة التنفيذية
اللجنــة التنفيذيــة مســؤولة عــن تقديــم العــون لعضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب أو المديــر العــام فــي إدارة شــؤون الشــركة ويتــم تخويــل
اللجنــة التنفيذيــة بجميــع صالحيــات مجلــس اإلدارة التــي يمكــن تفويضهــا لمثــل هــذه اللجنــة وفق ـا ً للنظــام األساســي للشــركة واألنظمــة
المعمــول بهــا شــريطة أن تكــون ممارســة اللجنــة التنفيذيــة لتلــك الصالحيــات المفوضــة مطلوبــة لاللتــزام بأيــة أنظمــة أو لوائــح يمكــن
فرضهــا عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
لجنــة التدقيق والمراجعة
يتــم تعييــن رئيــس لجنــة التدقيــق وأعضاءهــا اآلخريــن بواســطة مجلــس اإلدارة .يتمتــع عضــو واحــد علــى األقــل مــن لجنــة التدقيــق
بخبــرة محــددة فــي المســائل المحاســبية والماليــة .وتصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة قواعــد
اختيــار أعضــاء لجنــة المراجعــة ومــدة عضويتهــم وأســلوب عمــل اللجنــة.
تتــم مراجعــة نظــام لجنــة التدقيــق ســنويا ً بواســطة مجلــس اإلدارة عقــب إصــدار توصيــة بواســطة لجنــة التدقيــق .تتضّمــن مهــام لجنــة
التدقيــق مــا يلــي:
• اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة بغــرض التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات المحــددة
لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
• دراســة نظــام الرقابــة الداخلية ووضــع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شــأنه.
• دراســة تقاريــر المراجعــة الداخلية ووضع اإلجــراءات التصحيحية لها.
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهــم ،ويراعــى عنــد التوصيــة بالتعييــن التأكــد
مــن اســتقالليتهم.
• متابعــة أعمــال المحاســبين القانونييــن والموافقة علــى أتعابهم عن تلك األعمال.
• دراســة خطــة المراجعة مــع المراجع الخارجي وإبــداء ملحوظاتها عليها.
• دراســة ملحوظــات المراجــع الخارجي علــى القوائم المالية ومتابعة ما تم في شــأنها.
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لجنة المكافآت والترشــيحات
تعمــل اللجنــة وفقـا ً للنظــام الــذي يتــم إقــراره بواســطة مجلــس اإلدارة .وتصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس
اإلدارة قواعــد اختيــار رئيــس وأعضــاء اللجنــة ومــدة عضويتهــم وأســلوب عملهــم.
يتــم مراجعــة النظــام األساســي لهــذه اللجنــة ســنويا ً مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــا ًء علــى توصيــة مــن اللجنــة المذكــورة .تتض ّمــن مهــام
لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــا يلــي :
• التوصيــة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بــأي جريمــة مخلــة بالشــرف
واألمانــة.
• المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات
والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــازم تخصيصــه مــن العضــو ألعمــال مجلــس
اإلدارة.
• مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفع التوصيات في شــان التغييــرات التي يمكن إجراؤها.
• تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة في مجلس اإلدارة ،واقتــراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشــركة.
• التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين ،وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة
مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
• وضــع سياســات واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ،واالســتعانة بمعاييــر ترتبــط بــاألداء فــي تحديــد
تلــك المكافــآت.

 4-5إقــرار مــن أعضاء مجلس اإلدارة
يُقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي والمديــر المالــي وســكرتير مجلــس ادارة الشــركة أنهــم وحتــى تاريــخ إصــدار هــذه
النشــرة:
• لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظ ـا ً فــي الوضــع المالــي خــال
الـــ ( )12شــهراً األخيــرة.
• لــم تمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة خــال الســنة الســابقة
مباشــرة لتاريــخ طلــب التســجيل وقبــول اإلدراج فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أســهم.
• لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة خــال الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم
طلــب التســجيل وقبــول اإلدراج.
• بخــاف مــاورد فــي الصفحــة  22مــن هــذه النشــرة ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو مصلحــة
مــن أي نــوع فــي المصــدر.
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6

سياسة توزيع األرباح

بحســب النظام األساســي للشــركة ،توزع أرباح الشــركة الســنوية على النحو اآلتي:
 -1يجنــب  %10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور  %30مــن رأس المــال المدفــوع.
 -2للجمعيــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات اخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح
ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين .وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات
اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا ً مــن هــذه المؤسســات.
 -3يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل  %5مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اســتحقاق
هــذه المكافــأة متناســبا ً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
توزيعات أرباح ســابقة
أقــرت االدارة بتوزيــع مبلــغ وقيمتــه  1,544,210لاير ســعودي عــن عــام 2015م والتــي تقــدر بنســبة  %32.1مــن صافــي األربــاح
لعــام 2015م .تــم دفــع  844,210لاير ســعودي خــال عــام 2016م ،علــى أن يتــم دفــع مــا تبقــي 700,000 ،لاير ســعودي خــال
شــهر ينايــر مــن عــام .2017
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استخدام متحصالت االكتتاب

صافي المتحصالت:
يقــدر اجمالــي قيمــة متحصــات الطــرح بحوالــي  17,550,000لاير ،يخصــم منــه حوالــي  1,000,000لاير ســعودي ســوف تدفــع
كرســوم مقدمــة لــكل مــن المستشــار المالــي باإلضافــة الــى مصاريــف فتــح حســاب األمانــة ومصاريــف المحاســبين المعديــن للتقاريــر
ومصاريــف التســويق باالضافــة الــى نفقــات الطباعــة والتوزيــع ونفقــات أخــرى متعلقــة بالطــرح.
اســتخدام المتحصالت:
خطة شــركة الصمعانــي لمتحصالت اإلكتتاب:
ســيتم االســتفادة من متحصالت االكتتاب في إنجاز خطط الشــركة التوســعية على محورين رئيســيين:
 تعزيز الحصة الســوقية:وذلــك عــن طريــق اعتمــاد تقنيــات انتــاج آليــة جديــدة لرفــع الطاقــة اإلنتاجيــة للخطــوط وزيــادة الكفــاءة العامــة وســيتم تخصيــص تســعة
مالييــن لاير ســعودي إلحــال مكائــن جديــدة بــدل الموجــودة حالي ـاً ،وكذلــك إضافــة منتجــات جديــدة لــم يســبق تصنيعهــا ،ويتــم التركيــز
علــى األتمتــة الصناعيــة ( التشــغيل اآللــي للمكائــن ) وتقليــل األيــدي العاملــة ورفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة.
 الخدمــات اللوجســتية (التخزين للغير):وفــي إطــار دعــم الخدمــات المقدمــة مــن الشــركة ســيتم الدفــع بحزمــة جديــدة مــن الخدمــات الخاصــة بالدعــم اللوجســتي عــن طريــق
تخصيــص مبلــغ اثنــا عشــر مليــون لاير ســعودي وذلــك ضمــن الخطــة التوســعية للشــركة واإلســتثمار فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية،
ودعــم إمكانيــة التخزيــن للغيــر.
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وفيمــا يلي تفصيل المشــاريع الرئيســية ومراحلهــا وتكاليفها

 -1خطــط توســعية بإضافــة خطوط إنتاج جديدة
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بدأت الشــركة في هذا المشــروع خالل الربع الثالث والرابع من عام 2016م
 -2الخدمــات اللوجســتية (التخزين للغير)

مصاريف الطرح
ســوف يســتخدم حوالــي  1,000,000لاير ســعودي مــن متحصــات االكتتــاب لتســديد مصاريــف االكتتــاب ،والتــي تتضمــن أتعــاب
المستشــار المالــي  ،إضافــة إلــى مصاريــف فتــح حســاب األمانــة و مصاريــف المحاســبين المعديــن للتقاريــر ومصاريــف التســويق
والطباعــة والتوزيــع والمصاريــف األخــرى المرتبطــة باالكتتــاب ،علم ـا ً أن هــذه المصاريــف تقديريــة وســوف تخضــع للتأكــد النهائــي.
وســوف تخصــم مصاريف الطرح واالدراج من الشــركة بعــد اإلنتهاء من اإلكتتاب.

30

8

شروط وتعليمات الطرح وأحكام الطرح وشروطه

تــم تقديــم طلــب التســجيل وقبــول اإلدراج إلــى الهيئــة وفق ـا ً لمتطلبــات وقواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة .يجــب علــى
جميــع المكتتبيــن المحتمليــن قــراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل اســتكمال تعبئــة النمــوذج الخــاص بطلــب االكتتــاب،
حيــث يعــد التوقيــع علــى طلــب االكتتــاب وتقديمــه بمثابــة إقــرار بالقبــول والموافقــة علــى شــروط وتعليمــات االكتتــاب المذكــورة.
معلومات أساســية عن الطرح
طبيعة الطرح :طرح  %20من أســهم عادية للشــركة وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشــركة.
القيمة االســمية 10 :لاير ســعودي للســهم الواحد.
ســعر الطرح )78( :لاير ســعودي للســهم الواحد .متضمنة قيمة اســميه قدرها  10لاير ســعودي للســهم الواحد مدفوعة بالكامل.
عدد األســهم المطروحة لالكتتاب )225,000( :ســهم.
إجمالي قيمة الطرح 17,550,000 :لاير ســعودي.
يقتصــر الطــرح على المســتثمرين المؤهلين ،وهم األشــخاص اآلتي بيانهم:
•

أشــخاص مرخص لهم يتصرفون لحســابهم الخاص.

•

عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط

تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون
الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
•

حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف

بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
•

الشــركات المملوكــة مــن الحكومة ،مباشــرة أو عن طريق مديــر محفظة خاصة.

•

الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية.

•

صناديق االستثمار.

•

مســتثمرون أجانب مؤهلون.

•

أي أشــخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حســاب اســتثماري في المملكة وحســاب لدى مركز اإليداع.

•

أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن

المعاييــر اآلتيــة:
 أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة اليقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون لاير ســعودي والتقــل عــنعشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
 أن يتجاوز متوســط حجم محفظة أوراقه المالية عشــرة ماليين لاير ســعودي خالل االثني عشــرة شــهراً الماضية. أن يكــون حاصـاً علــى الشــهادة العامــة للتعامل فــي األوراق المالية المعتمدة مــن قبل الهيئة.•

أي أشــخاص آخريــن تحددهم الهيئة.

 1-8نمــاذج طلب االكتتاب
يمثــل التوقيــع علــى طلــب االكتتاب وتقديمه للمستشــار المالــي اتفاقية ملزمة بين الشــركة والمكتتب.
يجــب علــى المســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي األســهم أن يقدمــوا طلــب اكتتــاب خــال فتــرة االكتتــاب .ويمكــن الحصــول علــى
طلــب االكتتــاب مــن المستشــار المالــي.
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يجــب أن يوافــق المســاهم المؤهــل علــى شــروط وتعليمــات االكتتــاب وأن يعبــئ جميــع بنــود طلــب االكتتــاب ،وفــي حالــة عــدم اســتيفاء
الطلــب ألي مــن شــروط وتعليمــات االكتتــاب ،فــإن مــن حــق الشــركة رفــض ذلــك الطلــب كليـا ً أو جزئيـاً .كذلــك يتعيــن علــى مقــدم طلــب
االكتتــاب أن يقبــل أي عــدد يتــم تخصيصــه لــه مــن أســهم الشــركة .وســيعتبر أي طلــب اكتتــاب يحتــوي علــى معلومــات غيــر كاملــة أو
غيــر صحيحــة أو غيــر مختومــة مــن قبــل المستشــار المالــي الغي ـاً .وال يجــوز تعديــل طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه ،ويعتبــر
بعــد قبولــه مــن قبــل الشــركة عقــداً ملزم ـا ً بيــن المكتتــب والشــركة.
يمكــن طلــب نشــرة اإلصدار هــذه ،ونماذج طلب االكتتاب من المستشــار المالي.
كمــا يمكــن الحصــول علــى هــذه النشــرة مــن موقــع هيئــة الســوق الماليــة www.cma.org.sa:أو موقــع شــركة الســوق الماليــة
الســعودية (تــداول) .www.tadawul.com.sa
ســيبدأ المستشــار المالــي فــي اســتالم طلبــات االكتتــاب بــدءأ مــن يــوم اإلثنيــن 1438/05/02هـــ (الموافــق 2017/01/30م) حتــى نهايــة
يــوم الخميس 1438/05/19هـــ (الموافق 2017/02/16م).
بتعبئــة وتقديــم نمــوذج طلــب االكتتاب فإن المكتتــب يقر بما يلي:
• الموافقــة علــى اكتتابه في الشــركة بعدد األســهم الموضحــة في طلب االكتتاب.
• أنــه قــد اطلــع على نشــرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرســها بعنايــة وفهم مضمونها.
• الموافقة على النظام األساســي للشــركة والشــروط الواردة في نشــرة اإلصدار.
• عــدم التنــازل عــن حقــه بمطالبــة الشــركة والرجــوع عليهــا بــكل ضــرر ينجــم بشــكل مباشــر مــن جــراء احتــواء نشــرة اإلصــدار
علــى معلومــات جوهريــة غيرصحيحــة أو غيــر كافيــة أو نتيجــة إغفــال معلومــات جوهريــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى قبــول
المكتتــب باالكتتــاب فــي حــال إضافتهــا فــي هــذه النشــرة.
• أنــه لــم يســبق لــه التقــدم لالكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح وللشــركة الحــق فــي رفــض كافــة الطلبــات فــي حالــة تكــرار طلــب
االكتتــاب.
• قبولــه األســهم المخصصــة بموجــب طلــب االكتتــاب وقبولــه كافــة شــروط وتعليمــات االكتتــاب الــواردة فــي الطلــب وفــي نشــرة
اإلصدار.
• ضمــان عــدم إلغــاء أو تعديل الطلــب بعد تقديمه للجهة المســتلمة.
 2-1-7الوثائــق المطلــوب تقديمها مــع طلب االكتتاب
يجــب تقديــم طلــب االكتتــاب مــع إرفــاق المســتندات التاليــة (حســبما ينطبــق الحــال) ،علــى أن يقــوم موظــف البنــك بمطابقــة األصــل مــع
الصــورة وإعــادة األصــل للمكتتــب أو للوكيــل:
• أصــل وصــورة البطاقة الشــخصية للمكتتب الفرد.
• أصل وصورة الســجل التجاري بالنســبة للشــخصية االعتبارية.
ويعتبر المكتتب من األشــخاص المســتحقين قد اشــترى عدد األســهم المســتحقة له عند تحقق الشــروط التالية:
• تســليم الشــخص المســتحق نموذج طلب اكتتاب لدى أحد فروع الجهات المســتلمة.
• تســديد كامــل مبلــغ االكتتــاب (كمــا هو محدد أعاله) من قبل الشــخص المســتحق المكتتب من خالل الجهة المســتلمة.
• اســتالم الشــخص المســتحق المكتتب من الجهة المســتلمة إشــعار تخصيص يحدد عدد األســهم التي تم تخصيصها له.
إذا كانــت أي اســتمارة طلــب اكتتــاب غيــر مطابقــة لشــروط وأحــكام االكتتــاب ،يكــون للشــركة الحــق فــي رفــض هــذا الطلــب كلي ـا ً أو
جزئيــاً ،ويقــر المكتتــب بموافقتــه علــى أي عــدد مــن األســهم يتــم تخصيصهــا لــه ،إال إذا تجــاوز عــدد األســهم المخصصــة لــه عــدد
األســهم التــي تقــدم باالكتتــاب بهــا.
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 2-8التخصيــص ورد الفائض
ســيقوم المستشــار المالــي بفتــح حســاب أمانــة تتــم تســميته «االكتتــاب فــي شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنيــة – حســاب
الطــرح لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة » .ويجــب أن يــودع المكتتبيــن مبالــغ االكتتــاب فــي حســاب األمانــة المذكــور.
وســيتم إيداعهــا فــي حســاب المكتتــب لــدى الجهــة المســتلمة المعنيــة .وســوف يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائــي ورد
الفائــض فــي موعــد أقصــاه يــوم 1438/05/22هـــ (الموافــق 2017/02/19م).
ســيقوم المستشــار المالــي بإصــدار خطابــات إشــعار/تأكيد للمتقدميــن باالكتتــاب باألســهم إلبالغهــم بالعــدد النهائــي مــن األســهم التــي تــم
تخصيصهــا لهــم إضافــة إلــى المبالــغ التــي ســيتم ردهــا لهــم ،إن وجــدت .وســوف يتــم إعــادة فائــض االكتتــاب (إن وجــد) إلــى المكتتبيــن
دون عمــوالت أو اســتقطاعات ،حســب رســائل اإلشــعار والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات فإنــه يتعيــن علــى المكتتبيــن االتصــال
بالمستشــار المالــي.
 3-8االجــراءات التــي ســوف يتم اتباعها في حال عــدم اكتمال الطرح
فــي حــال عــدم اكتمــال الطــرح فــي الفتــرة المحــددة لعمليــة الطــرح والتــي تنتهــي بنهايــة يــوم الخميــس 1438/05/19هـــ (الموافــق
2017/02/16م) ،ســيقوم المستشــار المالــي بإصــدار خطابــات إشــعار للمتقدميــن باالكتتــاب باألســهم إلبالغهــم بعــدم اكتمــال الطــرح.
وســيتم إعــادة أمــوال المتقدميــن باالكتتــاب دون عمــوالت أو اســتقطاعات حســب رســائل االشــعار والتاكيــد .وللمزيــد مــن المعلومــات
فإنــه يتعيــن علــى المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.
 4-8األوقــات والظــروف التي يجب فيهــا تعليق الطرح
ومــع أن الهيئــة قــد إعتمــدت نشــرة اإلصــدار هــذا ،فإنــه يجــوز لهــا تعليــق هــذا الطــرح إذا علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد اعتمــاد
هــذه النشــرة مــن الهيئــة وقبــل قبــول و إدراج األســهم فــي الســوق بــأن ( )1تغيــرا مهم ـا ً قــد حــدث فــي أي مــن المعلومــات األساســية
الــواردة فــي هــذه النشــرة أو أي مــن المســتندات المطلــوب تضمينهــا فيهــا بموجــب قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة ،أو
( )2بــأي مســائل إضافيــة كان يجــب تضمينهــا فــي هــذه النشــرة .وفــي هاتيــن الحالتيــن فإنــه يتعيــن علــى الشــركة أن تقــدم إلــى الهيئــة
نشــرة إصــدار تكميليــة وذلــك حســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة .وعندئــذ ســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار
التكميليــة وإعــان تواريــخ الطــرح المترتبــة عليهــا .كمــا أنــه مــن الممكــن أن يتــم تعليــق هــذا الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة
العموميــة الغيــر عاديــة علــى تفاصيلــه.
 5-8تداول األســهم الجديدة
يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لتلــك األســهم ،وإعــان تــداول عــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي
الســوق الموازيــة .وتعتبــر التواريــخ واألوقــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة تواريــخ مبدأيــة ذكــرت لالســتدالل فقــط ويمكــن تغييرهــا أو
تمديدهــا بموافقــة الهيئــة .وســوف يســمح لألشــخاص المؤهليــن بالتــداول فــي األســهم بعــد تداولهــا فــي الســوق.
 6-8ترتيبــات قائمــة لمنع التصرف في أســهم المؤسســين
يجــوز ألي شــخص أو مجموعــة أشــخاص تظهــر نشــرة اإلصــدار أنهــم يملكــون أســهما ً فــي المصــدر (والمذكــورة أســمائهم فــي
«الجــدول  :2هيــكل ملكيــة أســهم الشــركة قبــل وبعــد الطــرح» فــي الصفحــة  )17التصــرف فــي تلــك األســهم بعــد انقضــاء مــدة االثنــي
عشــر شــهراً دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة الهيئــة.
 7-8سوق األســهم السعودية (تداول)
ظلــت الســوق الماليــة الســعودية غيــر رســمية حتــى أوائــل الثمانينــات الميالديــة عندمــا باشــرت الحكومــة النظــر فــي إيجــاد ســوق منظــم
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للتــداول وإيجــاد األنظمــة الالزمــة لذلــك ،إذ تــم فــي عــام  1984تشــكيل لجنــة وزاريــة مــن وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي ووزارة
التجــارة ومؤسســة النقــد بهــدف تنظيــم وتطويــر الســوق .وكانــت مؤسســة النقــد الجهــة الحكوميــة المعنيــة بتنظيــم ومراقبــة الســوق حتــى
تأسســت هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 1424 /6 /2ه الموافــق 2003 /1 /8م بموجــب « نظــام الســوق الماليــة » الصــادر بالمرســوم
الملكــي رقــم ( م )30 /التــي تشــرف علــى تنظيــم ومراقبــة الســوق الماليــة مــن خــال إصــدار اللوائــح والقواعــد الهادفــة إلــى حمايــة
المســتثمرين وضمــان العدالــة والكفــاءة فــي الســوق.
وافــق مجلــس الــوزراء الســعودي فــي الجلســة المنعقــدة يــوم الأثنيــن  29صفــر  1428الموافــق 2007 /3 / 19م برئاســة خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز علــى تأســيس شــركة مســاهمة ســعودية باســم «شــركة الســوق الماليــة الســعودية
( تــداول)» .يأتــي القــرار تنفيــذاً للمــادة العشــرين مــن نظــام الســوق الماليــة التــي تقضــي بــأن تكــون الصفــة النظاميــة للســوق الماليــة
شــركة مســاهمة.
ويغطــي نظــام تــداول عمليــة التــداول بشــكل متكامــل ابتــدا ًء بتنفيــذ الصفقــة وانتهــا ًء بالتســوية .ويتــم التــداول علــى فتــرة واحــدة مــن
الســاعة  10:00صباحــا ً وحتــى  3:00عصــراً .و يتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر .أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر
وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة  9:30صباحـا ً وحتــى الســاعة  10:00صباحـا ً كمــا يمكــن تعديــل األوامــر وإلغائهــا مــن االســاعة 3:00
عصــراً وحتــى الســاعة  4:00عصــراً .ويمكــن عمــل قيــود واستفســارات جديــدة ابتــداء مــن الســاعة  9:30صباحــا ً لجلســة االفتتــاح
(التــي تبــدأ الســاعة  10:00صباح ـاً) .وقــد تتغيــر هــذه األوقــات خــال شــهر رمضــان وتعلــن مــن قبــل إدارة تــداول.
تنفــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــا ً للســعر .وبشــكل عــام ،تنفــذ أوامــر
الســوق أوالً ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر .وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بالســعر نفســه فإنــه يتــم تنفيذهــا وفق ـا ً لتوقيــت اإلدخــال.
ويقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت ،وتوفيــر
بيانــات الســوق بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المرخصيــن .وتتــم تســوية الصفقــات آني ـا ً خــال اليــوم ،أي نقــل ملكيــة األســهم يتــم
مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة.
و يجــب علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول .وتقــع علــى عاتــق
إدارة تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق بهــدف ضمــان عدالــة التــداول و كفــاءة عمليــات الســوق.
 8-8القرارات والموافقات التي ســتطرح بموجبها األســهم
تتمثــل القــرارات والموافقات التي ســتطرح أســهم الطــرح بموجبها فيما يلي:
• قرار مجلس إدارة الشــركة بطرح أســهم الشــركة في الســوق الموازية.
• موافقــة الهيئــة على طرح األســهم لالكتتاب العام.
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التعهدات الخاصة باإلكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية

 1-9اإلقــرارات والتعهــدات الخاصة باإلكتتاب
بموجــب تعبئــة نموذج طلب اإلكتتــاب ،فإن المكتتب:
• يوافــق علــى اكتتابه بعدد األســهم الموضحة فــي نموذج طلب اإلكتتاب؛
• يقــر بأنــه اطلــع على هذه النشــرة وعلى كافة محتوياتها ودرســها بعنايــة وفهم مضمونها؛
• يوافق على النظام األساســي للشــركة وكافة تعليمات االكتتاب والشــروط الواردة في هذه النشــرة؛
• يعلــن أنــه لــم يســبق لــه وال ألي مــن األفــراد المشــمولين فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب التقــدم بطلــب اكتتــاب فــي األســهم،
ويوافــق علــى أن للشــركة الحــق فــي رفــض االكتتــاب المــزدوج؛
• يعلــن قبولــه األســهم المخصصــة لــه بموجــب نمــوذج طلــب االكتتــاب وقبولــه كافــة شــروط وتعليمــات االكتتــاب الــواردة فيــه
وفــي هــذه النشــرة؛
• يتعهــد بعــدم إلغــاء أو تعديــل نموذج طلب االكتتــاب بعد تقديمه للجهة المســتلمة؛ و
• ال يتنــازل عــن حقــه بمطالبــة الشــركة والرجــوع عليهــا بــكل ضــرر ينجــم جــراء احتــواء هــذه النشــرة علــى معلومــات جوهريــة
غيــر صحيحــة أو غيــر كافيــة ،أو نتيجــة إغفــال معلومــات جوهريــة تؤثــر علــى قــرار المكتتــب فــي حالــة إضافتهــا فــي النشــرة.
 2 – 9االكتتــاب في األســهم المطروحة
تتكــون عمليــة االكتتــاب مــن طــرح ( )225,000مئتــان وخمــس وعشــرون ألــف ســهم عــادي مدفوعــة بالكامــل بقيمــة اســمية وقدرهــا
( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وتمثــل  %20مــن رأس مــال الشــركة بعــد اإلكتتــاب .بســعر طــرح وقــدره ( )78لاير
ســعودي للســهم الواحــد .ويقتصــر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى فئــة «المســتثمرين المؤهليــن» (فضــاً راجــع القســم رقــم 8
«شــروط وتعليمــات الطــرح» مــن هــذه النشــرة).
 3 – 9الســوق المالية الســعودية (تداول)
تــم تأســيس نظــام «تــداول» ســنة 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي .وقــد بــدأ تــداول األســهم عــام
1990م.
 4 – 9إدخــال األوامر
تتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ،يغطــي عمليــة التــداول بشــكل متكامــل ابتــدا ًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــا ًء
بالتســوية .ويتــم التــداول يوميـا ً علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة  10:00صباحـا ً وحتــى  3:00عصــراً ،ويتــم مــن خاللهــا تنفيــذ األوامــر،
أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة  9:30صباحـا ً وحتــى الســاعة  10:00صباحـاً ،كمــا
يمكــن عمــل قيــود واستفســارات جديــدة ابتــداءاً مــن الســاعة  9:30صباح ـا ً لجلســة االفتتــاح (التــي تبــدأ الســاعة  10: 00صباح ـاً).
يتــم تنفيــذ الصفقــات خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقـا ً للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق
أوالً (وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار) ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر
فإنــه يتــم تنفيذهــا وفق ـا ً لتوقيــت اإلدخــال.
يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت ووصــات
المعلومــات الخاصــة بتــداول ،ويتــم توفيــر بيانــات الســوق الماليــة بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل رويتــرز.
وتتــم تســوية الصفقــات آني ـا ً خــال اليــوم ،أي أن نقــل ملكيــة األســهم يتــم مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة .وبالتالــي ينبغــي علــى مصــدري

35

األســهم اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول .وتقــع علــى عاتــق إدارة تــداول
مســؤولية مراقبــة الســوق الماليــة بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق الماليــة.
 5 – 9تداول أســهم الشــركة في الســوق الموازية في ســوق األســهم السعودي
يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لتلــك األســهم ،وإعــان تــداول عــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة.
وتعتبــر التواريــخ واألوقــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة تواريــخ مبدئيــة ذكــرت لالســتدالل فقــط ويمكــن تغييرهــا أو تمديدهــا بموافقــة
هيئــة الســوق الماليــة.
وال يمكــن التــداول فــي األســهم المطروحــة إال بعــد اعتمــاد تخصيــص األســهم فــي حســابات المكتتبيــن فــي «تــداول» وتســجيل الشــركة
القائمــة الرســمية وإدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة فــي «تــداول» ويحظــر التــداول فــي أســهم الشــركة حظــراً تام ـا ً قبــل التــداول
الرســمي ،ويتحمــل المكتتبــون الذيــن يتعاملــون فــي تلــك األنشــطة المحظــورة مــن التــداول المســؤولية الكاملــة عنهــا ،ولــن تتحمــل
الشــركة أيــة مســؤولية قانونيــة فــي هــذه الحالــة.

10

المستندات المتاحة للمعاينة

ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي مقــرات المستشــار المالــي ،مجموعــة بــي ام جــي الماليــة ،فــي كل مــن الريــاض ،شــارع
موســى بــن نصيــر ،مركــز النمــر  ،1ص.ب  ،11517الريــاض  ،12214المملكــة العربيــة الســعودية .وجــدة ،شــارع فلســطين ،المخمــل
بــازا ،ص.ب  ،52972جــدة  ،21573المملكــة العربيــة الســعودية .وذلــك بيــن الســاعة  9:00صباحــا ً حتــى  5:00عصــراً ابتــدا ًء
مــن يــوم اإلثنيــن 1438/05/02هـــ (الموافــق 2017/01/30م) حتــى يــوم الخميــس 1438/05/19هـــ (الموافــق 2017/02/16م).
أ .إعــان موافقــة الهيئة على الطرح.
ب .النظام األساســي للشركة وســجلها التجاري.
ج .عقد تأســيس الشــركة والتعديالت والواردة عليه.
د .تقريــر تقويم األوراق المالية للشــركة.
ه .القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة لألعــوام 2013م2014 ،م2015 ،م والقوائــم الماليــة االوليــة غيــر المدققــة للتســعة شــهور
المنتيهــة فــي  30ســبتمبر 2016م.
و .قــرار مجلــس اإلدارة بالموافقــة على الطرح في الســوق الموازية.
ز .خطابــات الموافقة من:
 .1المستشــار المالي على إدراج اســمه وشــعاره ضمن نشــرة اإلصدار هذه.
 .2المحســابون القانونيــون للشــركة (الموســى محاســبون قانونيــون واستشــاريون) و(الربيــش محاســبون ومراجعــون قانونيــون)
علــى إدراج اســمائهم وشــعاراتهم ضمــن نشــرة االصــدار.
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44

فردية)
(مؤسســة
مصنعـع الصمعانـ
مصنـ
فردية)
المعدنيةمؤسسة
للصناعاتالمعدنية (
الصمعانيـيللصناعات
2015م
ديسمبرـمبر
الماليكماكمافيفي 3113ديسـ
قائمةـة المرك
قائمـ
5132م
ـزلمالي
المركزـ ا
ـعودي
باللاير السـ
السعودي
المبالغ باللاير
كافة المبالغ
كافة

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة  ,صافي
المخزون
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة

إيضاح

 5132و

()3
()4
()5
()6

047,747,1
847,04719
94,93407,
047804701
,047,,400,

موجودات غير متداولة
الموجودات الثابتة  ,صافي
ِٛعٛداد ِغزؤعشح  ،طبفٟ
مصاريف مؤجلة  ,صافي
إستثمار عقاري
مجموع الموجودات غير المتداولة
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قرض طويل األجل
إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالي
قروض وأوراق دفع
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة
مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
قرض طويل األجل
إلتزامات عقود ايجار رأسمالي
أطراف ذات عالقة – طبؽت اٌٍّى١خ
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
األرباح المبقاة
تمويل صاحب الملكية
مجموع حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

()9
(),
(),

(),3
(),,
(),2
(),3
(),4
(),5
(),6
(),9

(),,

74,71409,
3774771
747,7497,
,74070487,

 5133و
39,,699,3
9934299,3
,944,9333
,9,3594,9
2,96239323
596429,,4
9,59533
2,392,,
,963,9433
,92539335
2,9,939655

31,4019
0034997
849984,,7
,40004,87
,41134131
0834718
0,47074,77

3349,3,
3,29,3,
,,95659432
,9336932,
3944,9323
,2,9,,6
,99,6,9,46

31,4019
934,10
33743,8
30,487,
04139490,
07477,4199

63,92,6
9,9,,,
5239349
2469,46
,94599229
,,96269,93

747014111
,49174977
0047074977
,74070487,

699,39333
29,2,93,2
,963,9433
,,924994,2
2,9,939655
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فردية)
(مؤسســة
مصنعـع الصمعانـ
مصنـ
فردية)
المعدنية(مؤسسة
للصناعاتالمعدنية
الصمعانيـيللصناعات
2015م
ديسمبرـمبر
 31ديسـ
الدخل للسـ
قائمـ
5132م
المنتهيةفيفي13
للسنةـنةالمنتهية
قائمةـةالدخل
ـعودي
باللاير السـ
السعودي
المبالغ باللاير
كافة المبالغ
كافة

نهسُت انًُتهُت فٍ
 13دَسًبش 5132و

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 31د٠غّجش َ2114

(),,
()23

,94,774377
))3,49704,71
0743974197

45992,9,,4
()36962,9394
,9,339,,3

()2,
()22

))7433,4777
)),47904,73
()8480741,8
263596115

()299439459
()393299425
()693939,,2
3932,922,

717407,
))040734903
(),774770
741104397
()0834718
,49174977

5249,94
()4,99334
299,43
39359936,
(),2,9,,6
29,2,93,2

إيضاح
االيرادات
تكلفة االيرادات
دخل النشاط
مصروفات األعمال الرئيسية
مصاريف البيع والتوزيع
المصاريف العمومية واالدارية
الدخل من األعمال الرئيسية
إيرادات (مصروفات) أخرى
ايرادات أخرى
مصاريف أخرى
صافي الدخل قبل الزكاة
الزكاة الشرعية
صافي ربح السنة
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
قائمــة التدفقــات النقدية للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2015م
للصناعات المعدنية (مؤسسة فردية)
مصنع
الصمعاني الســعودي
المبالغ باللاير
كافة
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 5132م
كافة المبالغ باللاير السعودي

األَشطت انتشغُهُت
صافي ربح السنة
تعذَالث انبُىد انغُش َمذَت
اعز٩ٙن ا٤طٛي اٌضبثزخ
اؽفبء ِظبس٠ف ِئعٍخ
اعز٩ٙن ِٛعٛداد ِغزؤعشح
مخصصات – مكون
أسثبػ ( /خغبئش) سأعّبٌ١خ
انتغُش فٍ انًىجىداث وانًطهىباث انتشغُهُت
رُِ ِذٕ٠خ  ،طبفٟ
عٍّ١بد ل١ذ اٌزٕف١ز
اٌّخضْٚ
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
رُِ دائٕخ
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
اٌّغذد ِٓ ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ
اٌضوبح اٌّغذدح
صافٍ انُمذ انًحصم يٍ(/انًستخذو فٍ) األَشطت انتشغُهُت
األَشطت االستثًاسَت
استثمار عقاري
إضافات موجودات مستأجرة
إضافات أصول ثابتة
استبعادات االصول الثابتة
صافٍ انُمذ انًحصم يٍ(/انًستخذو فٍ) األَشطت االستثًاسَت

األنشطة التمويلية
قروض وأوراق دفع
إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالي – الجزء المتداول
إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالي – الجزء غير المتداول
قرض طويل األجل
حقوق ملكية وأطراف ذات عالقة
صافي النقد (المستخدم في) /المحصل من األنشطة التمويلية
صافي التغير في التدفقات النقدية
نقد وأرصدة لدى البنوك بداية السنة
نقد وأرصدة لدى البنوك نهاية السنة

نهسُت انًُتهُت فٍ
 13دَسًبش 5132و

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 31د٠غّجش َ2114

741104397

29,2,93,2

04,374,77
,034,80
00147,0
,17499,
()074,87

,929,9523
,2294,,
3999434
,,9293

(),477949,9
8774078
(),774,83
7774077
()04,394,81
()038,777
()0,94897
347714,,,

()4946495,6
,9,,29,33
()39,,,9,63
(),393,,
(),95,,9,39
6369234
(),6,9,53
(),3,9635
()2939,923,

047184,11
()0784873
()3984719
08487,
041784793

(),963,9433
(),92,59,25
()29,349525

()047774077
(),794807
,4793
()31,4019
(),47,,4711
()748784187
(),4,,84071
348874781
047,747,1

,93,99,,5
()3,69,4,
()43599,6
()3349,3,
,339,33
,929,9,,6
29,,99462
,933,932,
39,,699,3
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مؤسسةفردية)
(مؤسســة
المعدنية
للصناعات
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
إيضاحات حــول القوائم المالية
 31ديسمبر 2015م
كافة المبالغ باللاير الســعودي
1

التكوين والنشاط

مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدينــة لصاحبــه محمــد بــن عبــد هللا عبــد الكريــم الصمعانــي بموجــب الســجالت التجاريــة والتراخيــص
التاليــة :
• ســجل تجاري رئيســي رقم  1131012302بتاريخ  1414/8/20هـ الصادر في مدينة بريدة.
• ســجل تجــاري فرعــي رقــم  1131035610بتاريخ  1432/7/12هـ الصــادر في مدينة بريدة.
• ترخيــص صناعــي رقم  1610بتاريخ  1435/7/12هـ.
يتمثــل نشــاط المصنــع فــي تصنيــع أرفــف معدنيــة وملحقاتهــا  ،منصــات وطبالــي معدنيــة وبالســتيكية وخشــبية  ،أنظمــة تخزيــن ،
أرفــف مســتودعات وأرفــف معدنيــة  ،هيــاكل معدنيــة مشــكلة  ،أقفــاص معدنيــة  ،حاويــات وصناديــق حديديــة  ،منتجــات معدنيــة متنوعــة
 ،باليتــات تخزيــن للمســتودعات المبــردة  ،ســقاالت ودعامــات حديديــة  ،مجــاري كابــات وملحقاتهــا  ،رافعــات شــوكية  ،بكــرات
للكابــات مــن خشــب  ،ثالجــات تخزيــن  ،إنشــاءات معدنيــة مــن الصــاج المشــكل علــى البــارد.

2

السياسات المحاسبية الهامة

فيمــا يلــي ملخص بأهم السياســات المحاســبية المتبعة من قبل المؤسســة
 – 1/2اســاس االعداد
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة وفق ـا ً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والصــادرة عــن الهيئــة الســعودية
للمحاســبين القانونييــن باإلضافــة إلــى اإلرشــادات الصــادرة عنهــا .ويتــم تســجيل كافــة المعامــات الماليــة للشــركة وفقــا ً ألســاس
االســتحقاق.
 – 2/2اســتخدام التقديرات
يتطلــب اعــداد القوائــم الماليــة وفقــا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا اســتخدام تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات
والمطلوبــات  ،واالفصــاح عــن الموجــودات وااللتزامــات المحتملــة كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة  ،وعلــى مبالــغ االيــرادات
والمصروفــات خــال تلــك الســنة  ،وبالرغــم مــن ان هــذه التقديــرات مبنيــة علــى افضــل مــا توفــر لــادارة مــن معلومــات عــن االحــداث
واالجــراءات الحاليــة  ،فانــه مــن الممكــن ان تختلــف النتائــج الفعليــة النهائيــة عــن هــذه التقديــرات.
 –3/2نقــد وأرصدة لدى البنوك
يتكــون النقــد واألرصــدة لدى البنوك من أرصدة النقـــد بالبنـــوك والصنــدوق والعهد النقدية.
 – 4/2الذمــم المدينة
تظهــر الذمــم المدينــة التجاريــة بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق (إيــرادات النشــاط) بعــد تجنيــب المبالــغ الالزمــة للديــون المشــكوك فــي
تحصيلهــا ويتــم عمــل مخصــص للديــون التجاريــة المشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى عــدم تمكــن
المؤسســة مــن تحصيــل جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب الشــروط األصليــة للذمــم المدينــة  ،يتــم قيــد المخصصــات فــي قائمــة الدخــل ،
تشــطب الديــون المعدومــة عنــد عــدم إمكانيــة تحصيلهــا وأي اســتردادات الحقــة لمبالــغ الذمــم المدينــة والتــي كان قــد تــم شــطبها ســابقا ً
تضــاف إلــى اإليــرادات األخــرى.
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
إيضاحات حــول القوائم المالية
 31ديسمبر 2015م
كافــة المبالــغ بالريلا الســعودي
 – 5/2المخزون
يتــم تقييــم المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق  ،أيهمــا أقــل وتتضمــن تكلفــة المخــزون تكلفــة الشــراء باإلضافــة إلــى
المصاريــف األخــرى المباشــرة للوصــول بالمخــزون إلــى حالتــه الراهنــة.
تتمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق فــي ســعر البيــع الفعلــي أو المقــدر فــي ظــل ظــروف النشــاط التجــاري العــادي بعــد خصــم تكلفــة
إكمــال المخــزون ( إذا كان يحتــاج إلــى إكمــال ) وكافــة المصاريــف الضروريــة المتوقــع تكبدهــا لبيــع المخــزون.
يتــم تحديــد التكلفة طبقا ً لآلتي :
مــواد أوليــة وخامــات وبضاعــة جاهزة للبيع ومســتلزمات وقطــع غيار  :طبقا ً لطريقة المتوســط المرجح.
إنتــاج تــام وتحــت التشــغيل  :يتــم تحديــد تكلفــة اإلنتــاج التــام طبقـا ً لطريقــة المتوســط المرجــح المعياريــة والتــي يتــم قياســها طبقـا ً لمعــدل
تكلفــة معيــاري للوحــدة الواحــدة مــن خامــات ومســتلزمات إنتــاج وأجــور مباشــرة ومصاريــف تشــغيل مباشــرة وغيــر مباشــرة وإنتــاج
تحــت التشــغيل يتــم تحديــد تكلفتــه وفق ـا ً لنصيــب الوحــدة مــن معــدل التكلفــة المعيــاري لإلنتــاج التــام مضروب ـا ً بنســبة اإلتمــام.
 – 6/2المصاريــف المؤجلة
تظهــر بالتكلفــة بعــد حســم مجمــع اإلطفــاء وتتمثــل فــي قيمــة أعبــاء تمويــل شــراء ســيارات بنظــام التأجيــر المنتهــي بالتمليــك والتــي يكــون
لهــا منافــع مســتقبلية ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى الفتــرة التقديريــة لالنتفــاع بهــا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت ( مــدة العقــد  3ســنوات ).
 – 7/2ذمــم دائنة
يتــم االعتــراف بااللتزامــات التــي يتعيــن دفعهــا مســتقبالً لقــاء البضائــع والمــواد أو الخدمــات التــي يتــم الحصــول عليهــا ســواءاً صــدرت
فواتيــر المورديــن أم ال.
 – 8/2إلتزامــات عن عقود إيجار رأســمالي
تتمثــل فــي قيمــة المبالــغ واألقســاط المســتحقة الدفــع للجهــات التــي تــم شــراء موجــودات ثابتــة منهــا بنظــام التأجيــر المنتهــي بالتمليــك ،
ويتــم تصنيــف المبالــغ واألقســط التــي يقــل عمرهــا عــن أثنــى عشــر شــهراً مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي كالتزامــات قصيــرة األجــل
وتــدرج ضمــن مطلوبــات متداولــة والمبالــغ واألقســاط التــي يزيــد عمرهــا عــن أثنــى عشــر شــهراً مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي
كالتزامــات طويلــة األجــل وتــدرج ضمــن مطلوبــات غيــر متداولــة والجــزء المتــداول منهــا يــدرج ضمــن مطلوبــات متــداول
 – 9/2األصــول الثابتة والمســتأجرة
تظهــر األصــول الثابتــة والمســتأجرة بالتكلفــة بعــد خصــم مجمــع االســتهالك واالســتنفاذ الممتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة ( إن
وجــدت ) وتتضمــن تكلفــة إقتنــاء األصــل تكلفــة الشــراء باإلضافــة إلــى كافــة التكاليــف المباشــرة التــي يتــم إنفاقهــا علــى األصــل ليصــل
إلــى مكانــه المحــدد وبالحالــة التــي تجعلــه صالحـا ً لالســتخدام  ،يتــم رســملة التكاليــف الالحقــة التــي تنفــق علــى األصــل إذا ترتــب عليهــا
منافــع مســتقبلية تزيــد مــن األداء المعيــاري المقــدر لألصــل أو العمــر اإلنتاجــي المقــدر لــه أمــا النفقــات التــي ليــس لهــا منافــع مســتقبلية
يتــم إثباتهــا بقائمــة الدخــل فــور حدوثهــا.
تتمثــل األصــول المســتأجرة فــي قيمــة ســيارات مشــتراة بنظــام التأجيــر المنتهــي بالتمليــك والتــي يتــم إثباتهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة
لهــا عنــد توقيــع العقــد وتنفيــذه.
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كافــة المبالــغ بالريلا الســعودي
يتم احتســاب االســتهالك واالســتنفاذ باســتخدام طريقة القســط الثابت وحســب النسب التالية :
%5
				
مباني
%12
			
آالت ومعــدات
%15
		
وحــدات وأحــواض جلفنــة
% 15-12
			
خطــوط انتــاج
%25
		
ســيارات ووســائل النقل
% 25-15
			
آثاث ومفروشــات
%20
			
عــدد وأدوات
%5
تحســينات على مباني مســتأجرة
 –10/2مخصــص مكافــأة نهاية الخدمة
يجنــب مخصــص لمكافــآة نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفيــن عــن فتــرات خدماتهــم المتجمعــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي وفقـا ً لنظــام
العمــل والعمــال الســعودي.
 –11/2الزكاة الشــرعية
إن الــزكاة هــي التــزام نظامــي علــى المصنــع ويجنــب مخصــص الــزكاة وفق ـا ً لنظــام جبايــة الــزكاة المعمــول بــه لــدى مصلحــة الــزكاة
والدخــل ويحمــل علــى قائمــة الدخــل  ،وأيــة تســديدات يتــم معالجتهــا ضمــن مخصــص الــزكاة.
 –12/2تحقيــق االيراد
ً
يتــم تســجيل إيــردات العقــود واألعمــال المكتملــة طبقــا لسياســة العقــد الكامــل عنــد االنتهــاء مــن األعمــال وبمجــرد تحريــر الفاتــورة
وتســليم البضاعــة للعميــل  ،ويتــم اثبــات االيــرادات االخــرى عنــد تحققهــا.
 –13/2قــروض وأوراق دفع
تصنــف القــروض وأوراق الدفــع التــي يقــل عمرهــا عــن أثنــى عشــر شــهراً مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي كقــروض وأوراق دفــع
قصيــرة األجــل وتــدرج ضمــن مطلوبــات متداوبــة والقــروض وأوراق الدفــع التــي يزيــد عمرهــا عــن إثنــى عشــر شــهراً مــن تاريــخ
قائمــة المركــز المالــي كقــروض وأوراق دفــع طويلــة األجــل وتــدرج ضمــن مطلوبــات غيــر متداولــة والجــزء المتــداول مــن القــرض
يــدرج ضمــن مطلوبــات متداولــة.
 –14/2المصاريف
تصنــف تكلفــة التصنيــع مــن خامــات ومســتلزمات فــي اإلنتــاج ومصاريــف تشــغيل مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن (رواتــب وأجــور
ومــا فــي حكمهــا  ،مســتحقات عامليــن  ،كهربــاء وميــاه  ،نقــل وشــحن  ،صيانــة وإصــاح  ،زيــوت ومحروقــات  ،رســوم وتصديقــات
وتأشــيرات  ،إيجــارات  ،متنوعــة ) ....باإلضافــة إلــى تكلفــة اإلنتــاج التــام المبــاع كتكلفــة لإليــرادات بمــا فــي ذلــك االســتهالكات
التشــغيلية  ،بينمــا تصنــف كافــة المصاريــف األخــرى التــي ال يتــم خصمهــا مــن اإليــرادات مباشــرة كمصاريــف بيــع وتوزيــع وإداريــة
وعموميــة بمــا فــي ذلــك االســتهالكات اإلداريــة واإلطفــاء والمصاريــف العرضيــة األخــرى.
 –15/2معامــات العمالت االجنبية
يتــم تســجيل العمليــات بالعمــات االجنبيــة وفقــا الســعار الصــرف الســائدة عنــد إجــراء هــذه العمليــات ويتــم فــي نهايــة الســنة تحويــل
أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات وفقــا الســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ ويســجل الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن تحويــل
العمــات االجنبيــة ضمــن قائمــة الدخــل.
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
المعدنية (مؤسسة فردية)
الصمعاني
مصنع
للصناعاتالمالية
ـول القوائم
إيضاحات حـ
المالية
حول القوائم
إيضاحات
2015م
ديسمبر
31
م
5132
ديسمبر
13
كافــة المبالــغ بالريلا الســعودي
كافة المبالغ باللاير السعودي
3

نقد وأرصدة لدى البنوك :

َ .1مذ وأسصذة نذي انبُىن :

,107
047704783
7047,7
,,4310
047,747,1

نقدية في البنوك
عهد نقدية
نقدية في الصنــدوق
االجمــــالي
4

ذمم مدينة  ،صافي:

 .3ريى يذَُت  ،صافٍ:

,107
848,04719
(),114111
847,04719

العمالء
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
صافي العمالء
5

المخزون
انًخضوٌ :
.2

,107
34,7,4977
340884973
70,4707
7,74,77
,784,97
38,4179
94,93407,

مواد أولية وخامات
انتاج تام
بضاعة بالطريق
وقطع غيار
مستلزمات
للصناعات المعدنية (مؤسسة فردية)
الصمعاني
مصنع
البيع
بغرض
جاهزة
المالية
القوائم
بضاعةحول
إيضاحات
تحت5132م
ديسمبر
التشغيل
13انتاج
باللاير السعودي
المبالغ
كافة
االجمــــــــالي
6

,10,
9924299,3
()2339333
9934299,3

,10,
59,4395,3
,992,96,9
3239,43
,,39,46
4,,9254
,944,9333

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 .5دفعاث يمذيت وأسصذة يذَُت أخشي :
خطابات الضمان
مصاريف مدفوعة مقدما
موردين  -دفعات مقدمة
أوراق قبض
سلف عاملين
شيكات تحت التحصيل
مدينون متنوعون
تأمين ايجارات لدى الغير
ايجارات مستحقة
االعتمادات المستندية
االجمـــــــــــــــــالي
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,10,
39,659236
239,,4
996,3
39,,699,3

-11-

,107
,394771
3914183
3,9439,
0834711
0174013
7,4771
794111
,4711
047804701

,10,
,539,3,
3,496,6
2693,4
,539556
3,9424
29,9533
29333
22993,
9595,5
040374,07

7

الموجودات الثابتة  ،صافي

انتكهفت
وّب فٕ٠ 1 ٟب٠ش2115
ا٦ػبفبد خ٩ي اٌغٕخ
ِؾٛي خ٩ي اٌغٕخ
ا٦عزعجبداد خ٩ي اٌغٕخ
كًا فٍ  13دَسًبش5132
يجًع االستهالن
وّب فٕ٠1 ٟب٠ش2115
اعز٩ٙن اٌغٕخ
ا٦عزعجبداد خ٩ي اٌغٕخ
ِغّع ا٘٩ن ِؾٛي
كًا فٍ 13دَسًبش5132
صافٍ انمًُت انذفتشَت
فٍ 13دَسًبش5132
وّب ف31 ٟد٠غّجش2114
121362312
122522231

5312621
1222522
1142142

224512451
224512451

يباٍَ

 .7انًىجىداث انثابتت  ،صافٍ :

كافة المبالغ باللاير السعودي

 13ديسمبر 5132م

121442132
123122361

2212313
2212616
121112323

221332613
522342
222462121

آالث
وياكُُاث

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
إيضاحات حــول القوائم المالية
2015مللصناعات المعدنية (مؤسسة فردية)
الصمعاني
 31مصنع
ديسمبر
ـعودية
القوائم المالي
ـغ حول
إيضاحات
بالريلا السـ
كافــة المبالـ

1132464
1332165

2422261
232611
2122462

3212326
3212326

وحذاث
وأحىاض
انجهفُت

-12-

121122622
121352216

3532622
1262522
5462211

125542232
125542232

خطىط إَتاج
ودهاٌ

3132221
632622

121522441
3312621
)(1322233
3132154
222112322

121222122
1632111
123312136
)(1322235
225312263

سُاساث
ووسائم َمم

3322632
3212235

4132144
1122311
5152345

1232213
612164
2442143

آثاث
ويفشوشاث

4332321
5122521

4212121
1112332
6532112

3232611
1162133
)(32455
121322333

عذد وأدواث

1132124
1112413

412226
112132
522324

2122165
12413
2262162

تحسُُاث
عهً يباٍَ
يستاجشة

522112122
526422114

421532216
122352465
)(1322233
3132154
621632532

321112321
3232112
123312136
)(1422351
1123332114

االجًانٍ
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فردية)
المعدنية ((مؤسسـ
مصنعالصمعانــي
مصنــع
مؤسسةـةفردية)
للصناعات المعدنية
الصمعاني للصناعات
إيضاحات حــول القوائم المالية
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2015م
 13ديسمبر 5132م
كافــة المبالــغ بالريلا الســعودي

كافة المبالغ باللاير السعودي

8

موجودات مستأجرة ،
صافيصافٍ :
يستأجشة ،
 .8يىجىداث

انتكهفت كًا فٍ َُ 3اَش
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
انتكهفت كًا فٍ  13دَسًبش
يجًع اإلطفاء كًا َُ 3اَش
إطفاء السنة
إستبعادات خالل السنة
يجًع اإلطفاء فٍ كًا  13دَسًبش
صافٍ انمًُت فٍ كًا  13دَسًبش
9

041074717
00147,0
()803477,
,034,83
1276571

5,,9633
4,,932,
()329,26
,93669536
1252531

مصاريف مؤجلة  ،صافي

 .9يصاسَف يؤجهت  ،صافٍ :
انتكهفت كًا فٍ َُ 3اَش
إضافات خالل السنة
انتكهفت كًا فٍ  13دَسًبش

يجًع اإلطفاء كًا َُ 3اَش
مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية (مؤسسة فردية)
إطفاء السنة
إيضاحات حول القوائم المالية
5132مفٍ كًا  13دَسًبش
ديسمبراإلطفاء
 13يجًع
السعودي 31د٠غّجش
باللايرف ٟوّب
المبالغاٌمّ١خ
كافةطبفٟ
10

,107
0491,4137
0784873
()043804137
7714873

,10,
,9,,49336
(),29333
,9,329336

وأوراق دفع
قروض
وأوساق دفع :
لشوض
.31

,107
,9847,7
,9847,7

,10,
4,,9645
4,,9645

,77437,
,034,80
,9847,7
-

,539,43
,2294,,
2969354
2132231

,107
,4,994,93
74,11487,
849984,,7

مصرف الراجحي
البنك األهلي التجاري
االجمـــالي

,10,
293,39326
,94959396
,,95659432

ٌ -ذ ٜاٌّظٕع ارفبل١خ رّ ً٠ٛرغبسٚ ٞخذِبد ِظشف١خ عٍ ٝشىً (لشٚع ٚأٚسق دفع  ،اعزّبداد

خطابــات ضمــان)
ِٚغزٕذادمســتندية،
ـع ،إعتمــادات
اٌششٚؽ وأوراق دفـ
ـكل (قــروض
ِؾٍ١خعلــى شـ
مصرفيــة
وخدمـ
خطبثبدتجــاري
إتفاقي،ــة تمويــل
 لــدى المصنــعاٌزغ٩١ٙد
ٚاٌؼّبٔبد
ثّٛعت
ِٓـاتثٕٛن
ػّبْ)
ِغزٕذ٠خ
ماليــةعٍٝ
ٚاٌزٛل١ع
رؼبِٕ١خ
ٚأداء
تضامنيــةعٕذ
اٌجٕٛن ِٓ
ث١عــود الســحوبات
عمٛدــن قي
خاصــة م
وتعهــدات
وشــروط
غشَبيــع
ٚوفبٌخعقــود
ِ٤شـع علــى
والتوقيـ
ٌذ ٜوأداء
ٚاٌّمجٌٛخــروط
اٌّطٍٛثخبموجــب الش
مــن بنــوك محليــة
وخالفــهٚ .ششٚؽ ٚرعٙذاد ِبٌ١خ خبطخ ِٓ لٛ١د اٌغؾٛثبد ٚخ٩فٗ.

وً عمذ عٍٝ
 ٠زُ عذاد لّ١خ وً عمذ ث١ع ِشاثؾخ أِ ٚشبسوخ دفعخ ٚاؽذح خ٩ي ألً ِٓ عٕخ ِٓ ربس٠خ يتــم ســداد قيمــة كل عقــد بيــع مرابحة أو مشــاركة دفعة واحدة خالل أقل من ســنة من تاريــخ كل عقد على حده.ؽذٖ
54

 .33ريى دائُت :
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ِغزٕذ٠خ  ،خطبثبد ػّبْ) ِٓ ثٕٛن ِؾٍ١خ ثّٛعت اٌششٚؽ ٚاٌؼّبٔبد ِٚغزٕذاد اٌزغ٩١ٙد
اٌّطٍٛثخ ٚاٌّمجٌٛخ ٌذ ٜاٌجٕٛن ِٓ عٕذ ِ٤ش ٚوفبٌخ غشَ ٚأداء رؼبِٕ١خ ٚاٌزٛل١ع عٍ ٝعمٛد ث١ع
اٌغؾٛثبد ٚخ٩فٗ.
بطخ ِٓ
للصناعاتِبٌ١خ خ
ٚششٚؽـيٚرعٙذاد
لٛ١د فردية)
(مؤسســة
المعدنية
مصنــع الصمعانـ
إيضاحات حــول القوائم المالية

لّ١خ وً عمذ ث١ع ِشاثؾخ أِ ٚشبسوخ دفعخ ٚاؽذح خ٩ي ألً ِٓ عٕخ ِٓ ربس٠خ وً عمذ عٍٝ
ديسمبرعذاد
٠ - 31زُ
2015م
ؽذٖ باللاير الســعودي
كافة المبالغ
11

ذمم دائنة

 .33ريى دائُت :

,107
,40004,87
,40004,87

موردون
االجمـــالي
12

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 .35يصاسَف يستحمت وأسصذة دائُت أخشي :

,107
041314137
9,,470,
794711
3,4377
,347,7
,4111
,41134131

مصاريف مستحقة
عمالء  -دفعات مقدمة
اوراق دفع
إيجارات مقبوضة مقدما
جاري العاملين
للصناعات المعدنية (مؤسسة فردية)
الصمعاني
مصنع
تامين ايجارات من الغير
إيضاحات حول القوائم المالية
متنوعون
دائنون
5132م
ديسمبر
13
االجمــــــــــالي
باللاير السعودي
كافة المبالغ
13

,10,
,9336932,
,9336932,

,10,
,,49433
2923695,,
5,9569
29,33
29333
,639,5,
34,,043,1

مخصص الزكاة

 .31يخصص انضكاة:
 -3/31انضكاة
صافي الدخل
ِخظظبد ِىٔٛخ
صافي الدخل المعدل
سأط اٌّبي
مخصصات
إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالي
قرض طويل األجل
أطراف ذات عالقة  -صاحب الملكية
تمويل صاحب الملكية

موجودات ثابتة وما في حكمها
مصاريف مؤجلة  -صافي
استثمار عقاري
الوعاء الزكوي
الزكاة بواقع %2.5
 -5/31حشكت انًخصص

- 14 -

,107
741104397
,17499,
74,184,78
747014111
3174181
0874,97
7194,07
3374331
034379408,

23,4
39359936,
24,94,,
3933594,6
699,39333
,,,942,
49,96,,
,,29324
2329536
,963,9433
,3943,9963

))747,7497,
))747,7497,
747,143,1
0834718

()694299644
()2,32,,
(),963,9433
(),92539335
59,5,942,
,2,9,,6

,107

,10,
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استثمار عقاري
ـي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
الوعاءالصمعانـ
مصنــع
الزكوي
القوائم المالية
إيضاحاتب حـ
ـول%2.5
واقع
الزكاة
 31ديسمبر 2015م
كافة المبالغ باللاير الســعودي

 -5/31حشكت انًخصص
 -2/13حركــة المخصص
رصيد بداية السنة
مكون خالل السنة
مسدد خالل السنة

))747,7497,
747,143,1
0834718
,107
0,94897
0834718
()0,94897
0834718

(),963,9433
(),92539335
59,5,942,
,2,9,,6
,10,
,3,9635
,2,9,,6
(),3,9635
,2,9,,6

مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية (مؤسسة فردية)
 - 3/13الوضــع الزكوي
ة
المالي
القوا
حول
إيضاحات
ـراره الزكــوي عن الفترة المنتهية في  1436 /6 / 30ه وحصل على شــهادة زكاة ســارية
ـمئمإقـ
بتقديـ
المصنــع
قــام
انضكىٌ :
انىضع
-1/31
 13ديسمبر 5132م
 2016م.
الموافق  3أغس
ـوال
 29شـ
المفعول
٘1436ـ ٚؽظً عٍ ٝشٙبدح صوبح عبس٠خ
ـطس/6/31
إٌّز١ٙخـ فٟ
 1437هعٓ اٌفزشح
السعودياٌضوٞٛ
الشاسٖ
لتاريخذُ٠
اٌّظٕع ثزم
لبَ
باللاير
كافة المبالغ
اٌّفعٛي ٌزبس٠خ  23شٛاي ٘1431ـ اٌّٛافك  3أغغطظ . َ2116
14

قرض طويل األجل

 .33لشض طىَم األجم :

,107
7194,07
()31,4019
31,4019

قرض صندوق التنمية الزراعية
الجزء المتداول من القرض
االجمـــالي

,10,
,,29324
()3349,3,
63,92,6

ٌذ ٜاٌّظٕع لشع ِٓ طٕذٚق اٌزّٕ١خ اٌضساع١خ ثّٛعت اٌششٚؽ ٚاٌؼّبٔبد ٚاٌّغزٕذاد ٚاٌزعٙذاد
- 15
اٌّطٍٛثخ ٚاٌّمجٌٛخ ٌذ ٜاٌظٕذٚق ِٓ س٘ٓ طه -
ٚخ٩فٗ ؽغت عمذ اٌمشع اٌّٛلع ِع اٌظٕذٚق.
عمبسٞ
٠زُ عذاد اٌمشع عٍ ٝألغبؽ عٕ٠ٛخ رٕز ٟٙعبَ ٚ َ 2111ث١بٔٙب عٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟ
السنة
 ,107م
 ,107م
االجمـــالي
15

قيمة القسط
31,4019
31,4019
7194,07

إلتزامات عقود إيجار رأسمالي

 .32إنتضاياث عمىد إَجاس سأسًانٍ :

,107
0874,97
()0034997
934,10

عقود إيجار رأسمالي
الجزء المتداول

,10,
49,96,,
()3,29,3,
794909

 ٌذ ٜاٌّظٕع عمٛد ا٠غبس سأعّبٌٌ ٟششاء ع١بساد ثٕظبَ اٌزؤع١ش إٌّز ٟٙثبٌزٍّه ِٓ ششوخ ِؾٍ١خثّٛعت اٌؼّبٔبد ٚاٌّغزٕذاد ٚاٌزعٙذاد ٚاٌششٚؽ اٌّطٍٛثخ ٚاٌّمجٌٛخ ٌذ ٜرٍه اٌششوخ .
 ٠زُ عذاد لّ١خ عمٛد ا٠٦غبس عٍ ٝألغبؽ شٙش٠خ رٕز ٟٙعبَ ٚ َ2112ث١بٔٙب عٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟالسنة
 ,107م
 ,107م
 ,109م
االجمـــالي
56

قيمة القسط
0034997
,74971
374770
0874,99

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
الصمعانيالقوائم
إيضاحات حــول
الماليةالمعدنية (مؤسسة فردية)
للصناعات
مصنع
 31ديسمبر 2015م
إيضاحات حول القوائم المالية
كافة المبالغ باللاير الســعودي
 13ديسمبر 5132م
كافة المبالغ باللاير السعودي
16

أطراف ذات عالقة
الملكيةانًهكُت:
صاحب– صاحب
راث -عاللت
 .35أطشاف

٠زعبًِ اٌّظٕع ف ٟع١بق ِعبِ٩رٗ ا٨عز١بد٠خ ِع أؽشاف راد ع٩لخ – طبؽت اٌٍّى١خ ٠ ،م َٛاٌّظٕع
عٕ٠ٛب ً ثزؾ ً٠ٛا٤سثبػ ٌ٥ؽشاف راد اٌع٩لخ ثب٦ػبفخ اٌِ ٝب عجك رؾ ِٓ ٍٗ٠ٛأسثبػ ثب٤عٛاَ اٌغبثمخ ٚرزُ
٘زٖ اٌّعبِ٩د ِع ا٤ؽشاف راد اٌع٩لخ ٚفمب ً ٌزعٍّ١بد ا٦داسح ٚ ،فّ١ب  ٍٟ٠ث١بْ ؽشوخ اٌّعبِ٩د ٚاٌشط١ذ
إٌبرظ عٕٙب خ٩ي اٌغٕخ اٌّبٌ١خ إٌّز١ٙخ ف 31 ٟد٠غّجش: َ 2115

صاحب الملكية
17

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 .37يخصص يكافأة َهاَت انخذيت :
رصيد بداية السنة
مكون خالل السنة
مسدد خالل السنة

18

19

رصيد بداية
السنة
5239349

تحويالت
أرباح
29,2,93,2

رصيد
نهاية السنة
(مسحوبات)
(336932, )39,,59,33

,107
2469,46
2399,,4
(),3,9956
3,49,94

,10,
23,9,9,
,9,952,
(),6,9,53
2469,46

تمويل صاحب الملكية

 .38تًىَم صاحب انًهكُت :
ؽجمب ً ٌشأ ٞاٌ١ٙئخ اٌغعٛد٠خ ٌٍّؾبعج ٓ١اٌمبٔ ٓ١١ٔٛسلُ (ٚ )1/14ربس٠خ ٚ َ2112/3/14اٌز٠ ٞزُ ثّٛعجٗ
فظً ِعبِ٩د إٌّشؤح ِع اٌّ٩ن ؽغت ؽج١عزٙب ِب ث ٓ١ؽمٛق ٍِى١خ ِٚطٍٛثبد ٤طؾبة إٌّشؤح ٚ ،ثٕبءاً
عٍ ٗ١فمذ رُ رظٕ١ف اٌزعبِ٩د اٌزٌٙ ٟب طفخ ِطٍٛثبد ٌظبؽت اٌٍّى١خ ػّٓ ِطٍٛثبد غ١ش ِزذاٌٚخ
وؤؽشاف راد ع٩لخ ٚرظٕ١ف ِب رُ رّ ِٓ ٍٗ٠ٛطبؽت اٌّظٕع خ٩ي اٌغٕخ اٌغبثمخ ٔظ١ش اعزضّبس عمبسٞ
ف ٟأساػِٚ ٟجبٔ ٟثّجٍغ 126132411لاير ػّٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚ ،خ٩ي اٌغٕخ اٌؾبٌ١خ رُ الفبي ا٦عزضّبس
اٌعمبس ٞف ٟثٕذ رّ ً٠ٛطبؽت اٌٍّى١خ.
االيرادات

 .39االَشاداث :

منتجات حديدية وأرفف معدنية
طبالي خشبية
طبالي بالستيك
رافعات شوكية
االجمـــالي

نهسُت انًُتهُت فٍ
 13دَسًبش 5132و
33430747,,
8477747,,
,4,314780
041314,11
,94,774377

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 31د٠غّجش َ2114
2,99499925
,293659,56
394639453
4449,53
45992,9,,4
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
للصناعات المعدنية (مؤسسة فردية)
الصمعاني
المالية
مصنعالقوائم
إيضاحات حــول
2015محول القوائم المالية
 31ديسمبرإيضاحات
ـعوديم
السـ5132
ديسمبر
كافة المبالغ13
باللاير
كافة المبالغ باللاير السعودي

20

تكلفة االيرادات

 .51تكهفت االَشاداث :

مواد خام أول المدة
تكلفة المشتريات خالل السنة
مواد خام آخر المدة
إنتاج تحت التشغيل أول المدة
إنتاج تحت التشغيل آخر المدة
مصاريف تشغيل وتكاليف صناعية (),/23
إنتاج تام أول المدة
المدة(مؤسسة فردية)
المعدنية
الصمعاني
للصناعات أول
بغرض البيع
مصنعجاهزة
بضاعة
ة
المالي
ئم
القوا
حول
إيضاحات
مشتريات بضاعة جاهزة بغرض البيع
5132م
ديسمبر المدة
13تام آخر
إنتاج
كافة المبالغ باللاير السعودي
بضاعة جاهزة بغرض البيع آخر المدة
 . 3/51يصاسَف تشغُم وتكانُف صُاعُت :

رواتب وأجور وما في حكمها
مستلزمات انتاج
رسوم حكومية
صيانة وإصالح
إيجارات
مصروفات متنوعة
بدل إجازات
سفر وانتقال
مكافأة نهاية خدمة
كهرباء ومياه
تأمين طبي وعالج
وجبات عاملين
تأمينات اجتماعية
تكلفة تصنيع لدى الغير
نقل وشحن
إستهالك موجودات ثابتة ومستأجرة
إطفاء مصروفات مؤجلة
اإلجمالــــــــــي

58

- 12 -

نهسُت انًُتهُت فٍ
 13دَسًبش 5132و
748,34783
747704977
()34,7,4977
014,,,479,
,904,7,
()38,4179
7401747,,
07473947,1
047,04787
89148,7
074,184,77
))340884973
(),784,97
3,49704,71
نهسُت انًُتهُت فٍ
 13دَسًبش 5132و
,49774187
7394108
,884899
,074007
09848,0
07748,,
00,477,
0,7431,
874737
934179
7141,8
334137
0847,1
04,30
74,184777
9874177
7401747,,

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 31د٠غّجش َ2114
4933,9,,6
,595,99,4,
()59,4395,3
,396539552
2929,9594
()4,,9254
,93339,93
2494949342
,99,99633
,393529392
(),992,96,9
(),,39,46
36962,9394
ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 31د٠غّجش َ2114
395439495
6369245
56,9356
39593,,
2599936
,249292
,4,94,5
,,39433
,239,3,
,,3932,
,99332
559635
,3934,
,,9,,3
9,39925
99,,39335
,6,96,3
699,,2
,93339,93

21

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
إيضاحات حــول القوائم المالية
2015م للصناعات المعدنية (مؤسسة فردية)
ديسمبرالصمعاني
 31مصنع
ـعودي
حول السـ
إيضاحاتباللاير
كافة المبالغ
المالية
القوائم
 13ديسمبر 5132م
كافة المبالغ باللاير السعودي
مصاريف البيع والتوزيع

 .53يصاسَف انبُع وانتىصَع :

رواتب وأجور وما في حكمها
مصاريف نقل وتصدير وتركيبات
عموالت
مصاريف متنوعة
مصاريف ايجار
دعاية واعالن ومعارض
رسوم حكومية
سفر وانتقال
صيانة وإصالح
بدل إجازة
تذاكر سفر
مكافأة نهاية الخدمة
وجبات اطعام للعاملين
مستلزمات بيعية
عالج طبي
بريد وهاتف وانترنت
كهرباء ومياه
إستهالك أصول ثابتة ومستأجرة
إطفاء مصروفات مؤجلة
اإلجمالــــــــــي

نهسُت انًُتهُت فٍ
 13دَسًبش 5132و
0480140,9
7974701
79,4,07
38,4,,1
3704070
,,04,71
07840,7
0,,487,
0174393
874078
984970
734,89
7,4198
,74797
,04703
,,4831
094139
741774130
,7847,7
7433,4777

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ
 31د٠غّجش َ2114
5349,,2
,5,9594
,299,2
,539635
633942,
4996,,
3,9222
5,9994
469,6,
259644
249533
99,35
599335
29,2,
295939,93
,3,9323
3,9,64
299439459
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
إيضاحات حــول القوائم المالية
 31ديسمبر 2015م
كافة المبالغ باللاير الســعودي
22

المصاريف العمومية واالدارية

23

السنة المالية

تبــدأ مــن أول ينايــر وتنتهــي فــي  31ديســمبر مــن كل عــام والقوائــم الماليــة مــن  1ينايــر 2015م إلــى  31ديســمبر
2015م.
24

أرقام المقارنة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنة للســنة الســابقة لتتناســب مع العــرض في الســنة الحالية.
25

تقريب األرقام

تــم تقريــب األرقــام الظاهــرة بالقوائــم المالية إلى أقرب لاير ســعودي.
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية (مؤسســة فردية)
إيضاحات حــول القوائم المالية
 31ديسمبر 2015م
كافة المبالغ باللاير الســعودي

26

إرتباطات وإلتزامات محتملة

لــدى المصنــع إتفاقيــة تمويــل تجــاري وخدمــات مصرفيــة علــى شــكل ( قــروض وأوراق دفــع  ،إعتمــادات مســتندية
 ،خطابــات ضمــان ) مــن بنــوك محليــة.
علــى المصنــع إلتزامــات محتملــة ناتجــة عــن خطابــات ضمــان واعتمــادات مســتندية صــادرة مــن بنــوك محليــة وقــد
بلــغ رصيدهــا فــي  31ديســمبر2015م مبلــغ  438,570لاير ( 31ديســمبر 2014م مبلــغ  503,964لاير).

27

األحداث الالحقة

بتاريــخ الحــق لتاريــخ القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015م تــم تحويــل المؤسســة إلــى
شــركة بســجل تجــاري رقــم  1131012302وتبــدأ الســنة الماليــة اعتبــار اً مــن تاريــخ الســجل التجــاري للشــركة
1437/3/23هـــ الموافــق  3ينايــر  2016م.
28

األدوات المالية وإدارة المخاطر

مخاطــر االئتمان:
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خســائر
ماليــة ،ليــس لــدى الشــركة تركيــز جوهــري لمخاطــر االئتمــان  ،تــم إيــداع النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى بنــوك محليــة
ذات تصنيــف إئتمانــي مرتفــع  ،تســتحق الذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى بشــكل رئيســي مــن عمــاء فــي الســوق
المحليــة وقــد تــم إظهارهــا بقيمتهــا القابلــة لالســترداد المقــدرة.
مخاطر الســيولة:
هــي مخاطــر عــدم قــدرة منشــأة مــا علــى تأميــن الســيولة الالزمــة لمقابلــة اإللتزامــات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة ،قــد
تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع أحــد الموجــودات الماليــة بســرعة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلــة،
وتديــر الشــركة مخاطــر الســيولة مــن خــال التأكــد مــن توفــر التمويــل الــازم فــي الشــركة عنــد الحاجــة لذلــك.
مخاطــر العمالت:
هــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الصــرف للعمــات األجنبيــة ،إن
معامــات الشــركة األساســية هــي بالريلا الســعودي  ،وتعتقــد اإلدارة إن مخاطــر العمــات غيــر جوهريــة.
القيمــة العادلة:
تمثــل القيمــة العادلــة التــي يتــم بموجبهــا تبــادل أصــل أو ســداد إلتــزام مــا بيــن أطــراف راغبــة فــي ذلــك وبشــروط
تعامــل عادلــة  ،وحيــث يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة  ،فانــه يمكــن أن ينتــج
فــروق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة المقــدرة  ،تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات
الماليــة الخاصــة بالشــركة ال تختلــف كثيــرا عــن قيمتهــا الدفتريــة.
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بريــدة – المملكة العربية الســعودية
القوائــم المالية للســنة المنتهية في
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وتقرير مراقب الحســابات
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