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 إتحاد مصانع األسالكشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة  القوائم المالیة
 (غیر مدققة)

 مراجع الحساباتالفحص المحدود لوتقریر  
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰ في ینتلفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھی

 

  

  

 صفحـة فھــرس

  

 -- تقریر فحص القوائم المالیة األولیة 

 ۱ قائمة المركز المالي األولیة 

 ۲ قائمة الدخل األولیة 

 ۳ قائمة التدفقات النقدیة األولیة

 ٤ األولیةالمساھمین قائمة التغیر في حقوق 

 ۹ – ٥ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
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 مصانع األسالكاتحاد شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

  قائمة المركز المالي األولیة
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰ كما في
 (لایر سعودي)

   م۲۰۱٦  م۲۰۱٥
 الموجودات    

 المتداولة موجوداتال    
 البنوكنقد بالصندوق ولدى   ۱۷۱٫٥۱٥٫٤٤۲  ۱٥۷٫۹٥۱٫۳٤۲
 صافيبال عمالء،  ۱۰٥٫۷۸۰٫٥۸٤  ۱٤۷٫٦٥۸٫۱۱۹
 ، صافيمخزون  ۱٥۸٫۸۲۲٫٤۸۸  ۹٥٫٦۳۸٫۳۷۹
 صافي أخرى، مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة  ۹٫۸۱۸٫۸٤٦  ۱٥٫٥۳۱٫۲۷٦
 أطراف ذات عالقة منمستحق   ۱٫٥٤۳٫۷۳٥  ۲٫٥۷۲٫۸۰۸

 إجمالي الموجودات المتداولة   ٤٤۷٫٤۸۱٫۰۹٥  ٤۱۹٫۳٥۱٫۹۲٤
 غیر المتداولة موجوداتال    

 ، صافيأصول ثابتة ومشروعات تحت التنفیذ )٥( ۱٥٥٫۱۳۲٫۳٤۰  ۱٦۰٫۰۳۷٫۳۲۰
 إجمالي الموجودات  ٦۰۲٫٦۱۳٫٤۳٥  ٥۷۹٫۳۸۹٫۲٤٤

     
 المساھمینوحقوق  المطلوبات    
 متداولةال المطلوبات    

 موردون  ۳۹٫۷۹۱٫۸۲۰  ٤۱٫۸۲٥٫۷۹۱
 صروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرىم  ۳٫۳٤۰٫۸٥۳  ۸٫۰٤۳٫۳۷٥
 مخصص الزكاة   ۸٫۰۲۹٫٦۳٦  ٤٫۸٦۷٫۰٥٤

 إجمالي المطلوبات المتداولة   ٥۱٫۱٦۲٫۳۰۹  ٥٤٫۷۳٦٫۲۲۰
 متداولةالغیر  المطلوبات    

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  ٦٫۹۸٤٫٤۹۱  ٥٫٦۹۲٫۹۳۷
 إجمالي المطلوبات  ٥۸٫۱٤٦٫۸۰۰  ٦۰٫٤۲۹٫۱٥۷

     
 المساھمینحقوق     

 س المالأر )۱( ٤۳۸٫۷٥۰٫۰۰۰  ٤۳۸٫۷٥۰٫۰۰۰
 نظامي حتیاطيإ  ٤۹٫۷۸۱٫۹٤۰  ٤۲٫٥٦۱٫۸۹۱
 رباح مبقاةأ  ٥٥٫۹۳٤٫٦۹٥  ۳۷٫٦٤۸٫۱۹٦

 المساھمینمجموع حقوق   ٥٤٤٫٤٦٦٫٦۳٥  ٥۱۸٫۹٦۰٫۰۸۷
 المساھمینمالي المطلوبات وحقوق إج  ٦۰۲٫٦۱۳٫٤۳٥  ٥۷۹٫۳۸۹٫۲٤٤

 
  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة )۱۰( ) إلى۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 
 المدیر المالي

 
 

 رئیس مجلس االدارة    الرئیس التنفیذي

 خالد سعد الكنھل    الشامخ عبد الكریم عبد هللا خالد بن الولید عبد العزیز
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 مصانع األسالكاتحاد شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

  األولیة الدخلقائمة 
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰في  ینتالثالثة والستة أشھر المنتھی تيلفتر
 (لایر سعودي) 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة ۱۰( ) إلى۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 
 

 
 المدیر المالي

 
 

 رئیس مجلس االدارة    الرئیس التنفیذي

 خالد سعد الكنھل    الشامخ عبد الكریم عبد هللا خالد بن الولید عبد العزیز
 
 

 
 
 
 
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰  م۲۰۱٦یونیو  ۳۰   
 

 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰
 

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰
 ٥۰۱٫۹٥۷٫۰۲۱  ٤۰٦٫٤٤۲٫۷٦٥  ۲٦۸٫۷٦۹٫۹۷۰  ۱۹٦٫۸۰٥٫۸۳۷  )۸( المبیعات

 )٤۳۹٫۱۲٥٫٥۳۱(  )۳۱۷٫٥۱۷٫٤٦۹(  )۲۳۰٫۹۷۳٫٤۲۰(  )۱٤۰٫۳٤۷٫۰۲۲(  )۸( تكلفة المبیعات

 ٦۲٫۸۳۱٫٤۹۰  ۸۸٫۹۲٥٫۲۹٦  ۳۷٫۷۹٦٫٥٥۰  ٥٦٫٤٥۸٫۸۱٥   الربح مجمل

 )۱۰٫۷۰۷٫٦۰٦(  )۱۳٫۸۱۷٫۹۹۰(  )٥٫٤۱٦٫۰۸٤(  )۷٫۲٥٥٫۳۰۲(   مصروفات بیع وتوزیع

 )۹٫۱۳۱٫۷٦۸(  )۱۰٫۸۰۳٫۹۱٤(  )٥٫۱۹٦٫۸۹۱(  )٥٫۰۸۳٫۲٤۷(   مصروفات عمومیة وإداریة

 ٤۲٫۹۹۲٫۱۱٦  ٦٤٫۳۰۳٫۳۹۲  ۲۷٫۱۸۳٫٥۷٥  ٤٤٫۱۲۰٫۲٦٦   ربح التشغیل من العملیات الرئیسیة

 ۷٦٥٫٤۹۹  )٤٥٦٫۳۰۰(  ٤۲٫۰٤۱  )۷۲۲٫٤٦۲(   إیرادات أخرى، صافي(مصروفات)/

 ٤۳٫۷٥۷٫٦۱٥  ٦۳٫۸٤۷٫۰۹۲  ۲۷٫۲۲٥٫٦۱٦  ٤۳٫۳۹۷٫۸۰٤   قبل الزكاة  صافي ربح الفترة

 )٤٫۸٦۷٫۰٥٤(  )۸٫۰۳۱٫۷۲٥(  )۲٫۲۹۱٫٥۱۳(  )٤٫۸۳۱٫۷۲٥(   زكاة مخصص

 ۳۸٫۸۹۰٫٥٦۱  ٥٥٫۸۱٥٫۳٦۷  ۲٤٫۹۳٤٫۱۰۳  ۳۸٫٥٦٦٫۰۷۹   الفترة صافي ربح

          ربحیة السھم من:

 ۰٫۹۸  ۱٫٤۷  ۰٫٦۲  ۱٫۰۱  )٦( العملیات الرئیسیة                       

 ۰٫۰۲  )۰٫۰۱(  ۰٫۰۰۱  )۰٫۰۲(  )٦( اإلیرادات االخرى
 ۰٫۸۹  ۱٫۲۷  ۰٫٥۷  ۰٫۸۸  )٦(                      الفترةربح  صافي
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 مصانع األسالكاتحاد شركة 

 (شركة مساھمة سعودیة)
  األولیةقائمة التدفقات النقدیة 

 )مدققة(غیر 
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰في  ةستة أشھر المنتھیلفترة ال

 )لایر سعودي( 
  م٦۲۰۱  م٥۲۰۱
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة    

 بعد الزكاة الفترةربح  صافي ٥٥٫۸۱٥٫۳٦۷  ۳۸٫۸۹۰٫٥٦۱
 تسویات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من    
 األنشطة التشغیلیة:     
 الثابتة األصول إھالك ۸٫۱۷٥٫۸٤۰  ۸٫۸٤٥٫۸۰٦ 

 زكاة مخصص ۸٫۰۳۱٫۷۲٤  ٤٫۸٦۷٫۰٥٤
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا ۱٫۹۳۰٫۰۲٤  ۷۳٤٫۱۸۰

 مخصصات أنتفى الغرض منھا --  )٦۰۰٫٥٤۸(
 مخصص أرصدة مدینة  ۳۲٤٫۲۱۰  --
 خامات مخزون قیمةإنخفاض  ۱۰٫۸۷٥٫۱۳۷  --

 مكافأة نھایة الخدمة ۸۱٥٫٦٦٤  ۹٥۷٫۸۸٥
 ثابتة أصولبیع  خسائر ۷۳۳٫۳۳۱  ۷٥٫۸۷٦

٥۳٫۷۷۰٫۸۱٤  ۸٦٫۷۰۱٫۲۹۷  
 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة   

 
 

 عمالء  ۱٤٫۲۷۰٫٤۰۳  )۲۸٫۹۰۷٫۰۳۳(
 مخزون )۷٤٫٤٥۰٫۷٤۰(  ٥۷٫۹۹۹٫۲۱۰ 
 مقدماً وأرصدة مدینة أخرىمصروفات مدفوعة  )۲٫٤۱٦٫۱٦٤(  )٤۲٤٫۰۰۷( 
 أطراف ذات عالقةمستحق من  )۱٫۳٤۸٫۱۸٥(  )۲٫۲٤٤٫۱٥۱( 

 موردون  ۷٫۷٤۹٫۸٦۱  )۹٫۰۱٦٫۲۰۲(
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى )۸۸۹٫۹٦۰(  ۱٫٦۱٥٫۹٦٦

 الزكاة المدفوعة )۱۰٫۲۱۲٫۳۷٥(  )۱۱٫۹۰٦٫۱۹۲(
 المدفوعةمكافأة نھایة الخدمة  )۱٦۸٫۰۸۱(  )۱٤٦٫۱٦۱(

 األنشطة التشغیلیة صافي النقدیة الناتجة من ۱۹٫۲۳٦٫۰٥٦  ٦۰٫۷٤۲٫۲٤٤
 التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة    

 ومشروعات تحت التنفیذ شراء أصول ثابتة )٤٫۱۲۲٫۳٦۳(  )٥٫٤۷۳٫۳٤۳( 
  متحصالت من بیع أصول ثابتة  ۱۱۲٫۰۰۰  ۳۰٫۰۰۰

 صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة اإلستثماریة )٤٫۰۱۰٫۳٦۳(  )٥٫٤٤۳٫۳٤۳( 
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة     
 توزیعات أرباح مدفوعة )۲۸٫٥۱۸٫۷٥۰(  )۲۱٫۹۳۷٫٥۰۰( 

 األنشطة التمویلیةالمستخدمة في  صافي النقدیة )۲۸٫٥۱۸٫۷٥۰(  )۲۱٫۹۳۷٫٥۰۰(
 النقدیة وما في حكمھاصافي التغیر في  )۱۳٫۲۹۳٫۰٥۷(  ۳۳٫۳٦۱٫٤۰۱

 النقدیة وما في حكمھا في بدایة الفترة ۱۸٤٫۸۰۸٫٤۹۹  ۱۲٤٫٥۸۹٫۹٤۱ 
 النقدیة وما في حكمھا في نھایة الفترة ۱۷۱٫٥۱٥٫٤٤۲  ۱٥۷٫۹٥۱٫۳٤۲ 

  
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة ۱۰( ) إلى۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من ( 
 

 المدیر المالي
 

 رئیس مجلس االدارة    الرئیس التنفیذي

 خالد سعد الكنھل    الشامخ عبد الكریم عبد هللا خالد بن الولید عبد العزیز
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 مصانع األسالكاتحاد شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 األولیة المساھمین قائمة التغیر في حقوق 
 )مدققة(غیر  

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰في  المنتھیةأشھر  الستة ةلفتر
  )لایر سعودي( 

 
     

مجموع حقوق 
 إیضاح رأس المال إحتیاطي نظامي أرباح مبقاة مساھمینال

 

      
      

 م۲۰۱٥ینایر  ۱الرصید في   ٤۳۸٫۷٥۰٫۰۰۰ ٤۲٫٥٦۱٫۸۹۱ ۲۱٫۹٤۲٫۹۹۱ ٥۰۳٫۲٥٤٫۸۸۲

 صافي ربح الفترة  -- -- ۳۸٫۸۹۰٫٥٦۱ ۳۸٫۸۹۰٫٥٦۱

 تسویات زكویة وضریبیة )۱( -- -- )۱٫۲٤۷٫۸٥٦( )۱٫۲٤۷٫۸٥٦(

 توزیعات أرباح )٤( -- -- )۲۱٫۹۳۷٫٥۰۰( )۲۱٫۹۳۷٫٥۰۰(

 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰الرصید في   ٤۳۸٫۷٥۰٫۰۰۰ ٤۲٫٥٦۱٫۸۹۱ ۳۷٫٦٤۸٫۱۹٦ ٥۱۸٫۹٦۰٫۰۸۷

      
      

 م۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في   ٤۳۸٫۷٥۰٫۰۰۰ ٤۹٫۷۸۱٫۹٤۰ ۲۸٫٦۳۸٫۰۷۸ ٥۱۷٫۱۷۰٫۰۱۸

 صافي ربح الفترة  -- -- ٥٥٫۸۱٥٫۳٦۷ ٥٥٫۸۱٥٫۳٦۷

 توزیعات أرباح )٤( -- -- )۲۸٫٥۱۸٫۷٥۰( )۲۸٫٥۱۸٫۷٥۰(
 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰الرصید في   ٤۳۸٫۷٥۰٫۰۰۰ ٤۹٫۷۸۱٫۹٤۰ ٥٥٫۹۳٤٫٦۹٥ ٥٤٤٫٤٦٦٫٦۳٥

 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة ۱۰( ) إلى۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 

 

 

 

 
 المدیر المالي

 
 

 رئیس مجلس االدارة    الرئیس التنفیذي

 خالد سعد الكنھل    الشامخ عبد الكریم عبد هللا خالد بن الولید عبد العزیز
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 مصانع األسالكتحاد اشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰
 التنظیم والنشاط .۱

 ۱۰۱۰۰۷۹۱۹٥الشركة) بموجب السجل التجاري رقم (-شركة مساھمة سعودیة كشركة إتحاد مصانع األسالك تأسست 
م). ھذا ویبلغ رأس مال الشركة المكتتب فیھ والمدفوع بالكامل ۱۹۹۰أكتوبر  ۹ھـ (الموافق ۱٤۱۱ربیع األول  ۲۰بتاریخ 

ت ریاال ۱۰سھم بقیمة  ٤۳٫۸۷٥٫۰۰۰ملیون لایر سعودي مقسماً إلى  ٤۳۸٫۷٥في تاریخ القوائم المالیة األولیة المرفقة 
 سھم.سعودیة لكل 

المساھم األجنبي بالشركة استقالتھ من عضویة مجلس إدارة الشركة كما قام بالتصرف في جمیع  م قدم۲۰۱٤خالل شھر یونیو
دایة ب لشركة سعودیة خاضعة للزكاة فقط وضریبة الدخلأسھمھ بالشركة لتتحول الشركة من شركة مختلطة خاضعة للزكاة 

ك التخارج ووفقاً لما یقتضیھ معیار المحاسبة السعودي الخاص بالزكاة، فقد تم إحتساب مصروف ونظراً لذل.من ذلك التاریخ
 ذلك التاریخ وتحمیلھ على قائمة الدخل.  من الزكاة

غرض الشركة ھو إنتاج وتسویق أسالك تربیط (لبانة) وأسالك تربیط معدنیة للخرسانة وقضبان حدید التسلیح وشبك حدید 
لب مطلیة ومسحوبة ومجلفنة وأشرطة تربیط معدنیة وأسالك وأشرطة تربیط بالستیكیة وأسالك لحام التسلیح وأسالك ص

یة ومفصالت حدید ونجارة وصلبأكسجین وقضبان وعالقات مالبس معدنیة وشبكات أسوار وأسالك شائكة ومسامیر خشب 
  .وزوایا ومبسطات وإستعدال وتقطیع حدید التسلیح وصھر ودرفلة الحدید

 .۱۱۳۸۳الریاض  ۳٥٥۲۰۸المقر الرئیسي للشركة في مدینة الریاض، ص.ب یقع 
والتي تم تعدیل اسمائھا بدون تغییر في أرقام السجالت  تتضمن القوائم المالیة األولیة المرفقة حسابات الشركة وفروعھا

 واألتي بیانھا: التجاریة لھا
 التجاريرقم السجل  التعدیل بعد الفرعاسم  التعدیل قبل الفرعاسم 

المصنع السعودي لألسالك المجلفنة والشائكة وشبك السیاج والمسام 
 الریاض –

 ۱۰۱۰۰٤۳۲۰۹ ریاض الثانيالفرع -شركة اتحاد مصنع األسالك

 ٤۰۳۰۱۳۰۲٤۰ فرع جدة-شركة اتحاد مصنع األسالك جدة –المصنع السعودي لألسالك وأعمدة شبك التسویر 
 ۱۱۳۱۰۱٤۷٦۰ فرع بریدة-شركة اتحاد مصنع األسالك بریدة –المعدنیة المصنع السعودي لألسالك 

 ٥۸٥٥۰۲٥۸۲٤ فرع خمیس مشیط-شركة اتحاد مصنع األسالك خمیس مشیط –المصنع السعودي لألسالك وأعمدة شبك التسویر  
 ۱۰۱۰۱٦۷٦٤۲ ریاض االولالفرع -شركة اتحاد مصنع األسالك الریاض –مصنع الریاض ألسالك التربیط 

 ۱۰۱۰۱۷۹۷۳۲ ریاض الثالثالفرع -شركة اتحاد مصنع األسالك الریاض –مصنع الصغیر لعالقات المالبس 
 ۱۰۱۰۳۸٥٥۱۹ الریاض –ماس للحدید  الریاض –ماس للحدید 

 أسس اإلعداد  .۲
 المعاییر المحاسبیة المطبقة     )أ(

 األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.تم إعداد القوائم المالیة األولیة وفقاً لمعیار التقاریر المالیة 
جب أن تتم ، ویالمدققةال تتضمن القوائم المالیة األولیة كافة المعلومات واإلیضاحات التي تظھر في القوائم المالیة السنویة 

 دیسمبر ۳۱ي للسنة المنتھیة ف مدققةالفي ضوء المعلومات واإلیضاحات التفصیلیة الواردة في القوائم المالیة السنویة  تھائراق
 .م۲۰۱٥

 إن نتائج الفترة األولیة قد ال تكون مؤشراً دقیقاً لنتائج األعمال السنویة.
 وفقاً للنظام األساسي للشركة تبدأ السنة المالیة للشركة في أول ینایر من كل عام وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من نفس العام.

 أسس القیاس  )ب(
 وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة. ،ئم المالیة األولیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةتم إعداد القوا

 عملة العرض والنشاط  )ج(
 .یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة بالریاالت السعودیة التي تمثل عملة النشاط للشركة

 استخدام الحكم والتقدیرات )د(
اسات التي قد تؤثر في تطبیق السی تفتراضاواالالحكم والتقدیرات  ستخدامایتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة من اإلدارة 

وبالرغم من أن ھذه التقدیرات مبنیة على المعلومات  .وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات
  .ى اإلدارة، فإنھ من الممكن أن تختلف النتائج الفعلیة النھائیة عن ھذه التقدیراتواألحداث الحالیة المتوفرة لد

المتعلقة بھا على أساس مستمر، ویتم إظھار أثر التغییرات في التقدیرات المحاسبیة في  تفتراضاواالتتم مراجعة التقدیرات 
 .شركةال فترات المستقبلیة التي تتأثر بھاالفترة محل الفحص وال
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 مصانع األسالكتحاد اشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 )دققة(غیر م  

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
إن السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة للشركة، تتفق مع تلك المبینة في القوائم المالیة 

 . م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱السنویة المدققة للسنة المنتھیة في 
 وفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة:

 لنقدیة وما في حكمھاا )أ(
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة األولیة تتكون النقدیة وما في حكمھا من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك 

 للشركة بدون أیة قیود. وتكون متاحةوالتي تستحق خالل ثالثة شھور أو اقل 
 عمالء )ب(

تساب الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم احتظھر أرصدة العمالء بصافي قیمتھا القابلة للتحقق بعد خصم مخصص مقابل 
خصص ویدرج الم مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا بناًء على أعمار الدیون وخبرة الشركة السابقة في تحصیلھا

 . یتم إعدام الدیون المشكوك في تحصیلھا عند التحقق من عدم إمكانیة تحصیل ھذه الدیون.الناتج بقائمة الدخل
 المخزون )ج(

القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. وتتمثل صافي القیمة الممكن تحقیقھا فى ثمن  صافيالمخزون بالتكلفة أو تظھر بنود 
البیع الفعلي أو التقدیري للمخزون خالل نشاط الشركة العادي ناقصاً تكلفة إكمال إنتاج المخزون (إذا كان یحتاج إلى 

 بیع المخزون.إكمال) وكافة المصروفات الضروریة المتوقع تكبدھا ل
نتاج إلاتكلفة المواد الخام وقطع الغیار والمھمات بطریقة المتوسط المرجح. یتم تحدید تكلفة اإلنتاج التام و احتسابیتم 

اد على أساس المتوسط المرجح باإلضافة إلى تكلفة المو احتسابھاتحت التشغیل بحیث تشمل تكلفة المواد الخام التي تم 
فات التشغیل غیر المباشرة. یتم تكوین مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة عند وجود واألجور المباشرة ومصرو

 حاجة لذلك.
 األصول الثابتة  )د(

ن تكلفة .  وتتضموجدت)نخفاض في القیمة (إن بالتكلفة بعد خصم اإلھالك المتراكم وخسائر اال األصول الثابتةتظھر 
األصل تكلفة الشراء باإلضافة إلى كافة التكالیف المباشرة التي یتم إنفاقھا على األصل لیصل إلى مكانھ المحدد  إقتناء

قتصادیة استخدام. یتم رسملة التكالیف الالحقة التي تنفق على األصل إذا ترتب علیھا منافع بالحالة التي تجعلھ صالحاً لال
در لألصل أو العمر اإلنتاجي المقدر لھ وكافة النفقات األخرى یتم إثباتھا بقائمة مستقبلیة تزید من األداء المعیاري المق

 الدخل فور حدوثھا.  
ركة خالل الش وقد قامت ھالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصلالحتساب ااتتبع الشركة طریقة القسط الثابت في 

 :كما یلي والمعدات لتصبحت الفترة بإعادة تقدیر العمر اإلفتراضي المقدر لبعض اآلال
 العمر التقدیري المعدل قبل التعدیل العمر التقدیري البند

 ۳۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳     مباني وإنشاءات
 ۲۰ إلى ۲من  ۱۰                                       آالت ومعدات

 ٤ ٤ سیارات 
 ٦٫٦٦ ٦٫٦٦ عدد وأدوات

 ٦٫٦٦ ٦٫٦٦ أثاث ومفروشات ومعدات مكتبیة
 

  لقیمة ا یتم إثبات أرباح أو خسائر استبعاد أو تخرید األصول الثابتة المتمثلة في الفرق بین متحصالت البیع وصافي
 الدفتریة لألصل في قائمة الدخل.

 لموردونا(ھـ)    
درت بھا صیتم إثبات المطلوبات للمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع والخدمات التي تم الحصول علیھا، سواء 

 فواتیر من المورد أم ال.
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  )و(

مخصص مكافأة نھایة الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة السعودیة على أساس الفترة التي  احتسابیتم 
 استخدامتم وی الدخل.ویتم إدراج تدعیم مبلغ المخصص بقائمة  وفقا للمزایا الحالیة للعامل أمضاھا العامل في خدمة الشركة

 عند تركھ للعمل. الخدمةالعامل لمكافأة ترك  استحقاقھذا المخصص عند 
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 مصانع األسالكتحاد اشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 )مدققة(غیر 

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

 الھامة (یتبع):السیاسات المحاسبیة  .۳
 

 المخصصات  )و(
(قانونیة أو تعاقدیة) ظھرت نتیجة ألحداث  الشركة التزاماتیتم تسجیل مخصص في القوائم المالیة عندما یكون على 

 ماللتزاالتسویة ھذه المطلوبات ویمكن تقدیر مبلغ  اقتصادیةوقعت في فترات سابقة قد تنتج عنھا تدفقات خارجة لمنافع 
 بشكل معقول.

  المعامالت بالعملة األجنبیة )ز(
یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة وقت حدوث تلك المعامالت. 

في تاریخ المركز المالي فیتم تحویلھا إلى القائمة أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة 
السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المركز المالي وتدرج مكاسب أو خسائر فروقات أسعار الصرف اللایر 

 كمصروفات أو إیرادات في قائمة الدخل.
 تحقق المبیعات )ح(

یتم تسجیل اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن البضاعة للعمالء بعد تخفیض ھذه اإلیرادات بمقدار الخصومات 
 استحقاقھا.ویتم إثبات اإلیرادات األخرى عند  منوحة.الم

 المصروفات )ط(
مصروفات البیع والتوزیع تمثل المصروفات الناتجة عن مجھودات وظائف بیع وتوزیع منتجات الشركة. كافة 

وزیع یتم ت وإداریة.المصروفات األخرى بخالف تكلفة المبیعات وأعباء التمویل یتم تصنیفھا كمصروفات عمومیة 
زم األمر، واإلداریة إن ل والمصروفات العمومیةمصروفات المشتركة بین تكلفة المبیعات ومصروفات البیع والتوزیع ال

 على أساس منتظم وثابت.
  مخصص الزكاة )ي(

طلبات وفى ضوء مت الزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیة مصلحة ألنظمةإثبات مخصص الزكاة وفقاً وقیاس  یتم
. ھذا لالناتج على قائمة الدخ ویدرج المخصص معیار الزكاة السعودي الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

یة فروقات أمخصص الزكاة في السنة المالیة التي یتم خاللھا إعتماد الربط النھائي ویتم إثبات أیة فروقات في ویتم تسویة 
 فيرات بالتغی خاصةوفق متطلبات معیار العرض واإلفصاح العام البقائمة الدخل الربط النھائي بین مخصص الزكاة و

 .الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین المحاسبیةالتقدیرات 
 اإلیجارات التشغیلیة )ك(

اإلیجار، ویتم  على فترة عقود یتم تحمیل مصروفات عقود التأجیر التشغیلیة على قائمة الدخل وفقاً لطریقة القسط الثابت
إثبات الخصومات المستلمة على عقود اإلیجار في قائمة الدخل األولیة كخصمیات من إجمالي مصروف اإلیجار على 

 مدة فترة اإلیجار.
  األدوات المالیة  )ل(

ة، وتعكس لألدوات المالییتم تسجیل الموجودات والمطلوبات المالیة عندما تصبح الشركة طرفاً في االتفاقیات التعاقدیة 
القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة التي تظھر في القوائم المالیة قیمتھا العادلة تقریباً. وتحدد القیمة العادلة 

 على أساس األدلة الموضوعیة المتوفرة في تاریخ القوائم المالیة.
  توزیعات األرباح  )م(

في الفترة التي یتم اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. كما یتم قید األرباح  كالتزاماتیتم إثبات توزیعات األرباح المرحلیة 
فیھا التوزیع وتعرض التوزیعات الحقاً على الجمعیة العامة للمساھمین للمصادقة الموزعة النھائیة في السنة التي یتم 

 علیھا.
 ربحیة السھم )ن(

ربح  وصافيالمصروفات واإلیرادات األخرى ات الرئیسیة ویتم تحدید ربحیة السھم لكل من صافي الربح من العملی
كما یراعى تعدیل أرقام المقارنة بأثر إصدار / العام الفترة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 

 أیة أسھم مجانیة.
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 تحاد مصانع األسالكاشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 )مدققة(غیر  
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰
 (لایر سعودي) 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 التقاریر القطاعیة  )س(

یتم عرض معلومات القطاعات فیما یتعلق بأعمال الشركة. ویعتمد النموذج الرئیسي للتقاریر القطاعیة على قطاعات األعمال 
 یتم تحدیدھا من إدارة الشركة ووفقاً للشكل العام لھیكل التقاریر الداخلیة بالشركة.بالشركة والتي 

 توزیعات أرباح .٤

جمادي  ۱٤وبموجب توصیة مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ  م۲۰۱٦من عام  االولقامت الشركة خالل الربع 
لعام  الثانيلایر عن أرباح النصف  ۲۸٫٥۱۸٫۷٥۰بتوزیع أرباح مرحلیة بلغت  م۲۰۱٦ فبرایر ۲۳الموافق  ھـ۱٤۳۷ اآلخر

 . على أن تصرف لمالكي األسھم المقیدین بنھایة تداول یوم إنعقاد الجمعیة العامةلایر سعودي لكل سھم ۰٫٦٥بواقع  م۲۰۱٥
الجمعیة  م.وقد أقرت۲۰۱٦ مارس ۳۰الموافق  ھـ۱٤۳۷جمادي اآلخر  ۲۱بتاریخ  العادیة للسادة مساھمي الشركة المنعقدة

 العامة ھذا التوزیع.

جمادى  ٥م وبموجب توصیة مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ ۲۰۱٥من عام  األولقامت الشركة خالل الربع 
 الثانيلایر عن أرباح النصف  ۲۱٫۹۳۷٫٥۰۰م بتوزیع أرباح مرحلیة بلغت ۲۰۱٥ فبرایر ۲٤ھـ الموافق ۱٤۳٦األولى 

. على أن تصرف لمالكي األسھم المقیدین بنھایة تداول یوم إنعقاد الجمعیة لایر سعودي لكل سھم ۰٫٥م بواقع ۲۰۱٤لعام 
 .م۲۰۱٥مایو  ۳ھـ الموافق ۱٤۳٦رجب  ۱٤بتاریخ  الغیر العادیة للسادة مساھمي الشركة المنعقدة العامة

بتوزیع أرباح مرحلیة  م۲۰۱٦یولیو۱۸ ھـ الموافق۱٤۳۷ل شوا ۱۳بتاریخ أوصى مجلس إدارة الشركة باجتماعھ المنعقد 
. على أن لایر سعودي لكل سھم واحدبواقع  م۲۰۱٦لعام  االولعن أرباح النصف  سعودي لایر ٤۳٫۸۷٥٫۰۰۰بلغت 

 .م۲۰۱٦یولیو  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۳۷شوال  ۲۳تصرف لمالكي األسھم المقیدین بنھایة تداول یوم 

 األصول الثابتة .٥

ألصول البعض بنود  االنتاجيتم إعادة تقدیر العمر م. ۲۰۱٦فبرایر  ۲۳على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ  بناءاً 
  د.-۳كما ھو مشار إلیھ في إیضاح  م۲۰۱٦الثابتة وذلك بدایة من شھر ینایر 

 الخاص بھذه األصول وذلك كما یلي: الفترةمما ترتب علیھ تعدیل مصروف إھالك 
 )الدخلالفرق (األثر على قائمة  بعد إعادة التقدیر الفترةإھالك  قبل إعادة التقدیر إھالك الفترة

۸٫۷۷۱٫۸۰۰ ۸٫۱۷٥٫۸٤۰ ٥۹٥٫۹٦۰ 

 ربحیة السھم .٦

والبالغة  السنةعلى أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل م ۲۰۱٦ یونیو ۳۰كما في تم احتساب ربحیة السھم 
 ).ملیون سھم ٤۳٫۸۷٥٫۰۰۰: م۲۰۱٥سھم ( ٤۳٫۸۷٥٫۰۰۰

 المحتملة المطلوباتالرأسمالیة و ترتباطااال .۷

 ۹۹۰من إجمالي أعمال تبلغ  لایر سعودي ألف ۳٤۰ مبلغ م۲۰۱٦ یونیو ۳۰كما في  بلغت االرتباطات الرأسمالیة للشركة
وھذه االرتباطات  )لایر سعوديملیون  ۱۳٫۷من إجمالي أعمال تبلغ  ملیون لایر سعودي ۱٫۸: م۲۰۱٥سعودي ( لایرألف 

 ومعدات.عن بنود تورید خطوط إنتاج وآالت 

) عن ضمانات ملیون لایر سعودي ٤۷: م۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۳۹ مبلغللشركة بلغت إجمالي المطلوبات المحتملة كما 
 .واعتمادات مستندیة بنكیة
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 تحاد مصانع األسالكاشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 )مدققة(غیر  
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

 (لایر سعودي)
 التقاریر القطاعیة .۸

 :شركةللفي مجاالت مختلفة من التصنیع، وفیما یلي بیان بالتقاریر القطاعیة  الشركةیتمثل نشاط 
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في كما في وللفترة المنتھیة     

  اإلنشاء والبناء قطاع  القطاع المدني  المجموع
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي

 أصول ثابتة، بالصافي ۷۷٫٦۳۱٫۷٦۷  ۷۷٫٥۰۰٫٥۷۳  ۱٥٥٫۱۳۲٫۳٤۰

 المبیعات ۳۲۷٫۹۳۲٫۹۸٤  ۷۸٫٥۰۹٫۷۸۱  ٤۰٦٫٤٤۲٫۷٦٥

 تكلفة المبیعات )۲٦۸٫۸۲٥٫۰۳٤(  )٤۸٫٦۹۲٫٤۳٥(  )۳۱۷٫٥۱۷٫٤٦۹(

 مجمل الربح ٥۹٫۱۰۷٫۹٥۰  ۲۹٫۸۱۷٫۳٤٦  ۸۸٫۹۲٥٫۲۹٦
 م٥۲۰۱ یونیو ۰۳ في كما في وللفترة المنتھیة     

 أصول ثابتة، بالصافي ۷۸٫۸۳۷٫۲۸۰  ۸۱٫۲۰۰٫۰٤۰  ۱٦۰٫۰۳۷٫۳۲۰
 المبیعات ٤۱۳٫٥٤۰٫٦۹٥  ۸۸٫٤۱٦٫۳۲٦  ٥۰۱٫۹٥۷٫۰۲۱

 تكلفة المبیعات )۳۸۰٫۰۹۱٫۷۹۱(  )٥۹٫۰۳۳٫۷٤۰(  )٤۳۹٫۱۲٥٫٥۳۱(
 مجمل الربح ۳۳٫٤٤۸٫۹۰٤  ۲۹٫۳۸۲٫٥۸٦  ٦۲٫۸۳۱٫٤۹۰

یتضمن قطاع اإلنشاء والبناء أنشطة حدید التسلیح، شبك صب األرضیات، المسامیر بمقاساتھا، شبك السیاج واألسالك الشائك 
وأسالك التربیط كما یتضمن القطاع المدني أنشطة تصنیع أسالك تربیط األعالف (اللبانة)، عالقات المالبس المعدنیة والمغطاة، 

 .األسرة والدبابیس المعدنیةشبك 

طاعات على ق المتداولة نظراً لطبیعة عمل الشركة وھیكل إدارتھا فإنھ من غیر الممكن عملیاً تخصیص بنود الموجودات والمطلوبات
  التشغیل المختلفة كما تقع كافة موجودات الشركة داخل المملكة العربیة السعودیة وال توجد أیة إیرادات متعلقة بالتصدیر.

 مستجدات أخرى .۹

 منتجات الطاقة وأثر ذلك على وتعریفات باإلشارة الي قرارات مجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة بخصوص زیادة أسعار
م في ۲۰۱٦م فإنھ من غیر المتوقع وجود تأثیر جوھري على نتائج أعمال الشركة خالل عام ۲۰۱٦نتائج أعمال الشركة خالل عام 

 علومات المتوفرة حالیا.ظل البیانات والم

 اعتماد القوائم المالیة .۱۰
  

 .م۲۰۱٦ یولیو ۱۸ الموافق ھـ۱٤۳۷ شوال ۱۳ بتـاریخ اإلدارةمجلس  من قبلاألولیة ھذه القوائم المالیة  اعتماد تم
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