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الوضع القانوني والنشاط .1

تأسست شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية )"الشركة"( كشركة مساهمة مقفلة بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تحت 

م حيث وافق الشركاء في إجتماع الشركاء 1994فبراير  2هـ الموافق 1414شعبان  20الصادر بتاريخ  1131012302السجل التجاري رقم 

م على تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية 2016كتوبر أ 16هـ الموافق 1438محرم  15بالشركة بتاريخ 

هـ الموافق 1438صفر  3( بتاريخ 26ق/مقفلة عن طريق تحويل الشركة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وقد صدر القرار الوزاري رقم )

 صفر 8تبدأ من عاماً  99على إعالن التحول إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة وطبقاً للسجل التجاري مدة الشركة  م بالموافقة2016نوفمبر  3

ـ الموافق 1438 هـ 1412رجب  18الصادر بتاريخ  415م. كما تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم 2016نوفمبر  8ه

وافق  .م2019يناير  15هـ الموافق 1440جمادى األول  9الصادر بتاريخ  1193ترخيص الصناعي رقم م والمعدل بال1995نوفمبر  25الموافق 

 9,000,000لى إلاير سعودي  6,500,000م  على زيادة رأس مال الشركة من 2016اكتوبر  16هـ الموافق 1438محرم  15الشركاء بتاريخ 

طبقاً لقرار هيئة سوق المال رياالت سعودية لكل سهم.  10لف سهم بقيمة إسمية أ 900لاير سعودي وذلك خصماً من األرباح المبقاه مقسماً إلى 

هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية )نمو( 1438جمادى االخرة  13م الموافق 2017يناير  11در بتاريخ الصا

الشركة من زيادة رأس مال  ىعل م2017أبريل  19هـ الموافق 1438رجب  22بتاريخ ية العامة غير العادية للشركة وكذلك بموافقة الجمع

 26لاير سعودي لكل سهم وبتاريخ  10سهم بقيمة إسمية  1,125,000لاير سعودي مقسماً إلى  11,250,000 ىلإلاير سعودي  9,000,000

وقد تمت زيادة رأس مال الشركة  هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".1438جمادى االولى29م الموافق 2017فبراير

سهم مجاني للمساهمين،  ألف 375من األرباح المبقاة، وذلك بمنح خصما  لاير سعودي  3.750.000م بمبلغ 2018عام  النصف األول من خالل

أسهم قبل زيادة رأس المال، وتمت الزيادة بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها  ثالثةعلى أساس سهم مجاني لكل مساهم يحوز 

نظمة تخزين مناولة، أرفف أنيع األرفف المعدنية وملحقاتها، غرض الشركة هو تص م.2018بريل أ 11هـ الموافق 1439 رجب 25عقد بتاريخ المن

مستودعات، طبالي خشب وطبالي بالستيك وأرفف معدنية، هياكل معدنية مشكلة، أقفاص معدنية، حاويات وصناديق حديدية، منتجات معدنية 

 أرفف معدنية للثالجات، باليتات تخزين المستودعات المبردة، ثالجات تخزين، رافعات ذات أذرع وأعمال التخزين والتبريد.متنوعة، 

تي بيانها:مرفقة حسابات الشركة وفروعها واآلتتضمن القوائم المالية ال

المدينةرقم السجل التجارياسم الفرع

الرياض1010947309فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 

الدمام2050115434فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 

أسس إعداد القوائم المالية. 2

 بيان االلتزام 2-1

للتقرير المالي األولي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير  34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة للشركة كما  قراءتهاواإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب 

م )"القوائم المالية للسنة السابقة"(. حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة من القوائم المالية لمعايير 2018ديسمبر  31في 

المالي  مركزلشرح المعامالت المهمة لفهم التغيرات في ال تفسيريةيضاحات الالتقارير المالية الدولية، ومع ذلك تذكر السياسات المحاسبية واإل

 مالية للشركة. وائمآخر ق للشركة وأدائها منذ

. وتم توضيح التغييرات في السياسات 16التي طبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وجزةهذه المجموعة األولى من القوائم المالية األولية الم

 .2-4محاسبية الهامة في اإليضاح ال

 أساس القياس 2-2

الهامة  تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، ما لم ينص على خالف ذلك كما هو موضح في السياسات المحاسبية

(.4 )ايضاح

 استخدام األحكام والتقديرات 2-3

موجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة يتطلب إعداد هذه القوائم األولية ال

 للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق 

ستثناء األحكام الجديدة الهامة والمصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد من التقديرات المتعلقة إمماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة، ب

  .2-4( والمبينة في اإليضاح 16مالي رقم )بتطبيق المعيار الدولي للتقرير ال
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 والنشاطعملة العرض  .3

تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

السياسات المحاسبية الهامة. 4

 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات 4-1

ار في تاريخ التطبيق يالمع اتوضيح أثر تطبيق هذستخدام طريقة مبسطة، وتم إب 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

وفقًا لذلك، لم تتم إعادة تعديل المعلومات المعروضة للسنة السابقة، كما ورد سابقًا، بموجب المعيار المحاسبي  (.م2019يناير  1) األول

 1على المعايير سارية اعتباراً من  لم تصدر معايير أخرى جديدة، ولكن هناك تعديالت .ذات الصلة الدولي السابع عشر والتفسيرات

 للشركة. الموجزة م، ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية2020يناير 

 (2017-2015التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة  4-1-1

بإعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقا في العمليات المشتركة "تجميع األعمال"،  تقوم الشركة  3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  •

 عندما تقوم الشركة بالسيطرة.

ال تقوم الشركة بإعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقا في العمليات  "الترتيبات المشتركة"، 11المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  •

 المشتركة عندما تقوم الشركة بالسيطرة.

تقوم الشركة باعتبار القرض المخصص لتطوير أي موجودات ضمن القروض   ( "تكاليف اإلقراض"23المحاسبة الدولي رقم )معيار  •

يناير  1في حالة أنه يهدف إلى تمويل الموجودات المؤهلة الجاهزة لالستخدام المحدد أو البيع. إن هذه التعديالت مطبقة بداية من 

وخاضعة لإلعتماد من المملكة العربية السعودية. مع السماح بالتطبيق المبكر م2019

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  4-2

ستثناء ما تم ذكره أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة هي نفس السياسات المطبقة على إب

. من المتوقع أيًضا أن تنعكس التغييرات في السياسات المحاسبية في القوائم المالية م2018ر ديسمب 31القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 .م2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 : "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

مصنع نواع مختلفة من العقود تشمل إيجار أرض عتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألقامت الشركة باإل

يجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل إ. يتم توزيع كل دفعة مبنى المقر الرئيسي للشركة بالرياض وإيجارالقصيم 

الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة. على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل عمولة دوري ثابت على 

 .الثابت يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسط

 والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. الموجودات قياسيتم مبدئياً 

 ألصل بالتكلفة التي تتضمن التالي:يتم قياس حق استخدام ا .أ

 .مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار •

.يجار مستلمةإأي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافز  •

ليف مباشرة مبدئية، واأي تك •

 تكاليف التجديد. •

لتالية:وبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التتضمن مط .ب

 اقصاً أي حوافز إيجار مدينة.نالدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها(  •

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل. •

  .بضمانات القيمة المتبقية بالمبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموج •

 المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، وسعر ممارسة خيار الشراء إذا كان شراء  •

دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. •

موال ستخدام معدل االقتراض التدريجي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األإيتم خصم مدفوعات عقد اإليجار ب

الالزمة للحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود 

. عقود الربح أو الخسارةاإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة 

 شهراً أو أقل. 12جل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها اإليجار قصيرة األ

يتم إعادة التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض 

 ألغراض اإلقتراض.اتفاقيات عقود االيجار أي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة ال يتم استخدامها كضمان 
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  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 4

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4-2

: "عقود اإليجار" )تتمة(16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ستخدام معدل التمويل اإلضافي للمستأجر اعتباًرا من إبقية، مخصومة بتم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المت

٪.5هو  2019يناير  1في المتوسط المرجح لزيادة معدل التمويل للمستأجر والمطبق على التزام اإليجار م. وكان 2019يناير  1

أو مستحقة تتعلق بعقد  قدمةبالمبلغ المساوي اللتزامات اإليجار، وتم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات إيجار م األصول تم قياس حق استخدام

لاير سعودي.  65.882م. تم تخفيض المدفوعات المسبقة بمبلغ 2018ديسمبر  31إيجار معترف به في قائمة المركز المالي كما في 

.م صفراً 2019يناير  1في األرباح المبقاة وكان التأثير الصافي على 

ألول مرة، استخدمت الشركة الوسائل العملية المسموح بها بموجب المعيار: 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 متشابهة إلى حد معقول؛ خصائصمع استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار  •

كإيجارات قصيرة األجل. 2019يناير  1شهًرا اعتباًرا من  12تقل عن  محاسبة عقود اإليجار التشغيلي مع مدة إيجار متبقية •

على العقود التي لم يتم تحديدها على أنها تحتوي على عقد  16اختارت الشركة أيًضا عدم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار.لتحديد ما إذا  4والتفسير الدولي  17إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

عقود اإليجار. 5

 ستخدام األصولإحق  5-1

توضح قائمة المركز المالي المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار:

م2019مارس  31

 األراضي والمباني - األصول حق استخدام

881,566  م2019يناير  1التزامات اإليجار في 

65.882 إعادة تصنيف - م2018ديسمبر  31كما في إيجار مقدم 

947,448  م2019يناير  1الرصيد في 

--  اإلضافات خالل الفترة

947,448  م2019مارس  31الرصيد في 

 االستهالك المتراكم

--  م2019يناير  1الرصيد في 

4947,7  االستهالك المحمل على الفترة

4947,7  م2019مارس  31الرصيد في 

699899, م2019مارس  31صافي القيمة الدفترية في 

م2019مارس  31

 التزامات اإليجار

881,566 م2019يناير  1الرصيد في 

-- اإلضافات خالل الفترة

11,066 المحمل خالل الفترة

--مخصوما منها: مدفوعات اإليجار خالل الفترة

892,632 م2019مارس  31الرصيد في 

  الخسارةأو  ربحالالمبالغ المعترف بها في قائمة  5-2

المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار: الربح أو الخسارةتوضح قائمة 

لفترة الثالثة أشهر 

 31المنتهية في 

م2019مارس   

التمويل( تكاليفمصروف الفائدة )مدرجة في   11,066 

.لاير سعودي م صفر2019إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة لإليجار في عام بلغت 
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)تتمة( عقود اإليجار. 5

خيارات تمديد وإنهاء 5-3  

يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من إيجارات الممتلكات واآلالت والمعدات في جميع أنحاء الشركة. تستخدم هذه الشروط 

المرونة التشغيلية في شروط إدارة العقود. غالبية خيارات التمديد واإلنهاء الموجودة يمكن ممارستها فقط من قبل الشركة وليس لزيادة 

 من قبل المؤجر المعني.

 إحتياطي نظامي. 6

 ً حتياطي ٪ من صافي دخلها إلى اال10للنظام األساسي ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  وفقا

 حتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين.٪ من رأسمالها. إن هذا اال30حتياطي حتى يبلغ هذا اال لنظاميا

 ذات عالقة طرافألمستحق . 7

 الشركة العام بين خالل تمت التيرواتب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة  فياألطراف ذات العالقة  تتمثل المعامالت مع

واألرصدة  العالقة ذات األطراف مع المعامالت أهم وتتمثل. وكذلك جاري المساهمين الدائن نتيجة توزيعات االرباح واإلدارة العليا

 يلي: عنها فيما الناتجة

الرصيد حجم التعامالتطبيعة التعامالتطبيعة العالقة

 مارس 31
م9201

ديسمبر  31
م2018

 مارس 31
م9201

ديسمبر  31
م2018

أعضاء مجلس إدارة / أعضاء لجنة 

 اإلدارة العليا/  المراجعة

--60.000270,32560.000مكافآت وبدالت

--274,7671,061,57063.300رواتب

123.300 --

الزكاة المستحقة. 8

 الموقف الزكوي 8-1

م وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة 2018ديسمبر  31المنتهية في  السنةقدمت الشركة إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 

 م.2020أبريل  30هـ الموافق 1441 رمضان 7المفعول حتى العامة للزكاة والدخل سارية 

 ركة مخصص الزكاةح 8-2

:حركة الزكاةفيما يلي ملخص 

السهم يةربح. 9

على  العائد إلى مساهمي الشركةلفترة ربح ا )خسارة( / بقسمةاألرباح )الخسائر( / األساسي والمخفض من  السهم نصيبيتم احتساب 

بعد سهم 1.500.000 : م2018 مارس 31) سهم 1.500.000القائمة في نهاية الفترة والبالغة العادية سهم األالمتوسط المرجح لعدد 

 .أخذ زيادة األسهم بأثر رجعي(

 م2019مارس  31

)غير مدققة(

م2018ديسمبر  31

)مدققة(

863,618481,082لفترة / السنةا الرصيد في بداية

200.000889,482 لفترة / السنةا المكون خالل

(506,946)-- لفترة / السنةا مدفوعات خالل

1,063,618863,618لفترة / السنةا الرصيد في نهاية



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية
 )شركة مساهمة سعودية(

األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

(لاير سعودي)

9

 يةمعلومات القطاعال. 10

قطاعات رئيسية وهي قطاع الحديد وقطاع األخشاب والقطاعات األخرى والتي تتمثل في البالستيك والرافعات والخدمات  3نشاط الشركة يتمثل في 

 األخرى وتم توزيع بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات والموجودات طويلة األجل على القطاعات ويصعب توزيع باقي البنود على القطاعات.

وعالمجم م2019مارس  31 حديد  خشب  أخرى 

6,945,568 -- 208,367 6,737,201 الموجودات غير المتداولة

7,776,361 188,182 2,081,095 5,507,084  المبيعات

)6,031,524( )106,492( )1,647,847( )4,277,185(  تكلفة المبيعات

1,744,837 81,690 433,248 1,229,899  الربح مجمل

م2018مارس  31

المجموع أخرى خشب حديد

5.589.753 -- 292.077 5.297.676 الموجودات غير المتداولة

11.934.998 1.127.541 1.694.848 9.112.609 المبيعات

)7.872.557( )1.009.581( )1.471.163( )5.391.813( تكلفة المبيعات

4.062.441 117.960 223.685 3.720.796 الربح مجمل

على قطاعات التشغيل  األخرى الشركة وهيكل إدارتها فإنه من غير الممكن عملياً تخصيص بنود الموجودات والمطلوبات أنشطةنظراً لطبيعة و

"القطاعات التشغيلية"  8المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ي ليها فحقق أي من الحدود الكمية المشار إان المبيعات الخارجية لم تالمختلفة كما 

 .عن معلومات القطاعات الجغرافية حوبالتالي لم يتم االفصا

قياس القيمة العادلة. 11

تاريخ القياس. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في 

اء األساس الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة مستمرة وليس هناك أي نية أو متطلب لتقليص حجم عملياتها أو إجر

 معاملة بشروط مجحفة.

جر صرافة أو وسيط أو مجموعة صناعية أو يتم اعتبار األداة المالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تا

بيانات  خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية، وتمثل تلك األسعار معامالت السوق التي تمت بين أطراف جادين. عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة

تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت  يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في

 المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي.

: األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.1المستوى 

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة )أي كأسعار( أو بشكل غير  1عار المدرجة في المستوى : المدخالت بخالف األس2المستوى 

 مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

: مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.3المستوى 

الدفترية لألدوات المالية للشركة هي تقريب معقول للقيمة العادلة. القيمة

 األحداث غير المعدلة بعد تاريخ قائمة المركز المالي. 12

 ً على مساهمي الشركة  ةيأرباح نقد عيتوزم على توصية مجلس اإلدارة ب2019مايو  9وافقت الجمعية العمومية بتاريخ  الفترة،  ةينها خيلتار الحقا

.لكل سهم لاير 1.5سعودي بواقع  لاير 2.250.000 مبلغ م بإجمالي2018عن عام   

 األولية الموجزة اعتماد القوائم المالية. 13
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