
 نشرة إصدار

تأسســت الرشكــة يف عــام 1414هـــ  كمؤسســة لصاحبهــا محمــد عبــد اللــه الصمعــاين  بــرأس مــال قــدره 100,000 ريــال وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري ملدينــة بريــدة  برقــم 1131012302 بتاريــخ 1414/08/20هـــ املوافــق 

1994/02/01م. وهــي اآلن رشكــة مســاهمة ســعودية مقفلــة مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ق/26 بتاريــخ 1438/02/03هـــ  املوافــق 2016/11/03م  والســجل التجــاري رقــم )1131012302( بتاريــخ 1438/02/08هـــ املوافــق 

2016/11/08م

طــرح)225,000( ســهم عــادي جديــد مــن خــال زيــادة رأس املــال والتــي  متثــل 20% مــن رأس مــال رشكــة مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنيــة بعــد الطــرح، وذلــك مــن خــال طــرح االســهم الجديــدة 

10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد( بســعر )78( ريــال ســعودي للســهم الواحــد )مــع قيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل وقدرهــا 

تأسســت الرشكــة يف عــام 1414هـــ  كمؤسســة لصاحبهــا محمــد عبــد اللــه الصمعاين  برأس مــال قــدره 100,000 ريال وتم قيدها بالســجل التجاري ملدينــة بريدة  برقــم 1131012302 بتاريــخ 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 )1131012302( بتاريــخ 1438/02/08هـ املوافــق 2016/11/08م

فرتة الطرح  18 يوم تبدأ يوم اإلثنني 1438/05/02هـ )املوافق 2017/01/30م( حتى نهاية يوم الخميس 1438/05/19هـ )املوافق 2017/02/16م(

بدايــة تاسســت رشكــة مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنيــة )يشــار إليهــا فيــا بعــد 
بـ»الرشكــة« أو »املصــدر«(  كمؤسســة فرديــة تحــت اســم مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنية 
ــخ  ــم 1131012302  بتاري ــاين مبوجــب الســجل التجــاري رق ــه الصمع ــه محمــد عبدالل لصاحب
ــق  ــخ 1437/03/23هـــ املواف ــال. وبتاري ــف ري ــة أل ــال 100,000 مئ ــرأس م 1414/08/20هـــ ب
ــة  ــة ذات مســؤولية محــدودة تحــت اســم رشك ــل املؤسســة إىل رشك ــم تحوي 2016/01/04م ت
مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنيــة برأســال قــدره 6,500,000 ريــال ســعودي وتــم قيدهــا 
يف الســجل التجــاري يف مدينــة بريــدة، املدينــة الصناعيــة برقــم 1131012302. وبتاريــخ 
1438/02/8هـــ املوافــق 2016/11/08م. تــم تحويــل الرشكــة إىل رشكــة مســاهمة مقفلــة تحــت 
اســم رشكــة مصنــع الصمعــاين للصناعــات املعدنيــة مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ق/26 بتاريــخ 
1438/02/03هـــ  املوافــق 2016/11/03م، والســجل التجــاري رقــم 1131012302 وبــرأس مــال 
قــدره تســعة مايــن )9,000,000( ريــال ســعودي مقســم إىل تســعمئة ألــف )900,000( ســهم 
عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عــرشة )10( ريــال 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 مايــن 
ــاالت  ــل قدرهــا عــرشة )10( ري ــة بالكام ــة اســمية مدفوع ــال ســعودي بقيم )9,000,000( ري

ســعودية للســهم الواحــد )»االســهم«(.

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

وهــم: 

• أشخاص مرخص لهم يترفون لحسابهم الخاص.
• عمــاء شــخص مرخــص لــه يف مارســة أعــال اإلدارة رشيطــة أن يكــون الشــخص املرخــص 
لــه قــد تــم تعيينــه بــرشوط متكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول املشــاركة يف الطــرح 
ــة  ــل دون الحاجــة إىل الحصــول عــى موافق ــة عــن العمي ــة نياب واالســتثار يف الســوق املوازي

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 االستثار.
• مستثمرون أجانب مؤهلون.

شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 

المستشار المالي

ــز  ــدى مرك ــاب ل ــة وحس ــتثاري يف اململك ــاب اس ــح حس ــم فت ــوز له ــن يج ــن آخري ــخاص اعتباري • أي أش
ــداع. اإلي

• أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثاري 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 ريــال 
ســعودي والتقــل عــن عــرش صفقــات يف كل ربــع ســنة خــال االثنــي عــرشة شــهراً املاضيــة.

ــي عــرشة  ــال ســعودي خــال االثن ــن ري ــة عــرشة ماي ــه املالي - أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراق
ــة. شــهراً املاضي

- أن يكون حاصاً عى الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
• أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ــة واحــدة تضــم أســهم املســاهمن املؤسســن وأســهم  ــة مــن فئ ســوف تكــون أســهم الرشكــة أســهاً عادي
االكتتــاب، واليعطــي أي مســاهم أي حقــوق تفضيليــة، حيــث مينــح كل ســهم حاملــه الحــق يف صــوت واحــد, 
وتســتحق األســهم املطروحــة لاكتتــاب نصيبهــا مــن أيــة أربــاح تعلنهــا الرشكــة اعتبــاراً مــن تاريــخ بــدء فــرة 
االكتتــاب والســنوات املاليــة التــي تليهــا. )فضــاً راجــع قســم رقــم 6 » سياســة توزيــع األربــاح« مــن هــذه 

النــرشة(. 
ســيبدأ املستشــار املــايل باســتام طلبــات االكتتــاب يف يــوم اإلثنــن 1438/05/02هـــ )املوافــق 2017/01/30م(، 

ويســتمر ملــدة )18( يــوم لينتهــي بنهايــة يــوم الخميــس 1438/05/19هـــ )املوافــق 2017/02/16م(. 
ــا الحــد األقــى هــو )56,249( ســهم.  ــاب بـــ )500( ســهم كحــد أدىن، بين يجــب عــى كل مكتتــب االكتت
وســيتم تخصيــص العــدد املتبقــي مــن األســهم املطروحــة لاكتتــاب )إن وجــد( عــى أســاس تناســبي بنــاًء عــى 

نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إىل إجــايل األســهم املطلــوب االكتتــاب فيهــا.
وســوف تعــاد أمــوال فائــض االكتتــاب )إن وجــدت( إىل املكتتبــن األفــراد 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 8 »رشوط وتعليــات الطــرح«(.

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

الرشكــة عــى الصفحــة )ز( مــن هــذه النــرشة.

 مل يســبق تــداول أســهم الرشكــة يف أي ســوق لألســهم ســواء داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا 
ــوق  ــول اإلدراج يف الس ــهم وقب ــجيل األس ــة لتس ــدى الهيئ ــب ل ــة بطل ــت الرشك ــد تقدم ــرح. وق ــل الط قب
املوازيةوقــد تــم تقديــم كافــة املســتندات املؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة والوفــاء باملتطلبــات املتعلقــة بذلــك 

كافــة. 

تحتــوي نــرشة 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 نــرشة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات املمكنــة وإىل الحــد املعقــول، أنــه ال 

توجــد أي وقائــع أخــرى ميكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا يف هــذه النــرشة إىل جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة.

  وال تتحمــل الهيئــة ورشكــة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النــرشة، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذه النــرشة أو اكتالهــا، وتخليــان أنفســها رصاحــة مــن أي مســؤولية مهــا كانــت عــن أي خســارة 

تنتــج عــا ورد يف هــذه النــرشة أو عــن االعتــاد عــى أي جــزء منهــا. ويجــب عــى الراغبــن يف رشاء األســهم املطروحــة مبوجــب هــذه النــرشة تحــري مــدى صحــة املعلومــات املتعلقــة باألســهم محــل الطــرح. ويف حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه 

النــرشة، يجــب استشــارة مستشــار مــايل مرخــص لــه«.

                                                     صدرت هذه النرشة بتاريخ 1438/04/13هـ )املوفق 2017/01/11م(
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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 التقــّدم 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.sa( أو موقــع شــركة 

.)www.tadawul.com.sa( )الســوق الماليــة الســعودية )تــداول

عّينت 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 

ــات  ــه أو االحتياج ــي ل ــة أو الوضــع المال ــتثمر الفردي ــداف المس ــار أه ــذ باالعتب ــدون األخ ــا ب ــم إعداده ــة وت ــة عام ــذه ذات طبيع ــرة اإلصــدار ه ــي نش ــودة ف الموج

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.

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

إشـعـار هـــام

تـــنـــويـــه



ج

تــّم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة )وذلــك كمؤسســة فرديــة ســابقاً( للفتــرة الممتــّدة مــن 31 ديســمبر 2013م وحتــى 31 ديســمبر 2015م، كمــا 
واإليضاحــات المرفقــة بهــا والتــي تــم إدراجهــا فــي هــذه النشــرة وفقــاً للمعاييــر المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تّمــت مراجعــة  القوائــم الماليــة الســابقة للشــركة مــن قبــل مدققــي الحســابات الســادة/ الموســى محاســبون قانونيــون واستشــاريون لعــام 2015م، والســادة/ 
ــل  ــن قب ــن 2016م م ــى م ــر أشــهر األول ــة للعش ــر المالي ــة التقاري ــتتم مراجع ــا س ــي 2013م و 2014م، كم ــون لعام ــون قانوني ــبون ومراجع ــش محاس الربي
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

المعلومات المالية 

ــاً عــن  ــاً جوهري ــة. وقــد تختلــف ظــروف العمــل فــي المســتقبل اختالف ــى أســاس افتراضــات محــددة ومعلن ــّم إعــداد التوقعــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة عل ت
ــات. ــة أو كمــال هــذه التوقع ــق بدق ــا يتعل ــد فيم ــرار أو ضمــان أو تأكي ــى أي إق ــوي هــذه النشــرة عل ــي ال تحت االفتراضــات المســتخدمة وبالتال

تمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذه النشــرة والتــي ال تعــد حقائــق تاريخيــة، بيانــات مســتقبلية يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــالل مــا تســتخدمه 
ــن«،  ــن الممك ــن«، »م ــي«، »يمك ــع«، »ينبغ ــن المتوق ــع«، »م ــوي«، »يتوق ــد«، »ين ر«، »يعتق ــدِّ ــزم«، »ٌيق ــل »يعت ــتقبلية مث ــة مس ــات ذات دالل ــن كلم م
ــدل  ــي ت ــى، والت ــي المعن ــا ف ــة أو المشــابهة له ــردات المقارب ــات، وغيرهــا مــن المف ــي أو اإلثب ــة النف ــد«، بصيغ »يحتمــل«، »مــن المحتمــل«، »ســوف«، »ق
ــون  ــن دون أن تك ــداث المســتقبلية، ولك ــاً بشــأن األح ــر الشــركة حالي ــات نظ ــذه وجه ــات المســتقبلية ه ــادات التوقع ــس إف ــث عــن المســتقبل. وتعك ــى الحدي عل
ــج  ــة عــن النتائ ــة للشــركة وأدائهــا وإنجازاتهــا بصــورة جوهري ــج الفعلي ــر مــن العوامــل فــي اختــالف النتائ ــألداء المســتقبلي. يمكــن أن تتســبب الكثي ــاً ل ضمان

ــات المســتقبلية هــذه. ــادات التوقع ــا إف ــر عنهــا أو توحــي به ــد تعبِّ ــي ق أو األداء أو االنجــازات المســتقبلية الت

 بعــض المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن يكــون لهــا هــذا األثــر، مذكــورة بتفصيــل أكثــر فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة )فضــالً راجــع القســم 2 »عوامــل 
المخاطــرة«(. وإذا تبيــن أن أيــاً مــن االفتراضــات غيــر دقيقــة أو صحيحــة، فــإن النتائــج الفعليــة قــد تتغيــر بصــورة جوهريــة عــن النتائــج المذكــورة فــي هــذه 

النشــرة.
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الشركة عنوان 

أعضــاء مجلس اإلدارة

شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية
المدينــة الصناعيــة 

ص.ب 1364،  بريده 
المملكة العربية الســعودية

هاتف:  966163220055 +
فاكس : 966163220056 +  

www.sgp.com.sa  :الموقــع االلكتروني
info@sgp.com.sa :البريــد االلكتروني 

أعضــاء مجلس اإلدارة

الشركة المصدر: 

بندر محمــد الصمعاني
الرئيــس التنفيذي

المدينــة الصناعية
ص.ب 1364، بريده 

المملكة العربية الســعودية
هاتف:  966163220055 +

فاكس : 966163220056 +  
bander@sgp.com.sa :البريــد االلكتروني 

عبدهللا محمــد الصمعاني
عضــو مجلس اإلدارة

المدينــة الصناعية
ص.ب 1364، بريده 

المملكة العربية الســعودية
هاتف:  966163220055 +

فاكس : 966163220056 +  
ab@sgp.com.sa :البريــد االلكتروني 

دليل الشركة

ممثلي الشركة
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مسجل األسهم

 المستشارون

تداول
أبــراج التعاونيــة، 700 طريــق الملك فهد، الرياض

ص ب 60612 - الريــاض 11555
المملكة العربية الســعودية

هاتــف: 9999 218 )11( 966+
فاكــس: 9090 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa

المستشــار المالي 
مجموعــة بــي أم جي المالية

المخمل بالزا، شــارع فلسطين
ص.ب. 52972، جــدة 21573 المملكة العربية الســعودية

هاتف:1777 668 12 966+ فاكس:1888 668 12 966+
 www.bmg.com.sa :الموقــع االلكتروني
info@bmg.com.sa :البريــد االلكتروني

المحاســب القانونــي لعامي 2015م و 2016م 

الموســى محاســبون قانونيون واستشاريون
الرياض, شــارع العليا العام، مجمع الموســى مكتب 474

ص.ب: 365753  الريــاض 11393 المملكــة العربية الســعودية
هاتــف: 4610784 11 966 + فاكــس: 4610769 11 966 +

mousa@almousacpa.com :البريــد اإللكتروني
www.almousacpa.com :الموقــع اإللكتروني

المحاســب القانونــي لعامي 2013م و 2014م 

الربيــش محاســبون ومراجعــون قانونيــون 
بريدة

ص.ب: 2491 بريــدة  المملكــة العربية الســعودية
هاتــف: 0625 325 16 966+ فاكــس: 1657 325 16 966+

االلكتروني: البريد 



و

تنويه

األشخاص المرخص لهم عرض األوراق المالية وبيعها

مجموعــة بــي أم جي المالية
المخمل بالزا، شــارع فلسطين

ص.ب. 52972، جــدة 21573 المملكة العربية الســعودية
هاتف:1777 668 12 966+ فاكس:1888 668 12 966+

 www.bmg.com.sa :الموقــع االلكتروني
info@bmg.com.sa :البريــد االلكتروني

أعطــت جميــع الجهــات المذكــورة أعــاله موافقاتهــا الكتابيــة علــى اإلشــارة إلــى اســمها وشــعارها ومعلومــات االتصــال الخاصــة بهــا، وعلــى نشــر إفادتهــا فــي 

ــون، ليــس  ــي لعامــي 2013م و 2014م، الربيــش محاســبون ومراجعــون قانوني ــى أن المحاســب القانون ــي هــذا الســياق، وتجــدر اإلشــارة إل هــذه النشــرة وف

ــة  ــذه الموافق ــم ســحب ه ــم يت ــط.  ول ــه فق ــن اتصال ــى اســتخدام اســمه وعناوي ــة عل ــه الكتابي ــد اعطــى موافقت ــك، فق ــى ذل ــي، وعل ــع الكترون ــه شــعار أو موق لدي

حتــى تاريــخ هــذه النشــرة. تجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع هــذه الجهــات والعامليــن فيهــا أو أي مــن أقربائهــم ال يملكــون أســهماً أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا 

فــي الشــركة أو أي تابــع لهــا.



ز

ملخص االكتتاب

الشركة

ملخص أنشــطة الشركة

رأس مال الشــركة قبل الطرح

عدد األســهم قبل الطرح

القيمة االســمية للسهم

الطرح  سعر 

عدد األســهم المطروحة

إجمالــي عدد األســهم بعد الطرح

نســبة األســهم المطروحــة مــن رأس 
ــال الم

إجمالــي قيمة الطرح 

المســاهمون الكبار 

ــجل  ــجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بس ــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة مس ــة وهــي ش ــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدني ش
تجــاري رقــم 1131012302 وبموجــب 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 100,000 لاير وتــم قيدهــا بالســجل 
التجــاري لمدينــة بريــدة  برقــم 1131012302 بتاريــخ 1414/08/20هـــ الموافــق 1994/02/01م

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.

ــدأ  ــن مب ــل مطبقي ــه ســعوديه بالكام ــا صناع ــث إنه ــا حي ــن جــودة منتجاتن ــة ســعوديه متخصصــة تضم ــا شــركة صناعي وتفخــر الشــركة بأنه
ــا. ــي مصنعه ــاملة )TQM(  ف ــودة الش إدارة الج

9,000,000 لاير سعودي.

900,000 ســهم عادي مدفــوع القيمة بالكامل.

10 لاير للســهم الواحد.

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

)225,000( ســهم عادي مدفوعــة القيمة بالكامل.

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

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

)17,550,000( لاير سعودي.

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



ح

اســتخدام متحصالت الطرح 

اإلكتتاب  طريقة 

طريقــة التخصيص ورد الفائض

التــي  األســهم  لعــدد  األدنــى  الحــد 
فيهــا االكتتــاب  يمكــن 

قيمــة الحــد األدنــى لعــدد األســهم التــي 
يمكــن األكتتــاب فيهــا

التــي  األســهم  لعــدد  األعلــى  الحــد 
فيهــا االكتتــاب  يمكــن 

األســهم  لعــدد  األعلــى  الحــد  قيمــة 
فيهــا االكتتــاب  يمكــن  التــي 

الطرح فترة 

فئات المســتثمرين المســتهدفين

تقــدر إجمالــي متحصــالت الطــرح بحوالــي )17,550,000( لاير 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 المتحصــالت مــن الطــرح للتوســعات المســتقبلية للشــركة. الرجــاء مراجعــة القســم رقــم 7 »اســتخدام 

متحصــالت الطــرح«.

ســوف يوفــر المستشــار المالي نماذج طلبــات االكتتاب للمســتثمرين المؤهلين.

ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بتاريــخ 1438/05/22هـــ )الموافــق 2017/02/19م( )انظــر قســم 8» شــروط وتعليمــات 

ــل  ــن دون خصــم أي رســوم أو اســتقطاعات مــن قب ــى المكتتبي ــاب، إن وجــدت، إل ــغ فائــض االكتت ــم إعــادة مبال الطــرح «(. وســوف يت

ــي  ــد أقصــاه ف ــي موع ــدت، ف ــاب، إن وج ــض االكتت ــغ فائ ــادة مبال ــي وإع ــص النهائ ــعار بالتخصي ــم اإلش ــوف يت ــي. وس ــار المال المستش

ــخ 1438/05/22هـــ )الموافــق 2017/02/19م(. تاري

500 سهم.

39,000 لاير سعودي.

56.249 سهم. 

4,387,422 لاير سعودي.

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

المســتثمرون المؤهلون: أي من األشــخاص اآلتي بيانهم:

• أشــخاص مرخص لهم يتصرفون لحســابهم الخاص.

ــه مــن  ــه بشــروط تمكن ــم تعيين ــد ت ــه ق ــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص ل • عمــالء شــخص مرخــص ل

اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول 

ــه. علــى موافقــة مســبقة من

• 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:

ــل عــن  ــون لاير ســعودي والتق ــن ملي ــا عــن أربعي ــوع قيمته ــل مجم ــة اليق ــي أســواق األوراق المالي ــات ف ــام بصفق ــد ق ــون ق - أن يك

ــة. ــي عشــرة شــهراً الماضي ــع ســنة خــالل االثن ــي كل رب ــات ف عشــر صفق

- أن يتجاوز متوســط حجم محفظة أوراقه المالية عشــرة ماليين لاير ســعودي خالل االثني عشــرة شــهراً الماضية.

- أن يكــون حاصــالً علــى الشــهادة العامــة للتعامل فــي األوراق المالية المعتمدة مــن قبل الهيئة.

- أي أشــخاص آخريــن تحددهم الهيئة.



ط

األحقيــة في األرباح 

التصويت حقوق 

القيود المفروضة على األســهم

المخاطرة  عوامل 

األســهم التي ســبق للمصدر إدراجها 

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

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.

ــد  ــهم بع ــك األس ــي تل ــي المصــدر التصــرف ف ــهماً ف ــون أس ــم يملك ــرة اإلصــدار أنه ــر نش ــخاص تظه ــة أش ــخص أو مجموع ــوز ألي ش يج
ــة. ــة الهيئ ــى موافق ــول عل ــة للحص ــهراً دون الحاج ــر ش ــي عش ــدة االثن ــاء م انقض

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 2 »عوامل المخاطرة«.

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

ــذه  ــق ه ــاب وف ــي أســهم االكتت ــرار باالســتثمار ف ــاذ ق ــل اتخ ــة قب ــذه بعناي ــي نشــرة اإلصــدار ه ــن ف ــل المخاطــرة” الواردي ــام” و”عوام ــه: يجــب دراســة قســمي “إشــعار ه تنوي
ــرة. النش

الطرح فترة 

اخــر موعــد لتقديم الطلبات وســداد قيمة االكتتاب

اإلشــعار بالتخصيص النهائي لألســهم

إعــادة مبالــغ االكتتــاب الفائضة )في حــال تجاوز حد االكتتاب(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األســهم في الســوق الموازية

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

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

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

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

يتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات 
ــة. وســيتم االعــالن عــن  ــة ذات العالق واالنتهــاء مــن جمــع اإلجــراءات النظامي

بــدء تــداول األســهم فــي الصحــف المحليــة وموقــع تــداول االلكترونــي

تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريخالحدث

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



ي

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصــر الطــرح علــى المســتثمرين المؤهلين وهم أي من األشــخاص اآلتي بيانهم:
أشــخاص مرخص لهم يتصرفون لحســابهم الخاص.  •

عمــالء 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.  •

االستثمار. صناديق   •

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 عن  -

     عشــر 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 حاصــالً علــى الشــهادة العامــة للتعامل فــي األوراق المالية المعتمدة مــن قبل الهيئة.  -

أي أشــخاص آخريــن تحددهم الهيئة.  •

يجــب تعبئــة نمــاذج طلبــات االكتتــاب طبقــاً للتعليمــات الــواردة فــي القســم 8 »شــروط وتعليمــات الطــرح« مــن هــذه النشــرة. ويجــب علــى كل مكتتــب أن يوافــق 

ــة  ــة، فــي حال ــة أو كلي ــاب بصــورة جزئي ــب اكتت ــة. تحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أي طل ــاب ذات العالق ــب االكتت ــواردة فــي نمــوذج طل ــى كل الفقــرات ال عل

عــدم اســتيفاء أي مــن شــروط االكتتــاب. وال يســمح بتعديــل طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد اســتالمه مــن المستشــار المالــي إذ ُيعتبــر طلــب االكتتــاب عندئــذ اتفاقــاً 

ملزمــاً بيــن المكتتــب والشــركة )فضــالً راجــع قســم » شــروط و تعليمــات االكتتــاب«(.

 



ك

ملخص للمعلومات األساسية

رسالة الشركة واستراتيجيتها

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 
ــدرات  ــة بق ــن والمناول ــول التخزي ــة بحل ــات الخاص ــن المنتج ــد م ــع العدي ــال لتصني ــح المج ــع لتفت ــركة بالتوس ــت الش ــن، وقام ــات التخزي ــف ومنص ــواع األرف أن

ــه. ــة وبخــواص مرن ــة عالي إنتاجي
ــدة  ــات جدي ــتيراد منتج ــة الس ــركات عالمي ــع ش ــات م ــل إتفاقي ــركة بعم ــت الش ــة قام ــاور التنمي ــة مح ــور الســوق وضــرورة مواكب ــة لتط ــت ونتيج ــرور الوق وبم

ــوكية. ــات الش ــن والرافع ــة التخزي ــاط أنظم ــي نش ــعودي ف ــوق الس للس

تأسســت الشــركة فــي عــام 1414هـــ  كمؤسســة لصاحبهــا محمــد عبــد هللا الصمعانــي  بــرأس مــال قــدره 100,000 لاير وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري لمدينــة 
بريــدة  برقــم 1131012302 بتاريــخ 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 6,500,000 لاير 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 
ــي للصناعــات  ــع الصمعان ــة تحــت مســمى شــركة مصن ــى شــركة ســعودية مســاهمة مقفل ــة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إل ــي للصناعــات المعدني الصمعان
المعدنيــة برأســمال قــدره 9,000,000 لاير ســعودي. وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري فــي مدينــة بريــدة – المدينــة الصناعيــة برقــم 1131012302 وتاريــخ 

1438/02/08هـ

الشركة: رؤية 
ــال  ــي مج ــا ف ــات عمالئه ــاء باحتياج ــول لإليف ــل الحل ــم أفض ــا وبتقدي ــادة  بمنتجاته ــى الري ــل إل ــي تص ــا  لك ــيخ عالمته ــا لترس ــا وقيمه ــركة بخبراته ــعى الش تس

التخزيــن والمناولــة  وذلــك بااللتــزام بتطبيــق معاييــر الجــودة والســالمة .

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

الشركة: قيم 
الجودة  -

الطموح  -
التميز فــي خدمة العمالء  -

االبــداع واالبتكار والتكيف مع تغيرات الســوق  -
المعرفــة والتعلم  -



ل

الشركة: نشاط 
 تقــدم الشــركة الخدمــات لحلول التخزين والمناولــة والتي تتضمن: 

أنظمــة األرفــف ذات األحمال الثقيلــة. ومن ضمنها:  .1

.Pallet Racking رفــوف الحمولــة التقليدية بنظام  •

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

.Double Deep Pallet Rackingرفــوف الحمولــة التقليديــة المزدوجة  •

.Flow Racking رفــوف الحمولــة التقليدية بنظام  •

. Mobile Shelves األرفــف المتحركــة الخفيفة  .2

 Drive –in Racking System نظــام التخزيــن في الممرات  .3

Shuttle racking system أنظمــة التخزيــن المكوكية  .4

اســتراتيجية الشركة
ــق  ــن طري ــك ع ــن. وذل ــف التخزي ــة أرف ــتيكية وأنظم ــبية والبالس ــة والخش ــات الحديدي ــة الطبلي ــي صناع ــاً ف ــا كاألفضــل محلي ــز موقعه ــى تعزي ــل الشــركة عل تعم
ــن خــالل  ــا م ــوارد البشــرية وتدريبه ــة الم ــة وتنمي ــا الفني ــادة قدرته ــى زي ــل عل ــات العمــالء واحتياجــات الســوق. والعم ــى طلب ــاء عل ــدة بن ــة منتجــات جدي إضاف
وضــع برامــج تدريــب شــاملة لتطويــر مهــارات وخبــرات الموظفيــن باإلضافــة إلــى وضــع نظــام متكامــل لتقييــم أداء الشــركة وموظفيهــا ومراجعتــه بشــكل دوري. 

ــرادات الشــركة وربحيتهــا.  ــم الســريع مــع تغيــرات الســوق واالســتفادة منهــا فــي تحســين إي ــة الســوق والتأقل ــى مراقب باإلضافــة إل

• طلــب متزايــد لمنتجــات الشــركة، وخصوصــاً 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.

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«. 

ــن الســنوات  2013م  ــي 31 ديســمبر م ــة ف ــة المنتهي ــنوات المالي ــة للشــركة للس ــة المدقق ــم المالي ــى القوائ ــاه إل ــواردة أدن ــة ال ــات المالي ــتند ملخــص البيان يس
ــق  ــم تدقي ــة فــي 30 ســبتمبر 2016. ت ــرة التســعة أشــهر المنتهي ــة لفت ــر المدقق ــة غي ــة المرحلي ــات المالي ــق بهــا والبيان ــة المتعل ــر المراجع ــى 2015م وتقري إل
ــا بالنســبة  ــون لعامــي 2013م -2014م. أم ــون قانوني ــل الربيــش محاســبون ومراجع ــة مــن قب ــي للصناعــات المعدني ــع الصمعان ــة لشــركة مصن ــات المالي البيان

ــون واستشــاريون. ــل الموســى محاســبون قانوني ــة مــن قب ــات المالي ــق البيان ــم تدقي ــد ت ــي 31 ديســمبر 2015م فق ــة ف ــة المنتهي للســنة المالي
تعــد المعلومــات الماليــة التاريخيــة المبينــة فــي الجــداول أدناه بمثابة ملخص فقط وليســت بالضرورة مؤشــر على أي نتائج مســتقبلية.

ملخص المزايا التنافسية للشركة

ملخص اآلداء والمؤشرات المالية



م

ســبتمبر   30 فــي  المنتهيــة  األوليــة  الفتــرة  و  2015م  2014م,  2013م,  لعــام  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  الماليــة  المعلومــات  ملخــص 
ســعودي(. )باأللــف لاير  مدققــة  والغيــر  2016م 

ســبتمبر   30 فــي  المنتهيــة  األوليــة  الفتــرة  و  2015م  2014م,  2013م,  لعــام  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  الماليــة  المعلومــات  ملخــص 
مدققــة. والغيــر  2016م 

المصــدر: الشــركة،القوائم الماليــة المراجعــة لعــام 2013م و2014م و2015م، والغيــر مدققــة لعــام 2016م.

المصــدر: الشــركة،القوائم الماليــة المراجعــة لعــام 2013م و2014م و2015م، والغيــر مدققــة لعــام 2016م.

قائمة الدخل

قائمة المركز المالي 



ن

ســبتمبر   30 فــي  المنتهيــة  األوليــة  الفتــرة  و  2015م  2014م,  2013م,  لعــام  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  الماليــة  المعلومــات  ملخــص 
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مصطلحات و تعريفات  1

• 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 )225,000( ســهم والتــي تمثل 20% من رأس مال الشــركة بعد زيادة رأس المال.

• األســهم: )1,125,000( ســهم في الشــركة والمدفوعة بالكامل بقيمة اســمية قدرها )10( رياالت للســهم الواحد ) بعد االكتتاب (.

• أســهم االكتتاب: )225,000( ســهم عادي من أســهم الشركة.

ــة الســعودية بســجل تجــاري  ــة العربي ــي المملك ــة مســجلة ف ــة شــركة مســاهمة ســعودية مغلق ــي للصناعــات المعدني ــع الصمعان • الشــركة: شــركة مصن

ــم 1131012302. رق

• 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 )1,2,3,4,5( أعاله.

• أي شــركة يســيطر عليها أي شــخص مشــار إليه في )1,2,3,4,5,6,7( أعاله.

• الســيطرة: القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر, بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. منفــرداً أو مجتمعــاً مــع قريــب أو تابــع, مــن 

خــالل أي مــن اآلتــي:

• امتالك نســبة تســاوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في الشــركة.

• حــق تعييــن 30% أو أكثــر مــن أعضاء الجهاز اإلداري وتفســر كلمة »المســيطر« وفقاً لذلك.

ــن  ــن المواطني ــة م ــبة معين ــف نس ــة توظي ــي المملك ــة ف ــركات العامل ــن الش ــب م ــي تتطل ــعودية الت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــل ف ــح العم ــن: لوائ • التوطي

الســعوديين.

• الجريــدة الرســمية: جريــدة أم القــرى، وهي الجريدة الرســمية للمملكة العربية الســعودية.

• الجمعيــة العامــة: الجمعية العامة لمســاهمي الشــركة.

• الحكومــة: حكومــة المملكة العربية الســعودية.
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• الخطــر: الحــدث المتعلــق باحتمــال حدوث ضرر أو خســارة، أو عدمها، مــع انتفاء احتمال الربح.

• ســعر االكتتاب: 78 لاير ســعودي لكل سهم.

• الســنة المالية: الســنة المنتهية بتاريخ 31 ديســمبر من كل ســنة ميالدية. 

• الســهم: سهم الشركة.

• الســوق: الســوق المالية السعودية.

• شخص: الشــخص الطبيعي.

• عقد التأســيس: عقد تأســيس الشركة.

• قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة: القواعــد المنظمــة للتســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 
بمقتضــى المــادة 6 مــن نظــام الســوق الماليــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م /30( بتاريــخ1424/6/2 هـــ )الموافــق 2003/7/31م(.

• القيمة االســمية: 10 رياالت ســعودية للســهم الواحد. 

• متحصــالت االكتتــاب: القيمــة اإلجمالية لألســهم المكتتب بها.

• مســتثمر مؤهل: أي من األشــخاص اآلتي بيانهم:
• أشــخاص مرخص لهم يتصرفون لحســابهم الخاص.

• عمــالء 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 خــالل االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

• أن يتجاوز متوســط حجم محفظة أوراقه المالية عشــرة ماليين لاير ســعودي خالل االثني عشــرة شــهراً الماضية.

• أن يكــون حاصــالً علــى الشــهادة العامــة للتعامل فــي األوراق المالية المعتمدة مــن قبل الهيئة.

• أي أشــخاص آخريــن تحددهم الهيئة.

خ

س

ش

ع

ق

م



3

• المجلــس أو مجلــس اإلدارة: مجلس إدارة الشــركة.
• المخصصــات )االحتياطيــات( الفنيــة: المبالــغ التــي يجب على الشــركة اســتقطاعها وتخصيصها لتغطيــة التزاماتها المالية.

• المســاهم الكبير: شــخص يملك )5%( أو 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: 
ــروط  ــت ش ــعودية إذا كان ــة الس ــي األوراق المالي ــتثمر ف ــي تس ــاً والت ــاً عاّم ــة طرح ــة المطروح ــي المملك ــة ف ــتثمار المؤسس ــق االس صنادي  •

ــتثمار.  ــق االس ــة صنادي ــي الئح ــا ف ــوص عنه ــود المنص ــكام والقي ــزام باألح ــع اإللت ــك. م ــه ذل ــح ل ــدوق تتي ــكام الصن وأح

األشــخاص المرّخــص لهــم فــي التعامل فــي األوراق المالية بصفة أصيل، مــع إلتزام بمتطلبــات الكفاية المالية.  •

ــة الســعودية مــن خــالل محافظهــا التــي يديرهــا أشــخاص مرّخــص لهــم، وشــركات قطاعــي البنــوك  الشــركات المدرجــة فــي الســوق المالي  •

والتأميــن المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية، وذلــك وفقــاً للضوابــط التــي أصدرتهــا الهيئــة علــى أن ال تــؤّدي مشــاركة الشــركة إلــى أي 

تعــارض فــي المصالــح.   

• النظام األساســي: النظام األساســي للشركة.

• نظام الشــركات: نظام الشــركات الصادر بموجب المرســوم الملكي رقم م/6 و تاريخ 1385/3/22 هـ 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.

• 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 Racking: نظــام 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 )VNA: نظــام تخزيــن للمنتجــات والبضائــع المغلفــة علــى طبليــات، يســتخدم ممــرات ضيقــة ورافعــة شــوكية 
مخصصــة لتوفيــر المســاحات.

• Double Deep Pallet Racking: نظــام تخزيــن للمنتجــات والبضائــع المغلفــة على طبليــات بعمق مضاعف.

• نظــام Flow Racking: نظــام تخزيــن يتمتــع بميــل خفيف في الرفوف وذلك لســهولة الوصــول للمنتجات المخزنة.

• Mobile Shelves: أرفــف لتخزيــن المســتندات تمتــاز بأنهــا ســهلة التحريــك بالكامــل لــكل الصفــوف والوحــدات لتســهيل الوصــول لــكل مواقــع 
التخزيــن وتوفيــر اســتغالل اكبــر للمســاحة.

• Drive –in Racking System: نظــام التخزيــن فــي الممرات.

ــرع  ــر وصــول اس ــأ لتوفي ــع الخط ــا لمن ــا اوتوماتيكي ــم فيه ــم التحك ــة يت ــة مكوكي ــي عرب ــكل أساس ــد بش • Shuttle racking system: يعتم
ــع للبضائ

ن

هـ
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2 عوامل المخاطرة

ــاً إال  ــا مالئم ــتثمار فيه ــون االس ــد اليك ــة، وق ــى مخاطــر عالي ــرة ينطــوي عل ــذه النش ــة بموجــب ه ــهم المطروح ــي األس ــتثمار ف إن االس
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.

ــواردة  ــرى ال ــات األخ ــى المعلوم ــة إل ــاه باإلضاف ــددة أدن ــرة المح ــل المخاط ــة عوام ــدرس بعناي ــل أن ي ــتثمر محتم ــى كل مس ــي عل ينبغ
ــاه ال تشــمل جميــع  فــي هــذه النشــرة، وذلــك قبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار فــي أســهم االكتتــاب. علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدن
المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، بــل إنــه مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي، 
ــج  ــي ونتائ ــا المال ــر نشــاط الشــركة ومركزه ــد يتأث ــا. ق ــق أيضــا عملياته ــد تعي ــي ق ــت الحال ــي الوق ــة ف ــر جوهري ــا الشــركة غي أو تعده
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.

2  - 1 المخاطــر المتعلقــة بنشــاط الشــركة وعملياتها 

2 - 1 - 1   االعتمــاد 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.

 2 - 1 - 2    االعتمــاد علــى المورديــن الرئيســيين
ــن.  ــن وخارجيي ــيين داخليي ــن رئيس ــى مورديي ــة عل ــا اإلنتاجي ــة لعملياته ــتلزمات الالزم ــام والمس ــواد الخ ــر الم ــي توفي ــركة ف ــد الش تعتم
ــي  ــم  الشــراء ف ــث يت ــى شــركة ) ســابك (  حي ــاد عل ــم االعتم ــع يت ــة التصني ــي عملي ــي تشــكل األســاس ف ــد والت ــات الحدي فبالنســبة لخام
ــات  ــر متطلب ــى توفي ــن الرئيســيين وعــدم قدرتهــم عل ــر المورديي ــة تأث ــح تســهيالت فــي الســداد وفــي حال ــد مــع من الوقــت المحــدد للتوري
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 العمــالء  بالجــودة والســعر والوقــت 

المناســب.

2 - 1 – 3   مخاطر 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 المعامــالت بصــورة محكمــة وعــدم الحصــول علــى التفويضــات الداخليــة المطلوبــة وعــدم كفايــة تدريــب الموظفيــن 
ــة للشــركة  ــح الداخلي ــة اللوائ ــج عــن ســوء ســلوك الموظــف أو خطــأه مخالف ــا ينت ــي، ربم ــدة. وبالتال ــر المتعم ــادي األخطــاء غي ــى تف عل
والمعتمــدة مــن مكتــب العمــل، أو مخالفــة سياســة الرقابــة والجــودة للشــركة وفقــاً لشــهادة ايــزو 9001 التــي تملكهــا الشــركة، أو 
عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة و/أو إضــرار جســيم بســمعة الشــركة. ال تســتطيع الشــركة أن تضمــن أن ســوء ســلوك الموظفيــن 

ــج عملياتهــا. ــي أو نتائ ــى اإلضــرار بشــكل جوهــري بوضعهــا المال ــؤدي إل ــن ت أو أخطائهــم ل

2 - 1 – 4  مخاطــر عــدم المحافظــة علــى أعضــاء اإلدارة العليا والموظفين الرئيســيين
ــاظ بخدمــات أعضــاء اإلدارة  ــى االحتف ــاج الشــركة اإل ــذا تحت ــا لديهــا. ل ــي اإلدارة العلي ــرة موظف ــدرة وخب ــى ق يعتمــد نجــاح الشــركة عل
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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ــه فــي الوقــت المناســب وبطريقــة غيــر مكلفــة، أو قــد ال تجــد بديــل علــى اإلطــالق. وعليــه  تتمكــن الشــركة مــن إيجــاد بديــل مناســب ل
ــان  ــى حرم ــذا العضــو اإل ــل المناســب له ــاد البدي ــي إيج ــر ف ــا أو أي تأخي ــن أعضــاء اإلدارة العلي ــدان الشــركة ألي م ــؤدي فق ســوف  ي
ــا  ــج عملياته ــتقبلية ونتائ ــا المس ــركة وتوقعاته ــال الش ــى أعم ــلبي عل ــر س ــك تأثي ــيكون لذل ــا  وس ــع به ــي يتمت ــرات الت ــن الخب ــركة م الش

ــي. ــا المال ووضعه

2 - 1 – 5 مخاطر آليات التســويق 
تعتمــد الشــركة بشــكل أساســى علــى المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة، منافــذ البيــع، ومندوبــي المبيعــات . وأي انقطــاع أو إنهــاء لهــذه 
ــى  ــار ســلبية عل ــى آث ــؤدي ال ــذي مــن شــأنه أن ي ــى مبيعــات منتجــات الشــركة ، وال ــر ســلبي عل ــه تأثي ــات مــن شــأنه أن يكــون ل الترتيب

ــي ونتائــج عملياتهــا. أعمــال الشــركة و وضعهــا المال

2 - 1 – 6  مخاطــر المعــدات والتكاليــف التشــغيلية وخطــر تعطل األعمال
ــك تعتمــد  ــة لنجــاح تشــغيل مرافقهــا. لذل ــاج منتجاتهــا، وهــي مهمــة للغاي ــدى الشــركة آالت ومعــدات متخصصــة تســتخدمها فــي إنت إن ل
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 
ــر  ــاق تأثي ــذا اإلخف ــون له ــد يك ــا. وق ــب عمالئه ــي مطال ــذي يلب ــن جــودة المنتجــات بالشــكل ال ــى تأمي المنتجــات بصــورة مســتمرة أو عل

ســلبي علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا.
إن أي تأخيــر فــي إصــالح 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.
ــرز  ــمل أب ــا. وتش ــن إرادته ــة ع ــل خارج ــة لعوام ــوظ نتيج ــكل ملح ــركة بش ــغيلية للش ــف التش ــع التكالي ــد ترتف ــك، ق ــى ذل ــة اإل باإلضاف

التكاليــف التشــغيلية للشــركة تكلفــة المــواد الخــام مثــل الحديــد والخشــب و البالســتيك.

2 - 1 – 7  مخاطــر االئتمــان:
تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان عندمــا يعجز أحــد األطراف من الوفاء بالتزام مالي معين مســبباً للطرف اآلخر خســائر مالية. 

ــة  ــي عــام 2015م ممثل ــون لاير ســعودي ف ــي عــام 2014م ونحــو 9.72 ملي ــون لاير ســعودي ف ــة نحــو 7.04 ملي ــم المدين بلغــت الذم
نحــو 23.3% و 36% مــن إجمالــي موجــودات الشــركة لنفــس الفتــرات علــى التوالــي. وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان عنــد فشــل 
ــف لاير ســعودي  ــغ 200 أل ــا والبال ــي تحصيله ــون المشــكوك ف ــي مخصــص الدي ــد اليكف ــا تجــاه الشــركة وق ــاء بالتزاماته العمــالء بالوف
ــة إخفــاق أحــد العمــالء فــي الوفــاء بالتزاماتــه للشــركة،  فــي عــام 2015 تغطيــة مقــدار الذمــم المدينــة التــي لــن يتــم تحصيلهــا فــي حال

ــي ونتائــج عملياتهــا. ــى الشــركة وعلــى وضعهــا المال وهــذا يؤثــر ســلباً عل

2-1-8  مخاطــر 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.
ــات ضمــان( مــن  ــع، إعتمــادات مســتندية، خطاب ــى شــكل )قــروض وأوراق دف ــة عل ــات للتســهيالت المصرفي ــدى الشــركة ثــالث اتفاقي ل
ــك ســاب  ــون لاير ســعودي، ومــن بن ــون لاير ســعودي، ومــن مصــرف الراجحــي بقيمــة 12 ملي ــي التجــاري بقيمــة 15 ملي ــك األهل البن
بقيمــة 5.4 مليــون لاير ســعودي. وبلغــت القــروض وأوراق الدفــع نحــو 11.6 مليــون لاير ســعودي فــي عــام 2014م و9.9 مليــون لاير 
ــزام  ــى االلت ــدرة الشــركة عل ــر ق ــد تتأث ــة. وق ــي مجمــوع حقــوق الملكي ــة نحــو 102% و86% مــن إجمال ســعودي فــي عــام 2015م ممثل
بالتعهــدات واألحــكام األخــرى المنصــوص عليهــا فــي تلــك االتفاقيــات بفعــل أحــداث خارجــة عــن إرادتهــا، وفــي حــال وقــوع أي إخــالل 
ــرر  ــد تق ــردة، فق ــات بإرادتهــم المنف ــي إلغــاء االتفاقي ــوك حقهــم ف ــة ممارســة ممارســة البن ــي حال ــات، أو ف ــك االتفاقي بموجــب أي مــن تل
ــد  ــغ المســتحقة، فق ــي حــال عجــزت الشــركة عــن ســداد المبال ــور. وف ــى الف ــروض وســدادها عل ــة الق ــوري لكاف ــوك باالســتحقاق الف البن
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 

ــتقبلية. المس
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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 الــالزم 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 للعمــالء بمقــدار 

اعتمادهــا علــى القــروض والتســهيالت البنكيــة.

2 - 1 – 9  متطلبــات توطيــن الوظائــف
بنــاًء علــى تعليمــات وزارة العمــل، ينبغــي علــى الشــركات العاملــة فــي القطــاع الصناعــي المحافظــة علــى نســبة الموظفيــن الســعوديين 
لديهــا فــوق مســتوى الـــ25%، وتشــير البيانــات المســتخرجة مــن نطاقــات بتاريــخ 1438/02/28هـــ الموافــق 2016/11/29م إلــى أن 
ــب  ــع نس ــم رف ــات أن ال يت ــد أي ضمان ــط«.  وال يوج ــر متوس ــان أخض ــف »كي ــا تصني ــركة 24% ولديه ــن للش ــبة التوطي ــط نس متوس
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 ســواًء مــن الســوق المحليــة أو عــن طريــق االســتقدام.

2 - 1 – 10  مخاطر أســعار صرف العمالت
ــة.  ــي ســعر صــرف العمــالت األجنبي ــر ف ــة بســبب التغي ــذب قيمــة االســتثمارات المالي ــي تذب ــل مخاطــر أســعار صــرف العمــالت ف تتمث
وتواجــه الشــركات مخاطــر أســعار صــرف العمــالت فــي معظــم األحيــان عندمــا تربطهــا عالقــات تجاريــة مــع أطــراف دوليــة تتطلــب 
ــه  ــركة تواج ــإن الش ــي، ف ــة. وبالتال ــالت األجنبي ــركة بالعم ــن للش ــن الخارجيي ــع الموردي ــل م ــم التعام ــم. يت ــم بعملته ــل معه ــا التعام منه
مخاطــر اســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. وســوف تؤثــر أي تذبذبــات كبيــرة غيــر متوقعــة فــي أســعار الصــرف علــى تكاليــف المــواد 

ــي للشــركة. ــى األداء المال ــي ســتؤثر بدورهــا بشــكل ســلبي عل المســتوردة والت
ــت  ــال قام ــي ح ــعودية. وف ــة الس ــة العربي ــدن المملك ــاق م ــى نط ــا عل ــث أن مبيعاته ــعودي حي ــلاير الس ــة ال ــركة بعمل ــات الش ــم عملي تت
الشــركة بتحصيــل أيــة مبالــغ مــن مبيعاتهــا أو مــن تعامالتهــا الخارجيــة بعملــة أجنبيــة، فســوف تواجــه مخاطــر أســعار صــرف العمــالت 

ــي للشــركة. ــى األداء المال ــر متوقعــة فــي أســعار الصــرف ســلباً عل ــرة غي ــات كبي ــة تذبذب ــر أي ــة. وســوف تؤث األجنبي

2 - 1 – 11  الــزكاة وضريبــة الدخل
ــعوديين  ــاهمين الس ــاهمة المس ــبة مس ــق بنس ــا يتعلّ ــي م ــك ف ــزكاة وذل ــركة لل ــل، تخضــع الش ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام ــة الهيئ ــا النظم وفق
ــة  ــى قائم ــل عل ــة الدخــل وُتحّم ــزكاة وضريب ــتحق ال ــب. تس ــاهمين االجان ــاهمة المس ــبة مس ــق بنس ــا يتعلّ ــي م ــك ف ــة الدخــل وذل ولضريب
ــن الربوطــات  ــاء م ــد االنته ــة مســتحقة، ان وجــدت، عن ــغ اضافي ــة مبال ــم احتســاب أي ــوق المســاهمين الســعوديين ويت ــي حق ــرات ف التغي
وتحديــد تلــك المبالــغ. قامــت الشــركة بتقديــم إقرارهــا الزكــوي عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 1436/06/30هـــ وحصلــت علــى شــهادة زكاة 

ســارية المفعــول لتاريــخ 29 شــوال 1437هـــ الموافــق 3 أغســطس 2016م.
ــة  ــي نســبة ضريب ــادة ف ــي المســتقبل، وأي زي ــا ف ــى حاله ــزكاة والدخــل عل ــة لل ــة العام ــة الهيئ ــاء أنظم ــن بق التســتطيع الشــركة أن تضم

ــة الشــركة. ــى ربحي الدخــل ســتؤثر عل
ــنوات  ــن الس ــن أي م ــة ع ــرارات المقدم ــي اإلق ــل بالنظــر ف ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام ــوم الهيئ ــن أن تق ــتطيع الشــركة أن تضم ــا ال تس كم
الماضيــة وإبــداء اعتراضهــا عليهــا، وفرضهــا لربــط زكــوي علــى الشــركة ومطالبتهــا بدفــع اســتحقاقات زكاة إضافيــة، وهــو مــا ســيكون 

ــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. ــي ونتائ ــا المال ــى أعمــال الشــركة ووضعه ــر ســلبي عل ــه تأثي ل

2 - 1 – 12  الدعــاوى 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 ســلباً علــى الوضــع 

المالــي أو النتائــج التشــغيلية للمؤمــن.
حتى تاريخ إعداد هذه النشــرة، ال يوجد أي دعوى مقامة ضد الشــركة. واليوجد أي غرامات على الشــركة.

ــة  ــات التنظيمي ــل الجه ــن قب ــت م ــي أي وق ــتقبلية ف ــي مس ــال تقّص ــات أو أعم ــة لمراجع ــركة عرض ــون الش ــاً أن تك ــن أيض ــن الممك وم
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ــال التقصــي أو  ــات أو أعم ــج هــذه المراجع ــؤ بحجــم أو نتائ ــدور الشــركة التنب ــي مق ــس ف ــال الشــركة،  ولي ــة أعم المســؤولة عــن مراقب
تبعاتهــا )فــي حــال حدوثهــا(، وال يمكــن للشــركة أن تضمــن بــأن تلــك المراجعــات لــن تــؤدي إلــى أيــة تغييــرات فــي أوضــاع الشــركة 

ــة. ــا المالي ــى أوضاعه ــج الشــركة وعل ــى نتائ ــلباً عل ــر س ــأنها التأثي ــن ش ــا إذا كان م ــا أو م أو أعماله

2 - 1 – 13  حمايــة العالمــات التجاريــة
 الشــركة بصــدد التقــدم بطلــب لتســجيل عالمتهــا التجاريــة لدى إدارة العالمات التجارية في وزارة التجارة واالســتثمار .

ــى  ــويقية وعل ــة والتس ــا اإلعالمي ــى مواده ــعارها عل ــمها وش ــتخدام اس ــى اس ــا عل ــى قدرته ــا عل ــي جزئًي ــركة التنافس ــع الش ــد وض يعتم
ــر  ــع انتهــاك حقوقهــا فــي المملكــة يمكــن أن يؤث ــى من ــدرة الشــركة عل ــي تســوق خدماتهــا ومنتجاتهــا وبرامجهــا. إن عــدم ق األنظمــة الت

ــركة.  ــغيلية للش ــج التش ــى النتائ ــك عل ــر ذل ــي يؤث ــة وبالتال ــر تكلف ــا أكث ــة عمله ــل ممارس ــن أن يجع ــا ويمك ــى عالمته ــلباً عل س

2 -1 – 14 حداثــة تطبيــق قواعد حوكمة الشــركات
ســيعتمد نجــاح الشــركة فــي ممارســة الحوكمــة بالشــكل الــالزم 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 
ــزام الشــركة بقواعــد الحوكمــة، وخاصــة  ــة. ومــن شــأن عــدم الت ــح والتعامــالت مــع األطــراف ذووي العالق ــة بتعــارض المصال المتعلق
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 
ــق نظــام  ــى تطبي ــر عل ــد يؤث ــح الشــركة ومســاهميها ق ــة مصال ــل حماي ــة عمــل تكف ــاع منهجي ــام بالمســؤليات المحــددة لهــم واتب ــى القي عل
الشــركة وبســط رقابــة مجلــس اإلدراة علــى إدارة أعمــال الشــركة مــن خــالل هــذه اللجــان بصــورة فعالــة، األمــر الــذي يعــرض الشــركة 
ــي،  ــة مــن جهــة أخــرى. وبالتال ــة ومالي ــى مخاطــر تشــغيلية وإداري ــة عــدم االفصــاح المســتمر بعــد اإلدراج مــن جهــة، وإل ــى احتمالي إل

فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة المســتقبلية ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.

2 – 1 – 15 أخطــار تذبــذب نســب الفائــدة وتكاليف التمويل
إن ارتفــاع تكاليــف التمويــل ســيعرض الشــركة لتكبــد تكاليــف تمويــل عاليــة، األمــر الــذي يعــود ســلباً علــى ربحيتهــا المســتقبلية وقدرتهــا 

علــى الوفــاء وبســداد التزاماتهــا تجــاه الجهــات الممولــة.
كمــا أن ارتفــاع معــدالت تكاليــف التمويــل ســواًء الثابتــة أو المتغيــرة )أي التكاليــف التــي تتخــذ مــن ســعر اإلقتــراض فيمــا بيــن البنــوك 
الســعودية أساســاً الحتســابه أو مــا يعــرف بالـــ »ســايبور« )SAIBOR( او ســعر االقتــراض فيمــا بيــن البنــوك فــي لنــدن او مــا يعــرف 
بالـــ »اليبــور« )LIBOR( التــي تســتحق للجهــات الممولــة للشــركة ســوف تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة التمويــل الــذي تحتاجــه الشــركة فــي 

تمويــل أعمالهــا، ممــا قــد يؤثــر علــى معــدالت ربحيتهــا ونتائجهــا الماليــة(.

2 – 1 – 16 أخطــار 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 للعمــالء الحاليين والجدد.  -

افتتاح منافذ بيع جديدة في مواقع مناســبة ووفقاً 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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2 – 1 – 17 االعتمــاد 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 ســلباً علــى خطــط الشــركة وتنفيــذ خطــة العمــل واســتراتيجية النمــو الخاصــة بهــا والــذي ســيؤثر ســلباً علــى 

أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
كمــا أن أنظمــة تقنيــة المعلومــات الحاليــة لــدى الشــركة معرضــة للتلــف مــن فيروســات الحاســب اآللــي، والكــوارث الطبيعيــة، وهجمــات 
ــات  ــي وغيرهــا مــن االضطراب ــي، واالرهــاب االلكترون ــار الكهربائ ــذب التي ــة، وتعطــل األجهــزة والبرامــج، وتذب ــراق االلكتروني االخت
المماثلــة. ففــي حــال فشــل انظمــة تقنيــة المعلومــات لــدى الشــركة مــن العمــل المتوقــع ألي ســبب مــن األســباب، أو حــدوث خــرق أمنــي، 
ــات،  ــاءة العملي ــة وكف ــك خفــض فعالي ــي ذل ــج الســلبية، بمــا ف ــد مــن النتائ ــى العدي ــؤدي إل ــل أعمــال الشــركة وي ــي تعطي ــك ف سيتســبب ذل
ــه تأثيــر  ــادة التكاليــف العامــة وفقــدان المعلومــات الهامــة، وهــو مــا ســيكون ل واإلفصــاح غيــر المناســب عــن المعلومــات الســرية، وزي

جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 – 1 – 18 كفايــة التغطيــة التأمينيــة المناســبة
اليمكــن للشــركة أن تعطــي أي تأكيــدات بــأن الغطــاء التأمينــي ســيكون كافيــاً 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 
ــى  ــر ســلباً عل ــى اإلطــالق. وفــي هــذه الحــاالت، ســتتكبد الشــركة خســائر مــن شــأنها التأثي ــة ضدهــا عل ــد التكــون مؤمن ــة، أو ق المحتمل
أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا. باالضافــة إلــى ذلــك، ال يوجــد مــا يضمــن بــأن الشــركة ســوف تواصــل قدرتهــا علــى تجديــد وثائــق التأميــن 
ــى اإلطــالق. وفــي  ــد هــذه الوثائــق عل ــى تجدي ــاً. أو قدرتهــا عل ــة تجاري ــي وبشــروط مقبول ــة الحال ــة التأميني الخاصــة بهــا بنطــاق التغطي
ــى أعمالهــا  ــر ســلبي جوهــري عل ــك تأثي ــة مــن أعمــال الشــركة، فســيكون لذل ــن كاف للمجــاالت المختلف ــر تأمي حــال نقــص أو عــدم توف

ــا المســتقبلية. ــا وتوقعاته ــج عملياته ــي ونتائ ــا المال ووضعه

2 – 1 – 19 مخاطــر 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 ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي 

ــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. ونتائ

2 – 1 – 20 مخاطر متعلقة بالشــواغر في بعض إدارات الشــركة
يوجــد فــي الشــركة حاليــاً مناصــب شــاغرة وتعتبــر هامــة وهــي مديــر إدارة المطابقــة واإللتــزام ومديــر قســم االســتراتيجيات والمخاطــر 

ومديــر إدارة نظــم المعلومــات ومســؤول العالقــات العامــة والمســاهمين )ضابــط اإلتصــال(.
ــذ  ــي  تنفي ــك ف ــيؤثر ذل ــغل المنصــب، س ــي ش ــال تأخرالشــركة ف ــي ح ــزام وف ــة واإللت ــر إدارة المطابق ــغور منصــب مدي ــرة ش خــالل فت
ــة  ــاً لتوجيهــات وطلــب مجلــس اإلدارة باإلضاف ــر الالزمــة وفق ــم التقاري ــاب تقدي ــة لتســوية مســائل الشــركة وغي خطــط العمــل التصحيحي
إلــى تأثــر برنامــج اإللتــزام فــي الشــركة الــذي يجنــب إدارييهــا وموظفيهــا مــن الوقــوع فــي المخالفــات القانونيــة واإلنحــراف عــن تطبيــق 

سياســات وإجــراءات اإللتــزام. 

ــا  ــع تطبيقه ــر المزم ــق المعايي ــي تطبي ــركة ف ــة الش ــتتأثر خط ــر س ــتراتيجيات والمخاط ــم االس ــر قس ــب مدي ــغور منص ــرة ش ــالل فت وخ
ــاءة  ــك الكف ــذي يمتل ــخص ال ــن الش ــن تعيي ــا م ــدم تمكنه ــال ع ــي ح ــف أو ف ــي التوظي ــا ف ــال تأخره ــي ح ــر ف ــإدارة المخاط ــة ب وبخاص
ــذ  ــى تنفي ــدرة الشــركة عل ــر يصــب فــي ق ــوب توافرهمــا فــي المرشــحين لشــغل هــذا المركــز لمــا لهــذا المركــز مــن تأثي ــرة المطل والخب

المســتقبلية. اســتراتيجياتها وخططهــا 
وبمــا يتعلــق بمنصــب مديــر إدراة نظــم المعلومــات، فــإن الشــركة ســتتعرض خــالل فتــرة شــغوره لمشــاكل تقنيــة تواجههــا جميــع االقســام 
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ــل  ــرى مث ــية أخ ــور أساس ــة ألم ــاكل التقني ــد المش ــبكات إذا تمت ــات والش ــات وإدراة البيان ــم المعلوم ــة نظ ــركة كصيان ــي الش واإلدرات ف
تحليــل النظــم وتطويــر األعمــال التــي تدخــل فــي أنظمــة العمليــات واإلنتــاج.

ــور  ــن جمه ــوم م ــع العم ــام بالتواصــل م ــدوره القي ــذي ب ــط اإلتصــال( وال ــة والمســاهمين )ضاب ــات العام ــاب مســؤول العالق ــا أن غي كم
ــام ألي موظــف أو  ــك المه ــم تفويــض تل ــي حــال ت ــي األدوار ف ــه تعارضــات ف ــج عن ــد ينت ــة عــن الشــركة ق المســتثمرين للشــركة بالنياب

ــرة الالزمــة. ــر المهــارة والخب ــي حــال عــدم توف ــي الشــركة خصوصــاً ف إداري آخــر ف

2 – 1 – 21 المخاطــر المرتبطــة بالضمانــات الشــخصية المقدمــة من المســاهمين
ــات  ــان التزام ــاء لضم ــة لإللغ ــر قابل ــخصية غي ــات ش ــم ضمان ــي بتقدي ــد الصمعان ــدر محم ــي وبن ــدهللا الصمعان ــد عب ــن محم ــام كل م ق
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 
ــات  ــك الضمان ــم تل ــي تقدي ــى االســتمرار ف ــي عل ــد الصمعان ــدر محم ــي وبن ــدهللا الصمعان ــد عب ــن محم ــة كل م ــات ، وعــدم موافق االتفاقي
ــد  فــي المســتقبل، فقــد تطلــب البنــوك ذات العالقــة مــن الشــركة بقديــم ضمانــات إضافيــة، وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا دون تكب
ــل بشــروط مناســبة  ــم تموي ــة تقدي ــوك ذات العالق ــد ترفــض البن ــى اإلطــالق، وق ــل أو ال تتمكــن مــن تقديمهــا عل ــة التموي ــادة فــي تكلف زي
ــي  ــا المال ــال الشــركة ووضعه ــى أعم ــري عل ــلبي جوه ــر س ــك تأثي ــيكون لذل ــى اإلطــالق، وس ــل عل ــم أي تموي ــض تقدي للشــركة أو ترف

ــتقبلية. ــا المس ــا وتوقعاته ــج عملياته ونتائ

2 – 1 – 22 مخاطر 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 
ــود محــددة المــدة  ــع هــي عق ــود إيجــار هــذه المواق ــث أن عق ــة »مــدن« حي ــة ومناطــق التقني ــة الســعودية للمــدن الصناعي ــل الهيئ مــن قب
بطبيعتهــا إذ اليمكــن ضمــان أال تصــدر قــرارات بتعديــل شــروط وأحــكام متعلقــة بتأجيــر االراضــي خاصــة المتعلقــة منهــا ببــدل اإليجــار 
ــم  ــال ت ــي ح ــف ف ــة التكالي ــن ناحي ــركة م ــع الش ــى وض ــا تأثيرعل ــي له ــا، والت ــد تجديده ــريانها أو عن ــدة س ــالل م ــواء خ ــتحق، س المس
فــرض تكاليــف إضافيــة غيــر متوقعــة مــن قبــل الجهــة المؤجــرة والتــي ســتتكبدها الشــركة ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمالهــا ونتائــج 

ــي.  ــا المال ــا ومركزه عملياته

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 اإلطــالق أو أن يتــم تجديدهــا ولكــن بشــروط غيــر تفضيليــة للشــركة مقارنــة بالشــروط الحاليــة 
ــى  ــرت عل ــررت الشــركة أو أجب ــي حــال ق ــار وف ــي غــرض العق ــرات ف ــود لتغي ــا تخضــع هــذه العق ــود اإليجــار. كم ــا عق ــي تتضمنه الت
اإلنتقــال لموقــع آخــر نتيجــة لعــدم تجديــد عقــود اإليجــار علــى النحــو الموضــح أعــاله، فــإن الشــركة ال تضمــن بأنــه ســيكون بمقدورهــا 
نقــل مرافقهــا إلــى مواقــع جديــدة خــالل فتــرة قصيــرة أو مالئمــة، كمــا ســتؤدي عمليــة النقــل هــذه إالــى تكبــد الشــركة نفقــات رأســمالية 

ــي. ــى اســتمرارية أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المال ــر ســلباً عل ــى التأثي ــر متوقعــة، مماســيؤدي إل غي

2 – 1 – 23 مخاطــر عــدم االلتــزام بنظام الشــركات الجديد
ــخ 07/25/  ــذاً بتاري ــح ناف ــذي أصب ــداً للشــركات يحــل محــل نظــام الشــركات الســابق، وال ــوزراء مؤخــراً نظامــاً جدي ــس ال أصــدر مجل
ــا.  ــد به ــى الشــركة التقي ــي يتوجــب عل ــدة الت ــات الجدي ــي بعــض المتطلب ــام الحال ــرض النظ ــق 2016/05/02م(. ويف 1437هـــ )المواف
ــد عــن  ــة التزي ــات خــالل مهل ــل هــذه المتطلب ــال لمث ــام الشــركة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لالمتث ــل هــذا األمــر قي وســوف يســتلزم مث
ســنة تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذ النظــام وفقــاً لنــص المــادة )224( مــن النظــام الحالــي. إن هــذه اإلجــراءات يمكــن أن تســتغرق وقتــاً طويــالً، 
ــة،  ــده اإللزامي ــه وقواع ــة أحكام ــى مخالف ــة عل ــد صرام ــات أش ــي عقوب ــام الحال ــرض النظ ــا ف ــا. كم ــى خطــة أعماله ــر عل ــي تؤث وبالتال
وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم اإللتــزام بهــا والتــي قــد تصــل إلــى دفــع غرامــة 
قدرهــا )500,000( خمســمائة ألــف لاير. وذلــك شــأنه التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج 

ــتقبلية. ــا المس ــا وتوقعاته عملياته
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2 – 1 – 24 مخاطــر ســحب الترخيــص الصناعي
تمــارس الشــركة نشــاطها مــن خــالل مصنعهــا، التــي تقــوم بتصنيــع وتوريــد الطبليــات بجميــع أنواعهــا الحديديــة والخشــبية والبالســتيكية 

ــخ  ــم 1610 بتاري ــي رق ــص الصناع ــاً للترخي ــدة وفق ــي بري ــة ف ــن والمناول ــول التخزي ــي حل ــاهمة ف ــك للمس ــف، وذل ــات واألرف والبالت

ــات  ــروط والتعليم ــزام بالش ــة اإللت ــي المملك ــركة ف ــى الش ــب عل ــم. يج ــرع القصي ــارة ف ــة والتج ــن وزارة الصناع 1435/07/12هـــ م

ــة  ــه بمزاول ــى المرخــص ل ــة. وعل ــص صناعي ــى تراخي ــت عل ــي حصل ــركات الت ــى الش ــتثمار عل ــارة واالس ــا وزارة التج ــي تفرضه الت

نشــاط صناعــي التقــدم فــوراً لــوزارة التجــارة واالســتثمار بعــد البــدء بإنشــاء المصنــع الســتكمال البيانــات الصناعيــة مــن خــالل تقديــم 

ــم  ــتثمار تقدي ــوزارة التجــارة واالس ــة ليتســنى ل ــة المطلوب ــواد واآلالت والعمال ــة والم ــة اإلنتاجي ــل والطاق ــي التموي ــات عــن إجمال معلوم

ــة:  ــي األحــوال التالي ــوزارة إلغــاء الرخصــة ف ــك حســب شــروط الرخصــة. ويجــوز لل ــالزم وذل الدعــم ال

ــن  ــيق بي ــم التنس ــات فيت ــر المواصف ــم تتوف ــة وإذا ل ــي المملك ــا ف ــول به ــية الســعودية المعم ــات القياس ــزام بالمواصف ــدم االلت 1- ع
ــن  ــة تفــي بالغــرض لحي ــات دولي ــار أنســب مواصف ــات والمقاييــس الختي ــة الســعودية للمواصف ــة العربي صاحــب المشــروع والهيئ

ــة ســعودية. صــدور مواصف

2- عــدم االلتــزام باتخــاذ التدابير الالزمــة للمحافظة علــى البيئة من التلوث.

ــدن  ــع خــارج الم ــة المصن ــة إقام ــي حال ــات ف ــن تعليم ــا يصــدر م ــد بم ــة المختصــة والتقي ــة البلدي ــى موافق 3- عــدم الحصــول عل
ــة. ــة المرخص الصناعي

4- ضــم شــركاء آخريــن قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة واالســتثمار.

5- جمــع أمــوال أو تغييــر فــي ملكية الترخيــص قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة واالســتثمار. 

6- عــدم االلتــزام بمــا ورد بالقــرار الــوزاري رقــم )1404/902هـــ( وتاريــخ 1404/03/21هـــ الصــادر مــن وزارة الداخليــة 
ــة.  ــع المنشــآت الصناعي ــي جمي ــن الصناعــي ف ــوم الســالمة واألم ــة لمفه ــد التنظيمي ــق القواع ــأن تطبي ــي« بش ــاع المدن »الدف

7- عــدم االلتــزام بالحــد األدنــى إلجمالي التمويــل المطلوب لمنــح التراخيص الصناعية وفقاً للنشــاط الصناعي.

8- عــدم تقــّدم 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 تبعــاً ألي تعديــالت 
مــن بياناتهــا ومنهــا علــى ســبيل المثــال الملكيــة أو زيــادة رأس المــال أو تعديــل االســم التجــاري أو زيــادة عــدد عمالــة أو ســواها. 
ــاطها.  ــة نش ــي ممارس ــتمرار ف ــتطاعتها االس ــون باس ــن يك ــه ل ــة فإن ــركاتها التابع ــركة أو ش ــن الش ــص م ــحب الترخي ــم س وإذا ت

وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى أســعار أســهمها.

2 – 1 – 25 المخاطــر المتعلقــة بالموظفيــن األجانــب 
ــي تســعى مــن  ــاً لنظــام العمــل وأنظمــة اإلقامــة والت ــب وفق ــف العمــال األجان ــم توظي ــر وإجــراءات لتنظي اتخــذت حكومــة المملكــة تدابي
ــون  ــم أو يقوم ــذي يكفله ــل ال ــدى صاحــب العم ــون ل ــن ال يعمل ــب الذي ــن األجان ــى اتخــاذ إجــراءات ضــد الشــركات والموظفي ــا إل خالله

ــم. ــاً لرخــص إقاماته ــي وفق ــع المســمى الوظيف ــق م ــال ال تتطاب بأعم

ــع  ــي لجمي ــمى الوظيف ــن أن المس ــة، تبي ــم الفعلي ــا بوظائفه ــركة ومقارنته ــدى الش ــن ل ــب العاملي ــن األجان ــة الموظفي ــاً لرخــص إقام وطبق

ــي. ــت الحال ــي الوق ــم ف ــود عمله ــي عق ــوارد ف ــك ال ــع ذل ــق م ــي الشــركة تتطاب ــن ف الموظفي

وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة باألنظمــة والتعليمــات المطبقــة بهــذا الخصــوص، فــإن ذلــك ســيعرض الشــركة لغرامــة تتــراوح مابيــن 

ــن وزارة  ــآت الصــادر م ــش المنش ــل تفتي ــاً لدلي ــك وفق ــف وذل ــل مخال ــكل عام ــة آالف لاير ل ــى )5,000( خمس ــي لاير إل )2,000( ألف

ــج أعمالهــا. ــى نشــاط الشــركة ونتائ ــك ســيؤثر ســلباً عل ــإن ذل ــي ف العمــل، وبالتال
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2  - 2 المخاطــر المتعلقة بالســوق 

2 - 2 – 1   مخاطر زيادة المنافســة
ــع الشــركة  ــة. وتتوق ــية العالي ــط بالتنافس ــة الشــرق األوس ــن دول منطق ــا م ــي وغيره ــج العرب ــة والخلي ــي المملك ــف ف ــاع االرف ــم قط يتس

ــا: ــية منه ــات التنافس ــن التحدي ــوع م ــدد متن ــه الشــركة ع ــا تواج ــتقبل. كم ــي المس ــا ف ــذه المنافســة واحتدامه ــادة ه زي
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.

2 - 2 – 2   التقلبــات 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 

ــد تخضــع  ــرة، وق ــنوات األخي ــي الس ــرة ف ــات كبي ــهدت تقلب ــد ش ــب ق ــتيك والخش ــد والبالس ــعار الحدي ــإن أس ــان، ف ــن األحي ــر م ــي كثي ف

ــرات  ــإن التغي ــي ف ــية، وبالتال ــلع األساس ــعار الس ــى أس ــر عل ــي تؤث ــل الت ــم بالعوام ــركة ال تتحك ــتقبل. إن الش ــي المس ــة ف ــات إضافي لتقلب

الفعليــة فــي العــرض والطلــب، وعــدم اســتقرار الســوق، والمضاربــة مــن قبــل المتداوليــن بالســوق، واألوضــاع االقتصاديــة والسياســية 

ــواد  ــعار الم ــي أس ــادة ف ــإن أي زي ــي ف ــوف، وبالتال ــة الرف ــتقبلية لصناع ــاق المس ــة االفتراضــات أو اآلف ــعار أو دق ــى األس ــر عل ــد تؤث ق

الخــام ســتؤدي إلــى تكبــد الشــركة لتكاليــف إنتاجيــة إضافيــة والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى اآلفــاق المســتقبلية للشــركة وأعمالهــا 

ــي بشــكل عــام.  ــا المال ــا و وضعه ــج عملياته ونتائ

ــر  ــال الشــركة بشــكل كبي ــر أعم ــرة األجــل وتتأث ــد قصي ــود توري ــق أوامــر شــراء أو عق ــواد الخــام عــن طري ــوم الشــركة بشــراء الم تق

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 

ــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي. ســيكون ل

2 - 2 – 3  المخاطــر المتعلقــة باألنظمــة التشــريعية
ــا  ــل فيه ــي تعم ــة الت ــة النظامي ــأن البيئ ــا ب ــعودية ، علم ــة الس ــة العربي ــي المملك ــارية ف ــن الس ــة والقواني ــركة لألنظم ــال الش تخضــع أعم

الشــركة قــد تتعــرض للتغييــر. إن التغييــرات النظاميــة الناتجــة عــن العوامــل السياســية واالقتصاديــة والتقنيــة والعوامــل البيئيــة يمكــن أن 

تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى عمليــات الشــركة مــن خــالل الحــد مــن تطــور الشــركة أو عمالئهــا أو الحــد مــن عمليــات ومبيعــات منتجــات 

الشــركة وخدماتهــا أو زيــادة فــرص المنافســة. 

2 - 2 – 4   مخاطــر 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 

ــا  ــا ومركزه ــج عملياته ــركة ونتائ ــال الش ــات أعم ــى توقع ــلبي عل ــر س ــك أث ــون لذل ــوف يك ــركة ، فس ــق الش ــة بمراف ــوارث الطبيعي الك

المالــي.
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2 – 2 – 5 مخاطــر التقلبــات فــي العــرض والطلب في األســواق المحليــة واإلقليمية
ــب  ــرض والطل ــتويات الع ــي مس ــات ف ــي للتقلب ــل رئيس ــر عام ــاورة تعتب ــدان المج ــة والبل ــي المملك ــة ف ــاع اإلقتصادي ــات األوض إن تقلب

فــي مجــال عمــل الشــركة. تاثــر قطــاع التجزئــة والســلع االســتهالكية وغيرهــا مــن القطاعــات التــي تشــكل عامــال رئيسســياً فــي زيــادة 

ــال  ــي ح ــا ف ــركة ومبيعاته ــاج الش ــم إنت ــى حج ــك عل ــيؤثر ذل ــا، س ــف وغيره ــة كاألرف ــركة المصنع ــات الش ــى منتج ــب عل ــتوى الطل مس

انخفــاض الطلــب علــى الســلع االســتهالكية والتــي مــن شــأنها الحــد مــن توســع تلــك القطاعــات فــي انشــاء نقــاط بيــع أو توزيــع جديــدة 

ــة. ــتودعات الحالي ــازن والمس ــتيعاب المخ ــيع اس ــى توس ــف أو حت ــل األرف ــتودعات مث ــن والمس ــزات التخزي ــى تجهي ــاج إل ــي تحت والت

2 – 2 – 6 المخاطــر السياســية واالقتصاديــة
ــالء  ــدرة عم ــى ق ــي عل ــة، وبالتال ــى اقتصــاد المملك ــلباً عل ــر س ــد تؤث ــط ق ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــرة ف ــية المتوت إن األوضــاع السياس

ــر ســلبي جوهــري  ــى تأثي ــي ســتؤدي إل ــى عمــالء جــدد وبالتال ــى الحصــول عل ــا عل ــا وعــدم قدرته ــد عالقاتهــم معه ــى تجدي الشــركة عل

ــأن  ــات ب ــه ال توجــد ضمان ــى أن ــى ســعر ســهم الشــركة وخســارة المســتثمر كامــل أو جــزء مــن قيمــة اســتثماره. وتجــدر اإلشــارة إل عل

ــوق  ــال الس ــى أعم ــلبي عل ــر س ــا تأثي ــون له ــن يك ــاورة ل ــدان المج ــض البل ــي بع ــتقرة ف ــر المس ــية الغي ــة والسياس ــروف االقتصادي الظ

ــي. ــا المال ــا ووضعه ــركة وعملياته ــال الش ــى أعم ــاً وعل ــعودي عموم الس

2 – 2 – 7 مخاطــر 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 

ــة  ــاق بخدمــات الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي، كجــزء مــن السياســات المتعلق ــاه واالرتف ــع المي وتســعيرة بي

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 ســلباً علــى تكاليــف اإلنتــاج وأعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج 

عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 – 2 – 8 المخاطــر 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 الطــالء النهائيــة، وهــي تعــرف بعمليــة المعالجــة 

ــة صــرف مــواد ذات حموضــة  ــاك احتمالي ــه فهن ــاء علي ــي حمــام مــن الحمــض، وبن ــد ف ــم غمــس أجــزاء مــن الحدي ــث يت ــة، حي الكيميائي

ــآكل شــبكات الصــرف ومحطــات المعالجــة ممــا ســيعرض  ــد يســبب ت ــع درجــة حموضــة الصــرف وهــذا ق ــى رف ــؤدي إل ــة، ممــا ي عالي

الشــركة لعقوبــات أو لتحمــل التكاليــف المترتبــة علــى هــذه المســؤوليات البيئيــة حيــث أن هــذه األضــرار ال تدخــل ضمــن نطــاق التأميــن.

ــق  ــة ومناط ــدن الصناعي ــعودية للم ــة الس ــل الهيئ ــن قب ــة م ــة البيئ ــة بحماي ــح المعني ــة واللوائ ــض األنظم ــركة لبع ــال الش ــع أعم وتخض

ــة أو  ــة الحالي ــح البيئي ــة واللوائ ــك األنظم ــركة بتل ــزم الش ــم تلت ــال ل ــي ح ــر، فف ــت آلخ ــن وق ــر م ــن أن تتغي ــي يمك ــدن« والت ــة »م التقني

ــة  ــر الحالي ــات أو المعايي ــزام بالمتطلب ــة لاللت ــر متوقع ــة غي ــغيلية ورأس مالي ــات تش ــل نفق ــى تحم ــتضطر إل ــركة س ــإن الش ــتقبلية ف المس
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 إصــالح المواقــع أو إلــى اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة أخــرى 

أو إلــى دفــع تعويضــات تصــل إلــى 20,000 لاير ســعودي عــن كل مخالفــة، ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا 

ــي. ــا المال ــا ووضعه ــج عملياته ونتائ
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2  - 3  المخاطــر المتعلقــة باألســهم

2 – 3 – 1 مخاطــر حداثــة الســوق الموازية
تعتبــر الســوق الموازيــة  جديــدة فــي المملكــة إذ أن إطــالق ســوق جديــدة عمومــاً يشــمل عــدة عوامــل ال يمكــن التنبــأ بهــا بشــكل دقيــق 

ــل الشــركة ومســتثمريها.  ــؤدي لتحمــل مخاطــر متعــددة مــن قب ممــا ي
ــم  ــل حج ــد يجع ــا ق ــن مم ــتثمرين المؤهلي ــة المس ــى فئ ــط عل ــي محصــورة فق ــي ه ــاب والت ــرح واإلكتت ــة الط ــل عملي ــك العوام ــمل تل تش
توفــر الســيولة فــي التعامــالت فــي الســوق غيــر معلــوم إضافــة إلــى أن العــرض والطلــب علــى أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق 

ــر معــروف. ــة غي الموازي
وال يوجد ضمانات إلنشــاء ســوق نشــط لتداول األســهم في السوق الموازي.

2 - 3 – 2  عدم 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.
ــا وأحــوال  ــة أو عــدم تحققه ــاح التقديري ــرات األرب ــات الشــركة وتغي ــة لعملي ــة أو المتوقع ــج الفعلي ــا النتائ ــن بينه ــل م ــاك عــدة عوام وهن
الســوق بالنســبة للقطــاع أو االجــراءت النظاميــة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة أو غيرهــا مــن العوامــل الخارجــة عــن نطــاق الســيطرة 

ــة تســييلها. ــات كبيــرة فــي ســعر األســهم المطروحــة وإمكاني ، يمكــن أن تســبب تقلب

2 - 3 – 3   بيــع 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 
ــداول األســهم فــي  ــدء ت ــدأ مــن تاريــخ ب أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى ســعر األســهم فــي الســوق. وســيخضع المؤسســون لفتــرة حظــر تب
ــام المســاهمون المؤسسســون  الســوق. وســيحظر عليهــم خــالل هــذه الفتــرة التصــرف فــي أي مــن األســهم المملوكــة لهــا. وفــي حــال قي

ببيــع عــدد كبيــر مــن مــن أســهمها بعــد انقضــاء فتــرة الحظــر، فســيؤثر ذلــك ســلباً علــى ســعر األســهم فــي الســوق.

2 - 3 – 4   الســيطرة الفعالــة مــن قبــل المســاهمين الكبار
بعــد انتهــاء عمليــة الطــرح، ســوف يمتلــك المؤسســون مايقــارب 80% مــن 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 جوهريــاً علــى نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج األعمــال.

2 - 3 – 5   أرباح األســهم
ــات  ــي واالحتياج ــا المال ــتقبالً ومركزه ــركة مس ــاح الش ــا أرب ــن بينه ــل م ــن العوام ــدد م ــى ع ــتقبل عل ــي المس ــهم ف ــاح األس ــد أرب تعتم
الرأســمالية واحتياطياتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة وعوامــل أخــرى يعتبرهــا 

ــة. ــر مــن األهمي ــدر كبي ــى ق أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن وقــت آلخــر عل
علــى الرغــم مــن أن الشــركة تعتــزم توزيــع أربــاح ســنوية لمســاهميها فــي حــال تحقيــق أربــاح، إال أنهــا ال تضمــن بــأن أيــة أربــاح علــى 
ــاح  ــة. يخضــع توزيــع أرب ــة ســنة معين ــذي ســيوّزع فــي أي ــغ ال ــاً، كمــا ال تقــدم أي ضمــان فيمــا يتعلــق بالمبل األســهم ســوف تــوّزع فعلي

األســهم لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة.

2 - 3 – 6   مخاطــر متعلقــة بالبيانــات المســتقبلية
ــاً لمــا ســيكون عليــه األداء مســتقبال. وتنطــوي  تشــكل بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات مســتقبلية، ولكنهــا ليســت ضمان
ــى أداء  ــي عل ــة وبالتال ــج الفعلي ــى النتائ ــر عل ــد تؤث ــل أخــرى ق ــة وعوام ــر معلوم ــة وغي ــى مخاطــر معلوم ــتقبلية عل ــات المس ــك البيان تل
ــا الشــركة  ــي تحققه ــج الت ــازات أو النتائ ــي أو اإلنج ــي األداء الفعل ــر ف ــد تؤث ــي ق ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي ــا، وهن الشــركة وإنجازاته
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ــغ  ــة فــي 2015م ليبل ــي نمــو نســبته 3,5 فــي المئ ــة )ســنة أســاس 2010م( ال ــي باألســعار الثابتــ ــي اإلجمال ــج المحل ــات النات تشــير بيان
ــة،  ــة والتنمي نحــو 2,5 ترليــون لاير علــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط العالميــة مســتفيداً مــن رؤيــة مجلــس الشــؤون ااالقتصادي
ــالل  ــن خ ــة م ــداف التنموي ــق األه ــم لتحقي ــار متناغ ــي إط ــا ف ــة و وضعه ــة والتنموي ــات ااالقتصادي ــيق السياس ــى تنس ــدف إل ــذي يه وال

ــة . ــرادات النفطي ــى اإلي ــاد عل ــف االعتم ــى تخفي ــية، وإل الخطــط الخمس

ــي للقطــاع غيــر النفطــي  ــغ 1 ترليــون لاير. أمــا الناتــج المحل ــة ليبل ــي للقطــاع النفطــي ارتفاعــاً نســبته 4,0 فــي المئ ســجل الناتــج المحل
فقــد ســجل نمــواً نســبته 3,1 فــي المئــة ليبــغ حوالــي 1,4 ترليــون لاير، و ارتفــع معــدل نمــو ناتــج القطــاع الخــاص غيــر النفطــي بنســبة 
3,4 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 990مليــار لاير، فــي حيــن ارتفــع ناتــج القطــاع الحكومــي غيــر النفطــي بنســبة 2,5 فــي المئــة ليبلــغ 425 

مليــار لاير.

ــام  ــة ع ــي المئ ــاهمة 12,4 ف ــبة مس ــي بنس ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــاهمة ف ــي المس ــث  ف ــز الثال ــي المرك ــي ف ــاط الصناع ــي  النش يأت
ــابق.   ــام الس ــي الع ــة ف ــي المئ ــل 10,9 ف 2015م ، مقاب

المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء

جدول 1: األنشــطة المســاهمة في الناتج المحلي اإلجمالي باالســعارالجارية لعام 2015م

لمحة عن االقتصاد السعودي 3

%12.4%6.8%1.5

%25.7

%2.3
%51.3

وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا كان متوقعــا صراحــة أو ضمنيــا فــي البيانــات المذكــورة. وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن 
ــد  ــة ق ــج الفعلي ــإن النتائ ــا، ف ــاد عليه ــم االعتم ــي ت ــن االفتراضــات الت ــة أي م ــت عــدم دق ــة أو ثب ــر المتيقن ــور غي ــذه المخاطــر أو األم ه

ــك الموضحــة فــي هــذه النشــرة. تختلــف بشــكل جوهــري عــن تل

2 - 3 – 7   مخاطر اصدار أســهم جديدة
ــق إصــدار  ــادة رأس مالهــا عــن طري ــه إذا قــررت الشــركة زي ــر أن ــي المســتقبل القريــب، غي ــدة ف ــوي الشــركة إصــدار أســهم جدي ال تن
ــم  ــون حقوقه ــارس المســاهمون الحالي ــم يم ــي حــال ل ــا ف ــى حــد م ــة إل ــل نســب المســاهمات الحالي ــى تقلي ــك إل ــدة، ســيؤدي ذل أســهم جدي
ــك  ــل مــن قيمــة تل ــد يقل ــر مــن األســهم ممــا ق ــع عــدد كبي ــدة وفــي حــال قــرر المســاهمون الحاليــون بي ــة جدي ــد إصــدار حقــوق أولوي عن

ــاً. األســهم المصــدرة حديث
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ــة بنســبة 5,8  ــث نمــى نشــاط الصناعــات التحويلي ــي عــام 2015م حي ــة ف ــة الرئيســة باألســعار الثابت ونمــت معظــم األنشــطة االقتصادي
فــي المئــة ، و ســجل نشــاط التشــييد و البنــاء نمــواً نســبته 5,6 فــي المئــة ، و ســجل نشــاط النقــل و التخزيــن و االتصــالت نمــواً نســبته 

4,0 فــي المئــة.

العاملة القوى 
ــي  ــاع الحكوم ــي القط ــن ف ــدد العاملي ــوغ ع ــى بل ــل  إل ــة و وزارة العم ــة المدني ــن وزارة الخدم ــدث االحصــاءات الصــادرة ع ــير أح تش
ــوغ  ــام الســابق ، و بل ــة عــن الع ــي المئ ــادة نســبتها 0.6 ف ــل بزي ــون عام ــة 2015م نحــو 1,25 ملي ــر ســعوديين( بنهاي )ســعوديين وغي
عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص )ســعوديين وغيــر ســعوديين(  بنهايــة 2015م نحــو 10.6 مليــون عامــل بزيــادة عــن العــام الســابق 

ــة. ــي المئ نســبتها 5.5 ف

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

ــة. المملك

الموجــودات و المطلوبــات األجنبيــة للمصارف التجارية
زاد صافــي الموجــودات  األجنبيــة للمصــارف  التجاريــة فــي عــام 2015م بنســبة 41,5 فــي المئــة ليبــغ 225,5 مليــار لاير ، مقارنــة 

بارتفــاع نســبته 16,9 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

تكاليف المعيشــة
ــة و  ــي المئ ــبته 2,7 ف ــاع نس ــة بارتف ــة خــالل عــال 2015م مقارن ــي المئ ــف المعيشــة بنســبة 2,2 ف ــام لتكالي ــم القياســي الع ــع الرق ارتف

ــي. ــي التوال ــي 2014م و 2013م عل ــة خــالل عام ــي المئ 3,5 ف

4-1 خلفية عن الشــركة
  

4-1-1 شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية
تــزاول شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية نشــاطها في المجــال الصناعي منذ  1414/08/20هـ.

ــوم الشــركة  ــث تق ــددة. حي ــا المتع ــن بأنواعه ــة التخزي ــة ألنظم ــول متكامل ــم حل ــه الشــركة هــو تقدي ــوم ب ــذي تق ــس ال ــر النشــاط الرئي يعتب
ــن المنتجــات  ــد م ــع العدي ــح المجــال لتصني ــن، وقامــت الشــركة بالتوســع لتفت ــف ومنصــات التخزي ــواع األرف ــع أن ــد جمي ــع وتوري بتصني

ــه. ــة وبخــواص مرن ــة عالي ــدرات إنتاجي ــة بق ــن والمناول ــول التخزي الخاصــة بحل

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.

ــم قيدهــا  ــدره 100,000 لاير وت ــال ق ــرأس م ــي  ب ــد هللا الصمعان ــد عب ــا محم ــي عــام 1414هـــ  كمؤسســة لصاحبه تأسســت الشــركة ف
ــخ 1414/08/20هـــ ــم 1131012302 بتاري ــدة  برق ــة بري بالســجل التجــاري لمدين

الـشـركــة 4
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4-2 أســهم الشــركة وهيكل الملكية قبل وبعد الطرح
ُحــّدد رأســمال الشــركة عنــد تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بمبلــغ )9,000,000( تســعة مالييــن لاير ســعودي مقّســم إلــى تســعمائة 

ــيتغير رأس  ــد. وس ــهم الواح ــعودية للس ــاالت س ــرة ري ــمية )10( عش ــة اس ــل بقيم ــة بالكام ــة ومدفوع ــاوية القيم ــاً متس ــهماً عادي ــف س أل

مــال الشــركة بعــد االكتتــاب ليصبــح )11,125,000( إحــدى عشــر مليــون ومئــة وخمــس وعشــرون ألــف لاير ســعودي وســيمثل عــدد 

ــان وخمــس وعشــرون  ــة الطــرح )225,000( مئت ــن مــن خــالل عملي ــل المســتثمرين المؤهلي ــاب بهــا مــن قب ــي ســيتم اإلكتت األســهم الت

ــي تشــكل نســبة 20% مــن رأس مــال الشــركة بعــد  ــاالت ســعودية للســهم الواحــد والت ألــف ســهم عــادي بقيمــة اســمية )10( عشــرة ري

ــاب: ــة االكتت ــل وبعــد عملي ــة األســهم والمســاهمين فــي الشــركة قب ــي ملكي ــن الجــدول التال الطــرح. كمــا يبي

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 6,500,000 لاير 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  
ــى شــركة  ــة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إل ــي للصناعــات المعدني ــع الصمعان ــل شــركة مصن ــم تحوي ــق 2016/11/03م ت المواف
ــعودي.  ــدره 9,000,000 لاير س ــمال ق ــة برأس ــات المعدني ــي للصناع ــع الصمعان ــركة مصن ــمى ش ــت مس ــة تح ــاهمة مقفل ــعودية مس س
ــق  ــخ 1438/02/08هـــ المواف ــم 1131012302 بتاري ــة برق ــة الصناعي ــدة – المدين ــة بري ــي مدين ــي الســجل التجــاري ف ــا ف ــم قيده وت

2016/11/08م.

ولــدى الشــركة الترخيــص الصناعــي رقــم 1610 بتاريخ 1435/07/12هـ من وزارة الصناعــة والتجارة فرع القصيم.

ــدن  ــعودية للم ــة الس ــل الهيئ ــن قب ــة م ــى المملوك ــة األول ــة الصناعي ــدة، المدين ــة بري ــي مدين ــي ف ــا الرئيس ــركة ومقره ــع الش ــع مصن يق
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة »مــدن«، شــارع رقــم 26. 

ــه  ــى نشــاط الشــركة وربحيتهــا. كمــا أن ــر عل ــى التأثي ــؤدي إل ــة لطبيعــة نشــاط الشــركة ي ــرات جوهري ــوي الشــركة إجــراء أي تغيي ال تن
ال يوجــد أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة التــي مــن الممكــن أن تؤثــر أو قــد أثــرت تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي خــالل الـــ)12( 

شــهر األخيــرة.
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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.

جدول 2: هيكل ملكية أســهم الشــركة قبل وبعد الطرح

الشركة المصدر: 

4-3 الموظفون وسياســة التوطين 
ــات  ــر 2016م. وتشــير البيان ــة شــهر نوفمب ــي نهاي ــا ف ــك كم ــي )20%( ســعوديون وذل ــم حوال ــاً منه ــدى الشــركة )194( موظف ــل ل يعم
ــن الطــالب  ــن م ــة احتســاب الموظفي ــك بســبب طريق ــن للشــركة 24.09% وذل ــى أن متوســط نســبة التوطي ــات إل ــن نطاق المســتخرجة م
وذوي االحتياجــات الخاصــة الســعوديين. وتلتــزم الشــركة بتطويــر مواردهــا البشــرية واســتقطاب وتوظيــف الشــباب الســعودي المؤهــل 

فــي ضــوء متطلبــات نظــام العمــل.

جــدول 3: أعــداد الموظفين حســب اإلدارات في األعوام 2015م - 2016م
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مالحظــات حــول الموظفين )طــالب و احتياجات خاصة(:

عــدد الطــالب ضمــن البيان  4 طالب بوظيفة اختصاصي تســويق عام 2016م.   -

عــدد الموظفيــن ذوي االحتياجــات الخاصة عام 2016  )1( موظف.   -

عــدد الموظفيــن ذوي االحتياجــات الخاصة عام 2015 )2( موظف.  -

  

ــات  ــدار 33 موظــف بســبب ادخــال ماكين ــاج عــام 2016م عــن عــام 2015م بمق ــن بقطــاع اإلنت ــاج: انخفــض عــدد الموظفي قســم اإلنت

ــى االســتيراد للمنتجــات نصــف مصنعــة. ــاد عل ــى االعتم ــة إل ــدة، إضاف جدي

ــك بســبب  ــن وذل ــدار عــدد 9 موظفي ــن بقطــاع التســويق عــام 2016م عــن عــام 2015م بمق ــاض عــدد الموظفي قســم  التســويق: انخف

ــات. ــي المبيع ــر مــن مندوب ــروع أكث ــى الف ــاد عل االعتم

4-4 رســالة الشركة واســتراتيجيتها

4-4-1 رؤية الشركة:

ــاء باحتياجــات  ــول لإليف ــم أفضــل الحل ــا وبتقدي ــادة  بمنتجاته ــى الري ــي تصــل إل ــا  لك ــا لترســيخ عالمته ــا وقيمه تســعى الشــركة بخبراته

ــر الجــودة والســالمة. ــق معايي ــزام بتطبي ــك بااللت ــة  وذل ــن والمناول ــي مجــال التخزي ــا ف عمالئه

4-4-2 رســالة الشركة:

العمــل علــى توفيــر افضــل الحلــول للتخزين والمناولة بإبداع فكــري نحو جودة عالمية.

4-4-3 اســتراتيجية الشركة

تعمــل الشــركة علــى تعزيــز موقعهــا كاألفضــل محليــاً فــي صناعــة الطبليــات الحديديــة والخشــبية والبالســتيكية وأنظمــة أرفــف التخزيــن. 

وذلــك عــن طريــق إضافــة منتجــات جديــدة بنــاء علــى طلبــات العمــالء واحتياجــات الســوق. والعمــل علــى زيــادة قدرتهــا الفنيــة وتنميــة 

المــوارد البشــرية وتدريبهــا مــن خــالل 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. 

 
4-5 المزايا التنافســية للشــركة

  
ــا  ــف مــن أجــل تحســين وضعه ــي تســعى الســتخدامها بشــكل مكث ــا التنافســية الت ــر بعــض المزاي ــى تطوي ــا عل ــي عمله ــد الشــركة ف تعتم

ــز أنشــطة الشــركة: ــدة لتعزي ــا اإلدارة الجدي ــي وضعته ــادىء الت ــع مجموعــة األهــداف والمب ــي وهــي تتماشــى م المال

4-5-1 طلــب متزايد على منتجات الشــركة
ــك  ــة، وذل ــي المملك ــات ف ــن والطبلي ــف التخزي ــج ألرف ــم منت ــها كأه ــات نفس ــة إثب ــة الماضي ــنوات القليل ــالل الس ــركة خ ــتطاعت الش اس
بســبب الطلــب المتزايــد علــى منتجاتهــا نظــراً لكونهــا متطلــب مــن قبــل البلديــات وهيئــة الــدواء والغــذاء، وازديــاد الطلــب علــى الحلــول 

ــتودعات. ــارات األراضــي والمس ــاع ايج ــة نظــراً الرتف التخزيني
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4-5-2 قلــة 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 10 ســنوات علــى منتجاتهــا لثقتهــا التامــة بدراســات األحمــال وجــودة المــواد األوليــة 

ــا. ــز الشــركة عــن غيره ــا يمي ــذا م ــان، وه ــد والده ــن الحدي ــي تســتخدمها م الت

وتفخــر الشــركة بأنهــا شــركة صناعيــة ســعوديه متخصصــة تضمــن جــودة منتجاتنــا حيــث إنهــا صناعــه ســعوديه بالكامــل مطبقيــن مبــدأ 
إدارة الجــودة الشــاملة )TQM(  فــي مصنعهــا.

4-5-3 االهتمــام بالعمالء
تضــع الشــركة االهتمــام بعمالئهــا علــى رأس قائمــة أولوياتهــا وتســعى لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات وتوقعــات العمــالء مــن خــالل ابتــكار 

منتجــات وحلــول تخزينيــة جديــدة.

4-5-4 توظيــف التكنولوجيا 
ــات  ــم خدم ــين أداء الشــركة وتقدي ــك لتحس ــي الشــركة وذل ــا ف ــي التكنولوجي ــال ف ــتثمار الفع ــى االس ــدة إل ــا الجدي تســعى الشــركة بإدارته

ــالء.  ــرة للعم مبتك

4-5-5 وجــود ســابقة أعمال مع عــدد وفير من العمالء 
ــة العمــالء بمنتجــات الشــركة  ــل ثق ــر مــن عمالئهــا. إن اســتمرارية هــؤالء العمــالء تمث ــدة مــع عــدد كبي تفخــر الشــركة بعالقاتهــا الوطي

ــة. ــا التخزيني وحلوله

4-5-6 خبــرة اإلدارة التنفيذية وخبرتها بالســوق 
يتألــف فريــق اإلدارة فــي الشــركة مــن مســؤولين ذوي خبــرات كبيــرة ويتمتعــون بســجل ناجــح فــي إدارة العمليــات الماليــة والتشــغيلية 

ــة. ــول التخزيني ــة واســعة بكافــة جوانــب صناعــة األرفــف والحل ــى تمتعهــم بمعرف ــة إل إضاف

4-6 نشــاطات الشركة
تقــدم الشــركة الخدمــات لحلول التخزين والمناولــة والتي تتضمن: 

4-6-1 أنظمــة األرفــف ذات األحمال الثقيلــة. ومن ضمنها:

Pallet Racking رفــوف الحمولــة التقليدية بنظام
ــع وزن األرفــف،  ــى توزي ــة. الدعامــات تســاعد عل ــة   Super lock تدعــم نظــام وزن أرفــف المعدني أعمــدة أرفــف المعدني  •

ــواء. ــة لاللت ــة ومقاوم ــة وصالب ــدرة عالي ــا ذات ق ــزات تجعله ــا مــن ممي ــا لديه ــان األمــن والســالمة مم ــك يمكــن ضم لذل
ــدة  ــوب، واألعم ــذه الثق ــن خــالل ه ــة رأســيا. م ــل الحمول ــي نق ــا أن تســاعد ف ــدة المســتقيمة يمكنه ــي األعم ــة ف الفتحــات الجانبي  •

ــر. ــة الحش ــدوث عملي ــدم ح ــض لع ــا البع ــة ببعضه متصل
ــت  ــف البلي ــك، أرف ــا لذل ــة. وفق ــا نظــم تقليدي ــي به ــف األخــرى الت ــك األرف ــن تل ــت Superlock أعمــق م ــف البلي ــدة أرف أعم  •

ــة. ــرار الجانبي ــر األض ــة لتأثي ــة ومقاوم ــوة والصالب ــن الق ــد م ــا المزي Superlock لديه

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   •
ــع. ــن وإســترجاع البضائ لتخزي

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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 )Shuttle Racking System( 4-6-2 نظــام الرف الســيار المكوكي
)Drive In( 4-6-3 أرفــف التخزيــن بنظام

)Cantilever( 4-6-4 رفــوف ذات الدعامــات واالذرع للحمــوالت الثقيلة
4-6-5 الطبالــي بأنواعها )الخشــبية، البالســتيكية، والمعدنية(

4-6-6 أقفاص الغاز
4-7 االســتراتيجيات الخاصــة بعمليــة البحث والتطوير في الشــركة

4-7-1 إضافــة منتجــات جديــدة إلى قائمة المنتجات في الشــركة:
ــرق  ــع ف ــاون م ــوم بالتع ــة، ويق ــن والمناول ــال التخزي ــي أعم ــة احتياجــات الســوق ف ــق التســويق بدراســة الســوق لمعرف ــوم فري ــث يق حي

ــالء خصوصــاً. ــاً والعم ــات الســوق عموم ــع احتياج ــا يتناســب م ــم م ــودة لتصمي ــم والج ــاج والتصمي االنت

4-7-2 تخفيــض التكلفــة للمنتجــات الحالية:
وذلــك عــن طريــق مراجعــة التصاميــم بشــكل مســتمر والعمــل علــى اســتخدام الخامــات بفعاليــة وبــدون إهــدار قــدر اإلمــكان. كمــا يقــوم 

ــاج وعــدد مراحــل  ــل زمــن االنت ــا لتقلي ــل عليه ــة والتعدي ــة االنتاجي ــة مســتمرة للعملي ــراء المختصــون بالشــركة بمراجع المهندســون الخب

اإلنتــاج للوصــول ألعلــى دراجــات الكفــاءة والفعاليــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة.
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5-1 الهيــكل التنظيمي
إلدارة الشــركة هيــكل تنظيمــي حديــث يحــدد الوظائــف اإلداريــة المختلفــة مــن إنتــاج وتســويق وماليــة ، ممــا يســاعد علــى تحقيــق أفضــل 

ــة للشــركات المســاهمة  ــث ستســتحدث بعــض االدارات الضروري ــد الطــرح حي ــي للشــركة بع ــكل التنظيم ــي الهي ــن الرســم التال أداء. يبي

كإدارة االلتــزام والعالقــات العامــة والمســاهمين، كمــا ســتعمل الشــركة علــى تعييــن اللجــان الرقابيــة الالزمــة:

الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة 5

جــدول 4: الهيكل التنظيمي للشــركة
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5-2 مجلــس 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 واحــًدا أو أكثــر مــن أعضائــه أو أي طــرف 

ثالــث ليتولــى القيــام بوظيفــة معينــة أو أعمــال محــددة. 

يديــر الشــركة حاليــاً مجلــس إدارة يتألــف مــن )3( أعضــاء 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.   •

ــة  ــي والموازن ــط المال ــة اســتراتيجيتها وسياســات إدارة المخاطــر والتخطي ــع شــؤون الشــركة ومراجع ــي جمي ــه ف ــم التوجي تقدي  •

ــا إدارة الشــركة.  ــا توصــي به ــل كم الســنوية وخطــط العم

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.  •

ــان  ــة وضم ــة الخارجي ــات المراجع ــم المســاندة لجه ــة وتقدي ــم المالي ــة وإعــداد القوائ ــة الداخلي ــة المراقب ــاءة أنظم ــن كف ــد م التأك  •

ــن ذات  ــذ القواني ــة وتنفي ــة المالي ــة المخاطــر والرقاب ــة الخاصــة بمراقب ــد األنظم ــبة وبالتحدي ــة مناس ــة داخلي ــة مراقب ــق أنظم تطبي

ــة. العالق

مراقبة كفاءة ممارســات حوكمة الشــركة ومــدى فعاليتها.  •

اإلشــراف على اإلفصاح العام واالتصاالت.  •

فيمــا يلــي قائمة باســماء أعضاء مجلس اإلدارة: 

جدول5: أعضاء 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 80% مــن أســهم الشــركة بعــد الطــرح.
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وفيمــا يلــي نبــذه مختصرة عــن كل عضو في مجلس اإلدارة:

1( محمدعبــد هللا الصمعانــي ، رئيــس مجلس اإلدارة
الجنســية : سعودي

العمر: 62 ســنة

المؤهــالت العلمية:
درجــة بكالوريــوس فــي إدارة األعمال من جامعــة الملك عبدالعزيز 1983م.

المناصــب الحالية:
المديــر العــام ، شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية ، منذ 2004 م.

العضويــة في مجالس إدارات شــركات أخرى:
رئيس  مجلس إدارة شــركة ســافا لالســتثمار الدولية منذ 2013م و حتى اآلن؛

رئيــس  مجلــس اإلدارة شــركة الصمعانــي للمقــاوالت منذ 2004م م و حتى اآلن.

2( بنــدر بــن محمد بــن عبدهللا الصمعاني ، الرئيــس التنفيذي
الجنســية : سعودي

العمر: 40 ســنة
المؤهــالت العلمية:

درجــة دكتــوراه فــى إدارة األعمــال ,اإلدارة االســتراتيجية , جامعة IIUM الماليزية 2015م .
درجــة ماجســتير فــي إدارة األعمــال  مــن جامعة القصيم , ممتاز مع مرتبة الشــرف األولى, 2007م .

درجــة بكالوريــوس فــي إدارة األعمال من جامعة الملك ســعود , 2001م.
المناصــب الحالية:

الرئيــس التنفيــذي ، شــركة  مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنية ، منذ 2002 م.
العضويــة في مجالس إدارات شــركات أخرى:

المديــر العــام والشــريك لشــركة الراية الخالــدة للتجارة منذ 2016م و حتى اآلن؛
عضو مجلس إدارة شــركة ســافا لالســتثمار الدولية منذ 2013م و حتى اآلن؛

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة التمويــل واالســتثمار المتخصصة منذ 2010م و حتى اآلن؛
عضــو مجلــس اإلدارة فى شــركة تبريــد الدولية منذ 2008م وحتى اآلن؛

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة الصمعانــي للمقاوالت منذ 2004م م و حتى اآلن.

3( عبــدهللا محمــد الصمعاني ، مديــر العمليات
الجنســية : سعودي

العمر: 27 ســنة
المؤهــالت العلمية:

درجــة بكالوريوس هندســة مــن جامعة القصيم، 2012م.
المناصــب الحالية:

مديــر العمليــات ، شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية ، منذ 2012 م.
العضويــة في مجالس إدارات شــركات أخرى:

اليوجد
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 فــي مــا يلــي نبذة مختصرة عن كبــار التنفيذيين 

والعمر االسم 

والعمر االسم 

والعمر االسم 

لجنسية ا

لجنسية ا

لجنسية ا

لمنصب ا

لمنصب ا

لمنصب ا

تاريــخ أول تعيين

تاريــخ أول تعيين

تاريــخ أول تعيين

المؤهــالت العلمية

المؤهــالت العلمية

المؤهــالت العلمية

الخبــرات العملية

الخبــرات العملية

الخبــرات العملية

أحمد مصطفى قرطام 35 ســنة

عمر عبدالعزيز ســالم، 34 ســنة

هيثم فاروق حســن، 38 سنة

 مصري 

 مصري 

 مصري 

المالي المدير 

االنتاج مدير 

التسويق مدير 

 2012/04/18م

 2012/04/01م

 2012/04/01م

بكالوريوس محاســبة مــن جامعة المنوفية 2002م   

بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكية مــن جامعة الفيوم 2006م   

بكالوريــوس  خدمــة اجتماعية جامعة بورســعيد 2001م   

▪ المديــر المالــي لشــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية منذ 2013م
▪ رئيــس حســابات لــدى شــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية منذ 2012م وحتى 2013م؛

ــاه والصــرف  ــبكات المي ــاوالت الطــرق وش ــال مق ــي مج ــل ف ــاوالت , تعم ــارة والمق ــة للتج ــرق العربي ــة ط ــدى مؤسس ــابات ل ــس حس ▪ رئي
ــى2012م؛ ــذ 2008م وحت ــم.  من ــي بالقصي الصح

ــة  ــركة الدف ــل ش ــة ووكي ــس بالجمل ــع المالب ــارة وتوزي ــال تج ــي مج ــل ف ــة , تعم ــد التجاري ــة المزي ــدى مؤسس ــي ل ــع مال ــب ومراج ▪ محاس
ــى 2008م ؛ ــذ 2007م وحت ــم  من ــي القصي ــالن ف وعج

▪ محاســب ومراجــع مالــي لــدى شــركة القفــاري للتنميــة االســتثمارية اســتثمارية , تعمــل فــي مجــال العقــارات والمقــاوالت و تجــارة 
وتصنيــع األثــاث ومجــال الدعايــة واإلعــالن بالقصيــم منــذ 2006م وحتــى2007م.

ــن  ــة م ــة مصــر العربي ــب بجمهوري ــر ضرائ ــاهمة وخبي ــع شــركات مس ــي ومراج ــب محاســب قانون ــدى مكت ــي ل ــع قانون ▪ محاســب ومراج
2002 وحتــى 2006 

▪ مديــر االنتــاج لشــركة مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية منذ 2012م
▪ مســاعد مديــر اإلنتــاج لــدي الشــركة المتحدة لألثــاث المعدنى ,  منذ م2009 و حتي 2012م

▪ مهنــدس إنتــاج فــي القوات المســلحه, منذ 2007م و حتي 2009م

▪ 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
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فــي مــا يلي نبذة مختصرة عن ســكرتير مجلس إدارة الشــركة 

والعمر االسم 

والعمر االسم 

لجنسية ا

لجنسية ا

لمنصب ا

لمنصب ا

تاريــخ أول تعيين

تاريــخ أول تعيين

المؤهــالت العلمية

المؤهــالت العلمية

الخبــرات العملية

الخبــرات العملية

بســيوني احمد محمد بســيوني 34 سنة

بســيوني احمد محمد بســيوني 34 سنة

 مصري 

 مصري 

مدير الموارد البشــرية وســكرتير مجلس اإلدارة 

 ســكرتير مجلس اإلدارة 

 2008/09/06م

 2008/09/06م

بكالوريوس تجارة  قســم محاســبة جامعة المنصورة 2007م

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 2009م-2010م

ســكرتير  تنفيــذي مــن تاريــخ  2008م – 2009 م لــدي مصنع الصمعانــي للصناعات المعدنية 
•    محاســب عام  لدي شــركة أبناء صبري لالكترونيات  2007م حتي 2008م

• 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 2009م-2010م

ســكرتير  تنفيــذي مــن تاريــخ  2008م – 2009 م لــدي مصنع الصمعانــي للصناعات المعدنية 
•    محاســب عام  لدي شــركة أبناء صبري لالكترونيات  2007م حتي 2008م
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5-3 حوكمة الشــركة 
تعتبــر حوكمــة الشــركات مــن المفاهيــم الجديدة على الشــركات المتوســطة والصغيرة والتي تدار عادة عن طريق المالك مباشــرة.

ــي  ــة والت ــر الحوكم ــى معايي ــق أعل ــاع وتطبي ــزام بإتب ــة مســتعدة لاللت ــي للصناعــات المعدني ــع الصمعان إال أن إدارة ومــالك شــركة مصن

ــة  ــوق المالي ــة الس ــس هيئ ــن مجل ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــي الئح ــواردة ف ــة ال ــات اإللزامي ــة المتطلب ــع كاف ــاً م ــق تمام تتواف

وتعديالتهــا.

ــاج أفضــل  ــركة بانته ــزام الش ــى الت ــركة. ويأت ــاح الش ــة لنج ــرات مهم ــد مؤش ــة تع ــة الفاعل ــأن اإلدارة والرقاب ــس اإلدارة ب ــدرك مجل وي

معاييــر الحوكمــة مــن خــالل تطبيقهــا إلطــار تنفيــذي واضــح للشــفافية واإلفصــاح مــن أجــل التأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يعمــل 

ــا.  ــج عملياته ــة ونتائ ــوال الشــركة المالي ــة ألح ــة وعادل ــة وواضح ــدم صــورة حقيقي ــاهمين ويق ــح للمس ــق أفضــل المصال ــل تحقي ــن أج م

والشــركة بصــدد اعتمــاد سياســة خاصــة بتنظيــم تعــارض المصالــح، باإلضافــة إلــى سياســة خاصــة بمعاييــر وإجــراءات تعييــن أعضــاء 

ــة الصــادرة عــن  ــح واألنظم ــع اللوائ ــق جمي ــة بتطبي ــا إن الشــركة ملتزم ــة لإلفصــاح. كم ــس اإلدارة و سياســات وإجــراءات مفصل مجل

ــا. ــة عليه ــة والمنطبق ــة والتنظيمي ــات الرقابي الجه

5-3-1- لجــان مجلس اإلدارة
ــاءة، وســيتقيد المجلــس  ــر كف ــه مــن أداء مهامــه بشــكل أفضــل وأكث ــن لجــان لتمكين ــى تعيي ــاً بالعمــل عل يقــوم مجلــس إدارة الشــركة حالي

فــي تشــكيل هــذه اللجــان بمــا تقتضيــه الئحــة حوكمــة الشــركات.

اللجنــة التنفيذية 
ــل  ــم تخوي ــي إدارة شــؤون الشــركة ويت ــر العــام ف ــدب أو المدي ــس اإلدارة المنت ــم العــون لعضــو مجل ــة مســؤولة عــن تقدي ــة التنفيذي اللجن

ــاً للنظــام األساســي للشــركة واألنظمــة  ــة وفق ــل هــذه اللجن ــي يمكــن تفويضهــا لمث ــس اإلدارة الت ــات مجل ــع صالحي ــة بجمي ــة التنفيذي اللجن

ــة أنظمــة أو لوائــح يمكــن  ــة لاللتــزام بأي ــة لتلــك الصالحيــات المفوضــة مطلوب ــة التنفيذي المعمــول بهــا شــريطة أن تكــون ممارســة اللجن

فرضهــا عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

لجنــة التدقيق والمراجعة
ــق  ــة التدقي ــل مــن لجن ــى األق ــع عضــو واحــد عل ــس اإلدارة.  يتمت ــن بواســطة مجل ــق وأعضاءهــا اآلخري ــة التدقي ــس لجن ــن رئي ــم تعيي يت

ــد  ــس اإلدارة قواع ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاء عل ــركة بن ــة للش ــة العام ــدر الجمعي ــة. وتص ــبية والمالي ــائل المحاس ــي المس ــددة ف ــرة مح بخب

ــة. ــل اللجن ــلوب عم ــم وأس ــدة عضويته ــة وم ــة المراجع ــار أعضــاء لجن اختي

ــة  ــق. تتّضمــن مهــام لجن ــة التدقي ــة بواســطة لجن ــة التدقيــق ســنوياً بواســطة مجلــس اإلدارة عقــب إصــدار توصي ــم مراجعــة نظــام لجن تت

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.  •
ــد  ــن التأك ــة بالتعيي ــد التوصي ــم، ويراعــى عن ــد أتعابه ــم وتحدي ــن وفصله ــبين القانونيي ــن المحاس ــس اإلدارة بتعيي ــة لمجل التوصي  •

ــتقالليتهم. ــن اس م
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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5-4 إقــرار مــن أعضاء مجلس اإلدارة 

ــذه  ــدار ه ــخ إص ــى تاري ــم وحت ــركة أنه ــس ادارة الش ــكرتير مجل ــي وس ــر المال ــذي والمدي ــر التنفي ــس اإلدارة والمدي ــاء مجل ــر أعض ُيق

ــرة: النش

لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي خــالل   •

الـــ )12( شــهراً األخيــرة.

ــابقة  ــل الشــركة خــالل الســنة الس ــن قب ــدي م ــر نق ــاب وســاطة أو أي عــوض غي ــات أو أتع ــوالت أو خصوم ــح أي عم ــم تمن ل  •

ــهم. ــرح أي أس ــدار أو ط ــق بإص ــا يتعل ــول اإلدراج فيم ــجيل وقب ــب التس ــخ طل ــرة لتاري مباش

لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة خــالل الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم   •

طلــب التســجيل وقبــول اإلدراج.

بخــالف مــاورد فــي الصفحــة 22 مــن هــذه النشــرة، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو مصلحــة   •

مــن أي نــوع فــي المصــدر.

لجنة المكافآت والترشــيحات
تعمــل اللجنــة وفقــاً 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.

ــن مهــام  ــة المذكــورة. تتضّم ــة مــن اللجن ــى توصي ــاًء عل ــس اإلدارة بن ــل مجل ــة ســنوياً مــن قب ــم مراجعــة النظــام األساســي لهــذه اللجن يت

ــي : ــا يل ــآت والترشــيحات م ــة المكاف لجن

التوصيــة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بــأي جريمــة مخلــة بالشــرف   •

واألمانــة.

للقــدرات  المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف  المهــارات  المطلوبــة مــن  الســنوية لالحتياجــات  المراجعــة   •

ــس  ــال مجل ــن العضــو ألعم ــالزم تخصيصــه م ــت ال ــد الوق ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــس اإلدارة، بم ــة مجل ــة لعضوي والمؤهــالت المطلوب

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. 
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بحســب النظام األساســي للشــركة، توزع أرباح الشــركة الســنوية على النحو اآلتي:

ــة وقــف هــذا  ــة العامــة العادي ــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز تقــرر الجمعي ــاح لتكوي 1- يجنــب 10% مــن صافــي األرب

ــغ االحتياطــي المذكــور 30% مــن رأس المــال المدفــوع. ــى بل التجنيــب مت

2- للجمعيــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات اخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح 

ــات  ــاء مؤسس ــغ إلنش ــاح مبال ــي األرب ــن صاف ــع م ــك أن تقتط ــورة كذل ــة المذك ــاهمين. وللجمعي ــى المس ــكان عل ــدر اإلم ــة ق ثابت

ــذه المؤسســات. ــن ه ــاً م ــون قائم ــا يك ــة م ــي الشــركة أو لمعاون ــة لعامل اجتماعي

3- يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل 5% مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون اســتحقاق 

هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

توزيعات أرباح ســابقة
ــاح  ــي األرب ــدر بنســبة 32.1% مــن صاف ــي تق ــه 1,544,210 لاير ســعودي عــن عــام 2015م والت ــغ وقيمت ــع مبل أقــرت االدارة بتوزي

ــي، 700,000 لاير ســعودي خــالل  ــا تبق ــع م ــم دف ــى أن يت ــع 844,210 لاير ســعودي خــالل عــام 2016م، عل ــم دف ــام 2015م. ت لع

ــر مــن عــام 2017. شــهر يناي

المتحصالت: صافي 
ــع  ــي 1,000,000 لاير ســعودي ســوف تدف ــه حوال ــي 17,550,000 لاير، يخصــم من ــي قيمــة متحصــالت الطــرح بحوال ــدر اجمال  يق

ــر  ــن للتقاري ــف المحاســبين المعدي ــة ومصاري ــح حســاب األمان ــف فت ــى مصاري ــة ال ــي باإلضاف ــكل مــن المستشــار المال كرســوم مقدمــة ل

ــة بالطــرح. ــات أخــرى متعلق ــع ونفق ــات الطباعــة والتوزي ــى نفق ــة ال ــف التســويق باالضاف ومصاري

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 إلحــالل مكائــن جديــدة بــدل الموجــودة حاليــاً، 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(: 
ــق  ــات الخاصــة بالدعــم اللوجســتي عــن طري ــن الخدم ــدة م ــة جدي ــع بحزم ــن الشــركة ســيتم الدف ــة م ــات المقدم ــي إطــار دعــم الخدم وف

تخصيــص مبلــغ اثنــا عشــر مليــون لاير ســعودي وذلــك ضمــن الخطــة التوســعية للشــركة واإلســتثمار فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية، 

ــر.  ــن للغي ــة التخزي ودعــم إمكاني

سياسة توزيع األرباح 

استخدام متحصالت االكتتاب

6

7
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وفيمــا يلي تفصيل المشــاريع الرئيســية ومراحلهــا وتكاليفها

1- خطــط توســعية بإضافــة خطوط إنتاج جديدة
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بدأت الشــركة في هذا المشــروع خالل الربع الثالث والرابع من عام 2016م

2- الخدمــات اللوجســتية )التخزين للغير(

الطرح مصاريف 
ــاب  ــن أتع ــي تتضم ــاب، والت ــف االكتت ــديد مصاري ــاب لتس ــالت االكتت ــن متحص ــعودي م ــي 1,000,000 لاير س ــتخدم حوال ــوف يس س

ــويق  ــف التس ــر ومصاري ــن للتقاري ــبين المعدي ــف المحاس ــة و مصاري ــاب األمان ــح حس ــف  فت ــى مصاري ــة إل ــي ، إضاف ــار المال المستش

والطباعــة والتوزيــع والمصاريــف األخــرى المرتبطــة باالكتتــاب، علمــاً أن هــذه المصاريــف تقديريــة وســوف تخضــع للتأكــد النهائــي.

وســوف تخصــم مصاريف الطرح واالدراج من الشــركة بعــد اإلنتهاء من اإلكتتاب.
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ــى  ــة. يجــب عل ــي الســوق الموازي ــات وقواعــد التســجيل واإلدراج ف ــاً لمتطلب ــة وفق ــى الهيئ ــول اإلدراج إل ــب التســجيل وقب ــم طل ــم تقدي ت

ــاب،  ــب االكتت ــة النمــوذج الخــاص بطل ــل اســتكمال تعبئ ــة تامــة قب ــاب بعناي ــراءة شــروط وتعليمــات االكتت ــن ق ــن المحتملي ــع المكتتبي جمي

ــاب المذكــورة. ــى شــروط وتعليمــات االكتت ــة عل ــول والموافق ــرار بالقب ــة إق ــاب وتقديمــه بمثاب ــب االكتت ــى طل ــع عل ــث يعــد التوقي حي

معلومات أساســية عن الطرح
طبيعة الطرح: طرح 20% من 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 10 لاير 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.  •

ــه بشــروط  ــم تعيين ــد ت ــه ق ــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص ل عمــالء شــخص مرخــص ل  •

ــل دون  ــن العمي ــة ع ــة نياب ــوق الموازي ــي الس ــتثمار ف ــرح واالس ــي الط ــاركة ف ــول المش ــة بقب ــرارات الخاص ــاذ الق ــن اتخ ــه م تمكن

ــه. ــبقة من ــة مس ــى موافق ــول عل ــى الحص ــة إل الحاج

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

ــداع. ــز اإلي ــة، أو مرك ــا الهيئ به

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

الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية.  •

االستثمار. صناديق   •

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   •

اآلتيــة: المعاييــر 

- 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 خــالل االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

- أن يتجاوز متوســط حجم محفظة أوراقه المالية عشــرة ماليين لاير ســعودي خالل االثني عشــرة شــهراً الماضية.

- أن يكــون حاصــالً علــى الشــهادة العامــة للتعامل فــي األوراق المالية المعتمدة مــن قبل الهيئة.

أي أشــخاص آخريــن تحددهم الهيئة.  •

8-1 نمــاذج 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 خــالل فتــرة االكتتــاب. ويمكــن الحصــول علــى 

طلــب االكتتــاب مــن المستشــار المالــي. 

شروط وتعليمات الطرح وأحكام الطرح وشروطه 8
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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 كليــاً أو جزئيــاً. 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 

ــاً. وال يجــوز تعديــل طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه، ويعتبــر  غيــر صحيحــة أو غيــر مختومــة مــن قبــل المستشــار المالــي الغي

بعــد قبولــه مــن قبــل الشــركة عقــداً ملزمــاً بيــن المكتتــب والشــركة.

يمكــن طلــب نشــرة اإلصدار هــذه، ونماذج طلب االكتتاب من المستشــار المالي.

ــة  ــوق المالي ــركة الس ــع ش ــة:www.cma.org.sa  أو موق ــوق المالي ــة الس ــع هيئ ــن موق ــرة م ــذه النش ــى ه ــول عل ــن الحص ــا يمك كم

.www.tadawul.com.sa )تــداول(  الســعودية 

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   •

ــول  ــى قب ــر عل ــكل مباش ــر بش ــة تؤث ــات جوهري ــال معلوم ــة إغف ــة أو نتيج ــر كافي ــة أو غي ــة غيرصحيح ــات جوهري ــى معلوم عل

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   •

ــاب. االكتت

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.  •

7-1-2 الوثائــق 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.  •
ــاً أو  إذا كانــت أي اســتمارة طلــب اكتتــاب غيــر مطابقــة لشــروط وأحــكام االكتتــاب، يكــون للشــركة الحــق فــي رفــض هــذا الطلــب كلي

ــدد  ــه ع ــهم المخصصــة ل ــدد األس ــاوز ع ــه، إال إذا تج ــا ل ــم تخصيصه ــهم يت ــن األس ــدد م ــى أي ع ــه عل ــب بموافقت ــر المكتت ــاً، ويق جزئي

ــا. ــاب به ــدم باالكتت ــي تق األســهم الت
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8-2 التخصيــص ورد الفائض
ــة – حســاب  ــي للصناعــات المعدني ــع الصمعان ــي شــركة مصن ــاب ف ــم تســميته »االكتت ــة تت ــح حســاب أمان ــي بفت ــار المال ــيقوم المستش س

ــة المذكــور. ــي حســاب األمان ــاب ف ــغ االكتت ــن مبال ــودع المكتتبي ــة «. ويجــب أن ي ــي الســوق الموازي ــاب ف الطــرح لالكتت

ــي ورد  ــص النهائ ــة التخصي ــن عملي ــالن ع ــم اإلع ــوف يت ــة. وس ــتلمة المعني ــة  المس ــدى الجه ــب ل ــاب المكتت ــي حس ــا ف ــيتم إيداعه وس

ــق 2017/02/19م(. ــوم 1438/05/22هـــ )المواف ــاه ي ــد أقص ــي موع ــض ف الفائ

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 

ــي.  ــار المال بالمستش

8-3 االجــراءات التــي ســوف يتم اتباعها في حال عــدم اكتمال الطرح
ــق  ــس 1438/05/19هـــ )المواف ــوم الخمي ــة ي ــي بنهاي ــي تنته ــة الطــرح والت ــرة المحــددة لعملي ــي الفت ــال الطــرح ف ــي حــال عــدم اكتم ف

2017/02/16م(، ســيقوم المستشــار المالــي بإصــدار خطابــات إشــعار للمتقدميــن باالكتتــاب باألســهم إلبالغهــم بعــدم اكتمــال الطــرح. 

ــد مــن المعلومــات  ــد. وللمزي ــاب دون عمــوالت أو اســتقطاعات حســب رســائل االشــعار والتاكي ــن باالكتت وســيتم إعــادة أمــوال المتقدمي

ــي. ــار المال ــن االتصــال بالمستش ــى المكتتبي ــن عل ــه يتعي فإن

8-4 األوقــات 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 

ــأن )1( تغيــرا مهمــاً قــد حــدث فــي أي مــن المعلومــات األساســية  ــة وقبــل قبــول و إدراج األســهم فــي الســوق ب هــذه النشــرة مــن الهيئ

الــواردة فــي هــذه النشــرة أو أي مــن المســتندات المطلــوب تضمينهــا فيهــا بموجــب قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة، أو 

)2( بــأي مســائل إضافيــة كان يجــب تضمينهــا فــي هــذه النشــرة. وفــي هاتيــن الحالتيــن فإنــه يتعيــن علــى الشــركة أن تقــدم إلــى الهيئــة 

ــذ ســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار  ــة. وعندئ ــي الســوق الموازي ــات قواعــد التســجيل واإلدراج ف ــك حســب متطلب ــة وذل نشــرة إصــدار تكميلي

التكميليــة وإعــالن تواريــخ الطــرح المترتبــة عليهــا. كمــا أنــه مــن الممكــن أن يتــم تعليــق هــذا الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة 

ــه. ــى تفاصيل ــة عل ــر عادي ــة الغي العمومي

8-5 تداول األســهم الجديدة
يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لتلــك األســهم، وإعــالن 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. 

8-6 ترتيبــات قائمــة لمنع التصرف في أســهم المؤسســين
يجــوز ألي شــخص أو مجموعــة أشــخاص تظهــر نشــرة اإلصــدار أنهــم يملكــون أســهماً فــي المصــدر )والمذكــورة أســمائهم فــي 

»الجــدول 2: هيــكل ملكيــة أســهم الشــركة قبــل وبعــد الطــرح« فــي الصفحــة 17( التصــرف فــي تلــك األســهم بعــد انقضــاء مــدة االثنــي 

ــة. ــة الهيئ ــى موافق ــة للحصــول عل ــهراً دون الحاج عشــر ش

8-7 سوق 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 1984 تشــكيل 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 

ــة « الصــادر بالمرســوم  ــة بتاريــخ 2/ 6/ 1424ه الموافــق 8/ 1/ 2003م بموجــب » نظــام الســوق المالي ــة الســوق المالي تأسســت هيئ

ــة  ــى حماي ــة إل ــح والقواعــد الهادف ــة مــن خــالل إصــدار اللوائ ــة الســوق المالي ــم ومراقب ــى تنظي ــي تشــرف عل ــم ) م/ 30( الت الملكــي رق

المســتثمرين وضمــان العدالــة والكفــاءة فــي الســوق.

ــادم  ــة خ ــق 19 / 3/ 2007م برئاس ــر 1428 المواف ــن  29 صف ــوم الأثني ــدة ي ــة المنعق ــي الجلس ــعودي ف ــوزراء الس ــس ال ــق مجل واف

ــة الســعودية  ــى تأســيس شــركة مســاهمة ســعودية باســم »شــركة الســوق المالي ــز عل ــد العزي ــن عب ــد هللا ب ــك عب ــن الشــريفين المل الحرمي

ــة  ــة للســوق المالي ــأن تكــون الصفــة النظامي ــة التــي تقضــي ب ــذاً للمــادة العشــرين مــن نظــام الســوق المالي ــداول(«. يأتــي القــرار تنفي ) ت

ــاهمة. شــركة مس

ــرة واحــدة مــن  ــى فت ــداول عل ــم الت ــاًء بالتســوية. ويت ــة وانته ــذ الصفق ــداًء بتنفي ــل ابت ــداول بشــكل متكام ــة الت ــداول عملي ويغطــي نظــام ت

ــر  ــال األوام ــمح بإدخ ــات فيس ــذه األوق ــارج ه ــا خ ــر. أم ــذ األوام ــا تنفي ــم خالله ــراً. و يت ــى 3:00 عص ــاً وحت ــاعة 10:00 صباح الس

وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــاً وحتــى الســاعة 10:00 صباحــاً كمــا يمكــن تعديــل األوامــر وإلغائهــا مــن االســاعة 3:00 

ــاح  ــاً لجلســة االفتت ــن الســاعة 9:30 صباح ــداء م ــدة ابت ــود واستفســارات جدي ــل قي ــن عم ــى الســاعة 4:00 عصــراً. ويمك عصــراً وحت

ــداول. ــل إدارة ت ــن مــن قب ــات خــالل شــهر رمضــان وتعل ــر هــذه األوق ــد تتغي ــدأ الســاعة 10:00 صباحــاً(. وق ــي تب )الت

ــر  ــذ أوام ــام، تنف ــاً للســعر.  وبشــكل ع ــر وفق ــة األوام ــد أولوي ــتقبال وتحدي ــم اس ــر، ويت ــة لألوام ــة آلي ــن خــالل مطابق ــات م ــذ الصفق تنف

ــاً لتوقيــت اإلدخــال. ــم تنفيذهــا وفق ــه يت الســوق أوالً، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر. وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بالســعر نفســه فإن

ــر  ــى اإلنترنــت، وتوفي ــداول عل ــة أبرزهــا موقــع ت ــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــالل قنــوات مختلف ــداول بتوزي ويقــوم نظــام ت

بيانــات الســوق بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المرخصيــن. وتتــم تســوية الصفقــات آنيــاً خــالل اليــوم، أي نقــل ملكيــة األســهم يتــم 

ــة. ــذ الصفق مباشــرة بعــد تنفي

ــق  ــى عات ــع عل ــداول. وتق ــر نظــام ت ــة للمســتثمرين عب ــرارات والمعلومــات ذات األهمي ــع الق ــى الشــركة اإلفصــاح عــن جمي و يجــب عل

ــات الســوق. ــاءة عملي ــداول و كف ــة الت ــة الســوق بهــدف ضمــان عدال ــداول مســؤولية مراقب إدارة ت

8-8 القرارات 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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9-1 اإلقــرارات 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؛  •

ــهم،  ــي األس ــاب ف ــب اكتت ــدم بطل ــاب التق ــب االكتت ــوذج طل ــي نم ــمولين ف ــراد المش ــن األف ــه وال ألي م ــبق ل ــم يس ــه ل ــن أن يعل  •

ــزدوج؛ ــاب الم ــض االكتت ــي رف ــق ف ــركة الح ــى أن للش ــق عل ويواف

ــه كافــة شــروط وتعليمــات االكتتــاب الــواردة فيــه  يعلــن قبولــه األســهم المخصصــة لــه بموجــب نمــوذج طلــب االكتتــاب وقبول  •

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. 

9 – 2 االكتتــاب في األســهم المطروحة
تتكــون عمليــة االكتتــاب مــن طــرح )225,000( مئتــان وخمــس وعشــرون ألــف ســهم عــادي مدفوعــة بالكامــل بقيمــة اســمية وقدرهــا 

ــدره )78( لاير  ــاب. بســعر طــرح وق ــد اإلكتت ــال الشــركة بع ــل 20% مــن رأس م ــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وتمث )10( عشــرة ري

ــم 8  ــم رق ــع القس ــالً راج ــن« )فض ــتثمرين المؤهلي ــة »المس ــى فئ ــرح عل ــهم الط ــي أس ــاب ف ــر االكتت ــد. ويقتص ــهم الواح ــعودي للس س

ــات الطــرح« مــن هــذه النشــرة(. »شــروط وتعليم

9 – 3 الســوق المالية الســعودية )تداول(
ــداول األســهم عــام  ــدأ ت ــد ب ــي. وق ــة اإللكترون ــات األوراق المالي ــل لنظــام معلوم ــداول« ســنة 2001م كنظــام بدي ــم تأســيس نظــام »ت ت

1990م.

9 – 4 إدخــال األوامر 
ــاًء  ــة وانته ــذ الصفق ــن تنفي ــداًء م ــل ابت ــكل متكام ــداول بش ــة الت ــل، يغطــي عملي ــي متكام ــام إلكترون ــالل نظ ــن خ ــداول م ــة الت ــم عملي تت

بالتســوية. ويتــم التــداول يوميــاً علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10:00 صباحــاً وحتــى 3:00 عصــراً، ويتــم مــن خاللهــا تنفيــذ األوامــر، 

أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــاً وحتــى الســاعة 10:00 صباحــاً، كمــا 

يمكــن عمــل قيــود واستفســارات جديــدة ابتــداءاً مــن الســاعة 9:30 صباحــاً لجلســة االفتتــاح )التــي تبــدأ الســاعة 00 :10 صباحــاً(. 

يتــم تنفيــذ الصفقــات خــالل مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق 
ــس الســعر  ــر بنف ــي حــال إدخــال عــدة أوام ــا األوامــر محــددة الســعر وف ــى أفضــل األســعار(، وتليه ــر المشــتملة عل أوالً )وهــي األوام

فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــاً لتوقيــت اإلدخــال. 

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــالل قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت ووصــالت 

ــرز. ــل رويت ــن مث ــوري لمــزودي المعلومــات المعروفي ــة بشــكل ف ــات الســوق المالي ــر بيان ــم توفي ــداول، ويت المعلومــات الخاصــة بت

ــاً خــالل اليــوم، أي أن نقــل ملكيــة األســهم يتــم مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة. وبالتالــي ينبغــي علــى مصــدري  وتتــم تســوية الصفقــات آني

التعهدات الخاصة باإلكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية 9
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ــداول  ــق إدارة ت ــى عات ــع عل ــداول. وتق ــام ت ــر نظ ــتثمرين عب ــة للمس ــات ذات األهمي ــرارات والمعلوم ــع الق ــن جمي ــهم اإلفصــاح ع األس

ــة. ــات الســوق المالي ــاءة عملي ــداول وكف ــة الت ــان عدال ــة بهــدف ضم ــة الســوق المالي مســؤولية مراقب

9 – 5 تداول أســهم الشــركة في الســوق الموازية في ســوق األســهم السعودي
ــداول أســهم الشــركة.  ــدء ت ــخ ب ــداول عــن تاري ــك األســهم، وإعــالن ت ــي لتل ــد التخصيــص النهائ ــداول أســهم الشــركة بع ــدء بت ــع الب يتوق

وتعتبــر التواريــخ واألوقــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة تواريــخ مبدئيــة  ذكــرت لالســتدالل فقــط ويمكــن تغييرهــا أو تمديدهــا بموافقــة 

ــة. ــة الســوق المالي هيئ

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 تامــاً قبــل التــداول 

ــل  ــن تتحم ــا، ول ــة عنه ــؤولية الكامل ــداول المس ــن الت ــورة م ــطة المحظ ــك األنش ــي تل ــون ف ــن يتعامل ــون الذي ــل المكتتب ــمي، ويتحم الرس

ــة.  ــة فــي هــذه الحال ــة مســؤولية قانوني الشــركة أي

ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي مقــرات المستشــار المالــي، مجموعــة بــي ام جــي الماليــة، فــي كل مــن الريــاض، شــارع 

موســى بــن نصيــر، مركــز النمــر 1، ص.ب 11517، الريــاض 12214، المملكــة العربيــة الســعودية. وجــدة، شــارع فلســطين، المخمــل 

ــداًء  ــى 5:00 عصــراً ابت ــاً حت ــاعة 9:00 صباح ــن الس ــك بي ــعودية. وذل ــة الس ــة العربي ــدة 21573، المملك ــالزا، ص.ب 52972، ج ب

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

أ. إعــالن 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 2013م، 2014م، 2015م والقوائــم الماليــة االوليــة غيــر المدققــة للتســعة شــهور 

المنتيهــة فــي 30 ســبتمبر 2016م.

و. قــرار مجلــس اإلدارة بالموافقــة على الطرح في الســوق الموازية.

ز. خطابــات الموافقة من: 

1. المستشــار المالي على إدراج اســمه وشــعاره ضمن نشــرة اإلصدار هذه.

2. المحســابون القانونيــون للشــركة )الموســى محاســبون قانونيــون واستشــاريون( و)الربيــش محاســبون ومراجعــون قانونيــون( 

علــى إدراج اســمائهم وشــعاراتهم ضمــن نشــرة االصــدار.

المستندات المتاحة للمعاينة 10
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مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية
بريــدة – المملكة العربية الســعودية

القوائــم الماليةاإلداريــة )الغير المدققة(
كما في 30 ســبتمبر 2016 م

تقرير المحاسبين 11
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وأرصدة مدينة أخرى
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مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية
) مؤسســة فردية (

بريــدة – المملكة العربية الســعودية 
القوائــم الماليــة مع تقرير مراجع الحســابات

كما في 31 ديســمبر 2015م
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فهرس 

تقرير مراجع الحســابات

قائمــة المركز المالي

الدخل  قائمة 

قائمــة التدفقات النقدية

قائمــة التغير في حقــوق الملكية

ايضاحات حــول القوائم المالية
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تقرير مراجع الحسابات
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
قائمــة المركــز المالي كما في 31 ديســمبر 2015م 

كافة المبالغ باللاير الســعودي

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 م 5132ديسمبر  13في  كما لماليالمركز اقائمة 

 كافة المبالغ باللاير السعودي

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 82)  ىإل (1)تشكل اإليضاحات المرفقة من  
- 5- 

 
 

 و 5133  و 5132  إيضاح 
 699,3,,39  047,747,1  (3) نقد وأرصدة لدى البنوك       الموجودات المتداولة      الموجودات 

 9934299,3  847,04719  (4)  , صافي ذمم مدينة
 944,9333,  ,94,93407  (5) المخزون 

 9,3594,9,  047804701  (6) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
 2,96239323  ,400,,047,   مجموع الموجودات المتداولة  

 4,,596429  ,74,71409  (9)   , صافيالموجودات الثابتة       موجودات غير متداولة      
 9,59533  3774771  (,) ِٛعٛداد ِغزؤعشح ، طبفٟ 

 ,,2,392  -  (,) , صافي مؤجلة مصاريف
 963,9433,  -   ستثمار عقاريإ

 92539335,  ,747,7497   مجموع الموجودات غير المتداولة  
 2,9,939655  ,74070487,   الموجودات  إجمالي

 ,3349,3  31,4019   األجل الجزء المتداول من قرض طويل      مطلوبات متداولة       المطلوبات وحقوق الملكية      
 ,3,29,3  0034997   إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالي

 95659432,,  7,,849984  (3,) قروض وأوراق دفع
 ,9336932,  40004,87,  (,,)  ذمم دائنة

 3944,9323  41134131,  (2,) أرصدة دائنة أخرىمصاريف مستحقة و
 6,,2,9,  0834718  (3,) مخصص الزكاة 

 99,6,9,46,  0,47074,77   مجموع المطلوبات المتداولة
 63,92,6  31,4019  (4,) قرض طويل األجل      مطلوبات غير متداولة

 ,,,9,9  934,10  (5,) رأسماليد ايجار إلتزامات عقو
 5239349  33743,8  (6,) ت اٌٍّى١خطبؽ –أطراف ذات عالقة 

 2469,46  ,30,487  (9,) نهاية الخدمة  مكافأةمخصص 
 94599229,  ,04139490   المتداولةغير مجموع المطلوبات 
 96269,93,,  07477,4199   إجمالي المطلوبات

 699,39333  747014111   رأس المال      كيةحقوق المل      
 29,2,93,2  49174977,   األرباح المبقاة

 963,9433,  -  (,,) تمويل صاحب الملكية
 924994,2,,  0047074977   مجموع حقوق الملكية

 2,9,939655  ,74070487,   ملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق ال
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
قائمــة الدخل للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2015م 

كافة المبالغ باللاير الســعودي

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 م 5132ديسمبر  13المنتهية في للسنة  الدخلقائمة 

 كافة المبالغ باللاير السعودي
 

 اليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الم( 82)  ىإل (1)تشكل اإليضاحات المرفقة من  
- 1- 

نهسُت انًُتهُت فٍ   إيضاح 
  و5132َسًبش د 13

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 2114َد٠غّجش  31

 4,,45992,9  94,774377,  (,,) االيرادات 
 (3,49704,71(  (23) تكلفة االيرادات

 
(36962,9394) 

 0743974197   دخل النشاط 
 

,9,339,,3 
      مصروفات األعمال الرئيسية

 (299439459)  (7433,4777(  (,2) مصاريف البيع والتوزيع 
 (393299425)  (47904,73,(  (22) المصاريف العمومية واالدارية 

   (8480741,8)  (693939,,2) 
 ,3932,922  263596115   الدخل من األعمال الرئيسية
      إيرادات )مصروفات( أخرى

 5249,94  ,717407   ايرادات أخرى 
 (4,99334)  (040734903(   مصاريف أخرى

   (,774770) 
 

299,43 
 ,39359936  741104397    قبل الزكاة دخلصافي ال

 (6,,2,9,)  (0834718)   الزكاة الشرعية
 29,2,93,2  49174977,   ربح السنةصافي 
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
قائمــة التدفقــات النقدية للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2015م 

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنيةكافة المبالغ باللاير الســعودي
 م 5132ديسمبر  13المنتهية في قائمة التدفقات النقدية للسنة 
 كافة المبالغ باللاير السعودي

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 82)  ىإل (1)تشكل اإليضاحات المرفقة من  
- 3- 

 
نهسُت انًُتهُت فٍ 

  و5132دَسًبش  13
ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 2114َد٠غّجش  31
 29,2,93,2  741104397  السنة ربحصافي     األَشطت انتشغُهُت

    تعذَالث انبُىد انغُش َمذَت 
 929,9523,  04,374,77 اعز٩ٙن ا٤طٛي اٌضبثزخ 
 ,,2294,  034,80, اؽفبء ِظبس٠ف ِئعٍخ

 -  00147,0 ِغزؤعشحاعز٩ٙن ِٛعٛداد 
 3999434  ,17499, مكون  –صات مخص
 9293,,  (074,87) سأعّب١ٌخ (خغبئش) / أسثبػ
    ش فٍ انًىجىداث وانًطهىباث انتشغُهُتانتغُ

 (4946495,6)  (477949,9,) ، طبفٟرُِ ِذ٠ٕخ 
 29,33,,9,  - ع١ٍّبد ل١ذ اٌزٕف١ز

 (9,63,,,39)  8774078 ّخضْٚاٌ
 (,,393,)  (774,83,) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 (9,39,,95,)  7774077 رُِ دائٕخ 
 6369234  (04,394,81) أخرى أرصدة دائنةمصاريف مستحقة و

 (6,9,53,)  (777,038) اٌّغذد ِٓ ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ 
 (3,9635,)  (0,94897) اٌضوبح اٌّغذدح

 (,2939,923)  ,,,347714 صافٍ انُمذ انًحصم يٍ/)انًستخذو فٍ( األَشطت انتشغُهُت
    األَشطت االستثًاسَت

 (963,9433,)  047184,11 استثمار عقاري
 -  (0784873)  مستأجرةموجودات إضافات 

 (92,59,25,)  (3984719) إضافات أصول ثابتة 
 -  ,08487 استبعادات االصول الثابتة 

 (29,349525)  041784793 االستثًاسَت صافٍ انُمذ انًحصم يٍ/)انًستخذو فٍ( األَشطت
    األنشطة التمويلية

 5,,93,99,  (047774077) قروض وأوراق دفع
 (,3,69,4)  (794807,) الجزء المتداول – رأسماليإلتزامات عن عقود إيجار 
 (43599,6)  4793, الجزء غير المتداول – رأسماليإلتزامات عن عقود إيجار 

 (,3349,3)  (31,4019) قرض طويل األجل
 339,33,  (4711,,47,) حقوق ملكية وأطراف ذات عالقة

 6,,929,9,  (748784187) المحصل من األنشطة التمويلية في(/ صافي النقد )المستخدم
 99462,,29  (84071,,4,) صافي التغير في التدفقات النقدية 

 ,933,932,  348874781 السنةنقد وأرصدة لدى البنوك بداية 
 699,3,,39  047,747,1 السنةنقد وأرصدة لدى البنوك نهاية 
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مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
قائمــة التغيــر فــي حقوق الملكية للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2015م 

كافة المبالغ باللاير الســعودي

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 م 5132ديسمبر  13المنتهية في قائمة التغير في حقوق الملكية للسنة 

 كافة المبالغ باللاير السعودي
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 82)  ىإل (1)لمرفقة من تشكل اإليضاحات ا 
- 2- 

  األسباح انًبماة   سأط انًال 
تًىَم صاحب 

 انًهكُت
 
 االجًانٍ 

 

 126242156  -  223332156  522252111 و5133َُاَـش  3انشصُذ فٍ 
 -  -  (124252111)  124252111 ص٠بدح سأط اٌّبي

 (3142156)  -  (3142156)  - ٌهباٌّ -ِؾٛي ٤ؽشاف راد ع٩لخ 
 223222122  -  223222122  - سثؼ اٌغٕخ طبفٟ 

 126132411  126132411  -  - ٌغٕخطبفٟ ؽشوخ ا
 1122412422  126132411  223222122  621112111 و5133دَسًبش  13انشصُذ فٍ 
 1122412422  126132411  223222122  621112111 و5132َُاَـش  3انشصُذ فٍ 

 (223222122)  -  (223222122)  - ٌهباٌّ -ِؾٛي ٤ؽشاف راد ع٩لخ 
 422112216  -  422112216  - سثؼ اٌغٕخ طبفٟ 

 (126132411)  (126132411)  -  - طبفٟ ؽشوخ اٌغٕخ
 1125112216  -  422112216  621112111 2115َد٠غّجش  31اٌشط١ذ فٟ 
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مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدينــة لصاحبــه محمــد بــن عبــد هللا عبــد الكريــم الصمعانــي بموجــب الســجالت التجاريــة والتراخيــص 
التاليــة :

ســجل تجاري رئيســي رقم 1131012302 بتاريخ 1414/8/20 هـ  الصادر في مدينة بريدة.  •
ســجل تجــاري فرعــي رقــم 1131035610 بتاريخ 1432/7/12 هـ  الصــادر في مدينة بريدة.  •

ترخيــص صناعــي رقم 1610 بتاريخ 1435/7/12 هـ.  •

ــن ،  ــة تخزي ــبية ، أنظم ــتيكية وخش ــة وبالس ــي معدني ــات وطبال ــا ، منص ــة وملحقاته ــف معدني ــع أرف ــي تصني ــع ف ــاط المصن ــل نش يتمث
أرفــف مســتودعات وأرفــف معدنيــة ، هيــاكل معدنيــة مشــكلة ، أقفــاص معدنيــة ، حاويــات وصناديــق حديديــة ، منتجــات معدنيــة متنوعــة 
، باليتــات تخزيــن للمســتودعات المبــردة ، ســقاالت ودعامــات حديديــة ، مجــاري كابــالت وملحقاتهــا ، رافعــات شــوكية ، بكــرات 

ــارد. ــى الب ــة مــن الصــاج المشــكل عل ــن ، إنشــاءات معدني ــالت مــن خشــب ، ثالجــات تخزي للكاب

فيمــا يلــي ملخص بأهم السياســات المحاســبية المتبعة من قبل المؤسســة
1/2 – اســاس االعداد

ــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والصــادرة عــن الهيئــة الســعودية  يتــم إعــداد القوائــم الماليــة وفق
للمحاســبين القانونييــن باإلضافــة إلــى اإلرشــادات الصــادرة عنهــا. ويتــم تســجيل كافــة المعامــالت الماليــة للشــركة وفقــاً ألســاس 

االســتحقاق.

2/2 – اســتخدام التقديرات
يتطلــب اعــداد القوائــم الماليــة وفقــا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا اســتخدام تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات 

السياسات المحاسبية الهامة

التكوين والنشاط 1

2

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية

31 ديسمبر 2015م  
كافة المبالغ باللاير الســعودي

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 م 5132ديسمبر  13المنتهية في قائمة التغير في حقوق الملكية للسنة 

 كافة المبالغ باللاير السعودي
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 82)  ىإل (1)لمرفقة من تشكل اإليضاحات ا 
- 2- 

  األسباح انًبماة   سأط انًال 
تًىَم صاحب 

 انًهكُت
 
 االجًانٍ 

 

 126242156  -  223332156  522252111 و5133َُاَـش  3انشصُذ فٍ 
 -  -  (124252111)  124252111 ص٠بدح سأط اٌّبي

 (3142156)  -  (3142156)  - ٌهباٌّ -ِؾٛي ٤ؽشاف راد ع٩لخ 
 223222122  -  223222122  - سثؼ اٌغٕخ طبفٟ 

 126132411  126132411  -  - ٌغٕخطبفٟ ؽشوخ ا
 1122412422  126132411  223222122  621112111 و5133دَسًبش  13انشصُذ فٍ 
 1122412422  126132411  223222122  621112111 و5132َُاَـش  3انشصُذ فٍ 

 (223222122)  -  (223222122)  - ٌهباٌّ -ِؾٛي ٤ؽشاف راد ع٩لخ 
 422112216  -  422112216  - سثؼ اٌغٕخ طبفٟ 

 (126132411)  (126132411)  -  - طبفٟ ؽشوخ اٌغٕخ
 1125112216  -  422112216  621112111 2115َد٠غّجش  31اٌشط١ذ فٟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

والمطلوبــات ،  واالفصــاح عــن الموجــودات وااللتزامــات المحتملــة كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة ،  وعلــى مبالــغ االيــرادات 
والمصروفــات خــالل تلــك الســنة ، وبالرغــم مــن ان هــذه التقديــرات مبنيــة علــى افضــل مــا توفــر لــالدارة مــن معلومــات عــن االحــداث 

ــرات. ــة عــن هــذه التقدي ــة النهائي ــج الفعلي ــف النتائ ــه مــن الممكــن ان تختل ــة ،  فان واالجــراءات الحالي

3/2– نقــد وأرصدة لدى البنوك 
يتكــون النقــد واألرصــدة لدى البنوك من أرصدة النقـــد بالبنـــوك والصنــدوق والعهد النقدية.

 
4/2 – الذمــم المدينة 

ــغ الالزمــة للديــون المشــكوك فــي  ــرادات النشــاط( بعــد تجنيــب المبال ــة للتحقــق )إي ــة بصافــي القيمــة القابل ــة التجاري تظهــر الذمــم المدين
ــن  ــدم تمك ــى ع ــي عل ــل موضوع ــاك دلي ــون هن ــا يك ــا عندم ــي تحصيله ــكوك ف ــة المش ــون التجاري ــل مخصــص للدي ــم عم ــا ويت تحصيله
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 ســابقاً 

تضــاف إلــى اإليــرادات األخــرى.
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5/2 – المخزون
ــى  ــة إل ــة الشــراء باإلضاف ــة المخــزون تكلف ــن تكلف ــل وتتضم ــا أق ــق ، أيهم ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــة أو صاف ــم المخــزون بالتكلف ــم تقيي يت

ــة. ــه الراهن ــى حالت ــرة للوصــول بالمخــزون إل ــف األخــرى المباش المصاري
ــة للتحقــق فــي ســعر البيــع الفعلــي أو المقــدر فــي ظــل ظــروف النشــاط التجــاري العــادي بعــد خصــم تكلفــة  تتمثــل صافــي القيمــة القابل

ــع المخــزون. ــة المتوقــع تكبدهــا لبي ــة المصاريــف الضروري ــى إكمــال ( وكاف ــاج إل إكمــال المخــزون ) إذا كان يحت
يتــم تحديــد التكلفة طبقاً لآلتي :

مــواد أوليــة وخامــات وبضاعــة جاهزة للبيع ومســتلزمات وقطــع غيار : طبقاً لطريقة المتوســط المرجح.

إنتــاج تــام وتحــت التشــغيل : يتــم تحديــد تكلفــة اإلنتــاج التــام طبقــاً لطريقــة المتوســط المرجــح المعياريــة والتــي يتــم قياســها طبقــاً لمعــدل 

ــاج  ــاج وأجــور مباشــرة ومصاريــف تشــغيل مباشــرة وغيــر مباشــرة وإنت ــاري للوحــدة الواحــدة مــن خامــات ومســتلزمات إنت تكلفــة معي

تحــت التشــغيل يتــم تحديــد تكلفتــه وفقــاً لنصيــب الوحــدة مــن معــدل التكلفــة المعيــاري لإلنتــاج التــام مضروبــاً بنســبة اإلتمــام.

6/2 – المصاريــف 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 3 ســنوات (.

7/2 – ذمــم دائنة 
يتــم االعتــراف بااللتزامــات التــي يتعيــن دفعهــا مســتقبالً لقــاء البضائــع والمــواد أو الخدمــات التــي يتــم الحصــول عليهــا ســواءاً صــدرت 

فواتيــر المورديــن أم ال.

8/2 – إلتزامــات 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 

ــي  ــخ قائمــة المركــز المال ــى عشــر شــهراً مــن تاري ــد عمرهــا عــن أثن ــي يزي ــغ واألقســاط الت ــة والمبال ــات متداول ــدرج ضمــن مطلوب وت

كالتزامــات طويلــة األجــل وتــدرج ضمــن مطلوبــات غيــر متداولــة والجــزء المتــداول منهــا يــدرج ضمــن مطلوبــات متــداول 

9/2 – األصــول 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 صالحــاً 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.

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية

31 ديسمبر 2015م  
كافــة المبالــغ بالــلاير الســعودي 
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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  

10/2– مخصــص مكافــأة نهاية الخدمة  
يجنــب مخصــص لمكافــآة نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفيــن عــن فتــرات خدماتهــم المتجمعــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي وفقــاً لنظــام 

العمــل والعمــال الســعودي.

11/2– الزكاة الشــرعية 
إن الــزكاة هــي التــزام نظامــي علــى المصنــع ويجنــب مخصــص الــزكاة وفقــاً لنظــام جبايــة الــزكاة المعمــول بــه لــدى مصلحــة الــزكاة 

والدخــل ويحمــل علــى قائمــة الدخــل ، وأيــة تســديدات يتــم معالجتهــا ضمــن مخصــص الــزكاة.

12/2– تحقيــق االيراد
ــورة  ــر الفات ــال وبمجــرد تحري ــن األعم ــاء م ــد االنته ــل عن ــد الكام ــة العق ــاً لسياس ــة طبق ــال المكتمل ــود واألعم ــردات العق ــم تســجيل إي يت

ــا.  ــد تحققه ــرادات االخــرى عن ــات االي ــم اثب ــل ، ويت ــة للعمي ــليم البضاع وتس
 13/2– قــروض وأوراق دفع 

تصنــف القــروض وأوراق الدفــع التــي يقــل عمرهــا عــن أثنــى عشــر شــهراً مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي كقــروض وأوراق دفــع 
ــخ  ــى عشــر شــهراً مــن تاري ــد عمرهــا عــن إثن ــي يزي ــع الت ــروض وأوراق الدف ــة والق ــات متداوب ــدرج ضمــن مطلوب ــرة األجــل وت قصي
ــداول مــن القــرض  ــة والجــزء المت ــر متداول ــات غي ــدرج ضمــن مطلوب ــة األجــل وت ــي كقــروض وأوراق دفــع طويل قائمــة المركــز المال

ــة. ــات متداول ــدرج ضمــن مطلوب ي

المصاريف  –14/2
ــور  ــب وأج ــن )روات ــرة م ــر مباش ــرة وغي ــغيل مباش ــف تش ــاج ومصاري ــي اإلنت ــتلزمات ف ــات ومس ــن خام ــع م ــة التصني ــف تكلف تصن
ــاه ، نقــل وشــحن ، صيانــة وإصــالح ، زيــوت ومحروقــات ، رســوم وتصديقــات  ــاء ومي ومــا فــي حكمهــا ، مســتحقات عامليــن ، كهرب
ــتهالكات  ــك االس ــي ذل ــا ف ــرادات بم ــة لإلي ــاع كتكلف ــام المب ــاج الت ــة اإلنت ــى تكلف ــة إل ــة.... ( باإلضاف ــارات ، متنوع ــيرات ، إيج وتأش
التشــغيلية ، بينمــا تصنــف كافــة المصاريــف األخــرى التــي ال يتــم خصمهــا مــن اإليــرادات مباشــرة كمصاريــف بيــع وتوزيــع وإداريــة 

ــة األخــرى. ــف العرضي ــاء والمصاري ــة واإلطف ــتهالكات اإلداري ــك االس ــي ذل ــا ف ــة بم وعمومي

15/2– معامــالت العمالت االجنبية 
ــل  ــة الســنة تحوي ــي نهاي ــم ف ــات ويت ــد إجــراء هــذه العملي ــا الســعار الصــرف الســائدة عن ــة وفق ــات بالعمــالت االجنبي ــم تســجيل العملي يت
أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات وفقــا الســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ ويســجل الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن تحويــل 

ــة ضمــن قائمــة الدخــل. العمــالت االجنبي
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 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 ةإيضاحات حول القوائم المالي

  م 5132ديسمبر  13
  كافة المبالغ باللاير السعودي

 

-11- 

 : َمذ وأسصذة نذي انبُىن. 1

  ,107  ,10, 
 39,659236  047704783  نقدية في البنوك

 4,,239  7047,7  عهد نقدية 
 996,3  4310,,  نقدية في الصنــدوق

 699,3,,39  047,747,1  االجمــــالي 
 

 

 :فٍ، صا ريى يذَُت .3

  ,107  ,10, 
 9924299,3  848,04719  العمالء

 (2339333)  (114111,)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 9934299,3  847,04719  صافي العمالء

 
 
 :انًخضوٌ . 2

  ,107  ,10, 
 مواد أولية وخامات 

 
34,7,4977  59,4395,3 

 992,96,9,  340884973  انتاج تام
 قبضاعة بالطري

 
70,4707  - 

 مستلزمات وقطع غيار
 

7,74,77  3239,43 
 بضاعة جاهزة بغرض البيع

 
,784,97  ,,39,46 

 انتاج تحت التشغيل
 

38,4179  4,,9254 
 االجمــــــــالي 

 
94,93407,  ,944,9333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذمم مدينة ، صافي: 4

المخزون 5

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية

31 ديسمبر 2015م  
كافــة المبالــغ بالــلاير الســعودي 

نقد وأرصدة لدى البنوك : 3

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 ةإيضاحات حول القوائم المالي

  م 5132ديسمبر  13
  كافة المبالغ باللاير السعودي

 

-11- 

 
 : دفعاث يمذيت وأسصذة يذَُت أخشي. 5

  ,107  ,10, 
 خطابات الضمان

 
,394771  ,539,3, 

 3,496,6  3914183  مصاريف مدفوعة مقدما  
 2693,4  ,3,9439  دفعات مقدمة  -موردين 

 -  0834711  أوراق قبض
 539556,  0174013  سلف عاملين

 3,9424  7,4771  شيكات تحت التحصيل
 مدينون متنوعون

 
794111  29,9533 

 29333  4711,  تأمين ايجارات لدى الغير
 ايجارات مستحقة

 
-  22993, 

 االعتمادات المستندية 
 

-  9595,5 
 االجمـــــــــــــــــالي 

 
047804701  040374,07 

 
 
 

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  6
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 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 ةإيضاحات حول القوائم المالي

  م 5132ديسمبر  13
  كافة المبالغ باللاير السعودي

 

-13- 

 . يىجىداث يستأجشة ، صافٍ :8
 

 
,107  ,10, 

 َُاَش 3فٍ انتكهفت كًا 
 

0491,4137 
 

,9,,49336 
 إضافات خالل السنة

 
0784873 

 
- 

 إستبعادات خالل السنة
 

(043804137) 
 

(,29333) 
 دَسًبش 13انتكهفت كًا فٍ 

 
7714873 

 
,9,329336 

     
 َُاَش  3يجًع اإلطفاء كًا 

 
041074717  5,,9633 

 إطفاء السنة
 

00147,0  4,,932, 
 لسنة إستبعادات خالل ا

 
(803477,)  (329,26) 

 دَسًبش  13يجًع اإلطفاء فٍ  كًا 
 

,034,83  ,93669536 
 دَسًبش  13صافٍ انمًُت فٍ  كًا 

 
1276571  1252531 

 
 يؤجهت ، صافٍ : . يصاسَف 9

 
 

,107  ,10, 
 َُاَش 3انتكهفت كًا فٍ 

 
,9847,7 

 
4,,9645 

 إضافات خالل السنة
 

- 
 

- 
 دَسًبش 13انتكهفت كًا فٍ 

 
,9847,7 

 
4,,9645 

     
 َُاَش  3يجًع اإلطفاء كًا 

 
,77437,  ,539,43 

 إطفاء السنة
 

,034,80  ,2294,, 
 دَسًبش  13يجًع اإلطفاء فٍ  كًا 

 
,9847,7  2969354 

 د٠غّجش  31طبفٟ اٌم١ّخ فٟ  وّب 
 

-  2132231 
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 ة ئم الماليإيضاحات حول القوا

  م 5132ديسمبر  13
 كافة المبالغ باللاير السعودي

- 14 - 

 
 لشوض وأوساق دفع :. 31

  ,107  ,10, 
 مصرف الراجحي

 
,4,994,93  293,39326 

 البنك األهلي التجاري
 

74,11487,  ,94959396 
 االجمـــالي 

 
849984,,7  ,,95659432 

 
فبل١خ ر٠ًّٛ رغبسٞ ٚخذِبد ِظشف١خ عٍٝ شىً )لشٚع ٚأٚسق دفع ، اعزّبداد ٌذٜ اٌّظٕع ار -

ِغزٕذ٠خ ، خطبثبد ػّبْ( ِٓ ثٕٛن ِؾ١ٍخ ثّٛعت اٌششٚؽ ٚاٌؼّبٔبد ِٚغزٕذاد اٌزغ٩١ٙد 
اٌّطٍٛثخ ٚاٌّمجٌٛخ ٌذٜ اٌجٕٛن ِٓ عٕذ ٤ِش ٚوفبٌخ غشَ ٚأداء رؼب١ِٕخ ٚاٌزٛل١ع عٍٝ عمٛد ث١ع 

 بطخ ِٓ ل١ٛد اٌغؾٛثبد ٚخ٩فٗ.ٚششٚؽ ٚرعٙذاد ِب١ٌخ خ
 

خ٩ي ألً ِٓ عٕخ ِٓ ربس٠خ وً عمذ عٍٝ  وً عمذ ث١ع ِشاثؾخ أٚ ِشبسوخ دفعخ ٚاؽذح ل١ّخ٠زُ عذاد  -
 ؽذٖ

 
 

 . ريى دائُت :33

  ,107  ,10, 
 ,9336932,  40004,87,  موردون

 ,9336932,  40004,87,  االجمـــالي 
 
 

 . يصاسَف يستحمت وأسصذة دائُت أخشي : 35

  ,107  ,10, 
 49433,,  041314137  مصاريف مستحقة

 ,,2923695  ,470,,9  دفعات مقدمة -عمالء 
 -  794711  اوراق دفع

 5,9569  3,4377  إيجارات مقبوضة مقدما  
 29,33  347,7,  جاري العاملين

 29333  4111,  تامين ايجارات من الغير
 ,639,5,  -  دائنون متنوعون

 043,1,,34  41134131,  لي االجمــــــــــا
 
 
 
 
 
 
 
 

مصاريف مؤجلة ، صافي  9

قروض وأوراق دفع  10

- لــدى المصنــع إتفاقيــة تمويــل تجــاري وخدمــات مصرفيــة علــى شــكل )قــروض وأوراق دفــع، إعتمــادات مســتندية، خطابــات ضمــان( 
مــن بنــوك محليــة بموجــب الشــروط وأداء تضامنيــة والتوقيــع علــى عقــود بيــع وشــروط وتعهــدات ماليــة خاصــة مــن قيــود الســحوبات 

وخالفــه.

- يتــم ســداد قيمــة كل عقــد بيــع مرابحة أو مشــاركة دفعة واحدة خالل أقل من ســنة من تاريــخ كل عقد على حده.

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية

31 ديسمبر 2015م  
كافــة المبالــغ بالــلاير الســعودي 

موجودات مستأجرة ، صافي  8
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,4,994,93  293,39326 
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 بطخ ِٓ ل١ٛد اٌغؾٛثبد ٚخ٩فٗ.ٚششٚؽ ٚرعٙذاد ِب١ٌخ خ
 

خ٩ي ألً ِٓ عٕخ ِٓ ربس٠خ وً عمذ عٍٝ  وً عمذ ث١ع ِشاثؾخ أٚ ِشبسوخ دفعخ ٚاؽذح ل١ّخ٠زُ عذاد  -
 ؽذٖ

 
 

 . ريى دائُت :33

  ,107  ,10, 
 ,9336932,  40004,87,  موردون

 ,9336932,  40004,87,  االجمـــالي 
 
 

 . يصاسَف يستحمت وأسصذة دائُت أخشي : 35

  ,107  ,10, 
 49433,,  041314137  مصاريف مستحقة

 ,,2923695  ,470,,9  دفعات مقدمة -عمالء 
 -  794711  اوراق دفع

 5,9569  3,4377  إيجارات مقبوضة مقدما  
 29,33  347,7,  جاري العاملين

 29333  4111,  تامين ايجارات من الغير
 ,639,5,  -  دائنون متنوعون

 043,1,,34  41134131,  لي االجمــــــــــا
 
 
 
 
 
 
 
 

ذمم دائنة  11

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  12

مخصص الزكاة 13

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2015م  
كافة المبالغ باللاير الســعودي

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 ة ئم الماليإيضاحات حول القوا

  م 5132ديسمبر  13
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 . يخصص انضكاة:31
 انضكاة  -31/3

  
,107  23,4 

 صافي الدخل
 

741104397  39359936, 
 ِخظظبد ِىٛٔخ 

 
,17499,  24,94,, 

 صافي الدخل المعدل
 

74,184,78  3933594,6 
 سأط اٌّبي 

 
747014111  699,39333 

 مخصصات 
 

3174181  ,,,942, 
 إلتزامات عن عقود إيجار رأسمالي 

 
0874,97  49,96,, 

 قرض طويل األجل
 

7194,07  ,,29324 
 صاحب الملكية  -أطراف ذات عالقة 

 
3374331  2329536 

 يل صاحب الملكية تمو
 

-  ,963,9433 

  
034379408,  ,3943,9963 

     
 ما في حكمهاموجودات ثابتة و

 
)747,7497,)  (694299644) 

 صافي -مصاريف مؤجلة 
 

-  (2,32,,) 
 استثمار عقاري

 
-  (,963,9433) 

  
)747,7497,)  (,92539335) 

 الوعاء الزكوي
 

747,143,1  59,5,942, 
 %2.5واقع الزكاة ب

 
0834718  ,2,9,,6 

 
 حشكت انًخصص   -31/5

  
,107  ,10, 

 رصيد بداية السنة 
 

0,94897  ,3,9635 
 مكون خالل السنة 

 
0834718  ,2,9,,6 

 مسدد خالل السنة 
 

(0,94897)  (,3,9635) 

  
0834718  ,2,9,,6 

 
 :  انىضع انضكىٌ -31/1

عبس٠خ  صوبح ؽظً عٍٝ شٙبدحٚ٘ـ 31/6/1436عٓ اٌفزشح إٌّز١ٙخ فٟ  اٌضوٛٞ ُ الشاس٠ٖذبَ اٌّظٕع ثزمل
 . 2116َأغغطظ  3٘ـ اٌّٛافك 1431شٛاي  23زبس٠خ ٌ اٌّفعٛي



56

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
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  م 5132ديسمبر  13
 كافة المبالغ باللاير السعودي
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  لشض طىَم األجم : .33

  ,107  ,10, 
 قرض صندوق التنمية الزراعية

 
7194,07  ,,29324 

 الجزء المتداول من القرض
 

(31,4019)  (3349,3,) 
 االجمـــالي 

 
31,4019  63,92,6 

 
ثّٛعت اٌششٚؽ ٚاٌؼّبٔبد ٚاٌّغزٕذاد ٚاٌزعٙذاد  طٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌضساع١خ ٌِٓذٜ اٌّظٕع لشع 

  ق ِٓ س٘ٓ طه عمبسٞ ٚخ٩فٗ ؽغت عمذ اٌمشع اٌّٛلع ِع اٌظٕذٚق.اٌّطٍٛثخ ٚاٌّمجٌٛخ ٌذٜ اٌظٕذٚ
 ٚث١بٔٙب عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : َ  2111عٍٝ ألغبؽ ع٠ٕٛخ رٕزٟٙ عبَ  اٌمشع ٠زُ عذاد

                                       
 قيمة القسط  السنة
 31,4019  م 107,
 31,4019  م 107,

 7194,07  االجمـــالي 
 

 :  سأسًانٍنتضاياث عمىد إَجاس . إ32

  
,107  ,10, 

  رأسماليعقود إيجار 
 

0874,97 
 

49,96,, 
 الجزء المتداول

 
(0034997) 

 
(3,29,3,) 

  
934,10 

 
794909 

 
ٌذٜ اٌّظٕع عمٛد ا٠غبس سأعّبٌٟ ٌششاء ع١بساد ثٕظبَ اٌزؤع١ش إٌّزٟٙ ثبٌزٍّه ِٓ ششوخ ِؾ١ٍخ  -

 اٌّطٍٛثخ ٚاٌّمجٌٛخ ٌذٜ رٍه اٌششوخ .زعٙذاد ٚاٌششٚؽ ثّٛعت اٌؼّبٔبد ٚاٌّغزٕذاد ٚاٌ
 َ ٚث١بٔٙب عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :٠2112زُ عذاد ل١ّخ عمٛد ا٠٦غبس عٍٝ ألغبؽ شٙش٠خ رٕزٟٙ عبَ  -

 
 قيمة القسط  السنة
 0034997  م 107,
 74971,  م 107,
 374770  م 109,

 0874,99  االجمـــالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلتزامات عقود إيجار رأسمالي  15

قرض طويل األجل 14
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-  ,963,9433 
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 . 2116َأغغطظ  3٘ـ اٌّٛافك 1431شٛاي  23زبس٠خ ٌ اٌّفعٛي

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2015م  
كافة المبالغ باللاير الســعودي

3/13 - الوضــع الزكوي
قــام المصنــع بتقديــم إقــراره الزكــوي عن الفترة المنتهية في 30 / 6/ 1436 ه وحصل على شــهادة زكاة ســارية 

المفعول لتاريخ 29 شــوال 1437 ه الموافق 3 أغســطس 2016 م.

2/13-  حركــة المخصص 
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- 11 - 

 
 صاحب انًهكُت:  –لت . أطشاف راث عال35

 
، ٠مَٛ اٌّظٕع  اٌٍّى١خطبؽت  –٠زعبًِ اٌّظٕع فٟ ع١بق ِعب٩ِرٗ ا٨عز١بد٠خ ِع أؽشاف راد ع٩لخ 

ً ثزؾ٠ًٛ ا٤سثبػ ٥ٌؽشاف راد اٌع٩لخ ثب٦ػبفخ اٌٝ ِب عجك رؾ٠ٍٛٗ ِٓ أسثبػ ثب٤عٛاَ اٌغبثمخ ٚرزُ  ع٠ٕٛب
ع١ٍّبد ا٦داسح ، ٚف١ّب ٠ٍٟ ث١بْ ؽشوخ اٌّعب٩ِد ٚاٌشط١ذ ٘زٖ اٌّعب٩ِد ِع ا٤ؽشاف راد اٌع٩لخ ٚفمبً ٌز

 َ : 2115د٠غّجش 31إٌبرظ عٕٙب خ٩ي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ 
  

  

رصيد بداية 
 السنة

تحويالت 
 (مسحوبات) أرباح

رصيد 
 نهاية السنة

 الملكية صاحب
 

5239349 29,2,93,2 (39,,59,33) 336932, 
 
 

 انخذيت :َهاَت  يكافأة. يخصص 37

  
,107  ,10, 

 رصيد بداية السنة 
 

2469,46  23,9,9, 
 مكون خالل السنة 

 
2399,,4  ,9,952, 

 مسدد خالل السنة 
 

(,3,9956)  (,6,9,53) 

  
3,49,94  2469,46 

 
 

 تًىَم صاحب انًهكُت : .38
ً ٌشأٞ ا١ٌٙئخ اٌغعٛد٠خ ٌٍّؾبعج١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ سلُ ) َ ٚاٌزٞ ٠زُ ثّٛعجٗ 14/3/2112( ٚربس٠خ 14/1ؽجمب

فظً ِعب٩ِد إٌّشؤح ِع ا٩ٌّن ؽغت ؽج١عزٙب ِب ث١ٓ ؽمٛق ٍِى١خ ِٚطٍٛثبد ٤طؾبة إٌّشؤح ، ٚثٕبءاً 
اٌزعب٩ِد اٌزٟ ٌٙب طفخ ِطٍٛثبد ٌظبؽت اٌٍّى١خ ػّٓ ِطٍٛثبد غ١ش ِزذاٌٚخ ع١ٍٗ فمذ رُ رظ١ٕف 

وؤؽشاف راد ع٩لخ ٚرظ١ٕف ِب رُ ر٠ٍّٛٗ ِٓ طبؽت اٌّظٕع خ٩ي اٌغٕخ اٌغبثمخ ٔظ١ش اعزضّبس عمبسٞ 
، ٚخ٩ي اٌغٕخ اٌؾب١ٌخ رُ الفبي ا٦عزضّبس لاير ػّٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ 126132411فٟ أساػٟ ِٚجبٟٔ ثّجٍغ 

 مبسٞ فٟ ثٕذ ر٠ًّٛ طبؽت اٌٍّى١خ.اٌع
 
 

 االَشاداث :  .39

  

نهسُت انًُتهُت فٍ 
  و5132دَسًبش  13

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 2114َد٠غّجش  31

 منتجات حديدية وأرفف معدنية
 

33430747,,  2,99499925 
 طبالي خشبية

 
8477747,,  ,293659,56 

 طبالي بالستيك
 

,4,314780  394639453 
 وكيةرافعات ش

 
041314,11  4449,53 

 االجمـــالي 
 

,94,774377  45992,9,,4 
 
 
 

أطراف ذات عالقة - صاحب الملكية 16

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  17

تمويل صاحب الملكية  18

االيرادات  19

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية 
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تكلفة االيرادات  20

 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 ة ئم الماليإيضاحات حول القوا

  م 5132ديسمبر  13
 كافة المبالغ باللاير السعودي

- 12 - 

 
 

 داث : ا. تكهفت االَش51

  

نهسُت انًُتهُت فٍ 
 و5132دَسًبش  13

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ  
 2114َد٠غّجش  31

 مواد خام أول المدة
 

748,34783  4933,9,,6 
 تكلفة المشتريات خالل السنة

 
747704977 

 
,595,99,4, 

 مواد خام آخر المدة
 

(34,7,4977) 
 

(59,4395,3) 

  
014,,,479, 

 
,396539552 

 إنتاج تحت التشغيل أول المدة 
 

,904,7, 
 

2929,9594 
 إنتاج تحت التشغيل آخر المدة 

 
(38,4179) 

 
(4,,9254) 

 (,/23) مصاريف تشغيل وتكاليف صناعية
 

7401747,, 
 

,93339,93 

  
07473947,1  2494949342 

 إنتاج تام أول المدة
 

047,04787 
 

,99,99633 
 -  89148,7  أول المدة البيع بضاعة جاهزة بغرض

 مشتريات بضاعة جاهزة بغرض البيع
 

074,184,77 
 

,393529392 
 إنتاج تام آخر المدة

 
)340884973) 

 
(,992,96,9) 

 آخر المدة البيع بضاعة جاهزة بغرض
 

(,784,97) 
 

(,,39,46) 

  
3,49704,71  36962,9394 
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 (مؤسسة فردية) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 ة ئم الماليإيضاحات حول القوا

  م 5132ديسمبر  13
 كافة المبالغ باللاير السعودي

- 13 - 

 

 

 :  يصاسَف تشغُم وتكانُف صُاعُت.  51/3

  

نهسُت انًُتهُت فٍ 
  و5132دَسًبش  13

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 2114َد٠غّجش  31

 رواتب وأجور وما في حكمها
 

,49774187 
 

395439495 
 6369245  7394108  مستلزمات انتاج
 56,9356  884899,  رسوم حكومية

 ,,39593  074007,  صيانة وإصالح 
 2599936  09848,0  إيجارات

 249292,  ,,07748  مصروفات متنوعة
 بدل إجازات

 
00,477, 

 
,4,94,5 

 39433,,  ,0,7431  سفر وانتقال
 مكافأة نهاية خدمة

 
874737 

 
,239,3, 

 كهرباء ومياه
 

934179 
 

,,3932, 
 99332,  7141,8  تأمين طبي وعالج

 559635  334137  وجبات عاملين
 ,3934,  0847,1  تأمينات اجتماعية

 تكلفة تصنيع لدى الغير
 

04,30 
 

,,9,,3 
 9,39925  -  نقل وشحن

  
74,184777 

 
99,,39335 

 إستهالك موجودات ثابتة ومستأجرة 
 

9874177 
 

,6,96,3 
 إطفاء مصروفات مؤجلة

 
- 

 
699,,2 

 اإلجمالــــــــــي
 

7401747,, 
 

,93339,93 
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 يصاسَف انبُع وانتىصَع : . 53

  

نهسُت انًُتهُت فٍ 
  و5132دَسًبش  13

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 2114َد٠غّجش  31

 رواتب وأجور وما في حكمها
 

0480140,9 
 

5349,,2 
 -  7974701  مصاريف نقل وتصدير وتركيبات 

 5,9594,  79,4,07  عموالت 
 299,2,  1,,38,4  متنوعة مصاريف 

 539635,  3704070  مصاريف ايجار
 دعاية واعالن ومعارض

 
,,04,71 

 
633942, 

 ,,4996  07840,7  رسوم حكومية
 3,9222  ,487,,0  سفر وانتقال 

 5,9994  0174393  صيانة وإصالح 
 ,469,6  874078  بدل إجازة 
 259644  984970  تذاكر سفر
 249533  734,89  ة الخدمةمكافأة نهاي

 -  7,4198  وجبات اطعام للعاملين
 -  74797,  مستلزمات بيعية

 99,35  04703,  عالج طبي
 بريد وهاتف وانترنت 

 
,,4831 

 
599335 

 كهرباء ومياه
 

094139 
 

29,2, 

  
741774130 

 
295939,93 

 إستهالك أصول ثابتة ومستأجرة
 

,7847,7 
 

,3,9323 
 روفات مؤجلةإطفاء مص

 
- 

 
3,9,64 

 اإلجمالــــــــــي
 

7433,4777 
 

299439459 
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  م 5132ديسمبر  13
 كافة المبالغ باللاير السعودي
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 يصاسَف انبُع وانتىصَع : . 53

  

نهسُت انًُتهُت فٍ 
  و5132دَسًبش  13

ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 
 2114َد٠غّجش  31

 رواتب وأجور وما في حكمها
 

0480140,9 
 

5349,,2 
 -  7974701  مصاريف نقل وتصدير وتركيبات 

 5,9594,  79,4,07  عموالت 
 299,2,  1,,38,4  متنوعة مصاريف 

 539635,  3704070  مصاريف ايجار
 دعاية واعالن ومعارض

 
,,04,71 

 
633942, 

 ,,4996  07840,7  رسوم حكومية
 3,9222  ,487,,0  سفر وانتقال 

 5,9994  0174393  صيانة وإصالح 
 ,469,6  874078  بدل إجازة 
 259644  984970  تذاكر سفر
 249533  734,89  ة الخدمةمكافأة نهاي

 -  7,4198  وجبات اطعام للعاملين
 -  74797,  مستلزمات بيعية

 99,35  04703,  عالج طبي
 بريد وهاتف وانترنت 

 
,,4831 

 
599335 

 كهرباء ومياه
 

094139 
 

29,2, 

  
741774130 

 
295939,93 

 إستهالك أصول ثابتة ومستأجرة
 

,7847,7 
 

,3,9323 
 روفات مؤجلةإطفاء مص

 
- 

 
3,9,64 

 اإلجمالــــــــــي
 

7433,4777 
 

299439459 
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السنة المالية 

أرقام المقارنة

تقريب األرقام 

23

24

25

المصاريف العمومية واالدارية 22

ــى 31 ديســمبر  ــر 2015م إل ــة مــن 1 يناي ــم المالي ــي 31 ديســمبر مــن كل عــام والقوائ ــر وتنتهــي ف ــدأ مــن أول يناي تب
2015م.

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

تــم تقريــب األرقــام الظاهــرة بالقوائــم المالية إلى أقرب لاير ســعودي.

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2015م  
كافة المبالغ باللاير الســعودي
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إرتباطات وإلتزامات محتملة

األحداث الالحقة

األدوات المالية وإدارة المخاطر

26

27

28

ــتندية  ــادات مس ــع ، إعتم ــروض وأوراق دف ــكل ) ق ــى ش ــة عل ــات مصرفي ــاري وخدم ــل تج ــة تموي ــع إتفاقي ــدى المصن ل
ــة. ــوك محلي ــن بن ــان ( م ــات ضم ، خطاب

ــد  ــة وق ــوك محلي ــن بن ــتندية صــادرة م ــادات مس ــان واعتم ــات ضم ــة عــن خطاب ــة ناتج ــات محتمل ــع إلتزام ــى المصن عل
ــغ 503,964 لاير(. ــمبر 2014م مبل ــغ 438,570 لاير )31 ديس ــمبر2015م مبل ــي 31 ديس ــا ف ــغ رصيده بل

ــى  ــة إل ــل المؤسس ــم تحوي ــمبر 2015م ت ــي 31 ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــة للس ــم المالي ــخ القوائ ــق لتاري ــخ الح  بتاري
شــركة بســجل تجــاري رقــم 1131012302 وتبــدأ الســنة الماليــة اعتبــاراً مــن تاريــخ الســجل التجــاري للشــركة 

ــر 2016 م. 3 يناي ــق  1437/3/23هـــ المواف

مخاطــر االئتمان:
ــائر  ــر خس ــد الطــرف اآلخ ــى تكب ــؤدي إل ــا ي ــه مم ــاء بإلتزامات ــى الوف ــدرة طــرف عل ــدم مق ــان ع ــر االئتم ــل مخاط تمث
ــة  ــوك محلي ــدى بن ــه ل ــي حكم ــا ف ــد وم ــداع النق ــم إي ــان ، ت ــز جوهــري لمخاطــر االئتم ــدى الشــركة تركي ــس ل ــة، لي مالي
ــوق  ــي الس ــالء ف ــن عم ــي م ــكل رئيس ــرى بش ــة واألخ ــة التجاري ــم المدين ــتحق الذم ــع ، تس ــي مرتف ــف إئتمان ذات تصني

ــدرة. ــترداد المق ــة لالس ــا القابل ــا بقيمته ــم إظهاره ــد ت ــة وق المحلي

مخاطر الســيولة:
ــد  ــة، ق ــاألدوات المالي ــة ب ــة اإللتزامــات المتعلق ــن الســيولة الالزمــة لمقابل ــى تأمي هــي مخاطــر عــدم قــدرة منشــأة مــا عل
ــة،  ــه العادل ــارب قيمت ــة تق ــة بســرعة وبقيم ــع أحــد الموجــودات المالي ــى بي ــدرة عل ــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم الق تنت

ــك. ــد الحاجــة لذل ــالزم فــي الشــركة عن ــل ال ــر التموي ــر الشــركة مخاطــر الســيولة مــن خــالل التأكــد مــن توف وتدي

مخاطــر العمالت:
إن  األجنبيــة،  للعمــالت  الصــرف  أســعار  فــي  التغيــرات  بســبب  الماليــة  األدوات  قيمــة  فــي  التغيــر  مخاطــر  هــي 

جوهريــة.  غيــر  العمــالت  مخاطــر  إن  اإلدارة  وتعتقــد   ، الســعودي  بالــلاير  هــي  األساســية  الشــركة  معامــالت 

القيمــة العادلة:
ــك وبشــروط  ــي ذل ــة ف ــن أطــراف راغب ــا بي ــزام م ــداد إلت ــادل أصــل أو س ــا تب ــم بموجبه ــي يت ــة الت ــة العادل ــل القيم تمث
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.

مصنــع الصمعانــي للصناعات المعدنية )مؤسســة فردية(
إيضاحات حــول القوائم المالية 
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مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية
) مؤسســة فردية (

بريــدة – المملكة العربية الســعودية 
القوائــم المالية للســنة المنتهية في 

2014/12/31
وتقرير مراقب الحســابات
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مصنــع الصمعاني للصناعــات المعدنية
) مؤسســة فردية (

بريــدة – المملكة العربية الســعودية 
القوائــم المالية للســنة المنتهية في 

2013/12/31
وتقرير مراقب الحســابات
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