
 
 

 
 
 
 
 

 )معدنية(الشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن 
 

  القوائم املالية األولية
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١لفتريت الثالثة أشهر املنتهيتني يف 

  احلساباتفحص ملراجعيوتقرير 



 
 
 
 
 
 
 

 فحص للقوائم املالية األوليةتقرير 
 

 اىل مسامهي 
 :)معدنية (الشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن  

 
ا يف   ـكم")  الشركـة(" )" معدنية"( الوطنية لتصنيع وسبك املعادن  للشركة املرفقة األولية  لقد فحصنا قائمة املركز املايل   

ذلك التاريخ مبا فيها      يف والتدفقات النقدية األولية لفترة الثالثة أشهر املنتهية   وقوائم العمليات٢٠٠٦ مارس ٣١
   القوائم املالية    مت فحصلقد     . األولية مسؤولة عن القوائم املالية   الشركة دارة  إترب تع. اإليضاحات املوجزة املتعلقة ا   

 من قبل مراقيب حسابات آخرين  ٢٠٠٥ مارس  ٣١يف   ولفترة الثالثة أشهر املنتهية٢٠٠٥ مارس ٣١األولية كما يف  
 جوهريـة يتعني إدخاهلا على     وجود أيـة تعديالت والذي يفيد بعدم ٢٠٠٥ أبريل ٥ املؤرخ يف در تقريرهم  ـوالذين ص

 .  يف اململكة العربية السعودية   القوائم لكي تتفق مع معايري احملاسبـة املتعارف عليها    هذه 
 

يتكون الفحص      . عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني   فحص التقارير املالية األولية الصادر     ار يعملمت فحصنا وفقاً   
أساسية من تطبيق إجراءات حتليلية على املعلومات املالية واالستفسار من األشخاص        احملدود للمعلومات األولية بصفة    

يعد هذا الفحص أقل نطاقا من عملية املراجعة اليت تتم وفقا ملعايري املراجعـة      . املسؤولني عن األمور املالية احملاسبية 
اء الرأي حول القوائم املالية ككل، وعليه فإننا ال         واليت دف أساسا اىل إبد    يف اململكة العربية السعودية   املتعارف عليها   

 . نبدي مثل هذا الرأي  
 

األولية   وبناء على الفحص الذي قمنا به، مل يتبني لنا وجود أيـة تعديالت جوهريـة يتعني إدخاهلا على القوائم املاليـة       
ي تتفق مع معايري احملاسبـة املتعارف       لكيف ذلك التاريخ    ولفترة الثالثة أشهر املنتهية  ٢٠٠٦ مارس  ٣١ كما يف   املرفقة
 . يف اململكة العربية السعودية مبا يتالئم مع ظروف الشركة      عليها

 
 ـاه  ـ وشرك دـاجلريـ

 أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز 
 
 

______________ 
 ري ـد إبراهيم شك ـولي

 ٣٢٩ترخيص رقم 
 
ـ ١٤٢٧ ربيع األول  ١٠   ه
 )٢٠٠٦ أبريل ٨(

 



 )معدنية(يع وسبك املعادن الشركة الوطنية لتصن
 )شركة مسامهة سعودية(

 
  األوليةقائمة املركز املايل 

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١كما يف 
  )بآالف الرياالت السعودية(

  )غري مدققة(
 

           ٢٠٠٥        ٢٠٠٦   
 املوجودات

 :موجودات متداولة
  ٣٢,٣٥٨   ١٢,٧٤٢  وما مياثلهنقد  
  ٢٦,٥٦٤   ٣٦,٩١٧   صايف-الذمم املدينة  
  ٦٣,٥٨٥   ٦٢,٣٩٥   صايف-املخزون  
   ٦,٢١٤   ٢,٧٧٠  أخرىوموجودات مدفوعات مقدمة  
  ١٢٨,٧٢١   ١١٤,٨٢٤  جمموع املوجودات املتداولة  
 

 ٤,١٥٠   -     استثمارات يف سندات
 ٤٣١   ٤٣١  )١إيضاح (استثمارات يف شركة 

  ١١٧,٣٥١   ١١١,٧٩٨   صايف-املمتلكات واملصنع واملعدات 
   ٣,٣٠٩   ٣,٠٩٢  موجودات غري ملموسة

   ٢٥٣,٩٦٢   ٢٣٠,١٤٥  اموع  
 املطلوبات وحقوق املسامهني

 :مطلوبات متداولة
  ٤١,١٧٦   ١٨,٨٥٨  أوراق دفع 
  ٧,٨٧١   ٥,٥٦٨   ذمم دائنة 
  ١٠,٠٠٠   ١٠,٠٠٠  اجلزء املتداول من دين طويل األجل 
  ٥,٧٠٠   ٥,٦٥٦  لوبات أخرىومطمصروفات مستحقة  
 

   ٦٤,٧٤٧   ٤٠,٠٨٢  جمموع املطلوبات املتداولة  
  ٤٩,٧٢٠   ٣٩,٧٢٠   اجلزء غري املتداول-دين طويل األجل 

   ٤,٣٦٩   ٥,١١٣   مكافأة اية اخلدمةخمصص 
  ١١٨,٨٣٦   ٨٤,٩١٥  جمموع املطلوبات  
 

  )٣إيضاح (  حمتملة وتعهداتالتزامات
 

 :مهنيحقوق املسا
  مليون سهم ٢,٥يتألف من  (رأس املال 
  ١٢٥,٠٠٠  ١٢٥,٠٠٠  )٢ و ١إيضاح ) ( ريال للسهم٥٠بقيمة إمسية   
  ٣٠٩   ٢,٢٥٣  احتياطي نظامي 
  -   ٢,٢٥٣  احتياطي اتفاقي 
   ٩,٨١٧   ١٥,٧٢٤    أرباح مبقاة 
   ١٣٥,١٢٦   ١٤٥,٢٣٠  جمموع حقوق املسامهني  
  ٢٥٣,٩٦٢   ٢٣٠,١٤٥  اموع  
 

  األولية  ال يتجزأ من هذه القوائم املاليةجزءاًاملرفقة املوجزة  اإليضاحاتتعترب 
 

-  ٢  - 



 )معدنية(الشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن 
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 العمليات األولية قائمة 

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ يف املنتهيتني لفتريت الثالثة أشهر
 )السهم) خسارة( ما عدا ربح ياالت السعوديةبآالف الر(

 )غري مدققة(
 

          ٢٠٠٥      ٢٠٠٦  
 

 ٤٢,٧٢٧   ٤٧,٣٣٦        صايف املبيعات
  )٣٣,١٢٧(  )٤٦,٠١٩(       تكلفة املبيعات

 
 ٩,٦٠٠   ١,٣١٧        اإلمجايلالربح 

 
 )١,٠٤٩(  )١,٨٠٧(       وتسويقمصروفات بيع 

  )١,٤٨٥(  )١,٣٥٠(       داريةمصروفات عمومية وإ
 

 ٧,٠٦٦   )١,٨٤٠(       من العمليات) اخلسارة(الربح 
 

 )٢٤٣(  )٣٢٠(        ماليةنفقات
  ٧٢٨   ٢٥٩         صايف-أخرى 

 
 ٧,٥٥١   )١,٩٠١(       قبل الزكاة) اخلسارة(الربح 

 
  )٥١٩(  )٣٩٦(       الزكاة الشرعية

 
  ٧,٠٣٢   )٢,٢٩٧(       )اخلسارة(صايف الربح 

 
  ٠,٥٦   )٠,١٨(     )٢إيضاح ( بالريال السعودي -السهم ) خسارة(ربح 

 
 
 
 

  األولية  ال يتجزأ من هذه القوائم املاليةجزءاً املرفقة  املوجزةتعترب اإليضاحات
 
 
 
 
 

- ٣ - 



 )معدنية(الشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن 
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 األولية قات النقدية قائمة التدف
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ يف لفتريت الثالثة أشهر املنتهيتني

 )بآالف الرياالت السعودية (
 )غري مدققة(

 
 

           ٢٠٠٥        ٢٠٠٦  
 

 : العمليات أنشطةالتدفقات النقدية من
  ٧,٠٣٢   )٢,٢٩٧( الربح) اخلسارة(صايف 

  النقد  صايفمع) اخلسارة( صايف الربحتعديالت لتسوية 
 :الناتج عن العمليات 
 -      )٥٦( أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات 
 ٢,٠٤٣   ٢,٢٤٣   استهالك 
 ٢٩٠   ٣٤٩    طفاءإ 
 :تغيريات يف 
 )٢,٧٦٢(  )٦٣٧( ذمم مدينة  
 )٢٧,٤٠٠(  ١,٧٣٦  املخزون  
 )١,١٤٣(  )٧٣٢(  أخرىوموجودات متداولةمدفوعات مقدمة   
 ٢٧,١٨٩   ٢,٦٥٢  ذمم دائنةأوراق دفع و  
 )٣٧١(  )٢٢٨( مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  
  ٥٨   ١٥٩   اخلدمةايةخمصص مكافأة   
 

  ٤,٩٣٦   ٣,١٨٩   أنشطة العمليات  الناتج عنصايف النقد
 

 : االستثمارأنشطةالتدفقات النقدية من 
 )١٢,٠١٧(  )٣١٠( ومعداتومصنع ضافات على ممتلكات إ

  -      ٢١١  استبعاد ممتلكات ومعداتمتحصالت 
 

  )١٢,٠١٧(  )٩٩(  االستثمارأنشطة  املستخدم يفصايف النقد
 

 -  التمويلأنشطة املستخدمة يفالتدفقات النقدية 
  )٨٤٤(  -     تسديد قروض طويلة األجل

 
 )٧,٩٢٥(  ٣,٠٩٠  وما مياثلهصايف التغيري يف نقد 

 
  ٤٠,٢٨٣   ٩,٦٥٢  الفترة دايةب كما يف وما مياثلهنقد 

 
  ٣٢,٣٥٨   ١٢,٧٤٢  الفترة كما يف اية وما مياثلهنقد 

   
  األولية  ال يتجزأ من هذه القوائم املاليةجزءاً املرفقة اإليضاحات املوجزةتعترب 

     
-  ٤  - 



 )معدنية(الشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن 
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 األولية حول القوائم املالية زة موجيضاحات إ

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ يف لفتريت الثالثة أشهر املنتهيتني
 )غري مدققة(

________________________________________________________ 
 
 عماهلا أ وطبيعة الشركة -١
 

 الوزاري رقم مبوجب القرار") الشركة (")معدنية (الشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن   تأسست  
وسجلت كشركة مسامهة سعودية   ) ١٩٩٠ يونيو ١٧( هـ١٤١٠/ ٢٣/١١ بتاريخ ص/٦٠٢

 مارس ٣ (هـ١٤١١ مجادى األوىل ١٦ بتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٢٢٥١مبوجب السجل التجاري رقم 
 .اجلبيل الصناعية الصـادر يف مدينة  ) ١٩٩٠

 
وبة، سلك نوابض، اسالك تقوية   تتلخص أغراض الشركة الرئيسية يف انتاج وبيع اسالك احلديد املسح    

مربومة للكهرباء، اسالك تقوية مربومة للخرسانة سابقة الشد، سلك تسليح، وأسالك حلام ومسامري 
 . وبراغي حديد صلب وخاصة

 
أكملت الشركة مشروع االنتاج الثاين ألسالك تقوية مربومة للخرسانة سابقة الشد وأسالك نوابض      

بدأت هذه املنشآت أعمالـها .   مليون ريال سعودي١٦,٨ـة قدرها واملنشآت املتعلقة ا بتكلف
 . ٢٠٠٥ أبريل ١يف 

 
، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على نشرة إصدار زيادة    ٢٠٠٦ مارس ٢٨كما يف  

إن .   ريال سعودي١٦٣,٥٦١,٢٥٠ ريال سعودي اىل  ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠رأس مال الشركة من 
شركة ("ال هو شراء الشركة العربية للمحاور واملسابك وقطع الغيار   الغرض من زيادة رأس امل

لقد وافق الشركاء يف .  ٪ من رأمساهلا حالياً ٠,٦بالكامل واليت متلك الشركة ما نسبته ") زميلة
وتقوم الشركة حالياً باحلصول على موافقة مسامهي الشركة على .  الشركة الزميلة على عملية البيع

 .ل وكذلك تفاصيل عملية الشراء من خالل اجلمعية العمومية غري العادية للشركة  زيادة رأس املا
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - ٢
 

تشتمل القوائم املالية األولية املرفقة على مجيع التسويات اليت يتكون معظمها من املستحقات العادية      
ن عادل للمركز املايل ونتائج األعمال  املتكررة اليت تعتربها ادارة الشركة ضرورية لعرض بيا

 ٢٠٠٦مارس   ٣١إن نتائج األعمـال األولية لفتريت الثالثـة أشهر املنتهيتني يف  .  والتدفقات النقدية
جيب أن تقرأ هذه القوائم املالية األولية  .    رمبا ال متثل مؤشراً دقيقاً لنتائج األعمال السنوية٢٠٠٥و 

 ٣١ائم املالية السنوية املدققة واإليضاحات التابعة هلا للسنة املنتهية يف    واإليضاحات املوجزة مع القو
 .٢٠٠٥ديسمرب 

 
 

-  ٥  - 



 
 ملعيار التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني وفقاًأعدت القوائم املالية األولية  

 مع    متسقةيف إعداد القوائم املالية األوليةشركة الاليت تطبقها اهلامة  إن السياسات احملاسبية  .القانونيني
  :  واليت تتلخص مبا يلي٢٠٠٥ عن عام بالقوائم املالية السنوية املدققة للشركة مثيلتها املوضحة 

 
 يتطلب إعداد القوائم املالية األولية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها -استخدام التقديرات  

ضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واالفصاح عن املوجودات   استخدام تقديرات وافترا  
وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، وعلى مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل تلك      

وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل ما توفر لالدارة من معلومات عن األحداث   . الفترة
 .احلالية، فانه من املمكن ان ختتلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات    واالجراءات 

 
 ناقصا اخلصم التجاري أو خصم  اىل العمالءاملنتجاتتقيد املبيعات عند تسليم    -املبيعات حتقيق  

 . الكمية
 

 الطلب  حتت، واليت معظمها ودائع  ذات سيولة عالية االستثمارات مجيع تعترب -وما مياثله نقد  
    .  للنقدكمثيلقل، أثالثة أشهر أو  ومراحبة وفترة استحقاقاا األصلية 

 
يتم عمل   .  تظهر الذمم املدينة باملبالغ االصلية ناقصا خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها       -ذمم مدينة  

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل على عدم متكن الشركة من حتصيل مجيع 
 . يتم شطب الديون املعدومة عند حتديدها  .  غ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة املبال

 
ساس متوسط سعر التكلفة او القيمة الصافية القابلة للتحقق، أيهما     أيظهر املخزون على  - املخزون 

  .  املرجح باستعمال طريقة املتوسط  التكلفةيتم حتديد     .أقل
 

واليت حيتفظ   سندات التنمية احلكومية السعودية،   يتم قيد االستثمارات يف    -استثمارات يف سندات  
الفرق بني تكلفة الشراء وقيمة      يتم إطفاء  .  التكلفة املطفأة على أساس حىت تواريخ االستحقاق، ا 

تقيد إيرادات   .  على مدى طول الفترة من تاريخ الشراء حىت تاريخ االستحقاق االسترداد
 .سندات التنمية احلكومية السعودية عند استحقاقها   االستثمارات يف  

 
 باملائة من     ٢٠ أقل من الشركةتقيد االستثمارات يف الشركات اليت متتلك    -  يف شركاتاستثمارات 

  وال ميكن حتديد قيمتها السوقية، اليت اسهمها غري متداولة حاليا يف سوق االوراق املالية ورأمساهلا،
، إن    يف قيمتهمؤقتم ختفيض قيمة االستثمار عند حدوث اخنفاض غري يت.   طريقة التكلفةمبوجب
 . عند إستالمها، إن وجدت،تقيد األرباح املوزعة .  وجد

 
 
 

-  ٦  - 
 



ناقصا االستهالك  واملعدات بسعر التكلفة واملصنع تظهر املمتلكات   - املمتلكات واملصنع واملعدات 
 . القسط الثابت على مدى العمر النافع املقدر هلا على اساس طريقة حيتسب االستهالك .  املتراكم

 
االنتاجي هلذه  عمر ال املصروفات اخلاصة بالصيانة واإلصالح، واليت ال تزيد جوهريا من تقيد 

 حتدد االرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد املمتلكات واملعدات . املوجودات، ضمن املصروفات
 .   الدفترية وتدرج يف قائمة الدخل للفترة احلالية  بالفرق ما بني متحصالت البيع والقيمة 

 
 تدرج املوجودات غري امللموسة اليت هلا منفعة مستقبلية ضمن املوجودات   -موجودات غري ملموسة   

غري املتداولة ويتألف معظمها من تكاليف ما قبل تشغيل مرافق االنتاج وكذلك النفقات املالية املتعلقة   
يتم إطفاء النفقات املؤجلة على أساس   ").  الصندوق("ناعية السعودي بقرض صندوق التنمية الص 

 .طريقة القسط الثابت على مدى العمر النافع املقدر هلا مبا ال يزيد عن سبع سنوات 
 

 يتم مراجعة املمتلكات واملصنع واملعدات واملوجودات غري امللموسة خلسائر   -اخنفاض القيمة   
 تشري حاالت أو تغري يف الظروف اىل إمكانية أن تكون القيمة  االخنفاض يف قيمتها وذلك عندما

يتم قيد اخلسارة الناجتة عن االخنفاض يف القيمة، إن وجدت، والذي    . الدفترية غري قابلة لالسترداد 
 .  تتمثل يف زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد  

 
ت اليت تتم بالعمالت األجنبية اىل الريال السعودي       جيري حتويل املعامال  - حتويل العمالت األجنبية   

اما املوجودات واملطلوبات التــي تتم    . على اساس اسعار الصرف السائدة يف تاريخ تلك املعامالت 
بالعمالت االجنبية فيجري حتويلها اىل الريال السعودي على اساس  اسعار الصرف السائدة يف تاريخ  

 . للفترة احلاليةالدخل روقات حتويل العمالت االجنبية يف قائمة   تقيد ف.  قائمة املركز املايل
 

وفقاً لنظام العمـل للموظفني يتم قيد خمصص ملكافأة اية اخلدمـة    - مكافأة اية خدمة املوظفني  
  متثل املطلوبات صايف التكاليف الدورية للسنة   . للفترة احلاليةوالعمال يف اململكة العربية السعودية 

 .يتم االستحقاق هلا وقيدها ضمن بند مصروفات املوظفني  واليت 
 

 حتولوفقاً لنظام الشركة االساسي ونظام الشركات يف اململكة العربية السعودية     -حتياطي نظامي   إ 
 الزكاة الشرعية لتكوين إحتياطي نظامي اىل   تنـزيل  الصايف بعد رحبها باملائة من ١٠ سنوياً الشركة

إن هذا   .    يف اية السنة املالية يتم هذا التحويل.  رأمساهلا باملائة من ٥٠ي أن يعادل هذا اإلحتياط
 . للتوزيع على املسامهنيمتوفراإلحتياطي غري  

 
 باملائة من الربح الصايف  ١٠ الشركة حتول ، وفقاً ألحكام النظام األساسي للشركة   -احتياطي اتفاقي    

 مل  .  باملائة من رأس املال ٥٠ن يعادل هذا االحتياطي    أ إىل اتفاقي  لتكوين احتياطي كل سنة بعد الزكاة    
 الف ريال سعودي لعامي  ٢,٢٥٣ مت حتويل  ٢٠٠٥ويف ديسمرب .   ٢٠٠٤يتم حتويل أي مبلغ عن عام    

 .   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥
 
 

-  ٧  - 
 



تشتمل مصاريف البيع والتسويق واالدارية والعمومية   -دارية وعمومية  وتسويق وإمصاريف بيع 
 ملبادئ وفقا االنتاج اليف املباشرة وغري املباشرة اليت تكون بالتحديد غري مرتبطة بتكلفة    على التك

وبني  البيع والتسويق واإلدارية والعمومية توزع هذه التكاليف بني مصروفات .  احملاسبة املتعارف عليها
 . ، بطريقة منتظمة األمرن لزم إتكاليف االنتاج، 

 
  مصلحة الزكاة والدخل ألنظمة  لفريضة الزكاة الشرعية وفقا ختضع الشركة - الشرعيةالزكاة   

يتم قيد مبالغ الزكاة   .  املستحقة يف قائمة الدخل للفترة احلالية تقيد الزكاة الشرعية .   ")املصلحة("
 .الشرعية االضافية اليت تستحق عن التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يتم حتديدها  

 
 .اريف االجيار التشغيلية على حساب الدخل خالل فترة االجيار  تقيد مص -إجيارات تشغيلية  

 
 بناء على اإلجراءات النظامية احلكومية اجلديدة بتخفيض القيمة االمسية         -السهم ) خسارة(ربح  

 ريال سعودي للسهم الواحد واليت سوف يتم تطبيقها على  ١٠ ريال سعودي اىل ٥٠للسهم من 
وعليه، فإن عدد أسهم الشركة قد زاد من    .  ٢٠٠٦أبريل   ١٥القطاع الصناعي اعتباراً من 

السهم بأثر  ) خسارة( سهم وقد مت إعادة احتساب ربح  ١٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم اىل ٢,٥٠٠,٠٠٠
السهم بتقسيم الربح الصايف للفترتني    ) خسارة(مت احتساب ربح  .  رجعي للفترتني املعروضتني

 .    سهم١٢,٥٠٠,٠٠٠هم اجلديدة البالغة   على عدد األس٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١املنتهيتني يف 
 
  وتعهداتالتزامات حمتملة  - ٣
 

، كان لدى الشركة اعتمادات مستندية وخطابات ضمان قائمة مببلغ    ٢٠٠٦ مارس ٣١كما يف  
 . مليون ريال سعودي صدرت يف سياق األعمال الطبيعية للشركة  ٢١,٣

 
 إعادة تصنيف - ٤
 

عام ها ل مع عرض تتوافق  لكي ٢٠٠٥لعام  األولية  القوائم املاليةمت إعـادة تصنيف بعض املبالغ يف    
٢٠٠٦ . 
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