
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعدنية للصناعات الصمعاني مصنع شركة

 سعودية( مساهمة شركة) 

   المالية القوائم

 6102ديسمبر  10 حتى 6102نوفمبر  8من  لفترةل

 الحسابات يمراجع وتقرير

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 الحسابات يمراجع المالية وتقرير القوائم
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 
 

 صفحة فهرس

  

    مراجعي الحسابات رتقري

 1  المالي المركز قائمة

 2  الدخل قائمة

 4-3  النقدية التدفقات قائمة

 5  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة

 11-6  إيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

 
 
 
 
 
 























 

6 
 

 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة  

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 التنظيم والنشاط .1

 تحتربية السعودية بموجب نظام الشركات في المملكة الع شركة مساهمة مقفلةك )"الشركة"( للصناعات المعدنية الصمعاني مصنعشركة  تأسست

الشركاء  جتماعاالشركاء في  وافقحيث  م1554 فبراير 2الموافق  هـ1414 شعبان 25بتاريخ الصادر  1131512352السجل التجاري رقم 

 سعودية مساهمة شركة إلى محدودة مسئولية ذات شركة من الشركة تحول على م2516 اكتوبر 16الموافق  هـ1439 محرم 15بالشركة بتاريخ 

 هـ1439 صفر 3/ق( بتاريخ 26) رقم الوزاري القرار صدر وقد التزامات من عليها وما حقوق من لها بما الشركة تحويل طريق عن قفلةم

ً بالموافقة على إعالن التحول إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة  م2516 نوفمبر 4الموافق  ً  55للسجل التجاري مدة الشركة  وطبقا  9 منتبدأ  عاما

)تاريخ التحول من شركة ذات  م2516 نوفمبر 9المرفقة عن الفترة من  القوائم المالية  تم إعداد  لذلك م2516 نوفمبر 9هـ الموافق 1439 صفر

تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي كما  .م2511ديسمبر  31حتى إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة( و مسئولية محدودة

ربيع  16الصادر بتاريخ  1134م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 1555نوفمبر  25هـ الموافق 1412رجب  19ر بتاريخ الصاد 415رقم 

 م .2516يناير  21هـ الموافق 1431الثاني 

الى  سعودي لاير 655555555س مال الشركة من أزيادة ر على م2516اكتوبر  16هـ الموافق 1439محرم  15بتاريخ  الشركاء وافق

 رياالت سعودية لكل سهم.  15سمية إ سهم بقيمة ألف 555مقسماً إلى رباح المبقاه األ من خصماً لاير سعودي وذلك  555555555

 ً  سهمأ طرحهـ والذي تضمن الموافقة على 1439جمادى االخرة  13الموافق  م2511 يناير 11 بتاريخ الصادر المال سوق هيئة لقرار طبقا

لاير  555555555س مال الشركة من أزيادة ر عليالجمعية العامة غير العادية للشركة  بموافقة كذلكو )نمو( ةالموازي السوق في الشركة

م الموافق 26/2/2511 وبتاريخ سهملاير سعودي لكل  15سمية إسهم بقيمة  151255555لى إ مقسماً لاير سعودي  1152555555سعودي الي 

 . شركة بالسوق الموازية "نمو"سهم الأدراج وبدء تداول إهـ تم 25/5/1439

عن طريق  س المالأر هـ بزيادة1435ربيع ثاني  5الموافق  م،2511ديسمبر  21 بتاريخ المنعقدةبالتوصية في جلسته الشركة إدارة قام مجلس   

من حساب  م وذلك خصماسه 3155555 لاير سعودي لعدد 351555555قدرها وبزيادة منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل ثالثة أسهم

 الزيادة المقترحة. قرارإل للشركةقرب جمعية عامة أسيتم عرض توصية مجلس اإلدارة على ه، األرباح المبقا

بمبلغ  م2511عام  أرباح عن بتوزيع هـ1435ربيع ثاني  5الموافق  ،م2511ديسمبر 21في جلسته المنعقدة بتاريخ  اإلدارة بالتوصيةقام مجلس 

التوزيعات  إلقرار للشركةقرب جمعية عامة أسيتم عرض توصية مجلس اإلدارة على و لكل سهملاير  1.5بواقع  سعودي لاير 156915555

 .المقترحة

 ،رفف معدنيةأي بالستيك وطبالي خشب وطبال ،رفف مستودعاتأ ،تخزين مناولة نظمةأ ،رفف المعدنية وملحقاتهاغرض الشركة هو تصنيع األ

، أرفف معدنية للثالجات، باليتات تخزين المستودعات منتجات معدنية متنوعة ،حاويات وصناديق حديدية ،قفاص معدنيةأ، ةهياكل معدنية مشكل

 .رع وأعمال التخزين والتبريدذ، رافعات ذات أالمبردة، ثالجات تخزين

 بيانها: واآلتيحسابات الشركة وفروعها  المرفقة الماليةتتضمن القوائم 

 رقم السجل التجاري  اسم الفرع

 1131535615  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية "ش.م.س"

 1131523551  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية "ش.م.س"

عاني الصم مصنع-المحولة لشركة  "محدودة ةمسؤولي ذات"شركة  المعدنية للصناعات الصمعاني مصنعيلي بيان بصافي أصول شركة  وفيما

ً و رةوالمذك بناء على قرار السادة مساهمي الشركة "شركة مساهمة سعودية مقفلة" للصناعات المعدنية /ق( بتاريخ 26لقرار الوزاري رقم )ل وفقا

 صفر 9والذي تبدأ فيه الشركة من  المحدث 1131512352رقم  التجاري السجل وبموجبم 2516 نوفمبر 4 الموافق هـ1439 صفر 3

 :م 2516نوفمبر  9افق هـ المو1439

   سعودي لاير

 النقد وما في حكمه  612651116
 ، صافيذمم مدينة تجارية  811621020
 مخزون، صافي  216221060
 أخرى  وموجودات متداولةمصروفات مدفوعة مقدماً   611621266
 صافي ،ممتلكات وآالت ومعدات  612221615

 صافي ،جرةأستم موجودات  6681221

 رأسمالي تأجير عقود التزامات  (28,018)

 ائتمانية  تسهيالت  (612261662)

 دائنة ذمم  (011521161)

 أخرى متداولةومطلوبات مصروفات مستحقة   (116621812)
 مخصص الزكاة   (121512)

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  (2111110)

 سماليأر تأجيرالتزامات عقود   (0111522)
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  (1221268)
 نظامي حتياطيإ  (2121856)

 أرباح مبقاة  (212561155)
215111111   
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 
 )يتبع( التنظيم والنشاط .1

 
 يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي:

 1364ص.ب 
 51431 الرمز البريدي

 لمدينة الصناعية األوليا - ةبريد -القصيم 
 السعودية العربية المملكة

 

 أسس اإلعداد .2

 المعايير المحاسبية المطبقة (أ )

ً  الماليةتم إعداد القوائم   .عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر الماليةلمعيار التقارير  وفقا

على ان  ر من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العاموفقاً للنظام األساسي للشركة تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناي

 31)وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية  (2516نوفمبر 9)تبدأ السنة المالية االولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري 

 .(2511ديسمبر 

 أسس القياس (ب )

 .االستمراريةالمحاسبي ومفهوم  االستحقاقمبدأ  خداموباستوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المالية  القوائم إعداد تم

 عملة العرض والنشاط (ج )

 السعودية التي تمثل عملة النشاط.  بالرياالت المالية القوائمعرض هذه  يتم

 ستخدام الحكم والتقديراتإ (د )

تطبيق السياسات وعلى المبالغ  التي قد تؤثر في واالفتراضاتمن اإلدارة استخدام الحكم والتقديرات المالية  القوائم إعداد يتطلب

واإليرادات والمصروفات. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على المعلومات واألحداث الحالية  وااللتزاماتالمبينة للموجودات 

 المتوفرة لدى اإلدارة فأنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات.

واإلفتراضات على أساس مستمر. مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها في سنة المراجعة والسنوات تتم مراجعة التقديرات 

 المستقبلية التي تتأثر بها.

  السياسات المحاسبية الهامة .3
لسنوات إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية أدناه، تم تطبيقها بشكل ثابت خالل ا

 المعروضة في القوائم المالية.

 :المتبعةوفيما يلي أهم السياسات المحاسبية 

 وما في حكمه النقد (أ )

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل 

 .هر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة للشركة دون أي قيودعالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أش

 ذمم مدينة تجارية   (ب )

تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم تكوين مخصص 

تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط  على الشركةبالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة 

المخصصات على  األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل

 ستردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى اإليرادات.اقائمة الدخل. وأي 
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3
 المخزون  (ج )

ها فى ثمن البيع الفعلي أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. وتتمثل صافي القيمة الممكن تحقيق صافيتظهر بنود المخزون بالتكلفة أو 

ً تكلفة إكمال إنتاج المخزون )إذا كان يحتاج إلى إكمال( وكافة المصروفات  التقديري للمخزون خالل نشاط الشركة العادي ناقصا

 .الضرورية المتوقع تكبدها لبيع المخزون

م تحديد تكلفة اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغيل يتم احتساب تكلفة المواد الخام وقطع الغيار والمهمات بطريقة المتوسط المرجح. يت

واألجور المباشرة  إلى تكلفة المواد بحيث تشمل تكلفة المواد الخام التي تم احتسابها على أساس المتوسط المرجح باإلضافة

 ومصروفات التشغيل غير المباشرة. يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة عند وجود حاجة لذلك. 
 ممتلكات وآالت ومعدات(  د)

(.  وتتضمن تكلفة وجدتبالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة )إن الممتلكات واآلالت والمعدات  تظهر

د وبالحالة التي إقتناء األصل تكلفة الشراء باإلضافة إلى كافة التكاليف المباشرة التي يتم إنفاقها على األصل ليصل إلى مكانه المحد

تجعله صالحاً لإلستخدام. يتم رسملة التكاليف الالحقة التي تنفق على األصل إذا ترتب عليها منافع إقتصادية مستقبلية تزيد من األداء 

 المعياري المقدر لألصل أو العمر اإلنتاجي المقدر له وكافة النفقات األخرى يتم إثباتها بقائمة الدخل فور حدوثها.  

إثبات أرباح أو خسائر استبعاد أو تخريد األصول الثابتة المتمثلة في الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل يتم  

 في قائمة الدخل.

ً وفق ولهالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصالحتساب ااتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في   اإلهالك التالية: لنسب ا

 
 االهالك نسبة                                      ــــانبيــــــ

 ٪ 5  وتركيبات مبانــــي

 ٪ 06   آالت ومعدات

 ٪ 65  سيارات ووسائل نقل

 ٪05  أثاث ومفروشات

 ٪ 61  دواتأو عدد

 ٪5  5 مستأجرة مباني على تحسينات

 يجار التمويلي عقود اإل )هـ( 

لملموسة المقتناة بموجب عقود التأجير التمويلي من خالل تسجيل الموجودات والمطلوبات العائدة الموجودات ا بإثباتتقوم الشركة 

م لها. ويتم تحديد المبالغ على أساس القيمة السوقية العادلة للموجودات والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار، أيهما اقل. يت

توفر تحميل معدل فائدة دوري ثابت على االلتزامات القائمة. يتم إطفاء  طريقةب الماليةتحميل فوائد التمويل على الفترات 

الموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار وأعمارها االنتاجية، أيهما أقصر، مالم يكن من المؤكد بشكل معقول بأن الشركة 

 .الدخل بطريقة القسط الثابت ةقائم يجار. يتم تحميل اإلطفاء علىنهاية مدة عقد اإل سوف تحصل على الملكية في

 الذمم الدائنة التجارية والمستحقات ( و)

ثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد إيتم 

 أم ال.
 القروض   ( ر)

اليف المعاملة المتكبدة، كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما من إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تك يتم

وعرضها مخصومة من مبلغ القرض األصلي. يتم إطفاء تلك العموالت، والتي التختلف جوهريا عن معدل الفائدة على  وضقرال

تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء  القروض السائدة في السوق، على مدى عمر القرض بطريقة القسط الثابت. ويتم رسملة

موجودات مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري جميع األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤهلة 

 لالستخدام المحدد لها، وبخالف ذلك، يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.
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 المعدنية شركة مصنع الصمعاني للصناعات 
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة   ( ز)

مستحق يقيد على قائمة الدخل. حتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ويمثل مبلغ ا يتم

 قائمة تاريخ في العمل تركه حالة في الموظف يستحقها التي المقررة الحالية لمزايااحتساب هذه المكافأة على أساس قيمة اويتم 

 .المالي المركز

 المخصصات  ( س)

التزام حالي قانوني أو تعاقدي  شركةحالية أن لدى ال هر نتيجة ألحداث سابقة أوظ إذا الماليةالقوائم يتم االعتراف بالمخصص في 

 ثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.يمكن تقدير مبلغه بشكل مو

  المعامالت بالعملة األجنبية ( ش)

المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة وقت حدوث تلك المعامالت. أما 

قدية بالعمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي فيتم تحويلها إلى الريال السعودي وفقاً الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة الن

ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي وتدرج مكاسب أو خسائر فروقات أسعار الصرف كمصروفات أو إيرادات في 

 قائمة الدخل.

 ربحية السهم ( ص)

السنة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم  من العمليات الرئيسية وصافي ربح يتم تحديد ربحية السهم لكل من صافي الربح

 القائمة خالل العام.

 تحقق اإليرادات ( ض)

يتم تسجيل اإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن البضاعة للعمالء كما تسجل إيرادات الخدمات عندما يمكن تقدير نتائج الخدمة 

ة إنجاز الخدمة بتاريخ قائمة المركز المالي أو عندما يتم إنجاز الخدمات بشكل كامل عند تقديمها بشكل موثوق استنادا على مرحل

 للعمالء، وتدرج هذه اإليرادات بالصافي بعد تخفيضها بمقدار الخصم التجاري وخصم الكميات.

 المصروفات ( ط)

وم بها إدارات التسويق والبيع والتوزيع. ويتم مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تق

تصنيف جميع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع 

للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس 

 ثابت.

 الزكاة الشرعية ( ظ)

 ( ويتم إدراج مخصص الزكاة عن"الهيئة"يتم احتساب الزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )

فروقات بين المخصص المكون والربط النهائي في السنة التي يتم فيها اعتماد الربط  السنة ضمن قائمة الدخل. ويجري تسجيل أي  

 النهائي.

 اإليجارات التشغيلية ( ع)

ً لطريقة القسط الثابت على فترة عقود اإليجار، ويتم إثبات  يتم تحميل مصروفات عقود التأجير التشغيلية على قائمة الدخل وفقا

 الخصومات المستلمة على عقود اإليجار في قائمة الدخل كخصميات من إجمالي مصروف اإليجار على مدة فترة اإليجار.

  األدوات المالية  ( غ)

ً في االتفاقيات التعاقدية لألدوات المالية، وتعكس القيمة  يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا

العادلة تقريباً. وتحدد القيمة العادلة على أساس األدلة  قيمتها المالية القوائم فيللموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر الدفترية 

 .المالية القوائم تاريخالموضوعية المتوفرة في 
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 ية إيضاحات حول القوائم المال
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 ريال السعودي(جميع المبالغ بال)

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3
 

  توزيعات األرباح  ( ف)

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل توزيعات األرباح 

 .المساهمينفيها اعتمادها من قبل  النهائية في الفترة التي يتم

 االلتزامات المحتملة ( ق)

جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من اإلفصاح ضمن المطلوبات المحتملة عن  تم

ركة، خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الش

( عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد 1أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير مثبتة لألسباب التالية: )

 .اس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية( عدم إمكانية قي2الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام، أو )

 ير القطاعيةالتقار ( ك)

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 

المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ويشمل القطاع الجغرافي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر 

 قة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.وعوائد تختلف عن تلك المتعل

 النقد وما في حكمه .4
  6102ديسمبر  10

616101002 
 

 حسابات جارية –بنوك 

 صناديق استثمارية سريعة الطلبحسابات في  0218561122

 نقد في الصندوق       211166

0210621868  

 ، صافيتجارية مدينةذمم  .5
  6102ديسمبر  10

 محليين عمالء-ذمم مدينة         0012621220

 خارجيين عمالء-ذمم مدينة         261122

0018661128        

  تحصيلها فيمخصص ديون مشكوك  يخصم:       (5681225)

0016211121  

 

 :الفترةمخصص الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية  علىفيما يلي الحركة 
 6102ديسمبر  10  

 030,333  بداية الفترةالرصيد في 
 (043,073)  خالل الفترة شطب

 467,565  المكون خالل الفترة
 500,625  الرصيد في نهاية الفترة

 مخزون، صافي .6
  6102ديسمبر  10

 مواد خام        616611060

 التشغيل تحت انتاج        2151662

 تام انتاج        111011165

 مستلزمات و قطع غيار        5611626

 بضاعة بالطريق 612681680

0011521622  

  مخزون راكدمخصص  يخصم:       (521621)

0112281616  
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 المالية  إيضاحات حول القوائم
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 ريال السعودي(جميع المبالغ بال)

 

 وموجودات متداولة أخرى مدفوعة مقدما   مصروفات .7
  6102ديسمبر  10

 مقدما مدفوعة مصروفات        6611155

 ضمان خطابات اءغط       6261625

 دفعات مقدمة  موردين        6001611

 ضمانة حسن تنفيذ        0211622

 اعمال تحت التنفيذ 0161265

 عاملين سلف        251656

 شيكات تحت التحصيل 61251

 اخرى 0011516

016651522  
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية(اهمة )شركة مس

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 ريال السعودي(جميع المبالغ بال)

 

 صافي ،ممتلكات وآالت ومعدات .8
 م2017 
 

 ومعداتآالت  سيارات عدد وأدوات أثاث ومفروشات اإلجمالي
على  تحسينات

 (1)مباني وتركيبات مباني مستأجرة
 

 التكلفة        

 (0)إيضاح 0306نوفمبر  0 فيأصول محوله  4,191,412 444,147 2,175,171 4,140,944 757,141 149,521 1155585711 

 محول من أصول مستأجرة  -- -- -- 309,543 -- -- 3055163 

 إضافات  3,194 119,943 11,930 111,940 14,442 315,231 6145460 

 إستبعادات -- -- -- (411,220) -- (11,733) (2215273) 

 الفترةالرصيد في نهاية  4,141,344 201,131 2,401,311 4,544,409 511,351 1,041,935 1253215141 

 مجمع اإلهالك        

 (0)إيضاح 0306نوفمبر  0أصول محوله في  1,090,140 44,400 4,474,244 4,095,109 955,114 924,095 656035762 

 محول من أصول مستأجرة -- -- -- 91,300 -- -- 575300 

  الفترةإهالك  194,130 19,142 231,499  319,173  144,170 54,370 152315412 

 مجمع إهالك اإلستبعادات -- -- -- (411,231)  -- (14,540) (2285317) 

 الفترةالرصيد في نهاية  1,404,750 11,342 4,143,141 4,470,191 141,594 441,215 756725157 
 

 صافي القيمة الدفترية        

 م1017 ديسمبر 31 155545476 3245367 154775516 6455854 2015431 4465060 456575712 

 
بلغت صافي القيمة الدفترية للمباني المقامة على   .م0300الموافق  هـ0442عام في  تنتهي حكومية جهات من ستأجرةم يعلى أراض مقامةمباني  القصيم منطقةشركة في التتضمن مباني وإنشاءات ( 0)

 .م0307ديسمبر  00مليون لاير سعودي كما في  0.6أراضي مستأجرة 
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8لفترة من ل

 ريال السعودي(جميع المبالغ بال)

 

 صول غير ملموسة أ .1

 
تراخيص البرامج   تراخيص البرامج  

 تحت التنفيذ

 االجمالي 

       التكلفة

 261661  --  261661   6102نوفمبر  8في الرصيد 

 6081225  1221511  601625  إضافات خالل الفترة 

 6801605  1221511  811205  في نهاية الفترةالرصيد 

       اإلطفاء المتراكم

 601166  --  601166  6102نوفمبر  8الرصيد في 

 011208  --  011208  اإلطفاء خالل الفترة

 101221  --  101221  في نهاية الفترةالرصيد 

       صافي القيمة الدفترية 

 6621655  1221511  501255  6102ديسمبر  10في 

 

 قروض قصيرة االجل .10
أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية تتضمن تسهيالت حسابات جارية وقروض قصيرة األجل وتمويل عقود 

بأسعار مرابحة إسالمية  الفترةبات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خالل وخطا مستنديه اعتماداتمشاركة ومرابحة وتسهيالت 

بيان بحركة  وفيما يليمليون  4ممنوحة بموجب سندات ألمر بمبلغ متغيرة متفق عليها مع البنوك. إن كافة التسهيالت االئتمانية 

 والتي تستحق السداد خالل عام: الفترةالقروض قصيرة األجل خالل 

 

  6102سمبر دي 10

 الفترة اول الرصيد       612261662

 الفترة خالل المسدد       )210821185(

 الفترة خالل المستخدم       810221502

112501881  

 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخري  .11
   6102ديسمبر  10

 مقدمة دفعات عمالء         2201566

 مستحقة مصروفات         1161102

 عاملين مستحقات         0221522

 اخرى  661628

016661618   
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 ريال السعودي(جميع المبالغ بال)
 

 ات عالقةذ ألطرافمستحق  .12
 العام بين خالل تمت التيلس اإلدارة ولجنة المراجعة عضاء مجة أأرواتب ومكاف فياألطراف ذات العالقة  تتمثل المعامالت مع

 يلي: عنها فيما واألرصدة الناتجة العالقة ذات األطراف مع المعامالت أهم وتتمثل. واإلدارة العليا الشركة

 الرصيد حجم المعامالت طبيعة المعامالت طبيعة العالقة إسم الجهة

 اإلدارة العليا

 
أعضاء مجلس إدارة / 

 أعضاء لجنة المراجعة

وبدالت تمكافئا  2545555 6611111 

 251111 655555 رواتب

    6851111 

 الزكاة  .13
 

 الموقف الزكوي - أ

م وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة 2516 نوفمبر 1في  الفترة المنتهية حتىقدمت الشركة إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل 

 .م2519 مارس 1 الموافق هـ1435 جمادى االخر 15 العامة للزكاة والدخل سارية المفعول حتى
 

 الوعاء الزكوي - ب

  6102 

 212111666  صافي الربح المعدل

   يضاف:

 211111111  رأس المال 

 2121856  نظامي احتياطي

 210561155  أرباح مدوره

 1501862  المخصصات

 6851111  اطراف ذات عالقة

 621622  اخرى

   يخصم

 612521226  الثابتةصافي الموجودات 

 2821262  اخرى

 0815281121  وعاء الزكاة

 0815281121  ٪ )من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أكبر(665الزكاة الشرعية 

 6261656  كوي  ٪من الوعاء الز615 الزكاة بواقع

 حركة مخصص الزكاة  -ج

  6102 

   

 121512  الفترةالرصيد في بداية 

 6261656  للفترةالمحمل 

 (611822)  الفترةالمدفوع خالل 

 6801186  الفترةفي نهاية الرصيد 
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 ريال السعودي(جميع المبالغ بال)

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .14
 

 6102 
الفترةالرصيد في بداية   1221268 
الفترةاالضافة خالل   5251226 
الفترةالمسدد خالل   )0211016( 

 2211528 
 

 عالوة االصدار .15
ي راس المال والباق أسهملاير  252555555مبلغ  سعودي منهالاير  1155555555عملية االكتتاب مبلغ  المتحصالت منبلغت 

 لاير سعودي. 1553555555مبلغ بعالوة اصدار 

 كاآلتي:يف االصدار من عالوة االصدار تم خصم مصار

  6102ديسمبر  10

 اإلصدارعالوة        0511111111
 اإلصدارمصاريف        (8601510)

0616281622  

 

 االحتياطي النظامي .16

٪ من صافي دخلها السنوي إلى 15لسعودية، على الشركة تحويل ما نسبته وفقاً للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية ا

 .المساهمين٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على 35االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 

 

  وبيعيهمصاريف تسويقية  .17

 
 6102نوفمبر  8للفترة من 

 6102ديسمبر  10حتى 
  

 حكمها في وما رواتب  7,,143,34

 مصروفات شحن ونقل  9204119
 عموالت  7,74093

 مصروفات دعاية واعالن   ,4,1417
 رسوم حكومية  4790,,3

 اهالك  3,347,7 
 اتايجار  3114,00
 سفر وانتقاالت  1,14199
 اخرى  4,34334

,4,294,4,   
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102نوفمبر  8للفترة من 

 ريال السعودي(جميع المبالغ بال)
 

 مصروفات عمومية وادارية  .18

 
 6102نوفمبر  8للفترة من 

 6102ديسمبر  10حتى 
  

 حكمها في وما رواتب  1419,4222

 ديون مشكوك في تحصيلها  744,4,,

 واللجاناعضاء مجلس االدارة  ةأمكاف  14,4400

 ايجارات  1,34174

 رسوم حكومية  1994219

 نهاية الخدمة مكافأةبدل   1,14330
 سفر وانتقاالت  ,,11143

 كهرباء ومياه وهاتف وانترنت  10,43,3
 واطفاءاتاهالك اصول ثابتة   744991
 مخصص مخزون راكد  4941,3
 ديون معدومة  394339

 اخرى  4,244,1
,44,34139   

 
 أخرى، صافيإيرادات  .11

 

 
 6102نوفمبر  8للفترة من 

 6102ر ديسمب 10حتى 
 1235955 أرباح صناديق استثمارية سريعة الطلب

 345263 خصم تعجيل دفع القروض
دعم الموارد صندوق-تعويض هدف   565461 
 915556 إيرادات اخرى

 (1545256) مصروفات اخرى

 1515415 

 ربحية السهم .20
على  2511ديسمبر  31سية عن الفترة المنتهية في وربحية السهم من العمليات الرئي الفترةتم احتساب ربحية السهم من صافي ربح 

سهم في  1.125.555 إلىسهم حيث تمت الزيادة  155955225 والبالغةأساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

 .الفترةنهاية 

 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 خالل الفترة
  األسهم  المتوسط المرجح 

 عدد األسهم قبل الزيادة    2111111  5.1555  1435155

 عدد األسهم بعد الزيادة    010651111  5.9415  5465125

 اإلجمالي        011821665

 المحتملة االلتزامات .21
 

بمبلغ م في صورة ضمانات بنكية صادرة من بنوك محلية ألغراض الشركة 2511ديسمبر  31توجد لدى الشركة التزامات محتملة كما في 

مصروفات ضمن حساب  سعودي مدرجلاير  2545255أصدرت هذه الخطابات مقابل غطاء نقدي بمبلغ  دوق سعودي. لاير 1355556

 (.1أخرى )إيضاح رقم مدفوعة مقدما وموجودات متداولة 
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 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  6102ديسمبر  10حتى  6102مبر نوف 8للفترة من 

 ريال السعودي(جميع المبالغ بال)

 ةيالتقارير القطاع .22
قطاعات رئيسية وهي قطاع الحديد وقطاع األخشاب والقطاعات األخرى والتي تتمثل في البالستيك  3ط الشركة يتمثل في نشا

طويلة األجل على القطاعات ويصعب توزيع  اإليرادات والموجوداتاألخرى وتم توزيع بنود اإليرادات وتكلفة  والرافعات والخدمات

 باقي البنود على القطاعات.

 م1401ديسمبر  31 في المنتهية الفترةما في ك       

  حديد  خشب  أخرى  المجموع

 الموجودات غير المتداولة 457125116  3145331  --  551075247

 المبيعات 31472,4992  243444,00  47,4,,440  4651815163

 تكلفة المبيعات (1742744321)  (,,741,247)  (342124249)  2851725184

 الربح مجمل 1,49114,17  ,1402,4,4  ,14117490  175216,171

 

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

 قطاعات التشغيل المختلفة كما تقع كافة موجودات الشركة داخل المملكة العربية السعودية.

 

 مالية وإدارة المخاطراألدوات ال .23

من النقد المطلوبات المالية الرئيسية بالشركة الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون والقروض. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للشركة تتضمن 

ة الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة هي وما في حكمة والذمم المدينة التجارية والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى. إن المخاطر المالي

 مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر.

 السوقمخاطر 

جنبية ومعدالت الفوائد مما يؤثر على الت االهي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العم

لمقبولة دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود ا

 ي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها.مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة الت

 مخاطر االئتمان

ي هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهر

ني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة التجارية والحسابات المدينة األخرى لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتما

 .بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية

 مخاطر السيولة

أدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة ب

السيولة  عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية

  .المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة

 مخاطر العملة

لية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بصورة أساسية هي المخاطر المتمثلة في احتما

 .. المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة. وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمةواليورو بالريال السعودي والدوالر األمريكي

 القيمة العادلة

يخ القياس. القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسوق في تار هي

تند إلى السوق واالفتراضات وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يق وم تعريف القيمة العادلة القياس المس

 التي يستخدمها المشاركون في السوق.
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