
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة 

 ( شركة مساھمة سعودیة)
 القوائم المالیة األولیة الموجزة

 في  ة الستة أشھر المنتھی  ةلفتر
 م٢٠٢٠یونیو  ٣٠

  مع تقریر فحص المراجع المستقل 
 
 
 
 
 
 



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة 
 سعودیة( )شركة مساھمة 

 القوائم المالیة األولیة الموجزة  
 م ٢٠٢٠یونیو   ٣٠في  ةالستة أشھر المنتھی ةلفتر  

 
 
 
 

 صفحـة الفھــرس

 ١ القوائم المالیة األولیة الموجزة عنتقریر فحص المراجع المستقل 

 ٢  األولیة المركز المالي قائمة

 ٣  الشامل اآلخر األولیةالربح أو الخسارة والدخل  قائمة

 ٤ األولیةالتغیرات في حقوق الملكیة  قائمة

 ٥ األولیةالتدفقات النقدیة قائمة 

 ١٠-٦ الموجزة  األولیة المالیة قوائمإیضاحات حول ال
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الموجزةاألولية المالية  القوائم عنالمستقل  المراجعفحص تقرير 

 

 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنيةفي  المساهمينالسادة/ 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية -الرياض 

 

 مقدمة

م، 2020 يونيو 30)"الشركة"( كما في  مصنع الصمعاني للصناعات المعدنيةلشركة المرفقة األولية قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

لتدفقات النقدية لفترة القائمة األولية للتغيرات في حقوق الملكية والقائمة األولية لوالخسارة والدخل الشامل اآلخر  ربح أولل األولية ائمةوالق

 المهمةسياسات المحاسبية بالملخص ، بما في ذلك الموجزة واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية األولية، أشهر المنتهية في ذلك التاريخالستة 

لمحاسبة لالدولي لمعيار لالمالية األولية الموجزة وعرضها وفقاً  القوائماإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه وواإليضاحات التفسيرية األخرى. 

المالية األولية  القوائمهذه بشأن  استنتاجإبداء في مسؤوليتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ،"ي( "التقرير المالي األول34رقم )

 .فحصناإلى  استناداً الموجزة 

 نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" 2410) الفحص الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي 

أساسي على األشخاص المسؤولين  استفسارات، بشكلالمالية األولية من طرح  القوائمفحص يتألف المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي  عن

 ً ً لذلك فإنه المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مراجعة لل الدوليةلمعايير ليتم القيام بها وفقا أننا تأكيد بالوصول إلى ال يمكننا من وتبعا

 .رأي مراجعةأي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناًء عليه، أي من عمليات خالل اكتشافها التي يمكن المهمة بجميع األمور دراية سنصبح على 

 االستنتاج

من جميع الجوانب  ،ُمعدةغير ولية الموجزة المرفقة المالية األالقوام بأن ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد لم فإنه ، فحصناإلى  استناداً 

   المعتمد في المملكة العربية السعودية. ،(34لمحاسبة رقم )لالدولي لمعيار لوفقاً  ،الجوهرية

 

 

ه ؤالبسام وشركا                    عن 

 

 

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

(337محاسب قانوني ترخيــــص رقــم )  

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 هـ1442 محرم 22: خــــــــالتاري

 م2020 سبتمبر 10 ق:ـــــــفالموا



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة 
 )شركة مساھمة سعودیة( 

 األولیة  قائمة المركز المالي
 م ٢٠٢٠ یونیو ٣٠كما في 

 ( الریاالت السعودیةب)
 

٢ 

 
  یضاح إ

 م ٢٠٢٠ یونیو ٣٠
  ( ة دقق)غیر م 

 م ٢٠١٩ دیسمبر ٣١
 ( ة دقق)م

      الموجودات 
      غیر متداولة الالموجودات 

 ٥٬٠٤٠٬٦٢٩  ٤٬٨١٥٬٧٤٩     صافي، ممتلكات وآالت ومعدات
 ٦٤٩٬٥١٢  ٦١٥٬٣٠٧  ٥ موجودات غیر ملموسة 

 ٧٥٦٬٤٥٦  ٨٦١٬٥٣١   حق إستخدام األصول 
 ٦٬٤٤٦٬٥٩٧  ٦٬٢٩٢٬٥٨٧   إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

      الموجودات المتداولة 
 ٩٬٢٠٤٬٩٤٧  ١٣٬٧٢٠٬٢٠١   مخزون 

 ١٢٬٦٠٣٬٤٦٠  ١١٬٤٦٥٬٩٩٠   ذمم مدینة تجاریة ومدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى 
 ١٠٬٦٧٢٬٦٦١  ١٠٬٩١٨٬٤٣٩  ٦ ستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ا

 ٢٬٠٢٩٬٧١٧  ١٬٥٧٣٬٥٧٧   في حكمھ  النقد وما
 ٣٤٬٥١٠٬٧٨٥  ٣٧٬٦٧٨٬٢٠٧   إجمالي الموجودات المتداولة 

 ٤٠٬٩٥٧٬٣٨٢  ٤٣٬٩٧٠٬٧٩٤   إجمالي الموجودات 
      

      حقوق الملكیة والمطلوبات 
      حقوق الملكیة 

 ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١ رأس المال 
 ١٬٣٢٤٬١١٩  ١٬٣٢٤٬١١٩  ٧ نظامي حتیاطي إ

 ١٤٬٤٧٨٬٤٦٩  --   ٨ عالوة اإلصدار 
 ٢٬٢٩٩٬٦٤٠  ٧٬٢٤٨٬٦٠٦    أرباح مبقاة 

 ( ٣٧٩٬٤٣٤)  ( ٣٧٩٬٤٣٤)   احتیاطي إكتواري 
 ٣٢٬٧٢٢٬٧٩٤  ٣٣٬١٩٣٬٢٩١   الملكیة إجمالي حقوق 

      المطلوبات 
      غیر متداولة الالمطلوبات 

 ٥٣٩٬٠٨٥  ٧٢٢٬٢٧٦   التزامات اإلیجار 
 ١٬٦٩٩٬٠٦٩  ١٬٨٤٦٬٢٢٣   مزایا نھایة الخدمة للموظفین

 ٢٬٢٣٨٬١٥٤  ٢٬٥٦٨٬٤٩٩   إجمالي المطلوبات الغیر متداولة 
      متداولة المطلوبات ال

 ١٧٢٬٠٠١  ١٨٩٬٤٥٥   الجزء المتداول  –التزامات اإلیجار 
 ٣١٤٬٢٠٦  ٢٠٠٬٧٣٩  ٩ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ٤٬٦٩٥٬٦٥٤  ٦٬٦٠٩٬٩٦٠   ذمم دائنة تجاریة ودائنون أخرون
 ٨١٤٬٥٧٣  ١٬٢٠٨٬٨٥٠  ١٠ مخصص الزكاة 

 ٥٬٩٩٦٬٤٣٤  ٨٬٢٠٩٬٠٠٤   إجمالي المطلوبات المتداولة 
 ٨٬٢٣٤٬٥٨٨  ١٠٬٧٧٧٬٥٠٣   المطلوبات إجمالي 

 ٤٠٬٩٥٧٬٣٨٢  ٤٣٬٩٧٠٬٧٩٤   إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 
     ١١ المحتملة   االلتزامات

 
 الموجزة.  األولیةالمالیة  قوائمال یتجزأ من ھذه ال جزًءا ١٨إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 
 عضو مجلس اإلدارة المفوض   التنفیذي الرئیس   الرئیس المالي التنفیذي 
 سعد عماش الشمري  بندر محمد الصمعاني   أحمد مصطفى قرطام 



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة  
 )شركة مساھمة سعودیة( 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة 
 م  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في  ةالستة أشھر المنتھی  ةلفتر

 الریاالت السعودیة( ب)

٣ 

 

 الموجزة.  األولیةالمالیة  قوائمجزًءا ال یتجزأ من ھذه ال ١٨إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض   الرئیس التنفیذي   الرئیس المالي التنفیذي 
 سعد عماش الشمري  بندر محمد الصمعاني   أحمد مصطفى قرطام 

 

 إیضاح 

 م ٢٠٢٠یونیو  ٣٠ 
 

 م ٢٠١٩یونیو  ٣٠
 

 )غیر مدققة(   )غیر مدققة(  
      

 ١٨٬٧٩٥٬١٩٧  ٢١٬٠٥٥٬٩٢٣   المبیعات
 (١٤٬٣٩٤٬٩٩٧)  ( ١٤٬٨٠٠٬١٩٦)   تكلفة المبیعات

 ٤٬٤٠٠٬٢٠٠  ٦٬٢٥٥٬٧٢٧   الدخل مجمل 
 ( ٢٬٩٦٢٬١٧٤)  ( ٢٬٨٨١٬٣٧٥)   عیة وتسویقیة مصروفات بی 
 ( ٢٬١٥٧٬٨١٤)  ( ٢٬٠٣٥٬٩٠٤)   عمومیة وإداریة مصروفات 

 ( ٧١٩٬٧٨٨)  ١٬٣٣٨٬٤٤٨   )الخسارة( من العملیات  / الدخل 
 (٢١٬٥١٩)  ( ٢٣٬٢٠٧)  ١٢ تكالیف التمویل

 ١٥٢٬٣٧٤  ٥٣٬٧٥٥   إیرادات أخرى، بالصافي 
 ٣٢٠٬٤٤١  ٢٤٥٬٧٧٨  ٦ ة أو الخساربالقیمة العادلة من خالل الربح  استثمارات مدرجةأرباح من 

 ( ٢٦٨٬٤٩٢)  ١٬٦١٤٬٧٧٤   )الخسارة( قبل الزكاة  / الدخلصافي 
 ( ٣٥٤٬٣٦٧)  ( ٣٩٤٬٢٧٧)  ١٠ الزكاة

 ( ٦٢٢٬٨٥٩)  ١٬٢٢٠٬٤٩٧   الفترة  دخل / )خسارة(صافي  
      الدخل الشامل األخر: 

      تبویبھا الحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة: بنود لن یتم إعادة 
 --  --    اإلكتواریة لمزایا نھایة الخدمة  ( الخسائراألرباح/ )

 ( ٦٢٢٬٨٥٩)  ١٬٢٢٠٬٤٩٧   للفترة / )الخسارة الشاملة(   الشامل إجمالي الدخل
  /  دخلاألساسي والمخفض من صافي   –)خسارة( السھم  /  دخل

 (٠.٢٥)  ٠.٤٩  ١٣ الفترة ( )خسارة 



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة  
 )شركة مساھمة سعودیة( 

 األولیة التغیرات في حقوق الملكیة قائمة 
 م  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في  ةالستة أشھر المنتھی ة لفتر

 ) لریاالت السعودیةبا )

٤ 

 
 

إجمالي حقوق  
 الملكیة 

 
 أرباح مبقاة 

 
 احتیاطي إكتواري  

 
 عالوة اإلصدار 

 
 احتیاطي نظامي 

 
 رأس المال 

 
  إیضاح 

٦٬٤٥٣٬٢٤٢  ٣٦٬٦٠٦٬٩٤٧  (˿˽́́́˼)  م )مدققة( ٢٠١٩ینایر  ١الرصید كما في    ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٣٢٤٬١١٩  ١٤٬٤٧٨٬٤٦٩ 

 توزیعات أرباح  ١٦  --  --  --  --  ( ٢٬٢٥٠٬٠٠٠)  ( ٢٬٢٥٠٬٠٠٠)
 صافي خسارة الفترة    --  --  --  --  ( ٦٢٢٬٨٥٩)  ( ٦٢٢٬٨٥٩)

٣٬٥٨٠٬٣٨٣  ٣٣٬٧٣٤٬٠٨٨  (˿˽́́́˼)  غیر مدققة(  -م  ٢٠١٩ یونیو ٣٠الرصید كما في    ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٣٢٤٬١١٩  ١٤٬٤٧٨٬٤٦٩( 
              

٢٬٢٩٩٬٦٤٠  ٣٢٬٧٢٢٬٧٩٤  (˼̀̂˽˼˽)  م )مدققة( ٢٠٢٠ر ینای  ١الرصید كما في    ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٣٢٤٬١١٩  ١٤٬٤٧٨٬٤٦٩ 
 الفترة  دخلصافي    --  --  --  --  ١٬٢٢٠٬٤٩٧  ١٬٢٢٠٬٤٩٧

 األرباح المبقاة   لىإالمحول  ٨  --  --  )٤٬٤٧٨٬٤٦٩(  --  ٤٬٤٧٨٬٤٦٩  --
--  --  --  )˺˹˹˹˹˹˹˹(  --  لى رأس المال إالمحول  ١  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 
 توزیعات أرباح  ١٦  --  --  --  --  ( ٧٥٠٬٠٠٠)  ( ٧٥٠٬٠٠٠)

٧٬٢٤٨٬٦٠٦  ٣٣٬١٩٣٬٢٩١  (˼̀̂˽˼˽)  --  م )غیر مدققة( ٢٠٢٠یونیو  ٣٠الرصید كما في    ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٣٢٤٬١١٩ 
 
 

 
 . الموجزة األولیةالمالیة  قوائمجزًءا ال یتجزأ من ھذه ال ١٨إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 
 
 
 
 

 اإلدارة المفوض عضو مجلس   الرئیس التنفیذي   الرئیس المالي التنفیذي 
 سعد عماش الشمري  بندر محمد الصمعاني   أحمد مصطفى قرطام 



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة  
 )شركة مساھمة سعودیة( 

 األولیة لتدفقات النقدیة قائمة ا
 م  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في  ةالستة أشھر المنتھی ة لفتر

 ) الریاالت السعودیةب)

٥ 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٨إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض   الرئیس التنفیذي   الرئیس المالي التنفیذي   
 سعد عماش الشمري  الصمعاني بندر محمد   أحمد مصطفى قرطام   

  إیضاح  
 م  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠

  ( ة غیر مدقق)
   م٢٠١٩یونیو  ٣٠

 ( ة )غیر مدقق 
      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة: 

 ( ٢٦٨٬٤٩٢)  ١٬٦١٤٬٧٧٤   قبل الزكاةخسارة( ال ) /  دخلالصافي 
      تعدیالت على البنود غیر النقدیة 

 ٦٠٧٬٨٣٢  ٥٧٠٬٠٢٥   استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٢٬٩٥٤  ٣٤٬٢٠٥  ٥ إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 ٩٥٬٤٩٨  ١١٧٬٣٦٣   األصول  استخدام حق  استھالك
 ٢١٬٥١٩  ٢٣٬٢٠٧  ١٢ تكالیف التمویل

 --  ( ٢٣٬٩٠٨)   ومعدات  وآالتالربح من بیع ممتلكات 
 ١٩٨٬٢٠٥  ١٩١٬٦٤٧   مخصص مزایا نھایة خدمة الموظفین

 --  ١٬٨٣٣   تسویات زكویة  
 --  ٢٣٤٬١١٣   مخصص مخزون راكد 

 ( ٣٢٠٬٤٤١)  ( ٢٤٥٬٧٧٨)  ٦ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االستثمارأرباح من 
   ٣٣٧٬٠٧٥  ٢٬٥١٧٬٤٨١ 

      الحركة في رأس المال العامل  
 ١٬٢٧٧٬٨٤٠  ( ٤٬٧٤٩٬٣٦٧)   مخزون 

 ( ١٬٧٢١٬٩٨١)  ١٬١٣٧٬٤٧٠   ومدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى ذمم مدینة تجاریة 
 ١٢٬٢٧٤  ١٬١٦٤٬٣٠٦   ذمم دائنة تجاریة ودائنون اخرون

 ١٢٠٬٠٠٠  ( ١١٣٬٤٦٧)   مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ( ١٨٣٬٥٦٨)  ( ٤٤٬٤٩٣)   مزایا نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

 ( ٨٦٧٬٩٨٥)  ( ١٬٨٣٣)  ١٠ الزكاة المدفوعة 
 ( ١٬٠٢٦٬٣٤٥)  ( ٨٩٬٩٠٣)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة 

        االستثماریة من األنشطةالتدفقات النقدیة 
 --  ٥٢٬٤٤٩     ومعدات وآالتممتلكات ستبعاد امتحصالت من 
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  بیع متحصالت من 

 الخسارة 
   --  ٣٬٢٤٩٬٩٩٩ 

 ( ٣٥٧٬٦٤٣)  ( ٣٧٣٬٦٨٦)   ممتلكات وآالت ومعدات ى لإإضافات 
 (٩٠٬٠٠٠)  ( ٤٥٬٠٠٠)   تكالیف تمویل مدفوعة 

 ٢٬٨٠٢٬٣٥٦  ( ٣٦٦٬٢٣٧)   ستثماریة األنشطة اال الناتج من / (المستخدم في)صافي النقد 
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

 ( ٢٬٢٥٠٬٠٠٠)  --    توزیعات أرباح 
 ( ٢٬٢٥٠٬٠٠٠)  --    من األنشطة التمویلیة  المستخدم في صافي النقد 

 ( ٤٧٣٬٩٨٩)  ( ٤٥٦٬١٤٠)   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ 
 ٢٬٧٤٣٬٤٩٠  ٢٬٠٢٩٬٧١٧   الفترة النقد وما في حكمھ في بدایة 

 ٢٬٢٦٩٬٥٠١  ١٬٥٧٣٬٥٧٧   فترة في حكمھ في نھایة ال  النقد وما
      معامالت غیر نقدیة :  

 --   ٢٢٢٬٤٣٨   / التزامات اإلیجار   صولأضافات حق أستخدام األ 
 --   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١ تحویل من عالوة اإلصدار لزیادة رأس المال 

 --   ٤٬٤٧٨٬٤٦٩  ٨ تحویل من عالوة اإلصدار إلى األرباح المبقاة
   ٧٥٠٬٠٠٠   إلى الذمم الدائنة التجاریة ودائنون أخرون تحویل من األرباح المبقاة



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة 
 )شركة مساھمة سعودیة( 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في  ةالستة أشھر المنتھی رة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب)

 

٦ 

 . الوضع القانوني والنشاط ١

بموجب نظام الشركات في المملكة العربیة    سعودیةتأسست شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة )"الشركة"( كشركة مساھمة  
م. كما تمارس الشركة ١٩٩٤فبرایر    ٢ھـ الموافق  ١٤١٤شعبان    ٢٠الصادر بتاریخ    ١١٣١٠١٢٣٠٢السعودیة تحت السجل التجاري رقم  

م والمعدل بالترخیص ١٩٩٥نوفمبر    ٢٥ھـ الموافق  ١٤١٢رجب    ١٨الصادر بتاریخ    ٤١٥اعي رقم  نشاطھا الصناعي بموجب السجل الصن
وقد تم زیادة رأس مال الشركة خالل النصف  م.  ٢٠١٩ینایر    ١٥ھـ الموافق  ١٤٤٠جمادى األول    ٩الصادر بتاریخ    ١١٩٣الصناعي رقم  
وذلك بمنح ملیون سھم مجاني للمساھمین، على أساس   إلصدارخصما من عالوة املیون لایر سعودي    ١٠م بمبلغ  ٢٠٢٠األول من عام  

فقد زادت   ،وعلیھ  .تاریخ إنعقاد الجمعیة العامة غیر العادیةسھم مجاني لكل مساھم یحوز سھم ونصف وذلك بنھایة ثاني یوم تداول یلي  
 المنعقد بتاریخموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة في اجتماعھا    على  وقد تمت الزیادة بناء  .ملیون سھم  ٢٬٥إلى    ملیون سھم  ١٬٥من  األسھم  

 . م٢٠٢٠یونیو  ٢٥ھـ الموافق ١٤٤١ذو القعدة  ٤

غرض الشركة ھو تصنیع األرفف المعدنیة وملحقاتھا، أنظمة تخزین مناولة، أرفف مستودعات، طبالي خشب وطبالي بالستیك وأرفف 
یة، حاویات وصنادیق حدیدیة، منتجات معدنیة متنوعة، أرفف معدنیة للثالجات، بالیتات تخزین معدنیة، ھیاكل معدنیة مشكلة، أقفاص معدن 

والتبرید. التخزین  وأعمال  أذرع  ذات  رافعات  تخزین،  ثالجات  المبردة،  المالیة    المستودعات  القوائم  الموجزة  تتضمن  المرفقة  األولیة 
 حسابات الشركة وفروعھا واآلتي بیاناتھا: 

 اسم المصنع  رقم السجل التجاري  المدینة
 فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة ١٠١٠٩٤٧٣٠٩ الریاض

 فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة ٢٠٥٠١١٥٤٣٤ الدمام
 

 : العنوان التالي یقع المركز الرئیسي للشركة في
 طریق الملك عبدالعزیز  –بریدة  –القصیم 

 ٧٢٢٧مبنى  ٢٦األولى شارع  –المدینة الصناعیة 
 ١٣٦٤ص.ب 

 ٥١٤٣١ لقصیما
 المملكة العربیة السعودیة

ً   األعمال قطاعات على وتداعیاتھ(  ١٩-كوفید)  كورونا فیروس بانتشار المتعلقة األحداث إلى إشارة  ما بتطبیق الشركة تلتزم ودولیاً، محلیا
 العاملین   وسالمة  صحة  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  الشركة  اتخذت  .المختصة  الجھات  قبل  من  مؤخراً   الصادرة  القرارات  علیھ  نصت

 المملكة  حكومة  وقدمتھا  تبنتھا  التي  والقرارات  المبادرات  من  االستفادة  إلى  الشركة  تسعى  كما  الوباء،  انتشار  من  بالحد   والمساھمة  بالشركة
  .الخاص القطاع شركات على ١٩-لكوفید السلبیة األثار من التخفیف أجل من

  الفترة   تحدید  لصعوبة  نظراً   م،٢٠٢٠  یونیو   ٣٠  في  المنتھیة  أشھر  الستة  فترة  خالل  األخرى  الصناعیة  بالشركات   سوة أ  شركةال  تأثرت
ً   الشركة  على  یصعب  فانھ  للوباء،  الزمنیة   الشأن  بھذا  المستجدات  بمتابعة  الشركة  ستستمر  ذلك،  ومع  للوباء،  المالي  ثرألا  تحدید  حالیا

 . المستقبلیة التقاریر فترات في مطلوبة  تغیرات أي وستعكس
 

 اإلعداد أسس  .٢
 بیان االلتزام ١-٢

الدولي   المحاسبة  لمعیار  الموجزة وفقاً  المالیة األولیة  القوائم  األوليا"      ٣٤تم إعداد ھذه  المالي  العربیة   "  لتقریر  المملكة  المعتمد في 
القانونیین ویجب   للمحاسبین  السعودیة  الھیئة  المعتمدة من  القوائم   قراءتھاالسعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى  إلى جنب مع  جنباً 

من القوائم المالیة،   كاملة  حیث أنھا ال تشمل جمیع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة   . م٢٠١٩دیسمبر    ٣١في    المنتھیةلمالیة للسنة  ا
 المالي للشركة وأدائھا منذ  مركزالمھمة لفھم التغیرات في الالمعامالت  لشرح    تفسیریةال  یضاحاتالسیاسات المحاسبیة واإل  تذكرومع ذلك  

 مالیة للشركة.  وائمق آخر

على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في   لیست بالضرورة مؤشراً   م٢٠٢٠یونیو    ٣٠إن نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في  
 . م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

 



  شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 م  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في  ةالستة أشهر المنتهي رة لفت 
 )الرياالت السعودية ب(

 

٧ 

    (تتمة) اإلعداد. أسس ٢

  أساس القياس  ٢-٢

  : األوليةي  فيما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة المركز المالالتكلفة التاريخية،  على أساس  األولية الموجزة  تم إعداد القوائم المالية  

  متوقعة.طريقة وحدة االئتمان ال باستخدامالمستقبلية  لاللتزاماتبمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية   االعترافيتم 

  استخدام األحكام والتقديرات ٣-٢

الغ  يتطلب إعداد هذه القوائم األولية الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المب
 التقديرات.المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

ت إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرا
  .كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة

التي تم اإلفصاح عنها في   التأكدقامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم    أعاله،  ١  إيضاحكما هو موضح في    ذلك،ومع  
ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات   .١٩-كوفيدالمالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة    القوائم

  التقارير المستقبلية. 

  عملة العرض والنشاط  .٣

مبالغ المالية للشركة. تم تقريب جميع ال  الوظيفية وعملة العرضالعملة    بالريال السعودي وهي  األولية الموجزة  وائم الماليةالقتم عرض  
  مالم ينص على خالف ذلك.  لایر سعودي ألقرب

 . السياسات المحاسبية الهامة٤

  لتفسيراتواعلى المعايير التعديالت ، المعايير الجديدة ١-٤

م ولكن ليس لها أثر  ٢٠٢٠يناير    ١معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من    توجدال  
  . للشركةجوهري على القوائم المالية األولية الموجزة 

 موجودات غير ملموسة  .٥
  

  

  برامج حاسب آلي 
 م ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

  (غير مدققة) 
  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مدققة) 
        التكلفة

   ٦٢٧٬٤٦٥   ٧٠٨٬٧١٥  ٧٠٨٬٧١٥  الرصيد في بداية السنة   
   ٨١٬٢٥٠   -  -  إضافات  

  ٧٠٨٬٧١٥   ٧٠٨٬٧١٥   ٧٠٨٬٧١٥  الرصيد في نهاية السنة   

        اإلطفاء المتراكم 

   ٣٧٬٦٦٩   ٥٩٬٢٠٣  ٥٩٬٢٠٣  الرصيد في بداية السنة   

   ٢١٬٥٣٤   ٣٤٬٢٠٥  ٣٤٬٢٠٥  السنة اإلطفاء خالل 

  ٥٩٬٢٠٣  ٩٣٬٤٠٨  ٩٣٬٤٠٨  الرصيد في نهاية السنة  

        صافي القيمة الدفترية  

     ٦١٥٬٣٠٧  ٦١٥٬٣٠٧  م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠كما في 

  ٦٤٩٬٥١٢      م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  
  

 



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة 
 )شركة مساھمة سعودیة( 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في  ةالستة أشھر المنتھی رة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب)

 

٨ 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مدرجة ستثماراتا .٦
 م ٢٠٢٠ یونیو ٣٠ 

 )غیر مدققة( 
 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ 

 )مدققة( 
    التكلفة

 ١٣.٤٧١.٦٩٤  ١٠٬٦٧٢٬٦٦١  الرصید في بدایة السنة 
 ٤٬٩٣٤٬٩٠٣  - إضافات خالل السنة    
 (˹˹˹˻˾˹́)  -  إستبعادات خالل السنة 

 ٥١٦.٠٦٤  ٢٤٥٬٧٧٨ ستثمارات ا أرباح
 ١٠٬٦٧٢٬٦٦١  ١٠٬٩١٨٬٤٣٩ نھایة السنة الرصید في 

 إحتیاطي نظامي .٧
للشركة وأحكام نظام  وفقًا   السعودیةبالشركات  للنظام األساسي  العربیة  الشركة تحویل  ،  المملكة  ٪ من صافي أرباحھا ١٠یتعین على 

للتوزیع على المساھمین.   قابلغیر    لنظامي٪ من رأس مالھا، ھذا االحتیاطي ا٣٠حتى یبلغ ھذا االحتیاطي    النظاميحتیاطي  الإلى ا  السنویة
 مھ لزیادة رأس المال بعد موافقة المساھمین. ومع ذلك یمكن استخدا

 عالوة اإلصدار .٨
مال   م قررت الجمعیة العامة غیر العادیة إستخدام كامل رصید عالوة اإلصدار في زیادة رأس ٢٠٢٠یونیو    ٢٥ھـ الموافق  ١٤٤١ذو القعدة    ٤بتاریخ  

لایر سعودي لحساب    ٤٬٤٧٨٬٤٦٩تبقي من عالوة اإلصدار والبالغ  (، كذلك إضافة المبلغ الم١ملیون لایر سعودي )إیضاح رقم    ١٠الشركة بمبلغ  
   األرباح المبقاة. وبالتالي، یصبح رصید عالوة اإلصدار في تاریخ قائمة المركز المالي األولیة صفر لایر سعودي. 

 م معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدتھ .٩
تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في رواتب ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارة العلیا التي تمت 

دارة، أعضاء لجنة المراجعة واإلدارة العلیا. وتتمثل أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة  اإلخالل العام بین الشركة وأعضاء مجلس  
 لناتجة عنھا فیما یلي:واألرصدة ا

 طبیعة التعامالت  طبیعة العالقة 

 الرصید  حجم التعامالت 
 م ٢٠٢٠یونیو  ٣٠

 )غیر مدققة( 

 م ٢٠١٩ یونیو ٣٠

 )غیر مدققة( 

 م ٢٠٢٠یونیو  ٣٠

 )غیر مدققة( 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١

 )مدققة( 
دارة /  اإل أعضاء مجلس 

/  أعضاء لجنة المراجعة
 اإلدارة العلیا 

 ٣١٤٬٢٠٦ ٢٠٠٬٧٣٩ ١٢٣٬٠٠٠ ٢٠٦٬٥٠٠ وبدالت مكافآت 

 - - ٥٣٢٬٤٣٢ ٤٥٨٬٧٩٨ رواتب 
    ٣١٤٬٢٠٦ ٢٠٠٬٧٣٩ 

 الزكاة  مخصص  .١٠
 الزكوي   الموقف ١-١٠

الشركة على شھادة   تحصلو  م٢٠١٩دیسمبر    ٣١للھیئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة المنتھیة في    الزكویة  قدمت الشركة إقراراتھا
من الھیئة الربوط الزكویة المعدلة   فترةالشركة خالل ال   استلمت  .م٢٠٢١إبریل    ٣٠ھـ الموافق إلى  ١٤٤٢رمضان    ١٨صالحة حتى تاریخ  

 م.٢٠٢٠  یونیو  ٣٠المنتھیة في    للفترةالمرفقة  ألولیة  الایر سعودي، وقد تم إثبات استحقاق لھا في القوائم المالیة    ١٬٨٣٣م بمبلغ  ٢٠١٨لسنة  

 حركة الزكاة  ٢-١٠
 :حركة الزكاةفیما یلي ملخص 

م ٢٠٢٠ یونیو ٣٠   
  )غیر مدققة(

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١
 )مدققة(

 ٨٦٣٬٦١٨  ٨١٤٬٥٧٣ لفترة / السنة ا الرصید في بدایة
 ٨١٤٬٥٧٣  ٣٩٤٬٢٧٧ لفترة / السنة ا المكون خالل

 ٤٬٣٦٧  ١٬٨٣٣ زكویة  تسویات
 ( ٨٦٧٬٩٨٥)  ( ١٬٨٣٣) لفترة / السنة ا مدفوعات خالل

 ٨١٤٬٥٧٣  ١٬٢٠٨٬٨٥٠ لفترة / السنة ا الرصید في نھایة



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة 
 )شركة مساھمة سعودیة( 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في  ةالستة أشھر المنتھی رة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب)

 

٩ 

 الرأسمالیة االرتباطاتوالمحتملة  االلتزامات  .١١
 .(لایر سعودي صفر :م٢٠١٩دیسمبر  ٣١م )٢٠٢٠یونیو  ٣٠و التزامات محتملة للشركة في أرأسمالیة  ارتباطاتال توجد 

 تكالیف التمویل   .١٢

 / )خسارة(  السھم ربحیة  .١٣
)خسارة( الفترة العائد إلى مساھمي الشركة على   /دخل  ( بقسمة  ة)الخسار  /الدخل  یتم احتساب نصیب السھم األساسي والمخفض من  

بعد  سھم  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠م:  ٢٠١٩یونیو    ٣٠سھم )  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة في نھایة الفترة والبالغة  
 . (بأثر رجعيیادة األسھم زأخذ 

 التقاریر القطاعیة   .١٤
قطاعات رئیسیة وھي قطاع الحدید وقطاع األخشاب والقطاعات األخرى والتي تتمثل في البالستیك والرافعات   ٣نشاط الشركة یتمثل في  

توزیع باقي البنود والخدمات األخرى وتم توزیع بنود اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات والموجودات طویلة األجل على القطاعات ویصعب  
 على القطاعات.

 ( مدققة )غیر  م٢٠٢٠ یونیو ٣٠ حدید   خشب   أخرى  المجموع 
 الموجودات غیر المتداولة  ٦٬٠٩٥٬٠١٣  ١٩٧٬٥٧٤  --   ٦٬٢٩٢٬٥٨٧

 المبیعات ١٤٬٤١٨٬٧٥٤  ٤٬٥٥٠٬٨٦٣  ٢٬٠٨٦٬٣٠٦  ٢١٬٠٥٥٬٩٢٣
 تكلفة المبیعات ( ٩٬٦٧١٬٥٨٨)  ( ٣٬٤٢٥٬٠٧٩)  ( ١٬٧٠٣٬٥٢٩)  ( ١٤٬٨٠٠٬١٩٦)

 مجمل الربح ٤٬٧٤٧٬١٦٦  ١٬١٢٥٬٧٨٤  ٣٨٢٬٧٧٧  ٦٬٢٥٥٬٧٢٧
        
 )مدققة(  م٢٠١٩ دیسمبر ٣١       

  حدید   خشب   أخرى  المجموع 
   الموجودات غیر المتداولة ٦٬٢٣٢٬٣٩٠  ٢١٤٬٢٠٧  --  ٦٬٤٤٦٬٥٩٧

        

 حدید   خشب   أخرى  المجموع 
 )غیر مدققة(  م٢٠١٩یونیو  ٣٠

 ˺́̀̂˾˺̂̀    ˺˺˺˾́˿˼    ˽˾˼˿˼́˻   المبیعات  ١٣٬١٤٢٬٩٥٢ 
(˺˽˼̂˽̂̂̀)   (́˽˺˽́́)    (˼̀˾˿˹˽́)   (̂̀̂̀˽˿˺) تكلفة المبیعات 

 ˽˽˹˹˻˹˹    ˻̀˽˼̀˾    ̀́˹˼˼˽    ˼˼˽˾˽̂˺  مجمل الربح 

إدارتھا فإنھ من غیر الممكن عملیاً تخصیص بنود الموجودات والمطلوبات األخرى على قطاعات ونظراً لطبیعة أنشطة الشركة وھیكل  
رقم   المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  في  إلیھا  المشار  الكمیة  الحدود  من  أي  تحقق  لم  الخارجیة  المبیعات  أن  كما  المختلفة    ٨التشغیل 

 لومات القطاعات الجغرافیة. "القطاعات التشغیلیة" وبالتالي لم یتم اإلفصاح عن مع

 

 

 

 

 

م ٢٠٢٠ یونیو ٣٠   
  )غیر مدققة(

 م ٢٠١٩ یونیو ٣٠
 مدققة(غیر )

 ٢١٬٥١٩  ٢٣٬٢٠٧ التأجیر  التزاماترسوم تمویل 
 ٢١٬٥١٩  ٢٣٬٢٠٧ 



 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة 
 )شركة مساھمة سعودیة( 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 م  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في  ةالستة أشھر المنتھی رة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب)

 

١٠ 

 قیاس القیمة العادلة   .١٥
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ 

مستمرة ولیس ھناك أي نیة أو متطلب لتقلیص حجم القیاس. إن األساس الذي یقوم علیھ تعریف القیمة العادلة ھو االفتراض بأن الشركة  
 عملیاتھا أو إجراء معاملة بشروط مجحفة.

یتم اعتبار األداة المالیة مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر صرافة أو وسیط أو مجموعة  
عند قیاس القیمة العادلة،    معامالت السوق التي تمت بین أطراف جادین.  صناعیة أو خدمة تسعیر أو وكالة تنظیمیة، وتمثل تلك األسعار

تستخدم الشركة بیانات یمكن مالحظتھا في السوق إلى أقصى حد ممكن. یتم تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في تسلسل ھرمي 
 نحو التالي. للقیمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على ال

 

: األسعار المعروضة )غیر المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي یمكن الوصول إلیھا في تاریخ ١المستوى  
 القیاس.

 

ار( والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما مباشرة )أي كأسع  ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  ٢المستوى  
 أو بشكل غیر مباشر )أي مشتقة من األسعار(. 

 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا )مدخالت غیر قابلة للمالحظة(.٣المستوى 
 القیمة الدفتریة لألدوات المالیة للشركة ھي تقریب معقول للقیمة العادلة. 

 األرباح توزیعات   .١٦
م وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة على توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة ٢٠٢٠یونیو   ٢٥ھـ الموافق ١٤٤١ذو القعدة  ٤بتاریخ  

لایر  ٢٬٢٥٠٬٠٠٠م:  ٢٠١٩یونیو    ٣٠الواحد ) لایر سعودي للسھم    ٠.٥ألف لایر سعودي بواقع    ٧٥٠م بمبلغ  ٢٠١٩على مساھمي الشركة عن عام  
 لایر سعودي للسھم الواحد(.  ١٬٥سعودي بواقع 

  

 األولیةاألحداث غیر المعدلة بعد تاریخ قائمة المركز المالي   .١٧
 . األولیة بعد تاریخ قائمة المركز الماليغیر معدلة لیس لدى الشركة أحداث 

 

 األولیة الموجزة  اعتماد القوائم المالیة  .١٨
 .(م٢٠٢٠ سبتمبر ٩الموافق )ھـ ١٤٤٢ محرم ٢١بتاریخ  من قبل مجلس اإلدارةاألولیة الموجزة تم اعتماد القوائم المالیة 


