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ájójó◊G äÉYÉæ°ü∏d áeÉª«dG ácô°T

ïjQÉJh 1010070794 ºbQ …QÉŒ πé°S πª– ,(Ω2006/06/26 ≥aGƒŸG) `g1427/05/30 ïjQÉàH (1491) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω1989/01/09 ≥aGƒŸG) `g1409/06/01
ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe áFÉŸÉH ¿ƒKÓK (%30) πã“ Ék jOÉY Ék ª¡°S ∞dCG ¿ƒ©HQCGh á°ùªNh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^245^000) ìôW
(óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQGó≤e πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«b ™e) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (36) √QGó≤e

(Ω2016/05/03 ≥aGƒŸG) `g1437/07/26 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2016/04/27 ≥aGƒŸG) `g1437/07/20 AÉ©HQC’G Ωƒj øe :CGóÑJ ÜÉààc’G IÎa
É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G ∂dP πª°ûjh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG
âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T ;É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M ,…Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb
q O’hCG
º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG Ék «Z’ ó©jh .(zÖààµŸGz`H øjOôØæeh zOGôaC’G ÚÑààµŸGz`H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG
ÚjÓe á©HQCG (4^573^500) ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e
º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe áFÉŸÉH ÚKÓK (%30) ∫OÉ©j ÉÃ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SCG øe Ék ª¡°S áFÉª°ùªNh ∞dCG Ú©Ñ°Sh áKÓKh áFÉª°ùªNh
ôjóŸ ≥ë«a ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h .OGôaC’G ÚÑààµª∏d ÜÉààcÓd áMhô£ŸG
»àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ – áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H – ÜÉààc’G πé°S
.ÚÑààµŸG A’Dƒg πÑb øe É¡«a ÜÉààc’G ”
¿ƒµ∏Á GƒfÉc øjòdGh (z¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG{) (ì) áëØ°üdG ‘ º¡FÉª°SCG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG ™«H ºà«°S
áFÉŸÉH Ú©Ñ°S (%70) ÜÉààc’G ∫ÉªàcG ó©H º¡à«µ∏e ¿ƒµà°Sh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe áFÉŸÉH áFÉe (%100) ÜÉààc’G º¡°SCG ìôW πÑb Ú©ªà›
øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdG ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿CG Éªc .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ¿ƒ¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe
ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdG QÉÑµdG ¿ƒªgÉ°ùŸG{ 3-1-4 »YôØdG º°ù≤dG ‘ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG IQƒcòŸG ºg É¡ª¡°SCG
ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zäÓ°üëàŸG ‘É°U{) ÜÉààc’G ∞«dÉµJ º°üN ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe ™jRƒJ ºà«°Sh .Iô°ûædG √òg øe z∫ÉŸG ¢SCGQ øe
á«£¨àH ó¡©àdG ” óbh .ìô£dG äÓ°üëàe øe ≠∏Ñe …CG ácô°ûdG º∏à°ùJ ødh .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SCÓd º¡æe mπc á«µ∏e Ö°ùëH Ú©FÉÑdG
≈∏Y ô¶ëj .(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ 13 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a) á«dÉŸG ¢VÉjôdG ácô°T πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG πeÉc
º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe Gk ô¡°T ô°ûY á«fÉªK (18) IóŸ º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG Iô°ûædG √òg ‘ ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G
IÎØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ,(zá«dÉŸG ¥ƒ°ùdG{`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG
.(Iô°ûædG √òg øe (ì) áëØ°üdG ™LGQ Ók °†a ,ácô°ûdG »ªgÉ°ùe øY π«°UÉØàdG øe ójõª∏dh) á≤Ñ°ùŸG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG
ÜÉààcÓd Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG á©Ñ°S (7) IóŸ ôªà°ùJh (Ω 2016/04/27 ≥aGƒŸG) `g1437/07/20 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«ëH ,(zÜÉààc’G IÎa{) (Ω2016/05/03 ≥aGƒŸG) `g1437/07/26 AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡f ƒgh
√òg øe (R) h (h) äÉëØ°üdG ‘ IQƒcòŸGh (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) ÜÉààc’G äÉÑ∏W ΩÓà°SÉH ádƒîŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G
äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ÚÑààµª∏d øµÁh .ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN Iô°ûædG
.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ªY ∫ÓN
(250^000) ƒg Öààµe πµd ÜÉààcÓd ≈°übC’G ó◊G ¿CÉH Ék ª∏Y ,≈fOCG móëc º¡°SCG Iô°ûY (10) Oó©H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y Öéj
¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y Ak ÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¬°ü«°üîJ ºà«°S – óLh ¿EG – ÜÉààc’G º¡°SCG øe ≈≤Ñàj Éeh .º¡°S ∞dCG Ú°ùªNh ÚàFÉe
∞dCG Ú°ùªNh á©Ñ°Sh áFÉª©HQCG (457^350) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh ,É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Öààµe πc
∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ,¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe Ú°ùªNh áFÉªKÓKh
¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,Öààµe áFÉª°ùªNh ∞dCG Ú©Ñ°Sh áKÓKh áFÉª°ùªNh ÚjÓe á©HQCG (4^573^500) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ
øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh ,‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh Qó°üŸG ¬MÎ≤j Ée ≥ah
≥aGƒŸG) `g1437/08/03 AÉKÓãdG Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G
.(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G •hô°Th ΩÉµMCG{ 16 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a) (Ω2016/05/10
,á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M …CG ºgÉ°ùe …CG »£©j ’h ,ÜÉààc’G º¡°SCGh Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG º¡°SCG º°†J IóMGh áÄa øe ájOÉY º¡°SCG ácô°ûdG º¡°SCG ¿EG
äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S øjô°ûY (20) ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{) ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh .óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j å«M
Iô°ûf ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG …CG ÜÉààc’G º¡°SCG ≥ëà°ùJh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G
.(Iô°ûædG √òg øe zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 7 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG ‘h QGó°UE’G
¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh ,ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG áµ∏ªŸG πNGO ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ”h (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡ª¡°SCG π«é°ùàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«dÉŸG
äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,Iô°ûædG √ò¡H á≤∏©àŸG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á∏eÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG ” óbh áÄ«¡dG
á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©d áeRÓdG á«ª°SôdG
äGAGôLEGh ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ (∑) áëØ°üdG ™LGQ Ók °†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ
¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°S ,(∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G π«é°ùJ ó©Hh .(zÜÉààc’G
ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaC’Gh »é«∏ÿG
øjôªãà°ùŸG{) áµ∏ªŸG êQÉN á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG Ò¨d ≥ëj Éªc .ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdÉH á«é«∏ÿGh
™LGQ Ók °†a) ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ájOÉ°üàb’G á©ØæŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH QÉªãà°S’ÉH (zÖfÉLC’G
¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh .áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe (Iô°ûædG √òg øe zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ 1 ºbQ º°ù≤dG
á∏gDƒŸG á«ÑæLC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG QÉªãà°S’ áª¶æŸG óYGƒ≤dG Ö°ùM ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdG ¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dGh πgDƒŸG »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG
zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 ºbQ º°ù≤dGh zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQOh IAGôb ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ‘ ÚÑZGôdG ≈∏Y Öéj .áLQóŸG º¡°SC’G ‘
.ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH Gk QGôb ºgPÉîJG πÑb ábóH Iô°ûædG √òg ‘ øjOQGƒdG

≥aGƒŸG) `g1409/06/01 ‘ ¢VÉjôdG áæjóe ‘ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc (zácô°ûdG{) ájójó◊G äÉYÉæ°ü∏d áeÉª«dG ácô°T â°ù°SCÉJ
∫ÉjQ ∞dCG áFÉeh ¿ƒ«∏e á°ùªN (5^100^000) √Qób ∫Ée ¢SCGôHh (1010070794) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ (Ω1989/01/09
(1491) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T øe ácô°û∏d ÊƒfÉ≤dG ¿É«µdG πjƒ– ”h ,…Oƒ©°S
∫hCG â“ å«M ,É¡°ù«°SCÉJ òæe äGôe IóY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ” óbh .(Ω2006/06/26 ≥aGƒŸG) `g1427/05/30 ïjQÉàH QOÉ°üdG
(15^000^000) ≈dEG (Ω1992/11/18 ≥aGƒŸG) `g1413/05/23 ïjQÉàH ∫ó©dG ÖJÉc iód âÑãŸG AÉcô°ûdG QGô≤d Ék ≤ah ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR
áFÉe (100) á°üM πc áª«b ,áª«≤dG ájhÉ°ùàe ájó≤f á°üM ∞dCG Ú°ùªNh áFÉe (150^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN
≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª©°ùJh ÚjÓe á©°ùJ (9^900^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdGh IOÉjõdG AÉØ«à°SG ”h ,IóMGƒdG á°üë∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ
≥aGƒŸG) `g1414/07/19 ïjQÉàHh .ájQÉ÷G AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª©°ùJh ÚjÓe á©°ùJ (9^900^000) ≠∏Ñe πjƒ–
(350^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓKh á°ùªN (35^000^000) ≈dEG iôNCG Iôe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR â“ (Ω1994/01/01
IOÉjõdG AÉØ«à°SG ”h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ áFÉe (100) É¡æe IóMGƒdG á°ü◊G áª«b ≠∏ÑJ ,áª«≤dG ájhÉ°ùàe ájó≤f á°üM ∞dCG Ú°ùªNh áFÉªKÓK
…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûY (20^000^000) ≠∏Ñe πjƒ– ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûY (20^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdGh
AÉcô°ûdG ¢Vôb á∏ª°SQh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^000^000) QGó≤Ã ácô°û∏d IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’Gh á«∏MôŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe
Iôe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR â“ (Ω2004/01/01 ≥aGƒŸG) `g1424/11/09 ïjQÉàHh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe á°ùªN (5^000^000) QGó≤Ã
áª«≤dG ájhÉ°ùàe ájó≤f á°üM ∞dCG áFÉª©HQCGh ¿ƒ«∏e (1^400^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°S (70^000^000) ≈dEG iôNCG
(35^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdGh IOÉjõdG AÉØ«à°SG ”h ,IóMGƒdG á°üë∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú°ùªN (50) ≈dEG á°üM πc áª«b ¢†«ØîJ ™e
∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©Ñ°S (17^500^000) QGó≤Ã »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á°ùªN
`g1427/05/21 ïjQÉàHh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©Ñ°S (17^500^000) QGó≤Ã IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ó«°UQ ÜÉ°ùMh …Oƒ©°S
IOÉjRh ∫ƒëà∏d á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G QGôb ÖLƒÃ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– ≈∏Y AÉcô°ûdG ≥aGh (Ω2006/06/17 ≥aGƒŸG)
(10) º¡°S πc áª«b º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÉàFÉe (200^000^000) ≈dEG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
ôjó≤J OÉ©ŸG áàHÉãdG ∫ƒ°UCÓd ádó©ŸG á«îjQÉàdG áØ∏µàdG (CG) øe πc §°Sƒàe ÜÉ°ùàMG ≥jôW øY ácô°ûdG º««≤J ” å«M ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ ô°ûY
¿ƒfÉªKh á°ùªN (85^709^403) ≠∏Ñe á∏ª°SQ º««≤àdG Gòg øY èàf óbh ácô°û∏d ájôjó≤àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG óFGƒ©∏d áëLôŸG áª«≤dG (Ü)h É¡àª«b
á©°ùJ (39^290^597) ≠∏ÑÃ IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ó«°UQ á∏ª°SQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ áKÓKh áFÉª©HQCGh ±’BG ™°ùJh áFÉª©Ñ°Sh ¿ƒ«∏e
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e á°ùªN (5^000^000) √Qób …ó≤f ≠∏Ñe ï°Vh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ Ú©°ùJh á©Ñ°Sh áFÉª°ùªNh ∞dCG Ú©°ùJh ÚàFÉeh ¿ƒ«∏e ÚKÓKh
`g1428/08/26 ïjQÉàHh .∑GòfBG ∂dP ≈∏Y áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,AÉcô°ûdG πÑb øe Gk ó≤f Oó°S …Oƒ©°S
∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG ∫ƒëàd Ék ≤M’h (Ω2007/09/08 ≥aGƒŸG)
”h ,πeÉµdÉH áYƒaóe …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ÚKÓK (30^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉªKÓK (300^000^000) ≈dEG ácô°ûdG
á©HQCG (94^688^533) QGó≤Ã IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdGh IOÉjõdG AÉØ«à°SG
(5^311^467) QGó≤Ã »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øeh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚKÓKh áKÓKh áFÉª°ùªNh ∞dCG ÚfÉªKh á«fÉªKh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e Ú©°ùJh
,(Ω2008/09/10 ≥aGƒŸG) `g1429/09/10 ïjQÉàHh .…Oƒ©°S ∫ÉjQ Úà°Sh á©Ñ°Sh áFÉª©HQCGh ∞dCG ô°ûY ióMEGh áFÉªKÓKh ÚjÓe á°ùªN
…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG (400^000^000) ≈dEG iôNCG Iôe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh
”h ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) á«ª°SG áª«≤H πeÉµdÉH áYƒaóe …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e Ú©HQCG (40^000^000) ≈dEG º°ù≤e
Ú©°ùJh áà°S (96^561^811) ≠∏Ñe á∏ª°SQ (1 :‹ÉàdÉc …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdGh IOÉjõdG AÉØ«à°SG
áKÓK (3^438^189) á∏ª°SQ (2h ,IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ó«°UQ øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ô°ûY óMCGh áFÉ‰ÉªKh ∞dCG Úà°Sh óMGhh áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e
áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,Gk ÒNCGh .»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ÜÉ°ùM øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚfÉªKh á©°ùJh áFÉeh ∞dCG ÚKÓKh á«fÉªKh áFÉª©HQCGh ÚjÓe
áFÉª°ùªN (508^000^000) íÑ°ü«d ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y (Ω2009/11/16 ≥aGƒŸG) ` g1430/11/28 ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ
(10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H πeÉµdÉH ´ƒaóe º¡°S ∞dCG áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e Ú°ùªN (50^800^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe á«fÉªKh
πjƒëàH ∫ÉjQ ÚjÓe á«fÉªKh áFÉe (108^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdGh IOÉjõdG AÉØ«à°SG ”h (zº¡°SC’G{) óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ Iô°ûY
ÚjÓe á«fÉªKh áFÉe (108^000^000) √QGó≤e ≠dÉÑdGh ‹ÉŸG ÉgõcôŸ ºYóc ácô°û∏d ¿ƒªgÉ°ùŸG ¬eób ¿CG ≥Ñ°S …òdG ¢Vô≤dG πeÉc
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ
¿ƒ©HQCGh á°ùªNh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^245^000) Oó©d (zÜÉààc’G{) ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S
ô©°S ¿ƒµ«°Sh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤Hh (zÜÉààcG º¡°S{ É¡æe πch zÜÉààc’G º¡°SCG{) º¡°S ∞dCG
ÜÉààc’G ô°üà≤jh ,ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ¿ƒKÓK (%30) É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (36) ÜÉààc’G
:á«dÉàdG íFGô°ûdG ≈∏Y
á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûjh) QÉªãà°SG ≥jOÉæ°U É¡æª°V øe äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG :(CG) áëjô°ûdG
äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG º¡°SC’G OóY ≠∏Ñjh .(zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ 1 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a) (záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸGz`H
Ék ª∏Y ,ÜÉààc’G º¡°SCG øe áFÉŸÉH áFÉe (%100) πã“ º¡°S ∞dCG ¿ƒ©HQCGh á°ùªNh ¿ÉàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^245^000) áÑààµŸG
ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ëj ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG (Ü) áëjô°ûdÉH Úaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH
á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dG{) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,äÉ°ù°SDƒª∏d
øe áFÉŸÉH Ú©Ñ°S (%70) πã“ Ék ª¡°S áFÉª°ùªNh ∞dCG Ú©Ñ°Sh óMGhh áFÉªà°Sh ÚjÓe Iô°ûY (10^671^500) ≈àM áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d
≈∏Y ,QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe áFÉŸÉH Ú©°ùJ (%90) áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG
hCG (áFÉŸÉH Iô°ûY (%10) ∫OÉ©j Ée …CG) á«≤ÑàŸG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG
.(áFÉŸÉH Ú©°ùJ (%90) ∫OÉ©j Ée …CG) º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﱄ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

h (ê) äÉëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O)
èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY
.(Ω2016/03/28 ≥aGƒŸG) `g1437/06/19 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

نشرة إصدار
شركة اليمامة للصناعات الحديدية

إشعار مهم
تقدم هذه الن�شرة معلومات تف�صيلية كاملة عن ال�شركة و�أ�سهم االكتتاب .وعند تقدمي طلب االكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب� ،سوف تتم معاملة املُكتتبني على �أ�سا�س �أن
طلباتهم ت�ستند فقط �إلى املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين لل�شركة
( � )www.yamsteel.comأو موقع هيئة ال�سوق املالية ( � )www.cma.org.saأو موقع مدير االكتتاب ( .)www.riyadcapital.com
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة الريا�ض املالية كم�ست�شار مايل لالكتتاب ("امل�ست�شار املايل") ومدير ًا لالكتتاب ("مدير االكتتاب") ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ("مدير
�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات") ومتعهد ًا لتغطية االكتتاب ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بالأ�سهم املطروحة لالكتتاب املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مت تقدميها وفق ًا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف
ال�صفحات (ج) و(د) من هذه الن�شرة ،جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن �صحة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع
الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة
عن ال�سوق والقطاع مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أي من امل�ساهمني البائعني �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من امل�ست�شارين الواردة
�أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (هـ) من هذه الن�شرة� ،أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها �إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات
ب�شكل م�ستقل ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي التزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقتها �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم ب�شكل �سلبي بالتطورات
امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 2عوامل
املخاطرة" من هذه الن�شرة) .وال يجب اعتبار �أو تف�سري �أو االعتماد ب�أي �شكل على حترير هذه الن�شرة وال على �أي ات�صاالت �شفهية �أو كتابية �أو مطبوعة فيما يتعلق ب�أ�سهم
االكتتاب �أو تف�سريها كوعد �أو بيان فيما يتعلق بالأرباح �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه الن�شرة مبثابة تو�صية من ال�شركة �أو امل�ساهمني البائعني �أو �أي من م�ست�شاريهم بامل�شاركة يف عملية االكتتاب .وتعترب املعلومات املوجودة يف هذه الن�شرة ذات
طبيعة عامة ،وقد مت �إعدادها دون الأخذ بعني االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة ،ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة قبل
اتخاذ قراره باال�ستثمار م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات املدرجة يف هذه الن�شرة للأهداف
والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
ويقت�صر االكتتاب يف الأ�سهم على ال�شريحة (�أ) امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل هذه ال�شريحة عدد ًا من امل�ؤ�س�سات مبا فيها �صناديق اال�ستثمار ،وال�شريحة (ب) الأفراد املكتتبون:
ق�صر من زوج غري �سعودي ،حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها؛
وت�شمل الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
�شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم طليقته ،و�إذا ثبت عليه قيامه بذلك ف�سيطبق النظام بحقه.
كما يحظر توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب لأي �شخ�ص يف �أي دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .ويطلب ك ًال من ال�شركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�شار املايل
من متلقي هذه الن�شرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح �أو بيع �أ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

المعلومات عن القطاع والسوق
مت احل�صول على البيانات واملعلومات املتعلقة بقطاع ال�صناعات احلديدية واملعلومات الأخرى املتعلقة بال�سوق الواردة يف هذه الن�شرة يف الأ�سا�س من الدرا�سة ال�سوقية التي
قدمت من قبل م�ست�شار ال�سوق �شركة �إيرا�س وب�شكل ح�صري ل�صالح ال�شركة ،مع االعتماد يف �أجزاء من معلومات ال�سوق على بع�ض التقارير املن�شورة من قبل جهات �أخرى.
هذا وتعتقد ال�شركة ب�أن املعلومات والبيانات الواردة يف درا�سة ال�سوق قد مت احل�صول عليها من م�صادر موثوقة� ،إال �أنه مل تقم ال�شركة �أو امل�ست�شار املايل �أو �أي من م�ست�شاري
ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (هـ) من هذه الن�شرة بالتحقق من �صحة تلك املعلومات والبيانات ب�شكل م�ستقل وبالتايل ال ميكنهم �إعطاء بيان وا�ضح ب�ش�أن �صحتها
�أو اكتمالها.
هذا وقد ا�شتملت م�صادر املعلومات عن القطاع وال�سوق ب�شكل رئي�سي على ما يلي:
شركة إيراس
اململكة املتحدة
ريجن هاو�س � 124شارع فن�شلي ،لندن NW3 5JS

هاتف+442 03 2872535 :
فاك�س+1 -818-874-3129 :
املوقع الإلكرتوينwww.erasconsulting.eu :

وهي �شركة ا�ست�شارية م�ستقلة تعمل يف جمال اال�ست�شارات املهنية و�إعداد البحوث العلمية وت�صميم وتنفيذ امل�سوحات امليدانية و�إجراء درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�ستثمرين،
وذلك من خالل فريق عمل متكامل ي�ضم نخبة خمتارة من الكفاءات املتخ�ص�صة ،وال متلك هي وال � ٍأي من �شركاتها التابعة وال م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وال � ٍأي من
�أقربائهم �أي ح�صة �أو م�صلحة كانت يف ال�شركة ،وقد �أعطت �شركة �إيرا�س موافقتها اخلطية على ا�ستخدام بيانات الدرا�سة ال�سوقية بال�شكل والطريقة الواردة يف هذه الن�شرة،
ومل ت�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ب

المعلومات المالية
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة والقوائم املالية املراجعة لل�شركة التابعة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م والإي�ضاحات
املرفقة بها ،وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( ،)SOCPAوقد مت مراجعة القوائم املالية املوحدة عن ال�سنوات املنتهية يف 30
�سبتمرب 2013م و2014م و2015م من قبل املحا�سب القانوين كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان ("املحا�سب القانوين") واملرفق ن�سخة منها يف الق�سم رقم" 19تقرير املحا�سب
القانوين" من هذه الن�شرة ،وتن�شر ال�شركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي� .إن بع�ض املعلومات املالية والإح�صائية التي حتتوي عليها هذه الن�شرة مت تقريبها من خالل جربها
�إلى �أقرب عدد �صحيح ،وعليه ف�إنه يف حال مت جمع الأرقام الواردة يف اجلداول ،قد ال يتوافق جمموعها مع ما مت ذكره يف الن�شرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد
�ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات �أو التقديرات.
ومتثل بع�ض التوقعات البيانات الواردة يف هذه الن�شرة "�إفادات م�ستقبلية" وميكن ب�شكل عام حتديد تلك الإفادات امل�ستقبلية من خالل ا�ستخدامها لبع�ض الكلمات مثل
"يخطط"" ،يعتزم"" ،ينوي"" ،يقدر"" ،يعتقد"" ،يتوقع"" ،من املتوقع"" ،ميكن"" ،من املمكن"" ،يحتمل"" ،من املحتمل"�" ،سوف"" ،قد" ،وال�صيغ النافية لها وغريها من
املفردات املقاربة لها �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر احلالية لل�شركة بخ�صو�ص �أحداث م�ستقبلية ،لكنها ال ت�شكل �ضمان ًا �أو ت�أكيد ًا لأي �أداء فعلي
م�ستقبلي لل�شركة� ،إذ �أن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة و�إجنازاتها �أو نتائجها وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل جوهري عما ت�ضمنته هذه الإفادات
�صراح ًة �أو �ضمن ًا .وقد مت ا�ستعرا�ض �أهم املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم
" 2عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة) .وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه العوامل� ،أو لو ثبت عدم �صحة �أو عدم دقة �أي من التوقعات �أو التقديرات الواردة يف هذه الن�شرة،
فقد تختلف النتائج الفعلية لل�شركة ب�شكل جوهري عن تلك املذكورة يف هذه الن�شرة.
ومراعا ًة ملتطلبات قواعد الت�سجيل� ،ستقوم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة يف حال علمت يف �أي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من قبل الهيئة وقبل قبول ت�سجيل
�أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ب�أن ( )1تغري ًا مهم ًا قد حدث يف � ٍأي من املعلومات الأ�سا�سية اجلوهرية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوبة مبوجب
قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وبا�ستثناء هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات
متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو حوادث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر
والأمور غري امل�ؤكدة والتقديرات ،ف�إن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة وقد ال حتدث مطلق ًا.
ب�شكل �أ�سا�سي .لالطالع على تف�سري
وعليه ،يتعني على امل�ستثمرين املحتملني فح�ص جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه الإي�ضاحات مع عدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ٍ
بع�ض العبارات واالخت�صارات الواردة يف هذه الن�شرة ف�ضال راجع الق�سم رقم" 1التعريفات وامل�صطلحات" من هذه الن�شرة.

ج

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة*

جدول � :1أع�ضاء جمل�س الإدارة
ن�سبة امللكية املبا�شرة**

اال�سم

اجلن�سية

املن�صب

العمر

�صفة الع�ضوية

� -1سعد �إبراهيم املعجل

رئي�س جمل�س
الإدارة

�سعودي

67

غري تنفيذي/غري
م�ستقل

قبل
االكتتاب
-

بعد
االكتتاب
-

ن�سبة امللكية غري
املبا�شرة
بعد
قبل
االكتتاب االكتتاب
%6.16
%8.80

تاريخ الع�ضوية ***

1435/08/28هـ

 -2رائد �إبراهيم املديهيم

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�سعودي

52

غري تنفيذي/غري
م�ستقل

-

-

-

-

(املوافق 2014/06/26م)
1435/08/28هـ

 -3مهنا عبداهلل املهنا

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�سعودي

73

غري تنفيذي/غري
م�ستقل

%4.84

%3.38

-

-

(املوافق 2014/06/26م)
1435/08/28هـ

 -4علي �صالح الدخيل

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�سعودي

48

غري تنفيذي/غري
م�ستقل

-

-

-

-

(املوافق 2014/06/26م)
1435/08/28هـ

 -5حممد بن �أحمد ال�سعدي****

ع�ضو جمل�س
الإدارة

قطري

50

غري تنفيذي/
م�ستقل

-

-

-

-

(املوافق 2014/06/26م)
1435/08/28هـ

 -6حممد عبداهلل القويز****

ع�ضو جمل�س
الإدارة

�سعودي

39

غري تنفيذي/
م�ستقل

-

-

-

-

(املوافق 2014/06/26م)
1436/02/24هـ

� -7شاغر*

ع�ضو جمل�س
الإدارة

-

-

غري تنفيذي/
م�ستقل

امل�صدر :ال�شركة

-

-

-

-

(املوافق 2014/12/16م)
-

* يت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،ومت تعيني (� )6ستة �أع�ضاء منهم مع �شغور ع�ضوية الع�ضو ال�سابع حالي ًا .ومتا�شي ًا مع متطلبات املادة ( )12من الئحة حوكمة ال�شركات� ،سوف تقوم ال�شركة بتعيني الع�ضو ال�سابع لي�صبح
عدد الأع�ضاء املعينني (� )7سبعة �أع�ضاء ،و�سوف تقوم ال�شركة بفتح باب الرت�شيح والت�صويت على الع�ضو ال�سابع اجلديد والذي �سيكون ع�ضو ًا غري تنفيذي وم�ستقل يف اجتماع اجلمعية العامة العادية الذي �سيتم عقده خالل مدة ال تزيد عن
(� )6ستة �أ�شهر بعد االنتهاء من عملية االكتتاب .ووفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات احلايل ،ف�سوف يقوم ع�ضو جمل�س الإدارة الذي �سيتم تعيينه بعد االنتهاء من عملية االكتتاب بتملك �أ�سهم �ضمان الع�ضوية من الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق.
** ال ت�شمل ن�سب امللكية �أ�سهم �ضمان ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،علم ًا ب�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني (با�ستثناء حممد �أحمد ال�سعدي وحممد عبداهلل القويز) ميتلكون �أ�سهم ًا بقيمة ( )10.000ع�شرة �آالف ريال �سعودي ("�أ�سهم
�ضمان الع�ضوية") وذلك مبوجب النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�أحكام نظام ال�شركات احلايل.
*** التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�صب احلالية ،وتو�ضح ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف جمل�س الإدارة (ف�ضال راجع الق�سم رقم " 5-3ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة).
**** وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات احلايل ،ف�سوف يقوم كل من حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد عبداهلل القويز والع�ضو ال�سابع اجلديد املعينّ بعد االكتتاب بتملك �أ�سهم �ضمان الع�ضوية من الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق املالية (تداول) بعد
�إمتام عملية االكتتاب ،حيث مت �إ�ضافة ( )5.000خم�سة �آالف �سهم ًا �إلى �أ�سهم الإكتتاب مبا يفوق الـ( )15.240.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان و�أربعون �ألف �سهم التي متثل ن�سبة ( )%30من الأ�سهم املخ�ص�صة للجمهوربغر�ض قيامهم
بتملك (� )3.000سهم ًا ك�أ�سهم �ضمان ع�ضوية.

عنوان ال�شركة امل�سجل
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية
�شارع ال�ستني
مبنى العقارية اجلديد – الربج الرابع – الدور اخلام�س
�ص.ب 55303 .الريا�ض 11583
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4781465 :
فاك�س+966 11 4791943 :
املوقع الإلكرتوينwww.yamsteel.com :
الربيد الإلكرتوينys@yamsteel.com :

�سكرتري جمل�س الإدارة

ممثال ال�شركة
يو�سف �سعيد بازيد

يو�سف �سعيد بازيد

ع�ضو جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي

العنوان� :ص.ب 55303 .الريا�ض 11583

العنوان� :ص.ب 16197 .جدة 21464

العنوان� :ص.ب 55303 .الريا�ض 11583

اململكة العربية ال�سعودية

رائد �إبراهيم املديهيم

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 12 6081462 :

هاتف+966 12 2238800 :

هاتف+966 12 6081462 :

فاك�س+966 12 6081489 :

فاك�س+966 12 2238833 :

فاك�س+966 12 6081489 :

املوقع الإلكرتوينwww.yamsteel.com :

املوقع الإلكرتوينwww.yamsteel.com :

الربيد الإلكرتوينraed@mbm.com.sa :

د

الربيد الإلكرتوين:

ybazaid@yamsteel.com

املوقع الإلكرتوينwww.yamsteel.com :

الربيد الإلكرتوين:

ybazaid@yamsteel.com

�سوق الأ�سهم
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
العنوان� :أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل
 700طريق امللك فهد
�ص .ب 60612 .الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2189999 :
فاك�س+966 11 2189090 :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :

الربيد الإلكرتوين:

webinfo@tadawul.com.sa

امل�ست�شارون
امل�ست�شار املايل ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
الريا�ض املالية
العنوان� :شارع التخ�ص�صي – مبنى بر�ستيج �سنرت
�ص.ب 21116 .الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4865695 :
الفاك�س+966 11 2826823 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadcapital.com :
الربيد الإلكرتوينpittsburgh@riyadcapital.com :

امل�ست�شار القانوين لل�شركة
مكتب املحامي �سلمان بن متعب ال�سديري بالتعاون مع ليثم �آند واتكنز
العنوان :طريق امللك فهد

Law Ofﬁce of Salman M. Al-Sudairi in association with

LLP

�أبراج التطوير – الربج الأول – الدور ال�سابع
�ص.ب 17411 .الريا�ض 11484
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2072500 :
فاك�س+966 11 2072577 :
املوقع الإلكرتوينwww.lw.com :
الربيد الإلكرتوينinforiyadh@lw.com :

م�ست�شار العناية املهنية املايل
�شركة براي�س وتر هاو�س كوبرز ()PWC
العنوان :الريا�ض – برج اململكة (الطابق )21
�ص.ب 13933 .الريا�ض 11414
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 2110400 :
فاك�س+ 966 11 2110401 :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com :
الربيد الإلكرتوينomar.alsagga@sa.pwc.com :

املحا�سب القانوين
كي.بي�.إم.جي الفوزان وال�سدحان
العنوان :برج كي.بي�.أم.جي
طريق �صالح الدين الأيوبي
�ص.ب 92876 .الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 8748500 :
فاك�س+ 966 11 8748600 :
املوقع الإلكرتوينwww.kpmg.com.sa :
الربيد الإلكرتوينmarketingsa@kpmg.com :

هـ

م�ضت�ضار اأبحاث ال�ضوق والقطاع
�سركة �إير��س
�لعنو�ن :ريجن هاو�س � 124سارع فن�سلي ،لندن NW3 5JS

�ململكة �ملتحدة
هاتف+442 03 2872535 :
�لفاك�س+1 -818-874-3129 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.erasconsulting.eu :
�لربيد �الإلكرتوينofﬁce@erasuk.com :

تنويه:
لقد قدم جميع �مل�ست�سارون �ملذكورون �أعاله مو�فقتهم �خلطية على �الإ�سارة �إلى �أ�سمائهم يف هذه �لن�سرة وفق �ل�سكل و�ل�سياق �لظاهر فيها ،ومل يقم �أي منهم ب�سحب مو�فقته حتى تاريخ هذه �لن�سرة .هذ� وال متلك �أي ًا من هذه �جلهات �أو
�لعاملني لديها �أو �أي من �أقربائهم �أي �أ�سهم �أو م�سلحة مهما كان نوعها يف �ل�سركة حتى تاريخ هذه �لن�سرة.

اجلهات امل�ضتلمة
م�سرف �لر�جحي
�سارع �لعليا
�س .ب� 28 .لريا�س � ،11411ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
�لربيد �الإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
طريق �ملعذر
�س ب� 56006 .لريا�س � ، 11554ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4042222 :
فاك�س+966 11 4042311 :
�لربيد �الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :

بنك �لريا�س
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س .ب� 22622 .لريا�س � ،11614ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4013030 :
فاك�س+996 11 4042618 :
�لربيد �الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.riyadbank.com :

جمموعة �سامبا �ملالية
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س .ب� 833 .لريا�س � ،11421ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4774770 :
فاك�س+996 11 4799402 :
�لربيد �الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.samba.com :

�لبنك �الأهلي �لتجاري
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س .ب 3555 .جدة � ،21481ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4787877 :
فاك�س+996 11 4730417 :
�لربيد �الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alahli.com :

و

اجلهات امل�ضتلمة
�لبنك �لعربي �لوطني
�سارع �مللك في�سل
�س .ب� 56921 .لريا�س � ،11564ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4029000 :
فاك�س+996 11 4027747 :
�لربيد �الإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.anb.com.sa :

البنو∑ الرئي�ضية لل�ضركة
�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
طريق �ملعذر
�س ب� 56006 .لريا�س � ،11554ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4042222 :
فاك�س+966 11 4042311 :
�لربيد �الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :

م�سرف �لر�جحي
�سارع �لعليا
�س .ب� 28 .لريا�س � ،11411ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
�لربيد �الإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

�لبنك �لعربي �لوطني
�سارع �مللك في�سل
�س.ب� 56921 .لريا�س � ،11564ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+966 11 4029000 :
فاك�س+966 11 4027747 :
�لربيد �الإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.anb.com.sa :

�لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار
طريق �ملعذر
�س .ب� 3533 .لريا�س � ،11481ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4786000 :
فاك�س+996 11 4776781 :
�لربيد �الإلكرتوين:

ir@saib.com.sa

�ملوقع �الإلكرتوينwww.saib.com.sa :

ز

ملخص االكتتاب
يهدف ملخ�ص االكتتاب هذا �إلى �إعطاء نبذة عامة عن املعلومات املتعلقة باالكتتاب والواردة يف هذه الن�شرة ب�شكل مف�صل� .إال �أن هذا امللخ�ص ال يت�ضمن جميع املعلومات التي
يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة ،لذا ينبغي على من يرغب يف االكتتاب ب�أ�سهم االكتتاب مراجعة ق�سم "�إ�شعار مهم" والق�سم رقم
" 2عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة بدقة بالإ�ضافة �إلى ن�شرة الإ�صدار ب�أكملها قبل اتخاذه قرار ًا باالكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة ،ويجب �أن ال يعتمد يف اتخاذ قراره على هذا
امللخ�ص فقط.
ال�شركة

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية� ،شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف ال�سجل التجاري مبدينة الريا�ض برقم  ،1010070794ت�أ�س�ست
ابتدا ًء ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1409/06/01هـ (املوافق 1989/01/09م) ومت حتويلها �إلى �شركة
م�ساهمة مقفلة مبوجب القرار الوزاري رقم ( )1491وتاريخ 1427/05/30هـ (املوافق 2006/06/26م).

ن�شاط ال�شركة

يتمثل ن�شاط ال�شركة ب�إنتاج �أنابيب ملحومة طولي ًا (�سوداء/جملفنة) و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور وتقطيع �صاج و�إنتاج �أ�شرطة
وكلب�سات للتخرمي والرتبيط وحواجز طرق و�أ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة وعربات يدوية و�صاج معرج متنوع وقطاعات حديدية جموفة
وقطاعات حديدية م�شكلة على البارد و�إطارات هيكلية جم�سمة و�أعمدة �إنارة كهربائية جملفنة وملحقاتها.

وحدة �أعمال الأنابيب

وحدة �أعمال الأنابيب الداخلية بال�شركة وامل�س�ؤولة عن �إنتاج الفوارغ والأنابيب احلديدية بجميع �أنواعها (املربعة والدائرية وامل�ستطيلة)
والتي يتم ت�صنيعها من خالل م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية اململوك من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة جدة والذي مت افتتاحه
بتاريخ 1411/04/13هـ (املوافق 1990/11/01م) ،بالإ�ضافة �إلى م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية اململوك من قبل ال�شركة واملقام
يف مدينة الدمام والذي مت افتتاحه بتاريخ 1434/04/19هـ (املوافق 2013/03/01م).

وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية

وحدة �أعمال الأعمدة الداخلية بال�شركة وامل�س�ؤولة عن �إنتاج الأعمدة احلديدية بجميع �أنواعها والتي يتم ت�صنيعها من خالل م�صنع
اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها اململوك من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة جدة والذي مت افتتاحه بتاريخ 1426/08/27هـ (املوافق
2005/10/01م).

وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية

وحدة �أعمال الأبراج الداخلية بال�شركة وامل�س�ؤولة عن �إنتاج الأبراج احلديدية املجلفنة الالزمة خلطوط نقل الطاقة الكهربائية و�أبراج
االت�صاالت والتي يتم ت�صنيعها من خالل م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية اململوك من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة جدة
بتاريخ 1431/03/19هـ (املوافق 2010/03/01م).

وحدة �أعمال الهياكل الفراغية

وحدة �أعمال الهياكل الفراغية الداخلية بال�شركة وامل�س�ؤولة عن �إنتاج مكونات املن�ش�آت الفراغية احلديدية بجميع �أنواعها والتي يتم
ت�صنيعها من خالل م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية اململوك من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة جدة والذي مت افتتاحه بتاريخ
1416/09/10هـ (املوافق 1996/01/31م).

ال�شركة التابعة

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة) تابعة لل�شركة وم�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم
 1010184297وتاريخ 1423/12/17هـ (املوافق 2008/02/18م) .وقد مت حتويل هذه ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى
�شركة م�ساهمة مبوجب القرار الوزاري رقم /205ق بتاريخ 1435/08/25هـ (املوافق 2014/06/23م).

امل�ساهمون البائعون

هم امل�ساهمون الذين تظهر �أ�سما�ؤهم ون�سبة ملكيتهم يف اجلدول التايل:
بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
م

امل�ساهم

1

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

12.288.816

2

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.288.816

%24.19

3

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

8.056.002

%15.86

80.560.020

4

�شركة املهنا التجارية

4.915.526

%9.68

49.155.260

3.440.384

5

عبدالكرمي حمد املعجل

4.232.815

%8.33

42.328.150

2.962.556

%5.83

6

عبدالعزيز عبداهلل املهنا

2.457.764

%4.84

24.577.640

1.720.193

%3.38

17.201.930

7

�إبراهيم عبداهلل املهناء

2.457.763

%4.84

24.577.630

1.720.192

%3.38

17.201.920

8

مهنا عبداهلل املهنا

2.457.763

%4.84

24.577.630

1.720.192

%3.38

17.201.920

9

ريا�ض عبداهلل �أبو نيان

1.644.735

%3.24

16.447.350

1.151.152

%2.27

11.511.520

50.800.000

%100

508.000.000

35.555.000

%70

355.550.000

الإجمايل

عدد الأ�سهم*

الن�سبة

القيمة
(ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم*

الن�سبة

القيمة
(ريال �سعودي)

%24.19

122.888.160

8.600.961

%16.93

86.009.610

122.888.160

8.600.961

%16.93

86.009.610

5.638.409

%11.11

56.384.090

%6.77

34.403.840
29.625.560

امل�صدر :ال�شركة
*وت�شمل تلك الأ�سهم �أ�سهم �ضمان ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة التي مت تخ�صي�صها من قبل امل�ساهمني البائعني لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني (ما عدا حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز).

ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع قبل االكتتاب

( )508.000.000خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي.

ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع بعد اكتمال االكتتاب

( )508.000.000خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي.

�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة

( )50.800.000خم�سون مليون وثمامنائة �ألف �سهم عادي مدفوعة بالكامل.

القيمة اال�سمية

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لكل �سهم.

ح

كبار امل�ساهمون

امل�ساهمون الكبار الذين ميلكون �أكرث من  %5من ر�أ�س مال ال�شركة ب�شكل مبا�شر و�/أو غري مبا�شر هم �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد
و�أوالده ،و�شركة املهنا التجارية ،و�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده ،و�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت ،وعبدالكرمي حمد املعجل ،و�سعد
�إبراهيم املعجل ،و�صالح �إبراهيم املعجل ،وحممد عبداهلل املهنا ،وعبدالرحمن عبداهلل املهنا ،و�شركة �سليمان عبدالقادر املهيدب
و�شركاه ،و�سليمان عبدالقادر املهيدب ،و�شركة عماد عبدالقادر املهيدب ،وعماد عبدالقادر املهيدب ،و�شركة ع�صام عبدالقادر
املهيدب و�شركاه ،وع�صام عبدالقادر املهيدب .وللمزيد من املعلومات حول كبار امل�ساهمني يف ال�شركة ف�ض ًال راجع الق�سم رقم3-1-4
"امل�ساهمون الكبار الذين ميلكون � %5أو �أكرث من ر�أ�س املال" من هذه الن�شرة.

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

( )15.245.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم من �أ�سهم ال�شركة املدفوعة بالكامل ،بقيمة ا�سمية تبلغ ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم ،وب�سعر طرح يبلغ ( )36ريال �سعودي لل�سهم.

ن�سبة �أ�سهم االكتتاب من الأ�سهم امل�صدرة

متثل �أ�سهم االكتتاب  %30من الأ�سهم امل�صدرة لل�شركة.

�سعر االكتتاب

( )36ريال �سعودي لل�سهم.

�إجمايل قيمة الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

( )548٫820٫000ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

من املتوقع �أن تبلغ متح�صالت االكتتاب ( )548٫820٫000ريال �سعودي ،وبعد خ�صم كافة امل�صاريف والتكاليف املتعلقة باالكتتاب
والبالغة  31مليون ريال �سعودي تقريب ًا� ،سيتم دفع �صايف متح�صالت االكتتاب �إلى امل�ساهمني البائعني وفق ًا للن�سبة املئوية مللكية كلٍ منهم
يف �أ�سهم االكتتاب .ولن حت�صل ال�شركة على �أي جزء من متح�صالت االكتتاب.

عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

( )15.245.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي.

�إجمايل قيمة الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

( )548٫820٫000ريال �سعودي.

امل�ستثمرون امل�ستهدفون

ال�شريحة (�أ) امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات من �ضمنها �صناديق ا�ستثمار (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم
" 1التعريفات وامل�صطلحات" من هذه الن�شرة).
ق�صر
ال�شريحة (ب) املكتتبون الأفراد :الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها
للأوالد الق�صر ،ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

عدد الأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات

( )15.245.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي متثل ( )%100مائة باملائة من �إجمايل الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب ،مع �إمكانية تخفي�ضها �إلى ( )10.671.500ع�شرة ماليني و�ستمائة وواحد و�سبعني �ألف وخم�سمائة �سهم عادي متثل ()%70
من �أ�سهم االكتتاب كحد �أدنى .و�سيتم تخ�صي�ص ن�سبة ( )%90من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ل�صناديق اال�ستثمار ،على �أن تكون
هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات الأخرى بكامل الن�سبة املتبقية (�أي ما يعادل � )%10أو يف حال عدم اكتتاب
�صناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�ص�صة لهم (�أي ما يعادل .)%90

عدد الأ�سهم املطروحة للأفراد

(� )4.573.500أربعة ماليني وخم�سمائة وثالثة و�سبعني �ألف وخم�سمائة �سهم عادي كحد �أق�صى متثل ( )%30من �إجمايل �أ�سهم
االكتتاب.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للم�ؤ�س�سات

�سوف يوفر مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات مناذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للمكتتبني الأفراد

�سيتم توفري طلبات االكتتاب للمكتتبني الأفراد لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ،وعلى املوقع الإلكرتوين ملدير االكتتاب .وعلى املكتتب الفرد
تعبئة طلب االكتتاب وفق ًا للتعليمات املبينة يف الق�سم "�أحكام و�شروط االكتتاب" .ب�إمكان املكتتبني الأفراد ،الذين �سبق لهم االكتتاب يف
الإ�صدارات الأولية ال�سابقة يف اململكة العربية ال�سعودية م�ؤخر ًا ،االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف
الآيل يف �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم كل هذه اخلدمات �أو بع�ضها لعمالئها� ،شريطة �أن يكون للمكتتب ح�ساب لدى
اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات و�أن ال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ �إجرائه
�آخر اكتتاب للأ�سهم.

احلد الأدنى لالكتتاب بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

( )100.000مائة �ألف �سهم عادي.

احلد الأدنى لالكتتاب بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

( )10ع�شرة �أ�سهم عادية.

قيمة احلد الأدنى لالكتتاب بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

( )3٫600٫000ريال �سعودي.

قيمة احلد الأدنى لالكتتاب بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

( )360ريال �سعودي.

احلد الأق�صى لالكتتاب بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

( )2.539.999مليونان وخم�سمائة وت�سعة وثالثون �ألف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون �سهم عادي.

احلد الأق�صى لالكتتاب بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

( )250.000مائتني وخم�سني �ألف �سهم عادي.

قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املكتتبة

( )91٫439٫964ريال �سعودي.

قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

( )9٫000٫000ريال �سعودي.

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

خ�ص�صت امل�ؤ�س�سات املكتتبة عدد ( )15.245.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان وخم�سة �أربعون �ألف �سهم عادي متثل ( )%100من
�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،علم ًا ب�أنه يف حال اكتتاب املكتتبني الأفراد يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،يحق ملدير �سجل
اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى ()10.671.500
ع�شرة ماليني و�ستمائة وواحد و�سبعني �ألف وخم�سمائة �سهم عادي كحد �أق�صى متثل ( )%70من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب بعد �إمتام
عملية اكتتاب الأفراد.

ط

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب للمكتتبني الأفراد

�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه يوم الإثنني1437/08/02 ،هـ (املوافق 2016/05/09م) ،و�سيتم التخ�صي�ص
بحد �أدنى ( )10ع�شرة �أ�سهم لكل مكتتب ،وتخ�صي�ص ما تبقى من �أ�سهم االكتتاب (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ما طلبه كل
مكتتب �إلى �إجمايل الأ�سهم التي طلب االكتتاب فيها .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني (� )457.350أربعمائة و�سبعة وخم�سني �ألف وثالثمائة
وخم�سني مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على املكتتبني .ويف حال جتاوز عدد
املكتتبني عدد �أ�سهم االكتتاب ،ف�سوف يتم تخ�صي�ص الأ�سهم وفق ًا ملا يقرتحه امل�صدر وامل�ست�شار املايل (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم 16
"�أحكام و�شروط االكتتاب" من هذه الن�شرة).

رد فائ�ض �أموال االكتتاب

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة .و�سوف
يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض (�إن وجد) يف موعد �أق�صاه يوم الثالثاء 1437/08/03هـ (املوافق 2016/05/10م)
(ف�ض ًال راجع الق�سم رقم�" 16أحكام و�شروط االكتتاب" من هذه الن�شرة).

فرتة االكتتاب

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الأربعاء 1437/07/20هـ (املوافق  2016/04/27م) وي�ستمر لفرتة (� )7سبعة �أيام �شاملة �آخر يوم لالكتتاب
والذي �سيقع يف يوم الثالثاء 1437/07/26هـ (املوافق 2016/05/03م).

توزيع الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلن عنها ال�شركة وتدفعها من تاريخ ن�شرة الإ�صدار وال�سنوات املالية التي تليها (ف�ض ًال
راجع الق�سم رقم�" 7سيا�سة توزيع الأرباح" من هذه الن�شرة).

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ذات احلقوق املت�ساوية ،ولي�س لأي م�ساهم حقوق �أف�ضلية يف الت�صويت .لكل م�ساهم �صوت واحد
مقابل كل �سهم ميلكه .ويحق لكل م�ساهم ميلك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت فيها.
ويجوز للم�ساهم تفوي�ض �أي م�ساهم �آخر ،من غري �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو موظفيها ،لينوب عنه يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية
العامة والت�صويت على قراراتها (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 12و�صف ال�سهم" والق�سم الفرعي رقم" 1-11ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
لل�شركة" من الق�سم رقم" 11املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة).

فرتة احلظر/القيود على الأ�سهم

�سيخ�ضع امل�ساهمون البائعون بعد �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول) لقيود على تداول �أ�سهمهم ملدة ( )18ثمانية ع�شر
�شهر ًا من تاريخ بدء تداول الأ�سهم .ويجوز للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني بعد انتهاء فرتة احلظر هذه الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد احل�صول على
موافقة الهيئة.

ت�سجيل وتداول الأ�سهم

مل ي�سبق تداول �أ�سهم ال�شركة قبل طرحها لالكتتاب عام يف �أي �سوق للأ�سهم �سوا ًء داخل اململكة �أو خارجها ،وقد تقدمت ال�شركة بطلب
للهيئة لت�سجيل الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ،ومت احل�صول على كافة املوافقات وامل�ستندات التي طلبتها الهيئة فيما
يتعلق بهذه الن�شرة وكافة املتطلبات الالزمة لطرح الأ�سهم .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية عقب عملية التخ�صي�ص
النهائية للأ�سهم واالنتهاء من جميع املتطلبات ذات العالقة (ف�ض ًال راجع ق�سم "تواريخ مهمة للمكتتبني" من هذه الن�شرة)

عوامل املخاطرة

هنالك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف هذا االكتتاب ،وميكن ت�صنيف تلك املخاطر كالتايل�( :أ) املخاطر املتعلقة بعمليات ون�شاطات
ال�شركة وال�شركة التابعة( ،ب) املخاطر املتعلقة بال�سوق والقطاع( ،ج) املخاطر املتعلقة ب�أ�سهم االكتتاب .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر
يف الق�سم رقم" 2عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة والتي يجب درا�ستها بعناية فائقة قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب.

م�صاريف االكتتاب

تقدر التكاليف املتعلقة بهذا االكتتاب ،والتي �سوف يتحملها امل�ساهمون البائعون ،بحوايل  31مليون ريال �سعودي ،و�سيتم خ�صمها من
متح�صالت االكتتاب البالغة ( )548٫820٫000ريال �سعودي ،وتت�ضمن م�صاريف االكتتاب �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين
وغريهم من امل�ست�شارين وم�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وكافة
امل�صاريف الأخرى املتعلقة بهذا االكتتاب.

مالحظة :يجب قراءة ق�سم "�إ�شعار مهم" يف ال�صفحة (ب) ،والق�سم" 2عوامل املخاطرة" ،والق�سم" 13التعهد بتغطية االكتتاب" من هذه الن�شرة بعناية تامة قبل اتخاذ �أي
قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب مبوجب هذه الن�شرة.

ي

تواريخ مهمة للمكتتبين وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني للطرح

جدول  :2اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
التاريخ

احلدث
فرتة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب من يوم الأربعاء 1437/07/20هـ (املوافق  2016/04/27م) وي�ستمر ملدة (� )7سبعة �أيام تنتهي بانتهاء يوم
الثالثاء 1437/07/26هـ (املوافق 2016/05/03م).

فرتة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة وعملية بناء �أوامر االكتتاب

يبد�أ االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة اعتبار ًا من يوم الثالثاء 1437/07/05هـ (املوافق 2016/04/12م) وي�ستمر ملدة ()7
�سبعة �أيام تنتهي بانتهاء يوم الإثنني 1437/07/11هـ (املوافق 2016/04/18م).

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب

يوم الإثنني 1437/07/11هـ (املوافق 2016/04/18م).

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بناء على عدد الأ�سهم
التي مت تخ�صي�صها لكل منهم

يوم الإثنني 1437/07/18هـ (املوافق 2016/04/25م).

�آخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بناء على عدد الأ�سهم
التي مت تخ�صي�صها لكل منهم

يوم الأحد 1437/07/24هـ (املوافق 2016/05/01م).

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب للمكتتبني الأفراد

يوم الثالثاء 1437/07/26هـ (املوافق 2016/05/03م).

الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم

يوم الإثنني 1437/08/02هـ (املوافق 2016/05/09م).

�إعادة مبالغ االكتتاب الفائ�ضة (يف حال جتاوز حد االكتتاب)

يوم الثالثاء 1437/08/03هـ (املوافق 2016/05/10م).

التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات
العالقة .و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�صحف املحلية وموقع تداول ()www.tadawul.com.sa

مالحظة :يعترب اجلدول الزمني والتواريخ امل�شار �إليها �أعاله تقريبية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل �إعالنات �ستظهر يف ال�صحف املحلية اليومية يف اململكة
العربية ال�سعودية والتي ت�صدر باللغة العربية وعلى موقع تداول الإلكرتوين ( )www.tadawul.com.saوموقع هيئة ال�سوق املالية (.)www.cma.org.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على ال�شريحتني التاليتني:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة :يقت�صر االكتتاب يف �شريحة امل�ؤ�س�سات على جمموعة من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 1التعريفات
وامل�صطلحات" من هذه الن�شرة) ،ويحق لهذه امل�ؤ�س�سات التقدم بطلب االكتتاب وفق ًا ملا هو وارد يف هذه الن�شرة ،وميكن احل�صول على طلبات االكتتاب من مدير �سجل االكتتاب
اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات املكتتبة �أثناء فرتة عملية بناء �سجل الأوامر لل�شركة.
ال�شريحة (ب) :املكتتبون الأفراد :يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب على امل�ستثمرين الأفراد من املواطنني ال�سعوديني فقط مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي
ق�صر من زوج غري �سعودي ،حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها؛ �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد الغي ًا
لها �أوالد ّ
اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
�سوف تتوفر مناذج طلبات االكتتاب للمكتتبني خالل فرتة االكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل مواقعها الإلكرتونية ،وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق االنرتنت �أو
الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم بع�ض هذه اخلدمات �أو كلها لعمالئها �شريطة �أن يكون امل�ستثمر قد �سبق �أن ا�شرتك يف �إحدى
االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا .ويكون له ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،و�أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على معلومات �أو بيانات امل�ستثمر اخلا�صة منذ �آخر
اكتتاب ا�شرتك فيه.
ميكن للمكتتبني احل�صول على مناذج طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب الأولية من فروع اجلهات امل�ستلمة ويتعني على املكتتب ا�ستيفاء طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات املبينة
يف الق�سم رقم�" 16أحكام و�شروط االكتتاب" من هذه الن�شرة .ويجب على كل ُمكتتب �أن يوافق على كل ال�شروط والأحكام و�أن ي�ستكمل كافة الأق�سام ذات ال�صلة يف منوذج طلب
االكتتاب .حتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض �أي منوذج طلب اكتتاب ،جزئي ًا �أو كلي ًا ،يف حالة عدم الوفاء ب�أي من �شروط االكتتاب و�أحكامه �أو عدم اتباع التعليمات ح�سب الأ�صول
ويف حينه .ال يجوز �إدخال تعديالت على منوذج طلب االكتتاب �أو �سحبها مبجرد تقدميها .وعالوة على ذلك ،متثل منوذج طلب االكتتاب ،فور تقدميها ،اتفاق ًا ُملزم ًا قانوني ًا بني
املكتتب وال�شركة (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم�" 16أحكام و�شروط االكتتاب" من هذه الن�شرة).

ك

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى �إعطاء نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .ونظر ًا لكونه ملخ�ص ف�إنه ال ي�شتمل على جميع املعلومات التي قد
تهم املكتتبني .ويتعني على الراغبني يف االكتتاب ب�أ�سهم االكتتاب قراءة هذه الن�شرة ب�أكملها قبل اتخاذهم قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب من عدمه .ويكون للتعريفات
واالخت�صارات الواردة يف هذه الن�شرة نف�س املعاين املعطاة لها يف الق�سم رقم" 1التعريفات وامل�صطلحات" و�أماكن �أخرى من هذه الن�شرة.

نبذة عن الشركة
�أُ ِّ�س َ�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف مدينة الريا�ض يف 1409/06/01هـ (املوافق 1989/01/09م) ومت قيدها يف ال�سجل التجاري برقم ( )1010070794وتاريخ
1409/06/01هـ (املوافق 1989/01/09م) بر�أ�س مال قدره ( )5.100.000خم�سة ماليني ومائة �ألف ريال �سعودي للقيام ب�إنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات احلديدية
املختلفة .ومت حتويل الكيان القانوين لل�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة مبوجب القرار الوزاري رقم ( )1491بتاريخ 1427/05/30هـ (املوافق
2006/06/26م) ،ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة حالي ًا ( )508.000.000خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )50.800.000خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم
عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وللمزيد من التفا�صيل عن مراحل ت�أ�سي�س ال�شركة وتغريات ر�أ�س املال (ف�ض ًال راجع الق�سم
"مراحل ت�أ�سي�س ال�شركة وتغريات ر�أ�س املال" من الق�سم رقم" 4ال�شركة وال�شركة التابعة" من هذه الن�شرة).

المساهمون يف الشركة قبل وبعد االكتتاب ("المساهمون البائعون")
يو�ضح اجلدول التايل امل�ساهمني احلاليني وملكيتهم يف ال�شركة قبل وبعد االكتتاب:

جدول  :3امل�ساهمني احلاليني وملكيتهم يف ال�شركة قبل وبعد االكتتاب.
قبل االكتتاب
امل�ساهمون البائعون

بعد االكتتاب

عدد الأ�سهم*

الن�سبة

ر�أ�س املال (بالريال
ال�سعودي)

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

12.288.816

%24.19

122.888.160

8.600.961

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.288.816

%24.19

122.888.160

8.600.961

%16.93

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

8.056.002

%15.86

80.560.020

5.638.409

%11.11

56.384.090

�شركة املهنا التجارية

4.915.526

%9.68

49.155.260

3.440.384

%6.77

34.403.840

عبدالكرمي حمد املعجل

4.232.815

%8.33

42.328.150

2.962.556

%5.83

29.625.560

عبدالعزيز عبداهلل املهنا

2.457.764

%4.84

24.577.640

1.720.193

%3.38

17.201.930

�إبراهيم عبداهلل املهناء

2.457.763

%4.84

24.577.630

1.720.192

%3.38

17.201.920

مهنا عبداهلل املهنا

2.457.763

%4.84

24.577.630

1.720.192

%3.38

17.201.920

ريا�ض عبداهلل �أبو نيان

1.644.735

%3.24

16.447.350

1.151.152

%2.27

11.511.520

اجلمهور

-

-

15.245.000

%30

152.450.000

الإجمايل

50.800.000

508.000.000

50.800.000

%100

508.000.000

%100

عدد الأ�سهم*

الن�سبة

ر�أ�س املال
(بالريال ال�سعودي)

%16.93

86.009.610
86.009.610

امل�صدر :ال�شركة
*وت�شمل تلك الأ�سهم �أ�سهم �ضمان ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة التي مت تخ�صي�صها من قبل امل�ساهمني البائعني لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني (ما عدا حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز).

األنشطة الرئيسية للشركة
يرتكز ن�شاط ال�شركة وال�شركة التابعة على ( )5خم�سة �أن�شطة هي:






ل

وحدة �أعمال الأنابيب؛ تخت�ص ب�إنتاج الأنابيب والفوارغ احلديدية بجميع �أنواعها (املربعة والدائرية وامل�ستطيلة).
وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية؛ تخت�ص ب�إنتاج الأعمدة احلديدية وملحقاتها املجلفنة بجميع �أنواعها امل�ضلعة والأ�سطوانية لت�شمل �أعمدة توزيع الكهرباء ،و�أعمدة
الإنارة ،و�صواري الإنارة.
وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية؛ تخت�ص بت�صنيع الأبراج احلديدية املجلفنة بجميع �أنواعها والتي ت�ستعمل يف جمال نقل الطاقة الكهربائية العالية والفائقة اجلهد
حتى  380كيلو فولت وكذا يف جمال االت�صاالت لتوزيع بث �إ�شارات امليكروويف اخلا�صة ب�أجهزة االت�صاالت املحمولة.
وحدة �أعمال الهياكل الفراغية؛ تخت�ص بت�صميم وت�صنيع وتوريد وتركيب �أنظمة الأ�سقف احلديدية من الهياكل الفراغية بت�صاميمها املختلفة وفق متطلبات
املخ�ص�صة لال�ستخدامات التجارية واحلكومية ،وبوابات الدخول الرئي�سية.
م�شاريع البناء ،كما هو احلال يف �ساحات املدار�س والفنادق واملالعب ،واملباين
ّ
حديد الت�سليح؛ ت�صنيع ق�ضبان حديد الت�سليح املدرفل من كتل ال�صلب.

منتجات الشركة
تت�ألف املنتجات الرئي�سية لل�شركة من التايل:





الفوارغ والأنابيب احلديدية.
الأعمدة احلديدية لتوزيع الكهرباء و�إنارة ال�شوارع وملحقاتها.
الأبراج احلديدية لنقل الكهرباء واالت�صاالت.
الهياكل الفراغية اخلا�صة باملن�ش�آت احلديدية.

وتت�ألف املنتجات الرئي�سية لل�شركة التابعة من ق�ضبان حديد الت�سليح.
للمزيد من التفا�صيل عن م�صانع ال�شركة وال�شركة التابعة ،ف�ض ًال راجع اجلدول ":48نبذة عن م�صانع ال�شركة" واجلدول ":49نبذة عن م�صانع ال�شركة التابعة" من هذه
الن�شرة.

رؤية الشركة
تتطلع ال�شركة �إلى ت�شييد جتمع �صناعي لقيادة �صناعة املعادن يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا عرب اال�ستفادة من القيم واخلربات الذاتية مع الأخذ بعني االعتبار التزاماتها
جتاه املجتمع.

رسالة الشركة
م�ضاعفة قيمة ا�ستثمار امل�ساهمني عرب جذب ا�ستثمارات �إ�ضافية وحت�سني معايري الأداء املايل والعمل الد�ؤوب خلف�ض التكلفة واملخاطر وت�شجيع البحث والتطوير امل�ستمر.
احلفاظ على وحت�سني عالقتها مع عمالئها من خالل اال�ستجابة ملتطلباتهم ب�أ�سعار تناف�سية وخلق جو عمل مريح يف ال�شركة وم�ساعدة الأفراد لتطوير قدراتهم.

استراتيجية الشركة











تعزيز مركز ال�شركة التناف�سي عرب الرتويج لعالمتها التجارية وا�سمها يف ال�سوق املحلي واملنطقة.
تعزيز نطاق ونوعية املنتجات احلالية لل�شركة وال�شركة التابعة من خالل الرتكيز على تطوير املنتجات و�ضمان جودتها.
توثيق العالقة مع العمالء احلاليني بتلبية طلباتهم واحلفاظ يف ذات الوقت على �أعلى معايري اجلودة.
ا�ستعمال كامل الطاقات الإنتاجية احلالية وزيادتها لبع�ض املنتجات و�إ�ضافة منتجات جديدة مع العمل على دخول �أ�سواق �إ�ضافية خمتارة على م�ستوى اململكة
وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
موا�صلة حت�سني العمليات الت�شغيلية من خالل تر�شيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.
اال�ستثمار يف منتجات جديدة لتعزيز قيمة ال�شركة واال�ستفادة من مزاياها التناف�سية ا�ستكما ًال للمعرو�ض من منتجاتها.
توثيق العالقة مع املوردين احلاليني للمواد اخلام بااللتزام بتنفيذ العقود وتبادل املعلومات.
االطالع واملتابعة امل�ستمرة للتغيريات التي تطر�أ يف الأ�سواق العاملية واملحلية للمواد اخلام واال�ستغالل الأمثل لتلك التغريات يف حت�سني نتائج ال�شركة وخف�ض التكلفة.
االهتمام امل�ستمر ب�إدارة املخازن من خالل التخطيط امل�ستمر بني �إدارة املواد واملبيعات ووحدات الت�صنيع.
االهتمام ب�إدارة ر�أ�س املال العامل وتوطيد ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املالية.

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة












جمموعة متنوعة وفريدة من املنتجات احلديدية التي ت�ساهم يف دعم ا�ستقرار النتائج املالية لل�شركة وال�شركة التابعة والتقليل من الأثر الذي ميكن �أن يرتتب عن
الدورات االقت�صادية ال�سلبية.
ا�ستخدام �أحدث معدات الت�صنيع والإنتاج يف مواقع ا�سرتاتيجية مميزة متلكها ال�شركة.
القوة املالية والأداء املميز لل�شركة وال�شركة التابعة.
املقدرة على املحافظة على الكفاءات الإدارية والفنية واملالية وتطويرها.
خربات وكفاءات فريق الإدارة العليا الكبرية واملميزة يف جمال �صناعة وجتارة احلديد وفهمهم العميق ملعطيات ال�سوق.
القدرة على تنفيذ ت�صاميم فريدة من نوعها تتطلب خربات ومهارات تقنية عالية.
عالقات وثيقة مع قاعدة منوعة من العمالء مت بنا�ؤها على مدى فرتة زمنية طويلة.
خربات امل�ساهمون البائعون الوا�سعة والعميقة يف جمال جتارة احلديد.
قوة التفاو�ض يف توفري اخلامات نتيجة حجم الطلبات ال�شهرية والعالقة املمتازة مع املوردين.
املتابعة امل�ستمرة ملتغريات متطلبات ال�سوق ملنتجات ال�شركة واخلامات حملي ًا وعاملي ًا للمحافظة على القوة التناف�سية لل�شركة.
االهتمام بالتخطيط الدوري الن�صف �سنوي لأعمال �إدارة املبيعات والإنتاج واملخازن ومقارنتها باملوازنة ومتطلبات ال�سوق.
م











االجتماعات ال�شهرية لر�ؤ�ساء وحدات الأعمال مع الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل ملراجعة النتائج ال�شهرية والربع �سنوية لتحديد نقاط القوة وال�ضعف واال�ستفادة
منها يف الفرتة القادمة.
تنفيذ �أعمال �شراء اخلامات من خالل جلنة اخلامات واملكونة من �أع�ضاء من جمل�س الإدارة ورئي�س ال�شركة تعمل وفق ميثاق معتمد من قبل املجل�س ولدى �أع�ضائها
خربه وا�سعة يف بيع و�شراء احلديد.
املتابعة امل�ستمرة ملجريات �سوق احلديد عاملي ًا وحملي ًا من خالل ح�ضور امل�ؤمترات العاملية واالجتماعات امل�ستمرة مع املوردين واال�شرتاك للح�صول على التقارير
العاملية املتخ�ص�صة عن احلديد من خالل ال�شركات اال�ست�شارية املتخ�ص�صة.
اال�ستفادة من اخلربة املرتاكمة لل�شركة حل�سن �إدارة املخازن ومراقبة تكلفة اخلامات.
ت�أمني خدمة �شحن املنتجات للعمالء من م�صانع ال�شركة عن طريق �شركات النقل املتخ�ص�صة.
تنفيذ جميع عمليات ال�شركة با�ستخدام الربامج احلا�سوبية العاملية واملرتابطة وفق تراخي�ص نظامية.
تزويد الإدارات على م�ستوى ال�شركة بالتقارير الالزمة ملراقبة ومتابعة العمليات على مدار ال�ساعة �آلي ًا.
�إدارة جميع وحدات الأعمال من خالل ر�ؤ�ساء للوحدات والإدارات التابعة لهم على �أ�سا�س مراكز ربحية لكل وحدة مما يزيد من كفاءة اخلدمة للعمالء والو�صول
�إلى نتائج مر�ضية لل�شركة وم�ساهميها.
امل�ساهمة الفعالة يف جتهيز الكوادر ال�سعودية الالزمة لإدارة الإنتاج من خالل �إحلاقهم بالدرا�سة يف املعاهد الفنية املتخ�ص�صة و�إحلاقهم بالعمل بعد التخرج.

نظرة عامة عىل السوق
على الرغم من الركود االقت�صادي العاملي �إال �أن �أداء االقت�صاد ال�سعودي كان جيد ًا يف ال�سنوات من 2010م �إلى 2014م ،حيث منا الناجت املحلي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ
 %9.1خالل تلك الفرتة مدعوم ًا ب�شكل رئي�سي بارتفاع �أ�سعار النفط والذي �ساهم يف زيادة الإنفاق احلكومي على البنية التحتية ،حيث كانت امل�شاريع ال�ضخمة واخلدمات
االجتماعية عام ًال م�ساهم ًا رئي�سي ًا يف النمو امل�ستدام .بالإ�ضافة �إلى ت�سجيل امليزانية العامة للدولة فوائ�ض ب�شكل م�ستمر ،مما عزز يف تراكم االحتياطيات النقدية لدى الدولة.
ويف عام 2015م� ،سجلت امليزانية العامة للدولة عجز مببلغ  326.2مليار ريال مت�أثرة بانخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية ،وقد ارتفعت ن�سبة الدين عام �إلى الناجت املحلي الإجمايل
من  %2.0يف عام 2014م �إلى  %5.8يف عام 2015م نتيجة لتو�سع الدولة يف �إ�صدار الدين ل�سد العجز الناجت من انخفا�ض �أ�سعار النفط .ومن املتوقع �أن ي�شهد قطاع الت�شييد
والبناء انخفا�ض يف الإنفاق احلكومي ب�شكل ن�سبي عن ما كان عليه يف الأعوام اخلم�سة ال�سابقة.
�إعالن الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للكهرباء يف مار�س من عام 2014م �صرف ال�شركة ال�سعودية للكهرباء  247مليار ريال �سعودي على مدى ال�سنوات الأربع املقبلة �ضمن
1
امل�شاريع الر�أ�سمالية لل�شركة ال�سعودية للكهرباء.
وعلى مدى العقد املا�ضي زاد النق�ص يف امل�ساكن املتوافرة يف اململكة ،خا�صة تلك املخ�ص�صة لذوي الدخل املنخف�ض واملتو�سط ،وذلك نتيجة جمموعة من العوامل والتي من
�أهمها:






الرتكيز على امل�شاريع العمالقة وذات النطاق الوا�سع.
منو قوي يف الطلب على امل�ساكن.
قطاع �إن�شاء للم�ساكن يت�سم ب�صغر حجم ال�شركات العاملة فيه.
بطء تفعيل الأنظمة والقواعد لتمويل الرهن العقاري.
طول املدة التي ي�ستغرقها احل�صول على القرو�ض ال�سكنية من اجلهات احلكومية ذات العالقة.

وكجزء من عمل وزارة الإ�سكان على تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكانّ ،مت �إجراء تقييم وا�سع النطاق لقطاع الإ�سكان .وعلى هذا الأ�سا�سٌ ،قدر يف نهاية عام 2011م و�صول
النق�ص يف الوحدات ال�سكنية �إلى ما ال يقل عن � 300ألف وحدة ،كما برزت احلاجة ال�ستبدال ما ُيقدر بـ � 80ألف وحدة.

1

"رئي�س ال�سعودية للكهرباء :م�شاريع بـ  247مليار ريال خالل الأربع �سنوات املقبلة ملقابلة النمو املتزايد يف الطلب" �أرقام.http://www.argaam.com/article/articledetail/407314 ،
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ملخص المعلومات المالية
أهم المؤشرات المالية

�إن ملخ�ص املعلومات املالية املو�ضحة �أدناه مبنية على القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية � 30سبتمرب يف 2013م2014 ،م ،و2015م والإي�ضاحات املرفقة
بها ،ويجب قراءة ملخ�ص املعلومات �أدناه مع القوائم املالية لل�شركة.

جدول  :4ملخ�ص املعلومات املالية
�سنوي

�ألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

م�ؤ�شرات قائمة الدخل
الإيرادات

1.775.264

2.011.740

2.020.241

تكلفة املبيعات

()1.554.979

()1.766.688

()1.737.851

�إجمايل الأرباح

220.286

245.052

282.391

م�صاريف البيع والتوزيع

()24.391

()25.859

()28.161

امل�صاريف العمومية والإدارية

()40.146

()39.524

()42.430

الدخل الت�شغيلي

155.749

179.668

211.799

م�صادر الدخل الأخرى

454

3.429

4.308

تكاليف التمويل

()20.425

()17.756

()15.122

الدخل قبل الزكاة

135.778

165.341

200.986

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

()21.453

()21.765

()27.725

الزكاة

()8.671

()11.643

()14.520

�صايف الدخل

105.654

131.933

158.740

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

�ألف ريال �سعودي

�سنوي
2013م

2014م

2015م

م�ؤ�شرات قائمة املركز املايل
�إجمايل املوجودات املتداولة

901.847

878.752

827.555

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

459.332

485.980

489.204

�إجمايل املوجودات

1.361.179

1.364.731

1.316.759

�إجمايل املطلوبات املتداولة

653.207

612.840

525.439

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

71.018

40.650

35.876

�إجمايل املطلوبات

724.225

653.490

561.315

�إجمايل حقوق امللكية

636.954

711.241

755.444

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

1.361.179

1.364.731

1.316.759

�ألف ريال �سعودي

�سنوي
2013م

2014م

2015م

م�ؤ�شرات قائمة التدفقات النقدية
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

245.251

247.638

322.875

�صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار

()29.367

()70.191

()41.133

�صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل

()200.609

()189.580

()264.311

النقد وما يعادله يف نهاية العام

40.349

28.215

45.646

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

�

2013م

2014م

2015م

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
هام�ش الربح االجمايل

%12.41

%12.18

%13.98

هام�ش الربح ال�صايف

%5.95

%6.56

%7.86

املوجودات املتداولة  /املطلوبات املتداولة

1.38

1.43

1.57

�إجمايل املطلوبات � /إجمايل املوجودات

%53.21

%47.88

%42.63

�إجمايل املطلوبات � /إجمايل حقوق امللكية

1.14

0.92

0.74

العائد على حقوق امللكية

%16.59

%18.55

%21.01

العائد على املوجودات

%7.76

%9.67

%12.06

معدل منو الإيرادات

()%8.58

%13.32

%0.42

معدل منو �صايف الدخل
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%20.32
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1.1التعريفات والمصطلحات
التعريف

امل�صطلح
اتفاقيات املبادلة ()SWAP

هي نوع من امل�شتقات املالية يتفق من خاللها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأ�صول حمددة (�أ�سهم �شركات) خالل فرتة زمنية متفق عليها وميكن
�أن ت�ستند على �أداء م�ؤ�شرات الأ�سهم� ،أو ال�سندات� ،أو معدالت فوائد� ،أو �أوراق مالية �أخرى ،وي�سمح من خاللها للم�ستثمرين الأجانب بدخول ال�سوق
املالية ال�سعودية.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة بني متعهد التغطية وال�شركة وامل�ساهمني البائعني.

الإدارة والإدارة العليا

�إدارة �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية.

الإدراج

�إدراج �أ�سهم االكتتاب يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) واملوافقة على تداولها.

�أ�سهم االكتتاب

( )15.245.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة.

االكتتاب �أو الطرح

االكتتاب يف الطرح الأويل بـ ( )15.245.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي متثل  %30من ر�أ�س مال ال�شركة.

تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

تكنولوجيا ال�سي �إن �سي

تقنية تتيح التحكم ب�أداء الآالت من خالل تزويدها بالأرقام املطلوبة كاملقا�سات والإحداثيات.

()Computer Numeric Control
اجلريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،وهي اجلريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.

اجلمعية الدولية لتوحيد وجودة املقايي�س

احتاد دويل �أو منظمة دولية غري حكومية ولي�ست من منظمات الأمم املتحدة ،ت�ضم هيئات و�أجهزة املوا�صفات واملقايي�س يف الدول املختلفة ،وي�شارك
فيها ع�ضو من كل دولة ،وتخت�ص ب�إ�صدار املوا�صفات الدولية ،وقد ت�أ�س�ست يف عام 1946م يف جنيڤ لت�سهيل التعاون وتوحيد املوا�صفات ال�صناعية على
امل�ستوى الدويل بهدف ت�سهيل عمليات التبادل التجاري لل�سلع واخلدمات.

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة.

اجلهات امل�ستلمة

اجلهات التي تقوم با�ستالم طلبات االكتتاب من املكتتبني الأفراد.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.

�سعر االكتتاب

( )36ريال �سعودي لكل �سهم.

الريال /ريال �سعودي

عملة اململكة العربية ال�سعودية.

ال�سعودة

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�ض على ال�شركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديني.

ال�سنة املالية

ال�سنة املالية لل�شركة املنتهية بتاريخ � 30سبتمرب من كل �سنة ميالدية.

ال�سهم

�سهم عادي بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودية يف ر�أ�س مال ال�شركة.

ال�سوق املالية

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

ال�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي.

ال�شركة

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية.

ال�شركة التابعة

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة) تابعة لل�شركة وم�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم 1010184297
وتاريخ 1423/12/17هـ (املوافق 2008/02/18م) .وقد مت حتويل هذه ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مبوجب القرار
الوزاري رقم /205ق بتاريخ 1435/08/25هـ (املوافق 2014/06/23م).

�صايف متح�صالت االكتتاب

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب.

�صندوق التنمية

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.

طرف ذو عالقة

يق�صد بـ"طرف ذو عالقة" يف هذه الن�شرة ما يلي:

(�أيزو)ISO/

1.1ال�شركة التابعة
2.2امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة.
�3.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�شركة.
�4.4أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�شركة التابعة.
�5.5أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة.
6.6امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل لل�شركة.
�7.7أي �أقرباء للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم من � 1إلى � 5أعاله.
�8.8أي �شركة ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص م�شار �إليه من � 1إلى � 7أعاله ،ويق�صد بال�سيطرة:
القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،منفرد ًا �أو جمتمع ًا مع قريب �أو تابع ،من خالل �أي من الآتي�( :أ)
امتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف ال�شركة( ،ب) حق تعيني � %30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري ،وتف�سر كلمة "امل�سيطر"
وفق ًا لذلك.
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التعريف

امل�صطلح
امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل

م�ستثمر �أجنبي م�سجل لدى هيئة ال�سوق املالية وفق ًا للقواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة ال�صادرة عن هيئة
ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2015-42-1وتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م) وذلك لال�ستثمار يف الأ�سهم املدرجة.

العميل املوافق عليه

عميل امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل املوافق عليه وفق ًا للقواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة ال�صادرة عن جمل�س
هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2015-42-1وتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م).

عوامل املخاطرة

هي جمموعة امل�ؤثرات املحتملة التي يجب الإملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار.

فرتة االكتتاب

يوم الأربعاء 1437/07/20هـ (املوافق  2016/04/27م) وت�ستمر ملدة (� )7سبعة �أيام �شاملة �آخر يوم لالكتتاب وهو نهاية يوم الثالثاء 1437/07/26هـ
(املوافق 2016/05/03م)

الفرتة التاريخية

ال�سنوات 2013م و2014م و2015م.

فرتة احلظر

�سيخ�ضع امل�ساهمون البائعون بعد �إدراج ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) لقيود على تداول �أ�سهمهم ملدة ( )18ثمانية ع�شر �شهر ًا من تاريخ
بدء تداول الأ�سهم .ويجوز للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني بعد انتهاء فرتة احلظر هذه الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد احل�صول على موافقة الهيئة.

القوائم املالية

القوائم املالية املوحدة واملراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م2014 ،م و2015م والإي�ضاحات املرفقة بها.

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبقت�ضى املادة ( )6من نظام ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م)30/
وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) املعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2012-36-1وتاريخ 1434/08/11هـ
(املوافق 2012/11/25م).

القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية
الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة

القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية يف الأ�سهم املدرجة ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم ( )2015-42-1وتاريخ
1436/7/15هـ (املوافق 2015/5/4م) بنا ًء على نظام ال�سوق املالية.

القيمة اال�سمية

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم ( )2006-212-1بتاريخ
1427/10/21هـ (املوافق 2006/11/12م) وما ورد عليها من تعديالت.

امل�ؤ�س�سات املكتتبة

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:
ً
ً
•�صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحا عاما والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية �إذا
كانت �شروط و�أحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
•الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم التعامل بالأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع االلتزام مبتطلبات الكفاية املالية.
•ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم ،و�شركات قطاعي البنوك
والت�أمني املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التي �أ�صدرتها الهيئة ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي
تعار�ض يف امل�صالح.
•ال�شركات ال�سعودية غري املدرجة بعد ت�أكد مدير االكتتاب من ا�ستيفائها ال�شروط الآتية:
•�أن ال تكون تابعة ل�شركة مدرجة.
•�أن ال تقل حقوق امل�ساهمني عن ( )50.000.000خم�سني مليون ريال �سعودي (ح�سب قوائمها املالية ال�سنوية لأحدث �سنة مالية
مراجعة).
•�أن يكون لديها حمفظة ا�ستثمارية ن�شطة مبوجب �إفادة من ال�شخ�ص املرخ�ص له الذي لديه املحفظة.
•�أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض بامل�صالح مع ال�شركة املراد طرح �أ�سهمها.
•اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة يف اململكة ،على �أن ي�شمل ذلك ال�شركات اململوكة بالكامل من قبل حكومة اململكة.

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة.

املحا�سب القانوين

املحا�سب القانوين كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان.

متح�صالت االكتتاب

القيمة الإجمالية للأ�سهم املكتتب بها.

متعهد تغطية االكتتاب

�شركة الريا�ض املالية.

مدير االكتتاب

�شركة الريا�ض املالية.

مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات

�شركة الريا�ض املالية.

مرافق �أو �شركة مرافق

�شركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع.

امل�ساهم �أو امل�ساهمون

حملة �أ�سهم ال�شركة لأي فرتة حمددة من الزمن.

امل�ساهمون البائعون

م�ساهمو ال�شركة الواردة �أ�سمائهم يف �صفحة (ح) من هذه الن�شرة.

م�ساهم كبري

امل�ساهم الذي ميلك ( )%5خم�سة باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة.

امل�ست�شارون

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�صة باالكتتاب والواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحة (هـ) من هذه الن�شرة.

امل�ست�شار القانوين

مكتب املحامي �سلمان بن متعب ال�سديري بالتعاون مع ليثم �آند واتكنز.

امل�ست�شار املايل

�شركة الريا�ض املالية.
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التعريف

امل�صطلح
م�صلحة الزكاة

م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.

املكتتب

كل �شخ�ص يكتتب يف الأ�سهم.

املكتتبون الأفراد

الأ�شخا�ص ال�سعوديون الطبيعيون ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر.

اململكة �أو ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

نظام ال�سوق املالية

نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2007/07/03م) وما ورد عليه من تعديالت.

نظام ()SAP ERP

نظام تخطيط موارد املن�ش�آت (لتنفيذ الأعمال حتت نظام حا�سب �آيل موحد ومتكامل).

نظام ال�شركات احلايل

هو نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/03/22هـ (املوافق 1965/07/22م) وما
ورد عليه من تعديالت.

نظام ال�شركات اجلديد

نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م) والذي
�سيدخل حيز التنفيذ بعد ( )5خم�سة �أ�شهر من تاريخ 1437/02/22هـ (املوافق 2015/12/04م).

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي يجب على املكتتبني تعبئته وتقدميه للجهة امل�ستلمة عند الرغبة يف االكتتاب.

ن�شرة الإ�صدار

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب.

الهيئة

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة.

وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية

وحدة �أعمال الأبراج الداخلية بال�شركة والتي تخت�ص يف �إنتاج الأبراج احلديدية املجلفنة الالزمة خلطوط نقل الطاقة الكهربائية و�أبراج االت�صاالت
والتي يتم ت�صنيعها من خالل م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية اململوك من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة جدة بتاريخ 1431/03/19هـ
(املوافق 2010/03/01م).

وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية

وحدة �أعمال الأعمدة الداخلية بال�شركة والتي تخت�ص يف �إنتاج الأعمدة احلديدية بجميع �أنواعها والتي يتم ت�صنيعها من خالل م�صنع اليمامة للأعمدة
وملحقاتها من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة جدة والذي مت افتتاحه بتاريخ 1426/08/27هـ (املوافق 2005/10/01م).

وحدة �أعمال الأنابيب

وحدة �أعمال الأنابيب الداخلية بال�شركة والتي تخت�ص يف �إنتاج الفوارغ والأنابيب احلديدية بجميع �أنواعها (املربعة والدائرية وامل�ستطيلة) والتي يتم
ت�صنيعها من خالل م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية اململوك من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة جدة والذي مت افتتاحه بتاريخ 1411/04/13هـ
(املوافق 1990/11/01م) ،بالإ�ضافة �إلى م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية اململوك من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة الدمام والذي مت افتتاحه
بتاريخ 1434/04/19هـ (املوافق 2013/03/01م).

وحدة �أعمال الهياكل الفراغية

وحدة �أعمال الهياكل الفراغية الداخلية بال�شركة والتي تخت�ص يف �إنتاج مكونات املن�ش�آت الفراغية احلديدية بجميع �أنواعها والتي يتم ت�صنيعها
من خالل م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية من قبل ال�شركة واملقام يف مدينة جدة والذي مت افتتاحه بتاريخ 1416/09/10هـ (املوافق
1996/01/31م).

يوم العمل

�أي يوم با�ستثناء �أيام اجلمعة وال�سبت والعطالت الر�سمية ،التي متار�س فيه البنوك التجارية �أعمالها املعتادة.
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2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بعناية يف �ضوء ظروفهم و�أهدافهم اال�ستثمارية مبا فيها عوامل
املخاطرة املبينة �أدناه قبل اتخاذ قرار �شراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علم ًا ب�أن عوامل املخاطرة املو�ضحة �أدناه غري �شاملة وال ح�صرية حيث قد يكون هناك عدد من املخاطر
الأخرى التي ال تدركها ال�شركة حالي ًا �أو ال تعتربها مهمة والتي قد ت�ؤثر على �أي ا�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب .وبنا ًء على ذلك ،يتعني على كل من يرغب باال�ستثمار �إجراء تقييم
م�ستقل للمخاطر املرتبطة ب�شراء �أي من �أ�سهم االكتتاب وللبيئة االقت�صادية والتنظيمية لل�شركة و�شركتها التابعة.
�إن �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية �سوف تت�أثر �سلب ًا �إذا ما حتققت �أي من املخاطر التي ت�ضمنها هذا الق�سم والتي يرى �أع�ضاء
جمل�س الإدارة حالي ًا �أنها جوهرية.
يف حال وقوع �أي من املخاطر التي يرى �أع�ضاء جمل�س الإدارة حالي ًا �أنها جوهرية �أو وقوع خماطر �أخرى مل يحددها �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو يرون �أنها غري جوهرية يف الوقت
احلا�ضر� ،أو يف حال �أ�صبحت هذه املخاطر جوهرية ،ف�إن �سعر تداول الأ�سهم قد يرتاجع ب�سبب �أي من هذه املخاطر وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون ا�ستثمارهم كلي ًا �أو جزئي ًا.
�إن املخاطر واالحتماالت املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها .كما �أن املخاطر واالحتماالت الإ�ضافية ،مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حالي ًا �أو التي تعترب غري
جوهرية ،قد يكون لها الت�أثريات املبينة �أعاله.

2 22 22المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة والشركة التابعة ونشاطاتهما
2 22 222 22اعتماد عمليات الشركة عىل مدى استمرارية توفر المواد الخام واستقرار أسعارها
تقوم ال�شركة وال�شركة التابعة ب�شراء املواد اخلام عن طريق �أوامر �شراء �أو عقود توريد ق�صرية وال تقوم ب�إبرام عقود توريد طويلة املدى وتت�أثر �أعمال ال�شركة ب�شكل كبري مبدى
توفر املواد اخلام التي تدخل يف ت�صنيع منتجاتها حيث ت�ستهلك ال�شركة كميات كبرية منها والتي ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر لفائف ال�صلب املدرفلة على ال�ساخن ،وكتل
ال�صلب ،وزوايا ال�صلب ،و�ألواح ال�صلب ومتثل املواد اخلام هذه ن�سبة  %100من املواد اخلام امل�ستهلكة من قبل ال�شركة التابعة ووحدة �أعمال الأنابيب ون�سبة  %95من املواد اخلام
امل�ستهلكة من وحدات الأعمال الأخرى .وعليه ،ف�إن عدم توافر هذه املواد اخلام �أو عدم متكن ال�شركة من احل�صول عليها الرتفاع الطلب عليها من قبل �شركات ال�صناعات
احلديدية ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة �سي�ؤدي �إلى �إعاقة العمليات الإنتاجية لل�شركة مما �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ف�إن �أ�سعار املواد اخلام قابلة للتقلب ب�شكل كبري وقد تت�أثر بعوامل عديدة من �ضمنها :العوامل الهيكلية اخلا�صة ب�صناعة احلديد ،والتقلبات الدورية ،واجتاهات الطلب يف
�صناعة احلديد ،و�صدور �أنظمة �أو لوائح جديدة ،وتعامل املوردين مع م�شرتين �آخرين ،وا�ستمرارية �أعمال املوردين ،وم�شاريعهم التو�سعية ،وتوقفهم عن الإنتاج ،ون�شوء احلوادث
�أو ما �شابهها يف عقارات املوردين �أو يف �سل�سلة التوريد ،واحلروب والكوارث الطبيعية ،واال�ضطرابات ال�سيا�سية �أو ما �شابهها ،والتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف ،واملقدرة التفاو�ضية
ملوردي املواد اخلام ،وتوفر و�سائل النقل وتكلفتها .كما تعد املواد اخلام من �أكرب مكونات تكاليف املبيعات لل�شركة وال�شركة التابعة �إذ �شكلت نحو  %92من جممل تكلفة املبيعات
خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م .وبالتايل ،ف�إن �أي زيادة يف �أ�سعار املواد اخلام �ست�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة وال�شركة التابعة لتكاليف �إنتاجية �إ�ضافية (خ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بال�شركة التابعة ووحدة �أعمال الأنابيب احلديدية) والذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
ويو�ضح اجلدول التايل ن�سبة املواد اخلام من تكاليف املبيعات املوحدة لل�سنوات (2013م ،و2014م ،و2015م)

جدول  :5ن�سبة املواد اخلام من تكاليف املبيعات املوحدة لل�سنوات (2013م ،و2014م و2015م)
البند
ن�سبة املواد اخلام من تكاليف املبيعات املوحدة

2013م

2014م

2015م

%91

%92

%92

امل�صدر :ال�شركة

2 22 222 22تأثر أعمال الشركة بقدرتها عىل إدارة عمليات شراء مخزون المواد الخام وتصنيع المنتجات النهائية
وتخزينها ونقلها وتوزيعها واعادة تقييمها
تقوم كل من ال�شركة وال�شركة التابعة باالحتفاظ مبخزون من املواد اخلام يكفي لتلبية احتياجاتها ملدة �أربع �إلى خم�س �أ�شهر وفق ًا لتوقعات وخطط الت�صنيع املعدة من قبلهما.
ويف حالة وجود فائ�ض �أو نق�ص يف هذا املخزون يف �أي وقت خالف ًا لهذه التوقعات واخلطط ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى وجود خلل يف احتياجات ال�شركة وال�شركة التابعة الفعلية من
املخزون ،وبالتايل ف�إن �إدارة املخزون من املواد اخلام الزائدة عن احتياجاتهما �سي�ؤدي �إلى تكبدهما تكاليف تخزين ومناولة �إ�ضافية من جهة ،كما �سي�ؤدي وجود نق�ص يف هذا
املخزون �إلى الت�أثري على مقدرتهما على املحافظة على امل�ستوى املطلوب من الإنتاج من جهة �أخرى ،و�سي�ؤدي ذلك �إلى الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وال�شركة التابعة ونتائج
عملياتهما ومركزهما املايل.
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،تعتمد ال�شركة وال�شركة التابعة (مبا �أنهما ال متلكان �أ�سطول نقل خا�ص بهما) على مقدمي خدمات نقل خارجيني لنقل املواد اخلام واملنتجات النهائية من
املن�ش�آت ال�صناعية و�إليها ،كما تقومان ب�إدارة خمازن كبرية من املنتجات النهائية مما قد ي�ؤدي �إلى تكبدهما لتكاليف تخزين ومناولة كبرية .وعليه ،ف�إن ف�شل ال�شركة �أو ال�شركة
التابعة يف �إدارة نقل املنتجات النهائية وتخزينها وتوزيعها بفعالية �أو انخفا�ض الطلب على �أنواع معينة من املنتجات النهائية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى زيادة التكاليف الت�شغيلية
لل�شركة �أو ال�شركة التابعة والذي بدوره �سي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عمليات ال�شركة وال�شركة التابعة و�أعمالهما وربحيتهما.
عالوة على ذلك ،ف�إن �أي توقف يف �أعمال ال�شركة نتيجة لتلف املنتجات النهائية� ،أو ت�ضرر املخازن� ،أو تعطل �أنظمة التخزين� ،أو التدين يف قدرة التخزين� ،أو عدم فعالية
العمليات� ،أو الف�شل يف خدمة التو�صيل� ،سي�ؤدي �إلى وقوع خ�سائر مادية تتكبدها ال�شركة والتي �ست�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املايل .كما �أن عدم مقدرة
ال�شركة على الو�صول �إلى الطاقة الت�شغيلية اال�ستيعابية مل�صانعها قد ي�ؤدي �إلى زيادة تكاليف الإنتاج التي تتحملها ،الأمر الذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج
عملياتها ومركزها املايل.
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�إ�ضافة الى ذلك ،قد تقوم ال�شركة وال�شركة التابعة ب�إعادة تقييم املخزون ب�سبب تقلبات �أ�سعار احلديد العاملية ،ويف حدوث �إعادة تقييم بنا ًء على انخفا�ض �أ�سعار احلديد عاملي ًا
�سي�ؤدي ذلك �إلى الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وال�شركة التابعة ونتائج عملياتهما ومركزهما املايل.
2 22 222 22اعتماد عمليات الشركة والشركة التابعة عىل توفر الطاقة والماء وتأمينهما
تعتمد عمليات ال�شركة وال�شركة التابعة الت�صنيعية على مادة وقود الديزل واملاء والكهرباء التي تدخل يف �صناعة احلديد� ،إذ ت�ستهلك كل منهما كميات كبرية منها يف عملياتهما
الت�صنيعية وتعترب من املدخالت الأ�سا�سية يف �صناعة احلديد .وبالتايل ،حدوث نق�ص �أو توقف لإمداد ال�شركة وال�شركة التابعة من احتياجاتهما من مادة وقود الديزل واملاء
والكهرباء �سواء ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة �أو حدوث زيادة جوهرية يف تكلفتها �سي�ؤدي �إلى �إعاقة العمليات الإنتاجية لل�شركة وال�شركة التابعة والتي �سيكون لها �أثر �سلبي على
�أعمالهما ونتائج عملياتهما ومركزهما املايل .ويف �ضوء املطالبة املالية الواردة من �شركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع ("مرافق" �أو "�شركة مرافق") �إلى ال�شركة
التابعة التي متثل فروق بني كميات ا�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها يف منت اتفاقية مربمة بينهما لتوريد املاء والكهرباء مل�صنع ال�شركة التابعة الكائن يف مدينة ينبع،
وكميات اال�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة للعامني 2012م و2013م والبالغة (� )40.364.269أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني ،من املمكن
�أن تقوم مرافق بالتوقف عن تزويد م�صنع ال�شركة التابعة يف ينبع باملياه والكهرباء حتى يتم التو�صل �إلى ت�سوية بينهما �أو ت�سديد ال�شركة التابعة لكافة املبالغ املطالب بها ،مما
�سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وال�شركة التابعة ونتائج عملياتها (للمزيد من التفا�صيل عن االتفاقية املربمة بني ال�شركة التابعة ومرافق بغر�ض تزويد ال�شركة التابعة باملاء
والكهرباء واملطالبة املتعلقة بتلك االتفاقية ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 7-11اتفاقية توفري اخلدمات" والق�سم رقم" 15-11التقا�ضي" من هذه الن�شرة).
2 22 222 22حدوث األعطال يف المصانع واآلالت التابعة للشركة والشركة التابعة
قد يتوقف ت�شغيل بع�ض الآالت الأ�سا�سية التي تعتمد عليها عمليات ال�شركة وال�شركة التابعة الت�صنيعية كالأفران ،ومن�صات الدرفلة (بالن�سبة لل�شركة التابعة) ،والآالت
الكهربائية نتيجة حدوث �أعطال غري متوقعة� ،أو القيام ب�أعمال �صيانة دورية �أو طارئة لها� ،أو وقوع ظروف قاهرة كاحلرائق وتعطل الأفران .فعلى �سبيل املثال يتوقف الإنتاج يف
ق�سم اجللفنة يف م�صنع الأعمدة احلديدية بجدة ملدة  30يوم ًا للقيام بال�صيانة الدورية كل � 8سنوات كما يتوقف الإنتاج ل�صيانة احلراريات اخلا�صة بفرن الت�سخني يف م�صنع
حديد الت�سليح ملدة  30يوم ًا كل � 6-4سنوات ح�سب حالة الفرن وت�شغيله وذلك �ضمن ال�سياق املعتاد لأعمال ال�شركة وال�شركة التابعة .وقد تواجه ال�شركة وال�شركة التابعة يف
امل�ستقبل تعطل مل�صانعهما �أو انخفا�ض الطاقة الإنتاجية لهما لفرتات حمددة نتيجة لتعطل هذه الآالت �أو لعوامل �أخرى تخرج عن �سيطرتهما ،مما قد ي�ؤدي �إلى عدم قدرتهما
على جمابهة ال�ضرر الناجم عن االنخفا�ض يف قدرتهما الإنتاجية املخطط لها نتيجة لذلك �أو الإخالل بالتزاماتهما التعاقدية مع عمالئهما وعدم متكنهما من ت�صنيع وتوريد
الكميات املطلوبة من قبلهما والذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمالهما ونتائج عملياتهما ومركزهما املايل.
 2 22 222 22اعتماد الشركة والشركة التابعة عىل المواقع المستأجرة
تعتمد ال�شركة وال�شركة التابعة ب�شكل كبري على املواقع امل�ست�أجرة من الغري (والتي تتمثل ب�أرا�ضي م�ست�أجرة من جهات حكومية لإقامة مرافقهما الت�صنيعية عليها)� ،إذ �أن %85
من عوائد ال�شركة وال�شركة التابعة هي عوائد جتنيها املرافق الت�صنيعية التابعة لهما واملقامة على مواقع م�ست�أجرة .وحيث �أن عقود ا�ستئجار هذه املواقع عقود حمددة املدة
بطبيعتها والتي من املمكن �أن يتم مراجعة �شروطها ،خا�صة ال�شرط املتعلق ببدل الإيجار امل�ستحق� ،سواء خالل مدة �سريانها �أو عند جتديدها  ،ف�إن من �ش�أن �أي زيادة تفر�ضها
اجلهة امل�ؤجرة على ال�شركة �أو ال�شركة التابعة تكبدهما لتكاليف �إ�ضافية غري متوقعة والذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمالهما ونتائج عملياتهما ومركزهما املايل( .للمزيد من
التفا�صيل عن مدد عقود املواقع امل�ست�أجرة ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 12-11العقارات امل�ست�أجرة من ال�شركة" من هذه الن�شرة).
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ال تتمكن ال�شركة �أو ال�شركة التابعة من جتديد عقود �إيجار املواقع امل�ست�أجرة على الإطالق �أو �أن يتم جتديدها ولكن ب�شروط غري تف�ضيلية لل�شركة �أو
ال�شركة التابعة مقارنة بال�شروط احلالية التي تت�ضمنها هذه العقود .كما قد تخ�ضع هذه العقود لتغريات يف غر�ض العقار .ويف حال قررت ال�شركة �أو ال�شركة التابعة �أو �أجربت
على االنتقال ملوقع �آخر نتيجة لعدم جتديد عقود الإيجار على النحو املو�ضح �أعاله ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن ب�أنه �سيكون مبقدورها نقل مرافقها �أو مرافق ال�شركة التابعة الت�صنيعية
ذات العالقة �إلى مواقع جديدة خالل فرتة ق�صرية �أو مالئمة ،كما �ست�ؤدي عملية النقل هذه �إلى تكبد ال�شركة �إلى نفقات ر�أ�سمالية غري متوقعة ،مما �سي�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا على
ا�ستمرارية �أعمالها ونتائج عملياتها ومركزهما املايل( .للمزيد من التفا�صيل عن عقود املواقع امل�ست�أجرة ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 12-11العقارات امل�ست�أجرة من ال�شركة"
من هذه الن�شرة).
2 22 222 22مخاطر التمويل الخاصة بالشركة والشركة التابعة
ترتيبات التمويل القائمة

ح�صلت ال�شركة وال�شركة التابعة على قرو�ض من �صندوق التنمية والبنك العربي الوطني والبنك ال�سعودي الفرن�سي و�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار (م�صرف الراجحي)
والبنك ال�سعودي لال�ستثمار وقد قامت ال�شركة برهن جميع الأ�صول احلالية وامل�ستقبلية التي متلكها ال�شركة وجميع �آالت م�صنع جدة للأعمدة التابع لها ل�صالح �صندوق التنمية
(مبا فيها الأر�ض اململوكة من ال�شركة يف حي اخلمرة بجدة حيث يقع م�صنعي الأعمدة احلديدية والأبراج الكهربائية اخلا�صني بها).
ويحق للمقر�ضني يف بع�ض عقود الت�سهيالت التي �أبرمتها ال�شركة وال�شركة التابعة �إنهاء �أو �إلغاء تلك الت�سهيالت بح�سب تقديرهم وبدون �أي �سبب معني �أو موافقة ال�شركة �أو
ال�شركة التابعة .ويف حال قرر �أي دائن �إلغاء �أو �إنهاء الت�سهيالت املمنوحة لل�شركة وال�شركة التابعة ذات العالقة ،فقد يطالب ذلك الدائن ب�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة على الفور
والذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة و�أدائها املايل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،حتتوي بع�ض عقود متويل ال�شركة وال�شركة التابعة على بنود حيث ي�شكل �أي تق�صري �ضمن االلتزام بالدين تق�صري ًا حتت عقود التمويل الأخرى والتعهدات
التي تقيد قدرة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة يف اال�شرتاك يف �أنواع معينة من املعامالت .وت�شمل هذه العقود تلك التعهدات التي تلزم ال�شركة �أو ال�شركة التابعة باملحافظة مث ًال على
ن�سب معينة من �أ�صولها ،ور�أ�س املال العامل ،والتزاماتها ومديونيتها .وحتتوي بع�ض عقود التمويل املحددة �أي�ض ًا على تعهدات تقيد:


تكبد �أو �ضمان املديونية الإ�ضافية.

5





توزيع الأرباح على امل�ساهمني دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من املقر�ض ذي العالقة.
منح �ضمانات �أو �إن�شاء فوائد �ضمان لأي من ممتلكاتها.
بيع �أي من ممتلكاتها �أو ت�أجريها �أو نقلها ب�أي وجه كان دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من املقر�ض ذي العالقة� ،إال يف حالة �أقيم ذلك النقل �ضمن �سياق العمل
املعتاد لل�شركة ذات العالقة.

قد تقيد �أي من تلك التعهدات قدرة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة على اال�شرتاك يف معامالت معينة ح�سب رغبتها .وقد ي�ؤدي �أي خرق للتعهدات املوجودة يف العقود التمويلية �إلى
حدوث تق�صري حتت االتفاقيات ذات العالقة التي حتتوي على تلك التعهدات .مما قد يدفع املقر�ضني الآخرين ب�إعالن املبالغ امل�ستحقة لهم واجبة الأداء على احلال و�إنهاء كل
االلتزامات بالتمويل الإ�ضايف� .سوف يكون لوقوع �أي من هذه احلاالت �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
ويو�ضح اجلدول التايل ن�سبة املديونية املوحدة لل�شركة لل�سنوات الثالث 2013م ،و2014م و2015م وهي عبارة عن ن�سبة �إجمايل الديون �إلى �إجمايل حقوق امللكية لل�شركة.

جدول  :6ن�سبة املديونية املوحدة لل�شركة وال�شركة التابعة لل�سنوات 2013م ،و2014م ،و2015م
البند

2013م

2014م

2015م

ن�سبة املديونية

%98

%75

%56

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل ن�سبة املديونية املوحدة لل�شركة التابعة لل�سنوات الثالث 2013م ،و2014م ،و2015م وهي عبارة عن ن�سبة �إجمايل الديون �إلى �إجمايل حقوق امللكية لل�شركة
التابعة.

جدول  :7ن�سبة املديونية لل�شركة التابعة لل�سنوات 2013م ،و2014م ،و2015م
البند

2013م

2014م

2015م

ن�سبة املديونية

%43

%36

%33

امل�صدر :ال�شركة

التمويل المستقبيل

تعتمد ال�شركة وال�شركة التابعة يف متويل �أو امل�ساعدة على متويل التو�سع امل�ستقبلي يف عملياتها على مقدرتها يف احل�صول على قرو�ض من جهات التمويل املختلفة ومن �ضمن
ذلك البنوك التجارية وجهات الإقرا�ض احلكومي .وتتوقف قدرة ال�شركة وال�شركة التابعة على ت�أمني متويل منا�سب بتكلفة متدنية �أو �شروط مقبولة جتاري ًا على و�ضع ال�شركة
املايل امل�ستقبلي ،والو�ضع االقت�صادي العام ،وحالة الأ�سواق املالية ،و�أ�سعار العمولة ،وتوافر االئتمان من قبل امل�صارف �أو اجلهات املقر�ضة الأخرى ،وثقة املقر�ضني يف ال�شركة
منا�سب يف امل�ستقبل لتمويل منوها وتنفيذ خططها التو�سعية مما �سيكون
كاف �أو
وال�شركة التابعة .ونتيجة لذلك ،قد ال تتمكن ال�شركة وال�شركة التابعة من احل�صول على متويل ٍ
ٍ
له �أثر �سلبي على عمليات ال�شركة و�أدائها املايل ومقدرتها على املحافظة على �أعمالها وتو�سعاتها.
2 22 222 22عدم مقدرة الشركة يف السيطرة التامة عىل الشركة التابعة التي تحقق غالبية عوائد الشركة
وانخفاض ربحيتها
متتلك ال�شركة  %72.5من �أ�سهم ال�شركة التابعة (�أي �أقل من  %75من �أ�سهم ال�شركة التابعة) ،وهي ن�سبة ملكية ال متكن ال�شركة من ال�سيطرة التامة على ال�شركة التابعة نظر ًا
لكونها ت�ستوجب احل�صول على موافقة ن�سبة �أكرب من امل�ساهمني الآخرين على بع�ض القرارات مثل القرارات اخلا�صة بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال �أو �إطالة مدة ال�شركة التابعة
�أو بحل ال�شركة التابعة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماج ال�شركة التابعة (التي ت�ستوجب موافقة  %75من الأ�سهم احلا�ضرة يف اجتماع اجلمعية غري العادية).
كما و�أن نظام ال�شركات اجلديد مينح م�ساهمي الأقلية يف ال�شركات امل�ساهمة بع�ض احلقوق التي قد متكن بع�ض امل�ساهمني يف ال�شركة التابعة من تعطيل �إتخاذ بع�ض القرارات
يف ال�شركة التابعة .وعليه ،ف�إنه من املمكن �أن تتخذ ال�شركة التابعة قرارات على م�ستوى جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة قد ت�ؤثر �أو ت�ضر با�ستثمار ال�شركة فيها �أو ال تتفق مع
ا�سرتاتيجيتها التجارية واال�ستثمارية ،الأمر الذي �سيكون له ت�أثري �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 22 222 22اعتماد توسع ونجاح الشركة والشركة التابعة عىل خبرات وقدرات اإلدارة العليا
تعتمد العمليات الت�شغيلية احلالية واخلطط امل�ستقبلية على خربات وقدرات فريق الإدارة العليا لكل من ال�شركة وال�شركة التابعة .ولذلك ف�إن فقدان ال�شركة وال�شركة التابعة لأي
من �أع�ضاء الإدارة العليا �أو الت�أخري �أو الف�شل يف �إيجاد بديل لهم بطرق فعالة من حيث التكلفة �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 22 222 22اعتماد الشركة والشركة التابعة عىل عمالء أساسيين
تعتمد ال�شركة وال�شركة التابعة على عالقاتها مع عدد من العمالء الأ�سا�سيني وت�سعيان �إلى تطوير هذه العالقات واملحافظة على ا�ستمرارها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم معظم
مبيعات ال�شركة وال�شركة التابعة على �أ�سا�س �أوامر �شراء لكل طلب خا�ضع لقوانني اململكة (للمزيد من التفا�صيل عن �أوامر ال�شراء ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 2-6-11عقود
البيع مع العمالء" من هذه الن�شرة)� .إن عدم متكن ال�شركة �أو ال�شركة التابعة من املحافظة على عالقاتها مع �أي من عمالئها الرئي�سيني لأي �سبب من الأ�سباب �سيكون له �أثر
�سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل .كما قد يواجه بع�ض �أولئك العمالء حتديات مالية وت�شغيلية يف امل�ستقبل ب�سبب التقلبات االقت�صادية �أو ظروف ال�سوق
�أو �أي عوامل �أخرى خا�صة بالعميل .ونتيجة لذلك ،فقد تت�أثر ال�شركة وال�شركة التابعة �سلب ًا يف حال �ضعف الإمكانيات االقت�صادية احلالية لأي من عمالئها الأ�سا�سيني وتعر�ضهم
ل�صعوبات مالية �أو لإعالن �إفال�سهم وذلك من خالل انخفا�ض املبيعات �أو تكبدها خل�سائر ناجتة عن عدم القدرة على حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة من ه�ؤالء العمالء ،و�سوف
يكون لأي ظرف من الظروف ال�سابقة �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
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2 2 2 222 22اعتماد الشركة والشركة التابعة بصورة جوهرية عىل معامالت قائمة مع أطراف ذات العالقة
تتعامل ال�شركة وال�شركة التابعة ب�شكل يومي من خالل �أوامر �شراء (مبوافقة م�سبقة من جمل�س الإدارة واجلمعية العادية/امل�ساهمني) مع �أطراف ذات عالقة كامل�ساهمني فيما
يتعلق ببيع منتجات ال�شركة �أو ال�شركة التابعة ،ومتثل معامالتهما  %46.3من �إيرادات ال�شركة لل�سنة املالية 2013م ،و %48من �إيرادات ال�شركة لل�سنة املالية 2014م و%45.9
من �إيرادات ال�شركة لل�سنة املالية 2015م .وال ت�ضمن ال�شركة ب�أن هذه املعامالت �سوف ت�ستثمر يف امل�ستقبل مع �أي طرف ذو عالقة .وبالتايل ،ف�إن عدم قدرة ال�شركة �أو ال�شركة
التابعة على جتديد هذه التعاقدات التجارية �أو عدم متكنهما من احل�صول على �شروط مماثلة �أو �أف�ضل �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها
املايل (للمزيد من التفا�صيل عن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 10-11العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة" من هذه الن�شرة).
2 2 2 222 22مدد وأحكام وشروط عقود الشركة
تقوم ال�شركة وال�شركة التابعة ب�شراء املواد اخلام عن طريق �أوامر �شراء �أو عقود توريد ق�صرية املدى ،وال تقوم ب�إبرام عقود توريد طويلة املدى .كما تعتمد ال�شركة وال�شركة
التابعة يف عالقتها مع عمالئها على �أوامر �شراء لكل طلب .قد ي�ؤدي عدم وجود �إطار تعاقدي طويل املدى يوثق العالقات التجارية لل�شركة وال�شركة التابعة مع مورديها وعمالئها
بالإ�ضافة �إلى غياب �شروط و�أحكام منوذجية حتكم هذه العالقات �إلى فقدان �أو ت�أثر بع�ض تلك العالقات الرئي�سية لل�شركة وال�شركة التابعة �أو الأحكام التجارية لها مما �سيكون
له �أثر �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 2 2 222 22تركز اإليرادات
العمالء الرئيسيين

يعتمد جزء كبري من �إيرادات ال�شركة وال�شركة التابعة على عدد من العمالء الرئي�سيني .فقد �شكلت مبيعات ال�شركة الى �أكرب ع�شر عمالء لها يف عام 2015م ن�سبة  %66من
�إيرادات ال�شركة خالل هذه الفرتة .وقد �ساهمت مث ًال كل من �شركة م�صدر ملواد البناء (املعروفة �سابق ًا ب�شركة املهيدب ملواد البناء والتي متلك �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده
ح�صة م�سيطرة فيها) و�شركة الفوزان ملواد البناء (اململوكة بالكامل من قبل �شركة الفوزان القاب�ضة) جمتمعتني بـ  %38من �إيرادات ال�شركة الإجمالية لل�سنة املالية 2013م
و %37من �إيرادات ال�شركة الإجمالية لل�سنة املالية 2014م و %37من �إيرادات ال�شركة الإجمالية لل�سنة املالية 2015م .كما مثلت مبيعات ال�شركة ال�سعودية للكهرباء %61.3
من �إيرادات وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية لل�سنة املالية 2013م و %50من �إيرادات وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية لل�سنة املالية 2014م و %36.5من �إيرادات وحدة �أعمال
الأعمدة احلديدية لل�سنة املالية 2015م� .إن عدم متكن ال�شركة من املحافظة على ا�ستمرارية عالقاتها مع عمالئها الرئي�سيني ب�شكل عام �أو �أي تراجع يف الأ�سعار �أو املنتجات
املقدمة له�ؤالء العمالء �أو ت�أثرها باملناف�سة يف قطاع ال�صناعات احلديدية �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �إيرادات ال�شركة.
الشركة التابعة ووحدة أعمال األنابيب

تعتمد �إيرادات ال�شركة املوحدة ب�شكل كبري على ال�شركة التابعة حيث تقدر  %58.3من عائدات ال�شركة لعام 2013م و %55.7من عائدات ال�شركة لعام 2014م و %55.5من
عائدات ال�شركة لعام 2015م ناجتة عن ال�شركة التابعة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،متثل �إيرادات وحدة �أعمال الأنابيب  %25.8من �إيرادات ال�شركة لل�سنة املالية 2013م و%24.4
من �إيرادات ال�شركة لل�سنة املالية 2014م و %22.2من �إيرادات ال�شركة لل�سنة املالية 2015م .لذا ف�إن �أي انخفا�ض يف ربحية ال�شركة التابعة و�/أو وحدة �أعمال الأنابيب �سيكون
له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 2 2 222 22عدم تمكن الشركة أو الشركة التابعة من تجديد التراخيص المطلوبة لممارسة أعمالها
تلتزم ال�شركة وال�شركة التابعة باالمتثال ملتطلبات اجلهات التنظيمية املخت�صة يف اململكة من �أجل احل�صول على ت�صاريح وتراخي�ص تنظيمية �سارية املفعول ملمار�سة �أن�شطتها.
ويف حال عدم امتثال ال�شركة وال�شركة التابعة للأنظمة والقوانني التي حتكم تلك الت�صاريح والرتاخي�ص ،فلن تتمكن ال�شركة وال�شركة التابعة من جتديدها .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن ف�شل ال�شركة وال�شركة التابعة يف االمتثال للمتطلبات التي متليها الت�صاريح والرتاخي�ص ذات العالقة بن�شاطها قد يعر�ضها للإلغاء .ونتيجة لذلك ،ف�سوف يكون خل�سارة �أي
ت�صريح �أو ترخي�ص ب�سبب عدم االمتثال للأنظمة والقوانني �أو �إيقاف �أعمال ال�شركة �أو ال�شركة التابعة �أو النفقات الباهظة لالمتثال �أو التقدم بتلك الت�صاريح �أثر �سلبي على
توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل .يجدر الذكر ب�أن لدى ال�شركة حالي ًا ترخي�ص بيئي واحد منتهي وتقدمت بطلب جتديده لدى رئا�سة الأر�صاد وحماية
البيئة وال يزال هذا الطلب حتت الإجراء كما يف تاريخ هذه الن�شرة (للمزيد من املعلومات حول تراخي�ص ال�شركة وال�شركة التابعة ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 5-11ملخ�ص
الرتاخي�ص" من هذه الن�شرة).
2 2 2 222 22خضوع عمليات الشركة والشركة التابعة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
تخ�ضع عمليات ال�شركة وال�شركة التابعة �إلى نطاق وا�سع من الأنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة وال�صحة وال�سالمة يف اململكة والتي تفر�ض ب�صورة متزايدة معايري �صارمة
يتوجب على ال�شركة وال�شركة التابعة االلتزام بها ب�صورة م�ستمرة .وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك الأنظمة واللوائح والغرامات الناجتة عنها كبرية ،كما قد يتطلب االلتزام
مبعايري جديدة و�صارمة �إلى حتمل م�صروفات �إ�ضافية من ر�أ�س املال �أو ن�شوء تعديالت يف املمار�سات الت�شغيلية .كما قد ي�ؤدي الف�شل يف االلتزام مبتطلبات تلك الأنظمة واللوائح
�إلى فر�ض عقوبات مدنية وجنائية ،وف�صل الرتاخي�ص �أو العمليات ،و�إقامة دعاوى ق�ضائية من قبل �أطراف ثالثة .وقد تن�ش�أ احلوادث املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة ب�شكل
خارج عن �سيطرة ال�شركة وال�شركة التابعة مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سمعة ال�شركة وال�شركة التابعة �أو ت�شغيل مرافقها الأ�سا�سية ،الذي بدوره �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات
�أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�شمل بع�ض الأعمال ال�صناعية لل�شركة وال�شركة التابعة ا�ستخدام املواد الكيميائية اخلطرة والبدائل ال�سامة وتخزينها ونقلها ،فتخ�ضع ال�شركة وال�شركة
التابعة بالتايل ملخاطر احلوادث ال�صناعية والتي بدورها قد ت�ؤدي �إلى حدوث �أ�ضرار �سلبية للبيئة ول�صحة و�سالمة العمال واملرافق .وقد ت�ؤدي مثل هذه املخاطر �إلى توقف
الإنتاج �أو فقدان موظفني �أ�سا�سيني �أو فقدان ممتلكات �أ�سا�سية �أو تعري�ض العاملني يف املوقع املت�ضرر للخطر .وتقع كافة م�صانع وم�ستودعات ال�شركة وال�شركة التابعة يف مدن
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�صناعية با�ستثناء م�صانع ال�شركة الواقعة يف منطقة اخلمرة مبدينة جدة والتي تقع على بعد كيلومرتين من �أقرب منطقة �سكنية .وبالرغم من ح�صول ال�شركة على الرتاخي�ص
النظامية الالزمة لإقامة هذه امل�صانع يف منطقة اخلمرة مبدينة جدة ،ف�إنه من املمكن �أن ي�صدر قرار �أو تعليمات عن اجلهات املخت�صة م�ستقب ًال يجرب جميع امل�صانع الواقعة
�ضمن هذه املنطقة (مبا فيها م�صانع ال�شركة) االنتقال الى مواقع �ضمن مناطق �صناعية اخرى نظر ًا لقربها من املناطق امل�أهولة بال�سكان .ويف حال �صدور �أنظمة متنع
ا�ستمرارية تواجد امل�صانع خارج املدن ال�صناعية التابعة لهيئة املدن ال�صناعية (مدن) ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤدي �إلى �إغالق امل�صانع املذكورة وبالتايل توقف �أعمال ال�شركة �إلى �أن
يتم نقله �إلى املوقع اجلديد ،وهذا الأمر �سيكبد ال�شركة نفقات ر�أ�سمالية �ضخمة ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على ا�ستمرارية �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل.
2 2 2 222 22عدم تمكن الشركة من تأمين تغطية تأمينية شاملة للمخاطر المرتبطة بعملياتها
توفر بوال�ص ت�أمني ال�شركة غطاء ت�أميني لكافة اجلوانب اجلوهرية من عملياتها كما وحتتفظ ال�شركة وال�شركة التابعة ببوال�ص ت�أمني توفر غطاء ت�أميني يف حدود تعتقد ال�شركة
�أنها كافية وفق ًا لتقدير �إدارتها (للمزيد من التفا�صيل عن الت�أمني ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 14-11الت�أمني" من هذه الن�شرة) .ولكن ،قد تت�أثر عمليات ال�شركة وال�شركة
التابعة بعدد من املخاطر التي ال تتوفر لها تغطية ت�أمينية مثل �أعمال التخريب والإرهاب� ،أو التي تتوفر لها تغطية ت�أمينية ولكن ب�أ�سعار جتارية غري معقولة .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
قد تت�سبب خطورة �أحداث �أخرى متنوعة وتكرارها ،كاحلوادث �أو الأ�ضرار املحتملة ملرافق ال�شركة �أو ال�شركة التابعة وممتلكاتها ومعداتها ب�سبب الأجواء العا�صفة والأخطاء
الب�شرية والتلوث والكوارث الطبيعية والإرهاب واحلروب واالحتماالت الأخرى بخ�سائر �أو تعر�ض ال�شركة وال�شركة التابعة للم�س�ؤولية يف فائ�ض تغطيتها الت�أمينية �أو تت�سبب
بت�شويه بليغ ل�سمعتها .وبالتايل ،فال يوجد ت�أكيد ب�أي حال من الأحوال على �أن التغطية الت�أمينية لل�شركة وال�شركة التابعة �ستكون كافية لتغطية اخل�سائر املرتتبة على �أي من تلك
الأحداث �أو �أنها �ستكون قادرة على جتديد تغطيتها الت�أمينية احلالية ب�شروط جتارية معقولة .ونتيجة لذلك� ،سيكون لأي من الأحداث ال�سابقة �أثر �سلبي على توقعات �أعمال
ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 2 2 222 22تعرض الشركة والشركة التابعة لدعاوى قضائية ومسؤولية قانونية ناشئة عن منتجاتها يف سياق
عملها المعتاد
تقوم ال�شركة وال�شركة التابعة ببيع منتجات احلديد لكبار ال�شركات امل�صنعة وامل�شاركة يف ت�صنيع وبيع نطاق وا�سع من املنتجات النهائية .كما �أن منتجات ال�شركة وال�شركة
التابعة تباع لأغرا�ض خطرية من ناحية ال�سالمة وت�ستخدم فيها كالأبراج الكهربائية ،وقطاعات الإن�شاء امل�ستخدمة يف امل�شاريع الإن�شائية.
قد تواجه ال�شركة �أو ال�شركة التابعة يف �سياق عملهما املعتاد دعاوى ومطالبات و�إجراءات ق�ضائية �أخرى ناجتة عن حوادث ال�صحة وال�سالمة �أو امل�س�ؤولية الناجتة عن املنتجات
�أو نتيج ًة لكونها جزء من منتجات �أخرى �أو عن منازعات عمالية .يف حال مت حل هذه االجراءات يف غري م�صلحة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة بحيث تكون قيمة التعوي�ض كبرية� ،أو
تتعدى حدود م�س�ؤولية ال�شركة املت�أثرة امل�ستحقة ،ف�سوف يكون للناجت �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه وردت مطالبة مالية من مرافق مبوجب عدة خطابات كان �أولها بتاريخ 1435/03/13هـ (املوافق 2014/01/14م) �إلى ال�شركة التابعة متثل فروق بني
كميات ا�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها وكميات اال�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة للعامني 2012م و2013م والبالغة (� )40.364.269أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة
و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني .وال تزال هذه املطالبة حالي ًا قيد املناق�شة والدرا�سة وفق ًا لالتفاقية املربمة بني الطرفني .وقد ينجم عن هذه املطالبة نزاع ق�ضائي يف حال مل
يتفق الطرفني على ت�سوية ودية لها ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على توقعات �أعمال ال�شركة وال�شركة التابعة ونتائج عملياتها( .للمزيد من التفا�صيل عن االتفاقية املربمة مع �شركة مرافق
واملطالبة املتعلقة بتلك االتفاقية ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 7-11اتفاقية توفري اخلدمات" والق�سم رقم" 15-11التقا�ضي" من هذه الن�شرة).
 2 2 2 222 22عدم تواجد الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية للشركة
قامت ال�شركة وال�شركة التابعة بت�سجيل عالمتهما التجارية لدى �إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة وال�صناعة .ويعتمد موقف ال�شركة التناف�سي �ضمن �أمور �أخرى على
قدرتها على حماية وا�ستخدام حقوق امللكية الفكرية اخلا�صة بها ،وقد ي�ؤثر غياب احلماية الكافية �سلب ًا على العالمة التجارية لل�شركة ويزيد من تكاليف القيام ب�أعمالها وبالتايل
الت�أثري �سلب ًا على نتائج ال�شركة.
 2 2 2 222 22الربط الزكوي وعدم تقديم وإفصاح الشركة أو الشركة التابعة عن دخلها الخاضع للضريبة بحسب
األصول للسلطات الضريبية المختصة
تخ�ضع ال�شركة وال�شركة التابعة لل�ضريبة والزكاة املفرو�ضة من قبل م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل ("م�صلحة الزكاة") يف �سياق �أعمالها املعتادة .ويف حال مل تف�صح ال�شركة
�أو ال�شركة التابعة عن غري ق�صد مل�صلحة الزكاة عن �أي دخل يخ�ضع لل�ضريبة والناجت عن عمليات �أو �صفقات م�ستقبلية (والتي ميكن �أن تنتج عن ت�سديد مبالغ �إ�ضافية مثل
الزكاة و�ضريبة الدخل و�ضريبة اال�ستقطاع و�ضريبة الأرباح الر�أ�سمالية) ،فقد ت�صبح ال�شركة �أو ال�شركة التابعة عر�ضة لت�سديد مبالغ �إ�ضافية مل�صلحة الزكاة �أو ال�سلطات
ال�ضريبية الأخرى املخت�صة بالإ�ضافة �إلى غرامات ت�أخري مما �سيكون له �أثر �سلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها( .للمزيد من التفا�صيل عن خم�ص�صات الزكاة ،ف�ض ًال راجع
الق�سم رقم" 6املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل لل�شركة ونتائج عملياتها" من هذه الن�شرة).
�إن �آخر ربط زكوي ح�صلت عليه ال�شركة كان عن ال�سنة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م وهو غري نهائي ،و�آخر ربط زكوي ح�صلت عليه ال�شركة التابعة كان عن ال�سنة املالية
املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م وهو غري نهائي .وال ت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ ب�أي فروقات زكوية ميكن �أن تطالب م�صلحة الزكاة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة بدفعها حتى تتمكن
ال�شركة من احل�صول على الربط الزكوي النهائي عن ال�سنة املالية امل�شار �إليها �أعاله .ومن املمكن �أن تقوم م�صلحة الزكاة بفر�ض فروقات زكوية على ال�شركة �أو ال�شركة التابعة
ذات �أهمية يف قيمتها على النحو املو�ضح �أعاله ،مما �سيكون له �أثر �سلبي على النتائج املالية لل�شركة ونتائج عملياتها.
كما تقدمت ال�شركة باعرتا�ض على قرار م�صلحة الزكاة القا�ضي مبطالبة ال�شركة مب�ستحقات زكوية �إ�ضافية تبلغ ( )9.942.448ت�سعة ماليني وت�سعمائة واثنان و�أربعون �ألف
و�أربعمائة وثمانية و�أربعني ريال �سعودي م�ستحقة عن الأعوام املالية 2008م �إلى 2011م .وقد مت قبول اعرتا�ض ال�شركة على مبلغ ( )2.397.797مليونني وثالثمائة و�سبعة
وت�سعني �ألف و�سبعمائة و�سبعة وت�سعني ريال �سعودي �إال �أن االعرتا�ض على املبالغ الأخرى البالغة (� )7.544.692سبعة ماليني وخم�سمائة و�أربعة و�أربعون �ألف و�ستمائة واثنان
وت�سعون ريال �سعودي قد مت رف�ضه من قبل اللجنة االبتدائية ،وقد قامت ال�شركة بتجنيب احتياطي من �أجل تلك امل�ستحقات الإ�ضافية امل�ستحقة يف �سجالتها وت�سليم م�صلحة
الزكاة �ضمان بنكي يعادل قيمة املطالبة.
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2 2 2 222 22عدم تمكن الشركة أو الشركة التابعة من االستمرار يف االلتزام بشروط السعودة
بنا ًء على التغيريات اجلديدة التي قامت بها وزارة العمل ال�سعودية يف تنفيذ نظام ال�سعودة ،ت�صنف ال�شركة �ضمن ال�شركات الكبرية ،وت�صنف ال�شركة التابعة �ضمن ال�شركات
املتو�سطة يف قطاع ال�صناعات والت�صنيع حيث تخ�ضع ال�شركة لن�سبة �سعودة مقدارها  %30كي ت�صنف �ضمن النطاق الأخ�ضر املرتفع من برنامج نطاقات بينما تخ�ضع ال�شركة
التابعة لن�سبة �سعودة مقدارها  %25كي ت�صنف �ضمن النطاق نف�سه .وت�ستويف ال�شركة وال�شركة التابعة حالي ًا متطلبات ال�سعودة حيث �أنهما م�صنفتني �ضمن النطاق الأخ�ضر
املتو�سط� ،إال �أنه قد ي�صعب على ال�شركة وال�شركة التابعة اال�ستمرار يف التوظيف واملحافظة على نف�س الن�سبة من املوظفني ال�سعوديني ،وبالتايل فقد تخفق يف اال�ستمرار يف
االلتزام مبتطلبات برنامج نطاقات.
وال يوجد �أي �ضمانات على حتقيق ال�شركة �أو ال�شركة التابعة على ن�سب ال�سعودة املطلوبة �أو رفعها �أو املحافظة عليها ،كما قد ت�ؤدي زيادة عدد املوظفني الأجانب �أو عدم قدرة
ال�شركة �أو ال�شركة التابعة على تطبيق متطلبات ال�سعودة �إلى تعر�ض ال�شركة �أو ال�شركة التابعة لعدد من العقوبات �أو دفع ر�سوم كبرية والذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال
ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
2 2 2 222 22اعتماد عمليات الشركة والشركة التابعة بشكل كبير عىل أنظمة تقنية المعلومات
تعتمد ال�شركة وال�شركة التابعة على �أنظمة تقنية املعلومات لإدارة �أعمالها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أنظمة تقنية املعلومات ت�ستخدم يف قواعد بيانات للمعلومات املالية و�سجالت
اجلرد و�أداء املبيعات ووظائف �أخرى .ونتيجة لذلك ،ف�سوف يكون لف�شل ال�شركة �أو ال�شركة التابعة يف احلفاظ على �أنظمة تقنية املعلومات وتطويرها� ،أو وجود �أي �أعطال يف
وظائفها �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 2 2 222 22عدم تواجد الخبرة يف إدارة الشركات المساهمة العامة
تدار ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها ك�شركة خا�صة ،ومن ثم ف�إن موظفي الإدارة العليا لديهم خربة حمدودة� ،أو لي�س لديهم خربة على الإطالق ،يف �إدارة ال�شركات امل�ساهمة العامة،
وكيفية التقيد باللوائح والأنظمة اخلا�صة بال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية .ويتوجب على موظفي الإدارة العليا على وجه اخل�صو�ص بذل جهود �إ�ضافية
ل�ضمان التزام ال�شركة بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة بالإف�صاح املفرو�ضة على ال�شركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية مما قد يقلل الوقت الذي يخ�ص�صه موظفو
الإدارة العليا لإدارة �أعمال ال�شركة اليومية ،الأمر الذي �سوف يكون له �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائجها الت�شغيلية.
2 2 2 222 22نشوء عيوب تصنيعية بمنتجات الشركة أو الشركة التابعة
يرتبط جزء كبري من �أعمال ال�شركة وال�شركة التابعة ب�إنتاج وبيع املنتجات احلديدية .وهذه العمليات معر�ضة لبع�ض املخاطر املتعلقة بالعيوب التي قد حتدث فيها خالل �إنتاجها
�أو تعبئتها �أو نقلها ،فعلى �سبيل املثال ت�شكل املنتجات املعيبة والتالفة ن�سبة ال تتجاوز  %0.50من �إجمايل الإنتاج .ويف حني ميكن التحكم بهذه املخاطر باعتماد ممار�سات
الت�صنيع اجليدة واختبار جودة املنتج النهائي ،ف�إنه ال ميكن �إزالة املخاطر كلي ًا.
�إن �أي عيوب يف املنتجات امل�صنعة من قبل ال�شركة �أو ال�شركة التابعة قد يعر�ض ال�شركة �إلى خماطر �سحب املنتجات ودعاوى امل�س�ؤولية املحتملة والتي �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على
توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 2 2 222 22موسمية أعمال الشركة والشركة التابعة
�إن طبيعة مبيعات ال�شركة وال�شركة التابعة و�إنتاجهما ب�صورة عامة يعترب عر�ضة للتقلبات املو�سمية مع زيادة ملحوظة يف املبيعات خالل الربعني الثاين والثالث من ال�سنة
املالية لل�شركة (�أي من �شهر يناير وحتى يونيو) ،وعليه فقد تت�أثر �إيرادات ال�شركة وال�شركة التابعة بتقلبات العر�ض والطلب املو�سمية على منتجاتها والتي ت�ؤثر على �أ�سعار البيع
وحجم الطلب خا�صة �إن مبيعات ال�شركة وال�شركة التابعة تاريخي ًا تنخف�ض يف فرتة الأعياد ويف فرتة ال�صيف مما قد يكون له �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائجها
الت�شغيلية.
2 2 2 222 22االعتماد عىل العمالة األجنبية
ت�شكل العمالة امل�ستقدمة من الفلبني والهند حوايل  %40من �إجمايل العمالة غري ال�سعودية يف ال�شركة وال�شركة التابعة .لذلك ف�سوف تت�أثر �أعمال ال�شركة وال�شركة التابعة
وو�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية ب�شكل �سلبي �إذا مل تتمكن من املحافظة على كوادرها من العمالة الأجنبية امل�ؤهلني �أو �إيجاد بدالء لهم يتمتعون بذات امل�ستوى من اخلربات
واملهارات �أو تغري �سيا�سات اال�ستقدام (�سواء الأجور �أو �ساعات العمل) من دولة الفلبني �أو الهند �أو �أي دولة تعتمد ال�شركة وال�شركة التابعة على العمالة غري ال�سعودية املدربة
وامل�ستقدمة منها وعدم مقدرتها على توظيف بدالء لهم يتمتعون بذات امل�ستوى من اخلربة واملهارة الإدارية.
2 2 2 222 22االعتماد عىل موظفين رئيسيين
تعتمد ال�شركة وال�شركة التابعة حالي ًا يف �أعمالها على قدرات وخربات مديريها التنفيذيني وموظفيها الإداريني الرئي�سيني .يعتمد جناح ال�شركة وال�شركة التابعة �أي�ض ًا على
ا�ستقطاب املوظفني ذوي الكفاءات العالية واخلربات ملواجهة خماطر فقدان املوظفني الرئي�سيني وتقليل الآثار النا�شئة عن ترك �أي منهم العمل لدى ال�شركة �أو ال�شركة التابعة.
وقد ال تتمكن ال�شركة �أو ال�شركة التابعة يف امل�ستقبل من جذب ه�ؤالء املوظفني �أو االحتفاظ باملوظفني الرئي�سيني مما �سي�ؤثر على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها
ومركزها املايل .كما ال ت�ضمن ال�شركة �أو ال�شركة التابعة مقدرتها على اال�ستمرار يف مناف�سة املن�ش�آت العاملة يف ذات القطاع وتقدمي حوافز مالية مناف�سة لهم� ،أو توظيف
موظفني جدد ذوي كفاءة منا�سبة ،الأمر الذي �سي�ؤثر على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
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2 2 2 222 22سياسة منظمة التجارة العالمية
ان�ضمت اململكة �إلى منظمة التجارة العاملية يف عام 2005م .وقد تطر�أ تغيريات يف �سيا�سة املنظمة بخ�صو�ص ا�سترياد وت�صدير منتجات ال�شركة �أو ال�شركة التابعة واملواد اخلام
ب�صورة ت�ؤثر �سلب ًا على مقدرة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة يف توفري املواد اخلام �أو ت�صدير منتجاتها مما �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها
ومركزها املايل.
2 2 2 222 22استراتيجية التوسع والتنفيذ
يعتمد �أداء ال�شركة وال�شركة التابعة يف امل�ستقبل على التنفيذ الفعال خلطط �أعمالها وا�سرتاتيجيات منوها التي ت�شمل ت�صنيع منتجات جديدة وتو�سيع قاعدة املنتجات التي
ت�صنعها ال�شركة وال�شركة التابعة ببناء وجتهيز وتطوير خطوط الإنتاج� .إن �إخفاق ال�شركة �أو ال�شركة التابعة يف تنفيذ خطط العمل وا�سرتاتيجيات النمو وبناء خطوط الإنتاج
الالزمة على النحو املالئم �أو ان�سحاب �أو �إهمال ال�شركات امل�شرفة على م�شاريع التو�سع �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
�إن قدرة ال�شركة وال�شركة التابعة على التو�سع يف �أعمالها يف امل�ستقبل تعتمد على قدرتها على موا�صلة تنفيذ وحت�سني نظم املعلومات الت�شغيلية والإدارية بكفاءة ويف الوقت
املنا�سب وكذلك قدرتها على زيادة قوتها العاملة وتدريبها وحتفيزها و�إدارتها .كما تعتمد قدرة ال�شركة وال�شركة التابعة على التو�سع يف �أعمالها على موافقة اجلهات التنظيمية
على زيادة الطاقة الإنتاجية املرخ�ص لها.
وال ت�ضمن ال�شركة ب�أن املوظفني الذين تعينهم ال�شركة وال�شركة التابعة �أو �أن النظم والإجراءات التي تعتمدها �ستكون كافية لدعم النمو والتو�سع امل�ستقبلي .وال ت�ضمن ال�شركة
ب�أنها �أو ب�أن ال�شركة التابعة �ستتمكن من احل�صول على املوافقات التنظيمية الالزمة لزيادة الطاقة الإنتاجية املرخ�صة ملرافقها الت�صنيعية .عالوة على ذلك ،ف�إن �أي �إخفاق
لل�شركة �أو ال�شركة التابعة يف �إدارة خططها التو�سعية �سوف ي�ؤدي بدوره �إلى زيادة التكاليف عرب �إعادة تعيني موظفني جدد على كفاءة ودراية و�إعادة تعيني م�ست�شارين جدد
و�إعادة �إعداد الدرا�سات للو�صول �إلى خطط بديلة للتو�سع و�آلية �إدارتها مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الربحية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أي خطط تو�سع يف الأعمال تعتزم ال�شركة �أو
ال�شركة التابعة تنفيذها يف امل�ستقبل �سوف تخ�ضع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها ،وقد حتتاج ال�شركة �إلى متويل �إ�ضايف لإجناز �أي خطط تو�سع .و�إذا مل
تتمكن ال�شركة �أو ال�شركة التابعة من تنفيذ خطط التو�سع وفق ًا للجدول الزمني املحدد لها ،ف�سوف ي�ؤدي ذلك �إلى عدم حتقيق الفائدة االقت�صادية املرجوة منها طيلة فرتة
الت�أخري ،مما �سي�ؤثر على الو�ضع التناف�سي لل�شركة ،وبالتايل الت�أثري على �أعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 2 2 222 22استهالك الطاقة االنتاجية
و�صلت ن�سبة ا�ستغالل وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية لطاقتها الإنتاجية �إلى  %100يف عام 2015م مما �أدى �إلى ت�صدير ت�صنيع بع�ض من الإنتاج جلهات خارجية مما �أثر �سلب ًا
على هام�ش جممل الربح .و�إذا مت ا�ستغالل كامل الطاقة الإنتاجية وت�صدير ت�صنيع بع�ض من الإنتاج جلهات خارجية لتلبية جداول توريد امل�شاريع ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى الت�أثري
�سلب ًا على هام�ش جممل الربح ب�سبب زيادة التكلفة ،كما قد ي�ؤثر عدم متكن ال�شركة من ت�صدير ت�صنيع بع�ض من الإنتاج جلهات خارجية على جداول توريد املنتجات للم�شاريع
مما �سيعر�ض ال�شركة لغرامات مالية ب�سبب الت�أخري يف التوريد وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل.

2 22 22المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
2 22 222 22االرتفاع يف التصنيع العالمي للحديد وبالتايل اإلضرار بأسعار الحديد
عال بالطاقة الإنتاجية العاملية والتقلبات يف العر�ض والطلب .وقد عانت �صناعة احلديد تاريخي ًا من �أوقات كان فيها العر�ض عايل جد ًا مما �أثر �سلب ًا
يت�أثر �سعر احلديد على قد ٍر ٍ
على �سعر احلديد ،ومن املمكن �أن تف�شل م�ستويات الإنتاج العاملية يف التكيف التام مع الهبوط احلاد للطلب �أو تتجاوز الزيادة الإنتاجية م�ستوى زيادة الطلب يف املراحل الأولية
من االنتعا�ش مما ينتج فرتة مطولة من الأ�سعار املخف�ضة و�ضعف ال�صناعة .فعلى �سبيل املثال ،تعاين �أ�سواق احلديد العاملية من انخفا�ض ملحوظ بالأ�سعار نتيجة لفائ�ض يف
العر�ض مقابل انخفا�ض يف الطلب ،وهو ما �سي�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه عند تزايد الطلب على احلديد يف الأ�سواق العاملية ،فقد تتزايد �أي�ض ًا الطاقة الإنتاجية للحديد .ولذلك ف�إن وجود �أي فائ�ض كبري من الطاقة الإنتاجية
عاملي ًا ،وزيادة ال�صادرات �إلى اململكة من قبل �شركات احلديد يف امل�ستقبل �سيخف�ض من �أ�سعار احلديد يف اململكة الذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج
عملياتها ومركزها املايل.
2 22 222 22مواجهة الشركة لمنافسة شديدة يف سوق الصناعات الحديدية يف المملكة ،وبالتايل عدم مقدرتها
عىل المحافظة واالستمرار يف زيادة حصتها يف السوق
يت�سم قطاع ال�صناعات احلديدية بحدة املناف�سة فيما بني ال�شركات امل�صنعة ،وبالتايل تواجه ال�شركة وال�شركة التابعة مناف�سة �شديدة يف �صناعة حديد الت�سليح والأنابيب.
عالوة على ذلك ،ف�إن فر�ص النمو يف جمايل الإن�شاءات وال�صناعات احلديدية قد �أدت �إلى جذب �شركات حملية وعاملية متخ�ص�صة يف �صناعات احلديد �إلى العمل يف هذ القطاع
يف اململكة .وقد ميلك مثل ه�ؤالء املناف�سني م�صادر مالية وتقنية وت�سويقية وم�صادر �أخرى تفوق تلك التي متلكها ال�شركة وال�شركة التابعة الأمر الذي ي�سمح لهم بال�صمود �أمام
املناف�سة ب�شكل �أجنح منها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ميلك ه�ؤالء املناف�سون تكلفة �أقل من ر�أ�س املال و�إمكانية الو�صول �إلى م�صادر متويلية غري متاحة لل�شركة وال�شركة التابعة،
وبالتايل النمو ب�شكل �أ�سرع من ال�شركة �أو ال�شركة التابعة .ف�إذا مل تتمكن ال�شركة �أو ال�شركة التابعة من املناف�سة بفعالية ،ف�إنها قد ال تتمكن من اال�ستمرار يف الربح �أو احل�صول
على ح�صة كافية يف ال�سوق والذي بدوره �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل .كما قد تت�أثر هوام�ش ربح ال�شركة �سلب ًا �إذا كانت هنالك
حرب �أ�سعار على املواد احلديدية حيث ت�شن حرب الأ�سعار هذه يف حال قرر املناف�سون التو�سع �أو زيادة ح�صتهم يف ال�سوق.
�إن فر�ض قيود قانونية �أو تنظيمية جديدة مثل نظام مكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية ،وح�ص�ص اال�سترياد ،والتعريفات اجلمركية ،والعقوبات ،واملقاطعات وغريها من
التدابري� ،سواء مت تبنيها من قبل احلكومة �أو فر�ضها من قبل جمموعات جتارية �إقليمية ،قد ي�ؤثر على الو�ضع التناف�سي ملنتجات ال�شركة �أو ال�شركة التابعة �أو يحول دون بيع هذه
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املنتجات يف بع�ض الدول الذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل (للمزيد من التفا�صيل عن �سوق ال�صناعات احلديدية واملناف�سني
الأ�سا�سيني ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3معلومات عن ال�سوق والقطاع" من هذه الن�شرة).
2 22 222 22أخطار أسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل وتذبذب نسب الفائدة
تتمثل خماطر �أ�سعار �صرف العمالت على ال�شركة وال�شركة التابعة عندما تربطها عالقات جتارية مع �أطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند بيع �أو �شراء الأجهزة
واملعدات وغريها من اللوازم التي حتتاجها يف عملياتها اليومية ويف تذبذب قيمة اال�ستثمارات املالية اخلارجية ب�سبب التغري يف �سعر �صرف العمالت الأجنبية .وحيث �أن عمليات
ال�شركة وال�شركة التابعة تتم بالريال ال�سعودي وعمالت �أخرى ،لذلك ف�إن ال�شركة وال�شركة التابعة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أن �أية تذبذبات كبرية غري
متوقعة يف �أ�سعار ال�صرف �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على الأداء املايل لل�شركة وال�شركة التابعة.
كما �أن ارتفاع تكاليف التمويل� ،سيعر�ض ال�شركة وال�شركة التابعة لتكبد تكاليف متويل عالية ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على ربحيتهما امل�ستقبلية وقدرتها على الوفاء و�سداد
التزاماتها جتاه اجلهات املمولة.
كما �أن ارتفاع معدالت تكاليف التمويل �سواء الثابتة �أو املتغرية (�أي التكاليف التي تتخذ من �سعر االقرتا�ض فيما بني البنوك ال�سعودية �أ�سا�س ًا الحت�سابه �أو ما يعرف بـ "�سايبور"
(� )SIBORأو �سعر االقرتا�ض فيما بني البنوك يف لندن �أو ما يعرف مبفهوم "اليبور" �أو ( )LIBORالتي ت�ستحق للجهات املمولة لل�شركة وال�شركة التابعة �سوف ت�ؤدي �إلى
زيادة تكلفة التمويل الذي حتتاجه ال�شركة وال�شركة التابعة يف متويل �أعمالها ،مما قد ي�ؤثر على معدالت ربحيتها ونتائجها املالية.
2 22 222 22انخفاض الطلب وسعر السوق للمواد الحديدية نتيجة المنافسة من قبل مواد أخرى
يتناف�س احلديد كمادة من املواد مع املواد الأخرى التي قد ت�ستخدم كبدائل يف ت�صنيع املنتجات مثل الأملنيوم واخلر�سانة املقواة بالألياف والألياف الزجاجية والبال�ستيك
واخل�شب �أو �أي مواد �أخرى تطور م�ستقب ًال .وقد تت�سبب املبادرات التنظيمية التي تو�صي با�ستخدام هذه املواد بد ًال من احلديد �سواء لأ�سباب بيئية �أو غريها� ،أو التي تو�صي
بتطوير بدائل �أخرى عن املواد احلديدية يف تخفي�ض الطلب و�سعر ال�سوق للمنتجات احلديدية ب�شكل كبري وبالتايل انخفا�ض التدفق النقدي لل�شركة وربحيتها .عالوة على ذلك،
فقد تبدو تلك املواد البديلة �أكرث جاذبية للم�ستهلكني من وجهة نظر توفريية حيث �أن بع�ض هذه املواد يتم تداولها ب�أ�سعار �أقل بكثري من �أ�سعار احلديد وميكن ا�ستخدامها
يف نف�س املهام .وقد يخف�ض وجود مثل هذه املناف�سة الطلب للمواد احلديدية وبالتايل يخف�ض �أ�سعارها الذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها
ومركزها املايل.
2 22 222 22رفع أسعار منتجات الطاقة يف المملكة
تعتمد ال�صناعات احلديدية ب�شكل �أ�سا�سي على منتجات الطاقة ،حيث تعتمد عمليات ال�شركة وال�شركة التابعة الت�صنيعية على الديزل واملاء والكهرباء ،وت�شكل تكاليف منتجات
الطاقة جزء ًا كبري ًا من تكلفة الإنتاج .ويف ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية والعجز الناجت يف ميزانية اململكة ،فقد �أ�صدر جمل�س الوزراء قرار ًا بتاريخ 1437/03/17هـ (املوافق
2015/12/28م) يق�ضي برفع �أ�سعار منتجات الطاقة وتعرفة ا�ستهالك الكهرباء وت�سعرية بيع املياه يف اململكة ،وتتوقع ال�شركة �أن ترتفع تكلفة املبيعات نتيج ًة لذلك بن�سبة ت�صل
�إلى ( %1والذي ميثل ما ن�سبته  ٪5٫3من �صايف الأرباح لعام 2015م)� .سي�ؤدي رفع �أ�سعار منتجات الطاقة واملياه والكهرباء و�أي زيادة جوهرية عليها يف امل�ستقبل �إلى حتمل
ال�شركة وال�شركة التابعة تكاليف ًا �إ�ضافية مما �سي�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا على �أعمالهما ونتائج عملياتهما ومركزهما املايل (للمزيد من املعلومات حول ت�أثري رفع �أ�سعار منتجات
الطاقة يف اململكة على ال�شركة وال�شركة التابعة ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 5-4-6رفع الدعم عن �أ�سعار الطاقة" من هذه الن�شرة).
2 22 222 22استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات عىل كيفية ممارسة الشركة لعملياتها
تخ�ضع ال�شركة وال�شركة التابعة ملخاطر تغيري الأنظمة وال�سيا�سات يف اململكة مبا فيها تلك الأنظمة وال�سيا�سات التي تتعلق بال�ضرائب والت�صفيات والواردات وال�صادرات
والعمالت وحماية البيئة ومعايري العمل ومعايري ال�صحة وال�سالمة املهنية .وتظل البيئة التنظيمية والقانونية يف اململكة �أقل �شمو ًال مقارنة باملناطق الأخرى وبالتايل فهي عر�ضة
للتغريات .لقد بد�أت اململكة بتطبيق �سيا�سات جديدة مع تطور تلك البيئة التنظيمية والقانونية ،وتعتقد ال�شركة ب�أن اململكة �ست�ستمر يف ذلك .فعلى �سبيل املثال ،قامت وزارة
التجارة وال�صناعة بتطبيق قيود ومقايي�س على التجارة وذلك حلماية امل�ستهلكني وتنظيم الأ�سواق التجارية وال�صناعية ب�شكل �أف�ضل .وتعد التكاليف املرتبطة باالمتثال لهذه
الأنظمة واللوائح عالية .ونتيجة ملا �سبق ،فقد ي�ؤدي ن�شوء �أنظمة ولوائح م�ستقبلية احتمالية �أو وجود تغريات على الأنظمة واللوائح احلالية �إلى زيادة النفقات وم�صروفات ر�أ�س
املال والقيود على عمليات ال�شركة �أو ال�شركة التابعة �أو تعليقها .كما قد يعدل �أي تغيري للأنظمة واللوائح يف اململكة طريقة ممار�سة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة لعملياتها الذي
�سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 22 222 22صدور نظام الشركات الجديد
�أ�صدر جمل�س الوزراء م�ؤخر ًا نظام جديد لل�شركات ("نظام ال�شركات اجلديد") يحل حمل نظام ال�شركات احلايل ،والذي �سيدخل حيز التنفيذ بعد ( )5خم�سة �أ�شهر من
تاريخ 1437/02/22هـ (املوافق 2015/12/04م) وهو تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية (�أم القرى) .ومن املمكن �أن يفر�ض نظام ال�شركات اجلديد بع�ض املتطلبات النظامية
اجلديدة التي يتوجب على ال�شركة �أو ال�شركة التابعة التقيد بها .وقد ي�ستلزم مثل هذا الأمر قيام ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة لالمتثال ملثل هذه املتطلبات والتي ميكن
�أن ت�ؤثر على خطة �أعمالها �أو ت�ستغرق وقت طويل .كما �أفرد نظام ال�شركات اجلديد عقوبات �أ�شد �صرامة على خمالفة �أحكامه وقواعد الإلزامية ،وبالتايل ف�إنه من املمكن �أن
تتعر�ض ال�شركة �إلى مثل هذه العقوبات يف حال عدم التزامها بها.
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2 22 222 22تأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية يف المملكة
تتم عمليات ال�شركة وال�شركة التابعة يف اململكة والتي تعترب من الأ�سواق النا�شئة حيث تتواجد جميع ممتلكات ال�شركة وال�شركة التابعة فيها .وتخ�ضع �صناعة احلديد يف اململكة
باعتبارها �سوق ًا نا�شئ ًا �إلى خماطر �أ�شد مما تخ�ضع �إليه ال�صناعة يف الأ�سواق املتقدمة حيث تت�ضمن هذه املخاطر يف بع�ض الأحيان خماطر اقت�صادية �شديدة .ويتوقع �أن يلعب
دخل النفط دور ًا هام ًا يف خطط اململكة االقت�صادية وتطويرها وذلك على الرغم من ا�ستمرار اململكة يف تطبيق �سيا�سة التنويع لدعم م�ساهمات القطاعات الأخرى على خالف
قطاع النفط يف الناجت املحلي الإجمايل .وبنا ًء على ذلك ،فقد ي�ؤدي �أي انخفا�ض �إ�ضايف يف �أ�سعار النفط والغاز �إلى تباط�ؤ �أو �إعاقة خطط �صرف اململكة �أو احلكومة �إلى حد
كبري مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على اقت�صاد اململكة �إجما ًال وعلى جميع امل�ستويات اجلزئية من اقت�صادها .ووفق ًا لذلك ،فعلى املكتتبني �أن ميار�سوا عناية خا�صة عند تقييم خماطر
ال�شركات التي ت�ستثمر يف الأ�سواق النا�شئة ،ويجب �أن يقرروا ب�أنف�سهم عما �إذا كان ا�ستثمارهم مالئم ًا يف �ضوء تلك املخاطر.
2 22 222 22تأثر عمليات الشركة وتوقعاتها إىل حد كبير بظروف االقتصاد المحيل والعالمي ،والركود االقتصادي،
وعدم نمو االقتصاد المحيل والعالمي لمدة مطولة
تاريخي ًا ،تعد �صناعة احلديد �إلى حد كبري من ال�صناعات الدورية املت�أثرة بالتذبذب يف �أداء االقت�صاد .ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الطبيعة الدورية لقطاعات الأعمال
التي ت�ستهلك احلديد كقطاع ال�سيارات والإن�شاءات والأدوات والآالت واملعدات والبنية التحتية وو�سائل النقل .وبالتايل ،فريتبط الطلب للمنتجات احلديدية عامة بالتقلبات
االقت�صادية الكلية يف االقت�صاد العاملي .ويت�ضح هذا االرتباط والت�أثريات ال�سلبية للركود االقت�صادي الكلي على منتجي احلديد يف الأعوام املالية 2008م2009-م والأزمة
االقت�صادية الالحقة .لقد ت�أثرت نتائج منتجي احلديد ب�شدة حيث �سجل الكثري من املنتجني هبوط حاد يف العوائد ووجود خ�سائر ت�شغيلية .وقد ينتج ا�ستمرار الظروف
االقت�صادية ال�صعبة وركود االقت�صاد العاملي �أو تباط�ؤ النمو �أو انحطاط املوقف االقت�صادي يف املنطقة انخفا�ض ًا يف الطلب على احلديد والذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات
�أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 2 2 222 22حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى
قد ت�ضر الكوارث الطبيعية اخلارجة عن �سيطرة ال�شركة وال�شركة التابعة �إلى حد كبري باملرافق الإنتاجية لل�شركة �أو ال�شركة التابعة وبنيتها التحتية عام ًة .وقد ي�ؤدي �أي �ضرر
ي�صيب مرافق ال�شركة �أو ال�شركة التابعة �أو �أي من جممعاتها الإنتاجية الأ�سا�سية �أو ي�صيب العمال �سواء كان ب�سبب الفي�ضانات �أم الزالزل �أم العوا�صف �أم �أي كارثة طبيعية
�أخرى �إلى تكبد تكاليف كبرية من قبل ال�شركة املت�أثرة وذلك لت�صحيح �آثار تلك الكوارث ،كما ي�ؤثر ب�شدة على قدرة ال�شركة على ممار�سة عملياتها وبالتايل التقليل من نتائجها
الت�شغيلية امل�ستقبلية .ويف حالة �إ�ضرار الكوارث الطبيعية مبرافق ال�شركة �أو ال�شركة التابعة ،ف�سوف يكون لذلك �أثر �سلبي على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها
املايل.

2 22 22المخاطر المتعلقة بأسهم االكتتاب
2 22 222 22السيطرة من قبل المساهمين البائعين
بعد االنتهاء من االكتتاب� ،سيمتلك امل�ساهمون البائعون جمتمعون ن�سبة ال تقل عن  %70من ر�أ�س مال ال�شركة ،وعليه �سيكون مبقدور امل�ساهمني البائعني الت�أثري يف جميع الأمور
والقرارات التي تتطلب موافقة امل�ساهمني ،مبا يف ذلك انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوافقة وامل�صادقة على عقود و�أن�شطة ال�شركة املهمة والتعديالت التي قد تطر�أ على ر�أ�س
مال ال�شركة وبنود نظامها الأ�سا�سي ،ومن املمكن �أن ي�ستخدم ذلك بطريقة قد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل ،مما
�سي�ؤثر بدوره �سلب ًا على العوائد املتوقعة للمكتتبني� ،أو ي�ؤدي �إلى خ�سارة املكتتبني جلزء من �أو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�شركة.
2 22 222 22عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة
ال يوجد حتى تاريخ هذه الن�شرة �سوق عام لتداول �أ�سهم ال�شركة .وال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�ش�أن تطور �سوق نا�شط وم�ستمر لتداول �أ�سهم ال�شركة بعد هذا االكتتاب .قد ال يدل
�سعر االكتتاب املقدم على �سعر ال�سوق للأ�سهم بعد تاريخ هذا االكتتاب .وعالوة على ذلك ،فقد يت�أثر �سعر الأ�سهم بعد تاريخ هذا االكتتاب بعدة تقلبات نتيجة لعوامل منها:










االختالفات يف النتائج الت�شغيلية و�أداء �أن�شطة ال�شركة.
التطورات التنظيمية يف الأ�سواق امل�ستهدفة من قبل ال�شركة حيث يكون لها ت�أثري على ال�شركة �أو عمالئها �أو مناف�سيها.
التغريات يف التقديرات املالية من قبل حمللي الأوراق املالية.
الزيادة �أو النق�صان يف عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة العليا �أو املوظفني الأ�سا�سيني.
فقدان �أحد العمالء الرئي�سيني �أو �أكرث.
�أداء االقت�صاد ال�سعودي والعاملي.
التطورات املهمة يف �سيا�سات اململكة االقت�صادية.
التقلبات يف �أ�سواق الأوراق املالية العاملية واملحلية.
ً
ً
التغريات يف العوامل االقت�صادية والقانونية والتنظيمية (حمليا ودوليا) غري املتعلقة ب�أداء ال�شركة كالركود االقت�صادي وفر�ض عوائق على الإجتار �أو عدمه وفر�ض
العواقب وغريها من العوامل.

كثري من العوامل املبينة �أعاله تقع خارج �سيطرة ال�شركة ،و�إن �أي تقلبات لأ�سعار الأ�سهم نتيجة هذه العوامل �ست�ؤثر ب�شكل �سلبي على نتائج ال�شركة املالية وتوقعاتها والقرارات
اال�ستثمارية للمكتتبني.
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 2 22 222 22توزيع أرباح األسهم
يعتمد توزيع �أرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدة عوامل ،من بينها الو�ضع املايل والأرباح امل�ستقبلية والتدفقات النقدية ومتطلبات ر�أ�س املال العامل وم�صروفات ر�أ�س املال وقبول
املقر�ضني و�أية عوامل �أخرى ذات �صلة.
وح�سب اتفاقية الت�سهيالت امل�صرفية املربمة بني كل من ال�شركة والبنك ال�سعودي الفرن�سي يف 1436/11/09هـ (املوافق 2015/08/24م) يتوجب على ال�شركة عدم توزيع
�أرباح على امل�ساهمني قبل ت�سديد القر�ض القائم دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك ال�سعودي الفرن�سي.
بنا ًء عليه ،ال ت�ضمن ال�شركة ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�أنها �ستملك الأموال الكافية للتوزيع �أو �أنها �ستعلن عن �أرباح للم�ساهمني .يجب �أن يراعي املكتتبني هذه املخاطر بعناية حيث
�سيكون لها �أثر �سلبي على خططهم وم�شاريعهم اال�ستثمارية (للمزيد من التفا�صيل عن اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية هذه ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 1-9-11الت�سهيالت
املمنوحة لل�شركة" من هذه الن�شرة).
2 22 222 22طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال
قد حتتاج ال�شركة ،من وقت �إلى �آخر� ،إلى زيادة ر�أ�س مالها بناء على متطلبات �أعمالها .وتت�ضمن بع�ض العوامل التي قد تتطلب زيادة ال�شركة لر�أ�س مالها الآتي�( :أ) تو�سع
ن�شاطات ال�شركة مبا يفوق ما تتحمله ميزانيتها( ،ب) فر�ض متطلبات �إ�ضافية لر�أ�س املال نتيجة �صدور �أنظمة ولوائح جديدة( ،ج) ا�ستنفاذ ر�أ�س املال احلايل ب�شكل بليغ نتيجة
وجود خ�سائر ت�شغيلية غري متوقعة .وقد ال تتمكن ال�شركة من زيادة ر�أ�س مالها يف الوقت الذي حتتاجه �أو بال�شكل الذي يخدم م�صلحتها �أو م�صلحة امل�ساهمني احلاليني الأمر
الذي �سي�أثر �سلب ًا على توقعات �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
2 22 222 22طرح أسهم جديدة يف المستقبل
قد ي�ؤدي طرح ال�شركة لأي ح�ص�ص ملكية يف امل�ستقبل ،مبا يف ذلك الطرح الأويل� ،إلى تخفي�ض ن�سبة م�ساهمة املكتتبني يف ال�شركة و�إلى ت�أثريات �سلبية وجوهرية على �سعر تداول
الأ�سهم نتيجة طرح ح�ص�ص ملكية يف امل�ستقبل �أو بيع الأ�سهم من قبل م�ساهميها الرئي�سيني .عالوة على ذلك ،قد ي�ؤثر �أي �إدراك من قبل املكتتبني ملثل ذلك البيع �أو الطرح على
�سعر تداول الأ�سهم .وبنا ًء على ذلك ،فعلى املكتتبني �أن يراعوا هذه املخاطر بعناية حيث �سيكون لها �أثر �سلبي على خططهم وم�شاريعهم اال�ستثمارية.
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3.3معلومات عن السوق والقطاع
عينت �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية �شركة �إيرا�س اال�ست�شارية ( )ERASلإجراء درا�سة ال�سوق لتغطي جميع القطاعات التي تعمل فيها ال�شركة على ال�صعيد املحلي .ومت
احل�صول على جميع املعلومات من تقرير ال�سوق املعد من قبل �شركة �إيرا�س اال�ست�شارية ،وتقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة �إيرا�س اال�ست�شارية تعترب من �أبرز ال�شركات التي تعمل يف جمال تقدمي اال�ست�شارات املهنية والعملية على م�ستوى العامل .وقد ت�أ�س�ست �إيرا�س يف
عام 1987م ومركزها الرئي�سي يف لندن ،اململكة املتحدة ولها مكاتب يف �أغلب دول العامل .وقد �أعطت �شركة �إيرا�س اال�ست�شارية موافقتها اخلطية على ا�ستخدام التقرير بال�شكل
وال�سياق الواردين يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة .ولي�س ل�شركة �إيرا�س �أو موظفيها �أو �أي من �أقربائهم �أو �شركاتها التابعة �أي م�صلحة من
�أي نوع يف ال�شركة و�شركاتها التابعة.

3 33 33نظرة عامة عىل االقتصاد السعودي
على الرغم من الركود االقت�صادي العاملي �إال �أن �أداء االقت�صاد ال�سعودي كان جيد ًا من عام 2010م �إلى 2014م ،حيث منا الناجت املحلي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %9.1خالل
تلك الفرتة مدعوم ًا ب�شكل رئي�سي بارتفاع �أ�سعار النفط والذي �ساهم يف زيادة الإنفاق احلكومي على البنية التحتية ،حيث كانت امل�شاريع ال�ضخمة واخلدمات االجتماعية عام ًال
م�ساهم ًا رئي�سي ًا يف النمو امل�ستدام .بالإ�ضافة �إلى ت�سجيل امليزانية العامة للدولة فوائ�ض ب�شكل م�ستمر ،مما عزز يف تراكم االحتياطيات النقدية لدى الدولة.
ويف عام 2015م� ،سجلت امليزانية العامة للدولة عجز مببلغ  326.2مليار ريال مت�أثرة بانخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية ،وقد ارتفعت ن�سبة الدين عام �إلى الناجت املحلي الإجمايل
من  %2.0يف عام 2014م �إلى  %5.8يف عام 2015م نتيجة لتو�سع الدولة يف �إ�صدار الدين ل�سد العجز الناجت من انخفا�ض �أ�سعار النفط.
كما جتدر الإ�شارة ب�أن �أ�سعار النفط قد تراجعت �إلى حوايل  36دوالر �أمريكي للربميل الواحد كما بتاريخ 1437/03/20هـ (املوافق 2015/12/31م) بعد و�صولها �أكرث من 70
دوالر �أمريكي للربميل وذلك قبل عام� .إذا بقيت �أ�سعار النفط عند هذه امل�ستويات �أو حدث مزيد من االنخفا�ض ،ف�إن ذلك قد يكون له ت�أثري �سلبي على معدل منو الناجت املحلي
الإجمايل للمملكة .ولكن من املرجح �أن ت�ستفيد احلكومة من الفوائ�ض النقدية املرتاكمة من ال�سنوات ال�سابقة لتخفف من حدة الأثر ال�سلبي على م�ستويات الإنفاق.
3 33 333 33المؤشرات المالية الرئيسية للمملكة العربية السعودية

جدول  :8امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية للمملكة العربية ال�سعودية
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

امل�ؤ�شرات الرئي�سية
تقديرات عدد ال�سكان (باملليون ن�سمة)

27.56

28.37

29.20

29.9

30.8

الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي (مليار ريال �سعودي)

1975.5

2510.7

2752.3

2791.3

2798.4

الت�ضخم ()%

%3.8

%3.7

%2.9

%3.5

%2.7

احل�ساب اجلاري (مليار ريال �سعودي)

250.3

594.5

617.9

507.91

288.43

ن�سبة فائ�ض احل�ساب اجلاري للناجت املحلي الإجمايل ()%

%12.7

%23.7

%22.5

%18.2

%10.31

الإيرادات العامة الفعلية (مليار ريال)

741.6

1117.8

1247.4

1.156.4

1044.37

امل�صروفات العامة الفعلية (مليار ريال)

653.9

826.7

873.3

976

1109.9

فائ�ض/عجز امليزانية العامة للناجت املحلي الإجمايل (مليار ريال)

87.7

291.1

374.1

180.4

()65.54

ن�سبة الدين عام �إلى الناجت املحلي الإجمايل ()%

%8.5

%5.4

%3.05

%2.15

%1.58

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

3 33 333 33التركيبة السكانية
ارتفع النمو ال�سكاين يف اململكة العربية ال�سعودية يف الفرتة ما بني 2009م وحتى 2013م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  .%2.9يتكون الهيكل ال�سكاين يف اململكة العربية ال�سعودية
يف �أغلبه من ال�شباب حيث يبلغ �أعمار �أكرث من ن�صف الرتكيبة ال�سكانية �أقل من � 25سنة مما ي�شري �إلى منو متوقع يف الطلب على امل�ساكن حيث �أن االجتاه الدميوغرايف لتكوين
�أ�سرة �سيكون العامل الأهم يف منو قطاع الإ�سكان يف اململكة.
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3 33 333 33خطط التنمية وتوجهات اإلنفاق عىل المشاريع
منذ الركود العاملي يف عام 2009م �شهد االقت�صاد ال�سعودي منو ًا يف الناجت املح ّلي الإجمايل احلقيقي من  %4.8عام 2010م �إلى  %10عام 2011م ولكنه �شهد انخفا�ض ًا يف النمو
بعدها بلغ  %2.7يف عام 2013م .كما �أن النمو مل يقت�صر فقط على عائدات النفط ومنو الإنفاق احلكومي ،بل �أي�ض ًا على �أداء القطاع اخلا�ص �إذ بلغ  %8يف عام 2011م مقارن ًة
بـ  %5.6عام 2010م ولكنه �شهد انخفا�ض ًا يف النمو يف ال�سنوات التالية حيث بلغ  %6.0ل�سنة 2012م و %5.5ل�سنة 2013م.

جدول  :9منو الناجت املح ّلي الإجمايل الفعلي ح�سب القطاع للفرتة 2010م2014-م:
البند

2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

%4.6

%8.6

%5.8

%3.8

%3.6

الناجت املح ّلي الإجمايل للقطاع اخلا�ص

%5.6

%7.8

%6.0

%5.5

%5.7

الناجت املح ّلي الإجمايل للقطاع احلكومي

%6.5

%8.7

%5.5

%3.7

%3.7

الناجت املح ّلي الإجمايل للقطاع النفطي

%0.9

%10.4

%5.7

%0.6-

%1.7

امل�صدر :تقرير ال�سوق

تركزت برامج الإنفاق الر�أ�سمالية للحكومة على قطاع البناء والت�شييد يف اململكة ،فعلى مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،زاد الإنفاق عام على امل�شاريع الر�أ�سمالية من حوايل 198
مليار ريال يف عام 2010م �إلى  329مليار ريال يف عام 2014م مبعدل منو �سنوي مركب .%13.5

جدول  :10الإنفاق الر�أ�سمايل عام يف الفرتة 2010م2014-م (مليون ريال)
البند
الإنفاق الر�أ�سمايل العام

2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

معدّل النمو ال�سنوي املر ّكب

198.842

249.000

264.000

278.000

329.405

%13.5

امل�صدر :تقرير ال�سوق

ت�س ّلط خطط التنمية ال�ضوء على برامج الإنفاق الر�أ�سمالية للحكومة .وتتوقع خطة التنمية التا�سعة املمتدّة من 2010م �إلى 2014م� ،أن يزداد الإنفاق الر�أ�سمايل بن�سبة %67
مقارنة بخطة التنمية الثامنة لي�صل �إلى  1.445مليار ريال .حيث زادت ّ
اخلطتان الأخريتان الإنفاق الر�أ�سمايل ب�شكل كبري ،مما يعك�س التزام احلكومة باحلفاظ على م�ستويات
عالية من النمو غري النفطي ،وبخلق فر�ص العمل وحت�سني م�ستويات املعي�شة .وتركز اخلطة التا�سعة على حت�سني م�ستوى املعي�شة ،وزيادة فر�ص العمل ،وحتقيق التوازن يف التنمية
االقت�صادية يف جميع املناطق ،وتعزيز القدرة التناف�سية لالقت�صاد الوطني ،كما تهدف �أي�ض ًا �إلى التايل:






تخ�صي�ص  %50من امليزانية لتنمية املوارد الب�شرية ،مبا يف ذلك التعليم والتدريب ،مما يعزز هدف اململكة نحو خلق جمتمع قائم على املعرفة.
تخ�صي�ص  %19من امليزانية للرعاية ال�صحية والتنمية االجتماعية.
تخ�صي�ص  %15.8من امليزانية لتنمية املوارد االقت�صادية.
تخ�صي�ص  %7.7من امليزانية لتطوير النقل واالت�صاالت.
تخ�صي�ص  %7من امليزانية للبلدية وخدمات الإ�سكان.

3 33 333 33قطاع البناء والتشييد يف المملكة العربية السعودية
ي�شهد قطاع الت�شييد والبناء طفرة من الإنفاق احلكومي خالل الأعوام من 2010م �إلى 2014م ،ومن املتوقع �أن ي�شهد قطاع الت�شييد والبناء انخفا�ض يف الإنفاق احلكومة ب�شكل
ن�سبي عن ما كان عليه يف الأعوام اخلم�سة ال�سابقة.
وكان الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للكهرباء قد �أعلن يف مار�س من عام 2014م �صرف ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ال�سعودية  247مليار ريال �سعودي على مدى ال�سنوات
الأربع املقبلة �ضمن امل�شاريع الر�أ�سمالية لل�شركة ال�سعودية للكهرباء.
وميكن ت�صنيف الأن�شطة يف قطاع البناء والت�شييد ال�سعودي كما يلي:




قطاع البناء والت�شييد يف اململكة.
قطاع الإ�سكان.
امل�شاريع العمالقة والربامج احلكومية.
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)أأداء قطاع البناء والتشييد السعودي

حقق قطاع البناء والت�شييد منو ًا بلغ  %6.7مقارن ًة مع الناجت املحلي الإجمايل �إذ بلغ  %3.6وذلك يف عام 2014م.

جدول  :11الناجت املح ّلي الإجمايل – اجتاه منو قطاع الإن�شاء يف الفرتة 2010م2014-م
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

البند
الناجت املحلي الإجمايل

%4.8

%10

%5.4

%2.7

%3.6

قطاع البناء والت�شييد

%10.7

%9.9

%4.8

%7.8

%6.7

امل�صدر :تقرير ال�سوق

)باإلسكان

على مدى ال�سنوات الع�شرة املا�ضية ،زاد النق�ص يف امل�ساكن باململكة ال �س ّيما يف نطاق منخف�ضي ومتو�سطي الدخل ،وذلك نتيجة جمموعة من العوامل �أهمها:






الرتكيز على امل�شاريع العمالقة ووا�سعة النطاق.
منو قوي يف الطلب على امل�ساكن.
قطاع �إن�شاء للم�ساكن يت�سم ب�صغر حجم ال�شركات العاملة فيه.
بطء تفعيل الأنظمة والقواعد لتمويل الرهن العقاري.
�إجراءات بطيئة من �صندوق التنمية العقارية.

كجزء من عمل وزارة الإ�سكان على تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكانّ ،مت �إجراء تقييم وا�سع النطاق لقطاع الإ�سكان .وعلى هذا الأ�سا�سٌ ،قدر يف نهاية عام 2011م و�صول
النق�ص يف الوحدات ال�سكنية �إلى ما ال يقل عن � 300ألف وحدة ،كما برزت احلاجة ال�ستبدال ما ُيقدر بـ � 80ألف وحدة.
وهذا يعني احلاجة �إلى زيادة كبرية يف �إن�شاء امل�ساكن لتلبية الطلب امل�ستقبلي وللبدء بتخفي�ض العجز احلايل .و ُيقدّر �أن ي�صل الطلب ال�سنوي على �إن�شاء امل�ساكن �إلى حوايل 240
�ألف وحدة �سنوي ًا على مدى العقد املقبل ،حيث ت�شكل الطلبات اجلديدة حوايل � 190ألف وحدة منها� ،أما البقية فهي بحاجة �إلى اال�ستبدال �أو �إعادة �إن�شاء.
وبالتوازي مع جهود وزارة الإ�سكان يف هذا املجال� ،أعلنت احلكومة ال�سعودية يف عام 2011م عن برنامج لإن�شاء � 500ألف منزل جديد بتكلفة  250مليار ريال �سعودي .وكان من
املق ّرر بناء �أ ّول جمموعة من املنازل يف �إطار هذا الربنامج يف عام 2013م.
كما قد �أقرت اململكة م�ؤخر ًا ر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء والتي من املمكن �أن حتفز امل�ستثمرين على تطوير الأرا�ضي اجلديدة وتثبيط حيازتهم للأرا�ضي ملدد طويلة يف امل�ستقبل.
الأثر االقت�صادي ملثل هذه ال�سيا�سة قد ت�ؤدي خلف�ض �أ�سعار الأرا�ضي وامل�ساكن ولكن لي�س بال�ضرورة �إلى انخفا�ض هوام�ش ربح املطورين ،حيث .ميكن حتديد حجم ت�أثري هذه
الر�سوم اجلديدة عندما تعرف التفا�صيل الكاملة للر�سوم اجلديدة.
كما لأنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اجلديدة ب�ش�أن دفع  %30كدفعة مقدمة للتمويل العقاري يف اجتاه معاك�س لقرار الر�سوم على االرا�ضي البي�ضاء ،حيث �أن ارتفاع ن�سبة
الدفعة املقدمة تقلل من عدد امل�شرتين امل�ؤهلني وتخف�ض القدرة على االقرتا�ض بالرهن العقاري له�ؤالء امل�شرتين .مما قد ي�ؤثر على �أ�سعار العقارات.
جدول � :12إر�ساءات مناق�صات ال�سعودية للإ�سكان يف الفرتة 2010م2014-م (مليار ريال �سعودي)
البند

2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

مناق�صات الإ�سكان

14

12

12

24

10
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)جالمشاريع العمالقة والبرامج الحكومية

امل�شاريع العمالقة هي عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية العامة وا�سعة النطاق وقيد الإن�شاء حالي ًا .وفيما يلي موجز لربامج الإنفاق الرئي�سية:
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تو�سعة احلرمني ال�شريفني.
تطوير الطرقات والبنية التحتية.
املدن االقت�صادية اجلديدة.
تطوير املطارات.
تطوير ال�سكك احلديدية والنقل العام.

جدول  :13امل�شاريع العمالقة يف اململكة العربية ال�سعودية يف الفرتة 2010م2014-م (مليار ريال �سعودي)
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

معدل النمو ال�سنوي املركب

البند
النفط والغاز

0

20

30

8

48

-

الطاقة

40

44

46

53

30

%6.9-

املياه

7

8

8

8

12

%14.4

ال�صناعية

12

35

18

8

2

%36.1-

ال�صحة

1

4

15

20

18

%106

الإ�سكان

14

12

12

24

10

%8.1-

النقل

3

56

10

120

25

%69.9

الطرق

8

12

22

16

15

%17

البرتوكيماويات

0

25

45

16

6

-

التعليم

4

10

11

13

6

%10.7

التطوير العمراين

2

4

10

11

14

%62.7

�أخرى

16

40

8

37

35

%21.6

املجموع

107

270

235

335

221

%19.9
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3 33 33نظرة عامة عىل سوق المنتجات الحديدية
تعافى ا�ستهالك احلديد ببطء بعد الركود االقت�صادي العاملي ،ولكن اال�ستمرار بالتو�سع يف الطاقة الإنتاجية بوترية �أ�سرع من معدل منو اال�ستهالك قلل من معدل ا�ستخدام
الطاقة الإنتاجية ،حيث �أ�شارت �إرن�ست ويونغ يف تقريرها للحديد العاملي 2014م �أن �أكرب تهديد لقطاع احلديد هي الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة ،وخا�صة يف الدول ال�صناعية.
وي�شري التقرير �إلى �أن  300مليون طن من قدرة �إنتاج �صناعة احلديد بحاجة �أن تغلق ب�سبب وجود فوائ�ض �إنتاجية يف الدول ال�صناعية حتى حتقق ال�شركات يف تلك الدول هوام�ش
ربح متكنها من النمو امل�ستدام ،بالإ�ضافة �إلى رفع معدل ا�ستخدام القدرة الإنتاجية من �أقل من � %80إلى �أكرث من .%85
ومن �أهم التحديات التي تواجه �صناعة احلديد:






الطلب وتذبذب الأ�سعار.
تغري منط اال�ستهالك.
�سل�سلة توريد معقدة.
ارتفاع املناف�سة من الواردات منخف�ضة التكلفة.
احلاجة �إلى زيادة الإنتاجية وكفاءة التكلفة.

وعلى النقي�ض من منو الطلب املتباطئ لل�صناعة العاملية ،ازداد ا�ستهالك احلديد ال�سعودي مبعدل  %4.5منو �سنوي مركب من عام 2008م و�إلى عام 2014م وذلك ب�سبب ارتفاع
�أ�سعار النفط والذي �أدى بدوره �إلى قيام قامت احلكومة بالإنفاق الكبري على البنية التحتية والإن�شاء.
يغلب على ال�سوق ال�سعودي املنتجات احلديدية الطويلة (حديد الت�سليح ،هياكل فراغية ،و�أنابيب) والتي ت�صنع من الكتل احلديدية (بيلت) واللفات احلديدية.
وتت�سم �أ�سواق ت�صنيع احلديد وحديد الت�سليح ب�أنها �شديدة املناف�سة وعالية احل�سا�سية لل�سعر ،خا�صة يف جمال �أعمدة الإنارة والأبراج الكهربائية ،وتتم هذه امل�شاريع عن طريق
املناق�صات العامة .وفيما يلي بع�ض العوامل امل�ؤثرة على �صناعة احلديد:




تكلفة املواد الأولية.
م�ستوى اخلدمة من حيث تو�صيل الطلبات وجودة املنتج.
انخفا�ض تكلفة املنتجات من ال�صني ،والهند ،وتركيا وهي التي دائم ًا ت�شكل مناف�سة كبرية للمنتجات املحلية.

17

ويو�ضح اجلدول التايل متو�سط �أ�سعار �أهم املنتجات احلديدية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ب�شكل ربع �سنوي.

جدول  :14متو�سط �أ�سعار �أهم املنتجات احلديدية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ب�شكل ربع �سنوي (دوالر �أمريكي/طن)
املنتج

حديد
الت�سليح

الكتل
احلديدية

احلديد
اخلام

احلديد
الإن�شائي

�صاجة
احلديد

2010م

2012م

2011م

2014م

2013م

الربع الأول

2.156

الربع الأول

3.004

الربع الأول

2.790

الربع الأول

2.456

الربع الأول

2.441

الربع الثاين

2.318

الربع الثاين

3.038

الربع الثاين

2.663

الربع الثاين

2.366

الربع الثاين

2.374

الربع الثالث

2.438

الربع الثالث

3.041

الربع الثالث

2.471

الربع الثالث

2.359

الربع الثالث

2.344

الربع الرابع

2.528

الربع الرابع

2.921

الربع الرابع

2.445

الربع الرابع

2.419

الربع الرابع

2.205

الربع الأول

1.571

الربع الأول

2.280

الربع الأول

2.288

الربع الأول

2.029

الربع الأول

1.984

الربع الثاين

1.928

الربع الثاين

2.441

الربع الثاين

22.69

الربع الثاين

2.021

الربع الثاين

1.995

الربع الثالث

1.901

الربع الثالث

2.494

الربع الثالث

2.153

الربع الثالث

1.954

الربع الثالث

2.18

الربع الرابع

2.055

الربع الرابع

2.419

الربع الرابع

2.040

الربع الرابع

1.939

الربع الرابع

1.643

الربع الأول

491

الربع الأول

671

الربع الأول

533

الربع الأول

555

الربع الأول

450

الربع الثاين

596

الربع الثاين

660

الربع الثاين

525

الربع الثاين

469

الربع الثاين

386

الربع الثالث

514

الربع الثالث

660

الربع الثالث

420

الربع الثالث

499

الربع الثالث

338

الربع الرابع

596

الربع الرابع

529

الربع الرابع

454

الربع الرابع

506

الربع الرابع

278

الربع الأول

2.580

الربع الأول

3.428

الربع الأول

3.214

الربع الأول

3.015

الربع الأول

2.921

الربع الثاين

2.741

الربع الثاين

3.461

الربع الثاين

3.128

الربع الثاين

2.914

الربع الثاين

2.903

الربع الثالث

2.861

الربع الثالث

3.465

الربع الثالث

2.959

الربع الثالث

2.835

الربع الثالث

2.846

الربع الرابع

2.951

الربع الرابع

3.345

الربع الرابع

2.963

الربع الرابع

2.884

الربع الرابع

2.674

الربع الأول

2.528

الربع الأول

3.428

الربع الأول

3.248

الربع الأول

2.693

الربع الأول

2.760

الربع الثاين

2.786

الربع الثاين

3.780

الربع الثاين

3.139

الربع الثاين

2.265

الربع الثاين

2.794

الربع الثالث

3.000

الربع الثالث

3.645

الربع الثالث

2.880

الربع الثالث

2.591

الربع الثالث

2.798

الربع الرابع

3.000

الربع الرابع

3.379

الربع الرابع

2.670

الربع الرابع

2.651

الربع الرابع

2.629
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3 33 33األعمال األساسية وأسواق المنتجات
يرتكز ن�شاط ال�شركة وال�شركة التابعة على ال�سوق املحلي والذي يتكون من خم�سة �أن�شطة:






�أعمال الأنابيب؛ تخت�ص ب�إنتاج الفوارغ (املربعة والدائرية وامل�ستطيلة) والأنابيب احلديدية امللحومة بجميع �أنواعها.
�أعمال الأعمدة احلديدية؛ تخت�ص ب�إنتاج الأعمدة احلديدية وملحقاتها املجلفنة بجميع �أنواعها امل�ضلعة والأ�سطوانية لت�شمل �أعمدة توزيع الكهرباء ،و�أعمدة الإنارة،
و�صواري الإنارة.
�أعمال الأبراج الكهربائية؛ تخت�ص بت�صنيع الأبراج احلديدية املجلفنة بجميع �أنواعها والتي ت�ستعمل يف جمال نقل الطاقة الكهربائية العالية والفائقة اجلهد حتى
 380كيلو فولت ويف جمال االت�صاالت لتوزيع بث �إ�شارات امليكروويف اخلا�صة ب�أجهزة االت�صاالت املحمولة.
�أعمال الهياكل الفراغية؛ تخت�ص بت�صميم وت�صنيع وتوريد وتركيب �أنظمة الأ�سقف احلديدية من الهياكل الفراغية بت�صاميمها املختلفة وفق متطلبات م�شاريع
املخ�ص�صة لال�ستخدامات التجارية واحلكومية ،وبوابات الدخول الرئي�سية.
البناء ،كما هو احلال يف �ساحات املدار�س والفنادق واملالعب ،واملباين
ّ
حديد الت�سليح؛ ت�صنيع ق�ضبان حديد الت�سليح املدرفل من الكتل احلديدية (بيلت).

3 33 333 33سوق الفوارغ و األنابيب الحديدية
)أنظرة عامة عىل المنتج

تتعدد ا�ستخدامات الفوارغ احلديدية يف تطبيقات �صناعية وجتارية خمتلفة منها على �سبيل املثال :الأعمال والرتكيبات املعدنية املعمارية مبا يف ذلك الأبواب والنوافذ ،والأثاث
املعدين ،وال�سقاالت ،والالفتات الإعالنية بينما ت�ستخدم الأنابيب احلديدية يف �شبكة املياه و �إطفاء احلريق و�شبكة الهواء امل�ضغوط يف املباين و امل�صانع حيث تهيمن ال�شركة
على ح�صة كبرية من �سوق الفوارغ احلديدية يف ال�سوق ال�سعودي.
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)بالطلب

منا �سوق الفوارغ والأنابيب ال�سعودية مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته  %7.3بني عامي 2010م و2014م ،من � 539ألف طن يف عام 2010م �إلى � 714ألف يف عام 2014م ،حيث
بلغت الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية يف هذا القطاع ما يقارب � 700ألف طن �سنوي ًا .وقد ازداد �إنتاج ال�شركة من الفوارغ مبعدّل منو �سنوي مر ّكب ن�سبته  %11.6من � 118ألف طن
يف عام 2010م �إلى � 183ألف طن يف عام 2013مّ .
وح�صتها يف �سوق الفوارغ ال�سعودية.
ويو�ضح اجلدول التايل تط ّور �إنتاج ال�شركة ّ

واحل�صة ال�سوقية لل�شركة يف الفرتة 2010م 2014-م
جدول  :15الطلب على الفوارغ ال�سعودية
ّ
2010م
539
118

2011م
592
142

2012م
650
150

2013م
680
159

2014م
714
183

معدل النمو ال�سنوي املر ّكب
%7.3
%11.6

%21.9

%24.0

%23.1

%23.4

%25.6

-

�ألف طن
�إجمايل الطلب على الفوارغ يف ال�سعودية
مبيعات ال�شركة *
احل�صة ال�سوقية لل�شركة
ّ
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* تت�ضمن مبيعات ال�شركة خملفات الت�صنيع املعدنية بن�سبة ال تتجاوز %2

)جتحليل المنافسة كما يف  31ديسمبر 2014م

حتتل ال�شركة املرتبة الأولى من حيث �إنتاج الفوارغ احلديدية بطاقة �إنتاجية ا�ستيعابية بلغت  200.000طن .وتتمحور مناف�سة ال�شركة يف قطاع الفوارغ احلديدية يف عالقة
ال�شركة مع العمالء وذلك ب�سبب قلة الفروق ال�سعرية يف تكلفة املواد الأولية .وتتميز ال�شركة بعالقتها مع عمالئها من حيث اجلودة واخلدمة للمنتجات التي تقدمها والذي انعك�س
على منوها يف هذا القطاع خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.

جدول  :16حتليل املناف�سة ل�سوق الفوارغ والأنابيب احلديدية كما يف  31دي�سمرب 2014م
الأنابيب والفوارغ
ال�شركة

الطاقة الإنتاجية
�سنوياً (طن)

موقع امل�صنع

قطاع ال�سوق

ال�سوق

الفوارغ

داخل
اململكة

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

200.000

ü

�شركة بغلف

150.000

ü

-

�شركة امل�صرييعي لل�صناعات املعدنية

125.000

ü

-

ü

�شركة حديد اجلزيرة

72.000

ü

-

ü

-

حديد الراجحي

70.800

ü

-

ü

-

ü

�شركات �أخرى

45.000

ü

-

ü

-

ü

�شركة امل�صنع ال�سعودي لت�صنيع الأ�شكال
احلديدية املدرفلة
املجموع

40.000

ü

-

ü

-

702.800

-

-

خارج
اململكة
-

حملي

ت�صدير

ü

-

ü

-

-

-

-

-

ü

-

ü

-

ü

ü

-

ü

ü

-

ü

ü

-

-

-

املرافق
اخلدمية
-

الغاز
والنفط
-

ü

-

ü

ü

ü

ü
ü

-

املقاوالت

ال�صناعة
وغريها
ü

-

-

امل�صدر :تقرير ال�سوق

)دالحصة السوقية للمنافسين

يربز اجلدول �أدناه املناف�سني الرئي�سيني يف �سوق الفوارغ احلديدية وح�ص�صهم ال�سوقية لعام 2014م .

جدول  :17احل�صة ال�سوقية يف �سوق الفوارغ احلديدية يف عام 2014م
ا�سم ال�شركة
الواردات*

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية
�شركة بغلف
�شركة امل�صرييعي لل�صناعات املعدنية
حديد الراجحي
�شركة حديد اجلزيرة
�شركات �أخرى
�شركة امل�صنع ال�سعودي لت�صنيع الأ�شكال احلديدية املدرفلة
املجموع

احل�صة ال�سوقية
%23
%26
%15
%13
%7
%7
%5
%4
%100

امل�صدر :تقرير ال�سوق
*متثل �إجمايل الواردات لل�سوق املحلي من الفوارغ احلديدية
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3 33 333 33سوق األعمدة الحديدية
)أنظرة عامة عىل المنتج

ميكن تق�سيم �سوق الأعمدة احلديدية �إلى قطاع توزيع الطاقة وقطاع الإنارة .حيث ي�شكل قطاع �أعمدة الإنارة �أحد م�ستلزمات جميع الأحياء اجلديدة والتي ت�ضم الطرق وال�شوارع
العامة واخلا�صة باملجمعات ال�سكنية والتجارية بالإ�ضافة �إلى املواقع ال�صناعية التي تتطلب �أعمدة الإنارة.
)بالطلب

ُيقدّر الطلب ال�سعودي على �أعمدة التوزيع و�أعمدة الإنارة على �أ�سا�س املناق�صات العامة وامل�شاريع املطروحة من قبل ال�شركة ال�سعودية للكهرباء والبلديات ووزارة املوا�صالت
والقطاع اخلا�ص ،وقد و�ضحت خطط الإنفاق الر�أ�سمايل لل�شركة ال�سعودية للكهرباء يف اململكة ازدياد الطلب على هذه املنتجات .بلغ منو �إجمايل الطلب ال�سعودي على الأعمدة
احلديدية معدل منو �سنوي مركب ن�سبته  %17.7بني عامي 2010م و2014م ،من  110طن يف عام 2010م �إلى  211طن يف عام 2014م .وكانت �أعداد �أعمدة التوزيع يف عام
2014م �أعلى بكثري مقارنة بالعام ال�سابق (� 123ألف طن يف عام 2014م مقارنة بـ � 106ألف طن يف عام 2013م) .ويعد قطاع �أعمدة الإنارة �أكرب حجم ًا من حيث الطلب من
قطاع �أعمدة التوزيع ،ولكن يف عام 2014م ،بلغ حجم الطلب على قطاع �أعمدة الإنارة حوايل � 88ألف طن مقارنة مع � 123ألف طن لقطاع �أعمدة التوزيع.
وح�صتها يف �سوق الأعمدة حملي ًا.
ويو�ضح اجلدول التايل تط ّور �إنتاج ال�شركة ّ

واحل�صة ال�سوقية لل�شركة يف الفرتة 2010م2014 -م
جدول  :18الطلب على الأعمدة بال�سوق ال�سعودي
ّ
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

معدّل النمو ال�سنوي املر ّكب

�إجمايل الطلب على الأعمدة يف ال�سعودية

110

120

143

191

211

%17.7

مبيعات ال�شركة*

20

21

24

30

35

%15

%18.2

%17.5

%16.8

**%15.7

%16.6

-

�ألف طن

احل�صة ال�سوقية لل�شركة
ّ
امل�صدر :تقرير ال�سوق
* تت�ضمن مبيعات ال�شركة خملفات الت�صنيع املعدنية بن�سبة ال تتجاوز %5

** تت�أثر كمية املبيعات واحل�صة ال�سوقية لل�شركة باملزيج البيعي للمنتجات والطاقة الإنتاجية للم�صنع ون�سبة ا�ستغاللها (�أي بعدد وحدات املنتج م�ضروب ًا بوزن املنتج ،حيث يرتاوح وزن املنتج بني  100كغم الى  500كغم للعمود) .وعليه تكون
ح�صة ال�شركة متذبذبة .ونظر ًا لنمو ال�سوق وثبات الطاقة الإنتاجية لل�شركة للأعوام 2010م �إلى مار�س 2014م ،فقد انخف�ضت ح�صة ال�شركة ال�سوقية خالل الفرتة ما بني 2010م2013-م ،وقد مت ت�شغيل التو�سعة يف 2014/04/01م مما
رفع طاقة ال�شركة الإنتاجية لتتما�شى مع الزيادة يف حجم الطلب بال�سوق.

)جتحليل المنافسة كما يف  31ديسمبر 2014م

حتتل ال�شركة املرتبة الثانية من حيث �إنتاج الأعمدة بطاقة �إنتاجية ت�صميمية بلغت � 50ألف طن �سنوي ًا.

جدول  :19حتليل املناف�سة ل�سوق الأعمدة كما يف  31دي�سمرب 2014م
الأعمدة احلديدية

ال�شركة

الطاقة الإنتاجية
�سنوياً (طن)

موقع امل�صنع

قطاع ال�سوق

ال�سوق

الأعمدة

داخل
اململكة

خارج
اململكة

حملي

ت�صدير

املرافق
اخلدمية

الغاز
والنفط

املقاوالت

ال�صناعة
وغريها

�شركة البابطني

90.000

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

50.000

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

�شركة �أوميغا

25.000

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

ال�سعودية للطاقة

25.000

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

ال�شركة الوطنية املحدودة للجلفنة والأعمدة
احلديدية (غلفانكو)

22.000

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

�شركة احلدادة

22.000

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

املجموع

229.000

-

-

-

-

-

-

-

-

امل�صدر :تقرير ال�سوق
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)دالحصة السوقية للمنافسين

ويربز اجلدول �أدناه املناف�سني الرئي�سيني للأعمدة وح�ص�صهم ال�سوقية لعام 2014م .

جدول  :20احل�صة يف �سوق الأعمدة يف عام 2014م
احل�صة ال�سوقية
%39
%17
%10
%10
%9
%9
%6

ا�سم ال�شركة
�شركة البابطني
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية
�شركة �أوميغا
ال�سعودية للطاقة
ال�شركة الوطنية املحدودة للجلفنة والأعمدة احلديدية (غلفانكو)
�شركة احلدادة
الواردات*

%100

املجموع
امل�صدر :تقرير ال�سوق
*متثل �إجمايل الواردات لل�سوق املحلي من الأعمدة احلديدية

3 33 333 33سوق األبراج الكهربائية
)أنظرة عامة عىل المنتج

تقوم ال�شركة ب�إنتاج الأبراج الكهربائية وذلك بت�صميم وت�صنيع الأبراج احلديدية املجلفنة الالزمة خلطوط نقل الطاقة الكهربائية و�أبراج االت�صاالت.
)بالطلب

منا �سوق الأبراج مبعدل منو �سنوي مر ّكب ن�سبته  %13.1يف الفرتة بني 2010م و2014م ،من � 145ألف طن يف عام 2010م �إلى � 237ألف طن يف عام 2014م .كما منت احل�صة
ال�سوقية لل�شركة من  %1.7يف عام 2010م �إلى  %16.8يف عام 2014م ّ
وح�صتها يف �سوق الأبراج ال�سعودية.
ويو�ضح اجلدول التايل تط ّور مبيعات ال�شركة ّ

واحل�صة ال�سوقية لل�شركة يف الفرتة 2010م2014-م
جدول  :21الطلب على الأبراج بال�سوق ال�سعودي
ّ
�ألف طن

معدّل النمو ال�سنوي املر ّكب 2010م2014-م

2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

�إجمايل الطلب على �أبراج ال�سعودية

145

159

207

216

237

%13.1

ال�شركة الفعلية*

2.5

4.4

15

26

39

%98.7

%1.7

%2.8

%7.2

%12.0

%16.8

مبيعات

احل�صة ال�سوقية لل�شركة
ّ

-

امل�صدر :تقرير ال�سوق
* تت�ضمن مبيعات ال�شركة خملفات الت�صنيع املعدنية بن�سبة ال تتجاوز %5

)جتحليل المنافسة كما يف  31ديسمبر 2014م

حتتل ال�شركة املرتبة اخلام�سة من حيث الطاقة الإنتاجية الت�صميمية واملقدرة بـ � 50ألف طن �سنوي ًا.

جدول  :22حتليل املناف�سة ل�سوق الأبراج كما يف  31دي�سمرب 2014م
الأبراج الكهربائية

ال�شركة

الطاقة الإنتاجية
�سنوياً (طن)

موقع امل�صنع

قطاع ال�سوق

ال�سوق
ت�صدير

الكهرباء

االت�صاالت

املقاوالت

ال�صناعة
وغريها

الأبراج

داخل
اململكة

خارج
اململكة

حملي

ü

ü

-

-

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

50.000

ü

-

ü

ü

ü

-

-

�شركة البابطني للطاقة واالت�صاالت

90.000

ü

ü

ü

ü

ü

-

-

ال�شركة العربية الدولية للإن�شاءات احلديدية

55.000

ü

-

ü

ü

ü

ü

-

�شركة الزامل للحديد القاب�ضة املحدودة

45.000

ü

-

ü

ü

ü

-

-

�شركة احلدادة

50.000

ü

-

ü

ü

ü

ü

-

-

املجموع

290.000

-

-

-

-

-

-

-

-

امل�صدر :تقرير ال�سوق
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)دالحصة السوقية للمنافسين

ويربز اجلدول �أدناه املناف�سني الرئي�سيني يف ال�سوق وح�ص�صهم ال�سوقية يف �سوق الأبراج لعام 2014م .

احل�صة ال�سوقية يف �سوق الأبراج يف عام 2014م
جدول ّ :23
احل�صة ال�سوقية

ا�سم ال�شركة
ال�شركة العربية الدولية للإن�شاءات احلديدية

%22

�شركة البابطني للطاقة واالت�صاالت

%21

�شركة احلدادة

%19

�شركة الزامل للحديد القاب�ضة املحدودة

%18

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

%17

الواردات*

%4
%100

املجموع
امل�صدر :تقرير ال�سوق
*متثل �إجمايل الواردات لل�سوق املحلي من الأبراج الكهربائية

 3 33 333 33سوق الهياكل الفراغية
)أنظرة عامة عىل المنتج

خم�ص�ص لأغرا�ض مع ّينة غالب ًا للم�شاريع املتخ�ص�صة والتي ي�صعب تقدير حجم الطلب عليها .ومن �أهم ما مييز منتجات الهياكل الفراغية
يت�سم �سوق الهياكل الفراغية ب�أ ّنه ّ
�سرعة الرتكيب وانخفا�ض التكلفة بالإ�ضافة �إلى �إمكانية تغطية الأ�سقف للم�ساحات املفتوحة بدون عوائق.
)بتحليل المنافسة كما يف  31ديسمبر 2014م

يقارن اجلدول التايل ال�شركة ب�شركات �أخرى يف جمال �صناعة الهياكل الفراغية.

جدول  :24حتليل املناف�سة ل�سوق الهياكل الفراغية كما يف  31دي�سمرب 2014م
الهياكل الفراغية
موقع امل�صنع
ال�شركة

قطاع ال�سوق

ال�سوق

داخل اململكة

خارج اململكة

حملي

ت�صدير

املرافق
اخلدمية

النفط والغاز

املقاوالت

ال�صناعية

�شركة الرافد لل�صناعات احلديدية

ü

-

ü

-

-

-

ü

ü

�شركة برزما

ü

-

ü

-

-

-

ü

ü

�شركة كي �سبان – تركيا

-

ü

-

ü

-

-

ü

ü

�شركة الرنج�س

ü

-

ü

-

-

-

ü

ü

�شركة �إت�ش زكان – تركيا

-

ü

-

ü

-

-

ü

ü

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

ü

-

ü

-

-

-

ü

ü

امل�صدر :تقرير ال�سوق
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3 33 333 33سوق حديد التسليح
)أنظرة عامة عىل المنتج

تقوم �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية من خالل �شركتها التابعة �شركة اليمامة حلديد الت�سليح ب�إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح ،والذي يعترب من �أهم املواد
امل�ستخدمة يف عمليات البناء والت�شييد ،و�أكرب �أ�سواق اململكة يف املنتجات احلديدية.
)بالطلب

منا �إجمايل الطلب على احلديد على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية باململكة العربية ال�سعودية مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته  %3.7مع منو �إنتاج ال�شركة الفعلي مبعدل منو
�سنوي مركب بلغت ن�سبته  %13.6خالل الفرتة نف�سها.

جدول  :25الطلب على حديد الت�سليح ال�سعودي يف الفرتة 2010م2014-م
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

معدل النمو ال�سنوي املر ّكب

�إجمايل الطلب على حديد الت�سليح ال�سعودية

7.7

8.0

8.5

8.9

8.9

%3.7

�إنتاج ال�شركة الفعلي *

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

%13.6

احل�صة ال�سوقية لل�شركة
ّ

%3.9

%3.8

%4.7

%4.5

%5.2

-

مليون طن

امل�صدر :تقرير ال�سوق
* تت�ضمن مبيعات ال�شركة خملفات الت�صنيع املعدنية بن�سبة ال تتجاوز %2

منا حجم �سوق حديد الت�سليح مبعدّل منو �سنوي مركب ن�سبته  %3.7من  7.7مليون طن يف عام 2010م �إلى  8.9مليون طن يف عام 2014م .ومبا �أنّ ا�ستخدام حديد الت�سليح
يعتمد بدرجة كبرية على م�شاريع الإن�شاء ،ف�إنّ منو �سوقه يعك�س �أثر امل�شاريع العمالقة وغريها من �أن�شطة الإن�شاءات على طلب هذا املنتج.
)جتحليل المنافسة كما يف  31ديسمبر 2014م

يقارن اجلدول التايل ال�شركة ب�شركات �أخرى يف جمال �صناعة حديد الت�سليح.

جدول  :26حديد الت�سليح ،حتليل املناف�سة كما يف  31دي�سمرب 2014م
حديد الت�سليح

ال�شركة

الطاقة الإنتاجية
�سنوياً (طن)

موقع امل�صنع

قطاع ال�سوق

ال�سوق

حديد الت�سليح

داخل
اململكة

خارج
اململكة

حملي

ت�صدير

املرافق
اخلدمية

النفط
والغاز

املقاوالت

ال�صناعة
وغريها

�سابك

4.000.000

ü

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

�شركة االتفاق لل�صناعات احلديدية
(الطويرقي)

3.000.000

ü

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

حديد الراجحي

2.000.000

ü

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

�شركة حديد اجلنوب

1.000.000

ü

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح (ال�شركة
التابعة)

600.000

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

�شركة االحتاد

500.000

ü

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

جمموعة �سعودي بن الدن ()BSC + RSC

300.000

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

م�صنع العا�صمة للمنتجات احلديدية

300.000

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

�أخرى

400.000

ü

ü

ü

-

ü

ü

ü

ü

املجموع

12.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

امل�صدر :تقرير ال�سوق
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)دالحصة السوقية للمنافسين

يربز اجلدول �أدناه املناف�سني الرئي�سيني يف ال�سوق وح�ص�صهم ال�سوقية يف �سوق حديد الت�سليح لعام 2014م .

احل�صة يف �سوق حديد الت�سليح يف عام 2014م
جدول ّ :27
ا�سم ال�شركة

احل�صة ال�سوقية

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)

%33

�شركة االتفاق لل�صناعات احلديدية

%24

حديد الراجحي

%16

�شركة حديد اجلنوب

%8

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح (ال�شركة التابعة)

%5

االحتاد

%4

جمموعة بن الدن ال�سعودية

%3

�شركات �أخرى

%2

م�صنع العا�صمة للمنتجات احلديدية

%2

الواردات*

%3

املجموع
امل�صدر :تقرير ال�سوق
*متثل �إجمايل الواردات لل�سوق املحلي من حديد الت�سليح
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%100

 .2الشركة والشركة التابعة
يو�سح �لر�سم �لبياين �لتايل �لهيكل �لتنظيمي �حلايل لل�سركة (مبا فيها وحد�ت �الأعمال) و�ل�سركة �لتابعة بالكامل:

�ضكل  :1الهيكل التنظيمي لل�ضركة وال�ضركة التابعة
ó°TGQ ácô°T
ó°TGôdG øªMôdGóÑY
√O’hCGh

Éæ¡ŸG ácô°T
ájQÉéàdG

QOÉ≤dGóÑY ácô°T
√O’hCGh Üó«¡ŸG

πé©ŸG ácô°T
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d

áeÉª«dG ácô°T
ájójó◊G äÉYÉæ°ü∏d

ËôµdGóÑY
πé©ŸG óªM

ˆGóÑY ¢VÉjQ
¿É«fƒHCG

õjõ©dGóÑY
Éæ¡ŸG ˆGóÑY

º«gGôHEG
Éæ¡ŸG ˆGóÑY

¿GRƒØdG ácô°T
á°†HÉ≤dG

øH ìÓ°U
ó°TGôdG ó°TGQ

øH ø°ùëŸGóÑY
ó°TGôdG ó°TGQ

øH óªfi
»Ñ«gƒdG »∏Y

Éæ¡e
Éæ¡ŸG ˆGóÑY

%72^5 á«µ∏ŸG áÑ°ùf
Ö«HÉfC’G ∫ÉªYCG IóMh
) ( ΩÉeódGh IóL »Yôa

í«∏°ùàdG ójó◊ áeÉª«dG ácô°T

á«æHC’G ∫ÉªYCG IóMh
( IóL ´ôa ) ájójó◊G
êGôHC’G ∫ÉªYCG IóMh
( IóL ´ôa )á«FÉHô¡µdG

í«∏°ùàdG ójóM ™æ°üe
) ( ™Ñæj ´ôa

πcÉ«¡dG ∫ÉªYCG IóMh
( IóL ´ôa ) á«ZGôØdG

 1 2ملكية الشركة والشركة التابعة
1 1 2

لمحة عن ملكية الشركة

تاأ�س�ست �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية ك�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،و�سجلت يف �ل�سجل �لتجاري ملدينة �لريا�س برقم  1010070794وتاريخ 1409/06/01هـ (�ملو�فق
1989/01/09م) .ثم حتولت �ل�سركة بعد ذلك �إلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم  1491بتاريخ 1427/05/30هـ (�ملو�فق 2006/06/26م) ،ومت ت�سجيل
�ل�سركة بنف�س �ال�سم ورقم �ل�سجل �لتجاري وفق ًا لقر�ر �ل�سركاء �مل�سدق من كاتب �لعدل بتاريخ 1427/02/21هـ (�ملو�فق 2006/03/21م) ،ويقع �ملقر �لرئي�س لل�سركة منذ
تاأ�سي�سها مبدينة �لريا�س.
ويتمثل �لن�شاط �لرئي�شي لل�شركة يف �إنتاج �ملو�د �حلديدية حيث تقوم �ل�شركة مبز�ولة وتنفيذ �لأغر��ض �لتالية:







�إنتاج �أنابيب ملحومة طولي ًا (�سود�ء/جملفنة) و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور وتقطيع �ساج و�إنتاج �أ�سرطة وكلب�سات للتخرمي و�لرتبيط ،وحو�جز طرق.
�إنتاج �أ�سياخ حديد �لت�سليح من �خلردة (من خالل �ل�سركة �لتابعة).
�إنتاج عربات يدوية و�ساج معرج متنوع وقطاعات حديدية جموفة وقطاعات حديدية م�سكلة على �لبارد و�إطار�ت هيكلية جم�سمة.
�إنتاج �أعمدة �إنارة كهربائية جملفنة وملحقاتها.
�إنتاج �أبر�ج نقل �لطاقة �لكهربائية.
�إنتاج قطاعات حديدية خا�سة باملن�ساآت �ملعدنية.

وتقوم �ل�سركة بتنفيذ �أغر��سها عرب �أربعة وحد�ت �أعمال خا�سة بها تخت�س كل منها ب�سناعة وبيع خط �إنتاجي خمتلف كالتايل:
.1
.2
.3
.4

وحدة �أعمال �الأنابيب ولها م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية يف جدة �فتتح بتاريخ 1411/04/13هـ (�ملو�فق 1990/11/01م) ،وم�سنع �ليمامة لل�سناعات
�حلديدية يف �لدمام �فتتح بتاريخ 1434/04/19هـ (�ملو�فق 2013/03/01م).
وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية ولها م�سنع �ليمامة لالأعمدة �حلديدية وملحقاتها يف جدة �فتتح بتاريخ 1426/08/27هـ (�ملو�فق 2005/10/01م).
وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية ولها م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية يف جدة �فتتح بتاريخ 1431/03/19هـ (�ملو�فق 2010/03/01م).
وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية ولها م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية يف جدة �فتتح بتاريخ 1416/09/10هـ (�ملو�فق 1996/01/31م).

ويبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة �حلايل ( )508.000.000خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )50.800.000خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم ًا عادي ًا مدفوع
بالكامل بقيمة ��سمية ( )10ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد.
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ويو�ضح اجلدول التايل ن�سب ملكية امل�ساهمني البائعني قبل وبعد عملية االكتتاب بالأ�سهم:

جدول  :28ن�سب ملكية امل�ساهمني البائعني قبل وبعد عملية االكتتاب بالأ�سهم
قبل االكتتاب
امل�ساهمون

بعد االكتتاب

عدد الأ�سهم*

الن�سبة

ر�أ�س املال
(بالريال ال�سعودي)

عدد الأ�سهم*

الن�سبة

ر�أ�س املال
(بالريال ال�سعودي)

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

12.288.816

%24.19

122.888.160

8.600.961

%16.93

86.009.610

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.288.816

%24.19

122.888.160

8.600.961

%16.93

86.009.610

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

8.056.002

%15.86

80.560.020

5.638.409

%11.11

56.384.090

�شركة املهنا التجارية

4.915.526

%9.68

49.155.260

3.440.384

%6.77

34.403.840

عبدالكرمي حمد املعجل

4.232.815

%8.33

42.328.150

2.962.556

%5.83

29.625.560

عبدالعزيز عبداهلل املهنا

2.457.764

%4.84

24.577.640

1.720.193

%3.38

17.201.930

�إبراهيم عبداهلل املهناء

2.457.763

%4.84

24.577.630

1.720.192

%3.38

17.201.920

مهنا عبداهلل املهنا

2.457.763

%4.84

24.577.630

1.720.192

%3.38

17.201.920

ريا�ض عبداهلل �أبو نيان

1.644.735

%3.24

16.447.350

1.151.152

%2.27

11.511.520

اجلمهور

-

-

15.245.000

%30

152.450.000

الإجمايل

50.800.000

508.000.000

50.800.000

%100

508.000.000

%100

امل�صدر :ال�شركة
*وت�شمل تلك الأ�سهم �أ�سهم �ضمان ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة التي مت تخ�صي�صها من قبل امل�ساهمني البائعني لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني (ما عدا حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز).

4 44 444 44مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال
فيما يلي عر�ض للتغريات التي طر�أت على ر�أ�س مال ال�شركة:
1.1بد�أت ال�شركة يف عام 1989م بر�أ�س مال مقداره ( )5.100.000خم�سة ماليني ومائة �ألف ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )51.000واحد وخم�سني �ألف ح�صة نقدية
قيمة كل ح�صة ( )100مائة ريال �سعودي ،ومق�سمة بني ال�شركاء امل�ؤ�س�سني كما يلي:

جدول  :29هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 1989م
عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة الواحدة
(ريال �سعودي)

الإجمايل
( ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

�شركة املهنا التجارية

15.810

100

1.581.000

%31.00

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

11.730

100

1.173.000

%23.00

-

عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب

11.730

100

1.173.000

%23.00

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

7.650

100

765.000

%15.00

-

عبدالكرمي حمد املعجل

4.080

100

408.000

%8.00

-

الإجمايل

51.000

-

5.100.000

%100

-

املالك

امل�صدر :ال�شركة

2.2بتاريخ 1413/05/23هـ (املوافق 1992/11/18م) ،قام عبداهلل را�شد �أبونيان ب�شراء ( )15.000خم�سة ع�شر �ألف ح�صة من ح�ص�ص ال�شركة كما تنازل
عبدالقادر املهيدب عن كامل ح�صته ل�صالح �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده ،وقرر ال�شركاء يف ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى ( )15.000.000خم�سة ع�شر
مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )150.000مائة وخم�سني �ألف ح�صة نقدية مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�صة ( )100مائة ريال �سعودي للح�صة الواحدة ،ومت
ا�ستيفاء الزيادة بتحويل مبلغ ( )9.900.000ت�سعة ماليني وت�سعمائة �ألف ريال من ح�سابات ال�شركاء اجلارية ،وقد وزعت احل�ص�ص بني ال�شركاء �إثر ذلك على
النحو التايل:
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جدول  :30هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 1992م
قيمة احل�صة الواحدة
(ريال �سعودي)

الإجمايل (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة املهنا التجارية

33.750

100

3.375.000

%22.50

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

33.750

100

3.375.000

%22.50

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

33.750

100

3.375.000

%22.50

تنازل عبدالقادر
املهيدب عن كامل
ح�صته

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

22.125

100

2.212.500

%14.75

-

عبدالكرمي حمد املعجل

11.625

100

1.162.500

%7.75

-

عبداهلل را�شد �أبونيان

15.000

100

1.500.000

%10.00

دخول عبداهلل را�شد
�أبونيان

الإجمايل

150.000

-

15.000.000

%100

املالك

عدد احل�ص�ص

مالحظات

-

امل�صدر :ال�شركة

3.3بتاريخ 1414/07/19هـ (املوافق 1994/01/01م) ،قرر ال�شركاء يف ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى ( )35.000.000خم�سة وثالثني مليون ريال �سعودي مق�سم
�إلى ( )350.000ثالثمائة وخم�سني �ألف ح�صة نقدية مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�صة ( )100مائة ريال �سعودي للح�صة الواحدة ،ومت ا�ستيفاء الزيادة البالغ
قدرها ( )20.000.000ع�شرون مليون ريال من الأرباح املبقاة لل�شركة مبقدار ( )15.000.000خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي ور�سملة قر�ض ال�شركاء مبقدار
( )5.000.000خم�سة ماليني ريال �سعودي .وقد وزعت احل�ص�ص بني ال�شركاء على النحو التايل:

جدول  :31هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 1994م
املالك

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة الواحدة
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

الإجمايل (ريال �سعودي)

�شركة املهنا التجارية

78.750

100

7.875.000

%22.50

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

78.750

100

7.875.000

%22.50

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

78.750

100

7.875.000

%22.50

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

51.625

100

5.162.500

%14.75

-

عبدالكرمي حمد املعجل

27.125

100

2.712.500

%7.75

-

عبداهلل را�شد �أبونيان

35.000

100

3.500.000

%10.00

-

الإجمايل

350.000

-

35.000.000

%100

-

امل�صدر :ال�شركة

4.4بتاريخ 1424/02/25هـ (املوافق 2003/04/28م) ،تنازل ورثة عبداهلل را�شد �أبونيان عن كامل ح�ص�صهم ل�صالح كل من �سعد عبداهلل �أبونيان ،وريا�ض عبداهلل
�أبونيان ،و�شركة �إبراهيم �أبونيان و�إخوانه ،وقد مت توزيع احل�ص�ص يف ال�شركة كما يلي:

جدول  :32هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 2003م
املالك
�شركة املهنا التجارية
�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده
�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت
عبدالكرمي حمد املعجل
�سعد عبداهلل �أبونيان
ريا�ض عبداهلل �أبونيان
�شركة �إبراهيم �أبونيان و�إخوانه
الإجمايل

عدد احل�ص�ص
78.750
78.750
78.750
51.625
27.125
2.784
10.540
21.676
350.000

قيمة احل�صة الواحدة
(ريال �سعودي)
100
100
100
100
100
100
100
100
-

الإجمايل
(ريال �سعودي)
7.875.000
7.875.000
7.875.000
5.162.500
3.712.500
378.400
1.054.000
2.167.600
35.000.000

ن�سبة امللكية

مالحظات

%22.50
%22.50
%22.50
%14.75
%7.75
%0.80
%3.01
%6.19
%100

�إرث عبداهلل را�شد �أبونيان
�إرث عبداهلل را�شد �أبونيان
�إرث عبداهلل را�شد �أبونيان
-

امل�صدر :ال�شركة

5.5بتاريخ 1424/11/09هـ (املوافق 2004/01/01م) ،قرر ال�شركاء يف ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى (� )70.000.000سبعني مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى
( )1.400.000مليون و�أربعمائة �ألف ح�صة نقدية مت�ساوية القيمة مع تخفي�ض قيمة كل ح�صة �إلى ( )50خم�سني ريال �سعودي للح�صة الواحدة ،ومت ا�ستيفاء
الزيادة وقدرها ( )35.000.000خم�سة وثالثون مليون ريال من الر�صيد االحتياطي النظامي مبقدار (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف ريال
�سعودي وح�ساب ر�صيد الأرباح املبقاة مبقدار (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي ،وقد وزعت احل�ص�ص بني ال�شركاء على النحو
التايل:
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جدول  :33هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 2004م
املالك

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة الواحدة
(ريال �سعودي)

الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

�شركة املهنا التجارية

315.000

50

15.750.000

%22.50

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

315.000

50

15.750.000

%22.50

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

315.000

50

15.750.000

%22.50

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

206.500

50

10.325.000

%14.75

-

عبدالكرمي حمد املعجل

108.500

50

5.425.000

%7.75

-

�سعد عبداهلل �أبونيان

11.136

50

556.800

%0.80

-

ريا�ض عبداهلل �أبونيان

42.160

50

2.108.000

%3.01

-

�شركة �إبراهيم �أبونيان و�إخوانه

86.704

50

4.335.200

%6.19

-

الإجمايل

1.400.000

-

70.000.000

%100

-

امل�صدر :ال�شركة

6.6بتاريخ 1427/05/21هـ (املوافق 2006/06/17م) ،حتولت ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة وفق ًا لقرار اجلمعية الت�أ�سي�سية للتحول حيث بلغ ر�أ�س املال
( )200.000.000مائتان مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )20.000.000ع�شرين مليون �سهم قيمة كل �سهم ( )10ع�شرة رياالت �سعودية حيث مت تقييم ال�شركة
عن طريق احت�ساب متو�سط كل من (�أ) التكلفة التاريخية املعدلة للأ�صول الثابتة املعاد تقدير قيمتها و(ب) القيمة املرجحة للعوائد امل�ستقبلية التقديرية لل�شركة
وقد نتج عن هذا التقييم ر�سملة مبلغ ( )85.709.403خم�سة وثمانون مليون و�سبعمائة وت�سع �آالف و�أربعمائة وثالثة ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى ر�سملة ر�صيد
الأرباح املبقاة مببلغ ( )39.290.597ت�سعة وثالثني مليون ومائتني وت�سعني �ألف وخم�سمائة و�سبعة وت�سعني ريال �سعودي ،و�ضخ مبلغ نقدي قدره ()5.000.000
خم�سة ماليني ريال �سعودي �سدد نقد ًا من قبل ال�شركاء ،وقد مت احل�صول على موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على ذلك �آنذاك ،لي�صبح بذلك امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني لل�شركة على النحو التايل:

جدول  :34هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 2006م
الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

�شركة املهنا التجارية

4.500.000

10

45.000.000

%22.50

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

4.500.000

10

45.000.000

%22.50

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

4.500.000

10

45.000.000

%22.50

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

2.950.000

10

29.500.000

%14.75

-

عبدالكرمي بن حمد املعجل

1.550.000

10

15.500.000

%7.75

-

�سعد بن عبداهلل �أبونيان

159.080

10

1.590.800

%0.80

-

ريا�ض بن عبداهلل �أبونيان

602.280

10

6.022.800

%3.01

-

�شركة �إبراهيم بن عبداهلل �أبونيان و�إخوانه

1.238.640

10

12.386.400

%6.19

-

الإجمايل

20.000.000

-

200.000.000

%100

-

املالك

عدد الأ�سهم

قيمة ال�سهم الواحد
(ريال �سعودي)

امل�صدر :ال�شركة

7.7بتاريخ 1428/08/26هـ (املوافق 2007/09/08م) ،قرر ال�شركاء يف ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم
�إلى ( )30.000.000ثالثني مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل ومت ا�ستيفاء الزيادة وقدرها ( )100.000.000مائة مليون ريال من الأرباح املبقاة مبقدار
(� )94.688.533أربعة وت�سعني مليون و�ستمائة وثمانية وثمانني �ألف وخم�سمائة وثالثة وثالثني ريال �سعودي واالحتياطات مبقدار ( )5.311.467خم�سة ماليني
وثالثمائة و�إحدى ع�شر �ألف و�أربعمائة و�سبعة و�ستني ريال �سعودي ،ومت توزيع الأ�سهم يف ال�شركة �إثر ذلك كما يلي:

جدول  :35هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 2007م
عدد الأ�سهم

قيمة ال�سهم الواحد
(ريال �سعودي)

الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

�شركة املهنا التجارية

6.750.000

10

67.500.000

%22.50

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

6.750.000

10

67.500.000

%22.50

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

6.750.000

10

67.500.000

%22.50

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

4.425.000

10

44.250.000

%14.75

-

عبدالكرمي بن حمد املعجل

2.325.000

10

23.250.000

%7.75

-

املالك
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املالك

عدد الأ�سهم

قيمة ال�سهم الواحد
(ريال �سعودي)

الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

ريا�ض بن عبداهلل �أبونيان

903.420

10

9.034.200

%3.01

-

�شركة �إبراهيم بن عبداهلل �أبونيان و�إخوانه

2.096.580

10

20.956.800

%6.99

�شراء �أ�سهم �سعد بن
عبداهلل �أبونيان

الإجمايل

30.000.000

-

300.000.000

%100

-

امل�صدر :ال�شركة

8.8بتاريخ 1429/09/10هـ (املوافق 2008/09/10م) ،قرر ال�شركاء يف ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى (� )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي مق�سم
�إلى (� )40.000.000أربعني مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،ومت ا�ستيفاء الزيادة وقدرها
( )100.000.000مائة مليون ريال كالتايل� )96.561.811( )1 :ستة وت�سعون مليون وخم�سمائة وواحد و�ستني �ألف وثمامنائة و�إحدى ع�شر ريال من الأرباح
املبقاة )3.438.189( )2 ،ثالثة ماليني و�أربعمائة وثمانية وثالثني �ألف ومائة وت�سعة وثمانني ريال من االحتياطي النظامي ،ومت توزيع الأ�سهم يف ال�شركة �إثر
ذلك كما يلي:

جدول  :36هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 2008م
الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

�شركة املهنا التجارية

9.000.000

10

90.000.000

%22.50

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

9.000.000

10

90.000.000

%22.50

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

9.000.000

10

90.000.000

%22.50

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

5.900.000

10

59.900.000

%14.75

-

عبدالكرمي بن حمد املعجل

3.100.000

10

31.000.000

%7.75

-

ريا�ض بن عبداهلل �أبونيان

1.204.560

10

12.045.600

%3.01

-

�شركة �إبراهيم بن عبداهلل �أبونيان و�إخوانه

2.795.440

10

27.945.400

%6.99

-

الإجمايل

40.000.000

-

400.000.000

%100

-

املالك

عدد الأ�سهم

قيمة ال�سهم الواحد
(ريال �سعودي)

امل�صدر :ال�شركة

9.9بتاريخ 1430/11/28هـ (املوافق 2009/11/16م) ،قرر ال�شركاء يف ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى ( )508.000.000خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي
مق�سم �إلى ( )50.800.000خم�سني مليون وثمامنائة �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،ومت ا�ستيفاء الزيادة
وقدرها ( )108.000.000مائة وثمانية مليون ريال بتحويل كامل القر�ض احل�سن الذي قدمه ال�شركاء لتمويل ح�صة ال�شركة يف زيادة ر�أ�س مال ال�شركة التابعة
بتاريخ 1430/10/11هـ (املوافق 2009/09/30م) من ( )150.000.000مائة وخم�سني مليون ريال �سعودي �إلى ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال
�سعودي ،ومت توزيع الأ�سهم يف ال�شركة �إثر ذلك كما يلي:

جدول  :37هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 2009م
الإجمايل
( ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

�شركة املهنا التجارية

11.430.000

10

114.300.000

%22.50

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

11.430.000

10

114.300.000

%22.50

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

11.430.000

10

114.300.000

%22.50

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

7.493.000

10

74.930.000

%14.75

-

عبدالكرمي بن حمد املعجل

3.937.000

10

39.370.000

%7.75

-

ريا�ض بن عبداهلل �أبونيان

1.529.791

10

15.297.910

%3.01

-

�شركة �إبراهيم بن عبداهلل �أبونيان و�إخوانه

3.550.209

10

35.502.090

%6.99

-

الإجمايل

50.800.000

-

508.000.000

%100

-

املالك

عدد الأ�سهم

قيمة ال�سهم الواحد
(ريال �سعودي)

امل�صدر :ال�شركة
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1010بتاريخ  2يونيو 2012م ،باعت �شركة �إبراهيم بن عبداهلل �أبونيان و�إخوانه جميع �أ�سهمها على امل�ساهمني يف ال�شركة كل وفق ن�سبته يف ر�أ�س املال ،ومت توزيع الأ�سهم
يف ال�شركة �إثر ذلك كما يلي:

جدول :38هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة يف عام 2012م
عدد الأ�سهم

قيمة ال�سهم الواحد
(ريال �سعودي)

الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

مالحظات

�شركة املهنا التجارية

12.288.816

10

122.888.160

%24.19

-

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

12.288.816

10

122.888.160

%24.19

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.288.816

10

122.888.160

%24.19

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

8.056.002

10

80.560.020

%15.86

-

عبدالكرمي بن حمد املعجل

4.232.815

10

42.328.150

%8.33

-

ريا�ض بن عبداهلل �أبونيان

1.644.735

10

16.447.350

%3.24

-

الإجمايل

50.800.000

-

508.000.000

%100

-

املالك

امل�صدر :ال�شركة

1111بتاريخ 2015/03/22م ،باعت �شركة املهنا التجارية ( )2.457.764مليونني و�أربعمائة و�سبعة وخم�سني �ألف و�سبعمائة و�أربعة و�ستني �سهم ًا �إلى عبدالعزيز
عبداهلل املهنا و( )2.457.763مليونني و�أربعمائة و�سبعة وخم�سني �ألف و�سبعمائة وثالثة و�ستني �سهم ًا �إلى �إبراهيم عبداهلل املهناء و( )2.457.763مليونني
و�أربعمائة و�سبعة وخم�سني �ألف و�سبعمائة وثالثة و�ستني �سهم ًا �إلى مهنا عبداهلل املهنا ،ومت توزيع الأ�سهم يف ال�شركة �إثر ذلك كما يلي:

جدول :39هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة كما يف 2015/03/22م
عدد الأ�سهم

قيمة ال�سهم الواحد
(ريال �سعودي)

الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

12.288.816

10

122.888.160

%24.19

-

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.288.816

10

122.888.160

%24.19

-

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

8.056.002

10

80.560.020

%15.86

-

�شركة املهنا التجارية

4.915.526

10

49.155.260

%9.68

بيع جزء من ح�ص�صها

عبدالكرمي بن حمد املعجل

4.232.815

10

42.328.150

%8.33

-

عبدالعزيز عبداهلل املهنا

2.457.764

10

24.577.640

%4.84

�شراء جزء من ح�ص�ص
�شركة املهنا التجارية

�إبراهيم عبداهلل املهناء

2.457.763

10

24.577.630

%4.84

�شراء جزء من ح�ص�ص
�شركة املهنا التجارية

مهنا عبداهلل املهنا

2.457.763

10

24.577.630

%4.84

�شراء جزء من ح�ص�ص
�شركة املهنا التجارية

ريا�ض بن عبداهلل �أبونيان

1.644.735

10

16.447.350

%3.24

-

الإجمايل

50.800.000

-

508.000.000

%100

-

املالك

مالحظات

امل�صدر :ال�شركة

4 44 444 44المساهمون الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس المال
فيما يلي تفا�صيل امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون �أكرث من  %5من ر�أ�س مال ال�شركة:

جدول  :40تفا�صيل امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون �أكرث من  %5من ر�أ�س مال ال�شركة قبل وبعد االكتتاب
بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
م

امل�ساهم

عدد الأ�سهم
املبا�شرة*

عدد الأ�سهم
غري املبا�شرة

الن�سبة

1

�شركة را�شد
عبدالرحمن
الرا�شد و�أوالده

12.288.816

-

%24.19

122.888.160

2

�شركة عبدالقادر
املهيدب و�أوالده

12.288.816

-

%24.19

122.888.160
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القيمة (ريال
�سعودي)

عدد الأ�سهم غري
املبا�شرة

الن�سبة

القيمة (ريال
�سعودي)

عدد الأ�سهم
املبا�شرة*
8.600.961

-

%16.93

86.009.610

8.600.961

-

%16.93

86.009.610

بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
م

امل�ساهم

عدد الأ�سهم
املبا�شرة*

عدد الأ�سهم
غري املبا�شرة

الن�سبة

3

�شركة املعجل
للتجارة
واملقاوالت

8.056.002

-

%15.86

80.560.020

4

�شركة املهنا
التجارية

4.915.526

-

%9.68

49.155.260

3.440.384

5

عبدالكرمي حمد
املعجل

4.232.815

-

%8.33

42.328.150

2.962.556

-

6

�سعد �إبراهيم
املعجل**

-

4.471.081

%8.80

44.710.811

-

3.129.757

%6.16

7

�صالح �إبراهيم
املعجل***

-

3.584.921

%7.06

35.849.210

-

2.509.445

%4.94

25.094.445

8

�شركة �سليمان
عبدالقادر
املهيدب
و�شركاه*****

-

3.152.081

%6.20

31.520.810

-

2.206.457

%4.34

22.064.569

9

�سليمان
عبدالقادر
املهيدب******

-

2.843.177

%5.60

28.431.770

-

1.990.224

%3.92

19.902.240

10

�شركة عماد
عبدالقادر
املهيدب
و�شركاه****

-

3.152.081

%6.20

31.520.810

-

2.206.457

%4.34

22.064.569

11

عماد عبدالقادر
املهيدب******

-

2.843.177

%5.60

28.431.770

-

1.990.224

%3.92

19.902.240

12

�شركة ع�صام
عبدالقادر
املهيدب
و�شركاه****

-

3.152.081

%6.20

31.520.813

-

2.206.457

%4.34

22.064.569

13

ع�صام
عبدالقادر
املهيدب*******

-

2.840.025

%5.59

28.400.250

-

1.988.018

%3.91

19.880.180

القيمة (ريال
�سعودي)

عدد الأ�سهم
املبا�شرة*

عدد الأ�سهم غري
املبا�شرة

الن�سبة

القيمة (ريال
�سعودي)

5.638.409

-

%11.11

56.384.090

-

%6.77

34.403.840

%5.83

29.625.560
31.297.570

امل�صدر :ال�شركة
*وت�شمل تلك الأ�سهم �أ�سهم �ضمان ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة التي مت تخ�صي�صها من قبل امل�ساهمني البائعني لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني (ما عدا حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز).
** الأ�سهم غري املبا�شرة ل�سعد �إبراهيم املعجل عن طريق متلكه  %55.50يف �شركة املعجل للتجارة واملقاوالت.
*** الأ�سهم غري املبا�شرة ل�صالح �إبراهيم املعجل عن طريق متلكه  %44.50يف �شركة املعجل للتجارة واملقاوالت.
**** الأ�سهم غري املبا�شرة لكل من �شركة �سليمان عبدالقادر املهيدب و�شركاه و�شركة عماد عبدالقادر املهيدب و�شركاه و�شركة ع�صام عبدالقادر املهيدب و�شركاه عن طريق متلك كل منها  %25.65يف �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده.
***** الأ�سهم غري املبا�شرة ل�سليمان عبدالقادر املهيدب عن طريق متلكه ن�سب يف ال�شركات امل�ساهمة يف �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده كالتايل %90.2 :يف �شركة �سليمان عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،و  %2.5يف �شركة عماد عبدالقادر
املهيدب و�شركاه ،و  %2.5يف �شركة ع�صام عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،و %27يف �شركة �أموال الأجيال التجارية ،و %5يف �شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شركائها.
****** الأ�سهم غري املبا�شرة لعماد عبدالقادر املهيدب عن طريق متلكه ن�سب يف ال�شركات امل�ساهمة يف �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده كالتايل %90.2 :يف �شركة عماد عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،و  %2.5يف �شركة �سليمان عبدالقادر
املهيدب و�شركاه ،و  %2.5يف �شركة ع�صام عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،و %27يف �شركة �أموال الأجيال التجارية.
******* الأ�سهم غري املبا�شرة لع�صام عبدالقادر املهيدب عن طريق متلكه ن�سب يف ال�شركات امل�ساهمة يف �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده كالتايل %90.1 :يف �شركة ع�صام عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،و  %2.5يف �شركة �سليمان
عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،و  %2.5يف �شركة عماد عبدالقادر املهيدب و�شركاه ،و %27يف �شركة �أموال الأجيال التجارية.

4 44 444 44نظرة عامة عن المساهمين البائعين غير األفراد
فيما يلي نبذة موجزة عن امل�ساهمني البائعني من ال�شركات (من امل�ساهمني غري الأفراد):
شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده هي �شركة تو�صية ب�سيطة م�سجلة يف الدمام بال�سجل التجاري رقم  2051000019بتاريخ 1376/08/11هـ (املوافق 1957/03/13م)
بر�أ�س مال وقدره ( )29.000.000ت�سعة وع�شرون مليون ريال �سعودي.
ويرتكز ن�شاط �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده احلايل على مقاوالت عامة للمباين ومتلك احل�ص�ص (�سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل ال�شركات الأخرى يف
جمموعتها) يف �شركات تعمل يف املجاالت الرئي�سية التالية:
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جتارة اجلملة والتجزئة يف املنتجات الغذائية حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة الأغذية الفاخرة و�شركة الرا�شد للأغذية.
الن�شاطات ال�صناعية ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة ال�شفاء ل�صناعة احلقن الطبية وال�شركة الوطنية لإنتاج فـر�ش الدهان
والنظافة وال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية وامليكانيكية املحدودة.
اخلدمات املالية ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها البنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك العربي الوطني و�شركة اليمامة لال�ستثمار
والتق�سيط.
اال�ستثمار والتطوير العقاري ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة مدى ال�شرقية للتطوير العقاري و�شركة فنادق الدمام و�شركة
دانة اخلليج لل�سياحة و�شركة جنان العقارية و�شركة م�شاريع الأرجان.
املقاوالت ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة الرا�شد للتجارة واملقاوالت.
ال�صحة وتكنولوجيا املعلومات ،حيث ت�ساهم يف �شركة اخلليج للكمبيوتر واملعدات الإلكرتونية و�شركة الفـلك للمعـدات والتجهيـزات الإلكرتونية و�شركة املبادرات
للمعلومات واالت�صاالت و �شركة العناية والعلوم الطبية.

ويجوز ل�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده وفق ًا لعقد ت�أ�سي�سها �أن ت�ساهم يف ر�أ�س مال ال�شركات التابعة لها بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على هذه ال�شركات ،كما يجوز لها
�أن متتلك �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �شركات �أخرى قائمة �أو تندمج معها.
وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية ال�شركاء يف �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده:

جدول  :41هيكل ملكية ال�شركاء يف �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده
اال�سم

الن�سبة

 -1عبدالعزيز را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

� -2صالح را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

 -3عبداملح�سن را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

 -4عبداملنعم را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

 -5عبدالرحمن را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

� -6سلوى را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%2.67

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

شركة المهنا التجارية

�شركة املهنا التجارية هي �شركة ت�ضامنية م�سجلة يف الريا�ض بال�سجل التجاري رقم  1010056270بتاريخ 1405/02/05هـ (املوافق 1984/10/30م) ،بر�أ�س مال وقدره
(� )4.000.000أربعة ماليني ريال �سعودي.
تت�ضمن �أن�شطة هذه ال�شركة جتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء واملواد ال�صحية والكهربائية ومعدات البناء واملقاوالت املعمارية والإن�شائية والطرق والكباري واملعدات
ال�صناعية وبيع و�شراء وت�أجري العقارات والأرا�ضي.
وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية ال�شركاء يف �شركة املهنا التجارية:

جدول  :42هيكل ملكية ال�شركاء يف �شركة املهنا التجارية
اال�سم

الن�سبة

 -1حممد عبداهلل �إبراهيم املهنا

%50

 -2عبدالرحمن عبداهلل �إبراهيم املهنا

%50

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده هي �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف الدمام بال�سجل التجاري رقم  2050009333بتاريخ 1400/09/17هـ (املوافق 1980/07/29م) ،بر�أ�س
مال وقدره ( )1.000.000.000مليار ريال �سعودي.
ويرتكز ن�شاط �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده احلايل على امل�ساهمة ومتلك احل�ص�ص (�سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل ال�شركات الأخرى يف جمموعتها) يف
�شركات تعمل يف املجاالت الرئي�سية التالية:
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جتارة اجلملة والتجزئة يف املنتجات الغذائية ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة �صافوال للأغذية و�شركة ن�ستله ال�سعودية
و�شركة ديل مونتي و�شركة املها للتوزيع و�شركة رمي راي�س ملز.







الن�شاطات ال�صناعية ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة بوان و�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية وال�شركة املتحدة لل�صناعات
التعدينية و�شركة جمموعة كابالت الريا�ض و�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية وال�شركة العربية للأنابيب و�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة الورق.
اخلدمات املالية ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها البنك ال�سعودي الربيطاين و�شركة �أموال اخلليج و�شركة ج�سور القاب�ضة.
اال�ستثمار والتطوير العقاري ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها ال�شركة الأولى للتطوير العقاري و�شركة رافال للتطوير العقاري و�شركة
�إعمار ال�شرق الأو�سط و�شركة ال�شامية للتطوير العقاري وال�شركة املتحدة للأ�سواق املركزية.
املقاوالت ،حيث متتلك �شركة املهيدب للمقاوالت وت�ساهم يف ال�شركة اللطيفية للتجارة واملقاوالت.
الطاقة واخلدمات ،حيث ت�ساهم يف ال�شركة العربية للمياه والطاقة (�أكوا القاب�ضة).

ويجوز ل�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي �أن ت�ساهم يف ر�أ�س مال ال�شركات التابعة لها بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على هذه ال�شركات ،كما يجوز لها �أن
متتلك �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �شركات �أخرى قائمة �أو تندمج معها.
وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية امل�ساهمني يف �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده:

جدول  :43هيكل ملكية امل�ساهمني يف �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده
اال�سم

الن�سبة

� -1شركة �سليمان عبدالقادر املهيدب و�شركاه� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%25.65

�سليمان عبدالقادر املهيدب

%90.20

عماد عبدالقادر املهيدب

%2.50

ع�صام عبدالقادر املهيدب

%2.50

م�صعب �سليمان املهيدب

%0.60

�أحمد �سليمان املهيدب

%0.60

عبداحلميد �سليمان املهيدب

%0.60

حممد �سليمان املهيدب

%0.60

عبدالقادر �سليمان املهيدب

%0.60

عبداملح�سن �سليمان املهيدب

%0.60

نورة �سليمان املهيدب

%0.60

ل�ؤل�ؤة �سليمان املهيدب

%0.60

� -2شركة عماد عبدالقادر املهيدب و�شركاه� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%25.65

عماد عبدالقادر املهيدب

%90.20

�سليمان عبدالقادر املهيدب

%2.50

ع�صام عبدالقادر املهيدب

%2.50

عبداهلل عماد املهيدب

%0.80

رمي عماد املهيدب

%0.80

عبد العزيز عماد املهيدب

%0.80

عبدالرحمن عماد املهيدب

%0.80

خالد عماد املهيدب

%0.80

نوف عماد املهيدب

%0.80

� -3شركة ع�صام عبدالقادر املهيدب و�شركاه� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%25.65

ع�صام عبدالقادر املهيدب

%90.10

�سليمان عبدالقادر املهيدب

%2.50

عماد عبدالقادر املهيدب

%2.50

�سارة ع�صام املهيدب

%0.70

نورة ع�صام املهيدب

%0.70

لولوة ع�صام املهيدب

%0.70
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اال�سم

الن�سبة

حممد ع�صام املهيدب

%0.70

دانة ع�صام املهيدب

%0.70

عبدالقادر ع�صام املهيدب

%0.70

دمي ع�صام املهيدب

%0.70

� -4شركة �أموال الأجيال التجارية� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%5

�سليمان عبدالقادر املهيدب

%27

عماد عبدالقادر املهيدب

%27

ع�صام عبدالقادر املهيدب

%27

لولوه �سليمان �صالح املديهيم

%5

عواطف عبدالقادر املهيدب

%3.50

مرمي عبدالقادر املهيدب

%3.50

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%3.50

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%3.50

� -5شركة لولوه �سليمان �صالح املديهيم و�شركائها� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%4.75

لولوه �سليمان �صالح املديهيم

%95

�سليمان عبدالقادر املهيدب

%5

� -6شركة مرمي عبدالقادر املهيدب و�شركائها� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%3.325

مرمي عبدالقادر املهيدب

%94

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%2

عواطف عبدالقادر املهيدب

%2

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%2

� -7شركة هيفاء عبدالقادر املهيدب و�شركائها� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%3.325

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%94

مرمي عبدالقادر املهيدب

%2

عواطف عبدالقادر املهيدب

%2

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%2

� -8شركة عواطف عبدالقادر املهيدب و�شركائها� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%3.325

عواطف عبدالقادر املهيدب

%94

مرمي عبدالقادر املهيدب

%2

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%2

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%2

� -9شركة متا�ضر عبدالقادر املهيدب و�شركائها� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

%3.325

متا�ضر عبدالقادر املهيدب

%94

مرمي عبدالقادر املهيدب

%2

هيفاء عبدالقادر املهيدب

%2

عواطف عبدالقادر املهيدب

%2

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة
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%100

شركة المعجل للتجارة والمقاوالت

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت هي �شركة ت�ضامنية م�سجلة يف الريا�ض بال�سجل التجاري رقم  1010063525بتاريخ 1407/01/16هـ (املوافق 1986/09/21م) بر�أ�س مال
وقدره ( )21.250.000واحد وع�شرون مليون ومائتان وخم�سون �ألف ريال �سعودي.
�أحد �أن�شطة ال�شركة الأ�سا�سية هي اال�ستثمار حيث �أن لل�شركة ا�ستثمارات عديدة يف عدة جماالت كال�صناعة والعقار ومواد البناء وال�صحة والتعليم والت�أمني وامل�صرفية واملواد
اال�ستهالكية وخدمات الطاقة والتطوير العقاري يف �شركات �سعودية وخليجية وعربية.
وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية ال�شركاء يف �شركة املعجل للتجارة واملقاوالت:

جدول  :44هيكل ملكية ال�شركاء يف �شركة املعجل للتجارة واملقاوالت
الن�سبة

اال�سم
� -1صالح عبدالعزيز �إبراهيم املعجل

%44.50

� -2سعد �إبراهيم عبدالعزيز املعجل

%55.50
%100

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

ويرتكز ن�شاط �شركة املعجل للتجارة واملقاوالت احلايل على جتارة مواد البناء ومتلك احل�ص�ص (�سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل ال�شركات الأخرى يف جمموعتها)
يف �شركات تعمل يف املجاالت الرئي�سية التالية:







الن�شاطات ال�صناعية ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة �صناعات الرباليت ال�سعودية و�شركة البال�ستيك املتحدة و�شركة
اليمامة لل�صناعات احلديدية وال�شركة املتحدة لل�صناعات التعدينية و�شركة م�صانع اليمامة للجرانيت والرخام و�شركة �إ�سمنت املدينة وال�شركة العربية للأنابيب
و�شركة اخلزف للأنابيب وال�شركة العربية لل�صناعات الدقيقة.
اخلدمات املالية والت�أمني واال�ستثمار ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة �أك�سا للت�أمني التعاوين و�شركة اال�ستثمارات التقنية
و�شركات ا�ستثمارية �أخرى.
اال�ستثمار والتطوير العقاري ،حيث ت�ساهم يف عدد من ال�شركات يف هذا القطاع ومن �ضمنها �شركة بيان العقارية و�شركة موطن العقارية و�شركة اليمامة لال�ستثمار
والتطوير العقاري و�شركة اخلرب لتطوير امل�شاريع.
الطاقة واخلدمات ،حيث ت�ساهم يف �شركة الت�صنيع وخدمات الطاقة.
التعليم والتدريب ،حيث ت�ساهم يف �شركة البعد العاملي.

ويجوز ل�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت �أن ت�ساهم يف ر�أ�س مال ال�شركات التابعة لها بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على هذه ال�شركات ،كما يجوز لها �أن متتلك �أ�سهم �أو ح�ص�ص
يف �شركات �أخرى قائمة �أو تندمج معها.
4 44 444 44لمحة عن الشركة التابعة
ت�أ�س�ست �شركة اليمامة حلديد الت�سليح التابعة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة (وهي �شركة تابعة ل�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية ومملوكة منها بن�سبة  ،)%72.5وقد
�سجلت يف ال�سجل التجاري يف الريا�ض برقم  1010184297وتاريخ 1423/12/17هـ (املوافق 2003/02/18م) .ثم حتولت ال�شركة التابعة بعد ذلك �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة
مبوجب القرار الوزاري رقم (/205ق) بتاريخ 1435/08/25هـ (املوافق 2014/06/23م) ،ومت ت�سجيل ال�شركة التابعة بنف�س اال�سم ورقم ال�سجل التجاري وفق ًا لقرار ال�شركاء
املثبت لدى كاتب العدل بتاريخ 1435/03/13هـ (املوافق 2014/01/14م) .ويقع املقر الرئي�س لل�شركة مبدينة الريا�ض ،ولها فرع واحد يف ينبع يتمثل يف م�صنع حلديد الت�سليح
افتتح بتاريخ 1426/11/05هـ (املوافق 2005/12/07م).
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )30.000.000ثالثني مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،ومت توزيع �أ�سهم ال�شركة التابعة �أثر ذلك كما يلي:

جدول  :45هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة التابعة
املالك

عدد الأ�سهم

قيمة ال�سهم الواحد (ريال
�سعودي)

الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

21.750.000

10

217.500.000

%72.50

�شركة الفوزان القاب�ضة

4.560.000

10

45.600.000

%15.20

�صالح بن را�شد الرا�شد

1.095.000

10

10.950.000

%3.65

عبداملح�سن بن را�شد الرا�شد

1.095.000

10

10.950.000

%3.65

حممد بن علي الوهيبي

1.500.000

10

15.000.000

%5

الإجمايل

30.000.000

-

300.000.000

%100
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4 44 44نظرة عامة عن الشركة ووحدات األعمال
4 44 444 44تاريخ الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة قبل خم�س وع�شرين عام ًا على يد جمموعة من رجال الأعمال ذوي اخلربة يف الن�شاط التجاري وال�صناعي وذلك بافتتاح م�صنع الأنابيب بجدة لإنتاج الفوارغ
احلديدية امللحومة بجميع �أنواعها املربعة والدائرية وامل�ستطيلة ،ومن خالل هذا امل�صنع انطلقت م�سرية النجاح والتو�سع يف �أعمال ال�شركة املرتكزة يف �صناعة املنتجات
احلديدية ،كما �أ�ضافت ال�شركة بعد خم�س �سنوات �أعمال الهياكل الفراغية �إلى ن�شاطاتها ،ومنت مبيعات ال�شركة يف هذين املجالني.
تو�سعت �أعمال ال�شركة كذلك بتد�شني م�صنع الأعمدة احلديدية بجدة وذلك عام 2005م خلدمة قطاع توزيع الكهرباء من خالل توريد الأعمدة احلديدية وملحقاتها املجلفنة،
وح�صلت على اعتماد ال�شركة ال�سعودية للكهرباء من �ضمن قائمة املوردين الذين تتعامل معهم لتوريد هذه املنتجات وذلك بتاريخ 1426/05/01هـ (املوافق 2005/06/08م).
كما تو�سعت �أعمال ال�شركة لت�شمل �إنتاج الأعمدة وال�سواري احلديدية املجلفنة لإنارة ال�شوارع وامليادين والطرق ال�سريعة .و�أ�ضافت ال�شركة ملنتجاتها ق�ضبان حديد الت�سليح
من خالل م�صنع اليمامة حلديد الت�سليح (التابع لل�شركة التابعة) يف ينبع باملنطقة الغربية للمملكة والذي بد�أ �إنتاجه يف �أغ�سط�س 2008م ،وتلى ذلك �إ�ضافة منتجات الأبراج
الكهربائية لنقل الطاقة الكهربائية ونقل موجات االت�صاالت وذلك يف الربع الأول من عام 2010م ،وقد ح�صلت ال�شركة على اعتماد ال�شركة ال�سعودية للكهرباء لت�صميم وت�صنيع
الأبراج بكافة �أنواعها خلدمة اجلهد العايل و فائق اجلهد.
كما تكللت النجاحات ال�سابقة لل�شركة با�ستمرارها بتنفيذ خططها التو�سعية للأن�شطة القائمة وذلك على مراحل ملواكبة الطلب املتزايد على منتجات ال�شركة واملدعوم بامل�شاريع
احلكومية ال�ضخمة حيث مت تد�شني التو�سعة الأولى مل�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام يف الربع الأول من عام 2013م واملرحلة الثانية – �أ يف الربع الثالث
من عام 2015م وجاري تنفيذ بقية املراحل خالل ال�سنوات القادمة ،كما ومت تد�شني تو�سعة م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها بجدة يف �إبريل 2014م بالإ�ضافة �إلى ت�شغيل
خط الت�شريح وجتديد خط �إنتاج الأنابيب الثاين مب�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بجدة يف 2015م ،وجاري حتديث خط الإنتاج الثالث وجتديد �سقف �صالة
الإنتاج والتخزين مل�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بجدة والتي من املتوقع االنتهاء منها خالل عام 2016م ،وبذلك يتم االنتهاء من جتديد خطوط م�صنع اليمامة
لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بجدة وا�ستكمال �أعمال ال�صيانة الرئي�سية ل�صاالت الإنتاج.
�إن التو�سع يف ن�شاط ال�شركة تبعه ات�ساع قاعدة العمالء الذين تتعامل معهم لت�شمل التجار واملقاولني وال�شركات واجلهات احلكومية وامل�صانع.
4 44 444 44ملخص زيادة رأس مال الشركة خالل السنوات الماضية
لقد �شهد ر�أ�س مال ال�شركة عدة تغريات على مدى ال�سنوات املا�ضية ح�سب ما يبينه اجلدول التايل:

جدول  :46ملخ�ص زيادة ر�أ�س مال ال�شركة خالل ال�سنوات املا�ضية
ر�أ�س املال بعد التغيري (ريال �سعودي)

قيمة احل�صة (ريال �سعودي)

م

الكيان القانوين

التاريخ

1

1409/06/01هـ (املوافق 1989/01/09م)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

5.100.000

100

2

1413/05/23هـ (املوافق 1992/11/18م)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

15.000.000

100

3

1414/07/19هـ (املوافق 1994/01/01م)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

35.000.000

100

4

1424/11/09هـ (املوافق 2004/01/01م)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

70.000.000

50

5

1427/05/21هـ (املوافق 2006/06/17م)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

200.000.00

10

6

1428/08/26هـ (املوافق 2007/09/08م)

�شركة م�ساهمة مقفلة

300.000.000

10

7

1429/09/10هـ (املوافق 2008/09/10م)

�شركة م�ساهمة مقفلة

400.000.000

10

8

1430/11/28ه ـ (املوافق 2009/11/16م)

�شركة م�ساهمة مقفلة

508.000.000

10
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4 44 444 44أهم التطورات

جدول � :47أهم التطورات التي �شهدتها ال�شركة خالل ال�سنوات املا�ضية
التاريخ

36

التطورات

1990م

افتتاح م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بجدة بطاقة �إنتاجية تبلغ  120.000طن �سنوي ًا

1996م

افتتاح م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الهياكل الفراغية) بجدة بطاقة �إنتاجية تبلغ  30.000طن �سنوي ًا

2003م

ت�أ�سي�س ال�شركة التابعة اليمامة حلديد الت�سليح

2005م

افتتاح م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها بجدة بطاقة �إنتاجية تبلغ  30.000طن �سنوي ًا

2006م

حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة

2008م

افتتاح م�صنع ال�شركة التابعة اليمامة حلديد الت�سليح بينبع بطاقة �إنتاجية تبلغ  600.000طن �سنوي ًا

2010م

افتتاح م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية بجدة بطاقة �إنتاجية تبلغ  30.000طن �سنوي ًا

التطورات

التاريخ
2013م

افتتاح م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام بطاقة �إنتاجية تبلغ  36.000طن �سنويا

2014م

االنتهاء من تو�سعة م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها بجدة لت�صل طاقته الإنتاجية �إلى  50.000طن �سنوي ًا

2015م

ت�شغيل خط �إنتاج الأنابيب املحدثة رقم ( )1و( )2وخط الت�شريح اجلديد ومبناه مب�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بجدة

2015م

ت�شغيل تو�سعة م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية لزيادة الطاقة الإنتاجية من  30.000طن �إلى  40.000طن

2015م

الت�شغيل التجريبي لتو�سعة م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام للمرحلة الثانية – �أ ورفع الطاقة الإنتاجية من  36.000طن �إلى  81.000طن

امل�صدر :ال�شركة

4 44 444 44نشاطات الشركة ووحدات األعمال
الشركة

تتكون �أن�شطة ال�شركة من (� )4أربعة وحدات �أعمال م�سجلة ب�سجالت فرعية وفق ن�شاطها ويرت�أ�س كل وحدة رئي�س م�س�ؤول عن �أعمالها ونتائجها وهي :وحدة �أعمال الأنابيب
ووحدة �أعمال الأعمدة احلديدية ووحدة �أعمال الهياكل الفراغية ووحدة �أعمال الأبراج الكهربائية (والتي ي�شكل كل م�صنع تابع لها فرع من فروع ال�شركة) بالإ�ضافة �إلى م�صنع
حديد الت�سليح يف ينبع الذي ي�شكل فرع لل�شركة التابعة (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح).
وترتكز �أن�شطة ال�شركة يف �إنتاج الأنابيب املربعة وامل�ستطيلة والدائرية احلديدية التي تنتجها وحدة �أعمال الأنابيب من خالل م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب)
باملدينة ال�صناعية الثانية بجدة وم�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) باملدينة ال�صناعية الثانية بالدمام ،و�إنتاج الهياكل الفراغية لأنظمة الأ�سقف احلديدية والتي
تنتجها وحدة الهياكل الفراغية من خالل م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الهياكل الفراغية) باملدينة ال�صناعية الثانية بجدة ،وتخدم �أن�شطة ال�شركة قطاع الكهرباء
والإنارة واالت�صاالت من خالل وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية والتي تنتج الأعمدة الكهربائية احلديدية املجلفنة امل�ستخدمة يف توزيع الكهرباء يف القرى والهجر من قبل ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء و�أعمدة الإنارة وال�صواري احلديدية املجلفنة وامل�ستخدمة يف �إنارة ال�شوارع والطرق ال�سريعة وامليادين ،كما تخدم وحدة �أعمال الأبراج نقل الكهرباء وموجات
االت�صاالت من خالل �إنتاج الأبراج احلديدية املجلفنة ،كما تت�ضمن �أن�شطة ال�شركة التابعة �إنتاج حديد الت�سليح من خالل م�صنعها يف ينبع.
وبالرغم من تواجدها القوي حالي ًا يف ال�سوق املحلي ونظر ًا ل�سمعة ال�شركة اجليدة يف ال�سوق من حيث جودة املنتجات وخدمة العمالء ف�إن خططها امل�ستقبلية تركز على زيادة
ح�ص�صها يف ال�سوق املحلي وا�ستك�شاف فر�ص جديدة يف الأ�سواق الأخرى وذلك بهدف زيادة ح�صتها يف ال�سوق والدخول يف �أ�سواق جديدة من خالل التو�سع يف م�صانعها القائمة
بالإ�ضافة �إلى �إقامة م�صانع جديدة ملنتجات احلديد.
ومن اجلدير بالذكر �أن ال�شركة لديها �سيا�سات و�إجراءات مكتوبة ومف�صلة متعلقة بعمليات �إنتاج وت�صنيع منتجاتها يف وحدات �أعمالها وم�صانعها املختلفة ،حيث يتم تطبيق هذه
ال�سيا�سات يف خطوط الإنتاج من قبل كافة وحدات الأعمال وم�صانعها لل�سنوات املالية الثالث املا�ضية وتتوافق مع معايري اجلودة العاملية ح�سب املنظمة الدولية للمعايري  -الآيزو
( .)ISOوتنفذ تلك ال�سيا�سات من خالل نظام تخطيط موارد املن�ش�آت ( )SAP ERPلإدارة املوارد كما يلي:










�إدارة امل�شرتيات :يتم �شراء املواد اخلام واملواد اال�ستهالكية �آلي ًا من خالل نظام ( )SAP ERPبدء ًا من طلب ال�شراء ومرور ًا باختيار املواد ح�سب جدول املوردين
املعتمدين و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وورود الب�ضاعة �إلى مواقع وحدات الأعمال.
ً
�إدارة املخازن :يتم ا�ستالم املواد من خالل �أوامر ال�شراء وم�ستندات ال�شحن ،و�إ�صدار �سندات با�ستالم الب�ضائع يف امل�ستودع �آليا مبتابعة فورية من الإدارة املالية
من خالل نظام (.)SAP ERP
تخطيط الإنتاج :برجمة الإنتاج وفق جداول زمنية حمددة (�شهرية و�أ�سبوعية ويومية) وموازنة الإنتاج بربط تلك اخلطة بالإنتاج وجداول ال�شحن مع توفر املرونة
الكافية ال�ستيعاب �أي تغيريات قد تطر�أ على ال�شحنات من خالل نظام (.)SAP ERP
�إدارة املوارد الب�شرية :تتم عمليات التوظيف ح�سب االحتياجات واملوازنة املدخلة من خالل نظام ( )SAP ERPبالإ�ضافة �إلى �صرف م�ستحقات العاملني من
مزايا وحقوق وربطها �آلي ًا مبلف العامل وامللف عام وق�سم الرواتب.
جدولة ال�صيانة :يتم برجمة ال�صيانة الوقائية من خالل نظام ( )SAP ERPلكل معدة ح�سب العمر الإنتاجي و�ساعات العمل بحيث يتم تقليل توقف العمل �إلى
امل�ستويات الدنيا مع تعديل فرتات ال�صيانة ح�سب التغريات التي تطر�أ على كل معدة.
مراقبة العمليات املالية :تتمكن الإدارة املالية من خالل نظام ( )SAP ERPمن مراقبة عمليات اال�ستالم وال�صرف والتح�صيل ومعامالت البنوك مع �إمكانية
اال�ستف�سار حلظي ًا عن �أي معلقات.
حتديد التكاليف :يتم حتديد تكاليف املواد اخلام ون�سبة العمالة واال�ستهالك والنفقات لكل منتج تقديري ًا ومن ثم احت�ساب التكلفة الفعلية والقيام باملقارنة بني
التكاليف التقديرية والفعلية وحتديد �أي انحرافات من خالل نظام (.)SAP ERP
متابعة املبيعات :يتم متابعة املبيعات من خالل نظام ( )SAP ERPح�سب برجمة مواعيد ال�شحن والإنتاج و�إدارة ال�شحن وذلك للت�أكد من الوفاء باملواعيد
املحددة مع العمالء والتن�سيق من خالل النظام لأي تغيريات قد تطر�أ يف مواعيد الإنتاج �أو ال�شحن.
�إدارة امل�شاريع :يتم �إدارة امل�شاريع ومتابعة وتعديل مواعيد بدء الإنتاج والدفعات وم�ستويات الإنتاج وخطابات ال�ضمان ب�شكل �آيل وذلك من خالل نظام (SAP
.)ERP

37

كما تعتمد ال�شركة �إجراءات داخلية مطبقة لبحث وتطوير العمليات واملنتجات ،وهي عبارة عن �سيا�سات و�إجراءات مكتوبة معتمدة من قبلها ومن قبل ال�شركة التابعة .وتهدف
هذه الإجراءات �إلى التايل:






الإنتاج الأمثل من خالل حتليل عملية الإنتاج والتعرف على جماالت التنمية.
تطبيق �أ�ساليب فعالة من حيث التكلفة لزيادة ربحية ال�شركة.
ت�صميم واختيار الآالت املنا�سبة ،واالعتماد على املكننة والتقنيات احلديثة وتركيب وت�شغيل م�صانع جديدة.
الت�أكد من �أن جميع املنتجات يتم ت�صنيعها داخل �إطار زمني منا�سب ،والتعرف على النوعية واملتطلبات املحددة من حيث التكلفة.
الت�أكد من �أن كل منتج يلبي الأنظمة البيئية واملتطلبات النظامية و�أعلى م�ستوى يف مراقبة اجلودة.

ويو�ضح اجلدول التايل نبذة عن م�صانع ال�شركة:

جدول  :48نبذة عن م�صانع ال�شركة
امل�صنع

املدينة

وحدة الأعمال

املوقع

الطاقة الإنتاجية
احلالية

املنتجات

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
– جدة

جدة

املدينة
ال�صناعية
الثانية

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية

الدمام

املدينة
ال�صناعية
الثانية

وحدة �أعمال الأنابيب

م�صنع اليمامة للأعمدة الكهربائية
وملحقاتها

جدة

اخلمرة

وحدة �أعمال الأعمدة

�أعمدة الكهرباء و�إنارة ال�شوارع وامليادين
والطرق ال�سريعة

م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة
الكهربائية

جدة

اخلمرة

وحدة �أعمال الأبراج

�أبراج نقل الطاقة الكهربائية واالت�صاالت

حالة الأر�ض

وحدة �أعمال الأنابيب

الفوارغ احلديدية املربعة وامل�ستطيلة
والدائرية

 150.000طن

وحدة �أعمال الهياكل
الفراغية

الأ�سقف احلديدية ثالثية الأبعاد

 50.000طن

م�ست�أجرة من الهيئة
ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق
التقنية

الفوارغ احلديدية املربعة وامل�ستطيلة
والدائرية الأنابيب ال�سوداء

 81.000طن

م�ست�أجرة من الهيئة
ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق
التقنية

 50.000طن

مملوكة لل�شركة

 40.000طن

مملوكة لل�شركة

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل نبذة عن م�صنع ال�شركة التابعة:

جدول  :49نبذة عن م�صانع ال�شركة التابعة
امل�صنع

املوقع

املدينة

الطاقة الإنتاجية
احلالية

املنتجات

حالة الأر�ض

ال�شركة التابعة
ينبع

م�صنع �شركة اليمامة حلديد الت�سليح

الهيئة امللكية بينبع

 600.000طن

حديد الت�سليح

م�ست�أجرة من الهيئة امللكية
بينبع

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية ال�سنوية وفق الرتاخي�ص ال�صناعية لكل م�صنع من م�صانع ال�شركة:

جدول  :50الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية املرخ�صة للمنتجات احلديدية لل�شركة
الطاقة الإنتاجية
الفعلية (بالطن)

الن�سبة من �إيرادات
ال�شركة املوحدة كما يف
 31مار�س 2015م

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
(الأنابيب والهياكل الفراغية)

جدة

510.000

150.000

%17

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
(الأنابيب)

الدمام

100.000

81.000

%5

1434/04/19هـ (املوافق 2013/03/01م)

م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة
الكهربائية

جدة

60.000

40.000

%11

1431/04/16هـ (املوافق 2010/04/01م)

م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها

جدة

62.000

50.000

%9

1426/08/27هـ (املوافق 2005/10/01م)

732.000

321.000

%100

ا�سم امل�صنع

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة
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املوقع

الطاقة الإنتاجية املرخ�صة
�سنوياً (بالطن)

تاريخ االفتتاح/بدء الإنتاج
1411/04/13هـ (املوافق 1990/11/01م)
1416/09/10هـ (املوافق 1996/01/31م)

جدول  :51الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية املرخ�صة للمنتجات احلديدية لل�شركة التابعة
ا�سم امل�صنع
م�صنع �شركة اليمامة حلديد الت�سليح

املوقع
ينبع

الطاقة الإنتاجية
املرخ�صة �سنوياً
(بالطن)

الطاقة الإنتاجية
الفعلية (بالطن)

1.200.000

600.000

تاريخ االفتتاح/بدء الإنتاج
1429/02/11هـ (املوافق 2008/02/18م)

امل�صدر :ال�شركة

املواد اخلام الرئي�سية لل�شركة وال�شركة التابعة هي كتل احلديد ولفات احلديد امل�سحوبة على ال�ساخن والزوايا وال�صاج احلديدي والزنك ،ويتم �شرا�ؤها من موردين حمليني
وخارجيني.
)أوحدة أعمال األنابيب

المصانع

تتكون وحدة �أعمال الأنابيب من فرعي ال�شركة يف الدمام وجدة الذين يخت�صان ب�إنتاج الفوارغ والأنابيب احلديدية بجميع �أنواعها (املربعة والدائرية وامل�ستطيلة) وذلك يف
م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) يف جدة والذي افتتح بتاريخ 1411/04/13هـ ( املوافق 1990/11/01م) وم�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب)
يف الدمام والذي افتتح بتاريخ 1434/04/19هـ (املوافق 2013/03/01م) ويغطيان كافة مناطق اململكة .وي�شتمل م�صنع جدة على �أربعة خطوط لت�شكيل الأنابيب وخط لق�ص
ال�صاج وخط لت�شريح لفات احلديد بطاقة �إنتاجية تبلغ  150.000طن �سنوي ًا ،وت�شمل خطوط ت�شكيل الأنابيب الأربعة على خط جديد مت ت�شغيله عام 2011م وقد مت االنتهاء
من جتديد خطني لت�شكيل الأنابيب وا�ستبدال خط الت�شريح القدمي بخط جديد وت�شغيلهم ،كما يجري حتديث خط �إنتاج الأنابيب الأخري (الثالث) والذي من املتوقع االنتهاء
منه يف يوليو 2016م بالإ�ضافة �إلى جتديد �سقف �صالة الإنتاج والتخزين واملتوقع االنتهاء منها يف 2016م .وي�شتمل م�صنع الدمام على خط لت�شريح لفات احلديد وخط لت�شكيل
الأنابيب بطاقة �إنتاجية تبلغ  36.000طن �سنوي ًا.
وقد مت تد�شني تو�سعة م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام املرحلة الثانية – �أ بت�شغيل خط ت�شكيل الأنابيب الثاين وت�شغيل �صالة التخزين الإ�ضافية يف يونيو
2015م مما زاد طاقة الإنتاج ال�سنوية للم�صنع من  36.000طن �سنوي ًا �إلى  81.000طن �سنوي ًا ابتداء من ال�سنة املالية 2016م .كما يتم حالي ًا جتميع العرو�ض وحتليلها فني ًا
متهيد ًا للرت�سية فيما يتعلق باملرحلة الثانية – ب من تو�سعة م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام لإنتاج الأنابيب ال�سوداء اخلا�صة ب�شبكات مكافحة احلريق
والهواء امل�ضغوط من خالل �إ�ضافة �آالت الت�شطيب ومعدات اختبارات ال�ضغط بطاقة �سنوية تبلغ  15.000طن لتزيد الطاقة اال�ستيعابية للم�صنع من  81.000طن �إلى 96.000
طن ،ومن املتوقع �إجناز هذه التو�سعة بنهاية عام 2016م.
وجاري حالي ًا تنفيذ املرحلة الثالثة لتو�سعة م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام من خالل �إ�ضافة خط �إنتاج للأنابيب مبقا�س  4-1بو�صة بقيمة  9ماليني
ريال ومن املتوقع ت�شغيله يف �سبتمرب 2016م ،مما �سريفع الطاقة الإنتاجية مب�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام من  96.000طن �إلى  141.000طن.
بالإ�ضافة �إلى �أنه جاري درا�سة التو�سع يف �إنتاج م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام ب�إ�ضافة �إنتاج الأنابيب املجلفنة بطاقة �إنتاجية �سنوية تبلغ 15.000
طن مما �سيزيد من قاعدة املنتجات بحلول عام 2019م.
المواد الخام المستخدمة يف عملية التصنيع

املادة اخلام الوحيدة الداخلة يف عملية الت�صنيع هي مادة احلديد ال�صلب ،م�صنعة بطريقة ال�سحب على ال�ساخن �أو م�سحوب ًا على البارد .ويكون على �شكل لفات ي�صل وزن اللفة
 30طن ًا وب�سماكات ما بني  1.0مم �إلى  8.0مم وبعر�ض ما بني  1.000مم �إلى  2.000مم وتطلب ح�سب املوا�صفات العاملية.
يتم توفري احلديد حملي ًا من �شركة �سابك ،كما تقوم ال�شركة با�سترياده من م�صادر عاملية متعددة مثل اليابان ورو�سيا وم�صر و�إيطاليا وتايوان وال�صني وذلك وفق ًا لل�سماكة
املطلوبة وال�سعر.
عمليات التصنيع

الت�شريح:
تبد�أ عملية الإنتاج بخط الت�شريح وذلك لإنتاج لفات ال�شرائح وفق مقا�سات و�سماكات حمددة لت�صنيع الفوارغ احلديدية وذلك ب�إدخال اللفات احلديدية (املواد اخلام) لهذا
اخلط والذي يتكون من اجلزء الأول من اخلط وهو ماكينة فتح اللفات وتليه ماكينة الت�شريح والتي تقوم بتقطيع احلديد �إلى �شرائح بطول اللفة ثم يتم �سحب ال�شرائح يف اجلزء
الأخري من اخلط �إلى ماكينة �إعادة لف ال�شرائح �إلى لفات وت�صل �سرعة هذا اخلط �إلى  120مرت ًا/الدقيقة وينتج اخلط ما بني � 40إلى  50طن/ال�ساعة.
الت�شكيل:
تتم عملية الت�شكيل على خط �إنتاج الأنابيب الذي يتكون من ماكينة فتح اللفات و�آلة الت�شكيل و�آلة التلحيم وحو�ض التربيد ومن�شار الق�ص و�آلة التعبئة والتغليف .يغذي اخلط
بال�شرائح وذلك بتحميلها على ماكينة فتح ال�شريحة لكي تقوم بتغذية خط الإنتاج .كما يتم يف بداية اخلط حلام وتو�صيل ال�شرائح ال�ستمرارية اخلط بال�سرعة املطلوبة ،يلي ذلك
ت�شكيل ال�شريحة على �شكل �أنابيب دائرية بوا�سطة �سل�سلة من الروالت تقوم بثني احلواف تدريجي ًا ،تقوم ماكينة اللحام الكهربائي ( )ERWبت�سخني احلواف لدرجة حرارة
عالية ت�صل �إلى  1.300درجة مئوية عن طريق احلث املغناطي�سي ويتم �ضغط احلواف بوا�سطة زوج من الروالت اجلانبية مع بع�ضها البع�ض لتتم عمليه اللحام ونظر ًا للحرارة
العالية بعد عملية اللحام يتم متريرها يف حو�ض ماء للتربيد.
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يتم ت�شكيل الأنبوب بح�سب القطر اخلارجي املطلوب واال�ستدارة ال�صحيحة بالن�سبة للأنابيب الدائرية� ،أما بالن�سبة للأنابيب املربعة وامل�ستطيلة فيتم ت�شكيلها يف هذا اجلزء من
اخلط بوا�سطة روالت رباعية م�صممة لكل مقا�س .بعد ذلك يتم الق�ص بوا�سطة من�شار ق�ص متحرك �إلى �أطوال ثابتة وحمددة.
بعد عملية التقطيع يتم جتميع الأنابيب مع بع�ضها ح�سب العدد املطلوب يف كل حزمة �أتوماتيكية ويتم تربيط الأنابيب مع بع�ضها عن طريق �شرائط تربيط حديدية ،يعمل اخلط
مبعدل �سرعة ما بني � 30إلى  100مرت/دقيقة بح�سب املقا�س وال�سماكة.
النقل والتوصيل

تقوم وحدة �أعمال الأنابيب بنقل منتجاتها �إلى عمالئها يف جميع �أنحاء اململكة عالوة على النقل الدويل لدول اخلليج وذلك عن طريق التعاقد مع �شركات النقل العاملة باململكة
حيث يقوم ق�سم ال�شحن بالتن�سيق مع ال�شركات املذكورة وطلب ال�سيارات ح�سب الوجهات املطلوب ال�شحن �إليها يومي ًا .و�أي�ض ًا يقوم الق�سم مبتابعة ال�شحن حتى الو�صول �إلى
وجهته.
اإلدارات الخاصة الداخلية التي تتألف منها الوحدة

يتوزع املوظفني العاملني يف هذه الوحدة على الإدارات الداخلية التالية:
الت�سويق واملبيعات :الإدارة املخت�صة مبتابعة ال�سوق وتلقي طلبات العمالء ومتابعتها حتى ا�ستالمها يف م�ستودعاتهم والعمل على �إيجاد عمالء جدد والبحث عن قنوات متنوعة
للت�سويق.
�إدارة الإنتاج :ير�أ�س هذه الإدارة مدير الإنتاج مب�ساعدة مهند�س تخطيط الإنتاج وم�شريف الإنتاج ومهمتهم و�ضع وتنفيذ خطط الإنتاج وتوفري جميع املقا�سات يف خمازن املنتج
النهائي .كما تقوم هذه الإدارة بالعمل على ا�ستمرار عمل خطوط الإنتاج بكفاءة كاملة واملحافظة على �سالمة العاملني.
ال�صيانة :يعمل يف هذه الإدارة مهند�سني وفنيني من ذوي الكفاءة واملهارة للمحافظة على ا�ستمرارية العمليات الإنتاجية واال�ستخدام الأمثل للآالت التابعة للوحدة.
املخازن وال�شحن :تخزين وتنظيم كل ما يلزم العمليات الإنتاجية و�شحن املنتج النهائي ملواقع العمل ويتم تنظيم ذلك با�ستخدام �أحدث برامج تخطيط موارد املن�ش�آت
(.)SAP ERP
مراقبة اجلودة :يتم مراقبة جميع الأعمال امل�شار �إليها �أعاله من قبل �إدارة اجلودة ل�ضمان ا�ستيفاء املنتجات للموا�صفات املطبقة و�ضمان ر�ضا العمالء .ويعمل جميع موظفي
الوحدة دوم ًا على ا�ستيفاء هذه املوا�صفات التي يطلبها العمالء .ويقوم ق�سم اجلودة ب�إجراء القيا�سات واالختبارات التالية:
1.1يتم عمل فحو�صات اللفات والت�أكد من ال�سماكة والعر�ض.
2.2قيا�س الأبعاد لل�شريحة قبل دخولها خط الإنتاج.
3.3فح�ص اللحام بالنظر واللم�س ،والت�أكد من اكتمال اللحام من الداخل.
4.4عمل اختبار الت�سطيح للأنابيب الدائرية ملعرفة قوة اللحام.
5.5قيا�س القطر اخلارجي واال�ستدارة بالن�سبة للأنابيب الدائرية.
6.6قيا�س �أبعاد املقطع املربع وامل�ستطيل والزوايا وال�سطح.
المنتجات والطاقة اإلنتاجية

لقد �أ�سهمت جمهودات ال�شركة خالل الثالث والع�شرين �سنة املا�ضية على �إنتاج �أنابيب ذات جودة عالية وفق املوا�صفات املحلية والعاملية وااللتزام بالتوريد للعمالء بخدمة
�سريعة ،بالإ�ضافة �إلى عالقتها القوية مع موردي املواد اخلام التي تدخل يف �إنتاج منتجاتها حملي ًا وعاملي ًا مما مكنها من اال�ستمرار يف التو�سع واملحافظة على ح�صة �سوقية تعادل
 %25.6كما يف عام 2014م يف ال�سوق ال�سعودي .كما �أن الطاقة الإنتاجية احلالية للوحدة تبلغ ( )231.000بعد �أن مت ت�شغيل م�شروع تو�سعة م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
(الأنابيب) بالدمام املرحلة الثانية – �أ لتبلغ الطاقة الإنتاجية يف م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام م�ستوى ( )81.000طن بتكلفة ()27.385.000
�سبعة وع�شرون مليون وثالثمائة وخم�سة وثمانون �ألف ريال ،ومن املتوقع �أن ترتفع الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية لت�صل �إلى ( )291.000طن بعد �إجناز كافة �أعمال التو�سيعات
املذكورة �أعاله يف عام 2019م.
وت�ستخدم منتجات الوحدة من الفوارغ والأنابيب احلديدية امللحومة و�ألواح ال�صاج يف الكثري من املجاالت ال�صناعية والت�شييدية كالإن�شاءات احلديدية ،والأعمال املعمارية
واملعدنية ،وال�سقاالت والدعائم احلديدية ،والأثاث املعدين ،واللوحات الدعائية ،والناقالت التجارية ،و�ألعاب الأطفال احلديدية.
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وت�شمل املنتجات حالي ًا على الفوارغ والأنابيب وال�صاج وفق ما يلي:

جدول  :52منتجات وحدة �أعمال الأنابيب
الو�صف

ال�سماكة

الأبعاد املقطعية

الفوارغ من احلديد امل�سحوب على ال�ساخن
مربع

 12 × 12مم �إلى 150 × 150مم

 1.2مم �إلى  8مم

م�ستطيل

 30 ×15مم �إلى 200 × 100مم

 1.2مم �إلى  8مم

دائري

 "1/2بو�صة �إلى  " 6بو�صة

 1.2مم �إلى  4مم

الفوارغ من احلديد امل�سحوب على البارد
مربع

 12 × 12مم �إلى 60 × 60مم

 0.4مم �إلى  2مم

م�ستطيل

 30 ×15مم �إلى 80 × 40مم

 0.4مم �إلى  2مم

دائري

 "1/2بو�صة �إلى  " 2بو�صة

 0.4مم �إلى  2مم

ال�صاج
ال�صاج امل�سحوب على البارد

من  1000×600مم �إلى  3250×1500مم

 0.4مم �إلى  2مم.

ال�صاج امل�سحوب على ال�ساخن

من  1000×600مم �إلى  3250×1500مم

 1.2مم �إلى  4مم.

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية احلالية والطاقة الإنتاجية امل�ستقبلية املتوقعة والإنتاج الفعلي لوحدة �أعمال الأنابيب:

جدول  :53الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية احلالية والطاقة الإنتاجية امل�ستقبلية املتوقعة والإنتاج الفعلي لوحدة �أعمال الأنابيب
الطاقة الإنتاجية (بالطن)

الطاقة الإنتاجية
امل�ستقبلية املتوقعة

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما
يف 2013م (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما
يف 2014م (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما
يف 2015م (بالطن)

جدة

150.000

150.000

139.711

146.184

134.000

الدمام

81.000

156.000

14.270

36.755

48.400

املجموع

231.000

306.000

153.981

182.939

182.400

امل�صنع

امل�صدر :ال�شركة

)أ وحدة أعمال األعمدة الحديدية

المصنع

تتكون وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية من فرع لل�شركة يف جدة يخت�ص ب�إنتاج الأعمدة احلديدية بجميع �أنواعها وذلك عرب م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها يف جدة افتتح
بتاريخ 1426/08/27هـ (املوافق 2005/10/01م) .وقد مت االنتهاء من م�شروع تو�سعة امل�صنع مل�ضاعفة الطاقة الإنتاجية لت�صل �إلى � 50ألف طن �سنوي ًا ومت ت�شغيل التو�سعة
بتاريخ 1435/06/01هـ (املوافق 2014/04/01م).
المواد الخام المستخدمة يف عملية التصنيع

ت�ستخدم الوحدة يف ت�صنيع الأعمدة لفات احلديد ال�صلب جهد  44و جهد  52ب�سماكات من  3.00ملم �إلى  7.00ملم وال�صاج ب�سماكة  35.00 – 20.00ملم لإنتاج الأعمدة
احلديدية لتوزيع الكهرباء والأعمدة احلديدية لإنارة ال�شوارع وال�صواري ولإنارة امليادين واملواقف والطرق ال�سريعة ،وي�ستخدم الزنك كمادة حماية �ضد ال�صد�أ.
يتم توفري لفات احلديد حملي ًا من �سابك وعاملي ًا من اليابان وكوريا وم�صر وتايوان و�أوروبا وال�صني ،كما يتم توفري ال�صاج من الهند وال�صني و�أوكرانيا والزنك من كوريا و�أوروبا
والهند.
ت�ستخدم الوحدة الزوايا احلديدية مقا�س  100×100ملم و�سماكة  10و  12ملم لإنتاج ملحقات �أعمدة التوزيع ح�سب موا�صفات و�شروط ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،ويتم توريد
الزوايا حملي ًا من �شركة �صلب باجلبيل وعاملي ًا من كوريا وتركيا وال�صني.
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عمليات التصنيع
ت�شتمل عملية ت�صنيع الأعمدة احلديدية وملحقاتها على عدة مراحل �إنتاجية خمتلفة مع االلتزام باجلودة العالية ودقة الت�صنيع بتكنولوجيا ال�سي �إن �سي (Computer
 )Numeric Controlوهي تقنية تتيح التحكم ب�أداء الآالت من خالل تزويدها بالأرقام املطلوبة كاملقا�سات والإحداثيات ،ويجدر التنويه �إلى �أن العمود هو عبارة عن متوازي
�أ�ضالع بطول معني و�أبعاد معينة يتم ثنيه وحلامه ب�شكل طويل وبعد ذلك يتم حلام قاعدة يف �أ�سفله لكي ي�سهل تثبيته يف القاعدة اخلر�سانية ،والعمليات الت�صنيعية كالتايل:

)أخطوط رئيسية:

1.1خط ق�ص ال�صاج �إلى �شكل م�ستطيل ( )Cut to length lineحيث يتم فرد لفات احلديد يف هذا اخلط وق�صها على الطول املطلوب بزاوية ق�ص معينة.
2.2خط ق�ص ال�صاج امل�ستطيل �إلى متوازي �أ�ضالع (�شبه منحرف) :يف هذه العملية يتم ق�ص ال�صاج من م�ستطيل �إلى متوازي �أ�ضالع فقط لكي ي�أخذ �شكل العمود.
3.3خطوط الثني :يتم يف هذه املرحلة كب�س وثني متوازي الأ�ضالع �إلى ال�شكل املطلوب (ثماين ،متعدد الأ�ضالع �أو دائري) ح�سب الطلب.
4.4خطوط اللحام :يف هذه العملية يتم حلام �أطراف العمود ب�شكل طويل.
5.5خطوط اال�ستعدال :خالل عملية اللحام ال�سابقة يتعر�ض العمود حلرارة اللحام من الأ�سفل وهذا ي�سبب عملية انحراف وي�أخذ العمود �شكل املوزة مما ي�ستوجب
ا�ستعدال ا�ستقامته عن طريق الكب�س الهيدروليكي يف هذه املرحلة.
6.6خطوط حلام القاعدة وق�ص فتحة الباب ( :)Robot Systemيتم خالل هذه العملية حلام قاعدة تثبيت العمود و�أي�ضا فتح باب امل�صهرات وذلك ب�شكل �آيل
متام ًا.
7.7خط اجللفنة بالتغطي�س:
يتم يف هذه العملية �إ�ضافة طبقه من الزنك على العمود وملحقاته وذلك حلمايته من ال�صد�أ والعوامل اخلارجية الأخرى ،وتتم عن طريق �أربعة مراحل:





مرحلة التعليق والتجهيز :وخاللها يتم جتهيز املواد وتعليقها يف الروافع ح�سب املطلوب.
مرحلة املعاجلة :وذلك بتغطي�س املنتجات يف �أحوا�ض الأ�سيد لكي يكون �سطح املنتج نظيف وجاهز للجلفنة.
مرحلة اجللفنة :وتتم بتغطي�س املنتجات يف حو�ض الزنك حتت درجة حرارة  450درجة مئوية لكي يتكون على �سطح املنتج طبقة من الزنك.
مرحلة الت�شطيب والتجهيز النهائي :ويتم فيها جتهيز املنتجات ب�شكل نهائي وتعبئتها ح�سب املطلوب.

)بخطوط مساعدة:

1.1خطوط الق�ص بالبالزما والغاز :يتم يف هذه اخلطوط ق�ص قواعد الأعمدة ح�سب الأبعاد املطلوبة و�أي�ض ًا ق�ص امللحقات وذلك عن طريق البالزما �أو الغاز.
2.2مكائن الكب�س الهيدروليكي :يتم يف هذه العملية ق�ص ملحقات �أعمدة التوزيع واملكائن عبارة عن مكب�س هيدروليكي مثبت عليه قالب ب�شكل املنتج املطلوب
3.3خطوط ق�ص الزوايا :يتم يف هذه اخلطوط ق�ص الزوايا ح�سب الأطوال املطلوبة لإنتاج ملحقات �أعمدة التوزيع .الزوايا تعترب منتج نهائي بعد عملية الق�ص يتم
جلفنته وتوريده مبا�شرة.
اإلدارات الداخلية الخاصة التي تتألف منها الوحدة

يتوزع املوظفني العاملني يف هذه الوحدة على الإدارات الداخلية التالية:
الت�سويق واملبيعات :تخت�ص هذه الإدارة مبتابعة ال�سوق وتلقي طلبات العمالء و�إدارة امل�شاريع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث برامج تخطيط موارد املن�ش�آت (.)SAP ERP
الت�صميم :تقوم هذه الإدارة ب�أعمال ت�صميم جميع الأعمدة وامللحقات طبق ًا للموا�صفات العاملية م�ستخدمة �أحدث الربامج اخلا�صة بالت�صميم
.)POLE. AutoCAD.SAG10

(Tekla Structure. PLS

التخطيط :تقوم هذه الإدارة بجدولة ومراقبة تنفيذ �أوامر الإنتاج مبا يحقق �أف�ضل ا�ستخدام للموارد املتاحة مع الوفاء مبواعيد الت�سليم املتفق عليها مع العمالء وذلك
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث برامج تخطيط موارد املن�ش�آت (.)SAP ERP
ال�صيانة :يعمل يف هذه الإدارة مهند�سون وفنيون من ذوي الكفاءة واملهارة للمحافظة على ا�ستمرارية العمليات الإنتاجية وحتقيق �أعلى ا�ستفادة من املعدات.
املخازن وال�شحن :تقوم هذه الإدارة بتخزين وتنظيم كل ما يلزم العمليات الإنتاجية و�شحن املنتج النهائي ملواقع العمل ويتم تنظيم ذلك با�ستخدام �أحدث برامج تخطيط موارد
املن�ش�آت (.)SAP ERP
مراقبة اجلودة :يتم مراقبة جميع الأعمال امل�شار �إليها �أعاله من قبل �إدارة اجلودة ل�ضمان ا�ستيفاء املنتجات للموا�صفات املطبقة و�ضمان ر�ضا العمالء .ويعمل جميع موظفي
الوحدة دوم ًا على ا�ستيفاء هذه املوا�صفات التي يطلبها العمالء.
المنتجات والطاقة اإلنتاجية

تخت�ص هذه الوحدة ب�إنتاج الأعمدة احلديدية وملحقاتها بجميع �أنواعها امل�ضلعة والأ�سطوانية لت�شمل �أعمدة توزيع الكهرباء ،و�أعمدة الإنارة ،و�صواري الإنارة ،والأعمدة
الديكورية وذلك من خالل فريق عمل متخ�ص�ص على �أعلى م�ستوى من الأداء واجلودة ووفق ًا للموا�صفات العاملية با�ستخدام �أحدث تقنيات الإنتاج .وقد �شاركت وحدة �أعمال
الأعمدة احلديدية يف �أهم امل�شاريع اال�سرتاتيجية باململكة التابعة لوزارة النقل ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ومنها م�شروع قطار احلرمني ،وم�شروع طريق مطار جنران،
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وم�شروع الطريق الدويل الربي الذي يربط مملكة البحرين واململكة ،بالإ�ضافة �إلى م�شاريع معظم الطرق الدائرية الرئي�سية باململكة.
ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية ال�سنوية والإنتاج الفعلي لوحدة �أعمال الأعمدة احلديدية كما يف 2013م و2014م و2015م:

جدول  :54الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية والإنتاج الفعلي لوحدة �أعمال الأعمدة احلديدية
ا�سم الوحدة

الطاقة الإنتاجية (بالطن)*

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2013م (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2014م (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2015م (بالطن)

وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية

50.000

28.575

33.021

33.109

امل�صدر :ال�شركة
*ارتفعت الطاقة الإنتاجية من � 30.000إلى  50.000اعتبار ًا من 1435/06/01هـ (املوافق 2014/04/01م).

)أوحدة أعمال األبراج الكهربائية

المصنع

تتكون وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية من فرع لل�شركة يف جدة الذي يخت�ص ب�إنتاج الأبراج احلديدية املجلفنة الالزمة خلطوط نقل الطاقة الكهربائية و�أبراج االت�صاالت وذلك
عرب م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية يف جدة افتتح بتاريخ 1431/03/19هـ (املوافق 2010/03/01م).
المواد الخام المستخدمة يف عملية التصنيع

ح�سب متطلبات كل م�شروع يتم حتديد املقا�سات واملوا�صفات املطلوبة للمواد اخلام وهي كما يلي:
1.1الزوايا من مقا�س  45*45ملم �سماكة  4ملم �إلى  250×250ملم �سماكة  35ملم (منخف�ض وعايل ال�صالبة).
2.2ال�صاج من �سماكة 2مم حتي �سماكة 40مم (منخف�ض وعايل ال�صالبة).
3.3الزنك.
4.4امل�سامري.
تقوم ال�شركة بتوفري مواد اخلام من املوردين املعتمدين من قبل �شركة اليمامة من ال�سوق املحلي (�شركة �صلب) كما تقوم بال�شراء �أي�ض ًا من الأ�سواق العاملية مثل كوريا وتركيا
و�أوكرانيا والهند.
عمليات التصميم

يتم ت�صميم الأبراج وفق متطلبات امل�شروع با�ستخدام �أحدث برامج الت�صميم ( )Tekla Structure. PLS Tower. AutoCAD and SAP ERPو التي يتم فيها
حتديد مقا�س الزوايا وال�صاج وامل�سامري املطلوبة لكل برج ،يلي ذلك جتهيز جدول الكميات للقطاعات احلديدية املطلوب جتهيزها من زوايا و�صاج وحتديد �أرقامها من خالل
برنامج تكال.
عمليات التصنيع

تتكون العملية الت�صنيعية من �أربع مراحل �أ�سا�سية كالتايل:
1.1تقطيع وتخرمي الزوايا وال�صاج :ت�ستخدم ماكينات الـ( )CNCلتقطيع وترقيم وتخرمي الزوايا وال�صاج وي�ستخدم برناجمي ()Minosse and Peddimat
لتحويل خمرجات برامج الت�صميم ّاليا �إلى برامج ت�شغيلية للماكينات ( )CAD to CAM offline programmingمما يحول دون �أي خط�أ ب�شري �أثناء
العمليات الت�صنيعية.
ً
2.2العمليات امل�ساعدة :يتم يف هذه املرحلة �إجراء بع�ض العمليات التكميلية لإعطاء اجلزء امل�صنع �شكله النهائي طبقا للر�سومات اخلا�صة بامل�شروع وهي كالآتي:
التحزيز ( )Notchingوت�شذيب احلواف ( )Heel cuttingوالثني ( )Bendingوالتلحيم (.)Welding
3.3اجللفنة :يتم �إعطاء املنتج طبقة حماية من الزنك ح�سب موا�صفة امل�شروع ويرتاوح �سمك طبقة اجللفنة من � 86إلى  130ميكرون من خالل تنظيفه وتغطي�سه يف
م�صهور الزنك عند درجة حرارة مئوية تبلغ  450درجة.
4.4التعبئة والتغليف :ح�سب موا�صفات امل�شروع ورغبة العميل يتم تعبئة وتغليف و�شحن املنتج النهائي.
5.5مراقبة اجلودة :تنق�سم عملية مراقبة اجلودة �إلى الآتي:
 فح�ص املواد اخلام عند اال�ستالم:
 يتم فح�ص مقا�سات املواد اخلام ومطابقتها مع �أوامر ال�شراء/متطلبات امل�شروع.
 يتم �أخذ عينات و�إجراء االختبارات الكيميائية وامليكانيكية ومطابقتها مع �أوامر ال�شراء/متطلبات امل�شروع.
 فح�ص دوري للمنتج �أثناء الت�صنيع واجللفنة:
 بعد عمل ( )SETUPللماكينات يتم فح�ص العينة الأولى للت�أكد من �سالمة برامج الت�شغيل ثم يتم �أخذ عينات دورية من املنتج �أثناء الت�صنيع والت�أكد
من مطابقتا للر�سومات الت�صنيعية�.أثناء عملية اجللفنة يتم عمل فح�ص ظاهري للم�شغوالت وقيا�س �سمك طبقة الزنك علي املعدن بوا�سطة جهاز
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( )Alcometerللت�أكد من مطابقتها ملوا�صفات امل�شروع كما يتم �إجراء اختبارات قيا�س درجة التما�سك بني املعدن وطبقة اجللفنة.
فح�ص ومراجعة �شاملة للمنتج اثناء عملية التعبئة والتغليف:

يتم عمل فح�ص ظاهري للمنتج والت�أكد من �سالمته من العيوب كما يتم �أخذ مقا�ساته والت�أكد من مطابقتها للر�سومات الت�صنيعية.
اإلدارات الداخلية الخاصة التي تتألف منها الوحدة

يتوزع املوظفني العاملني يف هذه الوحدة على الإدارات الداخلية التالية:
املبيعات و�إدارة امل�شاريع :تخت�ص هذه الإدارة بتلقي طلبات العمالء و�إدارة امل�شاريع با�ستخدام �أحدث برامج تخطيط موارد املن�ش�آت (.)SAP ERP
الت�صميم :تقوم هذه الإدارة ب�أعمال ت�صميم جميع الأبراج احلديدية مل�شاريع نقل الطاقة واالت�صاالت طبق ًا للموا�صفات العاملية وذلك با�ستخدام �أحدث الربامج اخلا�صة
بالت�صميم (.)Tekla Structure. PLS Tower. AutoCAD. SAG10
التخطيط ومراقبة الإنتاج :تقوم هذه الإدارة بجدولة ومراقبة تنفيذ امل�شاريع مبا يحقق اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة مع �أخذ مواعيد الت�سليم املتفق عليها مع العمالء بعني
االعتبار وذلك با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث برامج تخطيط موارد املن�ش�آت (.)SAP ERP
ال�صيانة :ويعمل يف هذه الإدارة مهند�سني وفنيني من ذوي الكفاءة واملهارة للمحافظة على ا�ستمرارية العمليات الإنتاجية وحتقيق �أعلى ا�ستفادة من املعدات.
املخازن وال�شحن :تخزين وتنظيم كل ما يلزم العمليات الإنتاجية و�شحن املنتج النهائي ملواقع العمل ويتم تنظيم ذلك با�ستخدام �أحدث برامج تخطيط موارد املن�ش�آت
(.)SAP ERP
مراقبة اجلودة :يتم كل ما �سبق حتت مراقبة �إدارة اجلودة ل�ضمان حتقيق املوا�صفات املطلوبة ور�ضا العمالء .ويعمل جميع موظفي الوحدة دوم ًا على ا�ستيفاء هذه املوا�صفات
التي يطلبها العمالء .وقد حازت وحدة الأبراج الكهربائية على �شهادة  ISO 9001:2008منذ 1430/10/21هـ (املوافق 2009/10/10م) وال�صاحلة حتى 1440/02/01هـ
(املوافق 2018/10/09م).
المنتجات والطاقة اإلنتاجية

تخت�ص هذه الوحدة يف ت�صنيع �أبراج نقل الطاقة الكهربائية بجميع �أنواعها وت�ستعمل لنقل الطاقة الكهربائية العالية والفائقة اجلهد حتي  380كيلو فولت وكذلك ت�صنيع �أبراج
االت�صاالت امل�ستخدمة يف بث �إ�شارات امليكروويف اخلا�صة ب�أجهزة االت�صاالت املحمولة ملختلف العمالء املحليني والدوليني يف اململكة وال�شرق الأو�سط .وقد قامت وحدة �أعمال
الأبراج الكهربائية بت�صنيع وتوريد الأبراج للعديد من امل�شاريع املهمة ،ومنها م�شروع القريات املرحلة الثانية ( 19.000طن) وحمطة �ضبا ( 12.000طن) وم�شروع اخلط
الوا�صل بني املحطة الرئي�سية يف برتو رابغ �إلى املحطة الفرعية يف املدينة باملنطقة الغربية ( 27.000طن).
ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية ال�سنوية والإنتاج الفعلي لوحدة �أعمال الأبراج الكهربائية كما يف و2013م و2014م و2015م:

جدول  :55الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية والإنتاج الفعلي لوحدة �أعمال الأبراج الكهربائية
ا�سم الوحدة

الطاقة الإنتاجية (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2013م (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2014م (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2015م (بالطن)

وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية

60.000

24.567

29.879

47.605

امل�صدر :ال�شركة

)أوحدة أعمال الهياكل الفراغية

المصنع

تتكون وحدة �أعمال الهياكل الفراغية �ضمن فرع ال�شركة يف جدة الذي يخت�ص ب�إنتاج مكونات املن�ش�آت الفراغية احلديدية بجميع �أنواعها وذلك عرب م�صنع واحد يف جدة افتتح
بتاريخ 1416/09/10هـ (املوافق 1996/01/31م) .وتعترب وحدة �أعمال الهياكل الفراغية رائدة يف جمال ت�صميم وت�صنيع وتركيب الهياكل الفراغية الالزمة وفق متطلبات
امل�شاريع باململكة.
المواد األولية المستخدمة يف عملية التصنيع

املواد الأولية الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع هي الأنابيب احلديدية والرباغي وال�صواميل والكرات احلديدية ب�أبعاد خمتلفة .يتم ا�سترياد الكرات والرباغي وال�صواميل
من خارج اململكة وفق ًا ملوا�صفات الت�صميم املعتمدة� .أما الأنابيب فيتم توريدها داخلي ًا يف ال�شركة �أو من م�صنعني حمليني.
عمليات التصنيع

تقوم وحدة الهياكل الفراغية بت�صميم وت�صنيع وتركيب الهياكل الفراغية ثالثية الأبعاد وفق ًا للت�صميم املعماري املطلوب ووفق ًا ملوا�صفات امل�شروع الإن�شائية.
1.1الت�صميم :يتم الت�صميم الهند�سي وفق ًا ملوا�صفات امل�شروع وبا�ستخدام الربامج احلديثة يف التحليل والت�صميم.
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2.2الت�صنيع :يتم ت�صنيع الكور وفق ًا للت�صميم املعتمد حيث يتم ا�ستخدام �آالت التخرمي لو�ضع الفتحات يف الكور بالزوايا والأقطار املطلوبة .كما يتم حلام نهايات
الأنابيب وتثبيت الرباغي فيها وفق الت�صميم املعتمد .بعد ذلك يتم دهان كافة املواد با�ستخدام البودرة وتتم معاجلتها بالفرن حراري ًا ثم يتم تغليفها و�شحنها �إلى
املوقع.
3.3الرتكيب :تقوم ور�شات وحدة الهياكل برتكيب املواد امل�صنعة يف املواقع لتتوافق مع املخططات الت�صميمية والتنفيذية املعتمدة حتت �إ�شراف مهند�سي الوحدة .كما
يتم �أي�ضا تركيب �أي مواد تغطية م�ستخدمة يف الت�صميم.
اإلدارات الداخلية الخاصة التي تتألف منها الوحدة

يتوزع املوظفني العاملني يف هذه الوحدة على الإدارات الداخلية التالية:
املبيعات :ترتكز عمليات مهند�سي الوحدة يف �إطار املبيعات علي ركنني الأول هو تلقي طلبات املقاولني لتقدمي �أف�ضل احللول الهند�سية واالقت�صادية مل�شاريعهم والثاين هو
التن�سيق مع �أ�صحاب امل�شاريع واملكاتب اال�ست�شارية لتطوير حلول الهياكل الفراغية املنا�سبة مل�شاريعهم.
الت�صميم :تقوم هذه الإدارة بت�صميم الهياكل الفراغية وفق ًا لأحدث املوا�صفات العاملية ( )ASTM. BS. AISC. ASCEوبا�ستخدام �أحدث برامج التحليل والت�صميم
الهند�سي (.)STADD. SAP. PROKON. ETABS
التخطيط :تقوم هذه الإدارة بو�ضع جداول زمنية مل�شاريع الوحدة للتن�سيق بني عمليات الت�صميم والت�صنيع والرتكيب مبا يحقق �أف�ضل ا�ستخدام للموارد ومبا يتوافق مع
متطلبات امل�شاريع.
الت�صنيع ومراقبة اجلودة :تقوم هذه الإدارة بعملية الت�صنيع وفق ًا للجداول الزمنية التي تتيح �أف�ضل ا�ستخدام للموارد وفق ًا ملتطلبات امل�شروع ومبا يتوافق مع متطلبات
اجلودة العالية .وقد حازت وحدة الهياكل على �شهادة  ISO 9001:2008منذ 1427/03/13هـ (املوافق 2006/04/11م) وال�صاحلة حتى 1439/10/07هـ (املوافق
2018/06/21م) ،ولديها نظام جودة معتمد وف ّعال يف جميع مراحل الت�صنيع كما �أن الوحدة معتمدة من �شركة �أرامكو ال�سعودية التي تقوم بزيارات دورية لتقييم معايري
اجلودة.
الرتكيب :تقوم هذه الإدارة بجدولة تركيب امل�شاريع وفق ًا ملتطلبات امل�شروع ومبا ي�ضمن اال�ستخدام الأمثل ملوارد ال�شركة.
المنتجات والطاقة اإلنتاجية

تخت�ص هذه الوحدة بت�صميم وت�صنيع وتوريد وتركيب الهياكل الفراغية على جميع �أنواعها لت�ستعمل يف م�شاريع البناء املختلفة .وت�شمل امل�شاريع التي �شاركت بها وحدة �أعمال
الهياكل الفراغية م�شروع �صالة املعار�ض التابع للغرفة التجارية بالريا�ض وم�شروع املبنى الرئي�سي جلامعة امللك �سعود ،وم�شروع مبنى املكتب الرئي�سي لهيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،وم�شروع تو�سعة املباين الطبية يف م�ست�شفى امللك خالد ،وم�شروع تطوير مطار جنران ،وم�شروع املدرجات الريا�ضية جلامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،وم�شروع
تظليل م�سبح الدالفني و�أ�سود البحر يف �أكواريوم جدة ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض م�شاريع نقاط التفتي�ش يف اململكة .تنتج وحدة �أعمال الهياكل الفراغية هياكل حديدية ثالثية الأبعاد
ت�شكل نظام �أ�سقف �إن�شائية حديدية تعطي م�سافات كبرية بني الأعمدة احلاملة لها لت�صل �إلى �أكرب من 75م وبتموجات معمارية لل�سقف ت�ستعمل �ضمن املن�ش�آت اخلر�سانية
واملعدنية يف م�شاريع البناء داخل اململكة .وب�سبب اعتماد الوحدة على م�شاريع البناء املختلفة ف�إن �إنتاجيتها من عام لآخر قد تختلف ح�سب عدد وحجم امل�شاريع التي مت �إر�سا�ؤها
على ال�شركة خالل ذلك العام.
4 44 444 44المبيعات والتسويق
يوجد لدى ال�شركة �أربعة وحدات �أعمال ا�سرتاتيجية رئي�سية كما تقدم ذكره وهي :وحدة �أعمال الأنابيب ووحدة �أعمال الأعمدة احلديدية ووحدة �أعمال الهياكل الفراغية ووحدة
�أعمال الأبراج الكهربائية .وكل وحدة من هذه الوحدات تخت�ص بت�صنيع حزمة من املنتجات احلديدية التي تباع يف الأ�سوق املحلية والإقليمية .واملحرك الرئي�سي للطلب على
هذه املنتجات هو قطاع البناء والإنفاق احلكومي على البنية التحتية ،حيث �أ�سهم الطلب القوي على هذه املنتجات والناجت عن امل�شاريع احلكومية يف احلفاظ على ا�ستمرارية
ومنو الطلب عليها.
وحدة أعمال األنابيب

تتكون مبيعات وحدة �أعمال الأنابيب ب�شكل رئي�سي من منتجات الفوارغ احلديدية والأنابيب عالية اجلودة .تت�أثر مبيعات هذه الوحدة ب�شكل �أ�سا�سي بالتوجهات ال�سائدة يف قطاع
البناء مبا يف ذلك �أن�شطة البنية التحتية اخلا�صة والعامة يف اململكة� .إن �أكرب عمالء وحدة �أعمال الأنابيب  -دون احل�صرـ جتار مواد البناء منها جهات ذات عالقة وهي �شركات
رائدة يف جتارة مواد البناء مثل �شركة املهنا التجارية وجمموعة املهنا للحديد (اململوكة من قبل �شركة املهنا التجارية وع�ضو جمل�س الإدارة ال�سيد مهنا املهنا) ،و�شركة م�صدر
ملواد البناء (املعروفة �سابق ًا ب�شركة املهيدب ملواد البناء واململوكة بالأغلبية من قبل �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده) ،و�شركة الفوزان ملواد البناء (اململوكة بالكامل من قبل
�شركة الفوزان القاب�ضة) ،و�شركات �أخرى مثل �شركة �أبوبكر باوزير و�شركائه ،و�شركة الراجحي للزخرفة واحلديد ،و�شركات ت�صنيع ال�سقاالت احلديدية وعلى ر�أ�سها �شركة
منار العمران للتجارة وال�صناعة املحدودة .وقد �ساهم كل من �شركة م�صدر ملواد البناء وجمموعة املهنا للحديد (اململوكة من قبل ع�ضو جمل�س الإدارة مهنا املهنا) و�شركة
املهنا التجارية بـ  %24و %19و %16من �إيراداتِ الوحدة خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م على التوايل (ملزيد من التفا�صيل عن تعامالت الأطراف ذات العالقة ،ف�ض ًال
راجع الق�سم رقم" 10-11العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة" من هذه الن�شرة) .وقد منت مبيعات هذه الوحدة خالل الفرتة من عام 2012م �إلى نهاية 2014م نظر ًا
ال�ستمرار ارتفاع الطلب وبداية الت�شغيل التجاري مل�صنع الأنابيب بالدمام بتاريخ 1434/04/19هـ (املوافق 2013/03/01م) .وقد �شكلت مبيعات وحدة �أعمال الأنابيب %26
من �إيرادات ال�شركة لعام 2013م ،و %24من �إيرادات ال�شركة لعام 2014م و %22من �إيرادات ال�شركة لعام 2015م .وتتميز منتجات الوحدة بال�سمعة املمتازة يف الأ�سواق املحلية
نظر ًا جلودة املنتجات وااللتزام بخدمة العمالء مما جعلها حتافظ على ح�صة  %23.4من ال�سوق املحلي ال�سعودي.
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وحدة أعمال األعمدة الحديدية

تت�ضمن الن�شاطات الرئي�سية لوحدة �أعمال الأعمدة احلديدية ت�صنيع الأعمدة احلديدية املجلفنة وملحقاتها وذلك خلدمة قطاع توزيع الكهرباء وقطاع �إنارة ال�شوارع واخلطوط
ال�سريعة وامليادين ،ويرتبط الطلب على منتجاتها بالن�شاط االقت�صادي يف اململكة وخ�صو�ص ًا قطاع البناء والبنية التحتية والكهرباء .ومن عمالء وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية
دون احل�صر ،ال�شركة ال�سعودية للكهرباء والتي تعد من عمالئها الرئي�سيني وكذلك املقاولني واملنفذين لأعمال الطرق مل�شاريع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية و�شركات التطوير
العقاري واملقاولني املنفذين لأعمال اخلطوط ال�سريعة لوزارة النقل .وقد منت مبيعات هذه الوحدة خالل الفرتة من عام 2012م �إلى نهاية 2014م نظر ًا لال�ستفادة الق�صوى من
الطاقة الإنتاجية للم�صنع القائم وقد مت ت�شغيل تو�سعة امل�صنع مب�ضاعفة طاقته الإنتاجية بتاريخ 1435/06/01هـ (املوافق 2014/04/01م) لتلبية الطلب املتنامي على منتجات
الوحدة واملدعوم بقوة الن�شاط االقت�صادي يف اململكة وخ�صو�ص ًا قطاع البناء والبنية التحتية .وقد �شكلت مبيعات وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية  %8من �إيرادات ال�شركة لعام
2013م ،و %9من �إيرادات ال�شركة لعام 2014م و %10من �إيرادات ال�شركة لعام 2015م.
وحدة أعمال األبراج الكهربائية

تتكون مبيعات وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية ب�شكل رئي�سي من �أبراج نقل الطاقة الكهربائية مبختلفة املوا�صفات والأحجام ،والتي تباع داخل اململكة ب�شكل �أ�سا�سي للمقاولني
املنفذين مل�شاريع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء .ويرتبط الطلب على منتجاتها با�ستمرارية قوة الإنفاق على قطاع �شبكات النقل والربط الكهربائي و�شبكات االت�صاالت ،وخ�صو�ص ًا
�شركات تقدمي اخلدمات العامة املحلية مثل ال�شركة ال�سعودية للكهرباء .وتعترب هذه الوحدة من �ضمن املوردين امل�ؤهلني املعتمدين م�سبق ًا لأبراج نقل الطاقة الكهربائية لدى
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء .وقد منت مبيعات هذه الوحدة خالل الفرتة من عام 2012م �إلى نهاية 2014م نظر ًا لبداية ت�شغيلها يف مار�س 2010م واحل�صول على اعتماد
منتجاتها على مراحل انتهاء ب�أبراج نقل الكهرباء خلطوط فائقة اجلهد والذي بدوره �أدى �إلى ارتفاع عدد الوحدات املباعة ،وحتر�ص الوحدة يف الفرتة احلالية اال�ستفادة
الق�صوى من قوة الطلب على الأبراج الكهربائية باململكة مع عدم �إغفال جاهزيتها للت�صدير لدول اخلليج و�شمال �أفريقيا .وقد �شكلت مبيعات وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية
 %7من �إيرادات ال�شركة لعام 2013م ،و %10من �إيرادات ال�شركة لعام 2014م و %11من �إيرادات ال�شركة لعام 2015م.
وحدة أعمال الهياكل الفراغية

لقد قامت هذه الوحدة بتنفيذ العديد من امل�شاريع ال�ضخمة والتي تتطلب حلول هند�سية معقدة مبناطق اململكة املختلفة من خالل التعاون مع �أكرب �شركات املقاوالت باململكة
وب�إ�شراف �أكرب �شركات ومكاتب اال�ست�شارات الهند�سية ذات اخلربة .واجلدير بالذكر ب�أن املحرك الرئي�سي للطلب على منتجات وحدة �أعمال الهياكل الفراغية هو �أن�شطة
البناء املتعددة يف امل�شاريع الإ�سكانية والتجارية وال�صناعية والتعليمية وال�صحية واملطارات وحمطات القطارات مبا يخدم عمالء ال�شركة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص وقد
منت قيمة العقود لهذه الوحدة خالل الفرتة من عام 2012م حتى نهاية 2014م نظر ًا ال�ستمرار ارتفاع الطلب من العمالء الرئي�سيني واحل�صول على عمالء جدد ولكن ت�أثرت
الإيرادات خالل عام 2013م ب�سبب �إعادة جدولة امل�شاريع (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 3معلومات عن ال�سوق والقطاع" من هذه الن�شرة)� .إن �أكرب عمالء وحدة �أعمال الهياكل
الفراغية هم �شركات املقاوالت التي تنفذ م�شاريع �ضخمة ت�ستلزم ت�صميم وت�صنيع وتركيب من�ش�آت حديدية كبرية احلجم .وقد �شكلت مبيعات وحدة �أعمال الهياكل  %0.8من
�إيرادات ال�شركة لعام 2013م ،و %1من �إيرادات ال�شركة لعام 2014م و %1من �إيرادات ال�شركة لعام 2015م.
4 44 444 44المشتريات والتوريد
تعتمد ال�شركة على عدد من املوردين املحليني والدوليني من �أجل توفري املواد اخلام الالزمة لت�صنيع كافة منتجاتها والتي ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر لفائف ال�صلب
املدرفلة على ال�ساخن وكتل ال�صلب وزوايا ال�صلب و�ألواح ال�صلب والزنك .وقد بلغت كميات املواد اخلام املوردة لل�شركة من قبل مورديها الأ�سا�سيني خالل عام املايل 2013م
( )222.175طن وخالل عام املايل 2014م ( )277.961طن وخالل عام املايل 2015م ( )531.349طن� .إن �شراء ال�شركة للمواد اخلام يتم عاد ًة التخطيط له �شهري ًا لل�ستة
�أ�شهر القادمة بناء على احتياجاتها خالل تلك الفرتة مع الأخذ بعني االعتبار فرتات املواد اخلام والتي ترتاوح ما بني ثالثة �إلى �أربعة �أ�شهر .وتعتمد ال�شركة على خربات الإدارة
العليا و�أع�ضاء جمل�س الإدارة العالية يف جمال �سوق احلديد حيث �أنهم ميثلون �أكرب �شركات جتارة احلديد ومواد البناء يف املنطقة ،من �أجل حتديد م�صادر و�أ�سعار وكميات
املواد اخلام الالزم �شرا�ؤها وتنا�سبها مع مبيعات ال�شركة خالل تلك الفرتة املعينة من الزمن .وقد �أن�ش�أ املجل�س جلنة خا�صة مب�شرتيات املواد اخلام مل�ساعدة �إدارة ال�شركة يف
البحث عن م�صادر ل�شراء املواد الأولية الالزمة لعملياتها الإنتاجية ب�أ�سعار تناف�سية ومراقبة �أر�صدة املواد الأولية بحيث �أن �أي طلبية للمواد اخلام تزيد عن (� )4أربعة ماليني
ريال �سعودي تخ�ضع ملوافقة جلنة م�شرتيات اخلامات (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-6-11عقود التوريد" من هذه الن�شرة).
وفيما يلي قائمة باملوردين الأ�سا�سيني للمواد اخلام لل�شركة من 2014/10/01م �إلى 2015/09/30م:

جدول  :56قائمة املوردين الأ�سا�سيني للمواد اخلام لل�شركة 2014/10/01م �إلى 2015/09/30م
املورد

الدولة *

�شركة ميتالونف�ست

رو�سيا

�شركة ماك�ستيل العاملية

ال�صني

�شركة ال�صلب املتحدة

ال�سعودية

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)

ال�سعودية

�شركة العزالدخيلة لل�صلب

م�صر

�شركة كارجيل العاملية للتجارة

تايوان

�شركة �سرف�ستال لت�صنيع ال�صلب

رو�سيا

�شركة نيوكور للتجارة

ال�صني
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املورد

الدولة *

�شركة �سوميتومو

اليابان

�شركة �سالزجيرت ماني�سمان

ال�صني

امل�صدر :ال�شركة
* الدولة املذكورة يف اجلدول هي الدولة التي يوجد فيها مقر املورد ولكن كما هو الواقع مع �شركات عاملية تخت�ص يف ت�صدير املواد اخلام ،منتجاتها قد ت�صدر من دول متعددة.

4 44 444 44إدارة المخزون والتوزيع
تدير ال�شركة خمزون منتجاتها �ضمن م�صانع ال�شركة بطريقتني .الأولى وت�شمل ت�صنيع املنتجات ملخزون �شهر وفق خطة املبيعات وذلك فيما يخ�ص �إنتاج مبيعات الأنابيب،
والطريقة الأخرى ح�سب الطلب وجداول التوريد للم�شاريع املتعاقد عليها وذلك فيما يخ�ص �إنتاج ال�شركة من الأعمدة احلديدية والأبراج الكهربائية والهياكل الفراغية وت�ستخدم
ال�شركة يف ذلك طريقة املتو�سط املرجح.
تقوم ال�شركة بتو�صيل جميع منتجاتها �إلى عمالئها عرب العديد من �شركات النقل املتخ�ص�صة التي تلتزم بتو�صيل املنتج من امل�صنع �إلى العميل وحتمل م�س�ؤولية �أي �ضرر ينجم
عن عملية النقل ،وكذلك من خالل �شركات النقل التي يتعامل معها العميل (للمزيد من التفا�صيل عن اتفاقيات خدمات ال�شحن ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 8-11اتفاقيات
خدمات ال�شحن" من هذه الن�شرة).
4 44 444 44االلتزام بأنظمة البيئة والصحة والسالمة
تعتقد ال�شركة ب�أنها ملتزمة بكافة معايري حماية البيئة وال�صحة وال�سالمة التي تخ�ضع لها مبوجب الأنظمة واللوائح ذات العالقة وذلك من خالل ح�صولها على كافة الت�صاريح
والرتاخي�ص ال�صادرة من اجلهات احلكومية التنظيمية .وحتر�ص ال�شركة على جتديد كافة تراخي�ص البيئة وال�سالمة اخلا�صة بجميع فروعها وم�صانعها ب�شكل دوري بنا ًء على
لوائح داخلية مت �إعدادها لهذا الغر�ض.
4 44 444 44إدارة الجودة
تقوم �إدارة ال�شركة بتحديد معايري جودة املنتجات التي �سيتم بيعها على العمالء من خالل فروع وم�صانع ال�شركة ،والت�أكد من مطابقتها ملعايري اجلودة العاملية ح�سب املنظمة
الدولية للمعايري  -الآيزو ( )ISOواملوا�صفات الفنية الوطنية املحددة من قبل هيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�سعودية وموا�صفات العمالء وامل�شاريع واملوا�صفات العاملية ذات
العالقة الأخرى ،حيث يتم �إعداد تقارير لقيا�س جودة املنتج وفح�ص العينات للت�أكد من جودتها ،ويتم �أي�ض ًا تطبيق �إجراءات الفح�ص الع�شوائي يف عمليات الت�سليم واال�ستالم
مما ي�ؤدي �إلى احلر�ص التام على ترتيب املعرو�ضات ونظافة البيئة املحيطة والتعامل مع العمالء باحرتافية كاملة.
4 4 4 444 44الموظفين
كما يف 1436/12/16هـ (املوافق 2015/09/30م) ،يبلغ �إجمايل عدد موظفي ال�شركة  1.051موظف ًا منهم  261موظف �سعودي و 790موظف غري �سعودي ،وتبلغ ن�سبة الإدارة
العليا واملدراء التنفيذيني بال�شركة حوايل  %4من �إجمايل القوة العاملة بال�شركة.
كما ت�صنف ال�شركة �ضمن النطاق الأخ�ضر املتو�سط وفق ُا لربنامج نطاقات لل�سعودة ،ويجري التوظيف يف ال�شركة مبا ين�سجم مع نظام العمل ،وال تتوقع ال�شركة �أي �أثر �سلبي
ناجت عن نظام الإقامة والعمل حيث �أن ال�شركة ملتزمة م�سبق ًا بالأنظمة اخلا�صة بذلك.
ويو�ضح اجلدول التايل �أعداد موظفي ال�شركة خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م:

جدول � :57أعداد موظفي ال�شركة خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م
املوظفني

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2015م

�سبتمرب 2014م

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

ال�سعوديون

235

%30

201

%28

261

%25

غري ال�سعوديون

543

%70

619

%72

790

%75

املجموع

778

%100

820

%100

1.051

%100

امل�صدر :ال�شركة
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جدول � :58أعداد موظفي ال�شركة موزعون على الإدارات والفروع خالل الأعوام 2013م و 2014م و2015م
�سبتمرب 2013م

الإدارة

�سبتمرب 2015م

�سبتمرب 2014م

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

201

473

157

548

204

680

املبيعات والت�سليم

3

26

4

27

7

26

الإدارة العامة

31

44

40

44

50

84

�إجمايل املوظفني

235

543

201

619

261

790

الإنتاج

امل�صدر :ال�شركة

4 4 4 444 44التطلعات المستقبلية
ت�سعى ال�شركة وب�شكل م�ستمر �إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية وا�ستحواذها على ح�ص�ص �أكرب يف ال�سوق املحلي والأ�سواق الإقليمية وقد اعتمدت امل�شاريع التو�سعية التالية لتحقيق
�أهدافها بالإ�ضافة �إلى العديد من امل�شاريع حتت الدرا�سة:
تو�سعة م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) الواقع يف مدينة الدمام ب�إ�ضافة �إنتاج �أنابيب ال�ضغط ال�سوداء ومنتجات حديدية ب�إ�ضافة مكائن الإنتاج
الالزم ل�ضغط الأنابيب وجتهيز حوافها والذي من املتوقع �إمتام الأعمال فيه بنهاية عام 2016م.
ت�شغيل خط �إنتاج للأنابيب مبقا�س  4-1مب�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام والذي من املتوقع �إمتام الأعمال فيه وت�شغيله يف �سبتمرب 2016م.
ت�شغيل خط لإنتاج الأنابيب املجلفنة مب�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) بالدمام والذي من املتوقع �إمتام الأعمال فيه بحلول عام 2019م.
تو�سعة م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية لزيادة الطاقة الإنتاجية ال�سنوية �إلى  50.000طن وت�شغيله جتاري ًا خالل عام 2019م.
وكما ذكر �أعاله ،ف�سوف ينتج عن هذه امل�شاريع طرح منتجات جديدة وهي �أنابيب ال�ضغط ال�سوداء لزوم �أنظمة مكافحة احلريق و�شبكات �ضغط الهواء والأنابيب
املجلفنة.







ويو�ضح اجلدول التايل �أهم امل�شاريع احلالية لل�شركة و�إجمايل تكلفتها:

جدول � :59أهم امل�شاريع احلالية لل�شركة و�إجمايل تكلفتها
امل�شروع

الطاقة
الإنتاجية عند
البدء بالتو�سعة

الطاقة
الإنتاجية
املتوقعة

تاريخ بدء
تنفيذ
امل�شروع

تاريخ انتهاء
امل�شروع
التقديري*

�إجمايل تكلفة التو�سعة
التقديرية**

طريقة متويل التو�سعة
(التدفقات النقدية
اخلا�صة بال�شركة/
االقرتا�ض)

ن�سبة الإجناز كما يف
2015/09/30م

تو�سعة وحدة �أعمال الأنابيب
بالدمام املرحلة الثانية -ب

81.000

96.000

2014م

2016م

12.000.000

التدفقات النقدية اخلا�صة
بال�شركة /االقرتا�ض

%20

تو�سعة وحدة �أعمال الأنابيب
بالدمام املرحلة الثالثة � -أ

96.000

141.000

2014م

2016م

9.500.000

التدفقات النقدية اخلا�صة
بال�شركة /االقرتا�ض

مت التعاقد على توريد
اخلط

تو�سعة وحدة �أعمال الأنابيب
بالدمام املرحلة الثالثة  -ب

141.000

***141.000

2016م

2019م

31.500.000

التدفقات النقدية اخلا�صة
بال�شركة /االقرتا�ض

الدرا�سة املبدئية لل�سوق

حتديث وحدة �أعمال
الأنابيب بجدة

150.000

150.000

2015م

2016م

16.600.000

التدفقات النقدية اخلا�صة
بال�شركة

%20

تو�سعة م�صنع الأبراج
الكهربائية  -املرحلة الثانية

40.000

50.000

2016م

2019م

20.000.000

التدفقات النقدية اخلا�صة
بال�شركة

يف مرحلة �إعداد
الت�صاميم

امل�صدر :ال�شركة
* تواريخ انتهاء م�شاريع التو�سعة املدرجة يف اجلدول �أعاله هي تقديرية بحيث ميكن �أن تت�أثر اجلداول الزمنية للم�شاريع بعوامل عدة خارجة عن �سيطرة ال�شركة.
** تكلفة م�شاريع التو�سعة املدرجة يف اجلدول �أعاله هي تقديرية بحيث ميكن �أن تزيد �أو نتق�ص عن املبالغ املذكورة ب�سبب عوامل عدة قد ت�ؤثر على كل امل�شروع.
*** من املتوقع تو�سعة قاعدة املنتجات دون زيادة يف الطاقة الإنتاجية.
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4 44 44نظرة عامة عن الشركة التابعة
4 44 444 44ملكية الشركة التابعة
يبلغ ر�أ�س مال �شركة اليمامة حلديد الت�سليح التابعة احلايل ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )30.000.000ثالثني مليون �سهم عادي مدفوع
بالكامل بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،ومت توزيع �أ�سهم ال�شركة التابعة �إثر ذلك كما يلي:

جدول  :60هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة التابعة
قيمة ال�سهم الواحد (ريال �سعودي)

الإجمايل
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

21.750.000

10

217.500.000

%72.5

�شركة الفوزان القاب�ضة

4.560.000

10

45.600.000

%15.20

�صالح بن را�شد الرا�شد

1.095.000

10

10.950.000

%3.65

عبداملح�سن بن را�شد الرا�شد

1.095.000

10

10.950.000

%3.65

حممد بن علي الوهيبي

1.500.000

10

15.000.000

%5

الإجمايل

30.000.000

-

300.000.000

%100

املالك

عدد الأ�سهم

امل�صدر :ال�شركة

4 44 444 44نشاطات الشركة التابعة
المصنع

تتكون �أعمال حديد الت�سليح لدى ال�شركة التابعة التي تخت�ص ب�إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح من خط �إنتاج �ضمن م�صنع واحد حلديد الت�سليح افتتح بتاريخ
1426/11/05هـ (املوافق 2005/12/08م) يف مدينة ينبع مب�ساحة مليون مرت مربع .ويتكون خط ت�صنيع حديد الت�سليح اخلا�ص مب�صنع ال�شركة التابعة يف ينبع والذي مت
ت�شييده من قبل �شركة دانيلي الإيطالية وهي من ال�شركات الرائدة عاملي ًا يف هذا املجال ،من التايل:
1.1فرن ت�سخني الكتل احلديدية يعمل بالديزل والذي يقوم بت�سخني الكتل احلديدية �إلى  1.185درجة مئوية.
2.2خط الدرفلة ويتكون من  22من�صة درفلة ( )Standsويعمل ب�سرعات عالية.
3.3منطقة تهيئة املنتج النهائي والعد والرتبيط.
4.4املرافق امل�ساندة للخط:
�أ .حمطة معاجلة املياه والتربيد وهي ت�ستخدم لغر�ض تربيد معدات امل�صنع حيث يتم التخل�ص من احلمل احلرارى ملياه التربيد للهواء املحيط عن طريق تبخر
املياه يف �أبراج التربيد .وقد �صممت املحطة للعمل با�ستهالك �أقل للمياه.
ب .حمطة الهواء لت�شغيل اخلط وهي ت�ستخدم لإمداد خط الإنتاج والوحدات امللحقة بالهواء امل�ضغوط الالزم لت�شغيل عملية الإنتاج.
عملية التصنيع

تت�ضمن عملية ت�صنيع �أ�سياخ وق�ضبان حديد الت�سليح عملية ت�سخني كتل احلديد ومن ثم �سحب �أ�سياخ وق�ضبان احلديد بالدرفلة وق�صها بطول  12مرت �أو ب�أطوال �أخرى ح�سب
الطلب.
اإلدارات الخاصة بالشركة التابعة

يعمل موظفو ال�شركة التابعة يف الإدارات الآتية:
الت�سويق واملبيعات :الإدارة املخت�صة مبتابعة ال�سوق وتلقي طلبات العمالء و�إدارة امل�شاريع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث برامج تخطيط موارد املن�ش�آت (.)SAP ERP
تخطيط موارد املن�ش�آت :تقوم هذه الإدارة بجدولة ومراقبة تنفيذ الطلبات مبا يحقق �أعلى ا�ستخدام للموارد املتاحة مع الوفاء مبواعيد الت�سليم املتفق عليها مع العمالء وذلك
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث برامج تخطيط موارد املن�ش�آت (.)SAP ERP
ال�صيانة :هذه الإدارة جمهزة ب�أمهر املهند�سني والفنيني للمحافظة على ا�ستمرارية العمليات الإنتاجية وحتقيق �أعلى ا�ستفادة من املعدات وتوفري قطع الغيار للخط.
املخازن وال�شحن :تقوم هذه الإدارة بتخزين وتنظيم كل ما يلزم العمليات الإنتاجية وكذلك �شحن املنتج النهائي ملواقع الت�سليم ،ويتم تنظيم ذلك با�ستخدام �أحدث برامج
تخطيط موارد املن�ش�آت (.)SAP ERP
مراقبة اجلودة :يتم كل ما �سبق حتت مراقبة �إدارة اجلودة ل�ضمان حتقيق املوا�صفات املطلوبة ور�ضا العمالء .ويعمل اجلميع على حتقيق املوا�صفات املطلوبة مبا يحقق طلب
العميل.
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المنتجات والطاقة اإلنتاجية

وتنح�صر منتجات ال�شركة التابعة بحديد الت�سليح املدرفل على ال�ساخن عرب خط �إنتاج �ضمن م�صنعها القائم يف ينبع .وت�شرتي هذه ال�شركة مادة اخلام من كتل احلديد من
م�صادر خمتلفة من العامل .وترتاوح مقا�سات �أ�سياخ حديد الت�سليح من  8ملم �إلى  36ملم بح�سب طلب العميل .ويتم ت�صنيع حديد ت�سليح ال�شركة التابعة وفق ًا للموا�صفات
واملقايي�س املعتمد يف ال�سعودية ( )SASOوالأمريكية ( .)ASTMوت�ستخدم �أ�سياخ وق�ضبان حديد الت�سليح يف �أعمال الت�شييد والبناء واخلر�سانة امل�سلحة الداخلة يف ت�شييد
الأجزاء اخلر�سانية مثل الأعمدة والقواعد واجل�سور.
ويو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية ال�سنوية والإنتاج الفعلي لل�شركة التابعة كما يف 2013م و2014م و2015م:

جدول  :61الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية والإنتاج الفعلي لل�شركة التابعة
ا�سم الوحدة

الطاقة الإنتاجية اال�ستيعابية
ال�سنوية (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2013م (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2014م (بالطن)

الإنتاج الفعلي ال�سنوي كما يف
2015م (بالطن)

م�صنع حديد الت�سليح

600.000

385.169

457.006

526.250

امل�صدر :ال�شركة التابعة

4 44 444 44المبيعات والتسويق
�إن �أكرب عمالء ال�شركة التابعة – دون احل�صر – جهات ذات عالقة وهي �شركات رائدة يف جتارة اجلملة والتجزئة ملواد البناء مثل �شركة م�صدر ملواد البناء (املعروفة �سابق ًا
ب�شركة املهيدب ملواد البناء واململوكة بالأغلبية من قبل �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده) التي �ساهمت بـ  %30من �إيراداتِ ال�شركة التابعة خالل عام 2013م و %31من �إيراداتِ
ال�شركة التابعة خالل عام 2014م و %31من �إيرادات ال�شركة التابعة خالل عام 2015م ،و�شركة الفوزان ملواد البناء (اململوكة بالكامل من قبل �شركة الفوزان القاب�ضة) التي
�ساهمت بدورها بـ  %29من �إيرادات ال�شركة التابعة خالل عام 2013م و %30من �إيرادات ال�شركة التابعة خالل عام 2014م و %32من �إيرادات ال�شركة التابعة خالل عام
2015م ،بالإ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سة احلال املتحدة ملواد البناء و�شركة الرا�شد ملواد البناء (اململوكة بالكامل من قبل �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده) .وقد �شكلت مبيعات
ال�شركة التابعة  %58من �إيرادات ال�شركة لعام 2013م و %56من �إيرادات ال�شركة لعام 2014م و %55من �إيرادات ال�شركة لعام 2015م .وقد ت�أثرت مبيعات ال�شركة التابعة
بانخفا�ض الطلب خالل عام 2013م ب�سبب ت�أثر املقاولني املنفذين مل�شاريع البناء بحملة ت�صحيح �أو�ضاع العمالة الأجنبية وتباط�ؤ �إجناز تلك امل�شاريع ،بالإ�ضافة �إلى ازدياد حجم
الكميات امل�ستوردة من هذه املنتجات من اخلارج ب�أ�سعار تناف�سية.
4 44 444 44المشتريات والتوريد
تعتمد ال�شركة التابعة على عدد من املوردين العامليني من �أجل توفري املواد اخلام الالزمة لت�صنيع حديد الت�سليح (وهي الكتل احلديدية -البليت) .وقد بلغت كميات الكتل
احلديدية (البليت) امل�ستوردة من قبل ال�شركة التابعة من مورديها الأ�سا�سيني خالل عام املايل 2013م ( )390.847طن وخالل عام املايل 2014م ( )391.144طن وخالل
عام املايل 2015م ( )531.349طن� .إن �شراء ال�شركة التابعة للكتل احلديدية يتم عاد ًة التخطيط له �شهري ًا وملدة �ستة �أ�شهر مقدم ًا للإيفاء باحتياجاتها من هذه الكتل خالل
تلك الفرتة ومتا�شي ًا مع فرتات التوريد والتي ترتاوح بني �شهرين �إلى �أربعة �أ�شهر .وتعتمد ال�شركة التابعة على خربات الإدارة العليا و�أع�ضاء جمل�س الإدارة العالية يف جمال �سوق
احلديد حيث �أنهم ميثلون �أكرب �شركات جتارة احلديد ومواد البناء يف املنطقة ،من �أجل حتديد الكميات الالزمة من املواد اخلام خالل تلك الفرتة املعينة من الزمن .وقد �أن�ش�أت
ال�شركة التابعة جلنة خا�صة مب�شرتيات اخلامات م�ؤلفة من �أع�ضاء املجل�س والرئي�س التنفيذي لل�شركة التابعة وذلك مل�ساندة �إدارة ال�شركة يف البحث والتو�سع ودعم م�صادر
ال�شركة التابعة ل�شراء اخلامات الالزمة للعمليات الإنتاجية ب�أ�سعار تناف�سية ومراقبة �أر�صدة اخلامات (ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-6-11عقود التوريد" من هذه الن�شرة).
وفيما يلي قائمة باملوردين الأ�سا�سيني للمواد اخلام لل�شركة التابعة من 2014/04/30م �إلى 2015/04/30م:

جدول  :62قائمة املوردين الأ�سا�سيني للمواد اخلام لل�شركة التابعة 2014/04/30م �إلى 2015/04/30م
املورد

الدولة *

الن�سبة

�شركة ميتاليونف�ست

رو�سيا

%48.24

�شركة التهادن للتجارة

اململكة العربية ال�سعودية

%22.28

�شركة ماك�ستيل العاملية

الإمارات العربية املتحدة

%12.25

�شركة �سام�سوجن �سي �آند تي

كوريا

%6.76

�شركة �سوي�س لل�صلب

م�صر

%5.69

�شركة كارجيل العاملية

الواليات املتحدة الأمريكية

%3.83

�شركة تران�سيلز

اجلمهورية اللبنانية

%0.95

امل�صدر :ال�شركة التابعة
* الدولة املذكورة يف اجلدول هي الدولة التي يوجد فيها مقر املورد ولكن كما هو الواقع مع �شركات عاملية تخت�ص يف ت�صدير املواد اخلام ،منتجاتها قد ت�صدر من دول متعددة.
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4 44 444 44إدارة المخزون والتوزيع
تدير ال�شركة التابعة خمزون منتجاتها �ضمن امل�صنع اخلا�ص بها بطريقتني .الأولى ت�شمل ت�صنيع املنتجات ملخزون �شهر وفق خطة املبيعات فيما يخ�ص �إنتاج مبيعات ق�ضبان
الت�سليح ،والطريقة الأخرى ح�سب الطلب وجداول التوريد للم�شاريع املتعاقد عليها.
تقوم ال�شركة التابعة بتوزيع جميع منتجاتها �إلى عمالئها من خالل �شركات النقل املتخ�ص�صة التي تلتزم بتو�صيل املنتج من امل�صنع �إلى العميل وحتمل م�س�ؤولية �أي �ضرر ينجم
عن عملية النقل ،وكذلك من خالل �شركات النقل التي يتعامل معها العميل.
4 44 444 44االلتزام بأنظمة البيئة والصحة والسالمة
تعتقد ال�شركة التابعة ب�أنها ملتزمة بكافة معايري حماية البيئة وال�صحة وال�سالمة التي تخ�ضع لها وفق ًا للأنظمة واللوائح ذات العالقة وذلك بح�صولها على كافة الت�صاريح
والرتاخي�ص ال�صادرة من اجلهات احلكومية التنظيمية .وتقوم ال�شركة التابعة بتجديد كافة الرتاخي�ص البيئة وال�سالمة اخلا�صة مب�صنعها وذلك ب�شكل دوري بنا ًء على لوائح
داخلية مت �إعدادها لهذا الغر�ض.
4 44 444 44إدارة الجودة
تقوم �إدارة ال�شركة التابعة بتحديد معايري جودة املنتجات التي �سيتم بيعها على العمالء من خالل امل�صنع اخلا�ص بها ،والت�أكد من مطابقتها للمعايري العاملية واملوا�صفات
الفنية املحلية اخلا�صة بهيئة املوا�صفات واملقايي�س ال�سعودية ( )SASOواملوا�صفات واملقايي�س الأمريكية ( )ASTMومتطلبات العمالء وامل�شاريع ،حيث يتم �إعداد القوائم
لقيا�س تطوير اجلودة وفح�ص العينات للت�أكد من جودتها ،ويتم �أي�ض ًا تطبيق �إجراءات الفح�ص الع�شوائي يف عمليات الت�سليم واال�ستالم مما ي�ؤدي �إلى احلر�ص التام على ترتيب
املعرو�ضات ونظافة البيئة املحيطة والتعامل مع العمالء باحرتافية كاملة.
4 44 444 44الموظفين
كما يف 1436/12/16هـ (املوافق 2015/09/30م) ،يبلغ �إجمايل عدد موظفي ال�شركة التابعة  203موظف ًا منهم  51موظف �سعودي و 152موظف غري �سعودي ،وتبلغ ن�سبة
الإدارة العليا واملدراء التنفيذيني بال�شركة التابعة حوايل  %5.1من �إجمايل القوة العاملة لل�شركة التابعة .وقد قامت ال�شركة التابعة بتوطني الوظائف يف كافة املجاالت الإدارية
والفنية بكفاءات وطنية م�ؤهلة من خالل الربامج التدريبية داخل ال�شركة التابعة عرب التن�سيق املبا�شر مع املراكز التدريبية والكليات واملعاهد التقنية داخل وخارج مدينة ينبع
ال�صناعية.
وت�صنف ال�شركة التابعة �ضمن النطاق الأخ�ضر املتو�سط لربنامج نطاقات لل�سعودة ،ويجري التوظيف يف ال�شركة التابعة بالتما�شي مع نظام الكفالة ونظام العمل والعمال وال
تتوقع ال�شركة التابعة �أي �أثر �سلبي ناجت عن نظام الإقامة والعمل حيث �أن ال�شركة التابعة ملتزمة م�سبق ًا بالأنظمة اخلا�صة بذلك.
يو�ضح اجلدول التايل �أعداد موظفي ال�شركة التابعة خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م

جدول � :63أعداد موظفي ال�شركة التابعة خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م
�سبتمرب 2013م

املوظفني

�سبتمرب 2015م

�سبتمرب 2014م

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

ال�سعوديون

56

%27

51

%26

51

%25

غري ال�سعوديون

148

%73

144

%74

152

%75

املجموع

204

%100

195

%100

203

%100

امل�صدر :ال�شركة التابعة

جدول � :64أعداد موظفي ال�شركة التابعة موزعون على الإدارات خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م
الإدارة

�سبتمرب 2013م

�سبتمرب 2015م

�سبتمرب 2014م

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

الإنتاج

9

127

10

126

20

134

املبيعات والت�سليم

3

2

2

1

1

1

الإدارة العامة

44

19

39

17

30

17

�إجمايل املوظفني

56

148

51

144

51

152

امل�صدر :ال�شركة التابعة
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4 44 44الرسالة
ت�سعى ال�شركة �إلى م�ضاعفة قيمة ا�ستثمار امل�ساهمني عرب جذب ا�ستثمارات �إ�ضافية وحت�سني معايري الأداء املايل والعمل الد�ؤوب خلف�ض التكلفة واملخاطر وت�شجيع البحث
والتطوير امل�ستمر.
كما ت�سعى ال�شركة �إلى احلفاظ على وحت�سني عالقتها مع عمالئها من خالل اال�ستجابة ملتطلباتهم ب�أ�سعار تناف�سية وخلق جو عمل مريح يف ال�شركة وم�ساعدة الأفراد لتطوير
قدراتهم.

4 44 44الرؤية
تتطلع ال�شركة �إلى ت�شييد جتمع �صناعي لقيادة �صناعة املعادن يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا عرب اال�ستفادة من القيم واخلربات الذاتية مع الأخذ بعني االعتبار التزاماتها
جتاه املجتمع.

4 44 44االستراتيجية
تنتهج ال�شركة ا�سرتاتيجية العمل التالية:











تعزيز مركز ال�شركة التناف�سي عرب الرتويج لعالمتها التجارية وا�سمها يف ال�سوق املحلي واملنطقة.
تعزيز نطاق ونوعية املنتجات احلالية لل�شركة وال�شركة التابعة من خالل الرتكيز على تطوير املنتجات و�ضمان جودتها.
توثيق العالقة مع العمالء احلاليني بتلبية طلباتهم واحلفاظ يف ذات الوقت على �أعلى معايري اجلودة.
ا�ستعمال كامل الطاقات الإنتاجية احلالية وزيادتها لبع�ض املنتجات و�إ�ضافة منتجات جديدة مع العمل على دخول �أ�سواق �إ�ضافية خمتارة على م�ستوى اململكة
وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
موا�صلة حت�سني العمليات الت�شغيلية من خالل تر�شيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.
اال�ستثمار يف منتجات جديدة لتعزيز قيمة ال�شركة واال�ستفادة من مزاياها التناف�سية ا�ستكما ًال للمعرو�ض من منتجاتها.
توثيق العالقة مع املوردين احلاليني للمواد اخلام بااللتزام بتنفيذ العقود وتبادل املعلومات.
االطالع واملتابعة امل�ستمرة للتغيريات التي تطر�أ يف الأ�سواق العاملية واملحلية للمواد اخلام واال�ستغالل الأمثل لتلك التغريات يف حت�سني نتائج ال�شركة وخف�ض التكلفة.
 االهتمام امل�ستمر ب�إدارة املخازن من خالل التخطيط امل�ستمر بني �إدارة املواد واملبيعات ووحدات الت�صنيع.
االهتمام ب�إدارة ر�أ�س املال العامل وتوطيد ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املالية.

4 44 44نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
ترى ال�شركة �أنها تتمتع بنقاط القوة واملزايا التناف�سية التالية:
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حمفظة متنوعة وفريدة من املنتجات احلديدية التي ت�ساهم يف دعم ا�ستقرار النتائج املالية لل�شركة وال�شركة التابعة والتقليل من الأثر الذي ميكن �أن يرتتب عن
الدورات االقت�صادية ال�سلبية.
ا�ستخدام �أحدث معدات الت�صنيع والإنتاج يف مواقع ا�سرتاتيجية مميزة متلكها ال�شركة.
القوة املالية والأداء املميز لل�شركة وال�شركة التابعة.
املقدرة على املحافظة على الكفاءات الإدارية والفنية واملالية وتطويرها.
خربات وكفاءات فريق الإدارة العليا الكبرية واملميزة يف جمال �صناعة وجتارة احلديد وفهمهم العميق ملعطيات ال�سوق.
القدرة على تنفيذ ت�صاميم فريدة من نوعها تتطلب خربات ومهارات تقنية عالية.
عالقات قوية مع عمالء متعددين ومتنوعني مت بنا�ؤها على مدى فرتة زمنية طويلة.
خربات امل�ساهمون البائعون الوا�سعة والعميقة يف جمال جتارة احلديد.
قوة التفاو�ض يف توفري اخلامات نتيجة حجم الطلبات ال�شهرية والعالقة املمتازة مع املوردين.
املتابعة امل�ستمرة ملتغريات متطلبات ال�سوق ملنتجات ال�شركة واخلامات حملي ًا وعاملي ًا للمحافظة على القوة التناف�سية لل�شركة.
االهتمام بالتخطيط الن�صف �سنوي لأعمال �إدارة املبيعات والإنتاج واملخازن ب�صفة �شهرية ومقارنتها باملوازنة ومتطلبات ال�سوق.
االجتماعات ال�شهرية لوحدات الأعمال مع الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل ملراجعة النتائج ال�شهرية والربع �سنوية لتحديد نقاط القوة وال�ضعف واال�ستفادة منها
يف الفرتة القادمة.
تنفيذ �أعمال �شراء اخلامات من خالل جلنة اخلامات واملكونة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ورئي�س ال�شركة تعمل وفق ميثاق معتمد من قبل املجل�س بحيث يكون لدى
�أع�ضائها خربه وا�سعة يف بيع و�شراء احلديد.
املتابعة امل�ستمرة ملجريات �سوق احلديد عاملي ًا وحملي ًا من خالل ح�ضور امل�ؤمترات العاملية واالجتماع امل�ستمر مع املوردين واال�شرتاك للح�صول على التقارير العاملية
املتخ�ص�صة عن احلديد من خالل ال�شركات اال�ست�شارية املتخ�ص�صة.








اال�ستفادة من اخلربة املرتاكمة لل�شركة حل�سن �إدارة املخازن ومراقبة تكلفة اخلامات.
ت�أمني خدمة �شحن املنتجات للعمالء من م�صانع ال�شركة عن طريق �شركات النقل املتخ�ص�صة.
تنفيذ جميع عمليات ال�شركة با�ستخدام الربامج احلا�سوبية العاملية واملرتابطة وفق تراخي�ص نظامية.
تزويد الإدارات على م�ستوى ال�شركة بالتقارير الالزمة ملراقبة ومتابعة العمليات على مدار ال�ساعة �آلي ًا.
�إدارة جميع وحدات الأعمال من خالل ر�ؤ�ساء للوحدات والإدارات التابعة لهم على �أ�سا�س مراكز ربحية لكل وحدة مما يزيد من كفاءة اخلدمة للعمالء والو�صول
�إلى نتائج مر�ضية لل�شركة وم�ساهميها.
امل�ساهمة الفعالة يف جتهيز الكوادر ال�سعودية الالزمة لإدارة الإنتاج من خالل �إحلاقهم بالدرا�سة يف املعاهد الفنية املتخ�ص�صة و�إحلاقهم بالعمل بعد التخرج.
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 .2الهيكل االداري للشركة وحوكمتها
 1 2الهيكل اإلداري للشركة
�ضكل  :2الهيكل الإداري لل�ضركة
›∏IQGOE’G ¢ù
÷á©LGôŸG áæ
÷äÉeóÿG áæ
÷äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ
á©LGôŸG IQGOEG
á«∏NGódG

ájò«ØæàdG áæé∏dG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
ójRÉH ó«©°S ∞°Sƒj

IOƒ÷G ôjóe
¿ÉªãY âcƒ°T
ï«°T

ôjóe
ájô°ûÑdG OQGƒŸG
äÉeóÿGh
*IófÉ°ùŸG

ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
óªMCG ¢VÉ«a
QƒØZ ∫BG óÑY

ôjóe
áë°üdG
**áeÓ°ùdGh

‹ÉŸG ¢ù«FôdG
∞«£∏dGóÑY
º«gGôHEG ˆGóÑY

äÉjÎ°ûŸG ôjóe
õjõ©dGóÑY óªMCG
»°VÉ≤dG

∫ÉªYCG IóMh ¢ù«FQ
á«ZGôØdG πcÉ«¡dG
ó«ªM ¿hó∏N
ó«ª«fi

∫ÉªYCG IóMh ¢ù«FQ
ájójó◊G IóªYC’G
QÉ°†fl π¡°S
»à«ÑãdG

∫ÉªYCG IóMh ¢ù«FQ
á«FÉHô¡µdG êGôHC’G
»∏Y ∞°Sƒj
ó«°ùdG

IóMh ¢ù«FQ
Ö«HÉfC’G ∫ÉªYCG
¥GRôdGóÑY
á«Ø°U ƒHCG ≥FÉa

* ي�سغل هذ� �ملن�سب حالي ًا �لرئي�س �لتنفيذي يو�سف �سعيد بازيد بالتكليف حيث ي�سرف على �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �مل�ساندة �لتي يقوم باأعمالها ثالثة م�سوؤولني على ر�أ�س ثالثة �إد�ر�ت� :إد�رة �ملو�رد �لب�سرية ،و�إد�رة �سوؤون
�ملوظفني ،و�إد�رة �ل�سوؤون �الإد�رية .وتعمل �ل�سركة حالي ًا على ملء وظيفة مدير �ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �مل�ساندة ب�سكل د�ئم.
** هذ� �ملن�سب �ساغر ،وتعمل �ل�سركة حالي ًا على ملء وظيفة مدير �ل�سحة و�ل�سالمة ب�سكل د�ئم.

 2 2أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير المجلس
يدير �ل�سركة جمل�س �إد�رة يتاألف حالي ًا من (� )6ستة �أع�ساء مت تعيينهم من قبل �جلمعية �لعامة �لعادية ملدة ( )3ثالث �سنو�ت �عتبار ً� من 1435/08/28هـ (�ملو�فق
2014/06/26م) و�سيتم تعيني ع�سو �إ�سايف م�ستقل من قبل �جلمعية �لعامة خالل مدة (� )6ستة �أ�سهر بعد ��ستكمال عملية �الإدر�ج .وتدعم �أعمال جمل�س �الإد�رة (� )4أربع
جلان هي� :للجنة �لتنفيذية وجلنة �ملر�جعة وجلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت وجلنة م�سرتيات �خلامات .وميار�س جمل�س �الإد�رة �حلايل �سالحياته مبوجب �لنظام �الأ�سا�سي
لل�سركة ونظام �ل�سركات �حلايل�/جلديد .وال يوجد �أي عقود عمل الأع�ساء جمل�س �الإد�رة ب�سفتهم هذه مع �ل�سركة حتى تاريخ هذه �لن�سرة.
وفيما يلي ملخ�س مل�سوؤوليات رئي�س جمل�س �الإد�رة و�أع�ساء �ملجل�س �الآخرين:
رئيس مجلس اإلدارة:










رئا�سة �ملجل�س و�سمان كفاءة تنفيذ كافة م�سوؤولياته يف �ل�سركة.
�لتاأكد من تقدمي �ملجل�س �لقيادة و�لروؤية �لالزمة لل�سركة.
�لتاأكد من م�ساركة �ملجل�س يف و�سع �الأهد�ف و�ال�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات �لتابعة لل�سركة.
توجيه مناق�سات �ملجل�س نحو ��ستخد�م �لوقت بفاعلية ملعاجلة �لق�سايا �لهامة �لتي تو�جه �ل�سركة.
�لتاأكد من متكني �أع�ساء �ملجل�س وحتفيزهم على �لقيام بدورهم �ملطلوب يف �الجتماعات.
�لتاأكد من تو�فر �لفر�س �لكافية الأع�ساء �ملجل�س للتعبري عن وجهة نظرهم.
�لتاأكد من توفري معلومات كافية �سحيحة وفورية الأع�ساء جمل�س �الإد�رة.
�لتاأكد من �إدر�ج كافة �الأحكام و�لقر�ر�ت يف حما�سر �الجتماعات على نحو �سحيح.
�لدعوة الجتماع جمل�س �الإد�رة عند �القت�ساء.

أعضاء مجلس اإلدارة:
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�ال�سطالع مب�سوؤولياتهم ومهامهم مبهنية وجدية مع �إيالء �لعناية �لو�جبة.
�سمان وجود نظام رقابة د�خلية كافية ملتابعة وحتقيق �أهد�ف وغايات �ل�سركة.
�مل�ساركة من خالل جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت يف ��ستمر�رية �لتطوير للمجل�س ككل و�الأع�ساء ب�سفة فردية.
مر�قبة �لتز�م �ل�سركة بالئحة حوكمة �ل�سركات.







�إ�سناد قراراتهم على معلومات كافية من الإدارة التنفيذية العليا لل�شركة �أو �أي م�صدر �آخر موثوق به.
االلتزام مبا هو يف م�صلحة ال�شركة ولي�س م�صلحة جمموعة امل�ساهمني.
و�ضع �سلطات واتخاذ قرارات تفو�ض الإدارة التنفيذية العليا لل�شركة.
و�ضع �إجراءات للم�ساعدة على توجيه املجل�س اجلديد فيما يتعلق بعمليات ال�شركة.
�ضمان كفاية املعلومات عن ال�شركة جلميع �أع�ضاء املجل�س ب�صفة عامة.

وفيما يلي قائمة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل:

جدول  :65قائمة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
امللكية غري املبا�شرة

امللكية املبا�شرة*

املن�صب

�صفة الع�ضوية

قبل
االكتتاب

بعد
االكتتاب

قبل االكتتاب

بعد االكتتاب

م

ال�سن

اال�سم

اجلن�سية

1

�سعد بن �إبراهيم
املعجل

� 67سنة

�سعودي

رئي�س جمل�س
الإدارة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

-

-

%8.80

%6.16

1435/08/28هـ (املوافق
2014/06/26م)

2

مهنا بن عبداهلل املهنا

� 73سنة

�سعودي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

%4.84

%3.38

-

-

1435/08/28هـ (املوافق
2014/06/26م)

3

رائد بن �إبراهيم
املديهيم

� 52سنة

�سعودي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

-

-

-

-

1435/08/28هـ (املوافق
2014/06/26م)

4

علي بن �صالح الدخيل

� 48سنة

�سعودي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

-

-

-

-

1435/08/28هـ (املوافق
2014/06/26م)

5

حممد بن �أحمد
ال�سعدي**

� 50سنة

قطري

ع�ضو جمل�س
الإدارة

غري تنفيذي/
م�ستقل

-

-

-

-

1435/08/28هـ (املوافق
2014/06/26م)

6

حممد بن عبداهلل
القويز**

� 39سنة

�سعودي

ع�ضو جمل�س
الإدارة

غري تنفيذي/
م�ستقل

-

-

-

-

1436/02/24هـ (املوافق
2014/12/16م)

7

�شاغر***

-

-

ع�ضو جمل�س
الإدارة

غري تنفيذي/
م�ستقل

-

-

-

-

-

تاريخ الع�ضوية

* ال ت�شمل ن�سب امللكية �أ�سهم �ضمان ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،علم ًا ب�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني (با�ستثناء حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز) ميتلكون �أ�سهم ًا بقيمة ( )10.000ع�شرة �آالف ريال �سعودي
وذلك مبوجب النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�أحكام نظام ال�شركات احلايل.
** وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات احلايل ،ف�سوف يقوم كل من حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز والع�ضو ال�سابع اجلديد املعينّ بعد االكتتاب بتملك �أ�سهم �ضمان الع�ضوية من الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول) بعد �إمتام عملية االكتتاب ،حيث مت �إ�ضافة ( )5.000خم�سة �آالف �سهم ًا �إلى �أ�سهم االكتتاب مبا يفوق الـ( )15.240.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان و�أربعون �ألف �سهم التي متثل ن�سبة ( )%30من الأ�سهم املخ�ص�صة للجمهور
بغر�ض قيامهم بتملك (� )3.000سهم ًا ك�أ�سهم �ضمان ع�ضوية.
*** متا�شي ًا مع متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات �سوف تقوم ال�شركة بتعيني ع�ضو �إ�ضايف مللء املقعد ال�شاغر لريتفع عدد الأع�ضاء �إلى (� )7سبعة ،على �أن يتم فتح باب الرت�شيح والت�صويت على الع�ضو اجلديد املقرتح غري التنفيذي وامل�ستقل
يف اجتماع اجلمعية العامة العادية الذي �سيتم عقده خالل مدة ال تزيد عن (� )6ستة �أ�شهر بعد االنتهاء من عملية الإدراج .ووفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات احلايل ،ف�سوف يقوم ع�ضو جمل�س الإدارة الذي �سيتم تعيينه بعد االنتهاء من عملية
االكتتاب بتملك �أ�سهم �ضمان الع�ضوية من الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق.

وبح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجب على �أع�ضاء املجل�س تعيني �سكرتري للمجل�س من بني �أع�ضائه �أو من خارج املجل�س وي�ؤدي مهام حددها دليل �إدارة احلوكمة تت�ضمن ما
يلي:







�ضمان اتباع �إجراءات املجل�س وا�ستعرا�ضها ب�شكل منتظم.
متابعة قرارات املجل�س وتقدمي تقرير �إلى الرئي�س واملجل�س حول �أي �صعوبة واجهته.
دعم رئي�س جمل�س الإدارة والأع�ضاء مبعلومات عن م�س�ؤولياتهم.
�إعداد وتوزيع م�سودة ملحا�ضر اجتماعات املجل�س.
�ضمان تدفق املعلومات اجلديدة داخل املجل�س وبني املجل�س والإدارة التنفيذية.
�أداء �أي دور �آخر يكلفه به رئي�س املجل�س.

قام جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1426/08/27هـ (املوافق 2005/10/01م) بتعيني يو�سف �سعيد بازيد �سكرتري ًا للمجل�س.
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وفيما يلي نبذة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني:
سعد بن إبراهيم المعجل

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 67 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :رئي�س جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت العلمية:




درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة �أوريجون يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1973م.
درجة املاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية من جامعة كاليفورنيا بريكلي يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1975م.
دورات �إدارية و�صناعية متنوعة.

جدول  :66اخلربات العملية ل�سعد بن �إبراهيم املعجل
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة
�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

�شركة ت�ضامنية تعمل يف جمال جتارة مواد البناء واال�ستثمارات.

�شريك مت�ضامن والع�ضو
املنتدب

1976م

حتى الآن

اللجنة العامة للت�شييد ومواد البناء بالهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س

جلنة تابعة للهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.

رئي�س اللجنة

1991م

2001م

اللجنة الوطنية لل�صناعات الكيميائية
والبال�ستيكية مبجل�س الغرف التجارية
وال�صناعية ال�سعودية

جلنة تابعة ملجل�س الغرف التجارية وال�صناعية ال�سعودية ترعى
معاجلة الق�ضايا والإ�شكاالت املتعلقة بقطاع ال�صناعات البال�ستيكية
باململكة  واقرتاح احللول املنا�سبة لها ،وتقدمي الر�أي وامل�شورة للجهات
املعنية حول النظم والت�شريعات التي حتكم اال�ستثمار ال�صناعي يف
هذا القطاع.

رئي�س اللجنة

1995م

2002م

�صندوق تنمية املوارد الب�شرية بوزارة العمل

جهة اعتبارية م�ستقلة تتبع وزارة العمل وهدفه الرئي�سي هو دعم جهود
ت�أهيل القوي العاملة الوطنية وتوظيفها بالقطاع اخلا�ص.

ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س
اللجنة التنفيذية

2007م

2009م

�شركة اال�ستثمارات التقنية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اال�ستثمار يف �أنظمة وتقنية
املعلومات ومرافق االت�صاالت و�إن�شاء وت�شغيل و�إدارة مناطق ال�صناعات
التقنية وت�أ�سي�س الكليات واملعاهد واملراكز التدريبية املتخ�ص�صة.

ع�ضو جمل�س �إدارة

2006م

2010م

�شركة �صناعات الأغذية (دمية)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال �إنتاج الب�سكويت املتنوع
وب�سكويت ويفر متنوع وحلويات و�سكاكر وعلك.

ع�ضو جمل�س �إدارة

2008م

2011م

جمل�س �إدارة الغرفة التجارية وال�صناعية
بالريا�ض

جهة اعتبارية م�ستقلة ترعى م�صالح القطاع اخلا�ص يف منطقة
الريا�ض.

ع�ضو جمل�س �إدارة

1997م

حتى الآن

جمل�س �إدارة الغرفة التجارية وال�صناعية
بالريا�ض

جهة اعتبارية م�ستقلة ترعى م�صالح القطاع اخلا�ص يف منطقة
الريا�ض.

نائب رئي�س جمل�س �إدارة

2001م

2012م

اللجنة الوطنية ال�صناعية مبجل�س الغرف
ال�سعودية

جلنة تابعة ملجل�س الغرف ال�سعودية تعمل �إلى تطوير القطاع ال�صناعي
يف اململكة.

رئي�س اللجنة

2001م

حتى الآن

جمل�س �أمناء منتدى الريا�ض االقت�صادي

منتدى يرعى نقا�ش الق�ضايا االقت�صادية وتبني اقرتاحات وتو�صيات
ت�سهم يف دفع عجلة االقت�صاد يف اململكة.

رئي�س جمل�س �أمناء

2006م

حتى الآن

اللجنة ال�صناعية بغرفة الريا�ض

جلنة تابعة لغرفة الريا�ض التجارية وال�صناعية تعمل �إلى تطوير القطاع
ال�صناعي يف اململكة.

رئي�س اللجنة

2012م

حتى الآن

جمل�س الغرف ال�سعودية

جهة اعتبارية م�ستقلة ترعى تطوير وتنمية االقت�صاد الوطني بالتعاون
والتن�سيق مع الغرف التجارية ال�صناعية وقطاع الأعمال وكافة اجلهات
ذات العالقة يف �إطار التوجهات العامة للمملكة.

ع�ضو جمل�س �إدارة ممث ُال
لغرفة الريا�ض

2008م

2012م

�شركة الت�صنيع وخدمات الطاقة (طاقة)

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات البرتولية واملعدنية
والبرتوكيميائية.

ع�ضو جمل�س �إدارة

2003م

2014م
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املن�صب

ع�ضويات جمل�س الإدارة احلالية:
الع�ضو املنتدب ل�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت منذ عام 1976م وحتى تاريخه وهي �شركة ت�ضامنية تعمل يف جمال جتارة مواد البناء واال�ستثمارات.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اخلزف ال�سعودي منذ عام 1997م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �إنتاج وبيع املنتجات اخلزفية و�سخانات املياه
ومكوناتهما.
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للأنابيب منذ عام 1991م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �صناعة الأنابيب.
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شرقية بالدمام منذ عام 1989م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �صناعة الإ�سمنت والكلنكر.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اليمامة حلديد الت�سليح بينبع منذ عام 2002م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �صناعة حديد الت�سليح.







بالإ�ضافة �إلى ع�ضويات املجال�س املذكورة �أعاله ،ي�شغل حالي ًا �سعد بن �إبراهيم املعجل منا�صب يف عدد من اجلمعيات اخلريية والتنظيمات االجتماعية منها ،على �سبيل املثال:
ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو جلنة اال�ستثمار يف الهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين ومن يف حكمهم منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام (�إن�سان) منذ عام 2012م وحتى تاريخه.
ع�ضو جمل�س �إدارة املجل�س اال�ست�شاري العاملي جلامعة امللك �سعود منذ عام 2013م وحتى تاريخه.





محمد بن أحمد السعدي

اجلن�سية :قطري
العمر� 50 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :ع�ضو جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت العلمية:
درجة البكالوريو�س يف اجلغرافيا والتخطيط من جامعة قطر يف دولة قطر عام 1987م.
درجة الدبلوم العايل يف املكتبات وعلوم احلا�سب الآيل من جامعة قطر يف دولة قطر عام 1990م.
درجة املاج�ستري يف الإدارة من جامعة والية مت�شجن يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1994م.





جدول  :67اخلربات العملية ملحمد �أحمد ال�سعدي
ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

الكيان القانوين وجمال العمل

قطر �ستيل

�شركة م�ساهمة قطرية تعمل يف جمال �صناعة احلديد وال�صلب

الوطنية لل�صلب

�شركة م�ساهمة قطرية تعمل يف جمال �صناعة احلديد وال�صلب

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

املن�صب
م�س�ؤول �أول مبيعات

1996م

2000م

م�ساعد مدير �إدارة
املبيعات

2000م

2005م

مدير �إدارة الت�سويق

2005م

2011م

مدير عام

2011م

2013م

ع�ضويات جمل�س الإدارة احلالية:



مدير عام ل�شركة ال�صخرة للمقاوالت منذ عام 2013م وحتى تاريخه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال �أعمال املقاوالت.
مدير عام ل�شركة املحمدية للبناء منذ عام 2013م وحتى تاريخه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة يف مواد البناء.
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رائد بن إبراهيم المديهيم

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 52 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :ع�ضو جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت العلمية:



درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1986م.
درجة املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية من كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1992م.

جدول  :68اخلربات العملية لرائد بن �إبراهيم املديهيم
ا�سم ال�شركة �أو اجلهة
�شركة م�صدر ملواد البناء (املعروفة �سابق ًا
ب�شركة املهيدب ملواد البناء)

الكيان القانوين وجمال العمل
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ا�سترياد وت�صدير
وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء.

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

املن�صب
املدير العام

1997م

2007م

الع�ضو املنتدب

2007م

2013م

الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي

2014م

حتى الآن

ع�ضويات جمل�س الإدارة احلالية:











ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت ال�سوي�س يف م�صر منذ عام 2005م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �إنتاج الإ�سمنت.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية منذ عام 2006م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف جمال �إنتاج الإ�سمنت.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة املتحدة لل�صناعات التعدينية منذ عام 2006م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف جمال �إنتاج املنتجات
اجلب�سية.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت البادية يف �سوريا منذ عام 2007م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الإ�سمنت.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة بوان منذ عام 2013م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف جمال �إنتاج املنتجات احلديدية.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة املهيدب للمقاوالت منذ عام 2009م وحتى تاريخه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال الهند�سة والتوريد والبناء.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت ال�شمالية يف الأردن منذ عام 2010م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �إنتاج الإ�سمنت.
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة م�صدر ملواد البناء منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف جمال جتارة مواد البناء.
ع�ضو جمل�س مديري �شركة م�صدر ملواد النجارة التجارية منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال جتارة مواد النجارة.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين منذ عام 2015م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف جمال تقدمي خدمات التموين
والدعم يف قطاع الطريان.

عيل بن صالح الدخيل

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 48 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :ع�ضو جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت العلمية:



درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك �سعود بالق�صيم يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1990م.
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1997م.

جدول  :69اخلربات العملية لعلي بن �صالح الدخيل
ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

املن�صب

الكيان القانوين وجمال العمل

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

م�ؤ�س�سة الإن�شاء والتعمري

م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف جمال اخلر�سانات اجلاهزة والربيك�سات

متدرب

1985م

1990م

م�صنع الزامل للبال�ستيك

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�صناعات
البال�ستيكية

حما�سب

1990م

1992م

جمموعة �شركات اميانيت – ال�شركة
ال�سعودية ل�صناعة �أنابيب الدكتايل

�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ت�صنيع �أنابيب حديد الدكتايل

رئي�س املحا�سبة

1992م

1997م
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ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

املن�صب

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ال�شركة ال�شرقية للخدمات ال�صناعية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال اخلدمات ال�صناعية
امل�ساندة

مدير عام

1997م

1998م

جمموعة �شركات عبداللطيف وحممد
الفوزان

�شركة ت�ضامنية تعمل يف جمال جتارة مواد البناء

م�ساعد مدير عام

1998م

2000م

�شركة جدران املحدودة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�صنيع و�إن�شاء املباين
املعزولة

املدير التنفيذي

2000م

2001م

جمموعة �شركات را�شد عبدالرحمن
الرا�شد و�أوالده

�شركة ت�ضامنية تعمل يف جمال جتارة مواد البناء

املدير العام

2001م

2014م

مكتب علي �صالح الدخيل لال�ست�شارات
الإدارية

مكتب مهني يعمل يف جمال اال�ست�شارات الإدارية لل�شركات

م�ست�شار �إداري

2014م

حتى الآن

ع�ضويات جمل�س الإدارة احلالية:







ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة اليمامة حلديد الت�سليح وع�ضو يف جزء من جلانها التنفيذية منذ عام 2004م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال
�صناعة حديد الت�سليح.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة املتحدة لل�صناعات التعدينية منذ عام 2011م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال تعدين وت�صنيع بودرة اجلب�س
والألواح اجلب�سية.
نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الإن�شاء والتعمري للتجارة وال�صناعة منذ عام 2012م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اخلر�سانات اجلاهزة
والربيك�سات.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة اليمامة للجرانيت والرخام منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال تعدين وت�صنيع الرخام
واجلرانيت.
ع�ضو اللجنة التنفيذية يف ال�شركة العاملية لطالء املعادن منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�صنيع وطالء الألواح
املعدنية والأملنيوم.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة اخلزف للأنابيب منذ عام 2015م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ت�صنيع الأنابيب الفخارية والبال�ستيكية.

مهنا بن عبداهلل المهنا

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 73 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :ع�ضو جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت العلمية:


�شهادة الثانوية العامة من ثانوية العزيزية مبكة املكرمة يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1384هـ.

جدول  :70اخلربات العملية ملهنا بن عبداهلل املهنا
ا�سم ال�شركة �أو اجلهة
�شركة املهنا التجارية

الكيان القانوين وجمال العمل
�شركة ت�ضامنية تعمل يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء
واملواد ال�صحية والكهربائية

املن�صب
نائب املدير العام

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

1984م

2012م

ع�ضويات جمل�س الإدارة احلالية:






ع�ضو اللجنة التنفيذية يف �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية منذ عام 2008م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية.
رئي�س جلنة امل�شرتيات واخلامات يف �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية منذ عام 2011م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات
احلديدية.
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية منذ عام 2012م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية.
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة املهنا للحديد منذ عام 2013م وحتى تاريخه وهي م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف جمال جتارة احلديد.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة اليمامة حلديد الت�سليح منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �صناعة حديد الت�سليح.

59

محمد عبداهلل القويز

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 39 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :ع�ضو جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت العلمية:
درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص �أنظمة من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1998م.
درجة املاج�ستري يف املالية ومبادرات الأعمال من كلية �سترين بجامعة نيويورك يف الواليات املتحدة عام 2003م.




جدول  :71اخلربات العملية ملحمد عبداهلل القويز
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

املن�صب

الكيان القانوين وجمال العمل

البنك العربي الوطني

�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف املجال امل�صريف

م�ضارب خزينة

1996م

1998م

جمموعة �سامبا املالية

�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف املجال امل�صريف

مدير �أول

1998م

1999م

ماكينزي و�شركائه

�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ا�ست�شارات الأعمال

م�ست�شار

2004م

2006م

بنك البالد

�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف املجال امل�صريف

ع�ضو جمل�س الإدارة

2010م

2013م

�شركة دراية املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اال�ستثمارات

الرئي�س التنفيذي

2006م

حتى الأن

ع�ضويات جمل�س الإدارة احلالية:



ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة دراية املالية منذ عام 2006م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اخلدمات املالية.
ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية يف �شركة �أوقاف �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف املجال اخلريي.

�سكرتري جمل�س الإدارة – يو�سف �سعيد بازيد -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 2-5-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.

5 55 55ملكية األسهم
مبوجب النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�أحكام نظام ال�شركات احلايل قد مت تخ�صي�ص عدد (� )1.000ألف �سهم مبثابة �أ�سهم �ضمان الع�ضوية لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�شار
�إليهم �أعاله من قبل م�ساهمي ال�شركة احلاليني (ما عدا حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز والع�ضو ال�سابع اجلديد املعينّ بعد االكتتاب والذين �سوف يتملكون
�أ�سهم �ضمان الع�ضوية اخلا�صة بهم مبا�شر ًة من ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) بعد �إمتام عملية االكتتاب) .بعد الت�سجيل وقبول �إدراج �أ�سهم ال�شركة� ،سوف يتم حجز نف�س
عدد الأ�سهم امل�ستقطعة حالي ًا (�أي � 1.000سهم) لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�شار �إليهم �أعاله) ما عدا حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز) عن طريق
النظام الآيل لدى ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) وذلك من �أ�سهم م�ساهمي ال�شركة احلاليني.
بالإ�ضافة �إلى ما جاء �أعاله ف�إن رئي�س جمل�س الإدارة �سعد �إبراهيم املعجل ميلك ب�شكل غري مبا�شر  %8.80من �أ�سهم ال�شركة �أي ما ي�ساوي (� )4.471.081أربعة ماليني
و�أربعمائة وواحد و�سبعني �ألف وواحد وثمانني �سهم من �أ�سهم ال�شركة وذلك عرب ملكيته  %55.50من ح�ص�ص �شركة املعجل للتجارة واملقاوالت.

5 55 55كبار التنفيذيين
وفيما يلي جدول بكبار التنفيذيني لل�شركة وال�شركة التابعة:

جدول  :72قائمة كبار التنفيذيني لل�شركة وال�شركة التابعة
م

اال�سم

اجلن�سية

العمر

1

يو�سف �سعيد بازيد

�سعودي

55

امل�سمى الوظيفي
الرئي�س التنفيذي*

تاريخ االلتحاق بال�شركة
2002/4/1م

امللكية املبا�شرة

امللكية غري املبا�شرة

-

-

املدير املكلف للموارد الب�شرية
واخلدمات امل�ساندة

60

2

عبداللطيف عبداهلل �إبراهيم

�سوداين

51

الرئي�س املايل

2005/12/19م

-

-

3

عبدالرزاق فائق �أبو �صفية

�أردين

64

رئي�س وحدة �أعمال الأنابيب

1990/1/24م

-

-

4

�سهل خم�ضار الثبيتي

�سعودي

35

رئي�س وحدة �أعمال الأعمدة
احلديدية

2005/8/1م

-

-

5

خلدون حميد املحميد

�أمريكي

46

رئي�س وحدة �أعمال الهياكل
الفراغية

1997/1/13م

-

-

امللكية املبا�شرة

امللكية غري املبا�شرة

م

اجلن�سية

اال�سم

العمر

تاريخ االلتحاق بال�شركة

امل�سمى الوظيفي

6

يو�سف علي ال�سيد

م�صري

51

رئي�س وحدة �أعمال الأبراج
الكهربائية

2007/9/1م

-

-

7

حممد عو�ض ال�شيخ

�سوداين

53

مدير املراجعة الداخلية

2005/9/3م

-

-

8

فيا�ض �أحمد عبد �آل غفور

باك�ستاين

44

مدير تقنية ونظم املعلومات

2010/1/30م

-

-

9

�شوكت عثمان �شيخ

هندي

59

مدير اجلودة

2009/9/26م

-

-

10

�أحمد عبدالعزيز القا�ضي

م�صري

53

مدير امل�شرتيات

1990/12/24م

-

-

11

حممد علي الوهيبي

�سعودي

59

املدير عام لل�شركة التابعة

2005/11/1م

-

ميتلك  %5يف ال�شركة
التابعة

12

حممد بن يحيى خواجي

�سعودي

39

نائب املدير عام لل�شركة التابعة

2008/09/06م

-

-

13

وليد بن �إبراهيم الزعاترة

�أردين

54

املدير املايل لل�شركة التابعة

2009/08/13م

-

-

* ي�شغل هذا املن�صب حالي ًا الرئي�س التنفيذي يو�سف �سعيد بازيد بالتكليف حيث ي�شرف على �إدارة املوارد الب�شرية واخلدمات امل�ساندة التي يقوم ب�أعمالها ثالثة م�س�ؤولني على ر�أ�س ثالثة �إدارات� :إدارة املوارد الب�شرية ،و�إدارة �ش�ؤون
املوظفني ،و�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية .وتعمل ال�شركة حالي ًا على ملء وظيفة مدير املوارد الب�شرية واخلدمات امل�ساندة ب�شكل دائم.

5 55 555 55مسؤوليات الرئيس التنفيذي
بح�سب ما جاء به دليل �إدارة احلوكمة لل�شركة ،ف�إن م�س�ؤوليات الرئي�س التنفيذي تتمثل يف:











توفري االت�صال املطلوب بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفريق الإدارة العليا التنفيذية.
تزويد املجل�س ورئي�سه باملعلومات الكافية لأداء م�س�ؤولياتهم.
م�ساعدة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف و�ضع االجتاه اال�سرتاتيجي لل�شركة لزيادة الإيرادات والربحية.
تقدمي امل�شورة والتوجيه والإر�شاد مبا يتفق مع ال�سيا�سات املو�ضوعة يف �ش�أن اخلطط والإجراءات الرئي�سية.
تطوير اخلطط املتكاملة لال�سرتاتيجيات والأعمال التي تعمل على حت�سني ح�صتها يف ال�سوق وربحية ال�شركات القائمة �أو اجلديدة.
�إجراء ا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجي لأداء ال�شركة على �أ�سا�س منتظم لتحديد مدى حتقيق ال�شركة لأهدافها ق�صرية وطويلة الأجل على النحو الذي يحدده املجل�س.
مراجعة النتائج الت�شغيلية لل�شركة وامل�شاريع امل�شرتكة ومقارنتها مع الأهداف املحددة ومتابعتها ل�ضمان اتخاذ التدابري املنا�سبة لت�صحيح �أية نتائج غري مر�ضية.
و�ضع واالحتفاظ بنظام فعال لالت�صاالت يف جميع �أنحاء املنظمة ل�ضمان حتديد و�إدراك امل�س�ؤوليات وال�سلطات وامل�ساءلة جلميع الر�ؤ�ساء.
متثيل ال�شركة مع كبار العمالء والكيانات احلكومية وامل�ساهمني يف امل�شاريع امل�شرتكة واملجتمع املايل وكذلك متثيل ال�شركة مع العامة.
امل�شاركة يف �أن�شطة تطوير الأعمال مع عمالء رفيعي امل�ستوى وتعزيز ا�سم و�صورة ال�شركة املعروفة.

5 55 555 55السير الذاتية
وفيما يلي نبذة عن كبار التنفيذيني لل�شركة وال�شركة التابعة:
يوسف سعيد بازيد

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 55 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :الرئي�س التنفيذي لل�شركة و�سكرتري جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف اململكة عام 1982م.

جدول  :73اخلربات العملية ال�سابقة ليو�سف �سعيد بازيد
ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

الكيان القانوين وجمال العمل

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

م�صنع بال�ستيك الوطنية

فرع ل�شركة الراجحي للتجارة وال�صناعة �شركة ذات م�س�ؤولة حمدودة
تعمل يف جمال �إنتاج املنتجات البال�ستيكية

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

املن�صب
الرئي�س التنفيذي

2008م

حتى الآن

املدير العام

2005م

2007م

نائب املدير العام

2002م

2005م

املدير العام

1995م

2002م

61

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة
الدار ال�سعودية للخدمات اال�ست�شارية

الكيان القانوين وجمال العمل
م�ؤ�س�سة حكومية تعمل يف جمال ا�ست�شارات هند�سية واقت�صادية

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

املن�صب
رئي�س قطاع
البرتوكيماويات

1993م

1995م

م�ست�شار حتكيم
هند�سي

1986م

1993م

مهند�س ا�ست�شاري

1982م

1986م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
عبداللطيف عبداهلل إبراهيم

اجلن�سية� :سوداين
العمر� 51 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :الرئي�س املايل
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة اخلرطوم يف جمهورية ال�سودان عام 1989م ،درجة املاج�ستري يف املحا�سبة والتمويل من جامعة اخلرطوم يف
جمهورية ال�سودان عام 1996م ،حما�سب قانوين معتمد ومرخ�ص مبزاولة املهنة من جامعة �إلينوي يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 2005م ،زمالة املحا�سبني القانونيني من
املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني يف �أمريكا عام 2005م ،ا�ست�شاري متويل امل�شروعات من الأكادميية الأمريكية للإدارة املالية يف �أمريكا ،دورات حما�سبية ومالية متعددة.

جدول  :74اخلربات العملية ال�سابقة لعبداللطيف عبداهلل �إبراهيم
الكيان القانوين وجمال العمل

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

املن�صب
الرئي�س املايل

2007م

حتى الآن

املدير املايل

2005م

2007م

1997م

2005م

1984م

1994م

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

جمموعة �صافوال – ق�سم التجزئة

�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ال�صناعة والبيع بالتجزئة

رئي�س حما�سبة التجزئة
واملخزون

�شركة االت�صاالت ال�سودانية

�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال االت�صاالت

املراجع الداخلي

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
عبدالرزاق فائق أبو صفية

اجلن�سية� :أردين
العمر� 64 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :رئي�س وحدة �أعمال الأنابيب
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة حلوان يف جمهورية م�صر العربية عام 1974م.

جدول  :75اخلربات العملية ال�سابقة لعبدالرزاق فائق �أبو �صفية
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

الكيان القانوين وجمال العمل

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية
(االنابيب)

رئي�س وحدة الأنابيب

1990م

حتى الآن

ال�شركة الأردنية ل�صناعة الأنابيب

�شركة �أردنية م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �صناعة الأنابيب

مدير م�صنع

1974م

1990م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.

62

املن�صب

سهل مخضار الثبيتي

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 35 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :رئي�س وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة عام 2002م ،درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز
يف اململكة عام 2006م.

جدول  :76اخلربات العملية ال�سابقة ل�سهل خم�ضار الثبيتي
ا�سم ال�شركة �أو اجلهة
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

الكيان القانوين وجمال العمل
�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال
ال�صناعات احلديدية (الأعمدة)

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال
ال�صناعات احلديدية (الأنابيب)

�شركة الزاهد

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال
املعدات الثقيلة

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

املن�صب
رئي�س وحدة الأعمال

2012م

حتى الآن

رئي�س وحدة الأعمال املكلف

2010م

2012م

مدير الت�شغيل

2009م

2010م

مدير الإنتاج

2007م

2009م

م�ساعد مدير �إنتاج

2006م

2007م

مهند�س الإنتاج

2003م

2006م

مهند�س مبيعات

2002م

2003م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
خلدون حميد المحيميد

اجلن�سية� :أمريكي
العمر� 46 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :رئي�س وحدة �أعمال الهياكل الفراغية
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة دم�شق يف اجلمهورية العربية ال�سورية 1984م ،درجة املاج�ستري يف الهند�سة املدنية من جامعة وين يف
الواليات املتحدة االمريكية 1988م ،ودرجة الدكتوراه يف الهند�سة املدنية من جامعة وين يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1992م.

جدول  :77اخلربات العملية ال�سابقة خللدون حميد املحيميد
املن�صب

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية
(الهياكل الفراغية)

رئي�س وحدة �أعمال الهياكل الفراغية

1997م

حتى الآن

�شركة يون�سرت – �أمريكا

�شركة م�ساهمة �أمريكية مقفلة تعمل يف جمال الت�صميم
والإدارة

نائب الرئي�س

1991م

1996م

�شركة م�ساهمة �أمريكية مقفلة تعمل يف جمال الت�صميم

مدير الدائرة الهند�سية

1989م

1990م

م�ؤ�س�سة تعليمية تعمل يف جمال التعليم اجلامعي

م�ساعد بروف�سري

1987م

1988م

جامعة وين احلكومية الأمريكية

الكيان القانوين وجمال العمل

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
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يوسف عيل السيد

اجلن�سية :م�صري
العمر� 51 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :رئي�س وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف الهند�سة �شعبة ميكانيكا �إنتاج من جامعة اال�سكندرية يف جمهورية م�صر العربية عام 1987م.

جدول  :78اخلربات العملية ال�سابقة ليو�سف علي ال�سيد
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

املن�صب

الكيان القانوين وجمال العمل

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية
(الأبراج)

رئي�س وحدة �أعمال الأبراج
الكهربائية

2007م

حتى الآن

�شركة تقانة الهند�سية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�صناعات
احلديدية

املدير العام

2006م

2007م

�شركة واي اند �إم ال�صناعية –
�أمريكا

�شركة �أمريكية ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال
ال�صناعات احلديدية

املدير العام

2000م

2006م

�شركة املعدات الأمريكية � -أمريكا

�شركة �أمريكية ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال
ال�صناعات احلديدية

نائب املدير العام

1993م

2000م

�شركة فريارا � -أمريكا

�شركة �أمريكية ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال
ال�صناعات احلديدية

مدير الإنتاج

1990م

1993م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
محمد عوض الشيخ

اجلن�سية� :سوداين
العمر� 53 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :مدير املراجعة الداخلية
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة القاهرة فرع اخلرطوم عام 1978م.

جدول  :79اخلربات العملية ال�سابقة ملحمد عو�ض ال�شيخ
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

الكيان القانوين وجمال العمل

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

مدير املراجعة الداخلية

2005م

حتى الآن

جمموعة �سليمان الراجحي

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال القطاع ال�صناعي

مراجع داخلي ثم الرقابة املالية
والإدارية

1988م

2005م

حمدتو و�شركاه – مراجعون قانونيون
وم�ست�شارون

�شراكة مهنية تعمل يف جمال مراجعة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات

مراجع �أول

1986م

1988م

جمموعة حافظ

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال الإدارة املالية

رئي�س احل�سابات

1985م

1986م

وزارة املالية

جهة حكومية  -ميزانيات ال�شركات العامة

�ضابط �أول

1984م

1985م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
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املن�صب

فياض أحمد عبد آل غفور

اجلن�سية :باك�ستاين
العمر� 44 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :مدير تقنية ونظم املعلومات
امل�ؤهالت العلمية :دبلوم الدرا�سات العليا يف الربجمة احلا�سوبية وحتليل الأنظمة من جامعة بهاء الدين زكريا يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية عام 1992م ،درجة املاج�ستري
يف �إدارة الأعمال ونظم املعلومات الإدارية من جامعة بهاء الدين زكريا يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية عام 1994م ،م�ست�شار �ساب معتمد من معهد املحا�سبة الإدارية واملالية
عام 2006م ،مدير م�شاريع معتمد من معهد �إدارة امل�شاريع يف الواليات املتحدة عام 2013م ،مدقق نظم معلومات معتمد من جمعية التحكم وتدقيق نظم املعلومات يف الواليات
املتحدة عام 2014م.

جدول  :80اخلربات العملية ال�سابقة لفيا�ض �أحمد عبد �آل غفور
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

الكيان القانوين وجمال العمل

املن�صب

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

مدير تقنية ونظم املعلومات

2010م

حتى الآن

�شركة بنجاب للم�شروبات املحدودة
(بيب�سي كوال)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�صنيع ومتاجرة
امل�شروبات

نائب املدير عام يف تقنية
املعلومات

2007م

2010م

�أبا�سك�س لال�ست�شارات

مكتب ا�ست�شاري يعمل يف جمال تطبيقات �ساب

م�ست�شار املالية والتكاليف

2007م

2007م

�شركة باكجي�س املحدودة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال دعم تطبيقات
�ساب

حملل �ساب وظيفي

1994م

2007م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
شوكت عثمان شيخ

اجلن�سية :هندي
العمر� 59 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :مدير اجلودة
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف علم النبات والأحياء والكيمياء من اجلامعة العثمانية يف جمهورية الهند عام 1979م.

جدول  :81اخلربات العملية ال�سابقة ل�شوكت عثمان �شيخ
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

الكيان القانوين وجمال العمل

املن�صب

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

مدير اجلودة

2009م

حتى الآن

�شركة الوطنية لل�صناعة

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات التحويلية

مدير اجلودة

1984م

2009م

�شركة منتجات البال�ستيك ال�سعودية
املحدودة (�سابكو)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�صناعات
التحويلية

م�س�ؤول اجلودة

1982م

1984م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
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أحمد عبدالعزيز القاضي

اجلن�سية :م�صري
العمر� 53 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :مدير امل�شرتيات
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف التجارة �شعبة حما�سبة من جامعة عني �شم�س يف جمهورية م�صر العربية عام 1985م.

جدول  :82اخلربات العملية ال�سابقة لأحمد عبدالعزيز القا�ضي
ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

الكيان القانوين وجمال العمل

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

املن�صب
مدير امل�شرتيات

2012م

حتى الآن

م�س�ؤول امل�شرتيات

2004م

2012م

2000م

2004م

مدقق داخلي
م�س�ؤول امل�شرتيات

1998م

مدقق داخلي

2000م

حما�سب املبيعات
1996م

مدقق داخلي

1998م

م�س�ؤول ت�سليم العمالء
مدقق داخلي

1994م

1996م

�شركة م�صر للتربيد والتكيف
(مرياكو)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال �صناعة وحدات
التكييف واملقاوالت

مراجع ح�سابات

1991م

1994م

ال�شركة القومية لإنتاج الإ�سمنت

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال �إنتاج الإ�سمنت

مراجع ح�سابات

1987م

1991م

كايرو �سنرت لال�ست�شارات الهند�سية

مكتب ا�ست�شاري يعمل يف جمال ا�ست�شارات هند�سية

حما�سب

1985م

1987م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
محمد عيل الوهيبي

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 59 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :مدير عام �شركة اليمامة حلديد الت�سليح
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة وي�سكن�سون يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1982م ،دورة بنك ت�شي�س مانهاتن ملدة عام يف التحليل
االئتماين ومتويل امل�شاريع ال�صناعية عام 1985م.

جدول  :83اخلربات العملية ال�سابقة ملحمد علي الوهيبي
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

الكيان القانوين وجمال العمل

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

املدير العام

2005م

حتى الآن

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

املدير العام

1990م

2005م

�صندوق التنمية ال�صناعية

جهة حكومية تعمل يف جمال �إدارة متويل امل�شاريع ال�صناعية

حملل م�شاريع

1986م

1990م

بنك ت�شي�س مانهاتن

م�صرف �أمريكي يعمل يف جمال اخلدمات املالية

متدرب

1985م

1986م

�صندوق التنمية ال�صناعية

جهة حكومية تعمل يف جمال �إدارة متويل امل�شاريع ال�صناعية

الق�سم الفني

1983م

1985م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
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املن�صب

محمد بن يحيى خواجي

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 39 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :نائب املدير عام يف ال�شركة التابعة
امل�ؤهالت العلمية :بكالوريو�س يف ال�شريعة من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عام 1997م.

جدول  :84اخلربات العملية ال�سابقة ملحمد يحيى خواجي
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

املن�صب

الكيان القانوين وجمال العمل

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

نائب املدير العام

2008م

حتى الآن

�شركة �إ�سمنت الق�صيم

�شركة م�ساهمة تعمل يف جمال �إنتاج الإ�سمنت

مدير �إدارة املوارد الب�شرية
واخلدمات العامة

2006م

2008م

جمموعة امل�سحل التجارية –
نوفيا كوم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال االت�صاالت

نائب املدير العام

2002م

2006م

ال�شركة الوطنية لثاين �أك�سيد
التيتانيوم املحدودة (كري�ستل)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �إنتاج ثاين �أك�سيد
التيتانيوم

م�شرف املوارد الب�شرية

1998م

2002م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
وليد إبراهيم الزعاترة

اجلن�سية� :أردين
العمر� 54 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :املدير املايل يف ال�شركة التابعة
امل�ؤهالت العلمية :درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من اجلامعة الأردنية عام 1981م.

جدول  :85اخلربات العملية ال�سابقة لوليد �إبراهيم الزعاترة
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

املن�صب

الكيان القانوين وجمال العمل

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ال�صناعات احلديدية

املدير املايل

2009م

حتى الآن

مكتب الدكتور حممد ال�شباين-
حما�سبون قانونيون

مكتب حما�سب قانوين فردي

مراجع ح�سابات رئي�سي �إلى م�شرف
مراجعة

1984م

2009م

مكتب �شاعر و�شركاه -حما�سبون
قانونيون

�شركة حما�سبة قانونية

م�ساعد مدقق ح�سابات

1983م

1984م

ع�ضويات جمل�س الإدارة ال�سابقة واحلالية :ال يوجد.
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5 55 55عقود ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
الشركة

حدد النظام الأ�سا�سي لل�شركة تخ�صي�ص ن�سبة ع�شرة ( )10باملئة من باقي الأرباح ال�سنوية ال�صافية بعد جتنيب ن�سبة ع�شرة ( )10باملئة من تلك الأرباح لالحتياطي النظامي
واالحتياطي االتفاقي ،وتوزيع دفعة �أولى للم�ساهمني تبلغ خم�سة ( )5باملئة من �صايف ر�أ�س املال املدفوع ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ويبني اجلدول التايل املكاف�آت والرواتب واملميزات التي ح�صل عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا مبا فيهم كبار التنفيذيني اخلم�سة ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت
منهم الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م:

جدول :86

املكاف�آت والرواتب واملميزات التي ح�صل عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م
2013م

البيان

2015م

2014م

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

 500.000ريال

 800.000ريال

 1.200.000ريال

موظفي الإدارة العليا

 6.624.133ريال

 9.855.161ريال

10.724.868ريال

امل�صدر :ال�شركة

ال توجد �أي عقود خدمة حالية �أو مقرتحة بني ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�إمنا ت�صرف مكاف�آتهم ح�سب نظام ال�شركات احلايل والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والتعليمات
الر�سمية التي �صدرت بهذا ال�ش�أن .كما ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم " 10-11العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة" واجلدول
":147تفا�صيل التعامالت بني ال�شركة والأطراف ذات العالقة" من هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي هذه الن�شرة فيه لأحد من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �أي من �أقربائهم م�صلحة من �أي نوع يف �أعمال ال�شركة.
ويوجد عقد عمل بني ال�شركة ورئي�سها التنفيذي يو�سف �سعيد بازيد غري حمدد املدة يتم جتديده تلقائي ًا مامل يخطر �أحد الطرفني الثاين عن رغبته بعدم التجديد ،ويت�ضمن
العقد االلتزامات واحلقوق التعاقدية �شاملة الأجر ال�شهري ومدة العقد وال�سكن والإجازات.
كما يوجد عقد عمل بني ال�شركة ومديرها املايل عبداللطيف عبداهلل �إبراهيم يتم جتديده دوري ًا عرب قرارات �إدارية منف�صلة تت�ضمن االلتزامات واحلقوق التعاقدية �شاملة الأجر
ال�شهري ومدة العقد وال�سكن والإجازات� .إن مدة هذا العقد �سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد.
وتعدل عقود العمل بني ال�شركة وكبار التنفيذيني عرب قرارات �إدارية منف�صلة .كما اعتمدت ال�شركة نظام ًا للمكاف�آت يح�صل كبار التنفيذيني يف ال�شركة مبوجبه على مكاف�أة
�سنوية حتدد بقرار من جمل�س الإدارة وتتمثل بن�سبة مئوية من �صايف �أرباح ال�شركة بعد الزكاة ودون احت�ساب �أرباح ال�شركة التابعة بحيث ال تتعدى ن�سبة  % 5كحد �أق�صى ملجمل
املكاف�آت املمنوحة لكبار التنفيذيني خالل تلك ال�سنة.
وفيما يلي ملخ�ص لعقود ال�شركة مع الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل:

جدول  :87ملخ�ص عقود ال�شركة مع الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل
اال�سم

الرقم

املن�صب

ال�شركة

تاريخ العقد

تاريخ انتهاء العقد

1

يو�سف �سعيد بازيد

الرئي�س التنفيذي

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

2002/04/01م

غري حمدد املدة

2

عبداللطيف عبداهلل �إبراهيم

الرئي�س املايل

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

2005/12/19م

�سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد

الشركة التابعة

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم " 10-11العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة" واجلدول ":147تفا�صيل التعامالت بني ال�شركة والأطراف
ذات العالقة" من هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي هذه الن�شرة فيه لأحد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني
�أو �أي من �أقربائهم م�صلحة من �أي نوع يف �أعمال ال�شركة التابعة.
يوجد عقد بني ال�شركة التابعة ومديرها عام حممد علي الوهيبي بتاريخ 1426/09/29هـ (املوافق 2005/11/01م) غري حمدد املدة ،ويت�ضمن العقد االلتزامات واحلقوق
التعاقدية �شاملة الأجر ال�شهري ومدة العقد وال�سكن والإجازات.
ويوجد عقد بني ال�شركة التابعة ونائب مديرها عام حممد بن يحيى خواجي بتاريخ 1429/09/05هـ (املوافق 2008/09/06م) غري حمدد املدة ،ويت�ضمن العقد االلتزامات
واحلقوق التعاقدية �شاملة الأجر ال�شهري ومدة العقد وال�سكن والإجازات.
ويوجد عقد بني ال�شركة التابعة ومديرها املايل وليد �إبراهيم الزعاترة بتاريخ 1430/07/01هـ (املوافق 2009/06/24م) ملدة �سنتني يتم جتديده دوري ًا عرب قرارات �إدارية
منف�صلة تت�ضمن االلتزامات واحلقوق التعاقدية �شاملة الأجر ال�شهري ومدة العقد وال�سكن والإجازات.
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وفيما يلي ملخ�ص لعقود كبار التنفيذيني لل�شركة التابعة:

جدول  :88ملخ�ص عقود كبار التنفيذيني لل�شركة التابعة
الرقم

اال�سم

املن�صب

ال�شركة

تاريخ العقد

تاريخ انتهاء العقد

3

حممد علي الوهيبي

املدير العام

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

2005/11/01م

غري حمدد املدة

4

حممد بن يحيى خواجي

نائب املدير العام

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

2008/09/06م

غري حمدد املدة

5

وليد �إبراهيم الزعاترة

املدير املايل

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

2009/06/24م

�سنتني ميالديتني قابلة للتجديد

5 55 55حوكمة الشركة
تهدف حوكمة ال�شركة �إلى توفري �سل�سلة من العالقات بني ال�شركة و�إدارتها العليا وجمل�س �إدارتها وم�ساهميها وغريهم من اجلهات املعنية وذات العالقة ،بحيث يوفر ذلك
الطريقة التي تو�ضح �أهداف ال�شركة والأ�ساليب التي ت�ؤدي �إلى حتقيق هذه الأهداف .ولدى ال�شركة تق�سيم وا�ضح للم�س�ؤوليات بني جمل�س الإدارة والإدارة العليا لل�شركة.
تتعهد ال�شركة بااللتزام بالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية التي ترى �أنها عام ًال مهم ًا يف جناحها ،والتي تتطلب تنفيذ �إطار وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح
من �أجل الت�أكد �أن جمل�س الإدارة يعمل من �أجل حتقيق �أف�ضل امل�صالح للم�ساهمني ويقدم �صورة وا�ضحة وعادلة لنتائج ال�شركة املالية ونتائج �أعمالها.
وفيما يتعلق بالتزام ال�شركة بالئحة حوكمة ال�شركات ،فكما هو معلوم ،ف�إن املواد الإلزامية يف الئحة حوكمة ال�شركات هي الفقرتني (ط) و(ي) من املادة اخلام�سة ،واملادة
التا�سعة ،والفقرات (ب) و(ج) و(د) من املادة العا�شرة ،والفقرات (ج) و(هـ) و(ز) من املادة الثانية ع�شرة واملادة الرابعة ع�شرة واملادة اخلام�سة ع�شرة.
وتعد ال�شركة ملتزمة بالفقرة (ط) من املادة اخلام�سة ،حيث ي�سمح للم�ساهمني باالطالع على حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة ،وبالفقرة (ج) من املادة الثانية ع�شرة ،حيث �أن
�أغلبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من غري التنفيذيني .كما �أن ال�شركة ملتزمة باملادتني الرابعة ع�شرة واخلام�سة ع�شرة حيث �شكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت واللجنة التنفيذية وجلنة م�شرتيات اخلامات بتاريخ 1435/12/01هـ (2014/09/25م) .وقامت ال�شركة بو�ضع نظام حوكمة ال�شركة املت�ضمن على لوائح تنظم كل
من اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة م�شرتيات اخلامات وقواعد اختيار �أع�ضاء تلك اللجان ومدة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عملها مبا يتوافق
مع جميع املواد الإلزامية يف املادة العا�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات ،وقد �أقرها جمل�س الإدارة بتاريخ 1435/01/07هـ (املوافق 2013/11/10م) واجلمعية العامة بتاريخ
1435/04/03هـ (املوافق 2014/02/03م).
وفيما يتعلق بالفقرة (ي) من املادة اخلام�سة ،واملادة التا�سعة ،والفقرة (ز) من املادة الثانية ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات ،ف�إن ال�شركة لي�ست ملتزمة بهذه املواد حتى تاريخ
هذه الن�شرة حيث �أن ال�شركة غري مدرجة حالي ًا وتتعهد ال�شركة بااللتزام بهذه املواد بعد �صدور قرار الهيئة باملوافقة على ت�سجيل �أ�سهم ال�شركة لدى ال�سوق املالية ال�سعودية
وقبول �إدراج ال�شركة .كما تتعهد ال�شركة بتعيني ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل مللء املقعد ال�شاغر خالل فرتة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الإدراج لاللتزام مبقت�ضى الفقرة
(هـ) من املادة الثانية ع�شرة.

5 55 55تعهدات الشركة بعد اإلدراج
تتعهد ال�شركة ب�إمتام ما يلي بعد الإدراج:








تعيني ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل مللء املقعد ال�شاغر خالل فرتة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ الإدراج.
االلتزام مبا ورد يف قواعد الت�سجيل والإدراج والئحة حوكمة ال�شركات عند �إعداد تقرير جمل�س الإدارة.
االلتزام بجميع املواد الإلزامية من الئحة حوكمة ال�شركات بعد الإدراج مبا�شرة مبا يف ذلك اعتماد جمل�س الإدارة واجلمعية التعديالت على نظام حوكمة ال�شركة.
�إبالغ الهيئة بتاريخ انعقاد اجلمعيات العامة التي �ستعقدها ال�شركة بعد الإدراج حتى يتمكن ممثل الهيئة من ح�ضور اجلمعية.
عر�ض املعامالت والعقود مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة بال�شركة وفق ًا لنظام ال�شركات احلايل/اجلديد والئحة حوكمة ال�شركات ب�شكل �سنوي على اجلمعيات العامة
للح�صول على موافقة امل�ساهمني وبعد ا�ستبعاد �أي طرف ذو عالقة من الت�صويت عليها.
عر�ض �أي ت�ضارب يف امل�صالح بني �أعمال ال�شركة و�أعمال كبار م�ساهميها و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو ال�شركات التي ي�ساهمون فيها ب�شكل �سنوي على جمل�س الإدارة
واجلمعيات العامة للح�صول على موافقة املجل�س وامل�ساهمني بعد ا�ستبعاد �أي طرف ذو عالقة من الت�صويت عليها.
حتمل امل�ساهمني البائعني الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول رقم ":28ن�سب ملكية امل�ساهمني البائعني قبل وبعد عملية االكتتاب بالأ�سهم" من هذه الن�شرة (بالن�سبة
مل�ساهمة ال�شركة يف ال�شركة التابعة والبالغة  )%72.5نيابة عن ال�شركة ،ك ًال ح�سب ح�صته احلالية يف ر�أ�س املال ،جميع االلتزامات التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل عن
املطالبات الواردة من مرافق والتي ما زالت قيد املناق�شة والدرا�سة (�أي عن الأعوام 2012م و2013م) (للمزيد من التفا�صيل عن هذه املطالبة ،ف�ض ًال راجع الق�سم
رقم " 7-11اتفاقية توفري اخلدمات" والق�سم رقم" 15-11التقا�ضي" من هذه الن�شرة).

5 55 55تضارب المصالح
ال مينح النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو � ٍأي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية �أية �صالحيات متكن ع�ضو جمل�س الإدارة من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة جوهرية �سوا ًء
ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وذلك تنفيذ ًا للمادة رقم ( )69من نظام ال�شركات احلايل التي تن�ص على �أنه ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة �إال مبوافقة من اجلمعية العامة العادية يتم جتديدها كل �سنة ،ووفق ًا لن�ص املادة املذكورة ف�إنه يتعني على ع�ضو جمل�س
الإدارة �أن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�صالح �شخ�صية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويف�صح رئي�س املجل�س للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت
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والعقود التي يكون ل ٍأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،على �أن يكون الإف�صاح م�شفوع ًا بتقرير خا�ص من مراقب احل�سابات ،ويتم �إثبات هذا التبليغ يف حم�ضر
اجتماع املجل�س ،وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت يف هذا ال�ش�أن .وبنا ًء على ما �سبق ،يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:




االلتزام بالعمل طبق ًا للمواد ( )69و( )70من نظام ال�شركات احلايل ،واملادة رقم ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
عدم الت�صويت على جميع العقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة يف اجتماعات اجلمعية العمومية.
ً
االلتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة و�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي تطبيقا لن�ص املادة
( )70من نظام ال�شركات احلايل.

5 5 5 55لجان مجلس اإلدارة
من �أجل �ضمان الأداء الأمثل لإدارة ال�شركة ،فقد �شكل جمل�س الإدارة عدد ًا من اللجان وفق ًا ملتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،ويف هذا ال�صدد،
فقد ت�أكد املجل�س من التايل:




جميع اللجان لديها قواعد معتمدة لوظائفها حتدد �أدوارها وم�س�ؤولياتها.
يتم حتديد �صالحيات كل جلنة ب�شكل وا�ضح.
يتم �إعداد حما�ضر جلميع االجتماعات التي تعقد وتتم مراجعة تلك املحا�ضر واملوافقة عليها من قبل كامل �أع�ضاء املجل�س.

يوجد لدى ال�شركة حالي ًا اللجان التالية:
5 55 55 5 55اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة م�ساعدة املجل�س يف �أداء الأن�شطة واملهام املفو�ضة لها لت�سهيل عمليات ال�شركة وذلك من خالل:
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م�ساعدة املجل�س يف �أداء الأن�شطة واملهام املفو�ضة �إليه لت�سهيل عمليات ال�شركة ب�شكل �سل�س.
م�ساعدة املجل�س على و�ضع �أهداف وا�سرتاتيجيات ال�شركة الرئي�سية وا�سرتاتيجيات اال�ستثمار.
امل�ساهمة يف ت�سيري وو�ضع الر�ؤية واملهام اخلا�صة باملجل�س وو�ضع خطة عمل لذلك.
و�ضع الأهداف الأ�سا�سية واال�سرتاتيجية لتحقيق النتائج املطلوبة من ال�شركة.
م�ساعدة املجل�س يف ا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجي لأداء ال�شركة ب�شكل منتظم.
م�شاركة جلنة املراجعة باملوافقة على جميع القرارات اال�ستثمارية الرئي�سية.
م�س�ؤولية ت�شكيل �أو �إعادة ت�شكيل �أي م�شروع م�شرتك �أو �شراكة.
امل�شاركة يف تطوير ا�ستثمارات ال�شركة.
تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني لل�شركة.
م�س�ؤولية �إدارة عالقات البائعني مع املوردين الرئي�سيني.
م�س�ؤولية و�ضع العمليات التجارية وال�سيا�سات والإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها �أثناء تنفيذ العمليات اليومية.
ر�صد التطور عام للموظفني.
ا�ستك�شاف و�سائل تطور الأعمال بطريقة فعالة وتتكفل ب�سالمة التن�سيق وتبادل املعلومات والآراء بني كبار امل�س�ؤولني ومدراء الإدارات الرئي�سية.
مراقبة �أداء الرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل ،وا�ستعرا�ض قدرة ال�شريك التجاري امل�شرتك يف امل�شاريع التي تقوم بها ال�شركة.
مراجعة االقرتاحات عن ا�ستثمارات جديدة ور�صد امتثالها لل�سيا�سات والإجراءات اال�ستثمارية.
النظر يف فائدة اال�ستثمارات املقرتحة للأطراف ذات العالقة.
مراجعة معاجلة الزكاة وال�ضرائب واالمتثال لها فيما يتعلق بال�صفقات اال�ستثمارية.
ا�ستعرا�ض املعاجلة املحا�سبية.
املراقبة امل�ستمرة لأداء م�ست�شاري اال�ستثمار يف ال�شركة.
تقييم النتائج اال�ستثمارية ب�شكل دوري.
�إجراء حتقيقات �أو درا�سات للم�سائل الداخلية لل�شركة.

وتتكون اللجنة من ثالثة (� )3أع�ضاء من املجل�س يتم تعيينهم من قبل جمل�س الإدارة ،ويكون �أحد الأع�ضاء مبثابة رئي�س لها ،كما يجب �أال تتجاوز مدة ع�ضو اللجنة املدة
املخ�ص�صة ملجل�س الإدارة على �أن تنتهي ع�ضوية ع�ضو اللجنة عند انتهاء ع�ضويته باملجل�س �أو ا�ستقالته الطوعية من ع�ضوية اللجنة ،ويبني اجلدول التايل الأع�ضاء احلاليني
للجنة التنفيذية:

جدول � :89أع�ضاء اللجنة التنفيذية
اال�سم

الوظيفة

رائد بن �إبراهيم املديهيم

الرئي�س

مهنا بن عبداهلل املهنا

ع�ضو

علي بن �صالح الدخيل

ع�ضو

وفيما يلي بيان ال�سرية الذاتية لأع�ضاء اللجنة التنفيذية:
مهنا بن عبداهلل املهنا -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
رائد بن �إبراهيم املديهيم -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
علي بن �صالح الدخيل -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
5 55 55 5 55لجنة المراجعة
تقوم جلنة املراجعة بالإ�شراف على �أنظمة الرقابة الداخلية لعمليات ال�شركة مبا فيها الإدارة املالية و�إدارة املخاطر .وت�شمل م�س�ؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما يلي:








الرقابة الداخلية وال�سيا�سات املحا�سبية.
مراجعة مراقب احل�سابات والبيانات املالية.
املراجعة الداخلية.
التقيد.
�إدارة املخاطر.
�ضوابط و�أدوات رقابة تقنية املعلومات.
مهام تقدمي التقارير.

وتتكون اللجنة من ثالثة (� )3أع�ضاء من غري �أع�ضاء املجل�س التنفيذيني يتم تعيينهم من قبل جمل�س الإدارة بنا ًء على تو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت على �أن تت�ضمن
متخ�ص�ص ًا يف ال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية ،ويجب �أن يكون �أحد الأع�ضاء مبثابة رئي�س للجنة ،كما يجب �أال تتجاوز مدة ع�ضو اللجنة املدة املخ�ص�صة ملجل�س الإدارة على �أن تنتهي
ع�ضوية ع�ضو اللجنة� ،إذا كان �أحد �أع�ضاء املجل�س ،عند انتهاء ع�ضويته باملجل�س �أو ا�ستقالته الطوعية من ع�ضوية اللجنة ،وتنتهي ع�ضوية غري ع�ضو جمل�س الإدارة عن طريق
ا�ستقالته �أو يف نهاية مدة ع�ضوية اللجنة .ينبغي على الع�ضو عدم القيام ب�أي عمل فني �أو �إداري يف ال�شركة و�أال يكون لديه م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف العمل �أو العقود
املربمة حل�ساب ال�شركة .ويجب على جلنة املراجعة تعيني �سكرتري للجنة للحفاظ على �سجالت الإجراءات والقرارات وميكن �أن يكون من بني �أحد �أع�ضائها �أو �أن يكون من خارج
جمل�س الإدارة دون حق الت�صويت .ويبني اجلدول التايل الأع�ضاء احلاليني للجنة املراجعة:

جدول � :90أع�ضاء اللجنة املراجعة
اال�سم

الوظيفة

علي بن �صالح الدخيل

الرئي�س

عبدالكرمي حمد املعجل

ع�ضو

حممد �أحمد ال�سعدي

ع�ضو
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وفيما يلي بيان ال�سرية الذاتية لأع�ضاء جلنة املراجعة:
عبدالكريم حمد المعجل

اجلن�سية� :سعودي
العمر� 64 :سنة
املن�صب يف ال�شركة :ع�ضو جلنة املراجعة
امل�ؤهالت العلمية :دورات يف �إدارة الأعمال.

جدول  :91اخلربات العملية ال�سابقة لعبدالكرمي حمد املعجل
تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

جمال العمل

ا�سم ال�شركة �أو اجلهة

املن�صب

�شركة الظهران لل�صناعات الكيماوية والت�سويق

اال�ستثمار يف ال�صناعات الكيماوية

ع�ضو جمل�س املديرين

1991م

حتى الآن

�شركة �سنثومر (ال�شرق الأو�سط)

�صناعات البوليمر

ع�ضو جمل�س املديرين

1996م

حتى الآن

ال�شركة العربية للأنابيب

�صناعات الأنابيب

ع�ضو جمل�س الإدارة

1996م

2001م

�شركة الأغذية املتحدة (دمية)

�صناعات الأغذية/الب�سكويت واحللويات

ع�ضو جمل�س املديرين

2002م

2005م

ال�شركة ال�سعودية ملراكز الرتفيه

مدن ترفيه

ع�ضو جمل�س املديرين

2005م

2010م

ال�شركة اخلليجية املتحدة للت�صنيع

اال�ستثمار ال�صناعي

ع�ضو جمل�س املديرين

2005م

2011م

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

ال�صناعات احلديدية

ع�ضو جلنة املراجعة

2010م

حتى الآن

حممد �أحمد ال�سعدي -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
علي بن �صالح الدخيل -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
5 55 55 5 55لجنة المكافآت والترشيحات
تتولى جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت التوا�صل املبا�شر مبوارد ال�شركة ما يتطلب ذلك من حفاظ على عالقات عمل فعالة مع الإدارة وذلك من خالل:







حتديد الأفراد امل�ؤهلني لي�صبحوا �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة وتو�صية املجل�س بالأع�ضاء املر�شحني باالجتماع ال�سنوي جلمعية امل�ساهمني العامة.
تو�صية جمل�س الإدارة بالأع�ضاء املر�شحني للجان املجل�س.
 الإ�شراف على تقييم املجل�س واملدراء التنفيذيني.
الإ�شراف على جميع امل�سائل املتعلقة بالرئي�س التنفيذي وم�س�ؤول التعوي�ضات.
مراجعة خطط خالفة املجل�س.
تقييم املجل�س يف الأجور والتوظيف ومتديد العقود و�سيا�سات �إنهاء العقود للإدارة العليا و�أنظمة احلوافز وترتيبات التقاعد و�أطر مكاف�أة املدراء.

وتتكون اللجنة مما ال يقل عن ع�ضوين ( )2من املجل�س غري التنفيذيني يتم تعيينهم من قبل جمل�س الإدارة بنا ًء على تو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،ويجب �أن يكون �أحد
الأع�ضاء مبثابة رئي�س للجنة ،كما يجب �أال تتجاوز مدة ع�ضو اللجنة املدة املخ�ص�صة ملجل�س الإدارة على �أن تنتهي ع�ضوية ع�ضو اللجنة عند انتهاء ع�ضويته باملجل�س �أو ا�ستقالته
الطوعية من ع�ضوية اللجنة .ويبني اجلدول التايل الأع�ضاء احلاليني للجنة الرت�شيحات واملكاف�آت:

جدول � :92أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اال�سم

الوظيفة

�سعد بن �إبراهيم املعجل

الرئي�س

مهنا بن عبداهلل املهنا

ع�ضو

وفيما يلي بيان ال�سرية الذاتية لأع�ضاء الرت�شيحات واملكاف�آت:
�سعد بن �إبراهيم املعجل -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
مهنا بن عبداهلل املهنا -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
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5 55 55 5 55لجنة مشتريات الخامات
تتولى جلنة م�شرتيات اخلامات م�ساندة �إدارة ال�شركة يف البحث والتو�سع ودعم م�صادر ال�شركة ل�شراء اخلامات الالزمة للعمليات الإنتاجية ب�أ�سعار تناف�سية ومراقبة �أر�صدة
اخلامات وذلك من خالل:






تبادل املعلومات عن و�ضع اخلامات يف الأ�سواق العاملية واملحلية وت�أثريها على �أ�سواق ال�شركة امل�ستهدفة.
توطيد العالقة بني ال�شركة مع م�صادر اخلامات الفاعلة ومتابعة �أدائها.
التو�سع يف م�صادر توفري اخلامات الالزمة للعمليات الإنتاجية باجلودة املطلوبة وااللتزام ب�شروط التوريد ب�أ�سعار تناف�سية.
متابعة ر�صيد املخزون ومنا�سبته مع اخلطط البيعية لل�شركة وعمل الت�صحيحات الالزمة.
اعتماد �شراء اخلامات دوري َا مبا يتوافق مع دليل �صالحيات امل�شرتيات املعتمد من جمل�س الإدارة.

وتتكون اللجنة مما ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء ( )3يكون �إثنان منهم من �أع�ضاء املجل�س والثالث رئي�س ال�شركة يتم تعيينهم من قبل جمل�س الإدارة ويجب �أن يكون �أحد الأع�ضاء
مبثابة رئي�س للجنة ،كما يجب �أال تتجاوز مدة ع�ضو اللجنة املدة املخ�ص�صة ملجل�س الإدارة على �أن تنتهي ع�ضوية ع�ضو اللجنة عند انتهاء ع�ضويته باملجل�س �أو ا�ستقالته الطوعية
من ع�ضوية اللجنة .ويبني اجلدول التايل الأع�ضاء احلاليني للجنة م�شرتيات اخلامات:

جدول � :93أع�ضاء جلنة م�شرتيات اخلامات
اال�سم

الوظيفة

مهنا بن عبداهلل املهنا

الرئي�س

رائد بن �إبراهيم املديهيم

ع�ضو

علي بن �صالح الدخيل

ع�ضو

يو�سف �سعيد بازيد

ع�ضو

وفيما يلي بيان ال�سرية الذاتية لأع�ضاء م�شرتيات اخلامات:
مهنا بن عبداهلل املهنا -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
رائد بن �إبراهيم املديهيم  -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
علي بن �صالح الدخيل  -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
يو�سف �سعيد بازيد -ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 2-5-5ال�سري الذاتية" من هذه الن�شرة لالطالع على �سريته الذاتية.
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6.6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المايل للشركة ونتائج
عملياتها
6 66 66مقدمة
مت �إعداد مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل ل�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية ونتائج عملياتها كما هو مبني فيما يلي بنا ًء على القوائم املالية املوحدة واملراجعة لل�سنوات
املنتهية � 30سبتمرب 2013م2014 ،م و2015م .متت مراجعة القوائم املالية املوحدة لل�سنوات املنتهية � 30سبتمرب 2013م2014 ،م و2015م من قبل �شركة كي بي ام جي الفوزان
وال�سدحان (.)KPMG
ال متلك �شركة كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان (� )KPMGأو �أي من �شركاتهم التابعة �أو ال�شقيقة �أي ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة .كما قدموا موافقتهم اخلطية
على الإ�شارة الواردة يف هذه الن�شرة ب�ش�أن دورهم كمراجعي ح�سابات لل�شركة لل�سنوات املالية املبينة �أعاله.
قد ي�شمل هذا اجلزء على �إفادات ذات طبيعة م�ستقبلية مرتبطة ب�إمكانيات ال�شركة امل�ستقبلية ا�ستناد ًا �إلى خطط الإدارة وتوقعاتها احلالية فيما يتعلق بنمو ال�شركة ونتائج
عملياتها و�أو�ضاعها املالية قد تنطوي على خماطر وتوقعات غري م�ؤكدة .قد تختلف نتائج ال�شركة الفعلية جوهري ًا عن تلك التوقعات وذلك نتيجة لعوامل و�أحداث م�ستقبلية
متعددة مبا يف ذلك العوامل التي متت مناق�شتها يف هذا الق�سم من ن�شرة اال�صدار �أو يف �أماكن �أخرى منها وخا�صة تلك الواردة يف ق�سم عوامل املخاطرة يف هذه الن�شرة.
�إن جميع املعلومات املالية التي يحتويها هذا الق�سم مت تقريبها من خالل جربها �إلى �أقرب عدد �صحيح ،وعليه ف�إنه يف حال مت جمع الأرقام الواردة يف اجلداول ،قد ال يتوافق
جمموعها مع املجاميع املذكورة يف تلك اجلداول .كما جتدر الإ�شارة �إلى �أنه مت احت�ساب جميع ن�سب النمو ال�سنوية وهوام�ش الربحية والتكاليف ومعدالت النمو ال�سنوية املركبة
بنا ًء على الأرقام التي مت تقريبها يف اجلداول �أدناه.

6 66 66إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة قد ا�ستخرجت من القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
و2015م لل�شركة وال�شركة التابعة والإي�ضاحات امل�شمولة معها بدون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أن القوائم املالية املوحدة مت �إعدادها من قبل �إدارة ال�شركة مبا يتفق مع
معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( .)SOCPAوكذلك ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة متلك ر�أ�س مال عامل يكفي للأ�شهر االثني
ع�شر التي تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �شركتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد نية لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاط ال�شركة يف امل�ستقبل.
وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن كل احلقائق اجلوهرية املتعلقة بال�شركة و�شركتها التابعة و�أدائها املايل مت الإف�صاح عنها يف هذه الن�شرة ،و�أنه ال توجد هنالك �أية حقائق �أخرى
من �ش�أن �إغفال ذكرها �أن ي�ؤدي �إلى �أن تكون �أي بيانات واردة يف هذه الن�شرة بيانات م�ضللة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مل تقم ال�شركة �أو �شركتها التابعة مبنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو ر�سوم و�ساطة �أو تعوي�ضات غري نقدية ،يف ال�سنوات الثالثة ال�سابقة مبا�شرة
لتاريخ تقدمي طلب ت�سجيل وقبول الإدراج �أو املوافقة على هذا االكتتاب فيما يتعلق ب�إ�صدار �أي �أوراق مالية �أو بيعها.
كما ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن لي�س لدى ال�شركة وال�شركة التابعة �أي ممتلكات مبا يف ذلك �أوراق مالية تعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو
ي�صعب الت�أكد من قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تقييم املوقف املايل.
يقر كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنة ال توجد �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة وال�شركة التابعة كما بتاريخ هذه الن�شرة با�ستثناء ما جرى الإف�صاح
عنه يف هذا الق�سم وق�سم املعلومات القانونية من هذه الن�شرة.
وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة ال يخ�ضع حلق اخليار.
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مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة للمجموعة وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة للمجموعة
من�صو�ص عليها يف الإي�ضاح رقم ( )3للقوائم املالية املوحدة لل�سنوات (2013م و2014م و 2015م).
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أدناه ب�شكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة.
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لتتفق مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.
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1.1النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق والودائع لأجل واال�ستثمارات يف �صناديق ا�ستثمارية والقابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية وت�ستحق خالل
فرتة � 3أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اال�ستثمار الأ�صلي واملتاحة للمجموعة دون �أي قيود.
2.2الذمم التجارية المدينة
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي بعد خ�صم املخ�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ويتم تكوين خم�ص�ص بالديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند وجود دليل
مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم مقدرة املجموعة على حت�صيل املبالغ امل�ستحقة وفق ًا لل�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .ويتم �شطب الديون املعدومة عند حتديدها مقابل املخ�ص�صات
املتعلقة بها .ويتم حتميل املخ�ص�صات على قائمة الدخل املوحدة .و�أي ا�سرتدادات الحقة ملبالغ الذمم املدينة والتي مت �شطبها �سابق ُا ت�ضاف �إلى الإيرادات.
3.3المخزون
يتم قيا�س املخزون ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد �أيهما �أقل .يتم حتديد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح .وتت�ضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها
ل�شراء املخزون ،وتكاليف الإنتاج �أو التحويل والتكاليف الأخرى التي يتم تكبدها من �أجل �إح�ضار املخزون �إلى املوقع بحالته الراهنة.
يف حالة املخزون امل�صنع وحتت الت�صنيع ،تت�ضمن التكلفة ح�صة منا�سبة من تكاليف الإنتاج املبا�شرة على �أ�سا�س الطاقة الت�شغيلية العادية.
تتكون �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد من �سعر البيع التقديري خالل ال�سري االعتيادي للأعمال بعد خ�صم تكاليف االنتاج اال�ضافية الت�شغيلية للإكمال وم�صروفات البيع
والتوزيع .ويتم تكوين خم�ص�ص (عند اللزوم) باملخزون املتقادم وبطيء احلركة والتالف.
4.4مصروفات مؤجلة
تت�ضمن امل�صروفات امل�ؤجلة جميع التكاليف وامل�صروفات املتكبدة على املجموعة واملتعلقة يف ن�شاطاتها خالل مرحلة ما قبل الت�شغيل ولها منافع اقت�صادية م�ستقبلية ٫ويتم
�إطفا�ؤها على مدى الفرتة التقديرية لالنتفاع بها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت بحد �أق�صى خم�س �سنوات.
5.5ممتلكات ،آالت ومعدات
تظهر املمتلكات ،الآالت واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم وخ�سارة االنخفا�ض املرتاكمة� ،إن وجدت ،تت�ضمن التكلفة امل�صروفات التي تتعلق مبا�شر ًة باقتناء
الأ�صل ،تكاليف التمويل عن القرو�ض لتمويل ت�شييد الأ�صول تتم ر�سملتها خالل الفرتة الزمنية املطلوبة لإكمال و�إعداد الأ�صل لغر�ض اال�ستخدام.
كافة النفقات الأخرى يتم �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها ،يتم حتميل اال�ستهالك على قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر
الإنتاجي املقدر للممتلكات ،والآالت واملعدات.
حتمل م�صروفات الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل املوحدة �أما التح�سينات التي تزيد يف قيمة املوجودات ذوي العالقة �أو تطيل �أعمارها ب�صورة جوهرية فتتم ر�سملتها.
ال يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�ضي اململوكة ،ي�ستهلك الفرق بني تكلفة املمتلكات ،والآالت واملعدات وقيمتها التقديرية يف نهاية مدة ا�ستخدامها – اعتبار ًا من تاريخ �شرائها �أو
تركيبها – على �أق�ساط �سنوية مت�ساوية على مدى �أعمارها الإنتاجية املقدرة.
فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية وفرتة املقارنة هي كما يلي:
السنوات
مباين

33 -20

�آالت ومعدات

20 -10

العدد والأدوات

5

اجهزة وبرامج حا�سب �آيل والأجهزة الكهربائية

5

الأثاث والأجهزة املكتبية

5

ال�سيارات

5

6.6الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع
تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل الب�ضاعة �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املوارد �أم ال.
7.7القروض
يتم �إدراج القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف املعاملة املتكبدة .كما يتم ت�أجيل العموالت الإدارية املخ�صومة مقدم ًا من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
وعر�ضها خم�صومة من مبلغ القر�ض الأ�صلي .يتم �إطفاء تلك العموالت ،والتي ال تختلف جوهري ًا عن معدل الفائدة على القرو�ض ال�سائدة يف ال�سوق ،على مدى عمر القر�ض
بطريقة الق�سط الثابت .ويتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض العائدة مبا�شرة لإن�شاء موجودات م�ؤهلة حتى ت�صل �إلى املرحلة التي يكتمل عندها ب�شكل جوهري جميع الأن�شطة الالزمة
لإعداد املوجودات امل�ؤهلة لال�ستخدام املحدد لها .وبخالف ذلك ،يتم حتميل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة.
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8.8المخصصات
يتم �إثبات املخ�ص�ص ما �إذا كان على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة التزام قانوين حايل �أو �ضمني ميكن تقديره ب�شكل موثوق ،مع احتمال وجود �ضرورة اقت�صادية ل�سداد ذلك
االلتزام.
9.9مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم احت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لنظام العمل باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل املوحدة ،ويتم احت�ساب هذه
املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
1010تحقق اإليرادات
تتحقق الإيرادات عند ا�ستيفاء ال�شروط التالية:




وجود احتمالية بتدفق منافع اقت�صادية للمجموعة.
ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق بغ�ض النظر عن موعد �سدادها.
�إمكانية حتديد التكلفة املتكبدة والتكاليف امل�ستقبلية املتوقعة حتى تاريخه و�إمكانية قيا�سها ب�شكل موثوق.

يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو ل�شروط الدفع املحددة تعاقدي ًا .ويجب كذلك ا�ستيفاء معايري التحقق املحددة �أدناه قبل حتقق الإيرادات.
مبيعات بضائع

يتم �إثبات �إيرادات من املبيعات عتد ت�سليم �أو �شحن املنتجات التي يتم مبقت�ضاها انتقال املخاطر واملنافع الهامة امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي بحيث ال يكون للمجموعة
�سيطرة فعالة �أو م�شاركة �إدارية م�ستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة مبلكية الب�ضاعة .يتم ت�سجيل املبيعات بعد خ�صم املردودات واخل�صم التجاري وخ�صم الكمية.
إيرادات العقود

يتم �إثبات �إيرادات العقود على �أ�سا�س ن�سبة الإجناز لكل عقد والتي يتم حتديدها با�ستخدام قيا�س خمرجات العقد (�إجراء ح�صري للعمل املنجز �أو اجلزء امل�ستكمل فعليا
من �أعمال العقد) �أو القيام بد ًال من ذلك بتطبيق قيا�س مدخالت العقد (ن�سبة التكاليف املتكبدة حتى تاريخه �إجمايل التكلفة املقدرة للعقد) .ت�شتمل تكلفة العقد على تكلفة
امل�صروفات العمومية والإدارية العائدة مبا�شرة �إلى العقد من تاريخ �ضمان العقد وحتى االنتهاء بالكامل .يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض العائدة مبا�شرة �إلى �إن�شاء موجودات
م�ؤهلة وتدرج كتكاليف عقود .يتم �إثبات التغريات يف تقديرات التكاليف وخ�سائر العقود غري امل�ستكملة�( ،إن وجدت) ،يف الفرتة التي يتم فيها حتديد تلك التغريات .وعندما
يكون من املحتمل �أن �إجمايل تكاليف العقد �سوف يتجاوز �إجمايل �إيرادات العقد ،يتم �إدراج اخل�سارة املتوقعة مبا�شرة.
1111الزكاة
تخ�ضع ال�شركة و�شركتها التابعة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة .ويتم �إثبات ا�ستحقاق الزكاة ويحمل على قائمة الدخل للفرتة اجلارية .ويتم احت�ساب مطلوبات الزكاة
الإ�ضافية� ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على �سنوات �سابقة من قبل م�صلحة الزكاة يف الفرتة التي يتم فيها �إ�صدار الربوط النهائية.
1212تحويل العمالت األجنبية
ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي طبق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعاملة ،يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل ،تدرج جميع الفروق يف قائمة الدخل املوحدة .جتدر الإ�شارة ب�أن الريال ال�سعودي هو العملة الرئي�سية
لل�شركة.
1313توزيعات األرباح
يتم قيد توزيعات الأرباح املرحلية يف الفرتة التي يتم اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ،كما يتم قيد توزيعات الأرباح النهائية يف ال�سنة التي تعتمد خاللها من قبل اجلمعية
العامة للم�ساهمني.

 6 66 66العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل أعمال الشركة
يعتمد الطلب على منتجات ال�شركة وخدماتها على م�ستوى ن�شاط الت�شييد يف اململكة العربية ال�سعودية ،والذي يعتمد بدوره على الأو�ضاع االقت�صادية الكلية يف اململكة ف�ض ًال عن
م�ستوى القطاع اخلا�ص والإنفاق احلكومي يف قطاع الت�شييد.
ونظر ًا لطبيعة ن�شاط الت�شييد يف اململكة العربية ال�سعودية والذي ّ
يخف يف �أ�شهر ال�صيف وموا�سم رم�ضان واحلج ،فهناك حتركات مو�سمية يف نتائج ال�شركة متا�شي ًا مع حتركات
الطلب على منتجاتها .بالتايل ،ت�صل الإيرادات �إلى �أعلى م�ستوياتها خالل ال�سنة يف الفرتة ما بني �شهر يناير و�شهر يونيو ،كما �أنها تزيد متطلبات ر�أ�س املال العامل يف ذات
الفرتة نف�سها.
ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 3معلومات عن ال�سوق و القطاع" ملزيد من املعلومات ب�ش�أن العوامل ذات ال�صلة.
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6 66 666 66األوضاع االقتصادية الكلية
على الرغم من الركود االقت�صادي العاملي �إال �أن �أداء االقت�صاد ال�سعودي كان جيد ًا يف ال�سنوات من 2010م �إلى 2014م حيث منا الناجت املحلي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ
 %9.1خالل تلك الفرتة مدعوم ًا ب�شكل رائي�سي بارتفاع �أ�سعار النفط والذي �ساهم يف زيادة الإنفاق احلكومي على البنية التحتية ،حيث كانت امل�شاريع ال�ضخمة واخلدمات
االجتماعية عام ًال م�ساهم ًا رئي�سي ًا يف النمو امل�ستدام .بالإ�ضافة �إلى ت�سجيل امليزانية العامة للدولة فوائ�ض ب�شكل م�ستمر ،مما عزز يف تراكم االحتياطيات النقدية لدى الدولة.
ويف عام 2015م� ،سجلت امليزانية العامة للدولة عجز مبلغ  326.2مليار ريال مت�أثرة بانخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية وقد ارتفعت ن�سبة الدين عام �إلى الناجت املحلي الإجمايل
من  %2.0عام 2014م �إلى  %5.8يف عام 2015م نتيجة لتو�سع الدولة يف �إ�صدار الدين ل�سد العجز الناجت من انخفا�ض �أ�سعار النفط  .ومن املتوقع �أن ي�شهد قطاع الت�شييد والبناء
�إنخفا�ض يف الإنفاق احلكومي ب�شكل ن�سبي عن ما كان عليه يف الأعوام اخلم�سة ال�سابقة.
6 66 666 66إنفاق القطاع عام عىل البناء والتشييد يف المملكة العربية السعودية
بلغ �إنفاق القطاع احلكومي على امل�شروعات الر�أ�سمالية  278مليار ريال �سعودي يف عام 2013م ،وهو ما يزيد عن الإنفاق يف 2012م بن�سبة  %5وعن الإنفاق يف 2011م بن�سبة
 .%12وا�ستحوذ قطاع املوا�صالت على �أغلبية عقود الت�شييد التي متت تر�سيتها وهو ما يرجع بالأ�سا�س �إلى تر�سية �صفقات بقيمة  84.4مليار ريال �سعودي مل�شروع مرتو الريا�ض
وعقود �إدارة امل�شروع الالحقة بقيمة  3.1مليار ريال �سعودي .ونتيجة لذلك ف�إن  %95من عقود املوا�صالت التي متت تر�سيتها جاءت من الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض،
يف حني بلغت ن�سبة امل�شروعات التي متت تر�سيتها من جانب الهيئة العامة للطريان املدين وال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية و�شركة �أرامكو ال�سعودية �أقل من  .%2بينما
كان الإنفاق يف القطاعات التالية التي ت�شمل الطاقة  12.8مليار دوالر �أمريكي ( 48مليار ريال �سعودي) والقطاع العقاري  5.5مليار دوالر �أمريكي ( 20.8مليار ريال �سعودي)
وامل�شروعات ال�صناعية  ٥مليارات دوالر �أمريكي ( 19مليار ريال �سعودي) و�صناعة املواد البرتوكيماوية  4.8مليار دوالر �أمريكي ( 18مليار ريال �سعودي).
ويقدم احلجم الكبري من العقود التي متت تر�سيتها توقعات م�ستقبلية م�ستدامة لقطاع الت�شييد� ،إذ جرى البدء ب�شكل فعلي يف العديد من امل�شروعات وهي الآن قيد التنفيذ .كما
ب�شكل وا�ضح .كما �أدى العفو عن خمالفي الإقامة الذي انتهى
يت�ضح �أن الإجراءات الأخرية املتخذة من قبل اجلهات املخت�صة للرقابة على قوانني العمل قد �أثرت على ال�سوق ٍ
يف نوفمرب 2013م �إلى مغادرة ما ُيقدر بنحو مليون �شخ�ص �أجنبي من �أرا�ضي اململكة ،كان يعمل الكثري منهم يف قطاع الت�شييد .وقد �أدى هذا �إلى تباط�ؤ يف تنفيذ امل�شروعات
وزيادة تكاليف العمالة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت �إجراء تقييم مو�سع لقطاع الإ�سكان يف �إطار و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان اخلا�صة بوزارة الإ�سكان .وا�ستناد ًا �إلى هذا التقييم ،تظهر التقديرات
�أن هناك عجز ًا ال يقل عن  300.000وحدة �سكنية يف نهاية �سنة 2011م .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،بلغ عدد الوحدات ال�سكنية الالزم ا�ستبدالها ب�شكل عاجل نحو  80.000وحدة.
وهناك نحو  4.5مليون وحدة �سكنية يف اململكة ،متت زيادتها بنحو � 120ألف وحدة جديدة كل �سنة على مدار ال�سنوات الأخرية.
ويعني هذا �أن هناك حاجة لزيادة كبرية يف ت�شييد امل�ساكن للوفاء بالطلب اجلديد والبدء يف تقلي�ص العجز احلايل .و ُيقدر �أن يتم ت�شييد � 240ألف وحدة �سكنية �سنوي ًا خالل
العقد املقبل ،بينها � 190ألف وحدة للطلب اجلديد على الوحدات ،يف حني �أن الباقي خم�ص�ص لإعادة الت�شييد واال�ستبدال .وبالتوازي مع عمل وزارة الإ�سكان يف هذا املجال،
�أعلنت احلكومة ال�سعودية يف �سنة 2011م عن برنامج ت�شييد � 500ألف م�سكن جديد مي�سور التكلفة بتكلفة تبلغ  250مليار ريال �سعودي.
6 66 666 66النمو االقتصادي لقطاع التشييد
يدفع النمو االقت�صادي والإنفاق يف قطاع الت�شييد من جانب احلكومة والقطاع اخلا�ص �إلى منو الناجت املحلي الإجمايل للقطاع .ففي الفرتة بني 2003م و2013م ،بلغت التقديرات
�أن قطاع الت�شييد منا مبعدل �سنوي  %7.6يف املتو�سط ،وهو ما يزيد بن�سبة  %20تقريب ًا عن منو االقت�صاد ال�سعودي الإجمايل .ومن اجلدير بالذكر على حدٍ �سواء �أن هذا القطاع
ا�ستمر يف �إظهار من ٍو �إيجابي منذ �سنة 2001م ،يف حني �شهد االقت�صاد الكلي وقطاع النفط على وجه اخل�صو�ص فرتة من النمو ال�سلبي.
6 66 666 66محركات التكلفة
تعد املواد اخلام هي �أكرب مكونات التكلفة� ،إذ مثلت  %79.8من متو�سط الإيرادات و %91.6من متو�سط التكاليف للأعوام 2013م و2014م و2015م .واملكونات الرئي�سية
لتكاليف املواد اخلام هي تكاليف كتل ال�صلب ولفائف ال�صلب امل�سحوبة على ال�ساخن التي يتم �شرائها لوحدات �أعمال حديد الت�سليح ووحدة �أعمال الأنابيب .وتتبع ال�شركة
منوذج "�إنتاج للتخزين" واملبني على خطة املبيعات مما ي�ضمن توافر املخزون لفرتة خم�سة �أ�شهر مع الو�ضع يف االعتبار فرتة تبلغ ثالثة �أ�شهر لت�سلم املواد اخلام ،و�شهر لكل نوع
من �أنواع املواد اخلام واملنتجات النهائية يف م�ستودعات املواد اخلام واملنتج النهائي .وي�ؤخذ يف االعتبار عند ت�سعري املنتجات للبيع تكاليف املواد اخلام و�أ�سعار ال�سوق ،وب�صفة
عامة تزيد هوام�ش �أرباح ال�شركة ملنتجات حديد الت�سليح والأنابيب يف حني تكون �أ�سعار احلديد ال�صلب يف ارتفاع ،وتنخف�ض هذه الهوام�ش عندما تكون �أ�سعار احلديد ال�صلب
يف انخفا�ض� .أما بالن�سبة للقطاعات الأخرى بال�شركة ،وخا�صة وحدتي �أعمال الأعمدة احلديدية ووحدة �أعمال الأبراج الكهربائية ،فتتبع ال�شركة منوذج "�إنتاج للطلب" والذي
يكون الت�سعري فيه م�ستند ًا �إلى �أ�سعار املواد اخلام ال�سائدة ووفق طلبات العمالء.
6 66 666 66رفع الدعم عن أسعار الطاقة
يف ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية والعجز الناجت يف ميزانية الدولة� ،أعلنت اململكة العربية ال�سعودية عن تخفيف الدعم للم�شتقات النفطية والطاقة .بناء على ذلك� ،سرتتفع
تكاليف املرافق (الوقود والكهرباء واملياه) لل�شركة يف عام 2016م .وح�سب الأ�سعار املعدلة التي �أعلن عنها ،فمن املتوقع �أن ترتفع تكاليف الكهرباء بن�سبة %21لبقية الت�سعة
ا�شهر للعام املايل 2016م.
بالإ�ضافة لذلك ،من املتوقع ارتفاع تكاليف الديزل بن�سبة  %42لبقية الت�سعة ا�شهر من عام 2016م (�أي بن�سبة �أقل من ارتفاع �سعر اللرت ال�سوقي وذلك لتعامل ال�شركة مع موردين
غري مبا�شرين لتلبية �أغلب احتياجاتها من الديزل).
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�أما بالن�سبة �إلى التعديالت يف �أ�سعار املياه ،فلي�س من املتوقع �أن ت�ؤثر على عمليات ال�شركة ب�شكل ملحوظ نظر ًا �إلى �صغر حجم تكاليف املياه مقارنة ب�إجمايل التكاليف (تبلغ
تكاليف املياه حوايل  %0.2من �إجمايل تكلفة املبيعات) .ومن املتوقع �أن يكون ت�أثري القرارات على املياه ال�صناعية طفيف ًا .ومل حت�صل ال�شركة على �أي �إ�شعار يدل على رفع �أ�سعار
املياه من �شركة مرافق.
يذكر �أن هذه التعديالت يف �أ�سعار الطاقة هي جزء من خطة ت�شمل خم�س �سنوات ،و�سي�شهد القطاع ال�صناعي يف اململكة العربية ال�سعودية زيادات بتكاليف املرافق خالل هذه
الفرتة.

6 66 66نتائج األعمال
6 66 666 66قوائم الدخل الموحدة

جدول  :94قوائم الدخل املوحدة يف الفرتة من عام 2013م �إلى عام 2015م
2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

2015م
الإدارة

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

معدل منو �سنوي
مركب
2013م5201-م

�صايف املبيعات

1.775.264

2.011.740

2.020.241

%13.3

%0.4

%6.7

تكلفة املبيعات

()1.554.979

()1.766.688

()1.737.850

%13.6

()%1.6

%5.7

جممل الربح

220.286

245.052

282.390

%11.2

%15.2

%13.2

م�صروفات بيع وتوزيع

()24.391

()25.859

()28.161

%6.0

%8.9

%7.5

م�صروفات عمومية و�إدارية

()40.146

()39.524

()42.430

()%1.5

%7.4

%2.8

الدخل الت�شغيلي

155.749

179.668

211.799

%15.4

%17.9

%16.6

�إيرادات �أخرى

454

3.429

4.308

%654.7

%25.6

%207.9

تكاليف التمويل

()20.425

()17.756

()15.122

()%13.1

()%14.8

()%14.0

�صايف الدخل قبل الزكاة

135.778

165.341

200.986

%21.8

%21.6

%21.7

الزكاة

()8.671

()11.643

()14.520

%34.3

%24.7

%29.4

�صايف الدخل قبل احلقوق امللكية غري امل�سيطرة

127.107

153.698

186.466

%20.9

%21.3

%21.1

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

()21.453

()21.765

()27.725

%1.5

%27.4

%13.7

�صايف الدخل

105.654

131.933

158.740

%24.9

%20.3

%22.6

جممل الربح

%12.4

%12.2

%14.0

م�صروفات البيع والتوزيع

%1.4

%1.3

%1.4

امل�صروفات العمومية والإدارية

%2.3

%2.0

%2.1

الدخل الت�شغيلي

%8.8

%8.9

%10.5

�صايف الدخل

%6.0

%6.6

%7.9

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

متار�س ال�شركة ن�شاطها باململكة العربية ال�سعودية من خالل وحدات الأعمال الرئي�سية التالية� :إنتاج �أنابيب �صلب (الأنابيب) ،وم�صنع الأعمدة احلديدية (الأعمدة احلديدية)،
وم�صنع الهياكل الفراغية (الهياكل الفراغية) ،وم�صنع �أبراج الطاقة الكهربائية (الأبراج الكهربائية) ،وم�صنع اليمامة حلديد الت�سليح (حديد الت�سليح) الذي يرتبط بال�شركة
التابعة.
ارتفعت املبيعات بن�سبة  %13.3من  1.775.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  2.011.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات وحدة �أعمال
حديد الت�سليح (من  1.034.7مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  1.121.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م يف ظل زيادة حركة البناء يف اململكة) ،وارتفاع مبيعات
وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية (من  127.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  192.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حيث و�صلت م�ستوى ا�ستغالله للطاقة الإنتاجية
�إلى .)%99.6
بالإ�ضافة ،ح�صلت ارتفاعات مببيعات وحدة �أعمال الأنابيب (من  458.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  489.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة ارتفاع الطلب
يف ال�سوق �إ�ضافة �إلى قدرة وحدة الأعمال الإنتاجية) والأعمدة احلديدية (من  140.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  187.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة
زيادة الطلب يف ال�سوق والزيادة يف قدرة وحدة الأعمال الإنتاجية) والهياكل الفراغية (من  13.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  20.7مليون ريال �سعودي يف عام
2014م نتيجة انطالق م�شروع جامعة الرثيا والذي �ساهم بـ %40.3من �إيرادات عام 2014م).
ارتفعت املبيعات بن�سبة  %0.4من  2.011.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  2.020.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م حيث ارتفعت مبيعات وحدة �أعمال الأبراج
الكهربائية (من  192.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  224.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) ووحدة �أعمال الأعمدة احلديدية (من  187.1مليون ريال �سعودي
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يف عام 2014م �إلى  205.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) يف حني انخف�ضت مبيعات وحدة �أعمال الأنابيب (من  489.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 448.8
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) نتيجة انخفا�ض متو�سط �سعر البيع خالل الفرتة ذاتها.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد بقيت مبيعات وحدة �أعمال حديد الت�سليح م�ستقرة ن�سبي ًا يف عام 2015م (انخف�ضت بـ� 373ألف ريال �سعودي) بالرغم من ارتفاع الكمية املباعة بـ56.940
طن نتيجة انخفا�ض متو�سط �سعر البيع.
وتعترب املواد اخلام (وباخل�صو�ص كتل ال�صلب ولفائف ال�صلب امل�سحوبة على ال�ساخن والزوايا املت�ساوية الأ�ضالع) من �أكرب مكونات تكلفة املبيعات �إذ �ش ّكلت نحو  %92من
جممل املبلغ خالل الفرتة ما بني عام 2013م وعام 2015م .وبالإ�ضافة تت�ضمن تكلفة املبيعات اال�ستهالك ،التكاليف املرتبطة باملوظفني ،املواد اال�ستهالكية ،مواد التغليف،
واملرافق (املياه والكهرباء والوقود).
ارتفعت تكلفة املبيعات بن�سبة  %13.6من  1.555.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  1.766.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الرتفاع الكميات املباعة يف
جميع وحدات الأعمال بـ� 114ألف طن.
وانخف�ضت تكلفة املبيعات بن�سبة  %1.6من  1.766.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  1.737.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة حركة �إيجابية يف �أ�سعار
املواد الأولية (ت�شرح بالتف�صيل �أدناه).
انخف�ض هام�ش جممل الربح من  %12.4يف عام 2013م �إلى  %12.2يف عام 2014م حيث انخف�ض هام�ش جممل الربح يف وحدتي �أعمال حديد الت�سليح والأنابيب ب�سبب حركة
�سلبية يف �أ�سعار حديد ال�صلب ال�سوقية (انخف�ض متو�سط �سعر البيع بن�سبة �أكرب من انخفا�ض متو�سط تكلفة املواد الأولية) .وقد انخف�ض �سعر احلديد نتيجة انخفا�ض �أ�سعار
النفط العاملية .ويف ذات الفرتة ،ارتفع جممل هام�ش الأرباح لدى وحدات الأعمال الأخرى مما خفف من االنخفا�ض الإجمايل.
ارتفع هام�ش جممل الربح من  %12.2يف عام 2014م �إلى  %14.0يف عام 2015م نتيجة ارتفاع هام�ش جممل الربح يف وحدة �أعمال حديد الت�سليح ب�سبب حركة �إيجابية يف
�أ�سعار ال�صلب ال�سوقية (انخف�ض متو�سط تكلفة املواد الأولية بن�سبة �أكرب من انخفا�ض متو�سط �سعر البيع) ووحدة �أعمال الأبراج الكهربائية (ا�ستغلت وحدة الأعمال انحدار
�أ�سعار املواد الأولية لتحقيق �أرباح �إ�ضافية على مبيعاتها وذلك من خالل التحكم بتوقيت ال�شراء).
تتكون م�صروفات البيع والتوزيع ب�شكل رئي�سي من م�صروفات النقل (التي كونت %71.8 ،%70.7و  %71.1من املبلغ االجمايل يف الأعوام 2013م و2014م و2015م على
التوايل) والتكاليف املتعلقة باملوظفني (التي كونت  %20.7 ،%21.6و  %22.6من املبلغ االجمايل يف الأعوام 2013م و2014م و2015م على التوايل) .ارتفعت م�صروفات البيع
والتوزيع بن�سبة  %6.0يف عام 2014م من  24.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  25.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نظر ًا لزيادة م�صروفات النقل متا�شي ًا مع
زيادة الكميات املباعة من � 607ألف طن �إلى � 721ألف طن يف ذات الفرتة.
وارتفعت م�صروفات البيع والتوزيع بن�سبة  %8.9يف عام 2015م من  25.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  28.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة يف
م�صروفات النقل متا�شي ًا مع الزيادة يف الكميات املباعة من � 721ألف طن �إلى � 786ألف طن يف ذات الفرتة.
انخف�ضت امل�صروفات العمومية والإدارية بن�سبة  %1.5يف عام 2014م من  40.1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  39.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة
�إطفاء النفقات امل�ؤجلة املتعلقة بوحدة �أعمال حديد الت�سليح بالكامل .وجاء االنخفا�ض بالرغم من زيادة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  1.3مليون ريال �سعودي
ب�سبب زيادة املبيعات.
ارتفعت امل�صروفات العامة والإدارية بن�سبة  %7.4يف عام 2015م من  39.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  42.4مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ارتفاع
تكاليف املوظفني ب�سبب زيادات يف الرواتب ومكاف�آت.
تتكون الإيرادات الأخرى ب�شكل رئي�سي من الدخل املحقق من �صندوق تنمية املوارد الب�شرية (والتي تتعلق يف حتقيق ال�شركة لأهداف توظيف املواطنني) ،الأرباح واخل�سائر
من ال�صرف الأجنبي ،الأرباح واخل�سائر من بيع املمتلكات واملعدات ،وتعوي�ضات الت�أمني االجتماعي (امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية) .وارتفعت الإيرادات �أخرى بن�سبة
 %654.7يف عام 2014م من � 454ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  3.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة ارتفاع الدخل من �صندوق املوارد
الب�شرية بقيمة  2.6مليون ريال �سعودي .ارتفعت الإيرادات الأخرى بن�سبة  %25.6من  3.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  4.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م
نتيجة ارتفاع الدخل من �صندوق املوارد الب�شرية.
تتعلق تكاليف التمويل بالقرو�ض الطويلة الأجل والت�سهيالت الق�صرية الأجل التي ت�ستخدمها ال�شركة (والتي تتعلق بثالثة بنوك خمتلفة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي).
انخف�ضت تكاليف التمويل بن�سبة  %13.1يف عام 2014م من  20.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  17.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة االنخفا�ض يف
ا�ستخدام الت�سهيالت الق�صرية الأجل يف ذات الفرتة .وانخف�ضت تكاليف التمويل بن�سبة � %14.8إلى  15.1مليون ريال �سعودي يف عام 2015م لذات ال�سبب.
متثل حقوق امللكية غري امل�سيطرة الأرباح املنت�سبة �إلى امل�ساهمني اخلارجيني يف ال�شركة التابعة (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح) والذين ميلكون ح�صة  %27.5فيها .وارتفعت
حقوق امللكية غري امل�سيطرة من  21.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  21.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م متا�شي ًا مع زيادة �صايف الدخل يف ال�شركة التابعة.
وارتفعت حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف عام 2015م من  21.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  27.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م لذات ال�سبب.
ويح�سب م�صروف الزكاة ال�سنوي كن�سبة  %2.5من القيمة الأعلى ما بني �صايف الرثوة اخلا�ضعة للزكاة والدخل اخلا�ضع للزكاة .وتحُ �سب الزكاة على �أ�سا�س م�ستقل للمجموعة
وال�شركة التابعة.
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6 66 666 66اإليرادات بحسب وحدة األعمال

جدول  :95الإيرادات بح�سب وحدة الأعمال يف الفرتة من عام 2013م �إلى عام 2015م
2013م

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

حديد الت�سليح

1.034.688

1.121.473

1.121.100

%8.4

()%0.0

%4.1

الأنابيب

458.250

489.936

448.836

%6.9

()%8.4

()%1.0

الأعمدة احلديدية

140.890

187.069

205.483

%32.8

%9.8

%20.8

الهياكل الفراغية

13.557

20.674

20.311

%52.5

()%1.8

%22.4

الأبراج الكهربائية

127.879

192.588

224.511

%50.6

%16.6

%32.5

الإجمايل

1.775.264

2.011.740

2.020.241

%13.3

%0.4

%6.7

بالألف ريال �سعودي

كن�سبة مئوية من الإجمايل

معدل منو �سنوي مركب
2013م2015-م

كن�سبة مئوية من الإجمايل

حديد الت�سليح

%58.3

%55.7

%55.5

()2.5

()0.3

()2.8

الأنابيب

%25.8

%24.4

%22.2

()1.5

()2.1

()3.6

الأعمدة احلديدية

%7.9

%9.3

%10.2

1.4

0.9

2.2

الهياكل الفراغية

%0.8

%1.0

%1.0

0.3

0.0

0.2

الأبراج الكهربائية

%7.2

%9.6

%11.1

2.4

1.5

3.9

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :96كمية املبيعات (طن) بح�سب وحدة الأعمال يف الفرتة بني 2013م و2015م
بالطن

معدل منو �سنوي
مركب
2013م2015-م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغيى ال�سنوي
2014م2015-م
%12.3

%15.4
%6.9

2013م

2014م

2015م

حديد الت�سليح

390.791

463.503

520.443

%18.6

الأنابيب

159.834

182.766

182.696

%14.3

0.0

الأعمدة احلديدية

29.713

35.084

37.261

%18.1

%6.2

%12.0

الأبراج الكهربائية

26.476

39.866

46.090

%50.6

%15.6

%31.9

الإجمايل

606.814

721.219

786.490

%18.9

%9.1

%13.8

امل�صدر :ال�شركة

حديد التسليح

تعد وحدة �أعمال حديد الت�سليح �أكرب وحدة �أعمال �ضمن ال�شركة �إذ �ساهمت كمتو�سط مبا يقارب من  %56.4من املبيعات ما بني عام 2013م وعام 2015م .ارتفعت مبيعات
وحدة الأعمال بن�سبة  %8.4يف عام 2014م من  1.034.7مليون ريال �سعودي 2013م �إلى  1.121.5مليون ريال �سعودي يف 2014م يف ظل زيادة حركة البناء يف اململكة مما
�أدى �إلى زيادة � 73ألف طن يف الكمية املباعة .بالإ�ضافة ،املناف�سة ال�شديدة يف ال�سوق �أدت �إلى هبوط متو�سط �سعر البيع.
وبقيت مبيعات وحدة الأعمال م�ستقرة ن�سبي ًا يف عام 2015م حيث انخف�ضت ب� 373ألف ريال �سعودي بالرغم من زيادة � 57ألف طن يف الكمية املباعة وذلك نتيجة انخفا�ض
متو�سط �سعر البيع (متا�شي ًا مع حركة �أ�سعار احلديد العاملية ب�سبب انخفا�ض الطلب يف ال�سوق ال�صيني).
ت�صل قدرة �إنتاج وحدة الأعمال �إلى � 600ألف طن �سنوي ًا و�سجل م�ستويات ا�ستغالل القدرة الإنتاجية  %64.2يف عام 2013م %76.2 ،يف عام 2014م ،و %87.7يف عام 2015م.
العمالء الرئي�سيون لل�شركة يف وحدة الأعمال هذه هم �شركة الفوزان ملواد البناء (مبيعات بـ 359.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده
(املعروفة حالي ًا ب�شركة م�صدر ملواد البناء) (مبيعات بـ 344.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) وم�ؤ�س�سة احلال املتحدة ملواد البناء (مبيعات بـ 89.3مليون ريال �سعودي
يف عام 2015م) و�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده (مبيعات بـ 83.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م)� .شركات الفوزان ملواد البناء و م�صدر ملواد البناء و �شركة
را�شد عبدالرحمن الرا�شد هم �أطراف ذو عالقة.
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جدول  :97حديد الت�سليح  -الإيرادات بح�سب �أكرب  10عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

�شركة الفوزان ملواد البناء

299.014

333.849

359.711

%11.6

%7.7

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة
حالي ًا ب�شركة م�صدر ملواد البناء)

311.627

346.837

344.225

%11.3

()%0.8

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

77.764

91.329

82.987

%17.4

()%9.1

كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

688.405

772.014

786.923

%12.1

%1.9

م�ؤ�س�سة احلال املتحدة ملواد البناء

109.799

109.999

89.312

%0.2

()%18.8

م�ؤ�س�سة عزيز باين ال�صاعدي

48.555

76.266

80.318

%57.1

%5.3

بوان لل�صناعات احلديدية

9.021

34.259

46.045

%279.8

%34.4

علي �صالح ال�شريف للتجارة

15.128

20.756

36.020

%37.2

%73.5

م�ؤ�س�سة الراجحي ملواد البناء

28.541

27.098

32.575

()%5.1

%20.2

م�ؤ�س�سة ورود ال�شام

6.862

7.815

12.509

%13.9

%60.1

م�ؤ�س�سة حممد الن�شمي

-

19.388

8.993

ال يطبق

()%53.6

كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة

217.906

295.579

305.773

%35.6

%3.4

�إجمايل كبار العمالء

906.311

1.067.593

1.092.696

%17.8

%2.4

عمالء �آخرين

128.377

53.880

28.404

()%58.0

()%47.3

الإجمايل

1.034.688

1.121.473

1.121.100

%8.4

()%0.03

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من �إيرادات وحدة الأعمال
�شركة الفوزان ملواد البناء

%28.9

%29.8

%32.1

0.9

2.3

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة
حالي ًا ب�شركة م�صدر ملواد البناء)

%30.1

%30.9

%30.7

0.8

()0.2

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

%7.5

%8.1

%7.4

0.6

()0.7

كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

%66.5

%68.8

%70.2

2.3

1.4

كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة

%21.1

%26.4

%27.3

5.3

0.9

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من �إيرادات ال�شركة
�شركة الفوزان ملواد البناء

%16.8

%16.6

%17.8

()0.2

1.2

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة
حالي ًا ب�شركة م�صدر ملواد البناء)

%17.6

%17.2

%17.0

()0.4

()0.2

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

%4.4

%4.5

%4.1

0.1

()0.4

كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

%38.8

%38.4

%39.0

()0.4

0.6

كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة

%12.3

%14.7

%15.1

2.4

0.4

امل�صدر :ال�شركة

األنابيب

�ساهمت وحدة �أعمال الأنابيب بن�سبة  %22.2من �إجمايل املبيعات لعام 2015م (مقارنة بـ %25.8يف عام 2013م و %24.4يف عام 2014م) ،وتعد ثاين �أكرب وحدة �أعمال بعد
وحدة �أعمال حديد الت�سليح .ويف �شهر مار�س 2013مّ ،متت زيادة الطاقة الإنتاجية ال�سنوية لوحدة �أعمال الأنابيب من � 150ألف طن �إلى � 186ألف طن نتيج َة ت�شغيل م�صنع
الدمام (املرحلة الأولى) .كما ارتفعت مبيعات وحدة الأعمال بن�سبة  %6.9يف عام 2014م من  458.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  489.9مليون ريال �سعودي يف
عام 2014م نتيجة ارتفاع الطلب يف ال�سوق �إ�ضاف ًة �إلى قدرة امل�صنع بتلبية الطلب من خالل القدرة الإنتاجية الإ�ضافية .وقد و�صل م�ستوى ا�ستغالل الطاقة الإنتاجية �إلى %96.7
يف عام 2014م.
انخف�ضت مبيعات وحدة الأعمال بن�سبة  %8.4يف عام 2015م من  489.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  448.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�ض
متو�سط �سعر البيع مبا يعادل  224ريال للطن (متا�شي ًا مع حركة �أ�سعار احلديد العاملية ب�سبب انخفا�ض الطلب يف ال�سوق ال�صيني).
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�أكرب عمالء لوحدة �أعمال الأنابيب من الأطراف ذات عالقة هم جمموعة املهنا للحديد و�شركة املهنا التجارية (مبيعات بـ 58.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) ،و�شركة
عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة حالي ًا ب�شركة م�صدر ملواد البناء) (مبيعات بـ 27.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) ،و�شركة الفوزان ملواد البناء (مبيعات بـ18.1
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) .و�أكرب عمالء لوحدة �أعمال الأنابيب من غري الأطراف ذات عالقة هم م�ؤ�س�سة عبداهلل حممد باعمر العمودي (مبيعات بـ 45.1مليون ريال
�سعودي يف عام 2015م) وم�ؤ�س�سة بدر �سامل بق�شان للحديد (مبيعات بـ 34.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م).

جدول  :98الأنابيب  -الإيرادات بح�سب �أكرب  10عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

جمموعة املهنا للحديد و�شركة املهنا التجارية
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة حالي ًا
ب�شركة م�صدر ملواد البناء)

59.510

51.298

58.168

()%13.8

%13.4

48.823

39.689

27.751

()%18.7

()%30.1

�شركة الفوزان ملواد البناء

13.417

21.598

18.146

%61.0

()%16.0

كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

121.750

112.585

104.065

()%7.5

()%7.6

م�ؤ�س�سة عبداهلل باعمر العمودي

32.692

37.871

45.117

%15.8

%19.1

م�ؤ�س�سة بدر �سامل بق�شان للحديد

38.276

40.476

34.680

%5.7

()%14.3

م�ؤ�س�سة �أحمد عبداهلل

14.790

26.347

23.944

%78.1

()%9.1

م�ؤ�س�سة باوزير للتجارة

17.588

24.155

22.307

%37.3

()%7.7

الراجحي لل�صناعة والتجارة

19.754

19.451

19.677

()%1.5

%1.2

�شركة �أبو بكر باوزير و�شركائه

25.706

21.843

17.657

()%15.0

()%19.2

ال�صغيرّ للتجارة
كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة

14.404

17.301

17.056

%20.1

()%1.4

163.210

187.444

180.437

%14.8

()%3.7

�إجمايل كبار العمالء

284.960

300.029

284.502

%5.3

()%5.2

عمالء �آخرين

173.291

189.906

164.334

%9.6

()%13.5

458.250

489.936

448.836

%6.9

()%8.4

الإجمايل

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من �إيرادات وحدة الأعمال

نقطة مئوية

جمموعة املهنا للحديد و�شركة املهنا التجارية
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة حالي ًا
ب�شركة م�صدر ملواد البناء)

%13.0

%10.5

%13.0

()2.5

2.5

%10.7

%8.1

%6.2

()2.6

()1.9

�شركة الفوزان ملواد البناء

%2.9

%4.4

%4.0

1.5

()0.4

كبار العمالء من الأطراف ذات عالقة

%26.6

%23.0

%23.2

()3.6

0.2

كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة

%35.6

%38.3

%40.2

2.6

1.9

جمموعة املهنا للحديد و�شركة املهنا التجارية

%3.4

%2.5

%2.9

()0.8

0.3

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة حالي ًا
ب�شركة م�صدر ملواد البناء)

%2.8

%2.0

%1.4

()0.8

()0.6

�شركة الفوزان ملواد البناء

%0.8

%1.1

%0.9

0.3

()0.2

كبار العمالء من الأطراف ذات عالقة

%6.9

%5.6

%5.2

()1.3

()0.4

كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة

%9.2

%9.3

%8.9

0.1

()0.4

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من �إيرادات ال�شركة

امل�صدر :ال�شركة

األعمدة الحديدية

بد�أت وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية عملياتها يف عام 2005م حيث ح�صل على اعتماد ال�شركة ال�سعودية للكهرباء لتوريد خمتلف �أنواع �أعمدة الإنارة.
ارتفعت مبيعات وحدة الأعمال بن�سبة  %32.8يف عام 2014م من  140.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  187.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة م�شاريع
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء والبلديات ووزارة النقل ،مما �أدى الى ارتفاع الطلب للأعمدة الكهربائية مبختلف �أنواعها (�أعمدة الإنارة� ،أعمدة التوزيع و�أعمدة �إنارة ال�شوارع).
بالإ�ضافة ،فقد ارتفعت القدرة الإنتاجية لوحدة الأعمال من � 30ألف طن �سنوي ًا �إلى � 38ألف طن �سنوي ًا يف ذات الفرتة ب�سبب ت�شغيل التو�سعة يف �إبريل 2014م ،مما عزّز االرتفاع
يف مبيعات وحدة الأعمال.
وارتفعت املبيعات بن�سبة  %9.8يف عام 2015م من  187.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  205.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة املزيج البيعي والزيادة يف
قدرة وحدة الأعمال الإنتاجية والتي ارتفعت من � 38ألف طن �سنوي ًا �إلى � 50ألف طن �سنوي ًا يف ذات الفرتة ب�سبب اال�ستفادة من كامل التو�سعة.
�أكرب عمالء لوحدة الأعمال هم ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (مبيعات بـ 75.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م)� ،شركة العراب للمقاوالت (مبيعات بـ 12.7مليون ريال
�سعودي يف عام 2015م)� ،شركة عبدالكرمي القاب�ضة (مبيعات بـ 8.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) و�شركة �أميان (مبيعات بـ  8.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م).
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جدول  :99الأعمدة احلديدية  -الإيرادات بح�سب �أكرب خم�سة عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

2013م

2014م

2015م

86.423

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

93.512

74.996

%8.2

()%19.8

�شركة العرب للمقاوالت

608

1.323

12.734

%117.6

%862.5

�شركة عبدالكرمي القاب�ضة

4.242

9.311

8.755

%119.5

()%6.0

�شركة �أميان

2.224

5.566

7.978

%150.2

%43.3

�شركة م�شاريع الوطن

2.705

1.939

7.310

()%28.3

%277.0

عمالء �آخرين

44.688

75.418

93.710

%68.8

%24.3

الإجمايل

140.890

187.069

205.483

%32.8

%9.8

%61.3

%50.0

%36.5

()11.4

()13.5

كن�سبة مئوية من �إيرادات وحدة الأعمال
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

نقطة مئوية

�شركة العرب للمقاوالت

%0.4

%0.7

%6.2

0.3

5.5

�شركة عبدالكرمي القاب�ضة

%3.0

%5.0

%4.3

2.0

()0.7

�شركة �أميان

%1.6

%3.0

%3.9

1.4

0.9

�شركة م�شاريع الوطن

%1.9

%1.0

%3.6

()0.9

2.5

عمالء �آخرين

%34.1

%42.1

%49.2

8.0

7.1

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

%4.9

%4.6

%3.7

()0.2

()0.9

�شركة العراب للمقاوالت

%0.0

%0.1

%0.6

0.1

0.5

�شركة عبدالكرمي القاب�ضة

%0.2

%0.5

%0.4

0.3

0.1

�شركة �أميان

%0.1

%0.3

%0.4

0.2

0.1

�شركة م�شاريع الوطن

%0.2

%0.1

%0.4

()0.1

0.3

عمالء �آخرين

%2.5

%3.7

%4.6

1.2

0.9

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من �إيرادات ال�شركة

امل�صدر :ال�شركة

الهياكل الفراغية

ارتفعت الإيرادات املحققة من وحدة �أعمال الهياكل الفراغية بن�سبة  %52.5يف عام 2014م من  13.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  20.7مليون ريال �سعودي يف عام
2014م نتيجة انطالق م�شروع جامعة الرثيا والذي �ساهم بـ %49.5من ايرادات عام 2014م.
وقد انخف�ضت الإيرادات املحققة من وحدة �أعمال الهياكل الفراغية بن�سبة  %1.8يف عام 2015م من  20.7مليون ريال يف عام 2014م �إلى  20.3مليون ريال �سعودي يف عام
2015م نتيجة اكتمال م�شروع جامعة الرثيا ،يف حني انطلقا م�شروعي "ماندارين مول جدة" وج�سور م�شاة الباحة.
نظر ًا �إلى طبيعة عمليات وحدة الأعمال املبنية على م�شاريع اخت�صا�صية ،ف�إن تر ّكز العمالء يع ّد قليل ن�سبي ًا وهناك تغريات يف ترتيب كبار العمالء بني كل عام و�آخر ،كما هو
مو�ضح باجلدول �أدناه.

جدول  :100الهياكل الفراغية  -الإيرادات ح�سب �أكرب خم�سة عمالء يف عام 2015م
بالألف ريال �سعودي

2014م

2013م

م�ؤ�س�سة �سقالة

-

�شركه �شدا للتجارة واملقاوالت

-

-

�شركه الق�سى العامليه

1.526

-

ال�شركه الوطنيه ل�صناعه البرتوكيماويات

-

-

2015م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

-

5.194

ال يطبق

ال يطبق

1.775

ال يطبق

ال يطبق

1.323

ال يطبق

ال يطبق

1.270

ال يطبق

ال يطبق

�شركة امليم املتحـ ــده

-

-

1.178

ال يطبق

ال يطبق

عمالء �آخرين

12.031

20.675

9.571

%71.8

()%53.7

13.557

20.675

20.311

%52.5

()%1.8

الإجمايل

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من �إيرادات وحدة الأعمال
م�ؤ�س�سة �سقالة

%0.0

�شركه �شدا للتجارة واملقاوالت

%0.0

%0.0

�شركه الق�سى العامليه

%11.3

%0.0

ال�شركه الوطنيه ل�صناعه البرتوكيماويات

%0.0

%0.0

25.6

%0.0

%25.6

0.0

%8.7

0.0

8.7

%6.5

()11.3

6.5

%6.3

0.0

6.3
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2013م

بالألف ريال �سعودي

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

�شركة امليم املتحـ ــده

%0.0

%0.0

%5.8

.0

5.8

عمالء �آخرين

%88.7

%100.0

%47.1

11.3

()52.9

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من �إيرادات ال�شركة
م�ؤ�س�سة �سقالة

%0.0

%0.0

%0.3

0.0

0.3

�شركه �شدا للتجارة واملقاوالت

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.1

�شركه الق�سى العامليه

%0.1

%0.0

%0.1

()0.1

0.1

ال�شركه الوطنيه ل�صناعه البرتوكيماويات

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.1

�شركة امليم املتحـ ــده

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.1

عمالء �آخرين

%0.7

%1.0

%0.5

0.3

()0.5

امل�صدر :ال�شركة

األبراج الكهربائية

بد�أت وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية عملياتها يف �أبريل 2010م بعد ح�صول ال�شركة على اعتماد ال�شركة ال�سعودية للكهرباء لتوريد جميع �أنواع الأبراج الكهربائية التي تخدم
خطوط نقل التيار الكهربائي مبا فيهم ال�ضغط العايل (الذي ا�ضيف يف عام 2012م).
ارتفعت املبيعات بن�سبة  %50.6يف عام 2014م من  127.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  192.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة العتماد وحدة الأعمال
لتنفيذ م�شاريع فائقة اجلهد من قبل ال�شركة ال�سعودية للكهرباء مما �أدى الى حت�سن يف ا�ستغالل الإنتاجية من خالل امل�ساهمة يف م�شاريع �أكرب يف كمية الأبراج املطلوبة حيث
و�صلت ن�سبة ا�ستغالل الطاقة االنتاجية �إلى ما يقارب الـ %100يف ذات الفرتة.
وارتفعت املبيعات بن�سبة  %16.6يف عام 2015م من  192.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  224.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة يف الكمية املباعة
ب 6.224طن .وقد مت تو�سعة م�صنع الأبراج الكهربائية يف عام 2015م لرتتفع الطاقة الإنتاجية من � 30ألف طن �سنوي ًا �إلى � 38ألف طن �سنوي ًا.
من �أهم عمالء ال�شركة �ضمن وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية �شركة ال�شرق الأو�سط للهند�سة والتنمية (مبيعات بـ 136.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م)� ،شركة الفنار
(مبيعات بـ 55.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) ،وال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية وامليكانيكية (تابعة ل�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده والتي هي
طرف ذات عالقة) (مبيعات بـ 26.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م) .وبلغت الأعمال املتعاقد عليها والتي �ستنفذ خالل الفرتة القادمة لوحدة �أعمال الأبراج الكهربائية
 96.5مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م ،والتي تتعلق ب�شكل رئي�سي مب�شروع تو�صيل خطوط ال�ضغط العايل يف منطقة الريا�ض وامل�سمى مب�شروع منطقة الريا�ض
(�أعمال بقيمة  70.4مليون ريال �سعودي متبقية للتنفيذ خالل عام 2016م) (للمزيد من املعلومات عن العقود مع العمالء يف وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية ،ف�ض ًال راجع
الق�سم رقم" 2-6-11عقود البيع مع العمالء" من هذه الن�شرة).

جدول  :101الأبراج الكهربائية  -الإيرادات بح�سب �أكرب خم�سة عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م
2013م

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

�شركة ال�شرق الأو�سط للهند�سة والتنمية

76.110

51.651

136.236

()%32.1

%163.8

�شركة الفنار

-

7.677

55.894

ال يطبق

%628.1

ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية
وامليكانيكية

7.897

62.334

26.163

%689.23

()%58.0

�شركة املقاوالت الوطنية

15.031

49.801

2.100

%231.3

()%95.8

م�ؤ�س�سة يا�سر الزهراين

1.221

2.087

1.791

%70.9

()%14.2

عمالء �آخرين

27.619

19.037

2.327

()%31.1

()%87.8

الإجمايل

127.879

192.588

224.511

%50.6

%16.6

بالألف ريال �سعودي

كن�سبة مئوية من �إيرادات وحدة الأعمال

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

نقطة مئوية

�شركة ال�شرق الأو�سط للهند�سة والتنمية

%59.5

%26.8

%60.7

()32.7

33.9

�شركة الفنار

%0.0

%4.0

%24.9

4.0

20.9

ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية
وامليكانيكية

%6.2

%32.4

%11.7

26.2

()20.7

�شركة املقاوالت الوطنية

%11.8

%25.9

%0.9

14.1

()24.9

م�ؤ�س�سة يا�سر الزهراين

%1.0

%1.1

%0.8

0.1

()0.3

عمالء �آخرين

%21.6

%9.9

%1.0

()11.7

()8.8
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2013م

بالألف ريال �سعودي

2014م

2015م

كن�سبة مئوية من �إيرادات ال�شركة

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م
نقطة مئوية

�شركة ال�شرق الأو�سط للهند�سة والتنمية

%4.3

%2.6

%6.7

()1.7

4.2

�شركة الفنار

%0.0

%0.4

%2.8

0.4

2.4

ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية
وامليكانيكية

%0.4

%3.1

%1.3

2.7

()1.8

�شركة املقاوالت الوطنية

%0.8

%2.5

%0.1

1.6

()2.4

م�ؤ�س�سة يا�سر الزهراين

%0.1

%0.1

%0.1

0.0

0.0

عمالء �آخرين

%1.6

%0.9

%0.1

()0.7

()0.8

امل�صدر :ال�شركة

6 66 666 66اإليرادات بحسب نوع العميل

جدول  :102الإيرادات بح�سب �أكرب  10عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

�شركة الفوزان ملواد البناء
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة حالياً
ب�شركة م�صدر ملواد البناء)

312.431

362.658

379.651

%16.1

%4.7

360.450

386.526

374.099

%7.2

()%3.2

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

84.648

164.692

114.574

%94.6

()%30.4

�شركة املهنا التجارية

65.124

51.298

58.168

()%21.2

%13.4

كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

822.653

965.175

926.492

%17.3

()%4.0

�شركة ال�شرق الأو�سط للهند�سة والتنمية

76.110

51.651

136.236

()%32.1

%163.8

م�ؤ�س�سة احلال املتحدة

109.799

109.999

89.312

%0.2

()%18.8

م�ؤ�س�سة عزيز باين ال�صاعدي

48.555

76.266

80.318

%57.1

%5.3

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

86.423

93.512

74.996

%8.2

()%19.8

�شركة الفنار

-

7.677

55.894

ال يطبق

%628.1

بوان لل�صناعات احلديدية

9.021

34.259

46.045

%279.8

%34.4

كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة

329.908

373.363

482.802

%13.2

%29.3

�إجمايل �أكرب  10عمالء

1.152.561

1.338.538

1.409.294

%16.1

%5.3

عمالء �آخرين

622.703

673.202

610.948

%8.1

()%9.2

الإجمايل

1.775.264

2.011.739

2.020.241

%13.3

%0.4

�شركة الفوزان ملواد البناء

%17.6

%18.0

%18.8

0.4

0.8

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده (املعروفة حالي ًا
ب�شركة م�صدر ملواد البناء)

%20.3

%19.2

%18.5

()1.1

()0.7

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

%4.8

%8.2

%5.7

3.4

()2.5

�شركة املهنا التجارية

%3.7

%2.5

%2.9

()1.1

0.3

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات

كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

%46.3

%48.0

%45.9

1.6

()2.1

كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة

%18.6

%18.6

%23.9

0.0

5.3

�إجمايل �أكرب  10عمالء

%64.9

%66.5

%69.8

1.6

3.2

امل�صدر :ال�شركة

مثلت املبيعات من �أكرب  ١٠عمالء ما ن�سبته  %69.8من مبيعات عام 2015م ،لتزيد من  %64.9يف عام 2013م .ويرجع هذا �إلى التحول يف تركيز املبيعات نحو العمالء الكبار
(جتار اجلملة) والذين ي�ستحوذون على ح�ص�ص �سوقية كبرية وميلكون قنوات توزيع مالئمة ومركز مايل قوي.
وانخف�ضت م�ساهمة مبيعات الأطراف ذات العالقة �إلى جممل املبيعات من  %46.3يف عام 2013م �إلى  %45.9يف عام 2015م نظر ًا النخفا�ض مبيعات منتجات حديد الت�سليح
والأنابيب ،فيما ارتفعت م�ساهمة مبيعات العمالء الكبار من غري الأطراف ذات العالقة خ�صو�ص ًا �شركة ال�شرق الأو�سط للهند�سة والتنمية و�شركة الفنار من  %18.6يف عام
2013م �إلى  %23.9يف عام 2015م نتيجة النمو يف عمليات �أق�سام الأعمدة احلديدية والأبراج الكهربائية.
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6 66 666 66تكلفة المبيعات

جدول  :103تكلفة املبيعات يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

معدل منو �سنوي مركب
2013م2015-م

تكلفة املواد اخلام

1.434.309

1.621.500

1.579.215

%13.1

()%2.6

%4.9

الرواتب واملزايا

52.753

68.623

75.192

%30.1

%9.6

%19.4

املواد اال�ستهالكية ومواد التغليف

6.729

6.172

4.763

()%8.3

()%22.8

()%15.9

الكهرباء والوقود

7.988

9.858

21.868

%23.4

%121.8

%65.5

ال�صرف ال�صحي واملياه

2.176

2.544

2.896

%16.9

%13.8

%15.4

اال�ستهالك

32.000

34.815

31.610

%8.8

()%9.2

()%0.6

خم�ص�ص فروق الطاقة

-

5.483

1.791

ال يطبق

()%67.3

ال يطبق

�أخرى

19.024

17.694

20.516

()%7.0

%15.9

%3.8

الإجمايل

1.554.979

1.766.688

1.737.851

%13.6

()%1.6

%5.7

عدد املوظفني

581

690

869

109

179

288

متو�سط تكلفة املوظف ال�سنوية (�آالف
الرياالت)

90.8

99.5

86.5

8.7

()12.9

()4.3

نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من الإيرادات

نقطة مئوية

نقطة مئوية

تكلفة املواد اخلام

%80.8

%80.6

%78.2

()0.2

()2.4

()2.6

الرواتب واملزايا

%3.0

%3.4

%3.7

0.4

0.3

0.8

املواد اال�ستهالكية ومواد التغليف

%0.4

%0.3

%0.2

()0.1

()0.1

()0.2

الكهرباء والوقود

%0.4

%0.5

%1.1

0.0

0.6

0.6

ال�صرف ال�صحي واملياه

%0.1

%0.1

%0.1

-

-

-

اال�ستهالك

%1.8

%1.7

%1.6

()0.1

()0.2

()0.2

�أخرى

%1.1

%0.9

%1.0

()0.2

0.1

()0.1

%87.6

%87.8

%86.0

0.2

()1.8

()1.6

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

6 66 666 666 66تكلفة المواد الخام
متثل تكاليف املواد اخلام ب�شكل رئي�سي النفقات املتعلقة ب�شراء كتل ال�صلب ولفائف ال�صلب امل�سحوبة على ال�ساخن والزوايا املت�ساوية الأ�ضالع ،و�سبائك الزنك والتي ت�ستخدم يف
�إنتاج منتجات ال�شركة .تعد تكاليف املواد اخلام املكون الرئي�سي ملجمل تكاليف املبيعات حيث �ش ّكلت  %91.8 ،%92.2و  %90.9من املبلغ يف الأعوام 2013م و2014م و2015م.
انخف�ضت تكاليف املواد اخلام كن�سبة مئوية من الإيرادات من  %80.8يف عام 2013م �إلى  %80.6يف عام 2014م وذلك نتيجة حركة �إيجابية يف �أ�سعار حديد ال�صلب ال�سوقية
حيث انخف�ض متو�سط تكلفة املواد اخلام بن�سبة �أكرب من انخفا�ض �سعر البيع.
انخف�ضت تكاليف املواد اخلام كن�سبة مئوية �إلى الإيرادات من  %80.6يف عام 2014م �إلى  %78.2يف عام 2015م نتيجة حركة �إيجابية يف �أ�سعار حديد ال�صلب ،وخا�صة يف وحدة
�أعمال حديد الت�سليح ووحدة �أعمال الأبراج الكهربائية (ا�ستغلت وحدة الأعمال انحدار �أ�سعار املواد اخلام لتحقيق �أرباح �إ�ضافية على مبيعاتها).
وي�شمل املوردون املحليون الرئي�سيون لل�شركة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) و�شركة ال�صلب املتحدة (ال�سعودية لل�صلب) ،بينما ي�شمل املوردون الدوليون
الرئي�سيون �شركة العز الدخيلة يف م�صر و�شركة "ميتالوانف�ست" للتجارة �أي.جي يف رو�سيا و�شركة ماك�ستيل العاملية يف ال�صني .وتتعامل ال�شركة مع موردين غري حمليني ويطلب
�أغلبهم ت�سويات نقدية مقابل خطابات ائتمان والتي مت ّول من خالل قرو�ض ق�صرية الأجل .وبلغت ن�سبة امل�شرتيات من �أكرب موردي املواد اخلام من جممل م�شرتيات املواد اخلام
يف الفرتة ما بني الأعوام 2013م و2015م نحو .%65
6 66 666 666 66الرواتب والمزايا
تتعلق الرواتب واملزايا بتكاليف موظفي �إدارة الإنتاج من عمالة و�إداريني ،حيث ارتفعت الرواتب واملزايا يف عام 2014م بن�سبة  %30.1من  52.8مليون ريال �سعودي يف عام
2013م �إلى  68.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة عدد املوظفني بواقع  109موظف .كما ارتفعت الرواتب واملزايا بواقع  %9.6من  68.6مليون ريال �سعودي
يف عام 2014م �إلى  75.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة عدد املوظفني مبا يعادل  179موظف ،ويعود النمو يف عدد املوظفني خالل الفرتة ما بني عام 2013م
وعام 2015م �إلى النمو عام يف عمليات ال�شركة وخ�صو�ص ًا مع �إ�ضافة م�صنع الدمام يف وحدة �أعمال الأنابيب وزيادة الطاقة الإنتاجية يف وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية ووحدة
�أعمال الأبراج الكهربائية.
وتعود التقلبات يف الرواتب واملزايا كن�سبة من املبيعات خالل الفرتة التاريخية نتيجة لتقلبات يف مبالغ املكاف�آت وم�صروفات العمل الإ�ضايف والتي ترتبط ب�أداء ال�شركة .وتعود
تقلبات متو�سط تكلفة املوظف ال�سنوية على مدار الفرتة �إلى التفاوت بني رتب املوظفني.
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6 66 666 666 66المواد االستهالكية ومواد التغليف
وت�شمل املواد اال�ستهالكية مواد التغليف واملواد الغري معمرة وامل�ستهلكات امل�ستخدمة يف عملية الإنتاج مثل معدات ال�سالمة والأزياء املوحدة و�إك�س�سوارات التلحيم .وانخف�ضت
تكاليف املواد اال�ستهالكية بن�سبة  %8.3يف عام 2014م من  6.7مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  6.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م  ،وذلك نتيجة تغري يف تركيبة
مبيعات وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية يف حني ازدادت املبيعات يف جميع وحدات الأعمال .وقد انخف�ضت املواد اال�ستهالكية بن�سبة  %22.8يف عام 2015م �إلى  4.8مليون
ريال �سعودي لنف�س ال�سبب املذكور �أعاله.
6 66 666 666 66الكهرباء والوقود
تتعلق تكاليف الكهرباء والوقود ب�شكل رئي�سي بالعملية الإنتاجية يف وحدة �أعمال حديد الت�سليح ،حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء والوقود يف عام 2014م بن�سبة  %23.4من 8.0
مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  9.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م متا�شي ًا مع زيادة �إنتاج وحدة �أعمال حديد الت�سليح بالإ�ضافة �إلى ارتفاع يف �أ�سعار الديزل والذي
ي�ستخدم يف العمليات .وارتفعت تكاليف الكهرباء والوقود بن�سبة  %121.8من  9.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  21.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة
احت�ساب كامل تكاليف الكهرباء امل�ستهلكة فعلي ًا واملحجوزة (للعام 2015م) مع مقدم اخلدمة (�شركة مرافق) ،حيث تو�صلت ال�شركة �إلى اتفاق بتعديل الكمية املحجوزة من 25
ميغاواط �إلى  12.6ميغاواط مع �شركة مرافق اعتبار ًا من  1يناير 2014م.
6 66 666 666 66االستهالك
ترتبط ر�سوم اال�ستهالك بامل�صانع وخطوط الإنتاج واملعدات .ارتفعت ر�سوم اال�ستهالك يف عام 2014م بن�سبة  %8.8من  32.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 34.8
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة تو�سع م�صنع الأعمدة احلديدية .وانخف�ضت ر�سوم اال�ستهالك بن�سبة  %9.2يف عام 2015م من  34.8مليون ريال �سعودي يف عام
2014م �إلى  31.6مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة و�صول بع�ض خطوط الإنتاج التابعة مل�صنع الأنابيب يف جدة �إلى حد الإهالك الكامل .وقد مت االنتهاء من جتديد
جميع اخلطوط خالل ال�سنة املالية 2015م و�ست�ؤدي هذه التجديدات يف خطوط الإنتاج �إلى ت�سجيل الإهالكات كما كانت مل�صنع الأنابيب بجدة.
6 66 666 666 66مخصص فروقات استهالك الطاقة
تباع ًا ملا ورد يف مطالبة �شركة مرافق عن فروقات كميات اال�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�شركة و�شركة مرافق وكميات اال�ستهالك الفعلي لل�شركة ،قد مت احت�ساب
خم�ص�ص لفروقات كميات ا�ستهالك الطاقة لل�سنة املالية 2014م وال�سنة املالية 2015م وذلك ملقابلة �أية مطالبات قد تن�ش�أ م�ستقب ًال عن تلك الفرتة .وقد و�صل مبلغ املخ�ص�ص
�إلى  7.3مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م .ملزيد من التفا�صيل ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم " 11-5-6املطلوبات املتداولة بخالف القرو�ض البنكية" من هذه الن�شرة.
6 66 666 666 66مخصص فروقات استهالك الطاقة
ت�شمل التكاليف الأخرى م�صروفات قطع الغيار والت�أمني وال�صيانة .وانخف�ضت امل�صروفات الأخرى يف عام 2014م بن�سبة  %7.0من  19.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م
�إلى  17.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حيث انخف�ضت م�صروفات ال�صيانة املتعلقة مب�صنع حديد الت�سليح ومتت معاجلة امل�شكلة الت�صميمية يف فرن الزخرفة خالل
العام .وارتفعت التكاليف الأخرى بن�سبة  %15.9يف عام 2015م من  17.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  20.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ارتفاع يف
تكاليف ال�صيانة متا�شي ًا مع تو�سع عمليات ال�شركة.
6 66 666 66مجمل الربح

جدول  :104جممل الربح يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

�سنوياً
2013م2014-م

�سنوياً
4201م5201-م

معدل منو �سنوي مركب
2013م2015-م

حديد الت�سليح

119.773

118.735

142.153

()%0.9

%19.7

%8.9

الأنابيب

45.325

37.471

28.650

()%17.3

()%23.5

()%20.5

الأعمدة احلديدية

34.810

52.996

53.793

%52.2

%1.5

%24.3

الهياكل الفراغية

3.499

7.141

8.193

%104.1

%14.7

%53.0

الأبراج الكهربائية

16.879

28.709

50.270

%70.1

%75.1

%72.6

الإجمايل

220.286

245.052

283.058

%11.2

%15.5

%13.4

نقطة مئوية

نقطة مئوية

نقطة مئوية

()1.0

2.1

1.1

الأنابيب

%9.9

%7.6

%6.4

()2.2

()1.2

()3.5

الأعمدة احلديدية

%24.7

%28.3

%26.2

3.6

()2.2

1.5

الهياكل الفراغية

%25.8

%34.5

%40.3

8.7

5.8

14.5

الأبراج الكهربائية

%13.2

%14.9

%22.4

1.7

7.5

9.2

الإجمايل

%12.4

%12.2

%14.0

()0.2

1.9

1.6

هام�ش جممل الربح
حديد الت�سليح

%11.6

%10.6

%12.7

امل�صدر :ال�شركة
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وحدة أعمال حديد التسليح

انخف�ض جممل الربح لوحدة �أعمال حديد الت�سليح يف عام 2014م بن�سبة  %0.9من  119.8مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  118.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
وانخف�ض هام�ش جممل الربح من � %11.6إلى  %10.6يف ذات الفرتة نتيجة حترك �سلبي يف �أ�سعار �صلب احلديد حيث انخف�ض متو�سط تكلفة كتل ال�صلب لكل طن بن�سبة %7.6
يف الوقت الذي انخف�ض فيه متو�سط �أ�سعار البيع بن�سبة .%8.6
ارتفع جممل الربح لوحدة �أعمال حديد الت�سليح يف عام 2015م بن�سبة  %19.7من  118.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  142.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
وارتفع هام�ش جممل الربح من � %10.6إلى  %12.7يف ذات الفرتة نتيجة حترك �إيجابي يف �أ�سعار �صلب احلديد حيث انخف�ض متو�سط تكلفة كتل ال�صلب لكل طن بن�سبة %13.1
يف الوقت الذي انخف�ض فيه متو�سط �أ�سعار البيع بن�سبة .%11.0
وحدة أعمال األنابيب

انخف�ض جممل الربح يف عام 2014م بن�سبة  %17.3من  45.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  37.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مع انخفا�ض هام�ش جممل
الربح من � %9.9إلى  %7.6يف ذات الفرتة .ويعود ذلك حلركة �سلبية يف �أ�سعار لفائف ال�صلب ،حيث انخف�ض متو�سط �أ�سعار البيع بن�سبة  %6.5يف الوقت الذي انخف�ض فيه
متو�سط تكلفة لفائف ال�صلب لكل طن بن�سبة  ،%4.1بالإ�ضافة �إلى زيادة يف النفقات العامة نتيجة ت�شغيل م�صنع الدمام ل�سنة كاملة (مقارن ًة ب�سبعة �أ�شهر خالل عام 2013م).
وانخف�ض جممل الربح لوحدة �أعمال الأنابيب يف عام 2015م بن�سبة  %23.5من  37.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  28.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
وانخف�ض هام�ش جممل الربح من � %7.6إلى  %6.4يف ذات الفرتة نتيجة حركة �سلبية يف �أ�سعار لفائف ال�صلب ،حيث انخف�ض متو�سط �أ�سعار البيع بن�سبة  %8.4يف الوقت الذي
انخف�ض فيه متو�سط تكلفة لفائف ال�صلب لكل طن بن�سبة .%7.2
وحدة أعمال األعمدة الحديدية

تعد هوام�ش جممل الربح لوحدة �أعمال الأعمدة احلديدية من الأعلى من بني وحدات الأعمال نظر ًا الخت�صا�صية عملية الإنتاج وقوة طلب ال�سوق.
ارتفع جممل الربح بن�سبة  %52.2يف عام 2014م من  34.8مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  53.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وارتفع هام�ش جممل الربح من
� %24.7إلى  %28.3يف ذات الفرتة .ويعود ذلك �إلى تغري يف ت�شكيلة املبيعات بالإ�ضافة �إلى اقت�صاديات احلجم (الإنتاج بطاقة كبرية) الناجتة عن زيادة الطاقة الإنتاجية لدى
م�صنع الأعمدة احلديدية.
ارتفع جممل الربح بن�سبة  %1.5يف عام 2015م من  53.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  53.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .وانخف�ض هام�ش جممل الربح من
� %28.3إلى  %26.2يف ذات الفرتة نتيجة توجه وحدة الأعمال لزيادة مبيعاتها �إلى �صغار العمالء (�أي الذين ال تزيد املبيعات �إليهم عن  5.0مليون ريال �سعودي �سنوي ًا) من
خالل منح اخل�صومات �إليهم يف ظل تخفيف طلبات كبار العمالء (والتي تتعلق باحتياجات م�شاريعهم).
وحدة أعمال الهياكل الفراغية

ارتفع جممل الربح بن�سبة  %104.1يف عام 2014م من  3.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  7.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،وارتفع هام�ش جممل الربح من
� %25.8إلى  %34.5يف ذات الفرتة .ويعود ذلك �إلى بدء تنفيذ م�شروع "جامعة الرثيا" (الذي كان من املقرر �أن يبد�أ يف عام 2013م و�أثر ت�أخريه على املبيعات وجممل الربح
يف ذلك ال�سنة).
وارتفع جممل الربح بن�سبة  %14.7يف عام 2015م من  7.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  8.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .وارتفع هام�ش جممل الربح من
� %34.5إلى  %40.3يف ذات الفرتة نتيجة تنفيذ غالبية �أعمال م�شاريع "ماندارين مول جدة" و"ج�سور م�شاة الباحة".
وحدة أعمال األبراج الكهربائية

ارتفع جممل الربح بن�سبة  %70.1من  16.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  28.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حيث ارتفعت الكمية املباعة بـ� 13.4ألف طن .يف
ذات الفرتة ،ارتفع هام�ش جممل الربح من � %13.2إلى  %14.9نتيجة اقت�صاديات احلجم (الإنتاج بطاقة كبرية).
ارتفع جممل الربح بن�سبة  %75.1يف عام 2015م من  28.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  50.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .وارتفع هام�ش جممل الربح من
� %14.9إلى  %22.4يف ذات الفرتة حيث ا�ستغلت وحدة الأعمال انحدار �أ�سعار املواد الأولية لتحقيق �أرباح �إ�ضافية على مبيعاتها (وذلك من خالل التحكم يف توقيت امل�شرتيات).
و�صلت ن�سبة ا�ستغالل وحدة الأعمال لطاقتها الإنتاجية �إلى م�ستويات عالية خالل الفرتة الأخرية حيث و�صلت �إلى  %81.9يف عام 2013م و %99.6يف عام 2014م و %100.0يف
عام 2015م ولذلك مت توجيه بع�ض من مهام الإنتاج �إلى جهات خارجية نتيجة ان�شغال �آالت امل�صنع .يذكر �أنه قد مت زيادة الطاقة الإنتاجية بـ 8.000طن �سنوي ًا يف عام 2015م
كما تقوم الإدارة بدرا�سة �إمكانية زيادات �إ�ضافية.
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6 66 666 66مصروفات بيع وتوزيع

جدول  :105م�صروفات بيع وتوزيع للفرتة بني الأعوام 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي

معدل
منو �سنوي مركب
2013م2015-م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
املركب
2014م2015-م
%7.9

%7.8
%9.9

2013م

2014م

2015م

م�صروفات النقل

17.239

18.570

20.030

%7.7

رواتب و�أجور وما يف حكمها

5.262

5.363

6.353

%1.9

%18.4

دعاية والإعالن

1.388

1.402

1.280

%1.0

()%8.7

()%4.0

ا�ستهالك

177

174

120

()%1.6

()%30.9

()%17.6

�إيجارات

56

51

51

()%9.2

%0.3

()%4.6

�أخرى

269

299

327

%11.1

%9.3

%10.2

املجمل

24.391

25.859

28.161

%6.0

%8.9

%7.5

كن�سبة مئوية من الإيرادات
%1.4

الإجمايل

نقطة مئوية
%1.3

%1.4

()0.1

0.1

0.0
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تتكون م�صروفات البيع والتوزيع ب�شكل رئي�سي من م�صروفات النقل و الرواتب والأجور وما يف حكمها (واللذان ميثالن  %71.2و %21.7على الرتتيب من متو�سط م�صروفات
البيع والتوزيع يف الأعوام 2013م و2014م و2015م) .وبقيت هذه امل�صروفات ثابتة كن�سبة من الإيرادات على  %1.4بني عام 2013م و 2015م.
تتعلق م�صروفات النقل بتكاليف �شحن الب�ضاعة اجلاهزة .ارتفعت م�صروفات النقل يف عام 2014م بن�سبة  %7.7من  17.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  18.6مليون
ريال �سعودي يف عام 2014م متا�شي ًا مع االرتفاع يف الكميات املباعة من � 607ألف طن �إلى � 721ألف طن يف ذات الفرتة.
وارتفعت م�صروفات النقل بن�سبة  %7.9يف عام 2015م من  18.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  20.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م متا�شي ًا مع االرتفاع يف
الكميات املباعة من � 721ألف طن �إلى � 786ألف طن يف ذات الفرتة.
ارتفعت الرواتب والأجور بن�سبة  %1.9من  5.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  5.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة  7موظفني .وارتفعت الرواتب
والأجور بن�سبة  %18.4يف عام 2015م من  5.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  6.4مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادات يف رواتب املوظفني وتعيني مديرين
للمبيعات للمناطق الو�سطى وال�شرقية يف وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية.
تتعلق م�صروفات الدعاية والإعالن ب�أن�شطة الت�سويق مثل املعار�ض وانخف�ضت من  1.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  1.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
يتعلق اال�ستهالك ب�أ�صول ق�سم املبيعات مبا يف ذلك ال�سيارات و�أجهزة احلا�سب الآيل .انخف�ض اال�ستهالك من � 177ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى � 120ألف ريال �سعودي
يف عام 2015م نتيجة ا�ستبعادات ل�سيارات.
تتعلق الإيجارات ب�شكل رئي�سي بر�سوم الت�أجري ل�سيارات البائعني .انخف�ضت الإيجارات من � 56ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى � 51ألف ريال �سعودي يف عام 2015م.
متثل امل�صاريف الأخرى م�صاريف متنوعة تتعلق بن�شاطات البيع والتوزيع مبا يف ذلك �إيجارات املعار�ض و�إيجارات ال�سيارات وم�صاريف ال�سفر .ارتفعت امل�صاريف الأخرى من
� 269ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى � 327ألف ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ارتفاع م�صاريف �إيجارات ال�سيارات وم�صاريف ال�سفر يف ذات الفرتة متا�شي ًا مع منو
عمليات ال�شركة.
6 66 666 66مصروفات عمومية وإدارية

جدول  :106م�صروفات عمومية و�إدارية يف الفرتة بني 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي
رواتب و�أجور وما يف حكمها
ا�ستهالك
�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة
الإيجارات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أخرى
الإجمايل

2013م

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
املركب 2014م2015-م

24.391
3.281
6.436
252
1.071
4.716
40.146

24.534
3.357
3.810
191
2.348
5.284
39.524

30.826
3.490
2.744
253
5.117
42.430

%0.6
%2.3
()%40.8
()%24.3
%119.2
%12.1
()%1.5

%25.6
%4
()%28.0
%32.6
()%100
%3.2
%7.4

معدل
منو �سنوي مركب
2013م2015-م
%12.4
%3.1
%34.7
%0.2
ال ينطبق
%4.2
%2.8
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انخف�ضت امل�صروفات العمومية والإدارية يف عام 2014م بن�سبة  %1.5من  40.1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  39.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة �إطفاء
النفقات امل�ؤجلة املتعلقة بوحدة �أعمال حديد الت�سليح ب�شكل كامل .وجاء االنخفا�ض بالرغم من زيادة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (مرتبط ًا بزيادة املبيعات).
ارتفعت امل�صروفات العمومية والإدارية بن�سبة  %7.4من  39.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  42.4مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ارتفاع يف الرواتب
والأجور.
وارتفعت الرواتب والأجور بن�سبة � %0.6إلى  24.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نظر ًا ملكاف�آت املوظفني وزيادات يف رواتب ر�ؤ�ساء وحدات الأعمال متا�شي ًا مع �سيا�سة
ال�شركة .وارتفعت الرواتب والأجور بن�سبة  %25.6يف عام 2015م من  24.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  30.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادات يف
الرواتب واملكاف�آت (مرتبطة ب�أداء ال�شركة).
يرتبط اال�ستهالك ب�أثاث و�أجهزة احلا�سب الآيل وال�سيارات التابعة للمكاتب الإدارية ..ارتفع اال�ستهالك بن�سبة  %2.3يف عام 2014م من  3.3مليون ريال �سعودي يف عام
2013م �إلى  3.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة �إ�ضافات ملوجودات متعلقة مبكتب وحدة �أعمال الأنابيب يف الدمام .وارتقع اال�ستهالك بن�سبة  %4.0يف عام 2015م
من  3.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  3.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �إ�ضافة �سيارات متعلقة باملقر الرئي�سي.
وتتعلق نفقات الإطفاء بامل�صروفات امل�ؤجلة املرتبطة بتطوير من�ش�آت الت�صنيع (وعلى الأخ�ص م�صانع حديد الت�سليح والأبراج الكهربائية و�أنابيب الدمام) وامل�صروفات املتعلقة
بربنامج �ساب ( .)SAPانخف�ضت نفقات الإطفاء يف عام 2014م بن�سبة  %40.8من  6.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  3.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نظر ًا
للإطفاء الكامل يف عام 2013م للم�صروفات امل�ؤجلة املتعلقة مب�صنع حديد الت�سليح .وانخف�ضت نفقات الإطفاء بن�سبة  %28.0يف عام 2015م من  3.8مليون ريال �سعودي يف
عام 2014م �إلى  2.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نظر ًا للإطفاء الكامل يف عام 2014م للم�صروفات امل�ؤجلة املتعلقة مب�صنع الأبراج الكهربائية.
انخف�ضت م�صروفات الإيجار بن�سبة  %24.3من � 252ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى � 191ألف ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة ت�صغري امل�ساحة امل�ستخدمة يف املعر�ض
الوطني للب�ضاعة .وقد ارتفعت م�صروفات الإيجار بن�سبة  %32.6يف عام 2015م �إلى � 253ألف ريال �سعودي حيث مت ا�ست�أجار امل�ساحة املعتادة يف املعر�ض الوطني للب�ضاعة.
بنا ًء على �سيا�سة ال�شركة للديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،يتم احت�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كالتايل:




خم�ص�ص  %10للمبالغ القائمة من � 90إلى  180يوم،
خم�ص�ص  %20للمبالغ القائمة من � 180إلى  360يوم ،و
خم�ص�ص  %100للمبالغ القائمة ملدة تزيد عن  360يوم.

ت�ستثنى من ال�سيا�سة املبالغ املتعلقة بعمالء قطاع الهياكل الفراغية حيث يجري تقييمها على �أ�سا�س كل حالة على حده نظر ًا ل�شروط الدفع يف عقودهم والتي ت�شمل احتجاز ن�سبة
من العقد مقابل �ضمانات ح�سن الأداء و�ضمان التنفيذ .وقد اعتمدت ال�شركة هذه ال�سيا�سة يف عام 2013م.
ارتفعت نفقة املخ�ص�ص بن�سبة  %119.2يف عام 2014م من  1.1مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  2.3مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة زيادة يف الأر�صدة
القائمة ملدة تزيد عن  360يوم .ومل يتم تكوين خم�ص�ص خالل عام 2015م بحيث �أن ر�صيد املخ�ص�ص خالل عام اكتفى لتغطية مبالغ الذمم املدينة القائمة ح�سب ال�سيا�سة
( %10من املبالغ القائمة من � 90إلى  180يوم و %20من املبالغ القائمة من � 180إلى  360يوم و %100من املبالغ القائمة ملدة تزيد عن  360يوم با�ستثناء املبالغ املتعلقة بقطاع
الهياكل الفراغية).
وثبتت ن�سبة امل�صروفات العمومية والإدارية الأخرى من الإيرادات عند  %0.3وت�شمل ب�شكل رئي�سي الأتعاب املهنية وم�صروفات تقنية املعلومات وال�سفر والنقل واملرافق.
تحليل صايف الدخل

جدول � :107صايف الدخل يف الفرتة بني 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي املركب
2014م2015-م

معدل منو �سنوي مركب
2013م2015-م

�إيرادات �أخرى

454

3.429

4.308

%654.7

%25.6

%207.0

الأرباح قبل تكاليف التمويل واحلقوق امللكية
غري امل�سيطرة والزكاة

156.203

183.097

216.108

%17.2

%18.0

%17.6

تكاليف التمويل

()20.425

()17.756

()15.122

()%13.1

()%14.8

()%14.4

حقوق ملكية غري م�سيطرة

()21.453

))21.765

()27.725

%1.5

%27.4

%13.7

الزكاة

()8.671

()11.643

()14.520

%34.3

%24.7

%29.4

�صايف الدخل

105.654

131.933

158.741

%24.9

%20.3

%22.6

كن�سبة مئوية من الإيرادات
�صايف الدخل
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%6.0

%6.6

%7.9

نقطة مئوية

نقطة مئوية

نقطة مئوية

0.6

1.3

1.9

تتكون الإيرادات الأخرى ب�شكل رئي�سي من الدخل املحقق من �صندوق تنمية املوارد الب�شرية (والتي تتعلق يف حتقيق ال�شركة لأهداف توظيف املواطنني) ،الأرباح واخل�سائر من
ال�صرف الأجنبي ،الأرباح واخل�سائر من بيع املمتلكات واملعدات ،وتعوي�ضات الت�أمني االجتماعي (امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية).
وارتفعت الإيرادات الأخرى بن�سبة  %654.7يف عام 2014م من � 454ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  3.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة
ارتفاع الدخل من �صندوق املوارد الب�شرية بقيمة  2.6مليون ريال �سعودي .ارتفعت الإيرادات الأخرى بن�سبة  %25.6من  3.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  4.3مليون
ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ارتفاع الدخل من �صندوق املوارد الب�شرية.
تتعلق تكاليف التمويل بالقرو�ض الطويلة الأجل والت�سهيالت الق�صرية الأجل التي ت�ستخدمها ال�شركة (والتي تتعلق بثالثة بنوك خمتلفة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي).
انخف�ضت تكاليف التمويل بن�سبة  %13.1يف عام 2014م نتيجة االنخفا�ض يف ا�ستخدام الت�سهيالت الق�صرية الأجل يف ذات الفرتة .وانخف�ضت تكاليف التمويل بن�سبة %14.8
�إلى  15.1مليون ريال �سعودي يف عام 2015م لذات ال�سبب.
متثل حقوق امللكية غري امل�سيطرة الأرباح املنت�سبة �إلى امل�ساهمني اخلارجيني يف ال�شركة التابعة (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح) والذين ميلكون ح�صة  %27.5فيها .وزادت
حقوق امللكية غري امل�سيطرة من  21.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  27.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م متا�شي ًا مع زيادة �صايف الدخل يف ال�شركة التابعة.
تقوم ال�شركة و�شركتها التابعة بتقدمي �إقرارات منف�صلة للزكاة ال�شرعية على �أ�سا�س غري موحد با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .تتكون العنا�صر الرئي�سية للوعاء الزكوي لكل
�شركة من حقوق امللكية واملخ�ص�صات كما يف بداية عام والدخل ال�صايف املعدل ،ناق�ص احل�سومات ل�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات ،الآالت واملعدات واال�ستثمارات وبع�ض
البنود الأخرى .ويف حال كان الوعاء الزكوي �سالب ًا ،ال يكون على ال�شركة زكاة م�ستحقة الدفع لل�سنة.
قد مت ت�سجيل خم�ص�ص بقيمة  9.9مليون ريال �سعودي �ضمن امل�صروفات امل�ستحقة يف عام 2012م عن كامل مبلغ مطالبة م�صلحة الزكاة املتعلقة بفروقات ما بني احت�ساب
ال�شركة مل�ستحق الزكاة للأعوام 2008م و2009م و2010م و2011م ،واحت�ساب م�صلحة الزكاة مل�ستحقات الزكاة يف نف�س الفرتة .ومت �إعادة ت�صنيف هذا املبلغ �ضمن بند
خم�ص�ص الزكاة كما يف � 30سبتمرب 2015م.
ح�صلت ال�شركة على �شهادات زكاة نهائية من م�صلحة الزكاة والدخل لل�سنني 2013م و2014م و2015م.
ويو�ضح اجلدول التايل التغري يف خم�ص�ص الزكاة:

جدول  :108التغري يف خم�ص�صات الزكاة للفرتة بني 2013م و2015م
بالألف ريال �سعودي

� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
الإدارة

الر�صيد االفتتاحي

6.905

9.461

22.220

الإ�ضافات لل�سنة

8.671

11.643

14.520

�إعادة ت�صنيف من م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى �إلى خم�ص�ص الزكاة

-

9.942

-

املدفوعات لل�سنة

()6.115

()8.826

()10.512

الر�صيد اخلتامي

9.461

22.220

26.228

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة ،ال�شركة

مالحظة :ي�شمل اجلدول ال�شركة التابعة .ر�صيد خم�ص�ص الزكاة كما يف � 30سبتمرب 2014م يف اجلدول �أعاله يعك�س �إعادة ت�صنيف مبلغ  9.9مليون ريال �سعودي من
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى �إلى خم�ص�ص الزكاة (مت �إعادة ت�صنيف املبلغ فعلي ًا يف عام 2015م).
ارتفع �صايف الدخل يف عام 2014م بن�سبة  %24.9من  105.7مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  131.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وارتفع هام�ش �صايف الدخل
من � %6.0إلى  %6.6خالل الفرتة ذاتها نتيجة الثبات الن�سبي لهام�ش جممل الربح يف وقت انخفا�ض تكاليف التمويل.
وارتفع �صايف الدخل يف عام 2015م بن�سبة  %20.3من  131.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  158.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م كما �أن ارتفع هام�ش �صايف
الدخل من � %6.6إلى  %7.9يف الفرتة ذاتها نتيجة ارتفاع هام�ش جممل الأرباح.
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جدول  :109قائمة املركز املايل املوحدة للفرتات بني � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
بالألف ريال �سعودي

� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

نقد وما يف حكمه

40.349

28.215

45.646

ذمم جتارية مدينة

221.897

310.303

247.158

خمزون

547.565

511.016

500.865

م�ستحق من �أطراف ذو عالقة

58.176

-

-

مدفوعات مقدما وموجودات متداولة �أخرى

33.861

29.218

33.886

�إجمايل املوجودات املتداولة

901.847

878.752

827.555

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

42

63

63

م�صروفات م�ؤجلة – �صايف

10.326

6.516

3.772

ممتلكات� ،آالت ومعدات

448.963

479.401

485.369

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

459.332

485.980

489.204

�إجمايل املوجودات

1.361.179

1.364.731

1.316.759

قرو�ض ق�صرية الأجل

499.695

462.805

400.069

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

68.807

47.570

11.250

ذمم جتارية دائنة

36.959

44.896

47.181

خم�ص�صات

-

5.483

7.274

خم�ص�ص زكاة

9.461

22.220

26.228

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

38.286

29.865

33.436

�إجمايل املطلوبات املتداولة

653.207

612.840

525.439

قرو�ض طويلة الأجل

57.287

23.020

15.150

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

13.731

17.630

20.725

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

71.018

40.650

35.876

�إجمايل املطلوبات

724.225

653.490

561.315

ر�أ�س املال

508.000

508.000

508.000

احتياطي نظامي

6.407

19.600

35.474

�أرباح مبقاة ( /خ�سائر مرتاكمة)

16.654

68.338

84.204

�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمار يف االوراق املالية املتاحة للبيع

16

37

37

�إجمايل حقوق امللكية العائد �إلى م�ساهمي ال�شركة

531.077

595.975

627.715

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

105.876

115.267

127.729

�إجمايل حقوق امللكية

636.954

711.241

755.444

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

1.361.179

1.364.731

1.316.759

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

مالحظة :مت �إعادة ت�صنيف م�ستحق زكاة بقيمة  9.9مليون ريال �سعودي من م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى �إلى خم�ص�ص الزكاة كما يف � 30سبتمرب 2014م.
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جدول  :110املوجودات املتداولة للفرتات بني � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

النقد وما يف حكمه

40.349

28.215

45.646

ذمم جتارية مدينة

221.897

310.303

247.158

خمزون

547.565

511.016

500.865

بالألف ريال �سعودي

م�ستحق من �أطراف ذو عالقة

58.176

-

-

مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

33.861

29.218

33.886

�إجمايل املوجودات املتداولة

901.847

878.751

827.555

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة
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النقد وما يف حكمه

انخف�ض النقد وما يف حكمه بن�سبة  %30.1من  40.3مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  28.2مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة ارتفاع
الذمم التجارية املدينة متا�شي ًا مع النمو يف وحدتي �أعمال الأبراج الكهربائية والأعمدة احلديدية.
ارتفع النقد وما يف حكمه بن�سبة  %61.8من  28.2مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى  45.6مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة التح�سن يف
الأرباح وحت�صيل �أر�صدة قائمة من عمالء تابعني لوحدة �أعمال الأبراج الكهربائية.
وتهدف �سيا�سة الإدارة �إلى امتالك تدفقات نقدية بقيمة  4ماليني ريال �سعودي بحد �أدنى يف احل�سابات اجلارية يومي ًا لتغطية النفقات الت�شغيلية .ت�ضمن ال�شركة وجود التدفق
النقدي املطلوب من خالل املراقبة اليومية للأر�صدة البنكية وا�ستخدام الت�سهيالت البنكية ح�سب احلاجة (بلغ �إجمايل حدود الت�سهيالت الق�صرية الأجل املتاحة  2.3مليار
ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م وو�صلت ن�سبة ا�ستغالل ال�شركة لها �إلى .)%17.5
الذمم التجارية المدينة

ارتفعت الذمم التجارية املدينة بن�سبة  %39.8من  221.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  310.3مليون كما يف � 30سبتمرب 2014م متا�شي ًا مع زيادة �إيرادات
وحدتي �أعمال الأبراج الكهربائية والأعمدة احلديدية بالإ�ضافة �إلى الإرتفاع الإجمايل ملبيعات ال�شركة.
انخف�ضت الذمم التجارية املدينة بن�سبة  %20.3من  310.3مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى 247.1مليون كما يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة حت�صيل �أر�صدة
تابعة لعمالء وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية.
بلغت فرتة حت�صيل الذمم التجارية املدينة يف احل�ساب بني  47و  50يوم ًا مابني عام 2013م و2015م متا�شي ًا مع �شروط الدفع املمنوحة �إلى العمالء.
اعتمدت الإدارة �سيا�سة تكوين خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها يف �سبتمرب 2013م والتي ُيطبق مبوجبها تكوين خم�ص�ص للأر�صدة القائمة كالتايل:
خم�ص�ص  %10للأر�صدة القائمة من � 90إلى  180يوم،
خم�ص�ص  %20للأر�صدة القائمة من � 180إلى  360يوم،
خم�ص�ص  %100للأر�صدة القائمة ملدة تزيد عن  360يوم.





ت�ستثنى من ال�سيا�سة املبالغ املتعلقة بعمالء وحدة �أعمال الهياكل الفراغية حيث جتري تقييمها على �أ�سا�س كل حالة على حده نظر ًا ل�شروط الدفع يف عقودهم والتي ت�شمل
احتجاز ن�سبة من العقد مقابل �ضمانات ح�سن الأداء و�ضمان التنفيذ .بلغت املخ�ص�صات املر�صودة لوحدة الأعمال يف بداية عام 2015م � 323ألف ريال �سعودي ومت ا�ستبعاد
الأر�صدة املتعلقة بها خالل العام.
بلغت الأر�صدة القائمة ملدة تزيد عن  360يوم ًا � 775ألف ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م وبلغ املخ�ص�ص  2.3مليون ريال �سعودي.

جدول � :111أعمار الذمم املدينة كما يف � 30سبتمرب 2015م
بالألف ريال �سعودي

فوق  360يوم

املجموع

املخ�ص�ص

�صايف الذمم املدينة

 60-0يوم

 90-60يوم

 180-90يوم

 360-180يوم

164.933

()2.348

162.586

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

121.911

26.314

13.885

2.068

775

-

84.527

ال�شركة التابعة (حديد الت�سليح)

75.789

915

7.869

-

-

84.572

()2.348

247.158

�إجمايل الذمم املدينة

197.700

27.228

21.734

2.068

775

249.506

كن�سبة مئوية من الإجمايل

%79.2

%10.9

%8.7

%0.8

%0.3

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :112احلركة يف خم�ص�ص الذمم التجارية املدينة للفرتة بني عام 2013م و عام 2015م
� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

-

1.071

2.670

املكون خالل ال�سنة

1.071

2.348

-

امل�ستخدم خالل ال�سنة

-

()749

()323

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1.071

2.670

2.348

بالألف ريال �سعودي

� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة
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المخزون

جدول  :113املخزون كما يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

كتل ال�صلب

179.580

121.299

102.237

لفائف ال�صلب املدرفلة على ال�ساخن

80.276

97.216

48.574

زوايا ال�صلب

58.976

57.785

43.575

مواد خام �أخرى

43.539

53.689

48.272

�إجمايل مواد خام

362.371

329.988

242.659

حديد ت�سليح

54.041

67.643

68.908

�أنابيب

24.747

24.212

23.206

�إنتاج تام �آخر

28.438

13.317

15.028

�إجمايل الإنتاج التام

107.226

105.172

107.142

قطع غيار

49.017

50.335

53.543

�إنتاج حتت الت�شغيل

14.709

16.434

13.528

ب�ضاعة بالطريق

15.010

10.587

85.492

�إجمايل املخزون

548.333

512.516

502.365

خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة

()768

()1.500

()1.500

�صايف املخزون

547.565

511.016

500.865

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :114جدول �أعمار املخزون كما يف � 30سبتمرب 2015م
بالألف ريال �سعودي

املجموع

املخ�ص�ص

�صايف املخزون

 90-0يوم

 180-91يوم

 360-181يوم

فوق  360يوم

()1.500

240.314

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

205.042

12.875

8.346

15.551

241.814

260.551

ال�شركة التابعة (حديد الت�سليح)

231.615

2.906

4.948

21.082

260.551

-

500.865

�إجمايل املخزون

436.658

15.781

13.294

36.633

502.365

()1.500

كن�سبة مئوية من الإجمايل

%86.9

%3.1

%2.6

%7.3

امل�صدر :ال�شركة

بلغ �إجمايل املخزون  502.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبمترب 2015م وتكون ب�شكل رئي�سي من املواد اخلام ( 242.7مليون ريال �سعودي) والإنتاج التام ( 107.1مليون
ريال �سعودي) وقطع الغيار ( 53.5مليون ريال �سعودي) والب�ضاعة بالطريق ( 85.5مليون ريال �سعودي) و�إنتاج حتت الت�شغيل ( 13.5مليون ريال �سعودي).
وت�شمل املواد اخلام ب�صفة �أ�سا�سية كتل ال�صلب ولفائف ال�صلب امل�سحوبة على ال�ساخن وزوايا ال�صلب ومواد �أخرى .وتتعلق م�ستويات املخزون ب�شكل رئي�سي بوحدتي �أعمال
الأنابيب وحديد الت�سليح والذين يطبقون نظام "�إنتاج للتخزين".
وانخف�ضت م�ستويات املخزون بن�سبة  %6.7من  547.6مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  511.0مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة انخفا�ض
خمزون كتل ال�صلب يف ظل مبيعات عالية ن�سبي ًا للمو�سم �شهدتها وحدة �أعمال حديد الت�سليح ووحدة �أعمال الأنابيب.
وانخف�ضت م�ستويات املخزون بن�سبة  %2.0من  511.0مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى  500.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة
انخفا�ض �أ�سعار مواد اخلام .وانخف�ضت فرتة االحتفاظ باملخزون من  109يوم ًا �إلى  106يوم ًا خالل ذات الفرتة.
ارتفعت الب�ضاعة بالطريق من  10.6مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى  85.5مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة زيادة م�شرتيات كتل ال�صلب
يف ذلك ال�شهر نظر ًا �إلى انخفا�ض �أ�سعار املواد اخلام (قد تختلف م�ستويات امل�شرتيات بني �شهر و�آخر ح�سب احتياجات االنتاج وحركة �أ�سعار املواد الأولية).
يتم احت�ساب خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة ح�سب حالة الب�ضاعة املوجودة يف املخازن حيث يتم جرد دوري (ربع �سنوي) من خالله تق ّيم جودة الب�ضاعة من قبل خرباء
ال�شركة ،وذلك بح�سب املعايري املقبولة يف ال�سوق .و�صل خم�ص�ص املخزون بطيء احلركة �إلى  1.5مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبمبرت 2015م .يتم احت�ساب خم�ص�ص
املخزون البطيء احلركة بناء على تقييم املخزون القدمي من قبل خرباء ال�شركة.
وبناء على طبيعة املخزون املتينة ودورة البيع الق�صرية ن�سبي ًا ،فيع ّد اخلطر على ف�ساد املخزون منخف�ض ن�سبي ًا .ويف �أغلب الأحوال يباع املخزون الغري قابل لال�ستعمال كخردة
ب�سعر خمف�ض.وي�شمل موردو اخلامات املحليون الرئي�سيون للمجموعة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) و�شركة ال�صلب املتحدة (ال�سعودية لل�صلب) ،بينما
ي�شمل املوردون الدوليون الرئي�سيون �شركة العز الدخيلة لل�صلب يف م�صر و�شركة ميتالوانف�ست للتجارة �أي .جي يف رو�سيا و�شركة ماك�ستيل العاملية يف ال�صني.
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مستحق من أطراف ذو عالقة

تعلق اجلزء املتداول من امل�ستحق من �أطراف ذو عالقة ( 58.2مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م) ببيع �أر�ض امللي�سة يف عام 2012م .وقد �سدّد هذا املبلغ خالل
ال�سنة املالية 2014م .بلغ ر�صيد امل�ستحق من �أطراف ذو عالقة  0كما يف � 30سبتمرب يف 2014م و2015م.
ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
مدفوعات

تتكون �أغلب املدفوعات مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى من مدفوعات مقدمة ملوردي املواد اخلام بحيث �أن �شروطهم تفر�ض هذه الدفعات .وانخف�ضت املدفوعات مقدم ًا
واملوجودات املتداولة الأخرى من  33.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  29.2مليون ريال �سعودي يف كما يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة تغريات من م�صادر
التوريد.
ارتفعت املدفوعات مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى �إلى  33.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة ارتفاع املدفوعات املقدمة �إلى موردين (متعلقني ب�شكل
رئي�سي بوحدة �أعمال الأبراج الكهربائية).
6 6 6 666 66الموجودات غير المتداولة
الممتلكات واآلالت والمعدات

جدول  :115املمتلكات والآالت واملعدات كما يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

�آالت ومعدّات

219.895

217.433

252.323

مباين

179.909

186.229

204.357

م�شروعات حتت التنفيذ

22.154

50.931

4.189

�أرا�ضي

13.265

13.265

13.265

عدد و�أدوات

5.834

5.475

5.198

�أجهزة وبرامج حا�سب �آيل والأجهزة الكهربائية

5.686

3.998

3.271

�سيارات

1.648

1.539

1.780

�أثاث والأجهزة املكتبية

571

531

986

الإجمايل

448.963

479.401

485.369

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

بلغت املمتلكات والآالت واملعدات  485.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م وتكون هذا املبلغ ب�شكل رئي�سي من �آالت ومعدّات ( 252.3مليون ريال �سعودي) ومباين
( 204.4مليون ريال �سعودي).
ارتفعت املمتلكات والآالت واملعدات بن�سبة  %6.8من  449.0مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  479.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م وذلك
ب�شكل رئي�سي نتيجة �إ�ضافات �إلى امل�شروعات حتت التنفيذ متعلقة بتو�سعة م�صنع الأعمدة احلديدية يف جدّة (والتي زادت طاقته الإنتاجية من � 30ألف طن �سنوي ًا �إلى � 38ألف
طن �سنوي ًا).
وارتفعت املمتلكات والآالت واملعدات يف عام 2015م بن�سبة  %1.2من  479.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى  485.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب
2015م نتيجة �إ�ضافات متعلقة بتو�سعة م�صنع الأبراج الكهربائية يف جدّة وت�شغيل خط الإنتاج الثاين يف م�صنع الأنابيب يف الدمام وحتديثات خلطوط �إنتاج يف م�صنع الأنابيب
يف جدة.
تقع الأر�ض التي تبلغ قيمتها  13.3مليون ريال �سعودي يف (اخلمرة) باملنطقة الغربية بال�سعودية ،وهي خم�ص�صة مل�صانع الأبراج الكهربائية والأعمدة احلديدية .ومتتلك
ال�شركة الأر�ض ملكية تامة حيث قامت ب�شرائها يف عام 2003م.
تت�ض ّمن الآالت واملعدّات :خطوط الإنتاج والروافع ال�شوكية و�آالت التلحيم وغريها من �أ�صول ت�ستخدم يف عمليات ال�شركة .انخف�ضت القيمة الدفرتية للآالت واملعدات بن�سبة
 %1.1من  219.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  217.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة تراكم نفقات اال�ستهالك والتي تعدّت
الإ�ضافات يف الفرتة ذاتها .وارتفعت القيمة الدفرتية للآالت واملعدات بن�سبة  %16.0من  217.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى  252.3مليون ريال �سعودي
كما يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة �إ�ضافات بقيمة  5.4مليون ريال �سعودي وحتويالت من م�شروعات حتت التنفيذ بقيم  51.5مليون ريال �سعودي .وتعلقت هذه الإ�ضافات
بتو�سعات من�ش�آت ال�شركة يف ذات الفرتة.
ارتفعت القيمة الدفرتية للمباين يف عام 2014م بن�سبة  %3.5من  179.9مليون ريال كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  186.2مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م
نتيجة تو�سعة مبنى م�صنع الأعمدة بجدة .وارتفعت القيمة الدفرتية بن�سبة  %9.7لت�صل �إلى  204.3مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة تو�سعة مبنى م�صنع
الأنابيب بالدمام.
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انخف�ضت القيمة الدفرتية للعدد والأدوات من  5.8مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  5.5مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة قلة الإ�ضافات
يف تلك الفرتة والتي بلغت � 505ألف ريال �سعودي يف حني بلغت نفقات اال�ستهالك � 863ألف ريال �سعودي يف ذات الفرتة .انخف�ضت القيمة الدفرتية �إلى  5.2مليون ريال �سعودي
كما يف � 30سبتمرب 2015م لنف�س الأ�سباب املذكورة �سابق ًا ،حيث بلغت الإ�ضافات � 282ألف ريال �سعودي وبلغت نفقات اال�ستهالك � 555ألف ريال �سعودي يف ذات الفرتة.
ارتفعت امل�شروعات حتت التنفيذ بن�سبة  %129.9من  22.2مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  50.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م .وذلك
ب�شكل رئي�سي نتيجة �إ�ضافات متعلقة باملرحلة الثانية لإن�شاء م�صنع الأنابيب يف الد ّمام ،وحتديثات خطوط �إنتاج يف م�صنع جدة.
وانخف�ضت امل�شروعات حتت التنفيذ بن�سبة  %91.8من  50.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى  4.2مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة حتويالت
�إلى �آالت ومعدات بلغت  51.5مليون ريال �سعودي وحتويالت �إلى املباين بلغت  27.7مليون ريال �سعودي .وتعلقت تلك التحويالت ب�شكل رئي�سي بتو�سعة م�صنع الأنابيب يف الدمام
وحتديث خطوط الإنتاج يف جدة وم�شروع وتو�سعة م�صنع الأبراج الكهربائية يف جدّة.
وكما يف � 30سبتمرب 2015م ،تتكون امل�شروعات حتت التنفيذ ب�شكل رئي�سي من ما يلي:




م�شروع خط �إنتاج احلديد (ال�صلب) يف م�صنع حديد الت�سليح –  2.6مليون ريال �سعودي
حتديث خط �إنتاج م�صنع �أنابيب جدّة –  1.5مليون ريال �سعودي
تو�سعة م�صنع الأعمدة يف جدّة – � 72ألف ريال �سعودي

ت�شمل البنود الأخرى من املمتلكات والآالت واملعدات �أجهزة وبرامج حا�سب �آيل و�أجهزة كهربائية و�سيارات و�أثاث و�أجهزة مكتبية.

جدول  :116الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات والآالت واملعدات
ال�سنوات

نوع الأ�صل
مباين

33 – 20

�آالت ومعدات

20 – 10

العدد والأدوات

5

اجهزة وبرامج حا�سب �آيل والأجهزة الكهربائية

5

الأثاث والأجهزة املكتبية

5

ال�سيارات

5

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

مالحظة :ال توجد تعديالت متوقعة لهذه ال�سيا�سة
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم وخ�سارات االنخفا�ض املرتاكمة (�إن وجدت) .تت�ضمن التكلفة امل�صروفات التي تتعلق مبا�شر ًة
باقتناء الأ�صل بالإ�ضافة �إلى تكاليف التمويل املتعلقة بالقرو�ض امل�ستخدمة لتمويل ت�شييد الأ�صل (والتي يتم ر�سملتها خالل الفرتة الزمنية املطلوبة لإكمال و�إعداد الأ�صل لغر�ض
اال�ستخدام) .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ًا �إيرادية و�أما م�صاريف التح�سينات فتعترب م�صاريف ًا ر�أ�سمالية ت�ضاف �إلى تكلفة الأ�صل .ويجري احت�ساب اال�ستهالك
على �أ�سا�س الأعمار الإنتاجية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت .وال تتوقع ال�شركة �أن يح�صل �أي تغيري على �سيا�سة اال�ستهالك كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

جدول  :117الأ�صول غري املتداولة بخالف املمتلكات وامل�صانع واملعدات بني � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

م�صروفات م�ؤجلة – �صايف

10.326

6.516

3.772

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

42

63

63

الإجمايل

10.368

6.579

3.835

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :قائمة املركز املالية املوحدة

تتعلق امل�صروفات امل�ؤجلة بنفقات ما قبل الت�شغيل مل�صانع الأبراج الكهربائية وحديد الت�سليح وم�صنع الدمام للأنابيب وتكاليف برنامج �ساب ( .)SAPويجري ا�ستهالك
امل�صروفات امل�ؤجلة على مدار خم�سة �أعوام.
انخف�ضت القيمة الدفرتية للم�صروفات امل�ؤجلة بن�سبة  %36.9من  10.4مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2013م لت�صل �إلى  6.5مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب
2014م ،حيث مت تعوي�ض اال�ستهالك بالإ�ضافات اخلا�صة مب�صنع الدمام للأنابيب ( 5.6مليون ريال �سعودي) .وانخف�ضت القيمة الدفرتية للم�صروفات امل�ؤجلة بن�سبة %42.1
من  6.5مليون ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2014م �إلى  3.8مليون ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2015م نتيجة اال�ستهالك الكامل مل�صاريف ما قبل الت�شغيل ب�إن�شاء م�صنع
الأبراج الكهربائية.
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استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع

تتمثل اال�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع مب�ساهمة ال�شركة يف ال�شركة العربية للأنابيب (�شركة م�ساهمة �سعودية) .مبا �أن �أ�سهم ال�شركة العربية للأنابيب مدرجة يف �سوق
الأ�سهم ال�سعودية (تداول) ،ف�إن ر�صيد اال�ستثمار امل�سجل يف قائمة املركز املايل مبني على �سعر ال�سهم املتداول يف ال�سوق (�أي القيمة العادلة) .ارتفعت اال�ستثمارات يف �أوراق
مالية متاحة للبيع من � 42ألف ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى � 63ألف ريال �سعودي يف عام املايل املنتهي يف � 30سبتمرب 2014م نظر ًا �إلى �إرتفاع القيمة العادلة.
مل تتغري قيمة امل�سجلة لال�ستثمار يف االوراق املالية كما يف � 30سبتمرب 2015م بحيث �أن التغري يف القيمة العادلة مل يكن جوهري (بح�سب ر�أي املحا�سب القانوين).
6 6 6 666 66المطلوبات المتداولة بخالف القروض البنكية

جدول  :118املطلوبات املتداولة بخالف القرو�ض البنكية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

الذمم التجارية الدائنة

36.959

44.896

47.181

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

38.286

29.865

33.436

الزكاة امل�ستحقة

9.461

22.220

26.228

خم�ص�ص فروق كميات ا�ستهالك الكهرباء

-

5.483

7.274

�إجمايل املطلوبات املتداولة بخالف القرو�ض البنكية

84.705

102.465

114.120

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

الذمم التجارية الدائنة

ارتفعت الذمم التجارية الدائنة بن�سبة  %21.5من  37.0مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  44.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة منو الن�شاط
التجاري بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف التعامل مع املوردين املحليني.وترتاوح امل�شرتيات من املوردين اخلارجيني كن�سبة مئوية من �إجمايل امل�شرتيات ما بني .%60-%40
ارتفعت الذمم التجارية الدائنة بن�سبة  %5.1من  44.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م �إلى  47.2مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2015م متا�شي ًا مع منو
الن�شاط التجاري يف ذات الفرتة.
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

تتكون امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى ب�شكل رئي�سي من امل�صروفات العامة وم�صروفات املوظفني امل�ستحقة .انخف�ضت امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات
املتداولة الأخرى بن�سبة  %22.0من  38.3مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  29.9مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م نتيجة �إعادة ت�صنيف مبلغ
 9.9مليون ريال �سعودي �إلى بند خم�ص�ص الزكاة (ف�ض ًال راجع الق�سم اخلا�ص بالزكاة للمزيد من التفا�صيل).
ارتفعت امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى بن�سبة  %12.0لت�صل �إلى  33.4مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2015م متا�شي ًا مع الزيادة يف امل�صروفات
الت�شغيلية للعام.
مخصص فروق كميات استهالك الكهرباء

ح�صلت ال�شركة على مطالبة من �شركة مرافق يف يناير 2014م تتعلق بفروقات كميات اال�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها ح�سب العقدوكميات اال�ستهالك الفعلية لل�شركة
خالل الفرتة ما بني عام 2012م و2014م ،وعلى هذا الأ�سا�س مت تكوين خم�ص�ص لفروق كميات ا�ستهالك الكهرباء يتم احت�سابه بناء على الفرق ما بني ا�ستهالك الكهرباء
الفعلي والقيمة املحجوزة لكل �شهر .و�صل مبلغ املخ�ص�ص �إلى  7.3مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م.
وقد تو�صلت ال�شركة �إلى اتفاق مع �شركة مرافق بتاريخ 1436/11/17هـ (املوافق 2015/09/01م) لتعديل بنود اال�ستهالك لتكون التعديالت واجبة التطبيق من يناير
2014م .وبنا ًء على ذلك �سددت ال�شركة املتبقي من املطالبة املعدلة لل�سنة 2014م ( 9.7مليون ريال �سعودي) من �إجمايل املطالبة والتي بلغت  22.5مليون ريال �سعودي.
ويبقى مبلغ  40.3مليون ريال �سعودي عن ال�سنتني 2012م و2013م غري مدفوعة وال تزال املطالبة حالي ًا قيد املناق�شة والدرا�سة .وقد تعهد م�ساهمو ال�شركة التابعة
الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول رقم ":45هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة التابعة" من هذه الن�شرة نيابة عن ال�شركة التابعة ،ك ًال بح�سب ح�صته احلالية يف ر�أ�س مال
ال�شركة التابعة ،بتحملهم جميع االلتزامات التي قد تن�ش�أ عن هذه املطالبة يف امل�ستقبل .كما تعهد امل�ساهمون البائعون الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول رقم ":28ن�سب ملكية
امل�ساهمني البائعني قبل وبعد عملية االكتتاب بالأ�سهم" من هذه الن�شرة (بالن�سبة مل�ساهمة ال�شركة يف ال�شركة التابعة والبالغة  )%72.5نيابة عن ال�شركة ،ك ًال ح�سب
ح�صته احلالية يف ر�أ�س مال ال�شركة ،بتحملهم جميع االلتزامات التي قد تن�ش�أ عن هذه املطالبة يف امل�ستقبل.
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جدول  :119القرو�ض البنكية والقرو�ض طويلة الأجل كما يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

قرو�ض ق�صرية الأجل

499.695

462.805

400.069

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

68.807

47.570

11.250

قرو�ض طويلة الأجل

57.287

23.020

15.150

الإجمايل

625.789

533.396

426.469

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

ت�ستخدم ال�شركة ت�سهيالت طويلة وق�صرية الأجل (اعتمادات م�ستندية وخطابات �ضمان و�إعادة متويل االعتمادات امل�ستندية) من ثالثة بنوك خمتلفة و�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي (ف�ض ًال راجع اجلدول رقم جدول ":122القرو�ض البنكية والقرو�ض طويلة الأجل اخلا�صة بال�شركة وال�شركة التابعة كما يف � 30سبتمرب 2015م" من هذه
الن�شرة.).
وبلغ �إجمايل حدود الت�سهيالت الق�صرية الأجل املتاحة  2.2مليار ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م وو�صلت ن�سبة ا�ستغالل ال�شركة لها �إلى  .%18.0ترتبط الت�سهيالت
البنكية الق�صرية الأجل بتمويل خطابات االعتماد والتي ي�شرتط معظم املوردين التعامل عن طريقها .وانخف�ضت القرو�ض الق�صرية الأجل كما يف � 30سبتمرب 2015م (مقارنة
بـ� 30سبتمرب 2014م) متا�شي ًا مع االنخفا�ض يف م�شرتيات املواد الأولية يف نف�س الفرتة.
التو�سعات لدى ال�شركة والتي �شملت
وبلغ �إجمايل املبالغ القائمة للقرو�ض الطويلة الأجل  26.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م .قد مت �سحب هذه القرو�ض لتمويل ّ
تطوير م�صنع حديد الت�سليح و�أنابيب الدمام والتو�سعات التي �شهدها م�صنع الأعمدة احلديدية.
وانخف�ضت م�ستويات ن�سبة القرو�ض �إلى حقوق امل�ساهمني من  0.98يف � 30سبتمرب 2013م �إلى  0.56يف � 30سبتمرب 2015م نتيجة زيادة الأرباح املبقاة خالل الفرتة ذاتها.
ارتبط قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بتمويل �إن�شاء م�صنع حديد الت�سليح والذي بقي لت�سديده  16.4مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م (قيمة القر�ض
 108.0مليون ريال �سعودي).

جدول  :120القرو�ض بح�سب البنك كما يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

البنك ال�سعودي الفرن�سي

142.707

202.788

83.500

البنك العربي الوطني

427.022

290.820

321.128

بنك الراجحي

16.059

26.268

5.411

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

40.000

13.520

16.400

الإجمايل

625.789

533.396

426.469

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :121اجلدول الزمني ل�سداد القرو�ض طويلة الأجل يف � 30سبتمرب 2015م
القيمة بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م

ال�سنة املالية
2019م

ال�سنة املالية
2020م

ال�سنة املالية
2021م

الإجمايل

البنك الوطني العربي

10.000

-

-

-

-

-

10.000

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

1.250

1.950

2.700

3.500

4.500

2.500

16.400

الإجمايل

11.250

1.950

2.700

3.500

4.500

2.500

26.400

امل�صدر :ال�شركة
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جدول  :122القرو�ض البنكية والقرو�ض طويلة الأجل اخلا�صة بال�شركة وال�شركة التابعة كما يف � 30سبتمرب 2015م
قيمة القر�ض
(�ألف ريال �سعودي)

الر�صيد امل�ستخدم
كما يف 2015/09/30م
(�ألف ريال �سعودي)

ال�شركة
البنك العربي الوطني

660.000

202.800

متويل العمليات
الت�شغيلية لل�شركة

البنك العربي الوطني

20.000

10.000

البنك ال�سعودي الفرن�سي

434.023

83.500

�أنابيب الدمام و
م�صنع الأنابيب
املرحلة الثانية
وتو�سعة م�صنع
الأعمدة
متويل العمليات
الت�شغيلية لل�شركة
ومتويل م�صنع
اليمامة للأنابيب
يف الدمام

�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار

200.000

5.441

متويل ر�أ�س املال
العامل

�صندوق التنمية ال�صناعية

45.900

16.400

متويل �إقامة م�صنع
اليمامة للأعمدة
يف جنوب جدة

البنك

الغر�ض

ال�ضمانات وااللتزامات

•ع���دم القيام ب�أي �إجراء �أو ترتي���ب �أو رهن على �أ�صولها الثابتة واملنقولة احلالية
وامل�ستقبلية –غري املرهون���ة للبنك -ل�صالح �أي طرف ثالث دون احل�صول على
املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك.
•تقدمي �سند لأمر مببلغ ( )680.000.000ريال �سعودي.
•تق���دمي تعهد ب�إيداع ماال يقل ع���ن  %50من عائدات بيع ال�شركة يف ح�سابها لدى
البنك.
•ت�سدي���د القر�ض على دفعات ن�صف �سنوية بقيم���ة  10.000.000ريال �سعودي
لكل فرتة.

•عدم القيام ب�أي توزيع للأرباح دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من البنك،
و�أن ال تزيد ن�سبة االقرا�ض ( )leverageخالل مدة االتفاقية عن ،2.5 x
كما تلتزم ال�شركة ب�أن تقدم تقارير املحا�سبة املالية خالل  120يوم من نهاية
ال�سنة املالية ،و�أن تقدم التقارير املالية التي مت مراجعتها خالل  30يوم من
نهاية كل ربع �سنة.
•تقدمي �سند لأمر م�ستحق عند الطلب مببلغ (� )434.023.000أربعمائة و�أربعة
وثالثني مليون وثالثة وع�شرين �ألف ريال �سعودي.
•تعيني البنك ال�سعودي الفرن�سي كم�ستفيد �أول يف وثيقة الت�أمني عند اكتمال
م�صنع اليمامة للأنابيب يف الدمام.
•ت�سديد جميع االلتزامات املالية وامل�صروفات يف مواعيد ا�ستحقاقها ودون �إ�شعار
من البنك ،وتوقيع �سند لأمر لكل خط متويل ولكل ق�سط على حدة يف تاريخ
ا�ستحقاقه ،كما تلتزم ال�شركة ب�إخطار البنك ب�أي �أخطاء تعتقد بوجودها يف
�أي ك�شف ح�ساب �أو �إ�شعارات خالل  15يوم من تاريخ �إتاحة الك�شف �أو الإ�شعار.
•تقدمي �سند لأمر يغطي جميع االلتزامات ،وتوقيع �سند لأمر عند تنفيذ كل عملية
�سحب.
•دفع مقدم من الثمن بن�سبة  %0.10من قيمة كل عقد م�شاركة ولي�س من مبلغ
الت�سهيالت الإجمايل ،تخ�صم من ح�ساب ال�شركة عند تنفيذ العقد.
•�إيداع ماال يقل عن  %20من عائدات مبيعات ال�شركة لدى ح�سابها يف البنك.
•تنفيذ رهونات �إ�ضافية على الأمالك التي ي�شملها �سند الرهن واملتعلقة بامل�شروع
من وقت �إلى �آخر ح�سب طلب �صندوق التنمية.
•احلفاظ على ال�سجل التجاري والرتاخي�ص ال�صناعية اخلا�صة بامل�شروع �سارية
املفعول.
•عدم القيام ب�أي عمل �أو ن�شاط يتعار�ض مع �أغرا�ض امل�شروع.
•االمتثال ومراعاة جميع القوانني والأنظمة والتوجيهات التي ت�صدرها �أي جهة
�أو هيئة حكومية �أو حمكمة لها والية االخت�صا�ص على ال�شركة �أو �أمالكها �أو
�أ�صولها املالية.
ً
ً
•�إب�لاغ �صندوق التنمية ف��ورا وخطيا ب�أية حالة من حاالت النزاع والدعوى �أو
الإجراءات الإدارية.
•دفع الزكاة وكافة الر�سوم وال�ضرائب احلكومية التي تتعلق بامل�شروع.
•الت�أمني على امل�شروع لدى �شركات الت�أمني طبق ًا ملا يرت�ضيه �صندوق التنمية،
ويجب �أن تت�ضمن بوال�ص الت�أمني �أو تظهر ب�شروط الدفع عند اخل�سارة ل�صالح
�صندوق التنمية.
•عدم �إن�شاء �أي رهن �أو حق �أو �إئتمان �أو �أية �أعباء �أخرى على �أي من ممتلكاتها
�أو عائداتها �أو �أ�صولها مما هو مملوك الآن �أو ما �سي�ؤول �إلى ملكيته م�ستقب ًال.
•ال يجوز لل�شركة القيام بالتايل ما مل يوافق �صندوق التنمية:
•االندماج �أو التوحد مع �أي �شخ�ص �أو من�ش�أة.
•بيع �أو �إيجار �أو حتويل من كل �أو جزء جوهري من امل�شروع �أو �أ�صولها املالية
�سواء اململوك منها حاليا �أو ما �سي�ؤول �إلى ملكيتها م�ستقب ًال.
•حتمل كل �أو جزء جوهري من �أ�صول �أو مديونيات �أي �شخ�ص �أو من�ش�أة.
•عدم القيام ب�أي تغيريات جوهرية يف امل�شروع كما جاء يف و�صفه دون احل�صول
على موافقة �صندوق التنمية اخلطية.
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قيمة القر�ض
(�ألف ريال �سعودي)

الر�صيد امل�ستخدم
كما يف 2015/09/30م
(�ألف ريال �سعودي)

ال�شركة التابعة
البنك العربي الوطني

555.000

108.328

متويل الأعمال
الت�شغيلية لل�شركة
التابعة

البنك ال�سعودي الفرن�سي

275.000

اليوجد

تقدمي ت�سهيالت
عامة متعددة
الأغرا�ض

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

100.000

اليوجد

-

البنك

الغر�ض

ال�ضمانات وااللتزامات
•املحافظة يف جميع الأوقات على �إدارة مقبولة لدى �صندوق التنمية.
•تقدمي �ضمانات تتمثل يف �سند رهن مت مبوجبه رهن جميع الأ�صول احلالية
وامل�ستقبلة التي متلكها ال�شركة وجميع �آالت م�شروع جدة للأعمدة ل�صالح
�صندوق التنمية و�سند لأمر مقابل كل طلب بال�سحب.
•تزويد البنك خالل مدة ال تتجاوز  120يوم بعد نهاية كل �سنة بن�سخة من
القوائم املالية املراجعة و�أي معلومات مالية يطلبها البنك.
•�إخطار البنك فور حدوث �أي حالة �إخالل �أو حالة �إخالل حمتملة.
•املحافظة على الو�ضع املايل والإداري والقانوين وعلى ملكية املن�ش�أة وعدم تغيري
ن�شاطها كما هو يف تاريخ هذه االتفاقية.
•لأن حتتل التزاماتها مبوجب ه��ذه االتفاقية يف جميع الأوق���ات وم��ن جميع
اجلوانب مرتبة م�ساوية لكافة التزاماتها الأخرى احلالية وامل�ستقبلية.
•عدم ال�سماح ب�إ�صدار �أو املوافقة على �إ�صدار �أ�سهم �أو ح�ص�ص جديدة �أو منح
خيارات �أو �ضمانات �أو حق االكتتاب يف �أي �أ�سهم �إ�ضافية يف ر�أ�س مال ال�شركة
التابعة لأي �شخ�ص �إال مل�ساهم �أو �شريك حايل يف ال�شركة التابعة.
•املحافظة على التفوي�ضات املمنوحة مبوجب هذه االتفاقية.
•عدم االندماج مع �أي هيئة �أخرى �أو اتخاذ �أي تدابري باجتاه حل ال�شركة التابعة.
•عدم بيع �أو ت�أجري �أو التنازل عن �أو حتويل كل �أو جزء من الأعمال التجارية
والأ�صول التابعة لل�شركة التابعة �إال �إذا كانت يف نطاق العمل التجاري املعتاد.
•عدم �إن�شاء �أو حماولة �إن�شاء �أو ال�سماح ب�إن�شاء �أعباء على جميع �أ�صولها �أو �أي
جزء منها غري امل�سموح بها يف نطاق العمل التجاري املعتاد.
•عدم ال�ضمان بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة عن �أي خ�سارة او �أ�ضرار اال �إذا
كانت يف نطاق العمل التجاري املعتاد.
•عدم �إن�شاء �أو امتالك �أي �شركة تابعة �أو اال�ستثمار يف �أي �شركة �أخرى.
•عدم القيام ب�أي �إجراء �أو ترتيب �أي رهن على �أ�صول ال�شركة التابعة احلالية
وامل�ستقبلية دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك.
•تقدمي �سند لأمر مببلغ ( )555.000.000ريال �سعودي.
•تلتزم ال�شركة التابعة ب�أن تقدم تقارير املحا�سبة املالية خالل  120يوم من نهاية
ال�سنة املالية ،و�أن تقدم التقارير املالية التي مت مراجعتها خالل  30يوم من
نهاية كل ربع �سنة .كما تلتزم ال�شركة التابعة باحل�صول على موافقة البنك
ال�سعودي الفرن�سي امل�سبقة قبل �أي تغيري يف ن�سبة ملكية ال�شركة يف ال�شركة
التابعة والبالغة .%72.5
•تقدمي �سند لأمر م�ستحق عند الطلب مببلغ ( )275.000.000مائتني وخم�سة
و�سبعني مليون ريال �سعودي.
•خطاب طم�أنة مقدم من ال�شركة باحلفاظ على ن�سبة ملكيتها بال�شركة التابعة.
•تقدمي �ضمان �شخ�صي من قبل حممد علي الوهيبي بقيمة ()13.750.000
ريال �سعودي.
•ت��ق��دمي ���ض��م��ان �شخ�صي م���ن ق��ب��ل ع��ب��دامل��ح�����س��ن را����ش���د ال��را���ش��د بقيمة
( )10.037.500ريال �سعودي.
•تقدمي �ضمان �شخ�صي من قبل �صالح را�شد الرا�شد بقيمة ()10.037.500
ريال �سعودي.
•تقدمي �ضمان من قبل ال�شركة بقيمة ( )199.375.000ريال �سعودي.
•تقدمي �ضمان من قبل �شركة الفوزان القاب�ضة بقيمة ( )41.800.000ريال
�سعودي.
•تقدمي �سند لأمر بقيمة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.
•تلتزم ال�شركة التابعة ب�أال تقل ن�سبة جمموع الأ�صول املتداولة �إلى �صايف
اخل�صوم املتداولة للمقرت�ض عن ()1:1
•تلتزم ال�شركة التابعة ب�أال تتعدى ن�سبة جمموع املطلوبات �إلى �صايف القيمة
امللمو�سة للمقرت�ض عن (.)2:1
•تلتزم ال�شركة التابعة ب�أن حتتفظ ب�صايف قيمة ملمو�سة ال تقل عن
( )375.000.000ثالثمائة وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي.
•تلتزم ال�شركة التابعة بعدم تغيري هيكل ملكية ال�شركة التابعة قبل احل�صول على
املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك ال�سعودي لال�ستثمار.
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البنك

الر�صيد امل�ستخدم
كما يف 2015/09/30م
(�ألف ريال �سعودي)

قيمة القر�ض
(�ألف ريال �سعودي)

ال�ضمانات وااللتزامات

الغر�ض

• تلتزم ال�شركة التابعة بتزويد البنك ال�سعودي لال�ستثمار بقوائمها املالية
الن�صف �سنوية غري املدققة.
•تلتزم ال�شركة التابعة ب�أن يكون البنك ال�سعودي لال�ستثمار على قدم امل�سواة
مع بقية البنوك الأخرى الدائنة لل�شركة التابعة (با�ستثناء �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي) فيما يتعلق بال�ضمانات املفرو�ضة على ال�شركة التابعة من
قبل تلك البنوك.
•تلتزم ال�شركة التابعة بتقدمي �أدلة مقبولة للبنك ال�سعودي لال�ستثمار �أنه مت
الإفراج عن جميع ال�ضمانات ال�شخ�صية و�/أو االعتبارية التنا�سبية املفرو�ضة
على ال�شركة التابعة من جميع البنوك الأخرى الدائنة لها خالل مدة �أق�صاها
ثالثة �أ�شهر من تاريخ االتفاقية و�إال فيجب على ال�شركة التابعة �أن تقدم للبنك
ال�سعودي لال�ستثمار �ضمانات �شخ�صية/اعتبارية تنا�سبية من جميع ال�شركاء
يف ال�شركة التابعة.
•تلتزم ال�شركة التابعة بال�سماح ب�إعالن/توزيع �أرباح على ال�شركاء وذلك فقط
يف حال االلتزام بجميع التعهدات املالية الأخرى املذكورة يف هذه االتفاقية
وجميع تعهدات �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.

املجموع

426.469

2.352.023

امل�صدر :ال�شركة

6 6 6 666 66حقوق الملكية
يبلغ ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة  508.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 50.800.000سهم ،تبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم منها  10رياالت �سعودية.
ووفق ًا لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية اخلا�صة بال�شركات ،يتم حتويل  %10من �صايف الدخل ال�سنوي �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز لل�شركة اتخاذ قرار بعدم اال�ستمرار يف
�إجراء هذه التحويالت عندما يبلغ �إجمايل االحتياطي ما يعادل  %50من ر�أ�س املال ،وهذا االحتياطي لي�س متاح ًا للتوزيع.
ومتثل الأرباح املبقاة جزء ًا من الأرباح التي تقوم ال�شركة باحتجازها بد ًال من توزيعها ك�أرباح للم�ساهمني .وقامت ال�شركة بتكبد خ�سائر خالل الأزمة املالية العاملية والتي تزامنت
مع بدء ت�شغيل وحدة �أعمال حديد الت�سليح يف �أغ�سط�س 2008م .وقد زادت الأرباح املبقاة خالل الفرتة قيد التحليل ب�سبب زيادة ربحية ال�شركة وتعوي�ض اخل�سائر املرتاكمة يف
عام 2013م.
من اجلدير بالذكر �أن منذ ت�أ�سي�س ال�شركة التابعة يف 1423/12/17هـ (املوافق 2008/02/18م) وبر�أ�س مال مدفوع  27.5مليون ريال �سعودي ،مت �إ�ضافة  272.5مليون ريال
�سعودي �إلى ر�أ�س مالها املدفوع ،وذلك من خالل �ضخّ ات نقدية ،لي�صل ر�أ�س مالها املدفوع �إلى  300.0مليون ريال �سعودي� .آخر �إ�ضافة كانت خالل عام 2010م وبقيمة 150.0
مليون ريال �سعودي عن طريق �ضخ نقدي.

جدول  :123حقوق امل�ساهمني كما يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب2015م
مراجعة

ر�أ�س املال

508.000

508.000

508.000

احتياطي نظامي

6.407

19.600

35.474

�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمار يف االوراق املالية املتاحة للبيع

16

37

37

�أرباح مبقاة (خ�سائر مرتاكمة)

16.654

68.338

84.204

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

105.876

115.267

127.729

636.954

711.241

755.444

بالألف ريال �سعودي

�إجمايل حقوق امللكية
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

جدول  :124توزيعات الأرباح كما يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
بالألف ريال �سعودي

�صايف الدخل

الأرباح املعلنة

�أرباح موزعة خالل عام املايل

الن�سبة املئوية للتوزيعات

� 30سبتمرب 2013م

105.654

56.896

()40.640

%53.9

� 30سبتمرب 2014م

131.933

114.300

()67.056

%86.6

� 30سبتمرب 2015م

158.740

127.500

()63.500

%40.0

امل�صدر :ال�شركة

قامت ال�شركة بتوزيع  127.0مليون ريال �سعودي من الأرباح خالل عام 2015م والذي تعلقت �أغلبها ب�أرباح معلنة يف عام 2014م ( 114.3مليون ريال �سعودي).
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6 6 6 666 66التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة

جدول  :125قوائم التدفقات النقدية املوحدة لل�شركة كما يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية 2013م
مراجعة

ال�سنة املالية 2014م
مراجعة

ال�سنة املالية 2015م
مراجعة

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

245.251

247.638

322.875

�صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار

()29.367

()70.191

()41.133

�صايف التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل

()200.609

()189.580

()264.311

�صايف التغري يف النقد وما يعادله

15.274

()12.134

17.431

النقد وما يعادله يف بداية عام

25.075

40.349

28.215

النقد وما يعادله يف نهاية العام

40.349

28.215

45.646

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

6 6 6 666 66قائمة التدفقات النقدية الموحدة

جدول  :126التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ،للفرتات املنتهية كما يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية 2013م
مراجعة

ال�سنة املالية 2014م
مراجعة

ال�سنة املالية 2015م
مراجعة

الأن�شطة الت�شغيلية:
�صايف الدخل

105.654

131.933

158.740

ت�سويات:
اال�ستهالك

35.456

38.346

35.220

�أرباح بيع ممتلكات �آالت ومعدات

()98

()111

()55

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

1.071

2.348

-

امل�ستخدم من خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

-

()749

()322

خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة

304

1.500

-

امل�ستخدم من خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة

-

()768

-

املحول من امل�شروعات حتت التنفيذ �إلى امل�صروفات

-

1.040

-

�شطب م�شروعات حتت التنفيذ

-

478

-

�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة

6.436

3.810

2.744

تكاليف التمويل

20.425

17.756

15.122

خم�ص�ص فروق ا�ستهالك الطاقة

-

5.483

1.791

ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

21.453

21.765

27.725

زكاة حمملة على ال�سنة

8.671

11.643

14.520

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املحملة على ال�سنة

3.606

4.798

4.402

الإجمايل

202.979

239.273

259.888

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
الذمم املدينة التجارية

9.314

()90.005

63.467

املخزون

()10.406

35.817

10.151

املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات عالقة

38.784

58.176

-

مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

()16.643

4.643

()4.668

الذمم الدائنة التجارية

19.341

7.938

2.284

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

9.037

1.522

3.571

زكاة مدفوعة

()6.115

()8.826

()10.512

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

()1.039

()899

()1.306

�صايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

245.251

247.638

322.875

الأن�شطة اال�ستثمارية:
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ال�سنة املالية 2013م
مراجعة

ال�سنة املالية 2014م
مراجعة

ال�سنة املالية 2015م
مراجعة

الإ�ضافات �إلى املمتلكات واملعدات

()23.845

()70.311

()41.250

الإ�ضافات �إلى امل�صروفات امل�ؤجلة

()5.625

-

-

مبالغ متح�صلة من بيع ممتلكات ومعدات

102

121

116

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()29.367

()70.191

()41.133

بالألف ريال �سعودي

النقدية من الأن�شطة التمويلية:
�صايف احلركة يف القرو�ض ق�صرية الأجل

()119.846

()36.890

()62.736

�صايف احلركة يف القرو�ض طويلة الأجل

()19.698

()55.503

()44.190

بنوك � -سحب على املك�شوف

-

-

-

تكاليف متويل  -مدفوعة

()20.425

()17.756

()15.121

توزيعات الأرباح

()40.640

()67.056

()127.000

�أرباح موزعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

-

()12.375

()15.262

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()200.609

()189.580

()264.310

التغري يف النقد وما يف حكمه

15.274

()12.134

17.431

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

25.075

40.349

28.214

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

40.349

28.215

45.646

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

األنشطة التشغيلية

جدول  :127التغريات يف الر�أ�س املال العامل لل�سنوات املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية 2013م

ال�سنة املالية 2014م

ال�سنة املالية 2015م

ذمم جتارية مدينة

10.385

()90.005

63.467

خمزون

()10.406

35.817

10.151

مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

()16.643

4.643

()4.668

ذمم جتارية دائنة

19.341

7.938

2.284

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

9.037

1.522

3.571

التغريات يف ر�أ�س املال العامل

11.713

()40.086

74.806

امل�صدر:ال�شركة

ارتفع �صايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية من  245.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  247.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب زيادة �صايف
الدخل نتيجة حت�سن يف املبيعات .وقد ح ّد من االرتفاع يف التدفقات النقدية الت�شغيلية ارتفاع يف الذمم املدينة نتيجة مبيعات �إلى عمالء وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية يف
نف�س الفرتة.
وارتفع �صايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية �إلى  322.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب التح�سن يف �صايف الدخل بالإ�ضافة �إلى حت�صيالت ذمم مدينة
من عمالء وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية.
األنشطة االستثمارية

ا�ستثمرت ال�شركة  70.2مليون ريال �سعودي يف النفقات الر�أ�سمالية يف الفرتة بني عامي 2013م و2014م حيث زاد �صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
من  29.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  70.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .نتيجة الإ�ضافات �إلى املمتلكات والآالت واملعدات املتعلقة بتو�سعة من�ش�آت ال�شركة
وبالتحديد:




تو�سعة م�صنع الأعمدة احلديدية
املرحلة الثانية من تو�سعة م�صنع الأنابيب بالدمام
�إ�ضافات �إلى امل�شروعات حتت التنفيذ متعلقة بتحديث خطوط �إنتاج مب�صنع جدة للأنابيب

وبلغ �صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية  41.1مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .وتعلقت النفقات الر�أ�سمالية يف عام 2015م بتو�سعة م�صنع الأبراج
الكهربائية وت�شغيل خط الإنتاج الثاين يف م�صنع الأنابيب يف الدمام وحتديثات خلطوط �إنتاج يف م�صنع الأنابيب يف جدة.
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تفا�صيل الأ�صول الثابتة املهمة املزمع �شرا�ؤها هي كالآتي:




تو�سعة م�صنع الأنابيب يف الدمام النتاج �أنابيب ال�ضغط ال�سوداء وحتديث م�صنع انابيب جدة ( 38.1مليون ريال �سعودي خالل عام 2017م منها  26.0مليون ريال
�سعودي على الآالت واملعدات و 12.1مليون ريال �سعودي على املباين) وتو�سعة م�صنع الأنابيب بالدمام النتاج الأنابيب املجلفنة ( 31.5مليون ريال �سعودي خالل
عام 2019م منها  25.0مليون ريال �سعودي على الآالت واملعدات و 6.5مليون ريال �سعودي على املباين)
تو�سعة م�صنع الأبراج الكهربائية 20.0 :مليون ريال �سعودي يف عام 2019م (منها  12.0مليون ريال �سعودي على مباين و 8.0مليون ريال �سعودي على الآالت
واملعدات)

األنشطة التمويلية

اعتمدت ال�شركة على القرو�ض طويلة الأجل لتمويل التو�سع يف مرافق الت�صنيع ،مبا يف ذلك تطوير م�صنع الأنابيب بالدمام وتو�سعة م�صنع الأعمدة احلديدية .وقد وردت
التغريات يف القرو�ض ق�صرية الأجل وطويلة الأجل يف الق�سم �أعاله.
�شهد �صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية حت�سن ًا بن�سبة  %5.5من عجز بلغ  200.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى عجز بلغ  189.6مليون ريال �سعودي
يف عام املايل املنتهي يف � 30سبتمرب 2014م ،ويعود ذلك �إلى انخفا�ض املدفوعات للبنوك ل�سداد القرو�ض الق�صرية الأجل.
ارتفع �صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية بن�سبة  %39.4يف عام 2015م من  189.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  264.3مليون ريال �سعودي يف عام
2015م وذلك نتيجة زيادة يف الأرباح املوزعة خالل عام بالإ�ضافة �إلى زيادة املدفوعات للبنوك ل�سداد القرو�ض الق�صرية الأجل.التزامات ومطلوبات حمتملة

جدول  :128االلتزامات واملطلوبات حمتملة لل�سنوات املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
الإدارة

خطابات ائتمان

201.399

378.853

181.000

خطابات �ضمان

93.708

114.687

127.000

ارتباطات ر�أ�سمالية

64.000

35.000

1.500

�إجمايل االلتزامات واملطلوبات املحتملة

359.106

528.541

309.500

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة

لدى ال�شركة مطلوبات حمتملة بقيمة  309.5مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م مكونة من خطابات ائتمان بقيمة  181.0مليون ريال �سعودي ،خطابات �ضمان بقيمة
 127.0مليون ريال �سعودي ،والتزامات ر�أ�س مالية بقيمة  1.5مليون ريال �سعودي.
تتعلق خطابات ال�ضمان بثالث بنوك وت�ستخدم لتوريد املواد اخلام من املوردين الأجانب الذين ي�شرتطوا التعامل بها وتتعلق االلتزامات الر�أ�سمالية بتو�سعة عمليات ال�شركة.
6 6 6 666 66الرسملة والمديونية
يحدد اجلدول �أدناه ر�سملة ال�شركة وهو مبني على القوائم املالية املوحدة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ � 30سبتمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م و� 30سبتمرب 2015م .ويجب �أن
تتم قراءة هذا اجلدول �إلى جانب القوائم املالية ،مبا يف ذلك الإ�شارات والإحاالت امل�شار �إليها يف الق�سم رقم " 19تقرير املحا�سب القانوين" من هذه الن�شرة.

جدول  :129ر�سملة ال�شركة املبني على القوائم املالية املوحدة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ � 30سبتمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م و� 30سبتمرب 2015م
� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
الإدارة

�إجمايل املطلوبات املتداولة

653.207

612.840

525.439

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

71.018

40.650

35.876

�إجمايل املطلوبات

724.225

653.490

561.315

ر�أ�س املال

508.000

508.000

508.000

االحتياطي النظامي

6.407

19.600

35.474

الأرباح غري املحققة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

16

37

37

الأرباح املبقاة (خ�سائر مرتاكمة)

16.654

68.338

84.204

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

105.876

115.267

127.729

�إجمايل حقوق امللكية

636.954

711.241

755.444

�إجمايل اخل�صوم وحقوق امللكية

1.361.179

1.364.731

1.136.759

بالألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية
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جدول  :130قوائم دخل ال�شركة التابعة لل�سنوات املالية 2013م2015-م
بالألف ريال �سعودي

2013م
مراجعة

2014م
مراجعة

2015م
مراجعة

التغري ال�سنوي
2013م2014-م

التغري ال�سنوي
2014م2015-م

معدل منو �سنوي
مركب
2013م2015-م

�صايف املبيعات

1.034.688

1.121.473

1.121.100

%8.4

()%0.03

%4.1

تكلفة املبيعات

()914.915

()1.002.738

()978.947

%9.6

()%2.4

%3.4

جممل الربح

119.773

118.735

142.153

()%0.9

%19.7

%8.9

م�صروفات بيع وتوزيع

()15.222

()16.080

()17.606

%5.6

%9.5

%7.5

م�صروفات عمومية و�إدارية

()13.829

()11.293

()11.753

()%18.3

%4.1

()%7.8

الدخل الت�شغيلي

90.722

91.361

112.792

%0.7

%23.5

%11.5

�إيرادات �أخرى

()2

132

()309

ال يطبق

()%333.7

%1143.4

تكاليف التمويل

()9.562

()7.380

()4.145

()%22.8

()%43.8

()%34.2

�صايف الدخل قبل الزكاة

81.158

84.114

108.339

%3.6

%28.8

%15.5

الزكاة

()3.147

()4.967

()7.520

%57.8

%51.4

%54.6

�صايف الدخل

78.010

79.146

100.819

%1.5

%27.4

%13.7

كن�سبة مئوية من الإيرادات
جممل الربح

%11.6

%10.6

%12.7

م�صروفات البيع والتوزيع

%1.5

%1.4

%1.6

امل�صروفات العمومية والإدارية

%1.3

%1.0

%1.0

الدخل الت�شغيلي

%8.8

%8.1

%10.1

�صايف الدخل

%7.5

%7.1

%12.7

امل�صدر :ال�شركة التابعة

جدول  :131قائمة املركز املايل لل�شركة التابعة لل�سنوات املالية 2013م2015-م
بالألف ريال �سعودي

� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

نقد وما يف حكمه

8.367

3.813

9.375

ذمم جتارية مدينة

5.717

134.907

84.572

خمزون

287.802

235.616

260.551

م�ستحق من �أطراف ذو عالقة

84.858

-

-

مدفوعات مقدما وموجودات متداولة �أخرى

5.564

7.176

4.847

�إجمايل املوجودات املتداولة

392.307

381.512

359.345

م�صروفات م�ؤجلة – �صايف

-

-

-

ممتلكات� ،آالت ومعدات

282.136

269.316

256.779

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

282.136

269.316

256.779

�إجمايل املوجودات

674.444

650.829

616.124

قرو�ض ق�صرية الأجل

230.129

203.793

108.328

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

26.000

-

-

ذمم جتارية دائنة

1.607

2.787

12.095

خم�ص�ص فروقات ا�ستهالك الطاقة

-

5.483

7.274

م�ستحق �إلى �أطراف ذو عالقة

10

4

2

خم�ص�ص زكاة

3.147

4.967

7.520

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

10.811

10.156

11.284

�إجمايل املطلوبات املتداولة

271.704

227.190

146.504

قرو�ض طويلة الأجل

14.000

-

-
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بالألف ريال �سعودي

� 30سبتمرب 2013م
مراجعة

� 30سبتمرب 2014م
مراجعة

� 30سبتمرب 2015م
مراجعة

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

3.734

4.488

5.151

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

17.734

4.488

5.151

�إجمايل املطلوبات

289.438

231.677

151.655

ر�أ�س املال

300.000

300.000

300.000

احتياطي نظامي

8.555

16.469

26.551

�أرباح مبقاة ( /خ�سائر مرتاكمة)

76.450

102.682

137.918

جمموع حقوق ال�شركاء

385.005

419.151

464.470

جمموع املطلوبات وحقوق ال�شركاء

674.443

650.829

616.124

امل�صدر :ال�شركة التابعة

جدول  :132التدفقات النقدية لل�شركة التابعة ،للفرتات املنتهية كما يف � 30سبتمرب2013م و2014م و2015م
بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية 2013م
مراجعة

ال�سنة املالية 2014م
مراجعة

ال�سنة املالية 2015م
مراجعة

الأن�شطة الت�شغيلية:
�صايف الدخل

78.010

79.146

100.819

ت�سويات:
اال�ستهالك

17.000

17.027

16.970

�أرباح بيع ممتلكات �آالت ومعدات

()14

8

7

�شطب م�شروعات حتت التنفيذ

-

-

-

�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة

3.095

-

-

زكاة حمملة على ال�سنة

3.147

4.967

7.520

خم�ص�صات

-

5.483

1.791

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املحملة على ال�سنة

898

1.224

1.071

الإجمايل

102.136

107.856

128.178

التغريات يف املوجودات واخل�صوم الت�شغيلية
الذمم املدينة التجارية

9.996

()44.332

50.335

املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات عالقة

26.142

-

-

املخزون

2.035

52.186

()24.935

امل�صروفات املدفوعة مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى

2.214

()1.612

2.330

الذمم الدائنة التجارية

()1.426

1.180

9.308

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

4.583

()656

1.129

م�ستحق �إلى �أطراف ذو عالقة

()86

()6

()2

زكاة مدفوعة

()1.683

()3.147

()4.967

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

()285

()470

()408

�صايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

143.628

110.998

160.967

الأن�شطة اال�ستثمارية:
الإ�ضافات �إلى املمتلكات واملعدات

()2.445

()4.216

()4.445

مبالغ متح�صلة من بيع ممتلكات ومعدات

16

-

6

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()2.429

()4.216

()4.439

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية:
�صايف احلركة يف القرو�ض ق�صرية الأجل

()120.312

()26.336

()95.465

�صايف احلركة يف القرو�ض طويلة الأجل

()22.000

()40.000

-

توزيعات الأرباح

-

()45.000

()55.500

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()142.312

()111.336

()150.965
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ال�سنة املالية 2013م
مراجعة

ال�سنة املالية 2014م
مراجعة

التغري يف النقد وما يف حكمه

()1.113

()4.554

5.562

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

9.480

8.367

3.813

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

8.367

3.813

9.376

بالألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية 2015م
مراجعة

امل�صدر :ال�شركة التابعة

6 66 66خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية
�أعدت �إدارة ال�شركة خطة لتطبيق املعايري املحا�سبية الدولية بنا ًء على قرار الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بتطبيق املعايري املحا�سبة الدولية ابتدا ًء من 2017/01/01م
�أو بعده لل�شركات امل�ساهمة .حيث تهدف هذه اخلطة �إلى الت�أكد من �أن عملية التحول تتم بكفاءة ت�ضمن التحول الكامل من املعايري املحا�سبية احلالية ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونني �إلى املعايري املحا�سبية الدولية يف الوقت املطلوب ،وعليه فقد قامت ال�شركة بو�ضع الإجراءات التالية:







�إعداد مقرتح خلطة التحول وعر�ضه علي جلنة املراجعة والرئي�س التنفيذي لدرا�سته واعتماده ومن ثم رفعه ملجل�س الإدارة لالعتماد.
التوا�صل مع مراجع احل�سابات حول النتائج التي مت التو�صل �إليها مبا يف ذلك اختيارات البدائل و�أ�ساليب التطبيق وفهم فريق العمل ملتطلبات القيا�س والإف�صاح.
حتديد املعايري الدولية املرتبطة بن�شاط ال�شركة ومتطلبات القيا�س والإف�صاح.
معرفة التعديالت املطلوبة للوفاء مبتطلبات القيا�س والإف�صاح.
مقارنة ال�سيا�سات واملعاجلات املحا�سبية املطبقة بال�شركة مع متطلبات القيا�س والإف�صاح طبق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية وحتديد الفجوة علي القوائم وامل�ؤ�شرات
املالية.
ً
عر�ض التطورات املهمة �أوال ب�أول على جلنة املراجعة والرئي�س التنفيذي و�إبالغهم ب�أي �صعوبات �أو اختالفات يف وجهات النظر بني �أع�ضاء فريق العمل �أو مراجع
احل�سابات.
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7.7سياسة توزيع األرباح
متنح الأ�سهم حامليها احلق يف احل�صول على الأرباح التي تعلن عنها ال�شركة من تاريخ هذه الن�شرة وال�سنوات املالية التي تلي ذلك.
وتعتزم ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية على م�ساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يح�صل عليها ه�ؤالء امل�ساهمون مبا يتنا�سب مع �أرباح ال�شركة ،وو�ضعها املايل ،والقيود التي تخ�ضع
لها عملية توزيع الأرباح مبوجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج ن�شاطات ال�شركة ،واحتياجات ال�شركة من النقد حالي ًا وم�ستقب ًال ،وخطط التو�سع ومتطلبات ا�ستثمارات ال�شركة
و�شركتها التابعة ،وغريها من العوامل الأخرى مبا يف ذلك حتليل الفر�ص اال�ستثمارية ومتطلبات �إعادة اال�ستثمار لدى ال�شركة ،واملتطلبات النقدية والر�أ�سمالية ،والتوقعات
التجارية وت�أثري �أي توزيعات من هذا القبيل على �أي من االعتبارات القانونية والنظامية.
وبالرغم من عزم ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية على م�ساهميها ،ف�إنه ال توجد �أي �ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح ،كما ال يوجد �أي �ضمان ب�ش�أن املبالغ التي �ستدفع يف �أي �سنة .هذا
ويخ�ضع توزيع الأرباح �إلى قيود و�شروط معينة ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة كما يلي:
1.1يجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
2.2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب  %10من الأرباح ال�صافية كحد �أق�صى لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة.
3.3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
4.4يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تتجاوز  %10من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة بحيث ال تتعدى يف جميع الأحوال احلدود الق�صوى امل�سموح بها وفق ًا للقرارات
والتعليمات الر�سمية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو ترحل لل�سنوات التالية ،كما يجوز لل�شركة بعد ا�ستيفاء ال�ضوابط املو�ضوعة من اجلهات املخت�صة توزيع
�أرباح ن�صف �سنوية وربع �سنوية.
كما يخ�ضع توزيع الأرباح للقيود وال�شروط التي تت�ضمنها اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية التي تربمها ال�شركة مع اجلهات املمولة من وقت لآخر .ويف هذا اخل�صو�ص ،ن�صت
اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية املربمة بني كل من ال�شركة والبنك ال�سعودي الفرن�سي يف 1435/05/30هـ (املوافق 2014/03/31م) على �أنه يتوجب على ال�شركة عدم توزيع
�أرباح على امل�ساهمني قبل ت�سديد القر�ض القائم دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك ال�سعودي الفرن�سي (للمزيد من التفا�صيل عن اتفاقيات الت�سهيالت
االئتمانية هذه ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 1-9-11الت�سهيالت املمنوحة لل�شركة" من هذه الن�شرة).
ويو�ضح اجلدول التايل حركة الأرباح خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م كما يلي:

جدول  :133حركة الأرباح خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م
البيان

2015م

2013م

2014م

الأرباح املبقاة( /اخل�سائر املرتاكمة) يف � 1أكتوبر من عام املايل

()41.994.055

16.654.304

68.337.978

�صايف �أرباح عام املايل

105.654.394

131.932.971

158.740.425

الأرباح املبقاة( /اخل�سائر املرتاكمة) بعد االحتياطي النظامي

57.294.305

0

142.866.383

الأرباح املر�سملة

0

0

0

الأرباح املوزعة خالل عام املايل

40.640.001

63.056.000

127.000.000

الأرباح املبقاة( /اخل�سائر املرتاكمة) يف � 30سبتمرب من عام املايل

16.654.304

68.337.978

84.204.359

الأرباح املعلنة

56.896.001

114.300.000

127.000.000

الن�سبة املئوية للتوزيعات

%53.9

%86.6

%80

امل�صدر :ال�شركة

ت�ؤكد ال�شركة على �أنه قد متت ت�سوية توزيعات الأرباح بني امل�ساهمني لل�سنوات ال�سابقة كما يف اجلدول �أعاله .كما ت�ؤكد ال�شركة على �أنه ال يوجد �أي �إعالن �أو توزيع لأرباح خالل
الفرتة من عام 2015م حتى تاريخ هذه الن�شرة بخالف ما ذكر يف هذا الق�سم و�أنه �سوف ي�ستحق املكتتبني يف �أ�سهم ال�شركة �أي �أرباح تعلن عنها ال�شركة بعد تاريخ هذه الن�شرة.
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8.8استخدام متحصالت االكتتاب
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�صالت االكتتاب مبلغ ( )548٫820٫000ريال �سعودي� ،سيدفع منها تقريب ًا ( )31مليون ريال �سعودي كم�صاريف وتكاليف مت حتملها للإ�صدار،
والتي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل ،وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب ،واملحا�سبني ،واملتعهد بالتغطية ،واجلهات امل�ستلمة ،وتكاليف الت�سويق والطباعة والتوزيع ،وامل�صاريف
والتكاليف الأخرى املتعلقة باالكتتاب .وهذا وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة لن تتحمل �أي من امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب و�إمنا �سيتم خ�صمها من متح�صالت االكتتاب ،و�سيقوم
امل�ساهمون البائعون ب�سداد م�صاريف االكتتاب التي حتملتها ال�شركة عنهم فور االنتهاء من عملية االكتتاب.
هذا و�سيتم توزيع �صايف متح�صالت االكتتاب واملقدرة بحوايل ( )517٫820٫000مليون ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني كل ح�سب الن�سبة التي ميتلكها يف ر�أ�س مال
ال�شركة ،ولن ت�ستلم ال�شركة �أي مبلغ من متح�صالت االكتتاب ال�ستخدامها يف متويل �أي م�شاريع م�ستقبلية.
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9.9إفادات الخبراء
مت احل�صول على املوافقة الكتابية لكل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين ومراجعي احل�سابات وم�ست�شار العناية املهنية وم�ست�شار درا�سة ال�سوق الواردة �أ�سما�ؤهم يف
ال�صفحة (هـ) لإدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم و�إفادتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ،ومل يتم �سحب �أي من تلك املوافقات .وينبغي التو�ضيح ب�أنه لي�س لأي من امل�ست�شارين �أو
من يعمل لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو �أي م�صلحة مهما كان نوعها يف امل�صدر �أو �أي �شركة تابعة لها.
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1010اإلقرارات
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني بال�شركة ما يلي:
1.1لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أو �أي من تابعيهم �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم ال�شركة وال�شركة التابعة ،با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم 2-5
"�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س" والق�سم رقم" 5-5كبار التنفيذيني" والق�سم رقم" 3-4نظرة عامة عن ال�شركة التابعة" والق�سم رقم" 10-11العقود
والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة" من هذه الن�شرة وبخالف �أ�سهم �ضمان ع�ضوية جمل�س الإدارة.
2.2با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم" 10-11العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة" واجلدول ":147تفا�صيل التعامالت بني ال�شركة والأطراف ذات العالقة"
من هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه يف تاريخ هذه الن�شرة فيه لهم �أو لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم م�صلحة من �أي نوع يف
�أعمال ال�شركة وال�شركة التابعة.
3.3بخالف ما ذكر يف الق�سم رقم" 1-4ملكية ال�شركة وال�شركة التابعة" والق�سم رقم" 10-11العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة" و�أ�سهم الع�ضوية امل�شار
�إليها يف رقم�" 2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س" من هذه الن�شرة ،لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة
�أو ال�شركة التابعة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ً
4.4توجد لدى ال�شركة وال�شركة التابعة الأنظمة وال�سيا�سات الالزمة من �أجل �إعداد القوائم املالية املرحلية وال�سنوية وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ويف املواعيد املحددة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج .كما توجد لدى ال�شركة وال�شركة التابعة الأنظمة وال�سيا�سات الالزمة من
�أجل �إعداد جميع التقارير املالية الأخرى ،وجمع التقارير غري املالية ،ح�سب ما تقت�ضيه قواعد الت�سجيل والإدراج ويف املواعيد املحددة يف هذه القواعد.
5.5لدى ال�شركة وال�شركة التابعة ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة ( )12اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ن�شر هذه الن�شرة.
6.6مل تقم ال�شركة �أو ال�شركة التابعة يف ال�سابق ب�إ�صدار �أي �أدوات دين ومل ت�صرح ب�إ�صدار مثل هذه الأدوات.
7.7لي�ست هناك نية يف �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة �أو ال�شركة التابعة.
8.8مل يحدث �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة �أو ال�شركة التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل لل�شركة �أو ال�شركة التابعة خالل فرتة ()12
االثني ع�شر �شهر ًا الأخرية.
9.9مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة �أو ال�شركة التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي
طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
1010مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو ال�شركة التابعة خالل ال�سنوات الثالثة ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج� ،إ�ضافة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى �إعتماد ن�شرة الإ�صدار.
�1111أن �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية قد �أعدت على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة والتي
ت�شمل �إ�ساءة ا�ستخدام الأ�صول و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة .بالإ�ضافة �إلى الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية والت�شغيلية
والت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفق ًا ملتطلبات املادة ( )10من الئحة حوكمة ال�شركات .كما يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية
لإجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.
�1212أنّ املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة والقوائم املالية املوحدة لل�سنوات املنتهية يف 2013م و2014م و2015م ،والإي�ضاحات املرفقة بها من املحا�سب القانوين
قد مت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ومتت مراجعتها وفق ًا ملعايري املراجعة ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني والتي تتيح ا�ستخدام معايري املراجعة الدولية يف غياب معايري املراجعة ال�سعودية ذات ال�صلة.
1313ال يجوز لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح له فيه م�صلحة.
1414با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم" 18-1-2الربط الزكوي وعدم تقدمي و�إف�صاح ال�شركة �أو ال�شركة التابعة عن دخلها اخلا�ضع لل�ضريبة بح�سب الأ�صول لل�سلطات
ال�ضريبية املخت�صة" من هذه الن�شرة ،ال يوجد حالي ًا �أي اعرتا�ض �أو خالف �آخر مع م�صلحة الزكاة.
1515با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم" 9-11اتفاقيات التمويل" والق�سم رقم " 11-11العقارات اململوكة لل�شركة" من هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي �ضمان �أو رهن �أو عبء
مايل على �أي من �أ�صول ال�شركة �أو ال�شركة التابعة.
1616لي�س هناك �أي خطة لتخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفي ال�شركة �أو ال�شركة التابعة حتى تاريخ هذه الن�شرة ،وال توجد �أي ترتيبات ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة �أو
ال�شركة التابعة.
1717ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وال �أي من كبار التنفيذيني �أن يكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة
�إال برتخي�ص من اجلمعيات العامة .ويتم ذكر تفا�صيل كافة املعامالت مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ال�شركات التي ي�شاركون بها (ح�سب متطلبات نظام ال�شركات
احلايل/اجلديد والئحة حوكمة ال�شركات) يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة بحيث تتاح للم�ساهمني الفر�صة للموافقة على مثل هذه املعامالت.
1818ال متار�س ال�شركة �أو ال�شركة التابعة �أي من ن�شاطاتها خارج اململكة العربية ال�سعودية وال متتلك �أي �أ�صول خارج اململكة.
1919لي�ست هناك �أي �سيا�سات بحث وتطوير معتمدة لدى ال�شركة �أو ال�شركة التابعة.
2020ال يوجد �أي حق خيار على �أ�سهم ال�شركة �أو ال�شركة التابعة.
�2121أنهم مل ي�شهروا �إفال�سهم يف �أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
2222مل يكن �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني �أو كبار التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س الإدارة معينني من قبل �شركة مع�سرة يف
من�صب �إداري �أو �إ�شرايف فيها يف ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت تاريخ هذه الن�شرة.
2323لي�س لديهم �أي حق يخولهم االقرتا�ض من ال�شركة �أو ال�شركة التابعة.
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2424كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،وبا�ستثناء �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده التي متتلك حالي ًا  %13.8من ر�أ�س مال ال�شركة العربية للأنابيب و %26.45من ر�أ�س �شركة
بوان املرخ�ص لهما مبوجب �أنظمتهما الأ�سا�سية مبمار�سة �أن�شطة مماثلة لأن�شطة ال�شركة لكن (على حد علم �شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده) دون ت�صنيع �أو
ت�سويق حالي ًا ملنتجات مناف�سة للمنتجات امل�صنعة من قبل ال�شركة �أو ال�شركة التابعة ،ال ميلك �أي من امل�ساهمني البائعني (ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) �أية �أ�سهم
�أو ح�ص�ص �أو م�صالح يف �أية �شركة �أو �شراكة �أو م�ؤ�س�سة داخل اململكة (بن�سبة تزيد عن  %5من ر�أ�س مال تلك ال�شركة �أو ال�شراكة �أو امل�ؤ�س�سة) والتي متار�س �أعما ًال
مناف�سة للأعمال التي متار�سها حالي ًا ال�شركة �أو ال�شركة التابعة والتي تتمثل يف:
 �إنتاج �أنابيب ملحومة طولي ًا (�سوداء/جملفنة) و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور وتقطيع �صاج و�إنتاج �أ�شرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط ،وحواجز طرق،
و
 �إنتاج �أ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة وعربات يدوية و�صاج معرج متنوع وقطاعات حديدية جموفة وقطاعات حديدية م�شكلة على البارد و�إطارات هيكلية
جم�سمة ،و
 �إنتاج �أعمدة �إنارة كهربائية جملفنة وملحقاتها ،و
 �إنتاج �أبراج نقل الطاقة الكهربائية ،و
 �إنتاج قطاعات حديدية خا�صة باملن�ش�آت املعدنية.
2525كما ما هو مبني يف الق�سم" 16-11م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �شركات �أخرى متار�س �أعما ًال �شبيهة لأعمال ال�شركة" من هذه الن�شرة ،ف�إنه لي�س من بينهم
�أي �شخ�ص ميتلك �أو يقوم ب�إدارة عمل �شبيه قد يعترب مناف�س للأعمال التجارية التي متار�سها ال�شركة حالي ًا والتي تتمثل يف ال�صناعات احلديدية.
�2626أن جميع التعامالت مع الأطراف ذات عالقة قد متت ب�شكل نظامي وقانوين با�ستثناء عقد التوريد املربم مع ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية
وامليكانيكية (اململوكة من قبل �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده) بتاريخ 1437/03/25هـ (املوافق 2016/01/05م) والذي �سيتم عر�ضه على جمل�س
الإدارة واجلمعية العامة لل�شركة للموافقة عليه عند انعقاد اجتماعهم القادم ،و�أنها متت على �أ�س�س جتارية مالئمة وعادلة وال ت�ؤثر �سلبي ًا ب�أي �شكل من الأ�شكال
على �أعمال و�إيرادات ال�شركة ومل يح�صل �أي من هذه الأطراف ذات العالقة على �أية معاملة تف�ضيلية يف هذا ال�صدد.
2727با�ستثناء ما ورد يف الق�سم رقم" 18-1-2الربط الزكوي وعدم تقدمي و�إف�صاح ال�شركة �أو ال�شركة التابعة عن دخلها اخلا�ضع لل�ضريبة بح�سب الأ�صول لل�سلطات
ال�ضريبية املخت�صة" والق�سم رقم" 7-11اتفاقية توفري اخلدمات" والق�سم رقم" 1-9-11الت�سهيالت املمنوحة لل�شركة" من هذه الن�شرة ،ف�إنه لي�س على ال�شركة
�أو �شركاتها التابعة �أي التزامات حمتملة ،كما مل تقم ال�شركة بتقدمي �أي �ضمانات ل�صالح �أي �أطراف �أخرى.
�2828أن ال�شركة ملتزمة بجميع الأحكام وال�شروط اخلا�صة باجلهات املانحة جلميع القرو�ض والت�سهيالت والتمويل امل�شار �إليها يف الق�سم رقم " 1-9-11الت�سهيالت
املمنوحة لل�شركة" ،و�أنها مل تخل ب�أي من ال�شروط والتعهدات املالية التي ت�ضمنتها حتى تاريخ هذه الن�شرة ،كما قد ح�صلت ال�شركة على كافة املوافقات الالزمة
من اجلهات املقر�ضة على عملية االكتتاب.
�2929أن م�ساهمي ال�شركة التابعة الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول رقم ":45هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة التابعة" من هذه الن�شرة قد تعهدوا نيابة عن ال�شركة التابعة،
ك ًال ح�سب ح�صته احلالية يف ر�أ�س مال ال�شركة التابعة ،بتحمل جميع االلتزامات التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل عن مطالبات مرافق (والبالغ قدرها ()40.364.269
�أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني وذلك عن العامني 2012م و2013م) (للمزيد من التفا�صيل عن املطالبة الواردة من مرافق ،ف�ض ًال
راجع الق�سم رقم" 7-11اتفاقية توريد اخلدمات" من هذه الن�شرة).
�3030أن امل�ساهمني البائعني الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول رقم ":28ن�سب ملكية امل�ساهمني البائعني قبل وبعد عملية االكتتاب بالأ�سهم" من هذه الن�شرة قد تعهدوا
(بالن�سبة مل�ساهمة ال�شركة يف ال�شركة التابعة والبالغة  )%72.5نيابة عن ال�شركة ،ك ًال ح�سب ح�صته احلالية يف ر�أ�س مال ال�شركة ،بتحمل جميع االلتزامات التي
قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل عن مطالبات مرافق (والبالغ قدرها (� )40.364.269أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني وذلك عن العامني
2012م و2013م) (للمزيد من التفا�صيل عن املطالبة الواردة من مرافق ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 7-11اتفاقية توريد اخلدمات" من هذه الن�شرة).
3131با�ستثناء ما مت االف�صاح عنه يف الن�شرة ،لي�ست ال�شركة على علم ب�أي معلومات تتعلق ب�أي �سيا�سات حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل
�أخرى �أثرت �أو ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري (مبا�شر �أو غري مبا�شر) على عملياتها �أو عمليات ال�شركة التابعة.
3232با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الن�شرة ،لي�ست ال�شركة على علم عن �أي ت�شريعات �أو تنظيمات بيئية حملية �أو دولية قد ت�ؤثر على توافر املواد اخلام �أو على �أعمال
ال�شركة �أو ال�شركة التابعة.
�3333أن ال�شركة وال�شركة التابعة ال متلك �أي ممتلكات مبا يف ذلك �أوراق مالية (تعاقدية �أو غريها) �أو �أي من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد
من قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تقييم املوقف املايل.
3434با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة ف�إن ال�شركة وال�شركة التابعة حا�صلة على جميع الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة ملمار�سة �أعمالهما.
3535با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الن�شرة ،فلي�ست ال�شركة وال ال�شركة التابعة طرف ًا يف �أي نزاع �أو �إجراءات ق�ضائية �أو دعوى قائمة �أو مهدد ب�إقامتها �أو حتقيق
(حقيقية �أو حمتملة) ميكن �أن يكون لها ب�شكل فردي �أو يف جمموعها ت�أثري �سلبي جوهري على املركز املايل لل�شركة.
3636با�ستثناء ما مت االف�صاح عنه يف الن�شرة ،لي�ست ال�شركة على علم عن �أي عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بن�شاط ال�شركة وال�شركة التابعة �أثرت �أو ميكن
�أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري على �أعمالهما.
3737لي�س هناك �أي دعاوى ق�ضائية �أو مطالبات �أو �إجراءات حتقيق (مبا يف ذلك دعاوى قائمة �أو بح�سب علمهم مهدد ب�إقامتها) يعد �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
�أو �أي من كبار التنفيذيني طرف ًا فيها ومن �ش�أنها �سوا ًء منفردة �أو جمتمعة �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا يف �أعمال ال�شركة �أو ال�شركة التابعة ومركزها املايل.
�3838أنه مت الإف�صاح عن جميع االتفاقيات والتعامالت اجلوهرية والبنود الرئي�سية لها و�أنه ال يوجد �أي �إخالل ب�شروط وتعهدات تلك االتفاقيات والتعامالت حتى تاريخ
هذه الن�شرة.
ً
ً
�3939أن ال�شركة قد مار�ست بنف�سها مبا�شرة �أو من خالل ال�شركة التابعة ن�شاطا رئي�سيا خالل ثالث �سنوات مالية على الأقل حتت �إ�شراف �إدارة مل تتغري يف جمملها
تغري ًا جوهري ًا.

112

�4040أن امل�ساهمون البائعون الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ك) من هذه الن�شرة �سيتحملون كافة م�صاريف االكتتاب التي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار
القانوين وم�ست�شار العناية املهنية املايل وم�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�صاريف الأخرى
املتعلقة بطرح ا�سمهما وت�سجيلها و�إدراجها.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملادة ( )69و ( )70من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة كما
يلي:
1.1يتم عر�ض جميع العقود مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة التي يكون لهم م�صلحة فيها على جمل�س الإدارة للموافقة عليها ،ومن ثم يتم عر�ضها على اجلمعية العامة العادية
للموافقة عليها مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة ذو العالقة عن الت�صويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة املتعلق بها.
2.2ي�ؤكد امل�ساهمون و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم مناف�سة �أعمال ال�شركة و�أن التعامل مع الأطراف ذات العالقة يتم على �أ�س�س جتارية وتناف�سية بحتة.
�3.3أن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال يعطي �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو املدير التنفيذي حق الت�صويت على �أي عقد �أو �إقرتاح يكون لهم فيه م�صلحة ،وال يعطي �أي
�صالحية لأي منهم للت�صويت على مكاف�أة خا�صة متنح لهم �أو �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة.
�إ�ضافة �إلى الإقرارات امل�شار �إليها �أعاله ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي مبا يلي:
1.1لي�ست هناك �سلطات متنح �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي احلق يف الت�صويت على املكاف�آت املمنوحة لهم.
كما يقر جمل�س الإدارة:
1.1على حد علمهم �أن نظم تقنية املعلومات و�أنظمة الإمداد وامل�ساندة اخلا�صة بال�شركة وال�شركة التابعة تعمل ب�شكل �سليم وهي كافية لتلبية احتياجات ال�شركة
وال�شركة التابعة.
2.2على حد علمهم �أن �أنظمة �إدارة املخزون واملخ�ص�صات املجنبة و�سيا�سات احت�ساب خم�ص�صات تناق�ص املخزون والب�ضاعة بطيئة احلركة هي كافية ومالئم لطبيعة
عمليات ال�شركة.
�3.3أن تقرير ال�سوق الذي �أعدته �شركة �إيرا�س يغطي ب�صورة كافية معلومات وبيانات ال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�شركة ،و�أنه لي�س على علم ب�أي ق�صور �أو نق�ص
جوهري يف تلك املعلومات والبيانات ب�شكل قد ي�ؤثر على قرار امل�ستثمرين باالكتتاب ب�أ�سهم ال�شركة مبا يف ذلك �أي تغيريات يف ال�سوق منذ تاريخ التقرير وحتى
تاريخ هذه الن�شرة.
�4.4أنه ال يوجد �أي تغيري جوهري يف �سيا�سة الت�سويق اخلا�صة بال�شركة خالل الفرتة بني 2013م و2015م.
5.5على حد علمهم� ،أن �أنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات كافية ومالئمة.
6.6على حد علمهم� ،أنه مت الإف�صاح عن جميع ال�شروط والأحكام التي ميكن �أن ت�ؤثر على قرار املكتتبني يف �أ�سهم ال�شركة.
�7.7أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �ستقوم على �أ�سا�س تناف�سي و�أن يتم الت�صويت على جميع الأعمال والعقود املربمة التي يكون لأحد �أع�ضاء
جمل�س الإدارة م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيها يف اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية لل�شركة مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة الذي له م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف هذه العقود من الت�صويت عليها �سوا ًء يف اجتماعات جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة العادية وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات
واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
8.8على حد علمهم �أن مالك الأ�سهم الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ح) من هذه الن�شرة هم املالك القانونيون والنفعيون لل�شركة.
�9.9أن جميع الزيادات التي طر�أت على ر�أ�س مال ال�شركة قد مت املوافقة عليها من قبل اجلهات احلكومية املخت�صة.
�1010أن ال�شركة قادرة على �إعداد التقارير املطلوبة ح�سب اللوائح التنفيذية لهيئة ال�سوق املالية يف �أوقاتها املحددة.
�1111أنه ال يوجد �أي رهونات على �أي من �أ�سهم امل�ساهمني يف ال�شركة.
�1212أن كبار التنفيذيني بال�شركة م�ؤهلني من حيث الدراية الالزمة واخلربة املنا�سبة لإدارة �أعمال ال�شركة.
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1111المعلومات القانونية
1 111111ملخص النظام األساسي
1 1111111111اسم الشركة
ا�سم ال�شركة هو "�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية" �شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة).
1 1111111111المركز الرئيسي للشركة
يكون املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض ،ويجوز ملجل�س �إدارة ال�شركة �إن�شاء فروع �أو وكاالت �أو مكاتب لها داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.
1 1111111111أغراض الشركة
وفق الرتخي�ص ال�صناعي املعدل رقم�/929( :ص) تاريخ 1424/08/03هـ والرتخي�ص ال�صناعي :رقم (�/1439ص) تاريخ 1422/12/25هـ تقوم ال�شركة مبزاولة وتنفيذ
الأغرا�ض التالية:





�إنتاج �أنابيب �صلب ملحومة طولي ًا (�سوداء/جملفنة) ،و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور ،وتقطيع �صاج ،و�إنتاج �أ�شرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط وحواجز طرق،
و�أ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة ،وعربات يدوية� ،صاج معرج متنوع ،وقطاعات حديدية جموفة ،وقطاعات حديدية م�شكلة على البارد ،و�إطارات هيكلية جم�سمة.
�إنتاج �أعمدة �إنارة كهربائية جملفنة وملحقاتها.
�إنتاج �أبراج نقل الطاقة الكهربائية وفق الرتخي�ص ال�صناعي رقم (�/618ص) وتاريخ 1425/04/06هـ.
�إنتاج قطاعات حديدية خا�صة باملن�ش�آت املعدنية وفق الرتخي�ص ال�صناعي رقم (�/128ص) وتاريخ 1428/01/19هـ.

يحق لل�شركة القيام بتنفيذ وحتقيق �أغرا�ضها داخل اململكة وخارجها مبا يف ذلك املناطق احلرة داخل اململكة وخارجها بعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات
املخت�صة.
1 1111111111المشاركة
يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها �أو �أية
�أعمال حتقق امل�صلحة العامة لل�شركة ،كما يجوز لها �أن تتملك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف هذه ال�شركات �أو تندمج معها �أو تدمج فيها �أو ت�شرتيها .كما يجوز �أن يكون لها م�صلحة �أو
ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز  %20من احتياطاتها احلرة وال يزيد عن  %10من ر�أ�سمال ال�شركة التي ت�شارك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه
امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية بذلك يف �أول اجتماع لها.
1 1111111111مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية ،تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة ب�إعالن حتول ال�شركة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة
غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
1 1111111111رأس مال الشركة
حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )508.000.000خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )50.800.000خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ
القيمة اال�سمية لكل �سهم منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية ،وجميعها �أ�سهم عادية منها عينية ونقدية ،دفع امل�ساهمون قيمتها كاملة.
1 1111111111االكتتاب
اكتتب امل�ؤ�س�سون يف جميع �أ�سهم ال�شركة البالغة ( )50.800.000خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم ،ودفعوا قيمتها البالغة ( )508.000.000خم�سمائة وثمانية ماليني
ريال �سعودي كاملة عين ًا ونقد ًا.
1 1111111111التخلف عن دفع قيمة السهم
�إذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك ،جاز ملجل�س الإدارة بعد �إنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني بيع الأ�سهم يف
مزاد علني ،ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة �أن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�ضاف ًا �إليها امل�صروفات التي �أنفقتها ال�شركة .وت�ستويف ال�شركة من
تف ح�صيلة البيع هذه املبالغ جاز لل�شركة �أن ت�ستويف الباقي من جميع �أموال امل�ساهم ،وتلغي ال�شركة
ح�صيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�صاحب ال�سهم .ف�إذا مل ِ
ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�شرتي �سهم ًا جديد ًا يحمل رقم ال�سهم امللغى وت�ؤ�شر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.
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1 1111111111أسهم الشركة
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي
النظامي ولو بلغ حده الأق�صى ،وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق
املخت�صة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
1 11111111111تداول األسهم
الأ�سهم قابلة للتداول بعد �إ�صدار �شهاداتها وا�ستثنا ًء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم التي تعطي مقابل احل�ص�ص العينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون �أو الأ�سهم
اململوكة لل�شركاء يف ال�شركة املحولة قبل ن�شر امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة �أو
�صدور قرار املوافقة على حتويل ال�شركة.
وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به امل�ؤ�س�سون يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر ،وذلك بالن�سبة للمدة املتبقية من هذه الفرتة ومع ذلك �إذا اقرتن حتول
ال�شركة بزيادة يف ر�أ�سمالها عن طريق االكتتاب عام فال ي�سري احلظر على الأ�سهم املكتتب بها عن هذا الطريق وي�ؤ�شر على هذه ال�صكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ ت�أ�سي�س
ال�شركة واملدة التي ميتنع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم بدون قيد �أو �شرط من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر �أو بني �أي من الأطراف امل�شاركة يف ال�شركات املالكة �أو �إلى �أحد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني يف حال وفاته �إلى الغري.
1 11111111111سجل المساهمين
تتداول الأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده ال�شركة والذي يت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم ومهنهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم و�أرقام الأ�سهم والقدر
املدفوع منها ،وي�ؤ�شر بهذا القيد على الأ�سهم وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل امللكية عن
طريق النظام الآيل ملعلومات الأ�سهم .ويفيد االكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�شركة والتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�ساهمني وفق ًا لأحكام هذا
النظام �سوا ًء كان حا�ضر ًا �أو غائب ًا و�سوا ًء كان موافق ًا على هذه القرارات �أو خمالف ًا لها.
1 11111111111شهادات األسهم
ت�صدر ال�شركة �شهادات الأ�سهم بحيث تكون ذات �أرقام مت�سل�سلة وموقع ًا عليها من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة �أو من يفو�ضه من �أع�ضاء املجل�س ،وتختم بخامت ال�شركة ،وتت�ضمن
�شهادة ال�سهم على الأخ�ص رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر برتخي�ص حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة ورقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن حتول ال�شركة وقيمة
ر�أ�س املال وعدد الأ�سهم املوزع عليها وقيمة الأ�سهم اال�سمية واملبلغ املدفوع منها وغر�ض ال�شركة باخت�صار ومركزها الرئي�سي ومدتها .ويجوز �أن يكون للأ�سهم كوبونات ذات
�أرقام م�سل�سلة وم�شتملة على رقم ال�سهم املرفقة به.
1 11111111111زيادة رأس المال
للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة زيادة ر�أ�سمال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة
اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات احلايل ،ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال.
يكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية ،ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب ،ويبدي كل
م�ساهم رغبته كتاب ًة يف ا�ستعمال حقه يف الأولوية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الن�شر �أو الإخطار امل�شار �إليه.
وتوزع تلك الأ�سهم على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكون من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويوزع
الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكون من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم
اجلديدة ويطرح ما تبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
1 11111111111تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،وبنا ًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت
ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له ،وعن االلتزامات التي على ال�شركة ،و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات
ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات احلايل ،ويبني القرار طريقة التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن حاجتها ،وجب دعوة الدائنني �إلى �إبداء
اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا �أعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة
م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
1 11111111111األسهم الممتازة
يجوز لل�شركة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وطبق ًا للأ�س�س التي يحددها �أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة ال تعطى احلق يف الت�صويت ،وذلك مبا ال يجاوز ( )%50من ر�أ�سمالها،
وترتب الأ�سهم املذكورة لأ�صحابها بالإ�ضافة �إلى حق امل�شاركة يف الأرباح ال�صافية التي توزع على الأ�سهم العادية ما يلي:
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1.1احلق يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية ال تقل عن ( )%5من القيمة اال�سمية لل�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل �إجراء �أي توزيع لأرباح
ال�شركة.
�2.2أولوية يف ا�سرتداد قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال عند ت�صفية ال�شركة ويف احل�صول على ن�سبة معينة يف ناجت الت�صفية.
ويجوز لل�شركة �شراء هذه الأ�سهم طبق ًا ملا تقرره اجلمعية العامة للم�ساهمني وال تدخل هذه الأ�سهم يف ح�ساب الن�صاب الالزم النعقاد اجلمعية العامة لل�شركة املن�صو�ص عليها
يف املادتني املتعلقتني ب�إثبات احل�ضور يف اجلمعيات العامة ون�صاب اجلمعية العادية من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
1 11111111111السندات
يجوز لل�شركة �أن ت�صدر �أي نوع من �أدوات الدين القابلة للتداول وغري القابلة للتجزئة كال�صكوك الإ�سالمية وال�سندات ،وذلك وفق ًا لأحكام نظام ال�شركات احلايل ونظام
ال�سوق املالية ،وملجل�س الإدارة �صالحية �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية وال�سندات بكافة �أنواعها وطرحها طرح ًا خا�ص ًا �أو عام ًا �سوا ًء يف جزء �أو عدة �أجزاء �أو من خالل �سل�سلة من
الإ�صدارات مبوجب برنامج �أو �أكرث ين�شئه جمل�س الإدارة من وقت �إلى �آخر وتعيني عدد هذه ال�سندات �أو ال�صكوك ومقدارها ومواعيد ا�ستحقاقها و�شروطها وكافة ما يتعلق بها
واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لإ�صدارها.
1 11111111111تكوين مجلس اإلدارة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يتكون من �سبعة (� )7أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات ،يكون عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني املنتخبني من
اجلمعية العامة ثالثة (� )3أع�ضاء يف جميع الأوقات كما تكون �أغلبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الأع�ضاء غري التنفيذيني يف جميع الأوقات.
1 11111111111أسهم ضمان العضوية
يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ( )10ع�شرة �آالف ريال ،وتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني ( )30يوم ًا من تاريخ
تعيني الع�ضو لدى �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض ،وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�سئولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتظل غري قابلة للتداول �إلى
�أن تنق�ضي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )76من نظام ال�شركات احلايل �أو �إلى �أن يف�صل يف الدعوى املذكورة .و�إذا مل يقدم ع�ضو جمل�س
الإدارة �أ�سهم �ضمان الع�ضوية يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.
1 11111111111شغر مركز عضو مجلس اإلدارة
تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء �صالحية الع�ضو لها وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز للمجل�س �أن يعني م�ؤقت ًا
ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها لإقراره ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه.
�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته (�أربعة �أع�ضاء) وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من
الأع�ضاء.
1 11111111111صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها داخل اململكة وخارجها والإ�شراف على جميع
�أعمالها و�أموالها وجميع معامالتها والتوقيع عن ال�شركة ومتثيلها يف عالقاتها مع الغري واجلهات والهيئات احلكومية واخلا�صة و�أمام املحاكم ال�شرعية والهيئات الق�ضائية
وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال وجلان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية
والهيئات اخلا�صة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها والدخول يف املناق�صات والقب�ض والت�سديد والإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة وال�صلح وقبول
الأحكام ونفيها والتحكيم عن ال�شركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ وللمجل�س حق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف
ذلك على �سبيل املثال التوقيع �أمام كاتب العدل على عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات
وال�صكوك ال�شرعية نيابة عن ال�شركة والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع
لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات امل�صرفية والتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات وال�شيكات وكافة املعامالت امل�صرفية .كما له تعيني املوظفني والعمال وعزلهم وطلب الت�أ�شريات
وا�ستقدام الأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وا�ستخراج الإقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،والت�صرف يف �أ�صول ال�شركة وممتلكاتها
وعقاراتها وله احلق يف ال�شراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والإفراغ وقب�ض الثمن وت�سليم املثمن على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثياته قرار الت�صرف يف
�أ�صول وممتلكات وعقارات ال�شركة مراعاة ال�شروط التالية:





�أن يحدد املجل�س يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له.
�أن يكون البيع مقارب ًا لثمن املثل.
�أن يكون البيع حا�ضر ًا �إال يف حاالت ال�ضرورة وب�ضمانات كافية.
�أن ال يرتتب على ذلك الت�صرف توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو حتميلها بالتزامات �أخرى.

يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها ،والقرو�ض التجارية التي ال يتجاوز �أجلها نهاية مدة ال�شركة مع مراعاة �أن ال تزيد
قيمة القرو�ض التي يجوز ملجل�س الإدارة عقدها خالل ال�سنة املالية لل�شركة عن ثالثة �أ�ضعاف ر�أ�س املال ،وملجل�س الإدارة نيابة عن ال�شركة تقدمي ال�ضمانات والكفاالت الالزمة
لتحقيق �أغرا�ضها والكفاالت الت�ضامنية لل�شركات امل�شاركة فيها مبا يعادل ما متلكه يف تلك ال�شركات.
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يكون ملجل�س الإدارة حق ال�صلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�سم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�س الإدارة القيام بكافة الأعمال والت�صرفات التي من �ش�أنها حتقيق
�أغرا�ض ال�شركة.
ملجل�س الإدارة �أن يوكل عنه يف حدود اخت�صا�صاته واحد �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف اتخاذ �إجراء �أو ت�صرف معني �أو القيام بعمل �أو �أعمال معينة وللمجل�س حق تفوي�ض
من يراه من اخت�صا�صاته و�صالحياته.
ملجل�س الإدارة ويف احلاالت التي يقدرها حق �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم طبق ًا ملا يحقق م�صلحتها على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره مراعاة
ال�شروط الآتية:




�أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة على ن�شوء الدين.
الإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�ض فيه.
�أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد.

1 11111111111مكافآت مجلس اإلدارة
تتكون مكاف�أة جمل�س الإدارة من الن�سب املن�صو�ص عليها يف املادة ( )40من النظام الأ�سا�سي ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات احلايل �أو �أي �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات
�أخرى مكملة له ،وي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�صيب يف
الأرباح وبدل ح�ضور وم�صروفات وغري ذلك من املزايا ،كما ي�شتمل التقرير املذكور علي بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم موظفني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال
فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �سبق �أن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�شركة.
1 11111111111رئيس مجلس اإلدارة والسكرتير
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا كما يجوز له �أن يعني من بني �أع�ضائه نائب ًا للرئي�س وع�ضو ًا �آخر منتدب ًا .ويجوز �أن يجمع ع�ضو واحد بني مركز نائب الرئي�س ومركز
الع�ضو املنتدب .ويخت�ص رئي�س املجل�س �أو من يفو�ضه بتمثيل ال�شركة يف عالقتها مع الغري ومع اجلهات احلكومية واجلهات اخلا�صة ،و�أمام املحاكم ال�شرعية والهيئات الق�ضائية
وديوان املظامل ومكاتب العمل واللجان العمالية وجلان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية
والهيئات اخلا�صة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،وحق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة
وكافة التعديالت عليها وحق الإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار
ال�ضمانات امل�صرفية والتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات وال�شيكات وكافة املعامالت امل�صرفية وحق تعيني املوظفني والعمال وعزلهم وطلب الت�أ�شريات وا�ستقدام الأيدي
العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وا�ستخراج الإقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها .ولرئي�س جمل�س الإدارة �أن يعني الوكالء واملحامني عن ال�شركة و�أن
يفو�ض واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضاء املجل�س �أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة.
يحدد جمل�س الإدارة يف قرار تعيينه للع�ضو املنتدب �سلطاته و�صالحياته ومهامه ومكاف�أة مدة توليه هذا املن�صب.
يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا للمجل�س – من بني �أع�ضاءه �أو من غريهم – ويحدد مكاف�أته ،ويخت�ص بت�سجيل حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة ،وتدوين القرارات ال�صادرة
عن هذه االجتماعات وحفظها �إلى جانب ممار�سة االخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه جمل�س الإدارة.
ال تزيد ع�ضوية رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري عن ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ويجوز دائم ًا �إعادة تعيينهم.
ال يجوز �أن يجمع ع�ضو واحد بني من�صب رئي�س جمل�س الإدارة ومن�صب الع�ضو املنتدب �أو الرئي�س التنفيذي �أو املدير العام.
1 11111111111اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه ،وتكون الدعوة خطية ويجوز �أن ت�سلم باليد �أو تر�سل بالربيد �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين .ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعو �إلى االجتماع
متى طلب �إليه ذلك اثنان على الأقل من الأع�ضاء .ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �أربعة �أع�ضاء على الأقل ،ويف حالة �إنابة ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا �آخر يف
ح�ضور اجتماعات املجل�س يتعني �أن تكون الإنابة طبق ًا لل�ضوابط التالية:



ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع.
�أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وب�ش�أن اجتماع حمدد ،ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.

ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة بالأغلبية املطلقة لأ�صوات �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين �أو املمثلني يف االجتماع .وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الر�أي الذي منه رئي�س املجل�س �أو من
ير�أ�س املجل�س يف حال غيابه .ملجل�س الإدارة �أن ي�صدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على كافة الأع�ضاء متفرقني ما مل يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة
فيها ،وتعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع تال له .تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�ضر يف
�سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
1 11111111111لجان مجلس اإلدارة
ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه �أو من خارجه جلان ًا ح�سبما تقت�ضي حاجات ال�شركة .ويعني املجل�س من بني �أع�ضاء اللجنة رئي�س ًا لكل منها كما يحدد جمل�س الإدارة
طريقة عمل كل جلنة واخت�صا�صاتها وعدد �أع�ضائها والن�صاب ال�ضروري الجتماعاتها .ومتار�س اللجان التي يوليها املجل�س من حني لآخر وفق ًا لتعليمات وتوجيهات املجل�س.
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1 11111111111حضور جمعيات المساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد اجتماعاتها يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور
اجلمعية الت�أ�سي�سية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني .ولكل م�ساهم حائز على ( )20ع�شرين �سهم ًا ف�أكرث حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة
م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
1 11111111111الجمعية التأسيسية
تخت�ص اجلمعية الت�أ�سي�سية بالتحقق من االكتتاب بكامل ر�أ�س مال ال�شركة ومن الوفاء طبق ًا لأحكام ال�شركات باحلد الأدنى من ر�أ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة ال�سهم،
واملوافقة على الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ولكن ال يجوز �إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�ض عليها دون موافقة جميع امل�ؤ�س�سني احلا�ضرين املمثلني فيها،
واملوافقة على نفقات ما قبل الت�أ�سي�س ،وتعيني �أول مراقب ح�سابات لل�شركة وحتديد �أتعابه .وي�شرتط ل�صحة انعقادها ح�ضور عدد من امل�ساهمني ميثل ن�صف ر�أ�س املال على
الأقل ،ولكل م�ساهم يف اجتماعاتها �صوت عن كل �سهم اكتتب به �أو ميثله.
1 11111111111الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.
1 11111111111الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا وتخت�ص كذلك بالنظر يف تق�صري مدة ال�شركة �أو حلها قبل انتهاء
مدتها لأي �سبب ،وف�ض ًال عن ذلك يكون لها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
1 11111111111انعقاد الجمعية العامة للمساهمين
تنعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني ميثلون  %5من ر�أ�س املال على الأقل .وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة قبل املوعد املحدد
لالنعقاد بخم�سة وع�شرون يوم ًا على الأقل ،وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال ،وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة
خالل املدة املحددة للن�شر.
1 11111111111إثبات الحضور
يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وحمال �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة
لها ،ويكون لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.
1 11111111111نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجهت الدعوة �إلى اجتماع
ثانٍ يعقد خالل ثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة املتعلقة بانعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني من النظام الأ�سا�سي ،ويعترب
االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
1 11111111111نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجهت الدعوة
�إلى اجتماع ثانٍ  ،بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة املتعلقة بانعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني من النظام الأ�سا�سي ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من
امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
1 11111111111القوة التصويتية
لكل م�ساهم �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم ،ومع ذلك ال يجوز لأع�ضاء
جمل�س الإدارة اال�شرتاك يف الت�صويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذمتهم عن مدة �إدارتهم لل�شركة .ويتم اتباع �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي يف تعيني �أع�ضاء جمل�س
الإدارة من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.
1 11111111111القرارات
ت�صدر القرارات يف اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية واجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو مزايا
خا�صة لزمت موافقة �أغلبية املكتتبني ب�أ�سهم نقدية متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�ص�ص العينية �أو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة وال يكون
له�ؤالء ر�أي يف هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية.
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كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل
ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو باندماج ال�شركة يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
1 11111111111مناقشة جدول األعمال
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ،ويجيب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
مراقب احل�سابات عن �أ�سئلة امل�ساهمني ،بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية وكان قرارها يف
هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
1 11111111111إجراءات الجمعية العامة
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو من ينوب عنه يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر ًا يت�ضمن �أ�سماء
امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املقرر لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو
خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.
1 11111111111تعيين مراقب الحسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة �سنوي ًا وحتدد مكاف�أته ويجوز لها �إعادة تعيينه.
1 11111111111االطالع عىل السجالت
ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول عليها ،وله �أي�ض ًا
�أن يحقق موجودات ال�شركة والتزاماتها .وعلى مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات
والإي�ضاحات التي طلبها ،وما يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام النظام الأ�سا�سي ،ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
1 11111111111السنة المالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،وتنتهي يف 1428/9/19هـ (املوافق 2007/9/30م) ثم تكون ال�سنة املالية
بعد ذلك اثنى ع�شر �شهر ًا ميالدي ًا.
1 11111111111ميزانية الشركة
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور ،كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط
ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية بـ(� )60ستني يوم ًا على
الأقل وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بـ( )55خم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل ،ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة
الوثائق امل�شار �إليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بـ( )25خم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وعلى
رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية عن تقرير جمل�س الإدارة ،والن�ص الكامل لتقرير
مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بـ( )25خم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل.
1 11111111111توزيع األرباح
توزع الأرباح ال�سنوية ال�صافية لل�شركة بعد ح�سم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى مبا فيها الزكاة املفرو�ضة �شرع ًا ،على النحو التايل:
1.1يجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
2.2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب  %10من الأرباح ال�صافية كحد �أق�صى لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة.
3.3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
4.4يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة  %10من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو ترحل لل�سنوات التالية على
النحو الذي توافق عليه اجلمعية العامة.
1 11111111111سداد األرباح
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة.
1 11111111111خسائر الشركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال ،وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها املعني يف املادة
املتعلقة مبدة ال�شركة من النظام ،وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
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1 11111111111دعوى المسؤولية
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن يكون حق ال�شركة يف
رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه رفع الدعوى.
1 11111111111انتهاء الشركة
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي �أو �أكرث وحتدد
�صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفي �أو امل�صفني.

1 111111تفاصيل التأسيس وهيكل ملكية رأس المال
�أُ�سِ �ست �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1409/06/01هـ (املوافق 1989/01/09م) مبوجب ال�سجل التجاري رقم
( )1010070794بر�أ�س مال قدره ( )5.100.000خم�سة ماليني ومائة �ألف ريال �سعودي ،ومت حتويل الكيان القانوين لل�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة
م�ساهمة مقفلة مبوجب القرار الوزاري رقم ( )1491بتاريخ 1427/05/30هـ (املوافق 2006/06/26م) .وقد مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عدة مرات منذ ت�أ�سي�سها من خالل
ر�سملة الأرباح املبقاة وتقدميات نقدية من ال�شركاء ،ومتت �آخر زيادة لر�أ�س املال مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1430/11/28ه ـ (املوافق 2009/11/16م)
لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة احلايل ( )508.000.000خم�سمائة وثمانية مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )50.800.000خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم عادي مدفوعة
بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد.
يو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية ر�أ�س مال ال�شركة قبل وبعد االكتتاب:

جدول  :134هيكل ملكية ر�أ�س املال قبل وبعد االكتتاب
قبل االكتتاب
امل�ساهمون

بعد االكتتاب

عدد الأ�سهم*

الن�سبة

ر�أ�س املال
(بالريال ال�سعودي)

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

12.288.816

%24.19

122.888.160

8.600.961

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.288.816

%24.19

122.888.160

8.600.961

%16.93

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

8.056.002

%15.86

80.560.020

5.638.409

%11.11

56.384.090

�شركة املهنا التجارية

4.915.526

%9.68

49.155.260

3.440.384

%6.77

34.403.840

عبدالكرمي حمد املعجل

4.232.815

%8.33

42.328.150

2.962.556

%5.83

29.625.560

عبدالعزيز عبداهلل املهنا

2.457.764

%4.84

24.577.640

1.720.193

%3.38

17.201.930

�إبراهيم عبداهلل املهناء

2.457.763

%4.84

24.577.630

1.720.192

%3.38

17.201.920

مهنا عبداهلل املهنا

2.457.763

%4.84

24.577.630

1.720.192

%3.38

17.201.920

ريا�ض عبداهلل �أبو نيان

1.644.735

%3.24

16.447.350

1.151.152

%2.27

11.511.520

اجلمهور

-

-

15.245.000

%30

152.450.000

الإجمايل

50.800.000

508.000.000

50.800.000

%100

عدد الأ�سهم*

الن�سبة

ر�أ�س املال
(بالريال ال�سعودي)

%16.93

86.009.610
86.009.610

%100

508.000.000

*وت�شمل تلك الأ�سهم �أ�سهم �ضمان ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة التي مت تخ�صي�صها من قبل امل�ساهمني البائعني لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني )ما عدا حممد بن �أحمد ال�سعدي وحممد بن عبداهلل القويز)

ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة ح�سب ما ورد يف ال�سجل التجاري يف �إنتاج املواد احلديدية حيث تقوم ال�شركة مبزاولة وتنفيذ الأغرا�ض التالية:
�إنتاج �أنابيب ملحومة طولي ًا (�سوداء /جملفنة) ،و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور ،وتقطيع �صاج ،و�إنتاج �أ�شرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط ،وحواجز طرق ،و�أ�سياخ حديد
الت�سليح من اخلردة ،وعربات يدوية� ،صاج معرج متنوع ،وقطاعات حديدية جموفة ،وقطاعات حديدية م�شكلة على البارد ،و�إطارات هيكلية جم�سمة و�إنتاج �أعمدة �إنارة كهربائية
جملفنة وملحقاتها.
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1 111111فروع الشركة
لدى ال�شركة �أربعة ( )4فروع يف اململكة م�سجلة لدى وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب �سجالت فرعية ،ويبني اجلدول التايل تفا�صيل هذه الفروع:

جدول  :135فروع ال�شركة داخل اململكة
املدينة

رقم ال�سجل التجاري

تاريخ االنتهاء

اال�سم
م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية

جدة

4030068043

1438/03/27هـ (املوافق 2016/12/26م)

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية

الدمام

2050059045

1439/03/06هـ (املوافق 2017/11/24م)

م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها

جدة

4030148938

1440/03/09هـ (املوافق 2018/11/17م)

م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية

جدة

4030180886

1439/07/09هـ (املوافق 2018/03/26م)

1 111111الشركة التابعة
الشركة التابعة

ت�أ�س�ست �شركة اليمامة حلديد الت�سليح ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وقد �سجلت يف ال�سجل التجاري يف الريا�ض برقم ( )1010184297وتاريخ 1423/12/17هـ (املوافق
2003/02/18م) .ويقع املقر الرئي�س لل�شركة التابعة مبدينة الريا�ض وثم حتولت ال�شركة التابعة بعد ذلك �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة مبوجب القرار الوزاري رقم (/205ق)
بتاريخ 1435/08/25هـ (املوافق 2014/06/23م) ،ومت ت�سجيل ال�شركة التابعة بنف�س اال�سم ورقم ال�سجل التجاري وفق ًا لقرار ال�شركاء امل�صدق من كاتب العدل بتاريخ
1435/03/13هـ (املوافق 2014/01/14م) .ولها فرع واحد يف ينبع يتمثل يف م�صنع حلديد الت�سليح افتتح بتاريخ 1426/11/05هـ (املوافق 2005/12/07م) وهو م�سجل يف
ال�سجل التجاري يف ينبع حتت الرقم (.)4700009385
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )30.000.000ثالثني مليون �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية ()10
رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،ومت توزيع �أ�سهم ال�شركة التابعة �إثر ذلك كما يلي:

جدول  :136ملكية ال�شركاء يف ال�شركة التابعة
املالك

عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية

21.750.000

%72.5

�شركة الفوزان القاب�ضة

4.560.000

%15.20

�صالح بن را�شد الرا�شد

1.095.000

%3.65

عبداملح�سن بن را�شد الرا�شد

1.095.000

%3.65

حممد بن علي الوهيبي

1.500.000

%5

الإجمايل

30.000.000

%100

امل�صدر :ال�شركة

يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة يف �إنتاج ،وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح.
ويدير ال�شركة التابعة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �سعد بن �إبراهيم املعجل وفوزان الفوزان ورائد بن �إبراهيم املديهيم وعلي بن �صالح الدخيل ومهنا بن عبداهلل املهنا ،وللمجل�س
كافة ال�صالحيات وال�سلطات لتمثيل ال�شركة التابعة يف عالقاتها مع الغري و�أمام اجلهات الق�ضائية ،والتوقيع نيابة عنها على كافة العقود واالتفاقيات التي ت�شارك فيها ال�شركة
التابعة.
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1 111111ملخص التراخيص
ح�صلت ال�شركة و�شركتها التابعة مبا يف ذلك فروعها على عدد من الرتاخي�ص الإن�شائية والت�شغيلية وال�صناعية وغريها من ال�سلطات املخت�صة لتمكينها من تنفيذ �أن�شطة
�أعمالها.
فيما يلي قائمة بالرتاخي�ص ال�صادرة لل�شركة و�شركتها التابعة:
1 1111111111التراخيص الصناعية
مت منح تراخي�ص �صناعية مل�صانع ال�شركة وال�شركة التابعة لأغرا�ض مزاولة كافة الأن�شطة ال�صناعية .وفيما يلي قائمة بالرتاخي�ص ال�صادرة لل�شركة و�شركتها التابعة:

جدول  :137قائمة تراخي�ص ال�شركة و ال�شركة التابعة
امل�صنع

رقم الرتخي�ص ال�صناعي

تاريخ الرتخي�ص ال�صناعي

اجلهة املانحة

تاريخ انتهاء الرتخي�ص ال�صناعي

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
بجدة (الأنابيب والهياكل الفراغية)

2564

وزارة التجارة وال�صناعة

1435/11/17هـ (املوافق 2014/09/22م)

1438/11/26هـ (املوافق 2017/08/18م)

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
بالدمام (الأنابيب)

794

وزارة التجارة وال�صناعة

1437/03/17هـ (املوافق 2015/12/27م)

1440/03/16هـ (املوافق 2018/11/24م)

م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة
الكهربائية بجدة

2400

وزارة التجارة وال�صناعة

1435/11/06هـ (املوافق 2014/09/01م)

1438/11/05هـ (املوافق 2017/07/28م)

م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها
بجدة

588

وزارة التجارة وال�صناعة

1435/03/20هـ (املوافق 2014/01/21م)

1438/03/19هـ (املوافق 2016/12/18م)

م�صنع �شركة اليمامة حلديد
الت�سليح بينبع

96

وزارة التجارة وال�صناعة

1426/08/27هـ (املوافق 2005/10/01م)

1439/01/09هـ (املوافق 2017/09/29م)

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :138تفا�صيل ترخي�ص م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية بجدة (الأنابيب والهياكل الفراغية)
الطاقة الإنتاجية (بالطن)

رمز املنتج

و�صف املنتج
�صاج معرج

22.500

72084000

حديد ت�سليح من اخلردة (�أ�سياخ)

100.000

72141000

قطاعات حديدية جموفة

60.000

72224000

�أنابيب �صلب ملحومة طولي ًا ب�أقطار (�سوداء /جملفنة)

95.000

73043100

اطارات هيكلية جم�سمة

50.000

83025000

حواجز طرق

10.000

73143900

تقطيع �صاج

22.500

72109000

قطاعات حديدية م�شكلة على البارد

20.000

72166900

�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور

10.000

7303000

�أ�شرطة وكلب�سات للتخرمي

20.000

73262090

عربات يدوية

100.000

87168011

الإجمايل

510.000

-

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :139تفا�صيل ترخي�ص م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية بالدمام (الأنابيب)
و�صف املنتج
�أنابيب مربعة وم�ستطيلة ودائرية

الطاقة الإنتاجية (بالطن)

رمز املنتج

100.000

73069000

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :140تفا�صيل ترخي�ص م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية بجدة
و�صف املنتج

الطاقة الإنتاجية (بالطن)

رمز املنتج

�أبراج نقل الطاقة الكهربائية املجلفنة

60.000

73082000

امل�صدر :ال�شركة
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جدول  :141تفا�صيل ترخي�ص م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها بجدة
و�صف املنتج

الطاقة الإنتاجية (بالطن)

رمز املنتج

62.000

73269097

�أعمدة �إنارة وكهرباء وملحقاتها
امل�صدر :ال�شركة

جدول  :142تفا�صيل ترخي�ص م�صنع �شركة اليمامة حلديد الت�سليح بينبع
و�صف املنتج

الطاقة الإنتاجية (بالطن)

رمز املنتج

1.200.000

72143000

�أ�سياخ حديد ت�سليح على ال�ساخن
امل�صدر :ال�شركة

1 1111111111التراخيص اإلنشائية
مت منح تراخي�ص �إن�شائية لكل م�صانع ال�شركة والتي تت�ضمن م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية بفرعيه يف جدة والدمام وم�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها وم�صنع اليمامة
لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية وم�صنع اليمامة لقطاعات املن�ش�آت املعدنية الواقعة جميعها يف جدة ،لغر�ض �إن�شاء �إ�ضافات وحت�سينات للم�صانع اخلا�صة بها.
1 1111111111التراخيص البيئية
ح�صلت م�صانع ال�شركة على عدد من الرتاخي�ص البيئية ال�صادرة من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،وفيما يلي قائمة الرتاخي�ص ال�صادرة لل�شركة:

جدول  :143الرتاخي�ص البيئية ال�صادرة لل�شركة
اجلهة املانحة

تاريخ الرتخي�ص البيئي

تاريخ انتهاء الرتخي�ص البيئي

امل�صنع

رقم الرتخي�ص البيئي

م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة
الكهربائية بجدة

� 420ش18176/37/

الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة

1437/06/01هـ (املوافق 2016/03/10م)

1439/05/26هـ (املوافق 2018/02/12م)

م�صنع اليمامة للأعمدة وملحقاتها
بجدة

� 404ش18038/37/

الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة

1437/06/01هـ (املوافق 2016/03/10م)

1439/05/26هـ (املوافق 2018/02/12م)

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
بجدة (الأنابيب)

� 179ش13886/35/

الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة

1435/05/23هـ (املوافق 2014/05/24م)

1436/05/23هـ (املوافق 2015/05/14م)*

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
بالدمام (الأنابيب)

� 184ش8122/37/

الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة

1437/03/11هـ (املوافق 2015/12/22م)

1439/02/25هـ (املوافق 2017/11/14م)

م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية
بجدة (الهياكل الفراغية)

� 244ش11504/37/

الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة

1437/04/09هـ (املوافق 2016/01/19م)

1439/03/20هـ (املوافق 2017/12/08م)

امل�صدر :ال�شركة
*مت تقدمي طلب التجديد وال يزال حتت الإجراء من قبل الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة.

كما ح�صلت ال�شركة التابعة على عدد من الت�صاريح البيئية ال�صادرة من الهيئة امللكية باجلبيل وينبع لأعمال الت�شغيل والت�شييد يف مدينة ينبع ال�صناعية على النحو التايل:

جدول  :144الت�صاريح البيئية ال�صادرة لل�شركة التابعة
نوع الت�صريح

رقم الت�صريح

اجلهة املانحة

تاريخ الت�صريح

تاريخ انتهاء الت�صريح

ت�شغيل

2-98-0708 R1

الهيئة امللكية باجلبيل وينبع

1435/01/12هـ (املوافق 2013/11/15م)

1440/03/06هـ (املوافق 2018/11/14م)

امل�صدر :ال�شركة

1 111111ملخص العقود الجوهرية
فيما يلي االتفاقيات اجلوهرية التي مت �إبرامها من قبل ال�شركة وال�شركة التابعة لأغرا�ض مزاولة �أن�شطة �أعمالها:
1 1111111111عقود المقاوالت واإلنشاء
�أبرمت ال�شركة عدد من عقود املقاوالت واالن�شاء لغر�ض �إجناز �أعمال التو�سع والتح�سني يف عدد من م�صانعها .وفيما يلي تفا�صيل تلك العقود التي �أبرمتها ال�شركة:
اتفاقيات توريد وتركيب مع شركة ونجن الصناعية


�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�صميم وتوريد وتركيب وبدء �أعمال الت�شغيل بتاريخ 1436/11/02هـ (املوافق 2015/08/17م) مع �شركة وجنن ال�صناعية بغر�ض جتديد
خط �إنتاج الأنابيب يف م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) مبدينة جدة حيث ت�سدد ال�شركة �أتعاب املقاول وم�صاريف امل�شروع البالغة ()1.150.000
مليون ومائة وخم�سني �ألف دوالر �أمريكي (تقريب ًا (� )4.313.707أربعة ماليني وثالثمائة وثالثة ع�شر �ألف و�سبعمائة و�سبعة رياالت �سعودية) على عدة �أق�ساط.
يتوجب على �شركة وجنن ال�صناعية تقدمي �ضمان بنكي لل�شركة بن�سبة  %20من قيمة العقد بالإ�ضافة �إلى �ضمان تنفيذ يعادل  %5من قيمة العقد �ساري املفعول ملدة
�سنة من تاريخ الت�سليم .مدة هذا العقد ( )12اثني ع�شر �شهر ًا ميالدي ًا.

123



�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�صميم وتوريد وتركيب وبدء �أعمال الت�شغيل بتاريخ 1436/11/03هـ (املوافق 2015/08/18م) مع �شركة وجنن ال�صناعية بغر�ض توريد
وتركيب وبدء �أعمال الت�شغيل خلط �إنتاج الأنابيب يف م�صنع اليمامة لل�صناعات احلديدية (الأنابيب) مبدينة الدمام حيث ت�سدد ال�شركة �أتعاب املقاول وم�صاريف
امل�شروع البالغة ( )1.875.000مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعني �ألف دوالر �أمريكي (تقريب ًا (� )7.033.219سبعة ماليني وثالثة وثالثني �ألف ومائتني وت�سعة
ع�شر ريال �سعودي) على عدة �أق�ساط .يتوجب على �شركة وجنن ال�صناعية تقدمي �ضمان بنكي لل�شركة بن�سبة  %20من قيمة العقد بالإ�ضافة �إلى �ضمان تنفيذ يعادل
 %5من قيمة العقد �ساري املفعول ملدة �سنة من تاريخ الت�سليم .مدة هذا العقد ( )12اثني ع�شر �شهر ًا ميالدي ًا

1 1111111111عقود البيع مع العمالء
لقد �أبرمت ال�شركة و�شركتها التابعة عدد من عقود البيع ،و�أوامر ال�شراء مع عمالئها لبيع منتجاتها .وفيما يلي تفا�صيل تلك العقود و �أوامر ال�شراء التي �أبرمتها ال�شركة عرب
وحدات الأعمال اخلا�صة بها:
اتفاقية إطار للتعامالت مع شركة مصدر لمواد البناء

�أبرمت ال�شركة اتفاقية �إطار للتعامالت مع �شركة م�صدر ملواد البناء ،وهي �شركة مملوكة من �أحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة (�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده) ،بتاريخ
1436/03/10هـ (املوافق 2015/01/01م) لتقدمي خدمات جتارية وبيع منتجات بنا ًء على طلبات ال�شراء املقدمة من �أحد الطرفني �إلى الآخر والتي مبوجبها يتم حتديد الكمية
والأ�سعار (ح�سب القيمة ال�سوقية العادلة) واملوا�صفات املطلوبة لكل منتج �أو خدمة على �أن ي�صدر الطرف مقدم اخلدمة �أو املنتج فواتري �شهرية للطرف الآخر يتم �سدادها خالل
( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ الفاتورة .مدة هذه االتفاقية �سنة واحدة تتجدد تلقائي ًا ملدة �أو مدد مماثلة ما مل يخل �أحد الطرفني ببنود االتفاقية �أو ما مل يخطر �أحد الطرفني
الآخر كتاب ًة برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء املدة الأ�صلية �أو املجددة ب�شهر واحد على الأقل .وقد وافق جمل�س الإدارة على هذه االتفاقية بتاريخ 1436/08/09هـ (املوافق
2015/05/27م) ،كما وافقت اجلمعية العامة لل�شركة على هذه االتفاقية بتاريخ 1437/03/16هـ (املوافق 2015/12/27م).
وحدة أعمال األنابيب

تتم �أغلب عمليات البيع لوحدة �أعمال الأنابيب عن طريق تلقي �أوامر �شراء من عمال�ؤها ،حيث يحتوي �أمر ال�شراء النموذجي املعتمد من قبل ال�شركة على البيانات التالية:







ا�سم وعنوان املورد.
تاريخ ومكان الت�سليم.
�شروط الدفع.
موا�صفات املنتجات.
كمية املنتجات.
ال�سعر الإجمايل للمنتجات.

وحدة أعمال األبراج الكهربائية

يرتكز ن�شاط وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية على ابرام عقود توريد مع املقاولني املعتمدين من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء التي ت�شكل العميل الأ�سا�سي لوحدة �أعمال الأبراج
الكهربائية .وفيما يلي تفا�صيل �أهم تلك العقود التي �أبرمتها ال�شركة عرب وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية:
�أ .عقد توريد مع �شركة الفنار بتاريخ 1435/02/09هـ (املوافق 2013/12/12م) لتوريد حوايل ( )11.651طن من هياكل الأبراج احلديدية ال�شبكية املجلفنة
بطاقة  380ك.ف بقيمة (� )57.092.889سبعة وخم�سني مليون واثنني وت�سعني �ألف وثمامنائة وت�سعة وثمانني ريال �سعودي .وكما يف 1437/04/21هـ (املوافق
2016/01/31م) ،يتبقى على ال�شركة توريد كمية ( )100طن مبوجب هذا العقد.
ب .عقد توريد مع ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية وامليكانيكية ،وهي �شركة مملوكة من �أحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة (�شركة را�شد عبدالرحمن
الرا�شد و�أوالده) ،بتاريخ 1434/12/02هـ (املوافق 2013/10/07م) ب�صفتها مقاول مل�شروع الهيئة امللكية لتوريد ( )2.277طن من الأبراج احلديدية لزوم
خطوط نقل طاقة هوائية للجهد الفائق  380ك.ف و 110ك.ف بقيمة ( )10.929.600ع�شرة ماليني وت�سعمائة وت�سعة وع�شرين �ألف و�ستمائة ريال �سعودي .وكما
يف 1437/04/21هـ (املوافق 2016/01/31م) ،يتبقى على ال�شركة توريد كمية ( )110طن مبوجب هذا العقد .وقد وافق جمل�س الإدارة على هذا العقد بتاريخ
1436/08/09هـ (املوافق 2015/05/27م) ،كما وافقت اجلمعية العامة لل�شركة على هذا العقد بتاريخ 1437/03/16هـ (املوافق 2015/12/27م).
ت .عقد توريد مع ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية وامليكانيكية ،وهي �شركة مملوكة من �أحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة (�شركة را�شد عبدالرحمن
الرا�شد و�أوالده) ،بتاريخ 1434/12/02هـ (املوافق 2013/10/07م) ب�صفتها مقاول مل�شروع الهيئة امللكية لتوريد ( )4.354طن من الأبراج احلديدية لزوم
خطوط نقل طاقة هوائية للجهد الفائق  380ك.ف و 110ك.ف بقيمة ( )21.720.000واحد وع�شرين مليون و�سبعمائة وع�شرين �ألف ريال �سعودي .وكما يف
1437/04/21هـ (املوافق 2016/01/31م) ،يتبقى على ال�شركة توريد كمية ( )110طن مبوجب هذا العقد .وقد وافق جمل�س الإدارة على هذا العقد بتاريخ
1436/08/09هـ (املوافق 2015/05/27م) ،كما وافقت اجلمعية العامة لل�شركة على هذا العقد بتاريخ 1437/03/16هـ (املوافق 2015/12/27م).
ث .عقد توريد مع �شركة ال�شرق الأو�سط للهند�سة والتنمية بتاريخ 1436/05/13هـ (املوافق 2015/03/04م) ب�صفتها مقاول عن �شركة هيونداي لتوريد ()21.545
طن من الأبراج احلديدية لزوم خطوط نقل طاقة هوائية للجهد الفائق  380ك.ف يف منطقة الريا�ض وامل�سمى مب�شروع منطقة الريا�ض بقيمة ()28.452.242.74
ثمانية وع�شرين مليون و�أربعمائة واثنني وخم�سني �ألف ومائتني واثنني و�أربعني دوالر و�أربعة و�سبعني �سنت �أمريكي (تقريب ًا  )106.674.571.09مائة و�ستة ماليني
و�ستمائة و�أربعة و�سبعني �ألف وخم�سمائة وواحد و�سبعني ريال �سعودي وت�سع هلالت) ،وكما يف 1437/04/21هـ (املوافق 2016/01/31م) ،يتبقى على ال�شركة
توريد كمية ( )4.500طن مبوجب هذا العقد.
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ج.

ح.

خ.

عقد توريد مع ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية وامليكانيكية ،وهي �شركة مملوكة من �أحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة (�شركة را�شد عبدالرحمن
الرا�شد و�أوالده) ،بتاريخ 1437/03/25هـ (املوافق 2016/01/05م) لتوريد ( )7.405طن من الأبراج احلديدية لزوم خطوط نقل طاقة هوائية للجهد الفائق
 380ك.ف بقيمة ( )29.805.125ت�سعة وع�شرين مليون وثمامنائة وخم�سة �آالف ومائة وخم�سة وع�شرين ريال �سعودي .و�سيبد�أ التوريد مبوجب هذا العقد يف �شهر
�إبريل 2016م .و�سيتم عر�ض هذا العقد على جمل�س الإدارة واجلمعية العامة لل�شركة للموافقة عليه عند انعقاد االجتماع القادم.
عقد توريد مع ال�شركة الوطنية للمقاوالت بتاريخ 1437/01/14هـ (املوافق 2015/10/27م) لتوريد ( )2.250طن من الأبراج احلديدية لزوم خطوط نقل طاقة
هوائية للجهد الفائق  380ك.ف بقيمة ( )10.575.000ع�شرة ماليني وخم�سمائة وخم�سة و�سبعني �ألف ريال �سعودي .و�سيبد�أ التوريد مبوجب هذا العقد يف �شهر
مار�س 2016م.
بالإ�ضافة �إلى عقود التوريد املف�صلة �أعاله تقوم وحدة �أعمال الأبراج الكهربائية بالتعاقد مع بع�ض العمالء الآخرين مبوجب �أوامر �شراء م�شابهة لأوامر ال�شراء
امل�ستخدمة من قبل وحدة �أعمال الأنابيب.

وحدة أعمال األعمدة الحديدية

تتم �أغلب عمليات البيع لوحدة �أعمال الأعمدة احلديدية عن طريق تلقي �أوامر �شراء من عمالئها ،حيث يحتوي �أمر ال�شراء النموذجي املعتمد من قبل ال�شركة على البيانات
التالية:







ا�سم وعنوان املورد.
تاريخ ومكان الت�سليم.
�شروط الدفع.
موا�صفات املنتجات.
كمية املنتجات.
ال�سعر الإجمايل للمنتجات.

وبالإ�ضافة �إلى �أوامر ال�شراء �أبرمت ال�شركة عرب وحدة �أعمال الأعمدة احلديدية اتفاقية بيع مع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،التي ت�شكل �أحد العمالء الرئي�سيني لوحدة الأعمال
بتاريخ 1436/09/20هـ (املوافق 2015/07/07م) لتحديد نطاق التعامل بني الطرفني وبيع منتجات ال�شركة� ،صاحلة ملدة �سنة وقابلة للتجديد باتفاق الطرفني .ويتم من خالل
هذه االتفاقية تنظيم العالقة بني ال�شركة وال�شركة ال�سعودية للكهرباء حيث تقوم ال�شركة بتلقي طلبات �أوامر �شراء من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء لكميات حمددة من الأعمدة
احلديدية.
وحدة أعمال الهياكل الفراغية

ترتكز تعامالت وحدة �أعمال الهياكل الفراغية على �أ�س�س تعاقدية مع عمالئها من املقاولني الذين يكون قد �أ�سند اليهم م�شروع ما بالتعاقد من الباطن مع ال�شركة للقيام ب�أعمال
قطاعات املن�ش�آت املعدنية اخلا�صة بذلك امل�شروع .تقوم ال�شركة مبوجب هذه العقود بت�صميم ،وهند�سة ،وت�صنيع ،وتوريد ،وتركيب هذه القطاعات ،ويتم الدفع عن طريق
خطابات اعتماد �أو �ضمانات بنكية .ومن �أهم ه�ؤالء املقاولني التي تعاقدت معهم ال�شركة لإجناز �أعمال قطاعات املن�ش�آت املعدنية� ،شركة الق�سي العاملية و�شركة امليم املتحدة
وال�شركة الوطنية لل�صناعات البرتوكيماوية و�شركة �شدا للتجارة واملقاوالت وجمموعة �سقالة واملركز العاملي للمقاوالت وجامعة الأمري �سلطان .ترتاوح قيمة هذه العقود من
حوايل مليون �إلى خم�سة ماليني ريال �سعودي وتبلغ قيمتها الإجمالية حوايل ( )21.104.844واحد وع�شرين مليون ومائة و�أربعة �آالف وثمامنائة و�أربعة و�أربعني ريال �سعودي،
بينما ترتاوح مدة انتهاء الأعمال مبوجبها ما بني � 20إلى � 32أ�سبوع ًا على �أن تخ�ضع ال�شركة �إلى غرامة عن كل �أ�سبوع تت�أخر فيه عن تنفيذ �أعمال العقد وعلى �أال تتجاوز القيمة
الإجمالية للغرامة � 5إلى  %10من قيمة العقد.
كما �أبرمت ال�شركة اتفاقيتني مع �شركة املهيدب للمقاوالت ،وهي �شركة مملوكة من �أحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة (�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده) ،بتاريخ
1436/05/14هـ (املوافق 2015/03/05م) وذلك للقيام ب�أعمال الهياكل الفراغية يف م�شاريع كليات جامعة �أم القرى يف مكة املكرمة وذلك بقيمة ( )1.644.144مليون
و�ستمائة و�أربعة و�أربعني �ألف ومائة و�أربعة و�أربعني ريال �سعودي و( )1.621.856مليون و�ستمائة وواحد وع�شرين �ألف وثمامنائة و�ستة وخم�سني ريال �سعودي ،على التوايل.
ويتم الدفع عن طريق خطابات اعتماد على عدد من الدفعات ح�سب �سري امل�شروع .وترتاوح مدة هذه االتفاقيات ما بني � 20إلى � 28أ�سبوع ًا .وقد وافق جمل�س الإدارة على هذه
االتفاقيات بتاريخ 1436/08/09هـ (املوافق 2015/05/27م) ،كما وافقت اجلمعية العامة لل�شركة على هذه االتفاقيات بتاريخ 1437/03/16هـ (املوافق 2015/12/27م)
(للمزيد من املعلومات عن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 10-11العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة" من هذه الن�شرة).
الشركة التابعة

تتم �أغلب عمليات البيع لل�شركة التابعة عن طريق تلقي �أوامر �شراء من عمال�ؤها ،حيث يحتوي �أمر ال�شراء النموذجي املعتمد من قبلها على البيانات التالية:







ا�سم وعنوان املورد.
تاريخ ومكان الت�سليم.
�شروط الدفع.
موا�صفات املنتجات.
كمية املنتجات.
ال�سعر الإجمايل للمنتجات.
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ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص ًا لأوامر ال�شراء بح�سب كل وحدة �أعمال:

جدول  :145ملخ�ص �أوامر ال�شراء بح�سب كل وحدة �أعمال
وحدة الأعمال

عدد �أوامر ال�شراء
2013م

2014م

قيمة �إجمايل عدد �أوامر ال�شراء (�ألف ريال �سعودي)
2015م

قيمة �أوامر ال�شراء كن�سبة من �إجمايل مبيعات ال�شركة

2015م

2013م

2014م

2015م

2013م

2014م

%87

%89

%87

ال�شركة التابعة*

361

314

421

900.604

997.515

971.486

%100

%104

وحدة �أعمال الأنابيب

5.099

5.037

6.002

458.250

489.936

465.002

%100

%100

%109

وحدة �أعمال الأعمدة

214

207

129

140.896

187.098

223.368

%100

امل�صدر :ال�شركة
* تعود الفروقات يف قيمة �أوامر ال�شراء كن�سبة من �إجمايل مبيعات ال�شركة �إلى املبيعات التي تتم نقد ًا ب�شكل فواتري �شراء مبا�شرة.

1 1111111111عقود التوريد
تعتمد ال�شركة وال�شركة التابعة لتوريد املواد اخلام الالزمة لعملياتها على �أوامر �شراء وعقود توريد مقت�ضبة وملدة ق�صرية تت�ضمن بع�ض البيانات املوحدة التالية:







التاريخ.
ا�سم املورد.
الو�صف.
الكمية.
�سعر الوحدة.
مكان وتاريخ الت�سليم.

وقد قامت ال�شركة وال�شركة التابعة بالتعاقد مع موردين للمواد اخلام وغريها من املواد الالزمة لعملياتها من داخل وخارج اململكة عن طريق �أوامر �شراء �أو عقود توريد ق�صرية.
كما وت�ؤكد �إدارة ال�شركة وال�شركة التابعة �أنها مل تقم ب�إبرام �أية عقود توريد طويلة املدى بحيث تعتمد يف تعاقداتها على العالقات القائمة مع مورديها.

1 111111اتفاقية توفير الخدمات
�أبرمت ال�شركة التابعة اتفاقية توفري اخلدمات مع �شركة مرافق بتاريخ 1428/03/27هـ (املوافق 2007/04/15م) لغر�ض توريد املاء والكهرباء مل�صنع ال�شركة التابعة الكائن
يف مدينة ينبع ،وتبلغ مدة االتفاقية � 30سنة .تتعهد مرافق مبوجب هذه االتفاقية بتوفري الكميات من املاء والكهرباء املحددة يف منت االتفاقية (�ضمن امللحقات) و�إر�سال فواتري
�شهرية لل�شركة التابعة تت�ضمن كلفة تلك اخلدمات بنا ًء على الت�سعرية املعتمدة من اجلهات الرقابية املخت�صة .وعلى ال�شركة التابعة ان تعلم مرافق يف بداية كل عام عن الكميات
املتوقع ا�ستهالكها خالل عام نف�سه.
وردت مطالبة مالية من مرافق �إلى ال�شركة التابعة مبوجب عدة خطابات كان �أولها بتاريخ 1435/03/13هـ (املوافق 2014/01/14م) ،مبجموع ( )62.210.864اثنان و�ستني
مليون ومائتني وع�شرة �آالف وثمامنائة و�أربعة و�ستني ريال �سعودي متثل فروق بني كميات ا�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها وكميات اال�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة
خالل الأعوام ما بني 2012م2014-م .وقد تو�صلت ال�شركة التابعة �إلى اتفاق مع مرافق خلف�ض كمية اال�ستهالك املتفق عليها يف منت االتفاقية للأعوام القادمة كي تتنا�سب
مع كميات اال�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة وذلك مبوجب ملحق تعديلي التفاقية توفري اخلدمات �أبرم بتاريخ 1436/11/17هـ (املوافق 2015/09/01م) بحيث يكون ذلك
التعديل �ساري املفعول ب�أثر رجعي بدء ًا من يناير 2014م ،وبالتايل مت تخفي�ض مبلغ املطالبة امل�ستحق عن عام 2014م من ( )21.846.595واحد وع�شرين مليون وثمامنائة
و�ستة و�أربعني �ألف وخم�سمائة وخم�سة وت�سعني ريال �سعودي �إلى ( )9.755.484ت�سعة ماليني و�سبعمائة وخم�سة وخم�سني �ألف و�أربعمائة و�أربعة وثمانني ريال �سعودي والذي
مت �سداده من قبل ال�شركة التابعة ،يف حني تبقى مبالغ الفروقات عن العامني 2012م و2013م (�أي مبلغ �إجمايل قدره (� )40.364.269أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني
�ألف ومائتني وت�سعة و�ستني ريال �سعودي) غري مدفوعة .وتعترب ال�شركة التابعة �أن تلك املبالغ الإ�ضافية غري متوجب دفعها بحيث �أن عدم ا�ستهالكها للكميات املتفق عليها ناجت
عن عدم قيام مرافق بتوفري الطاقة الكهربائية الالزمة مل�شاريع التو�سعة اخلا�صة بال�شركة التابعة بالإ�ضافة �إلى عدم حتديد موعد ثابت لذلك .وال تزال املطالبة حالي ًا قيد
املناق�شة والدرا�سة وفق ًا لالتفاقية املربمة بني الطرفني .وقد تعهد م�ساهمو ال�شركة التابعة الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول رقم ":45هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة التابعة" من
هذه الن�شرة نيابة عن ال�شركة التابعة ،ك ًال ح�سب ح�صته احلالية يف ر�أ�س مال ال�شركة التابعة ،بتحمل جميع االلتزامات التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل عن مطالبات مرافق التي ما
زالت قيد املناق�شة والدرا�سة (والبالغ قدرها (� )40.364.269أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني وذلك عن العامني 2012م و2013م) .كما تعهد
امل�ساهمون البائعون الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول رقم ":28ن�سب ملكية امل�ساهمني البائعني قبل وبعد عملية االكتتاب بالأ�سهم" من هذه الن�شرة (بالن�سبة مل�ساهمة ال�شركة يف
ال�شركة التابعة والبالغة  )%72.5نيابة عن ال�شركة ،ك ًال ح�سب ح�صته احلالية يف ر�أ�س مال ال�شركة ،بتحمل جميع االلتزامات التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل عن مطالبات مرافق
التي ما زالت قيد املناق�شة والدرا�سة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مبوجب �أحكام دليل تقدمي اخلدمة الكهربائية املعتمد من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج ،ال ي�سمح ملقدم خدمة �أن يف�صل اخلدمة الكهربائية
بعد تقدمي امل�ستهلك ل�شكوى �ضد مقدم اخلدمة.
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1 111111اتفاقيات خدمات الشحن
قامت ال�شركة و�شركتها التابعة ب�إبرام اتفاقيات خدمات ال�شحن التالية:
اتفاقية خدمات الشحن المبرمة من قبل الشركة

جددت ال�شركة اتفاقية تخلي�ص مع �شركة �سلطان حممد القحطاين و�أوالده للنقليات بتاريخ 1436/12/17هـ (املوافق 2015/10/01م) حيث تلتزم مبوجبه �شركة �سلطان
حممد القحطاين و�أوالده للنقليات ب�إنهاء جميع �إجراءات التخلي�ص نيابة عن ال�شركة ،وتختلف �أ�سعار نقل املنتجات من ميناء جدة مل�صانع ال�شركة ح�سب نوع املنتجات ومواقع
امل�صانع .تبلغ مدة العقد �سنة واحدة ،تتجدد تلقائي ًا لفرتة مماثلة �إال �إذا �أخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر عن عدم رغبته بالتجديد قبل مدة �شهر من انتهاء مدة العقد.
اتفاقية خدمات الشحن المبرمة من قبل الشركة التابعة

�أبرمت ال�شركة التابعة اتفاقية نقل مع م�ؤ�س�سة ح�شر غازي ال�سهلي للنقليات بتاريخ 1435/03/15هـ (املوافق 2014/01/16م) حيث تلتزم مبوجبه م�ؤ�س�سة ح�شر غازي ال�سهلي
للنقليات بتوفري �شاحنات لنقل �أ�سياخ حديد الت�سليح من م�صنع ال�شركة التابعة للمواقع املختلفة ،وتختلف �أ�سعار نقل املنتجات ح�سب مواقع التو�صيل .تبلغ مدة االتفاقية �سنتني،
قابلة للتجديد باتفاق الطرفني .وال يزال العمل �ساري مبوجب هذه االتفاقية حيث اتفق الطرفان على جتديد العقد حتى 1437/08/09هـ (املوافق 2016/04/16م).
�أبرمت ال�شركة التابعة اتفاقية نقل مع م�ؤ�س�سة ريان عبدالعزيز ال�صبحي بتاريخ 1433/03/28هـ (املوافق 2012/02/20م) حيث تلتزم مبوجبه م�ؤ�س�سة ريان عبدالعزيز
ال�صبحي بتوفري �شاحنات لنقل �أ�سياخ حديد الت�سليح من م�صنع ال�شركة التابعة للمواقع املختلفة ،وتختلف �أ�سعار نقل املنتجات ح�سب مواقع التو�صيل .تبلغ مدة االتفاقية �سنتني،
قابلة للتجديد باتفاق الطرفني .وال يزال العمل �ساري مبوجب هذه االتفاقية حيث اتفق الطرفان على جتديد العقد حتى 1437/04/30هـ (املوافق 2016/02/19م).

1 111111اتفاقيات التمويل
قامت ال�شركة و�شركتها التابعة ب�إبرام اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية التالية:
1 1111111111التسهيالت الممنوحة للشركة
اتفاقية قرض ألجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

�أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض لأجل مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ("�صندوق التنمية") بتاريخ 1434/04/01هـ (املوافق 2013/02/11م) مت مبوجبها تعديل اتفاقية
�سابقة مع �صندوق التنمية ورفع حد االئتمان من مبلغ ( )29.000.000ت�سعة وع�شرون مليون ريال �سعودي �إلى ( )45.900.000خم�سة و�أربعني مليون وت�سعمائة �ألف ريال
�سعودي لغر�ض متويل �إقامة م�صنع اليمامة للأعمدة يف جنوب جدة .املبلغ املتبقي الذي يتوجب على ال�شركة ت�سديده (� )16.400.000ستة ع�شر مليون و�أربعمائة �ألف ريال
�سعودي .ويتم ت�سديد مبلغ القر�ض على اثني ع�شر ( )12ق�سط ًا ن�صف �سنوية تدفع تباع ًا يف مواعيد حمددة حتى تاريخ 1442/04/15هـ (املوافق 2020/11/30م).
وقد قدمت ال�شركة ال�ضمانات التالية مبوجب اتفاقية القر�ض مع �صندوق التنمية:



�سند رهن مت مبوجبه رهن جميع الأ�صول احلالية وامل�ستقبلة التي متلكها ال�شركة وجميع �آالت م�شروع جدة للأعمدة ل�صالح �صندوق التنمية.
�سند لأمر مقابل كل طلب بال�سحب.

القيود وااللتزامات:

وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة تلتزم مبوجب هذه االتفاقية مبا يلي:










تنفيذ رهونات �إ�ضافية على الأمالك التي ي�شملها �سند الرهن واملتعلقة بامل�شروع من وقت �إلى �آخر ح�سب طلب �صندوق التنمية.
احلفاظ على ال�سجل التجاري والرتاخي�ص ال�صناعية اخلا�صة بامل�شروع �سارية املفعول.
عدم القيام ب�أي عمل �أو ن�شاط يتعار�ض مع �أغرا�ض امل�شروع.
االمتثال ومراعاة جميع القوانني والأنظمة والتوجيهات التي ت�صدرها �أي جهة �أو هيئة حكومية �أو حمكمة لها والية االخت�صا�ص على ال�شركة �أو �أمالكها �أو �أ�صولها
املالية.
�إبالغ �صندوق التنمية فور ًا وخطي ًا ب�أية حالة من حاالت النزاع والدعوى �أو الإجراءات الإدارية.
دفع الزكاة وكافة الر�سوم وال�ضرائب احلكومية التي تتعلق بامل�شروع.
الت�أمني على امل�شروع لدى �شركات الت�أمني طبق ًا ملا يرت�ضيه �صندوق التنمية ،ويجب �أن تت�ضمن بوال�ص الت�أمني �أو تظهر ب�شروط الدفع عند اخل�سارة ل�صالح �صندوق
التنمية.
عدم �إن�شاء �أي رهن �أو حق �أو ائتمان �أو �أية �أعباء �أخرى على �أي من ممتلكاتها �أو عائداتها �أو �أ�صولها مما هو مملوك الآن �أو ما �سي�ؤول �إلى ملكيته م�ستقبالً.
ال يجوز لل�شركة القيام بالتايل ما مل يوافق �صندوق التنمية:
 االندماج �أو التوحد مع �أي �شخ�ص �أو من�ش�أة.
 بيع �أو �إيجار �أو حتويل من كل �أو جزء جوهري من امل�شروع �أو �أ�صولها املالية �سواء اململوك منها حاليا �أو ما �سي�ؤول �إلى ملكيتها م�ستقبالً.
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 حتمل كل �أو جزء جوهري من �أ�صول �أو مديونيات �أي �شخ�ص �أو من�ش�أة.
عدم القيام ب�أي تغيريات جوهرية يف امل�شروع كما جاء يف و�صفه دون احل�صول على موافقة �صندوق التنمية اخلطية.
املحافظة يف جميع الأوقات على �إدارة مقبولة لدى �صندوق التنمية.

حاالت اإلخالل:

وتن�ص هذه االتفاقية على حاالت تعد بها ال�شركة يف حالة تق�صري ،وهي:









الت�أخر عن الوفاء عند اال�ستحقاق ب�أي من املبلغ الأ�صلي للقر�ض �أو ال�سندات لأمر �أو �أي مبلغ ي�ستحق الوفاء مبوجب هذه االتفاقية.
الف�شل يف تنفيذ ومراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذه العقد او يف ال�سندات لأمر �أو يف �سند الرهن ،وي�شرتط العتبار ف�شل ال�شركة حالة تق�صري �أن ال تقوم
ال�شركة التابعة بتاليف الف�شل خالل ثالثني يوم من �إ�شعاره بطلب مثل هذا التاليف.
ثبوت عدم �صحة �أي ت�صريح �أو �ضمان قدمته ال�شركة مبوجب هذه االتفاقية �أو ال�سندات لأمر �أو �سند الرهن �أو يف �أي بيان �أو �شهادة تقدم بناء على هذه االتفاقية
�أو تلك الوثائق.
�إذا حل وفاء �أو ا�ستحقاق الأموال املقرت�ضة من �أجل امل�شروع �أو ثمن �شراء م�ؤجل لأية ملكية خا�صة بامل�شروع تكون فيها حالي ًا �أو م�ستقب ًال هي امل�س�ؤولة �أو امللتزم
الرئي�سي �أو الكفيل �أو غري ذلك وت�ستحق الوفاء �أو ميكن اعتبارها م�ستحقة الوفاء قبل التاريخ املحدد ال�ستحقاقها ،ومل تدفع مثل هذه الديون يف تاريخ ا�ستحقاقها
�أو يف نهاية �أي فرتة �سماح حمددة لها
�إذا كانت ال�شركة قد:
 قدمت طلب ًا �أو وافقت على تعيني حار�س �أو م�صف لها ولأمالكها.
 عجزت �أو اعرتفت كتابي ًا بعجزها عن الوفاء بديونها عند ا�ستحقاقها.
 �أجرت تناز ًال عام ًا ل�صالح الدائنني.
 �أ�شهرت �إفال�سها �أو �إع�سارها.
حار�س.
  ُعني عليها
ٍ
م�صف �أو ٍ
ً
ً
 قدمت طلبا اختياريا لإ�شهار �إفال�سها.
ً
ً
 توقفت ب�صفة فردية �أو جماعية بح�سب الأحوال عن اال�ستمرار يف كونها �شريكا �أو مالكا ح�سبما يكون احلال دون موافقة �صندوق التنمية التي لن حتجب
عنه دون �سبب معقول.
التخلي عن امل�شروع يف �أي وقت �أو عدم بدء العمليات التجارية للم�شروع قبل تاريخ الت�شغيل املن�صو�ص عليه.

ويف �أي حالة من احلاالت يجوز ل�صندوق التنمية �أن ينهي فور ًا التزاماته مبوجب هذه االتفاقية ،و�أن يعلن يف احلال اعتبار القر�ض املقدم م�ستحق الأداء من ال�شركة ،وكذلك
ف�إن جميع املبالغ الأخرى التي ت�ستحق على ال�شركة مبوجب هذه االتفاقية �أو �أي من االتفاقيات الأخرى املتعلقة به تعترب م�ستحقة الأداء فور ًا دون احلاجة �إلى �أي طلب �آخر.
ولقد خاطبت ال�شركة �صندوق التنمية مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1435/08/07هـ (املوافق 2014/06/05م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1435/08/20هـ (املوافق 2014/06/18م)
على موافقته على عدم اعتبار عملية االكتتاب مبثابة خرق لبنود اتفاقية القر�ض املربمة بني الطرفني.
اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني

�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني بتاريخ 1435/08/04هـ (املوافق 2014/06/02م) املعدلة بنا ًء على �إقرار بتجديد وزيادة وتعديل الت�سهيالت
االئتمانية بتاريخ 1436/05/13هـ (املوافق 2015/03/04م) مببلغ �إجمايل �أق�صاه (� )680.000.000ستمائة وثمانني مليون ريال �سعودي لغر�ض متويل العمليات الت�شغيلية
لل�شركة تنتهي يف 1437/05/19هـ (املوافق 2016/02/28م) وتنوي ال�شركة جتديد هذه االتفاقية ،وتنق�سم الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من البنك كالتايل:







ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف بحد �أق�صى ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال �سعودي.
ت�سهيالت فتح و�إعادة متويل خطابات االعتماد امل�ستندي بالتورق بحد �أق�صى ( )500.000.000خم�سمائة مليون ريال �سعودي.
ت�سهيالت متويل بالتورق دوارة ق�صرية الأجل بحد �أق�صى ( )125.000.000مائة وخم�سة وع�شرون مليون ريال �سعودي متاحة لغر�ض متويل ر�أ�س املال العامل
لل�شركة ومتويل �أرباح ال�شركاء.
ت�سهيالت �سندات و�ضمانات �إ�سالمية دوارة بحد �أق�صى ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.
ت�سهيالت �سندات و�ضمانات �إ�سالمية دوارة بحد �أق�صى ( )50.000.000خم�سون مليون ريال �سعودي.
ت�سهيالت متويل بالتورق حمددة املدة بحد �أق�صى ( )20.000.000ع�شرون مليون ريال �سعودي.

وقد قدمت ال�شركة ال�ضمانات التالية مبوجب اتفاقية الت�سهيالت مع البنك العربي الوطني:
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�سند لأمر مقدم من قبل ال�شركة مببلغ (� )680.000.000ستمائة وثمانون مليون ريال �سعودي.
تعهد مقدم من قبل ال�شركة ب�إيداع ما ال يقل عن  %50من عائدات بيع ال�شركة يف ح�سابها لدى البنك.

القيود وااللتزامات:

وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة تلتزم �ضمن هذه االتفاقية على عدم القيام ب�أي �إجراء �أو ترتيب �أي رهن على �أ�صولها الثابتة واملنقولة احلالية وامل�ستقبلية – غري املرهونة للبنك –
ل�صالح �أي طرف ثالث دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك.
حاالت اإلخالل:

وتن�ص هذه االتفاقية على حاالت يعد القيام بها �إخالال بالعقد يرتتب على حدوث �أي منها حق البنك يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر ن�صت عليه االتفاقية
مثل �إجراء املقا�صة على ح�ساب ال�شركة لدى البنك ،وهذه احلاالت هي:














تخلف ال�شركة عن �سداد �أي مبلغ متوجب الدفع للبنك وفقا لأحكام هذه االتفاقية.
ً
�إخالل ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات بتنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه االتفاقية �أو مبوجب �أي م�ستند �ضمانات يكون �أي منهم طرفا فيه وعدم ت�صحيحه
خالل ثالثة �أيام.
عدم �صحة �أو دقة �أي �ضمان �أو �إقرار قدمته ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات.
وجود �أي مديونية لل�شركة واجبة الدفع �أو قابلة العتبارها واجبة الدفع قبل تاريخ ا�ستحقاقها املحدد �أو عدم دفعها عند ا�ستحقاقها.
ا�ستيالء �أي دائن لل�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات على كل �أو بع�ض �أعمال �أو �أ�صول �أو ممتلكات ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات.
تقدمي الئحة �أو مبا�شرة �إجراء لإ�شهار �إفال�س �أو �إع�سار ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات.
توقف ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات عن �أي جزء جوهري من الأعمال التجارية.
توقف ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات عن �سداد الديون للدائنني.
وفاة �أو فقدان �أهلية مقدمي ال�ضمانات �أو �إلغائهم لأي التزام �ضمن هذه االتفاقية.
عدم منح �أي تفوي�ضات لل�شركة لإبرام هذه االتفاقية �أو مت تعديل هذه التفوي�ضات �أو �أ�صبحت غري �سارية.
�صدور �أي قانون �أو نظام �أو �أمر �أو تعديل �أي قانون �أو نظام �أو �أمر يعفي ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات من تنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه االتفاقية.
�أي حالة تقع ويعتقد البنك ب�أن لها ت�أثري ًا جوهري ًا �سلبي ًا على الأعمال التجارية �أو الو�ضع املادي �أو م�ستقبل ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات� ،أو على قدرتهم
على تنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه االتفاقية.
ف�شل �أي من ال�شركات التابعة لل�شركة �أو تلك التي لل�شركة ح�صة فيها يف �سداد كل �أو جزء من مديونيتها �سواء كانت م�ستحقة للبنك �أو للغري.

كما قد يقوم البنك ب�إلغاء االتفاقية مبح�ض اختياره و�إلزام ال�شركة بدفع جميع املبالغ امل�ستحقة حا ًال.
ولقد خاطبت ال�شركة البنك العربي الوطني مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1435/05/24هـ (املوافق 2014/03/25م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1435/06/20هـ (املوافق
2014/04/20م) على عدم املمانعة على عملية االكتتاب.
اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي

�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت م�صرفية مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1436/11/09هـ (املوافق 2015/08/24م) مببلغ �إجمايل �أق�صاه ()434.023.000
�أربعمائة و�أربعة وثالثني مليون وثالثة وع�شرين �ألف ريال �سعودي لغر�ض متويل العمليات الت�شغيلية لل�شركة ومتويل تو�سعة م�صنع اليمامة للأنابيب يف الدمام تنتهي بتاريخ
1437/09/25هـ (املوافق 2016/06/30م) .وتنق�سم الت�سهيالت امل�صرفية املمنوحة من البنك كالتايل:



ت�سهيالت عامة متعددة الأغرا�ض بحد �أق�صى (� )425.000.000أربعمائة وخم�سة وع�شرون مليون ريال �سعودي.
ت�سهيالت لتمويل تو�سعة م�صنع اليمامة للأنابيب يف الدمام بحد �أق�صى ( )9.023.000ت�سعة ماليني وثالثة وع�شرين �ألف ريال (وهو ميثل الر�صيد املتبقي
من اتفاقية ت�سهيالت �سابقة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي مربمة بتاريخ 1434/04/07هـ (املوافق 2013/02/17م) تنتهي يف 1436/12/17هـ (املوافق
2015/09/30م).

وقد قدمت ال�شركة ال�ضمانات التالية مبوجب اتفاقية الت�سهيالت مع البنك ال�سعودي الفرن�سي:



�سند لأمر م�ستحق عند الطلب مقدم من قبل ال�شركة مببلغ (� )434.023.000أربعمائة و�أربعة وثالثني مليون وثالثة وع�شرين �ألف ريال �سعودي.
تعيني البنك ال�سعودي الفرن�سي كم�ستفيد �أول يف وثيقة الت�أمني عند اكتمال م�صنع اليمامة للأنابيب يف الدمام.

القيود وااللتزامات:

وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة تلتزم �ضمن هذه االتفاقية على عدم القيام ب�أي توزيع للأرباح دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من البنك ،و�أن ال تزيد ن�سبة االقرتا�ض
( )leverageخالل مدة االتفاقية عن  ،x2.5كما تلتزم ال�شركة ب�أن تقدم قوائمها املالية خالل  120يوم من نهاية ال�سنة املالية ،و�أن تقدم التقارير املالية التي مت مراجعتها
خالل  30يوم من نهاية كل ربع �سنة.
كما تن�ص هذه االتفاقية على حق البنك يف �إلغاء االتفاقية مبح�ض اختياره و�إلزام ال�شركة بدفع جميع املبالغ امل�ستحقة حا ًال.
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ولقد خاطبت ال�شركة البنك ال�سعودي الفرن�سي مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1435/05/24هـ (املوافق 2014/03/25م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1435/05/26هـ (املوافق
2014/03/27م) على عدم ممانعة على عملية االكتتاب.
اتفاقية تسهيالت مصرفية مع شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت م�صرفية مع �شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار بتاريخ 1436/05/24هـ (املوافق 2015/03/15م) مببلغ �إجمايل �أق�صاه ()200.000.000
مائتا مليون ريال �سعودي لغر�ض متويل ر�أ�س املال العامل متاحة ملدة �ستة (� )6أ�شهر .هذه االتفاقية قيد التجديد وال يزال العمل جاري مبوجبها.
وقد قدمت ال�شركة ال�ضمانات التالية مبوجب اتفاقية الت�سهيالت مع �شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار:




�سند لأمر يغطي جميع االلتزامات ،وتوقيع �سند لأمر عند تنفيذ كل عملية �سحب.
دفع مقدم من الثمن بن�سبة  %0.10من قيمة كل عقد م�شاركة ولي�س من مبلغ الت�سهيالت الإجمايل ،تخ�صم من ح�سابها عند تنفيذ العقد.
�إيداع ماال يقل عن  %20من عائدات مبيعات ال�شركة لدى ح�سابها يف البنك.

القيود وااللتزامات:

وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة تلتزم �ضمن هذه االتفاقية بت�سديد جميع االلتزامات املالية وامل�صروفات يف مواعيد ا�ستحقاقها ودون �إ�شعار من البنك ،وتوقيع �سند لأمر لكل خط
متويل ولكل ق�سط على حده يف تاريخ ا�ستحقاقه ،كما تلتزم ب�إخطار البنك ب�أي �أخطاء تعتقد بوجودها يف �أي ك�شف ح�ساب �أو �إ�شعارات خالل  15يوم من تاريخ �إتاحة الك�شف
�أو الإ�شعار.
حاالت اإلخالل:

وتن�ص هذه االتفاقية على �إمكانية قيام البنك يف �أي وقت ب�إلغاء االتفاقية مبح�ض اختياره و�إلزام ال�شركة بدفع جميع املبالغ امل�ستحقة حا ًال ،كما تن�ص هذه االتفاقية على حاالت
يعد القيام بها �إخالال بالعقد يرتتب على حدوث �أي منها حق البنك يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر ن�صت عليه االتفاقية ،وهذه احلاالت هي:








تخلف ال�شركة عن �سداد �أي مبلغ متوجب الدفع للبنك وفق ًا لأحكام هذه االتفاقية.
�إخالل ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات بتنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه االتفاقية �أو مبوجب �أي م�ستند �ضمانات يكون �أي منهم طرف ًا فيه.
تقدمي الئحة �أو مبا�شرة �إجراء لإ�شهار �إفال�س �أو �إع�سار ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات.
املعار�ضة يف قبول �أو �سداد �أي ورقة جتارية.
بطالن �أو عدم نفاذ �أو عدم �سريان �أي كفالة �أو رهن �أو �ضمان.
ثبوت عدم �صحة تعهدات الو�ضع املايل التي وردت يف هذه االتفاقية �أو �أي اتفاقية �أخرى متفرعة عنها.
ف�شل ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لل�شركة يف �سداد كل �أو جزء من مديونيتها �سوا ًء كانت م�ستحقة للبنك �أو للغري.

وي�صبح كامل املبلغ واجب الدفع حا ًال يف حال وقوع �أي �إخالل من قبل ال�شركة.
ولقد خاطبت ال�شركة �شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1435/05/24هـ (املوافق 2014/03/25م) ،وح�صلت منها بتاريخ 1435/05/25هـ
(املوافق 2014/03/26م) على عدم ممانعة على عملية االكتتاب.
1 1111111111التسهيالت الممنوحة للشركة التابعة
اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك العربي الوطني

�أبرمت ال�شركة التابعة اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني بتاريخ 1435/08/04هـ (املوافق 2014/06/02م) املعدلة بنا ًء على �إقرار بتجديد وتعديل الت�سهيالت
االئتمانية بتاريخ 1436/05/13هـ (املوافق 2015/03/04م) مببلغ �إجمايل �أق�صاه ( )555.000.000خم�سمائة وخم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي لغر�ض متويل الأعمال
الت�شغيلية لل�شركة التابعة تنتهي يف 1437/05/19هـ (املوافق 2016/02/28م) وتنوي ال�شركة جتديد هذه االتفاقية ،وتنق�سم الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من البنك كالتايل:



االعتمادات امل�ستندية والكمبياالت امل�سحوبة مبوجبها وقرو�ض متويل االعتمادات والقرو�ض الدوارة القائمة و�ضمانات الدفع بحد �أق�صى ()550.000.000
خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي.
ت�سهيل جاري مدين بحد �أق�صى ( )5.000.000خم�سة ماليني ريال �سعودي.

وقد قدمت ال�شركة التابعة وال�شركة ال�ضمانات التالية مبوجب اتفاقية الت�سهيالت مع البنك العربي الوطني:
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�سند لأمر مقدم من قبل ال�شركة التابعة مببلغ ( )555.000.000خم�سمائة وخم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي.

القيود وااللتزامات:

وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة التابعة تلتزم مبوجب هذه االتفاقية مبا يلي:













تزويد البنك خالل مدة ال تتجاوز  120يوم بعد نهاية كل �سنة بن�سخة من القوائم املالية املراجعة و�أي معلومات مالية يطلبها البنك.
 �إخطار البنك فور حدوث �أي حالة �إخالل �أو حالة �إخالل حمتملة.
 املحافظة على الو�ضع املايل والإداري والقانوين وعلى ملكية املن�ش�أة وعدم تغيري ن�شاطها كما هو يف تاريخ هذه االتفاقية.
 �أن حتتل التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية يف جميع الأوقات ومن جميع اجلوانب مرتبة م�ساوية لكافة التزاماتها الأخرى احلالية وامل�ستقبلية.
 عدم ال�سماح ب�إ�صدار �أو املوافقة على �إ�صدار �أ�سهم �أو ح�ص�ص جديدة �أو منح خيارات �أو �ضمانات �أو حق االكتتاب يف �أي �أ�سهم �إ�ضافية يف ر�أ�س مال ال�شركة التابعة
لأي �شخ�ص �إال مل�ساهم �أو �شريك حايل يف ال�شركة التابعة.
 املحافظة على التفوي�ضات املمنوحة مبوجب هذه االتفاقية.
 عدم االندماج مع �أي هيئة �أخرى �أو اتخاذ �أي تدابري باجتاه حل ال�شركة التابعة.
 عدم بيع �أو ت�أجري �أو التنازل عن �أو حتويل كل �أو جزء من الأعمال التجارية والأ�صول التابعة لل�شركة التابعة �إال �إذا كانت يف نطاق العمل التجاري املعتاد.
 عدم �إن�شاء �أو حماولة �إن�شاء �أو ال�سماح ب�إن�شاء �أعباء على جميع �أ�صولها �أو �أي جزء منها غري امل�سموح بها يف نطاق العمل التجاري املعتاد.
 عدم ال�ضمان بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة عن �أي خ�سارة او �أ�ضرار �إال �إذا كانت يف نطاق العمل التجاري املعتاد.
عدم �إن�شاء �أو امتالك �أي �شركة تابعة �أو اال�ستثمار يف �أي �شركة �أخرى.
عدم القيام ب�أي �إجراء �أو ترتيب �أي رهن على �أ�صولها احلالية وامل�ستقبلية دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك.

حاالت اإلخالل:

وتن�ص هذه االتفاقية على حاالت يعد القيام بها �إخال ًال بالعقد يرتتب على حدوث �أي منها حق البنك يف �إلغاء �أو تعديل الت�سهيالت �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر ن�صت عليه االتفاقية،
وهذه احلاالت هي:










تخلف ال�شركة التابعة عن �سداد �أي مبلغ متوجب الدفع للبنك وفق ًا لأحكام هذه االتفاقية.
�إخالل ال�شركة التابعة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات بتنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه االتفاقية �أو مبوجب �أي م�ستند �ضمانات يكون �أي منهم طرف ًا فيه.
عدم �صحة �أو دقة �أي �ضمان �أو �إقرار قدمته ال�شركة التابعة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات.
وجود �أي مديونية لل�شركة التابعة واجبة الدفع �أو قابلة العتبارها واجبة الدفع قبل تاريخ ا�ستحقاقها املحدد �أو عدم دفعها عند ا�ستحقاقها.
ا�ستيالء �أي دائن لل�شركة التابعة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات على كل �أو بع�ض �أعمال �أو �أ�صول �أو ممتلكات ال�شركة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات.
تقدمي الئحة �أو مبا�شرة �إجراء لإ�شهار �إفال�س �أو �إع�سار ال�شركة التابعة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات.
توقف ال�شركة التابعة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات عن �أي جزء جوهري من الأعمال التجارية.
توقف ال�شركة التابعة �أو �أي من مقدمي ال�ضمانات عن �سداد الديون للدائنني.
وفاة �أو فقدان �أهلية مقدمي ال�ضمانات �أو �إلغائهم لأي التزام �ضمن هذه االتفاقية.

كما قد يقوم البنك ب�إلغاء االتفاقية مبح�ض اختياره و�إلزام ال�شركة التابعة بدفع جميع املبالغ امل�ستحقة حا ًال.
ولقد خاطبت ال�شركة التابعة البنك العربي الوطني مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف 1435/05/29هـ (املوافق 2014/03/30م) ،وح�صلت منه بتاريخ 1435/06/20هـ (املوافق
2014/04/20م) على عدم ممانعة على حتول كيان ال�شركة التابعة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة.
اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي

�أبرمت ال�شركة التابعة اتفاقية ت�سهيالت م�صرفية مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1436/10/25هـ (املوافق 2015/08/10م) ،مببلغ �إجمايل �أق�صاه ()275.000.000
مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي لتقدمي ت�سهيالت عامة متعددة الأغرا�ض تنتهي بتاريخ 1437/09/25هـ (املوافق 2016/06/30م) .وتنق�سم الت�سهيالت امل�صرفية
املمنوحة من البنك كالتايل:



ت�سهيالت �سحب على املك�شوف و�/أو قرو�ض ق�صرية الأجل بحد �أق�صى ( )25.000.000خم�سة وع�شرون مليون ريال �سعودي.
ت�سهيالت عامة متعددة الأغرا�ض بحد �أق�صى ( )250.000.000مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي.

وقد قدمت ال�شركة التابعة ال�ضمانات التالية مبوجب اتفاقية الت�سهيالت مع البنك ال�سعودي الفرن�سي:



�سند لأمر م�ستحق عند الطلب مقدم من قبل ال�شركة التابعة مببلغ ( )275.000.000مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي.
خطاب طم�أنة مقدم من ال�شركة باحلفاظ على ن�سبة ملكيتها يف ال�شركة التابعة.
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القيود وااللتزامات:

وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة التابعة تلتزم �ضمن هذه االتفاقية ب�أن تقدم تقارير املحا�سبة املالية خالل  120يوم من نهاية ال�سنة املالية ،و�أن تقدم التقارير املالية التي مت مراجعتها
خالل  30يوم من نهاية كل ربع �سنة .كما تلتزم ال�شركة التابعة باحل�صول على موافقة البنك ال�سعودي الفرن�سي امل�سبقة قبل �أي تغيري يف ن�سبة ملكية ال�شركة يف ال�شركة التابعة
والبالغة .%72.5
وتن�ص هذه االتفاقية على حق البنك يف �إلغاء االتفاقية مبح�ض اختياره و�إلزام ال�شركة التابعة بدفع جميع املبالغ امل�ستحقة حا ًال.
اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي لالستثمار

�أبرمت ال�شركة التابعة اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية مع البنك ال�سعودي لال�ستثمار بتاريخ 1436/08/15هـ (املوافق 2015/06/02م) مببلغ �إجمايل قدره ( )100.000.000مائة
مليون ريال تنتهي يف 1437/05/21هـ (املوافق 2016/03/31م) ،وتنق�سم الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من البنك كالتايل ،على �أال يتجاوز �إجمايل املبالغ القائمة حتت �أي
منها ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي يف �أي وقت:




قرو�ض ق�صرية الأجل لإعادة متويل خطابات االعتمادات امل�ستندية بحد �أق�صى ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.
قرو�ض ق�صرية الأجل بحد �أق�صى ( )10.000.000ع�شرة ريال �سعودي.
خطابات �ضمان لإ�صدار �ضمانات مالحية ل�صالح م�ستفيدين مقبولني للبنك بحد �أق�صى ( )25.000.000خم�سة وع�شرين مليون ريال �سعودي.

وقد قدمت ال�شركة التابعة ال�ضمانات التالية مبوجب اتفاقية الت�سهيالت مع البنك ال�سعودي لال�ستثمار:


�سند لأمر مقدم من ال�شركة التابعة بقيمة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.

القيود وااللتزامات:

وجتدر الإ�شارة ب�أن ال�شركة التابعة تلتزم مبوجب هذه االتفاقية مبا يلي:










�أال تقل ن�سبة جمموع الأ�صول املتداولة �إلى �صايف اخل�صوم املتداولة للمقرت�ض عن ()1:1
�أال تتعدى ن�سبة جمموع املطلوبات �إلى �صايف القيمة امللمو�سة للمقرت�ض عن (.)2:1
�أن حتتفظ ب�صايف قيمة ملمو�سة ال تقل عن ( )375.000.000ثالثمائة وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي.
عدم تغيري هيكل ملكية ال�شركة التابعة قبل احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك ال�سعودي لال�ستثمار.
تزويد البنك ال�سعودي لال�ستثمار بقوائمها املالية الن�صف �سنوية غري املدققة.
�أن يكون البنك ال�سعودي لال�ستثمار على قدم امل�سواة مع بقية البنوك الأخرى الدائنة لل�شركة التابعة (با�ستثناء �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي) فيما يتعلق
بال�ضمانات املفرو�ضة على ال�شركة التابعة من قبل تلك البنوك.
تقدمي �أدلة مقبولة للبنك ال�سعودي لال�ستثمار �أنه مت الإفراج عن جميع ال�ضمانات ال�شخ�صية و�/أو االعتبارية التنا�سبية املفرو�ضة على ال�شركة التابعة من جميع
البنوك الأخرى الدائنة لها خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ االتفاقية و�إال فيجب على ال�شركة التابعة �أن تقدم للبنك ال�سعودي لال�ستثمار �ضمانات
�شخ�صية/اعتبارية تنا�سبية من جميع ال�شركاء يف ال�شركة التابعة.
ال�سماح ب�إعالن/توزيع �أرباح على ال�شركاء وذلك فقط يف حال االلتزام بجميع التعهدات املالية الأخرى املذكورة يف هذه االتفاقية وجميع تعهدات �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي.

وميثل اجلدول التايل �إجمايل مبلغ الت�سهيالت واال�ستخدام لكل من ال�شركة وال�شركة التابعة لها كما يف 2015/09/30م:

جدول � :146إجمايل مبلغ الت�سهيالت واال�ستخدام لكل من ال�شركة وال�شركة التابعة كما يف 2015/09/30م
�إجمايل مبلغ الت�سهيالت (�ألف ريال)

�إجمايل اال�ستخدام (�ألف ريال)

البنك
ال�شركة

680.000

212.800

ال�شركة التابعة

555.000

108.328

ال�شركة

434.023

83.500

ال�شركة التابعة

275.000

0

�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار

ال�شركة

200.000

5.441

�صندوق التنمية

ال�شركة

45.900

16.400

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

ال�شركة التابعة

100.000

0

املجموع

-

2.023.458.000

426.469

البنك العربي الوطني

البنك ال�سعودي الفرن�سي

امل�صدر :ال�شركة
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ال�شركة

1 1111111العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة
�سوف تلتزم ال�شركة ب�أن تكون جميع العقود والتعامالت التي جتري فيما بينها وبني موظفيها ،ومديريها ،وامل�ساهمني فيها� ،أو �أي من ال�شركات التابعة لهم �أو ال�شركة التابعة
مبوافقة �أغلبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك �أغلبية الأع�ضاء امل�ستقلني والأع�ضاء الذين ال ميلكون م�صلحة يف مو�ضوع الت�صويت .و�سوف ميتنع الأع�ضاء الذين ميلكون
م�صلحة يف العقود والتعامالت املذكورة عن الت�صويت على القرارات املتعلقة بها يف جمل�س الإدارة.
تقوم ال�شركة وال�شركة التابعة بالتعاقد ب�شكل دوري مع �شركائها لبيع منتجاتها عن طريق �أوامر �شراء .وقد بلغ حجم مبيعات ال�شركة وال�شركة التابعة لأطراف ذات عالقة ،خالل
عام 2013م ( )868ثمامنائة وثمانية و�ستني مليون ريال �سعودي ،وخالل عام 2014م ( )892ثمامنائة واثنني وت�سعني مليون ريال �سعودي ،وخالل عام 2015م ( )926ت�سعمائة
و�ستة وع�شرين مليون ريال �سعودي ،ومتثل تلك التعامالت مع �أطراف ذات عالقة ن�سبة  %46.3من �إيرادات ال�شركة للعام 2013م ،و %48للعام 2014م و %45.9للعام 2015م
كما ذكر يف الق�سم رقم" 10-1-2اعتماد ال�شركة وال�شركة التابعة ب�صورة جوهرية على معامالت قائمة مع �أطراف ذات العالقة" من هذه الن�شرة.
كما �أبرمت ال�شركة اتفاقية �إطار للتعامالت مع �شركة م�صدر ملواد البناء بتاريخ 1436/03/10هـ (املوافق 2015/01/01م) لتقدمي خدمات جتارية وبيع منتجات ،واتفاقيتني
مع �شركة املهيدب للمقاوالت بتاريخ 1436/05/14هـ (املوافق 2015/03/05م) للقيام ب�أعمال الهياكل الفراغية يف م�شاريع كليات جامعة �أم القرى يف مكة املكرمة ،وهي
�شركتني مملوكتني لأحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة (�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده) ،بالإ�ضافة �إلى اتفاقيتني مع ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية
وامليكانيكية بتاريخ 1434/12/02هـ (املوافق 2013/10/07م) لتوريد الأبراج الكهربائية الالزمة مل�شاريعها ،وهي �شركة مملوكة لأحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة (�شركة
را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده) .وقد وافق جمل�س الإدارة على هذه االتفاقيات بتاريخ 1436/08/09هـ (املوافق 2015/05/27م) ،كما وافقت اجلمعية العامة لل�شركة على
هذه االتفاقيات بتاريخ 1437/03/16هـ (املوافق 2015/12/27م) (للمزيد من املعلومات عن االتفاقية مع �شركة م�صدر ملواد البناء واالتفاقيتني املربمة مع �شركة املهيدب
للمقاوالت واالتفاقيتني املربمة مع ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية وامليكانيكية ،ف�ض ًال راجع الق�سم رقم" 2-6-11عقود البيع مع العمالء" من هذه الن�شرة).
وت�ؤكد ال�شركة ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أن جميع التعامالت مع الأطراف ذات عالقة ،مبا يف ذلك ت�سعري �أي عقود ،قد متت ب�شكل نظامي وقانوين وعلى �أ�س�س جتارية مالئمة
وعادلة كالتي تتم مع الأطراف الأخرى من الغري ،و�أنها ال ت�ؤثر ب�أي �شكل من الأ�شكال �سلبي ًا على �أعمال و�إيرادات ال�شركة ومل يح�صل �أي من هذه الأطراف ذات العالقة على
�أية معاملة تف�ضيلية يف هذا ال�صدد.
وفيما يلي تفا�صيل التعامالت التي متت بني ال�شركة والأطراف ذات العالقة والتي مت عر�ضها واملوافقة عليها يف اجلمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 1435/04/03هـ (املوافق
2014/02/03م) عن عام 2013م وبتاريخ 1436/02/24هـ (املوافق 2014/12/16م) عن عام 2014م وبتاريخ 1437/03/16هـ (املوافق 2015/12/27م) عن عام 2015م.
ومن اجلدير بالذكر �أنه �سيتم عر�ض كافة التعامالت بني ال�شركة والأطراف ذات العالقة للموافقة عليها ب�شكل �سنوي يف اجلمعيات العامة العادية ح�سب متطلبات الفقرة (�أ)
من املادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات املقابلة للمادة ( )69من نظام ال�شركات احلايل.

جدول  :147تفا�صيل التعامالت بني ال�شركة والأطراف ذات العالقة
قيمة �إجمايل عدد �أوامر ال�شراء (�ألف
ريال �سعودي)

قيمة �أوامر ال�شراء كن�سبة مئوية من
�إجمايل مبيعات الوحدة

2013م

2014م

2015م

2013م

2014م

2015م

2013م

2014م

2015م

ال�شركة التابعة

32

90

101

289.749

346.123

342.937

%28

%31

%31

وحدة �أعمال
الأنابيب

407

402

347

48.886

39.690

28.303

%11

%8

%6

ال�شركة التابعة

103

73

69

77.764

91.329

82.980

%11

%8

%7

وحدة �أعمال
الأنابيب

68

120

127

6.884

11.029

14.062

%2

%2

%3

جمموعة املهنا للحديد

وحدة �أعمال
الأنابيب

139

88

147

48.063

42.553

44.273

%10

%9

%10

�شركة املهنا التجارية

وحدة �أعمال
الأنابيب

33

26

97

11.447

8.745

16.637

%2

%2

%3.7

�شركة الفوزان ملواد البناء

ال�شركة التابعة

41

66

89

299.014

334.837

361.284

%29

%30

%32

وحدة �أعمال
الأنابيب

199

357

304

13.417

21.598

18.266

%3

%4

%4

وحدة �أعمال
الأبراج
الكهربائية

6

6

6

121.303

161.450

152.920

%95

%84

%68

ال�شركة التابعة

-

-

5

-

-

851

-

-

%0.08

الأطراف ذوي العالقة
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده و�شركة
م�صدر ملواد البناء التابعة لها
�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده
وال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال
الكهربائية وامليكانيكية التابعة لها

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

عدد �أوامر ال�شراء

وحدة الأعمال

امل�صدر :ال�شركة

ويت�ضمن اجلدول �أعاله كافة التعامالت التي متت بني ال�شركة والأطراف ذات العالقة كما يف 2013م و2014م و2015م.
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كما ت�ؤكد ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها وم�ساهميها تقيدهم وعزمهم على التقيد م�ستقب ًال باملادتني ( )69و( )70من نظام ال�شركات احلايل ال�صادر عن وزارة التجارة
وال�صناعة وبتعليمات املادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة ،فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة ،كما يلي:




يتم الت�صويت على جميع العقود مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة العادية.
ي�ؤكد امل�ساهمون احلاليون بعدم مناف�سة �أعمال ال�شركة ،و�أن التعامل مع الأطراف ذات العالقة يتم بناء على �أ�س�س جتارية.
فيما عدا ما ذكر �أعاله ،ال يوجد حتى تاريخ هذه الن�شرة �أية تعامالت جتارية مع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو مديريها التنفيذيني �أو م�ساهميها �أو �أي من
�أقاربهم ممن لديهم م�صلحة من �أي نوع مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف تلك التعامالت ،و�إ�ضافة �إلى ذلك ،ال توجد �أية �صالحيات تعطي �أيا منهم حق ًا للت�صويت على
تلك التعامالت.

1 1111111العقارات المملوكة للشركة
متتلك ال�شركة �أر�ض رقم ( )6يف حي اخلمرة بجدة حيث يقع م�صنعي الأعمدة احلديدية والأبراج الكهربائية اخلا�صني بال�شركة .وتبلغ قيمتها الدفرتية ( )10.777.630ع�شرة
ماليني و�سبعمائة و�سبعة و�سبعني �ألف و�ستمائة وثالثني ريال �سعودي .وقد مت رهن الأر�ض ل�صالح �صندوق التنمية مقابل قر�ض تو�سعة م�صنع الأعمدة مببلغ ()16.900.000
�ستة ع�شر مليون وت�سعمائة �ألف ريال �سعودي ي�سدد ب�أق�ساط ن�صف �سنوية.

1 1111111العقارات المستأجرة من الشركة
�أبرمت ال�شركة وال�شركة التابعة عدد من عقود االيجار اخلا�صة مب�صانعها ومبقرها الرئي�سي .ويو�ضح اجلدول التايل التفا�صيل الرئي�سية لتلك العقود احلالية التي �أبرمتها
ال�شركة وال�شركة التابعة:

جدول  :148العقارات امل�ست�أجرة من ال�شركة
تاريخ العقد

مبلغ الإيجار ال�سنوي
(بالريال ال�سعودي)

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

مبنى رقم  5401يف مركز ال�ستني التجاري
بالريا�ض حيث يقع مقر ال�شركة وال�شركة
التابعة الرئي�سني.

1417/06/30هـ (املوافق 1996/11/12م)

182.700

�سنة واحدة ،جتدد تلقائي ًا لفرتة
مماثلة ما مل يخطر �أحد الطرفني
الآخر برغبته يف عدم التجديد قبل
ثالثة �أ�شهر من انتهاء املدة الأ�صلية
�أو املجددة.

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

قطعة �أر�ض يف املدينة ال�صناعية الثانية
بالدمام حيث يقع م�صنع الأنابيب ومكاتب
الإدارة.

1428/09/21هـ (املوافق 2007/10/03م)

107.100

تنتهي مدة العقد بتاريخ
1448/11/20هـ (املوافق
2027/04/27م)

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

قطعة �أر�ض يف اجلزء الرابع من املدينة
ال�صناعية بجدة حيث يقع م�صنع االنابيب.

1409/10/29هـ (املوافق 1989/06/04م)

97.600

تنتهي مدة العقد بتاريخ
1454/10/28هـ (املوافق
2033/01/29م)

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

قطعة �أر�ض يف اجلزء الرابع من املدينة
ال�صناعية بجدة حيث يقع م�صنع الهياكل
الفراغية.

1434/12/15هـ (املوافق 2013/10/20م)

44.536

تنتهي مدة العقد بتاريخ
1454/12/15هـ (املوافق
2033/03/16م)

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

قطعة �أر�ض يف اجلزء الرابع من املدينة
ال�صناعية بجدة حيث يقع مبنى �سكن عمال
م�صنع الأنابيب احلديدية وم�صنع الهياكل
الفراغية.

1416/05/05هـ (املوافق 1995/09/30م)

6.000

تنتهي مدة العقد بتاريخ
1441/05/05هـ (املوافق
2019/12/31م)

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

جزء من الأر�ض الواقعة يف املدينة ال�صناعية
للهيئة امللكية يف جبيل وينبع يقع م�صنع
حديد الت�سليح.

1427/04/05هـ (املوافق 2006/05/03م)

985.522

� 35سنة هجرية تنتهي يف
1462/04/05هـ (املوافق
2040/0/17م) وجتدد ب�إرادة
الطرفني.

�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

قطعة �أر�ض يف ميناء ينبع التجاري حيث يقع
مبنى �سكن عمال م�صنع حديد الت�سليح.

1429/08/05هـ (املوافق 2008/08/06م)

100.000

� 5سنوات هجرية جتدد تلقائي ًا لفرتة
�سنتني.

امل�ست�أجر

املوقع ووجهة اال�ستعمال

مدة الإيجار  /تاريخ انتهاء العقد

امل�صدر :ال�شركة

1 1111111األصول غير الملموسة
قامت ال�شركة وال�شركة التابعة بت�سجيل عالمتها التجارية لدى �إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة وال�صناعة ،علم ًا ب�أن ال�شركة وال�شركة التابعة يعتمدان على عالمتهما
التجارية يف جناح �أعمالهم ودعم و�ضعهم التناف�سي يف ال�سوق ،لذا ف�إن عدم مقدرة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة على حماية عالمتها التجارية �أو ا�ضطرارها �إلى اتخاذ �إجراء
قانوين الزم حلمايتها قد ي�ؤثر �سلبي ًا على مقدرتها على ا�ستعمالها مما �سي�ؤثر على �سري �أعمالها ونتائج عملياتها.
كما وجتدر الإ�شارة �إلى ب�أنه لي�س لدى ال�شركة �أو ال�شركة التابعة �أي �أ�صول غري ملمو�سة �أو حقوق ملكية فكرية �أخرى ما عدا عالماتها التجارية كما يف تاريخ الن�شرة.
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ويو�ضح اجلدول التايل التفا�صيل الرئي�سية للعالمات التجارية امل�سجلة من قبل ال�شركة وال�شركات التابعة:

جدول  :149التفا�صيل الرئي�سية للعالمات التجارية امل�سجلة لل�شركة وال�شركة التابعة
تاريخ االنتهاء

رقم الت�سجيل

ا�سم ال�شركة

الفئة

تاريخ الت�سجيل

ال�شركة

6

1436/01/11هـ (املوافق
2014/11/04م)

1446/01/10هـ (املوافق
2024/07/16م)

1436000663

ال�شركة التابعة

6

1436/05/13هـ (املوافق
2015/03/04م)

1446/01/24هـ (املوافق
2024/07/20م)

14360001741

ال�صورة

امل�صدر :ال�شركة وال�شركة التابعة

1 1111111التأمين
حتتفظ ال�شركة و�شركتها التابعة بوثائق الت�أمني التي تغطي خمتلف �أنواع املخاطر املرتبطة ب�أعمالها .وقد �صدرت هذه الوثائق من قبل �شركة التعاونية للت�أمني ،و�شركة املتو�سط
واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين ،و�شركة �إي�س العربية للت�أمني التعاوين .وفيما يلي التفا�صيل الرئي�سية لوثائق الت�أمني التي حتتفظ بها ال�شركة وال�شركة التابعة:

جدول  :150الت�أمني
نطاق فرتة التغطية

نطاق املبالغ امل�ؤمنة

ال�شركة امل�ؤمن عليها

�شركة الت�أمني

نوع التغطية

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

الت�أمني على ال�شحنات
البحرية

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م

حد �أق�صى ( )30.000.000ثالثني مليون ريال �سعودي
لل�شحنة

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

الت�أمني �ضد كافة املخاطر

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م

( )523.712.997خم�سمائة وثالثة وع�شرين مليون
و�سبعمائة واثني ع�شر �ألف وت�سعمائة و�سبعة وت�سعني
ريال �سعودي

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

الت�أمني ال�شامل على
املركبات اخلا�صة

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م

حد �أق�صى للنفقات الطبية الطارئة )250( :مائتان
وخم�سون ريال �سعودي

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

الت�أمني ال�شامل على
املركبات التجارية

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

ت�أمني الأمانة

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م

حد �أق�صى ( )1.700.000مليون و�سبعمائة �ألف ريال
�سعودي

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

الت�أمني على الأموال

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م

حد �أق�صى ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال �سعوي
للنقد يف كل من فروع ال�شركة يف جدة والدمام واملركز
الرئي�سي والنقد املنقول

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

الت�أمني على الأموال

من 2015/10/13م ولغاية 2016/10/12م

حد �أق�صى ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال �سعوي
للنقد يف م�صنع اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية
والنقد املنقول.

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

الت�أمني على الأموال

من 2015/10/13م ولغاية 2016/10/12م

حد �أق�صى ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال �سعوي
للنقد يف م�صنع اليمامة للأعمدة الكهربائية والنقد
املنقول.

حد �أق�صى للرعاية واحلماية من �سحب املركبات:
( )250مائتان وخم�سون ريال �سعودي
حد �أق�صى للم�س�ؤولية �ضد الأطراف الأخرى:
( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال �سعودي
حد �أق�صى للرعاية واحلماية من �سحب املركبات
اخلفيفة )500( :خم�سمائة ريال �سعودي
حد �أق�صى للرعاية واحلماية من �سحب املركبات الثقيلة:
(� )750سبعمائة وخم�سون ريال �سعودي
حد �أق�صى للم�س�ؤولية �ضد الأطراف الأخرى:
( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال �سعودي
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ال�شركة امل�ؤمن عليها

�شركة الت�أمني

نوع التغطية

نطاق فرتة التغطية

نطاق املبالغ امل�ؤمنة

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة املتو�سط واخلليج
للت�أمني و�إعادة الت�أمني
التعاوين

ت�أمني �صحي

من 2015/07/01م ولغاية 2016/06/30م

حد �أق�صى للفرد )500.000( :خم�سمائة �ألف ريال
�سعودي

�شركة اليمامة لل�صناعات
احلديدية

�شركة التعاونية للت�أمني

ت�أمني �ضد اخل�سارة التبعية
لأ�ضرار املمتلكات

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م

( )12.636.500اثني ع�شر مليون و�ستمائة و�ستة
وثالثني �ألف وخم�سمائة ريال �سعودي

�شركة اليمامة حلديد
الت�سليح

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين

الت�أمني ال�شامل على
ال�سيارات

من 2016/01/24م ولغاية 2017/01/23م

(� )440.000أربعمائة و�أربعني �ألف ريال �سعودي

�شركة اليمامة حلديد
الت�سليح

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين

الت�أمني على املمتلكات �ضد
جميع املخاطر

من 2015/04/25م ولغاية 2016/04/24م

(� )462.624.615أربعمائة واثنان و�ستون مليون
و�ستمائة و�أربعة وع�شرون �ألف و�ستمائة وخم�سة ع�شر
ريال �سعودي

�شركة اليمامة حلديد
الت�سليح

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين

الت�أمني املفتوح على
ال�شحن البحري

من 2015/04/01م ولغاية 2016/03/31م

حد �أق�صى للب�ضائع املنقولة بحر ًا)75.000.000( :
خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي.
حد �أق�صى للب�ضائع املنقولة جو ًا)5.000.000( :
خم�سة ماليني ريال �سعودي.
حد �أق�صى للب�ضائع املنقولة بر ًا )1.000.000( :مليون
ريال �سعودي.

امل�صدر :ال�شركة وال�شركة التابعة

ويعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن وثائق الت�أمني هذه توفر غطاء ت�أميني بحدود كافية لل�شركة و�أعمالها ،وتقوم ال�شركة بتجديد وثائق وعقود الت�أمني ب�شكل دوري ل�ضمان وجود
تغطية ت�أمينية ب�شكل م�ستمر.

1 1111111التقاضي
وردت مطالبة مالية من مرافق �إلى ال�شركة التابعة مبوجب عدة خطابات كان �أولها بتاريخ 1435/03/13هـ (املوافق 2014/01/14م) ،مبجموع ( )62.210.864اثنان و�ستني
مليون ومائتني وع�شرة �آالف وثمامنائة و�أربعة و�ستني ريال �سعودي متثل فروق بني كميات ا�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها وكميات اال�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة
خالل الأعوام ما بني 2012م2014-م .وقد تو�صلت ال�شركة التابعة �إلى اتفاق مع مرافق خلف�ض كمية اال�ستهالك املتفق عليها يف منت االتفاقية للأعوام القادمة كي تتنا�سب
مع كميات اال�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة وذلك مبوجب ملحق تعديلي التفاقية توفري اخلدمات �أبرم بتاريخ 1436/11/17هـ (املوافق 2015/09/01م) بحيث يكون ذلك
التعديل �ساري املفعول ب�أثر رجعي بدء ًا من يناير 2014م ،وبالتايل مت تخفي�ض مبلغ املطالبة امل�ستحق عن عام 2014م من ( )21.846.595واحد وع�شرين مليون وثمامنائة
و�ستة و�أربعني �ألف وخم�سمائة وخم�سة وت�سعني ريال �سعودي �إلى ( )9.755.484ت�سعة ماليني و�سبعمائة وخم�سة وخم�سني �ألف و�أربعمائة و�أربعة وثمانني ريال �سعودي والذي
مت �سداده من قبل ال�شركة التابعة ،يف حني تبقى مبالغ الفروقات للعامني 2012م و2013م (�أي مبلغ �إجمايل قدره (� )40.364.269أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف
ومائتني وت�سعة و�ستني ريال �سعودي) غري مدفوعة .وتعترب ال�شركة التابعة �أن تلك املبالغ الإ�ضافية غري متوجب دفعها بحيث �أن عدم ا�ستهالكها للكميات املتفق عليها ناجت عن
تق�صري من قبل مرافق يف توفري الطاقة الكهربائية الالزمة مل�شاريع التو�سعة اخلا�صة بال�شركة التابعة بالإ�ضافة �إلى عدم حتديد موعد ثابت لذلك .وال تزال املطالبة حالي ًا قيد
املناق�شة والدرا�سة وفق ًا لالتفاقية املربمة بني الطرفني.
وقد تعهد م�ساهمو ال�شركة التابعة وم�ساهمي ال�شركة الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول رقم ":45هيكل ملكية ال�شركاء يف ال�شركة التابعة" من هذه الن�شرة نيابة عن ال�شركة التابعة،
ك ًال ح�سب ح�صته احلالية يف ر�أ�س مال ال�شركة التابعة ،بتحمل جميع االلتزامات التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل عن مطالبات مرافق التي ما زالت قيد املناق�شة والدرا�سة (والبالغ
قدرها (� )40.364.269أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني وذلك عن العامني 2012م و2013م) .كما تعهد امل�ساهمون البائعون الواردة �أ�سما�ؤهم
يف اجلدول رقم ":28ن�سب ملكية امل�ساهمني البائعني قبل وبعد عملية االكتتاب بالأ�سهم" من هذه الن�شرة (بالن�سبة مل�ساهمة ال�شركة يف ال�شركة التابعة والبالغة  )%72.5نيابة
عن ال�شركة ،ك ًال ح�سب ح�صته احلالية يف ر�أ�س مال ال�شركة ،بتحمل جميع االلتزامات التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل عن مطالبات مرافق التي ما زالت قيد املناق�شة والدرا�سة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مبوجب �أحكام دليل تقدمي اخلدمة الكهربائية املعتمد من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج ،ال ي�سمح ملقدم خدمة �أن يف�صل اخلدمة الكهربائية
بعد تقدمي امل�ستهلك ل�شكوى �ضد مقدم اخلدمة.
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ً
أعماال شبيهة ألعمال
1 1111111مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة يف شركات أو مؤسسات أخرى تمارس
الشركة
ي�شارك عدد ًا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن طريق ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة �أو امل�ساهمة يف ر�أ�س مال �شركات �أو م�ؤ�س�سات متار�س �أعما ًال �شبيهة لأعمال ال�شركة .ويو�ضح
اجلدول �أدناه معلومات عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بخ�صو�ص م�شاركتهم كما يف تاريخ هذه الن�شرة يف �شركات �أو م�ؤ�س�سات متار�س �أعما ًال �شبيهة لأعمال ال�شركة.

جدول � :151أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ي�شاركون يف �شركات �أو م�ؤ�س�سات متار�س �أعما ًال �شبيهة لأعمال ال�شركة عن طريق ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة �أو
امل�ساهمة يف ر�أ�س املال:
�شركة �أخرى ذات عالقة بع�ضو
جمل�س الإدارة

�صفة الع�ضو بال�شركة ذات
العالقة
مالك
(ملكية
مبا�شرة)

ع�ضو جمل�س
�إدارة/مدير

الكيان القانوين
لل�شركة ذات
العالقة

طبيعة �أعمال ال�شركة ذات العالقة

هل تناف�س �أعمال ال�شركة؟

�سعد �إبراهيم املعجل
�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شرقية

نعم

نعم

�شركة م�ساهمة
عامة

ال�شركة العربية للأنابيب

نعم

نعم

�شركة م�ساهمة
عامة

تعمل ال�شركة يف جمموعة من الن�شاطات ،وتت�ضمن
�أن�شطتها الرئي�سية التايل:
•�إنتاج الإ�سمنت ب�أنواعه.
•�إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي
بجميع �أنواعه.
•جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة
مبا يف ذلك ا�ستريادها وت�صديرها للخارج.

ال  -حيث �أن ن�شاطات �شركة �إ�سمنت املنطقة
ال�شرقية تقوم على �أعمال الت�صنيع ملنتجات
الإ�سمنت بكافة �أنواعه ،وحيث �أن ال�شركة
ال متار�س �أي ن�شاطات جتارية تخت�ص مبثل
منتجات �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شرقية
لذلك فهي ال تعترب مناف�سة لل�شركة كما يف
تاريخ هذه الن�شرة.

•�إدارة وت�شغيل و�صيانة املن�ش�آت ال�صناعية
املكملة لغر�ض ال�شركة.
تعمل ال�شركة يف جمموعة من الن�شاطات تت�ضمن
�أن�شطتها الرئي�سية التايل:
•�إنتاج وت�سويق �أنابيب ال�صلب امللحومة طوي ًال
واملطلية خلطوط الأنابيب.
•ثني وت�شكيل وت�سنني الأنابيب.
•تغليف الأنابيب من اخلارج والداخل.

ال  -حيث �أن ن�شاطات ال�شركة العربية
للأنابيب تقوم على �أعمال الت�صنيع
ملنتجات الأنابيب امللحومة طولي ًا املخ�ص�صة
لال�ستخدام يف م�شاريع النفط والغاز واملياه
على خالف منتجات ال�شركة التي ت�ستخدم يف
جماالت �أخرى.

•القيام بالأعمال التجارية من بيع و�شراء
الأنابيب وملحقاتها وم�ستلزماتها.
•تنفيذ �أعمال متديد خطوط الأنابيب.
•مقاوالت ال�صيانة والت�شغيل املرتبطة ب�أعمالها.
�شركة اخلزف ال�سعودي

نعم

نعم

�شركة م�ساهمة
عامة

تتمثل الن�شاطات الرئي�سية لل�شركة يف �إنتاج وبيع
املنتجات اخلزفية و�سخانات املياه ومكوناتهما
وا�سترياد ما يتطلبه ذلك من معدات و�آالت ومواد
مكملة.

ال – حيث ن�شاطات �شركة اخلزف ال�سعودي
تقوم على �إنتاج املنتجات اخلزفية و�سخانات
املياه فهي ال تعترب مناف�سة لل�شركة.

�شركة �صناعات الرباليت
ال�سعودية

نعم

ال

�شركة م�ساهمة
مقفلة

تعمل ال�شركة يف جمال �إنتاج الرباليت املمدد متعدد
اال�ستخدام والبلوك من الرباليت وتربة زراعية
جاهزة لال�ستخدام و�صناعة التعدين وا�ستخراج
املواد الأولية و�أعمال املناجم.

ال  -حيث �أن ن�شاطات �شركة �صناعات
الرباليت ال�سعودية تعمل يف �إنتاج الرباليت
والرتبة الزراعية اجلاهزة و�صناعة التعدين
و�أعمال املناجم ،وحيث �أن ال�شركة ال متار�س
�أي ن�شاطات جتارية تخت�ص مبثل منتجات
�شركة �صناعات الرباليت ال�سعودية لذلك
فهي ال تعترب مناف�سة لل�شركة كما يف تاريخ
هذه الن�شرة.

ال�شركة املتحدة لل�صناعات
التعدينية

نعم

ال

�شركة م�ساهمة
مقفلة

تعمل ال�شركة يف جمموعة من الن�شاطات تت�ضمن
�أن�شطتها الرئي�سية التايل:

ال  -حيث �أن ن�شاطات ال�شركة املتحدة
لل�صناعات التعدينية تقوم على �أعمال
الت�صنيع ملنتجات الألواح والفوا�صل اجلب�سية
وجب�س البودرة والبالطات ال�سقفية والألواح
الإ�سمنتية لذلك ال تعترب مناف�سة لل�شركة كما
يف تاريخ هذه الن�شرة.

•�إنتاج �ألواح وفوا�صل جب�سيه.
•�إنتاج جب�س البودرة.
•�إنتاج البالطات اجلب�سية ال�سقفية.
•�إنتاج الألواح الإ�سمنتية.
•جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد اخلام
امل�ستخرجة بطريقة التعدين.
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�شركة �أخرى ذات عالقة بع�ضو
جمل�س الإدارة

�صفة الع�ضو بال�شركة ذات
العالقة
مالك
(ملكية
مبا�شرة)

ع�ضو جمل�س
�إدارة/مدير

الكيان القانوين
لل�شركة ذات
العالقة

طبيعة �أعمال ال�شركة ذات العالقة

هل تناف�س �أعمال ال�شركة؟

�شركة اخلرب لتطوير امل�شاريع

نعم

ال

�شركة م�ساهمة
مقفلة

تطوير امل�شاريع ال�صناعية واال�ستثمار فيها.

ال – حيث �أن ن�شاط �شركة اخلرب لتطوير
امل�شاريع هو تطوير امل�شاريع ال�صناعية
واال�ستثمار فيها فهي ال تعترب مناف�سة
لل�شركة.

�شركة م�صانع اليمامة للجرانيت
والرخام

نعم

ال

�شركة م�ساهمة
مقفلة

جتارة اجلملة والتجزئة يف اجلرانيت والرخام
واحلجر و�إقامة امل�شروعات ال�صناعية.

ال – حيث �أن ن�شاط �شركة م�صانع اليمامة
للجرانيت والرخام جتارة اجلملة والتجزئة
يف اجلرانيت والرخام فهي ال تعترب مناف�سة
لل�شركة.

�شركة اخلليج لل�سبائك املعدنية

نعم

ال

�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة

الأعمال الرئي�سية لل�شركة هي �إنتاج الفري �سليكون
والفري منجنيز و�سيلكون املنجنيز ومعدن ال�سليكون.

ال – حيث �أن ن�شاط �شركة اخلليج لل�سبائك
املعدنية هي �إنتاج الفري �سليكون واملنجنيز
ومعدن ال�سليكون فهي ال تعترب مناف�سة
لل�شركة.

�شركة الإ�سمنت الأبي�ض (�إ�سمنت
الريا�ض)

نعم

ال

�شركة م�ساهمة
مقفلة

�إنتاج �إ�سمنت عادى وبورتالندي ومقاوم وجتارة
اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة ومواد البناء

ال – حيث �أن ن�شاط �شركة الإ�سمنت الأبي�ض
(�إ�سمنت الريا�ض) �إنتاج الإ�سمنت وجتارة
اجلملة والتجزئة ملنتجات ال�شركة ومواد
البناء وت�أ�سي�س �شركات خا�صة ب�صيانة
امل�صانع فهي ال تعترب مناف�سة لل�شركة.

اخلليجية املتحدة للت�صنيع/
يوجك البحرين

نعم

ال

�شركة م�ساهمة
عامة

وت�أ�سي�س �شركات اخلدمات ال�صناعية بغر�ض توفري
ال�صيانة و�إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت ومتلك
الأرا�ضي والعقارات وبراءات االخرتاع.
ت�أ�سي�س وامتالك وامل�شاركة يف م�شاريع و�شركات
�صناعية يف دول اخلليج العربية �أهمها م�شروع
ال�سبائك املعدنية يف اجلبيل وم�شروع �أمالح
ال�صوديوم �سولفايت وم�شروع ال�صناعات الريا�ضية
القيام ب�أعمال ال�صيانة والت�شغيل ال�صناعي والقيم
بن�شاطات جتارية وت�سويقية خلدمة الأغرا�ض
ال�صناعية.

ال – حيث �أن ن�شاط ال�شركة اخلليجية
للت�صنيع تقوم على م�شروع ال�سبائك املعدنية
و�أمالح ال�صوديوم وال�صناعات الريا�ضية
فهي ال تعترب مناف�سة لل�شركة.

رائد �إبراهيم املديهيم
�شركة م�صدر ملواد البناء

ال

نعم

�شركة م�ساهمة
مقفلة

تعمل ال�شركة يف جمال ا�سترياد وت�صدير وجتارة
اجلملة والتجزئة يف مواد البناء املختلفة من خالل
ن�شاطها الأ�سا�سي يف جتارة احلديد والأخ�شاب
ومن خالل �شركاتها التابعة يف جتارة مواد النجارة
كامل�سكات والأقفال واملواد ال�صناعية كاملثبتات
والرباغي والعوازل والعدد والأدوات امل�ستخدمة يف
�أعمال النجارة واحلدادة.

ال  -حيث �أن ن�شاط �شركة م�صدر ملواد
البناء كله ن�شاط جتاري ولي�س ت�صنيعي بل
على العك�س من ذلك ف�إن �شركة اليمامة
لل�صناعات احلديدية تعترب مكملة لأعمال
�شركة م�صدر ملواد البناء كون �شركة م�صدر
ت�شرتي بع�ض املنتجات اخلا�صة ب�أعمالها
من �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية
على �أ�س�س جتارية بحتة وخ�صو�ص ًا بع�ض
منتجات املوا�سري والأنابيب احلديدية
والفوارغ وق�ضبان ولفات حديد الت�سليح لذلك
فال تعترب �شركة م�صدر ملواد البناء مناف�سة
لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

�شركة بوان

ال

نعم

�شركة م�ساهمة
عامة

تعمل ال�شركة مبثابة �شركة قاب�ضة ملجموعة �شركات
تت�ضمن �أن�شطتها الرئي�سية التايل:

ال  -حيث �أن ن�شاطات �شركة بوان يف الوقت
احلايل تقوم على �أعمال الت�صنيع للمنتجات
املعدنية واخل�شبية واخلر�سانية والكهربائية،
والتي ال ت�شابه تلك التي تقوم بها �شركة
اليمامة لل�صناعات احلديدية �إال �أنها
مرخ�صة بالقيام ب�أن�شطة قد ت�شابه تلك التي
تقوم بها �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية
لذلك ال تعترب مناف�سة لل�شركة كما يف تاريخ
هذه الن�شرة.

•ت�صنيع جمموعة متنوعة من املنتجات املعدنية.
•ت�صنيع جمموعة متنوعة من املنتجات
اخل�شبية.
•ت�صنيع جمموعة متنوعة من املنتجات
اخلر�سانية.
•ت�صنيع جمموعة متنوعة من املنتجات
الكهربائية.
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�شركة �أخرى ذات عالقة بع�ضو
جمل�س الإدارة

�صفة الع�ضو بال�شركة ذات
العالقة

الكيان القانوين
لل�شركة ذات
العالقة

مالك
(ملكية
مبا�شرة)

ع�ضو جمل�س
�إدارة/مدير

ال�شركة املتحدة لل�صناعات
التعدينية

ال

نعم

�شركة م�ساهمة
مقفلة

�شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية

نعم

نعم

�شركة م�ساهمة
عامة

ال�شركة العربية للأنابيب

نعم

ال

�شركة م�ساهمة
عامة

�شركة �إ�سمنت البادية ـ �سوريا

ال

نعم

�شركة م�ساهمة
عامة

�شركة املهيدب للمقاوالت

ال

نعم

�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة

�شركة �إ�سمنت ال�سوي�س (م�صر)

ال

نعم

�شركة م�ساهمة
عامة

�شركة �إ�سمنت ال�شمالية
(الأردن)

ال

نعم

�شركة م�ساهمة
عامة

طبيعة �أعمال ال�شركة ذات العالقة

تعمل ال�شركة يف جمموعة من الن�شاطات تت�ضمن
�أن�شطتها الرئي�سية التايل:
•�إنتاج �ألواح وفوا�صل جب�سية.
•�إنتاج جب�س البودرة.
•�إنتاج البالطات اجلب�سية ال�سقفية.
•�إنتاج الألواح الإ�سمنتية.

هل تناف�س �أعمال ال�شركة؟

ال  -حيث �أن ن�شاطات ال�شركة املتحدة
لل�صناعات التعدينية تقوم على �أعمال
الت�صنيع ملنتجات الألواح والفوا�صل اجلب�سية
وجب�س البودرة والبالطات ال�سقفية والألواح
الإ�سمنتية لذلك ال تعترب مناف�سة لل�شركة كما
يف تاريخ هذه الن�شرة.

• جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد اخلام
امل�ستخرجة بطريقة التعدين.
تعمل ال�شركة يف جمموعة من الن�شاطات تت�ضمن
�أن�شطتها الرئي�سية التايل:
•�إنتاج الإ�سمنت ب�أنواعه.
•�إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي
بجميع �أنواعه.
•جتارة اجلملة والتجزئة يف منتجات ال�شركة
مبا يف ذلك ا�ستريادها وت�صديرها للخارج.

ال  -حيث �أن ن�شاطات �شركة �إ�سمنت املنطقة
ال�شمالية تقوم على �أعمال الت�صنيع ملنتجات
الإ�سمنت بكافة �أنواعه ،وحيث �أن �شركة
اليمامة ال متار�س �أي ن�شاطات جتارية تخت�ص
مبثل منتجات �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شمالية
لذلك فهي ال تعترب مناف�سة لل�شركة كما يف
تاريخ هذه الن�شرة.

•�إدارة وت�شغيل و�صيانة املن�ش�آت ال�صناعية
املكملة لغر�ض ال�شركة.
تعمل ال�شركة يف جمموعة من الن�شاطات تت�ضمن
�أن�شطتها الرئي�سية التايل:
•�إنتاج وت�سويق �أنابيب ال�صلب امللحومة طولي ًا
واملطلية خلطوط الأنابيب.
•ثني وت�شكيل وت�سنيني الأنابيب.
•تغليف الأنابيب من اخلارج والداخل.

ال  -حيث �أن ن�شاطات ال�شركة العربية
للأنابيب تقوم على �أعمال الت�صنيع
ملنتجات الأنابيب امللحومة طولي ًا املخ�ص�صة
لال�ستخدام يف م�شاريع النفط والغاز واملياه
على خالف منتجات ال�شركة التي ت�ستخدم يف
جماالت �أخرى.

•القيام بالأعمال التجارية من بيع و�شراء
الأنابيب وملحقاتها وم�ستلزماتها.
•تنفيذ �أعمال متديد خطوط الأنابيب.
•مقاوالت ال�صيانة والت�شغيل املرتبطة ب�أعمالها.
تعمل ال�شركة يف جمموعة من الن�شاطات تت�ضمن
�أن�شطتها الرئي�سية التايل:
•�إنتاج الإ�سمنت ب�أنواعه.

ال حيث �أن �شركة �إ�سمنت البادية (�سوريا)
متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة وال
تتعلق بن�شاطها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

•�إدارة وت�شغيل م�صانع الإ�سمنت البورتالندي
بجميع �أنواعه.
تعمل ال�شركة يف جمموعة من ن�شاطات املقاوالت
تت�ضمن �أن�شطتها الرئي�سية التايل:
م�شاريع الهند�سة واملباين العامة واملياه وال�صرف
ال�صحي والتوريد والبناء.

ال حيث �أن �شركة املهيدب للمقاوالت متار�س
�أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة وال تتعلق
بن�شاطها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

يت�ضمن ن�شاطها الرئي�سي التايل:

ال حيث �أن �شركة �إ�سمنت ال�سوي�س (م�صر)
متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة وال
تتعلق بن�شاطها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

يت�ضمن ن�شاطها الرئي�سي التايل:

ال حيث �أن �شركة �إ�سمنت ال�شمال (الأردن)
متار�س �أعما ًال خمتلفة عن �أعمال ال�شركة وال
تتعلق بن�شاطها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

�إنتاج الإ�سمنت.

�إنتاج الإ�سمنت.

علي �صالح الدخيل
ال�شركة املتحدة لل�صناعات
التعدينية

ال

نعم

�شركة م�ساهمة
مقفلة

�إنتاج الألواح والبالطات اجلب�سية.
�إنتاج بودرة اجلب�س.

ال يعترب ن�شاط ال�شركة مناف�س لل�شركة و�إمنا
ت�شرتك معها بقطاع البناء والت�شييد.

�إنتاج الألواح الإ�سمنتية.
جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد اخلام امل�ستخرجة
بالتعدين.
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�شركة �أخرى ذات عالقة بع�ضو
جمل�س الإدارة

�صفة الع�ضو بال�شركة ذات
العالقة

الكيان القانوين
لل�شركة ذات
العالقة

مالك
(ملكية
مبا�شرة)

ع�ضو جمل�س
�إدارة/مدير

�شركة اليمامة للجرانيت
والرخام

ال

نعم

�شركة م�ساهمة
مقفلة

�شركة الإن�شاء والتعمري للتجارة
وال�صناعة

نعم

نعم

�شركة م�ساهمة
مقفلة

ال�شركة العاملية لو�سائل الإعالن

نعم

ال

�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة

�شركة اخلزف للأنابيب

نعم

نعم

�شركة م�ساهمة
مقفلة

طبيعة �أعمال ال�شركة ذات العالقة

�إنتاج كتل والواح اجلرانيت والرخام واحلجر
الطبيعي.

هل تناف�س �أعمال ال�شركة؟

ال يعترب ن�شاط ال�شركة مناف�س لل�شركة و�إمنا
ت�شرتك معها بقطاع البناء والت�شييد.

ا�سترياد وت�صدير وجتارة املعدات اخلا�صة بالرخام
واجلرانيت.
ا�سترياد وت�صدير الرخام واحلجر الطبيعي واملنتجات
املرتبطة بها.
مقاوالت عامة.
�إنتاج اخلر�سانة اجلاهزة.

ال يعترب ن�شاط ال�شركة مناف�س لل�شركة و�إمنا
ت�شرتك معها بقطاع البناء والت�شييد.

�إنتاج اخلر�سانة امل�سبقة ال�صنع.
جتارة مواد البناء.
ور�ش حدادة وجنارة.
•خدمات الت�سويق حل�ساب الغري.

ال يعترب ن�شاط ال�شركة مناف�س لل�شركة.

•جتارة اجلملة والتجزئة يف الأجهزة وال�شا�شات
الإلكرتونية.
•ت�صنيع الأنابيب الفخارية والبال�ستيكية.

ال يعترب ن�شاط ال�شركة مناف�س لل�شركة.

مهنا بن عبداهلل املهنا
جمموعة املهنا للحديد

نعم

نعم

م�ؤ�س�سة فردية

•جتارة اجلملة والتجزئة يف احلديد وا�سترياده
وت�صديره.

ال يعترب ن�شاط ال�شركة مناف�س لل�شركة.

وال ي�شارك حممد بن �أحمد ال�سعدي �أو حممد بن عبداهلل القويز يف �شركات �أو م�ؤ�س�سات متار�س �أعما ًال �شبيهة قد تعترب مناف�سة لأعمال ال�شركة عن طريق ع�ضويتهم يف جمل�س
الإدارة �أو امل�ساهمة يف ر�أ�س املال.
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1212وصف األسهم
األسهم

تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلال الأخرية ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي
النظامي ولو بلغ حده الأق�صى ،وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة؛ ف�إذا متلكه عدة �أ�شخا�ص وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق
املخت�صة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
نقل ملكية األسهم

يخ�ضع تداول الأ�سهم للوائح التي حتكم ال�شركات املدرجة يف تداول ويعترب تداول �أو نقل ملكية الأ�سهم مبا يخالف هذه اللوائح باط ًال .و�سيخ�ضع امل�ساهمون البائعون لفرتة
احلظر املعرفة يف ق�سم "ملخ�ص االكتتاب" من هذه الن�شرة والتي يحظر عليهم خاللها الت�صرف ب�أي من الأ�سهم التي ميلكونها.
تداول األسهم

الأ�سهم قابلة للتداول مبوجب الأنظمة والقوانني املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية يف هذا اخل�صو�ص ،وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم التي تعطى مقابل احل�ص�ص
العينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون �أو الأ�سهم اململوكة لل�شركاء يف ال�شركة املحولة قبل ن�شر امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن (� )2سنتني كاملتني ال تقل
كل منها عن ( )12اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة �أو �صدور قرار املوافقة على حتويل ال�شركة.
حقوق المساهمين

مبوجب املادة ( )108من نظام ال�شركات احلايل مينح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بال�سهم ،وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر
توزيعها ،واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها ،واحلق
بالت�صرف يف الأ�سهم ،وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرارات
جمعيات امل�ساهمني ،وذلك بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات احلايل ،ووفقا لأحكام نظام ال�شركات احلايل ف�إنه ال يوجد �أية �أحكام متنح امل�ساهمني يف ال�شركات
امل�ساهمة حق طلب ا�سرتداد �أ�سهمهم �أو �إعادة �شرائها من قبل ال�شركة.
الجمعيات العامة للمساهمين

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة .ولكل م�ساهم حائز لـ ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل حق
ح�ضور اجلمعية العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومن غري موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص
اجلمعية العامة العادية ،وذلك بال�شروط والأو�ضاع نف�سها املقررة للجمعية الأخرية .هذا وبا�ستثناء ما ذكر مما تخت�ص به اجلمعية العامة غري العادية ،ف�إن اجلمعية العامة
العادية تخت�ص بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل الـ(� )6ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية
�أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
دعوة الجمعيات العامة

تنعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني ميثل  %5من ر�أ�س املال على الأقل .وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة قبل املوعد املحدد
لالنعقاد بخم�سة وع�شرون يوم ًا على الأقل ،وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال ،وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة
خالل املدة املحددة للن�شر.
نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجهت الدعوة �إلى اجتماع
ثانٍ يعقد خالل ثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة املتعلقة ب�إنعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني من النظام الأ�سا�سي ويعترب
االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
نصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجهت الدعوة
�إلى اجتماع ثانٍ  ،بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة املتعلقة ب�إنعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني من النظام الأ�سا�سي ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من
امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
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حقوق التصويت

حت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ،وت�صدر القرارات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املتمثلة فيها،
ومع ذلك ف�إنه �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو مزايا خا�صة ف�إنه ي�شرتط موافقة �أغلبية املكتتبني ب�أ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما
اكتتب به مقدمو احل�ص�ص العينية �أو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة ،وال يكون له�ؤالء ر�أي يف هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية .ويتم اتباع �أ�سلوب الت�صويت
الرتاكمي يف تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع
�إال �إذا كان القرار متعلقا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال� ،أو ب�إطالة مدة ال�شركة� ،أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها� ،أو باندماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة
�أخرى؛ ففي هذه الأحوال ال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية ،تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة ب�إعالن حتول ال�شركة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة
غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
حل الشركة

عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي �أو �أكرث وحتدد
�صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفي �أو امل�صفني .وبعد �سداد كافة االلتزامات املالية املرتتبة على ال�شركة ،يتم توزيع فائ�ض مبلغ الت�صفية – �إن
وجد – على امل�ساهمني يف ال�شركة بن�سبة ملكية كل منهم.
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1313التعهد بتغطية االكتتاب
1 113113متعهد التغطية
تعهدت الريا�ض املالية مبوجب اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة مع ال�شركة وامل�ساهمون البائعون بتغطية كامل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب والبالغ عددها ()15.245.000
خم�سة ع�شر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي متثل جميع الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ب�سعر اكتتاب قدره ( )36ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
الريا�ض املالية
�ص.ب ،21116 .الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4865695 :
الفاك�س+966 11 2826823 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadcapital.com :
الربيد الإلكرتوينpittsburgh@riyadcapital.com :

1 113113ملخص أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية
طبق ًا ل�شروط و�أحكام اتفاقية تغطية االكتتاب ،ف�إنه:
�أ -يتعهد امل�ساهمون البائعون وال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ب�أنهم �سيقومون يف �أول يوم عمل يلي تاريخ موافقة هيئة ال�سوق املالية على تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بعد انتهاء
فرتة االكتتاب مبا يلي:



بيع وتخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب للمكتتبني التي قبلت طلبات اكتتابهم لدى اجلهات امل�ستلمة؛ و�/أو
بيع وتخ�صي�ص �أي �أ�سهم مطروحة مل يتم �شرائها من قبل املكتتبني من �شريحة الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم �إلى متعهد التغطية.

ب -يتعهد متعهد التغطية للم�ساهمني البائعني يف تاريخ التخ�صي�ص ب�أن ي�شرتي تلك الأ�سهم من �أ�سهم االكتتاب التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات
املكتتبة الذين قبلت طلباتهم ،وقد تعهدت ال�شركة وامل�ساهمون البائعون مل�صلحة متعهد التغطية ب�أنهم ملتزمون بجميع ما ورد يف هذه الن�شرة وجميع �شروط اتفاقية التعهد
بالتغطية.
ج -يتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من �إجمايل متح�صالت االكتتاب.
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1414مصاريف االكتتاب
�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون كافة التكاليف املتعلقة باالكتتاب والتي من املتوقع �أن تبلغ حوايل ( )31مليون ريال �سعودي حيث �سيتم خ�صمها من �إجمايل متح�صالت
االكتتاب البالغة ( )548٫820٫000مليون ريال �سعودي ،وتت�ضمن م�صاريف االكتتاب �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب وم�ست�شار العناية املهنية املايل
وم�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املتعلقة باالكتتاب.
هذا ويجدر الذكر �أن ال�شركة لن تتحمل �أي من امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب و�إمنا �سيتم خ�صمها من متح�صالت االكتتاب و�سيقوم امل�ساهمون البائعون ب�سداد م�صاريف
االكتتاب التي حتملتها ال�شركة عنهم فور االنتهاء من عملية االكتتاب.
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1515اإلعفاءات
مل تقدم ال�شركة �أو امل�ست�شار املايل ب�أي طلب لهيئة ال�سوق املالية لإعفائهما من � ٍأي من متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1616أحكام وشروط االكتتاب
تقدمت ال�شركة بطلب الت�سجيل وقبول الإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة يف اململكة ومتت املوافقة على هذه الن�شرة وكافة امل�ستندات امل�ؤيدة
التي طلبتها الهيئة .وقد مت احل�صول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم مبا يف ذلك:
1.1قرار جمل�س �إدارة ال�شركة ال�صادر بتاريخ 1436/05/10هـ (املوافق 2015/03/01م).
2.2موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم لالكتتاب العام املعلن عنها على موقع هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1437/06/19هـ (املوافق 2016/03/28م).
يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط و�أحكام االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب ،حيث �أن التوقيع على منوذج طلب االكتتاب وت�سليمه �إلى اجلهة
امل�ستلمة يعترب مبثابة �إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.
االكتتاب

يتكون االكتتاب من ( )15.245.000خم�سة ع�شرة مليون ومائتني وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم
الواحد متثل  %30ثالثون باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة ،والتي يتم طرحها ب�سعر ( )36ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وبقيمة �إجمالية قدرها ( )548٫820٫000مليون ريال
�سعودي ،ويقت�صر االكتتاب على ال�شريحتني التاليتني:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات من �ضمنها �صناديق ا�ستثمار .ويبلغ عدد الأ�سهم التي �سيتم تخ�صي�صها للم�ؤ�س�سات املكتتبة
( )15.245.000خم�سة ع�شر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي متثل ( )%100مائة باملائة من �أ�سهم االكتتاب ،علم ًا ب�أنه يف حال قيام املكتتبني الأفراد (املعرفني
بال�شريحة (ب) �أدناه) باالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،ويحق ملدير �سجل االكتتاب للم�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة
للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى ( )10.671.500ع�شرة ماليني و�ستمائة وواحد و�سبعني �ألف وخم�سمائة �سهم ًا متثل (� )%70سبعني باملائة من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب .و�سيتم
تخ�صي�ص ن�سبة ( )%90ت�سعني باملائة من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ل�صناديق اال�ستثمار ،على �أن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات الأخرى
بكامل الن�سبة املتبقية (�أي ما يعادل  )%10ع�شرة �أو يف حال عدم اكتتاب �صناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�ص�صة لهم (�أي ما يعادل .)%90
ق�صر من زوج غري �سعودي ،حيث
ال�شريحة (ب) :املكتتبون الأفراد :وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها؛ �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت
القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .و�سيتم تخ�صي�ص (� )4.573.500أربعة ماليني وخم�سمائة وثالثة و�سبعني �ألف وخم�سمائة �سهم ًا من �أ�سهم
االكتتاب كحد �أق�صى مبا يعادل ( )%30ثالثني باملائة من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب للمكتتبني الأفراد .ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني الأفراد بكامل عدد �أ�سهم
االكتتاب املخ�ص�صة لهم ،فيحق ملدير �سجل االكتتاب – بعد احل�صول على موافقة الهيئة – تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتبني الأفراد لتتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي
مت االكتتاب فيها من قبل ه�ؤالء املكتتبني.
طريقة االكتتاب باألسهم المطروحة

ينبغي على مقدمي طلبات االكتتاب توقيع وتقدمي طلباتهم ل�شراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف الأوقات والتواريخ املحددة ووفق الآلية املن�صو�ص عليها لكل �شريحة يف منوذج
طلب االكتتاب .ويعترب �أي طلب اكتتاب موقع ومقدم من املكتتب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة مبثابة اتفاقية قانونية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب.
ميتلك امل�ساهمون البائعون حالي ًا ( %)100مائة باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة ،و�ستكون ملكيتهم لـ (� %)70سبعني باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة بعد انتهاء االكتتاب .وميكن
للمكتتبني احل�صول على ن�سخة من ن�شرة الإ�صدار الرئي�سية ومنوذج طلب االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة التالية:
اجلهات امل�ستلمة
م�صرف الراجحي
�شارع العليا
�ص .ب 28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
طريق املعذر
�ص ب 56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+996 11 4042222 :
فاك�س+966 11 4042311 :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
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اجلهات امل�ضتلمة
بنك �لريا�س
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س .ب� 22622 .لريا�س 11614
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4013030 :
فاك�س+996 11 4042618 :
�لربيد �الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
جمموعة �سامبا �ملالية
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س .ب� 833 .لريا�س 11421
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4774770 :
فاك�س+996 11 4799402 :
�لربيد �الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.samba.com :
�لبنك �الأهلي �لتجاري
طريق �مللك عبد�لعزيز
�س .ب 3555 .جدة 21481
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4787877 :
فاك�س+996 11 4730417 :
�لربيد �الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alahli.com :
�لبنك �لعربي �لوطني
�سارع �مللك في�سل
�س .ب� 56921 .لريا�س 11564
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
هاتف+996 11 4029000 :
فاك�س+996 11 4027747 :
�لربيد �الإلكرتوينabinayba@anb.com.sa :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.anb.com.sa :

فترة االكتتاب وشروطه

�ستبد�أ �جلهات �مل�ستلمة يف ��ستالم مناذج طلب �الكتتاب لالأفر�د يف فروعها يف كافة �أنحاء �ململكة �لعربية �ل�سعودية بدء ً� من يوم �الأربعاء 1437/07/20هـ (�ملو�فق
2016/04/27م) ولغاية يوم �لثالثاء 1437/07/26هـ (�ملو�فق 2016/05/03م) .وعند توقيع وت�سليم منوذج طلب �الكتتاب ،تقوم �جلهة �مل�ستلمة بختم �لنموذج وتقدمي ن�سخة
منه �إلى مقدم �لطلب .يف حالة عدم �كتمال �أو عدم �سحة �ملعلومات �ملقدمة يف منوذج طلب �الكتتاب �أو مل يتم ختمه من قبل �جلهة �مل�ستلمة ،يعترب منوذج طلب �الكتتاب الغي ًا.
يجب على �ملكتتب حتديد عدد �الأ�سهم �لتي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف منوذج طلب �الكتتاب ،بحيث يكون �إجمايل مبلغ �الكتتاب هو حا�سل �سرب عدد �الأ�سهم �ملطلوب
�الكتتاب فيها ب�سعر �لعر�س �لبالغ ( )36ريال �سعودي لل�سهم.
لن يقبل لالأفر�د �الكتتاب باأقل من ( )10ع�سرة �أ�سهم �أو بك�سور �الأ�سهم ،و�أي �كتتاب يف �الأ�سهم فوق ذلك ،يجب �أن يكون مب�ساعفات هذ� �لرقم ،فيما يكون �حلد �الأق�سى
لالكتتاب هو ( )250.000مائتني وخم�سني �ألف �سهم ًا من �الأ�سهم �ملطروحة.
يجب تقدمي طلب �الكتتاب خالل فرتة �الكتتاب مرف ًقا بامل�ستند�ت �لتالية ،ح�سبما ينطبق �حلال ،وعلى �جلهات �مل�ستلمة مطابقة �ل�سور مع �لن�سخ �الأ�سلية ،ومن ثم �إعادة
�لن�سخ �الأ�سلية �إلى �ملكتتب:








�أ�سل و�سورة بطاقة �الأحو�ل �ملدنية (للمكتتب �لفرد).
�أ�سل و�سورة �سجل �الأ�سرة (عندما يكون �الكتتاب بالنيابة عن �أفر�د �الأ�سرة).
�أ�سل و�سورة �سك �لوكالة �ل�سرعية (عندما يكون �الكتتاب بالنيابة عن �أفر�د �الأ�سرة).
�أ�سل و�سورة �سك �لوالية �ل�سرعية (عندما يكون �الكتتاب بالنيابة عن �أيتام).
�أ�سل و�سورة �سك �لطالق (عندما يكون �الكتتاب عن �أبناء �ملر�أة �ملطلقة �ل�سعودية).
�أ�سل و�سورة �سهادة �لوفاة (عندما يكون �الكتتاب عن �أبناء �ملر�أة �الأرمل �ل�سعودية).
�أ�سل و�سورة �سهادة �مليالد (عندما يكون �الكتتاب عن �أبناء �ملر�أة �ل�سعودية �ملطلقة �أو �الأرملة).
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تقت�صر الوكالة على �أع�ضاء العائلة (الآباء والأبناء فقط) ،ويف حالة تقدمي منوذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب (الآباء والأبناء فقط) ،يجب ذكر �أ�سم ال�شخ�ص الذي
قام بالتوقيع نيابة عن املكتتب .ويجب �أن تكون الوكالة �صادرة من كتابة العدل بالن�سبة للمكتتبني الأفراد املقيمني داخل اململكة العربية ال�سعودية� ،أما املكتتبني الأفراد املقيمني
خارج اململكة العربية ال�سعودية ،فيجب توثيق التوكيل من خالل ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف الدولة املعنية.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�سي و�أفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم املكتتب الرئي�سي
بطلبها ،ويرتتب على ذلك ما يلي:
1.1يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي .
2.2تعاد املبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة �إلى املكتتب الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه �أو عن مكتتبني تابعني.
3.3يح�صل املكتتب الرئي�سي على كامل �أرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي وللمكتتبني التابعني (يف حال عدم بيع الأ�سهم �أو نقل ملكيتها).
ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�صل:
�1.1إذا رغب املكتتب يف ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها با�سم غري �أ�سم املكتتب الرئي�سي.
�2.2إذا اختلفت كمية الأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئي�سي.
�3.3إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها (فعليها تعبئة طلب اكتتاب منف�صل خا�ص بها كمكتتب رئي�سي) ،ويف هذه احلالة يلغى
�أي منوذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها ،ويقوم البنك امل�ستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب املنف�صل التي تقدمت به تلك الزوجة.
يحق للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ُق َّ�صر من زوج غري �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �إبراز ما يثبت �أمومتها لهم.
تقبل فقط الإقامة �سارية املفعول �أثناء االكتتاب عام الأويل للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني ،ولن تقبل جوازات ال�سفر �أو �شهادات امليالد .وميكن ت�ضمني التابعني غري
ال�سعوديني كتابعني فقط مع �أمهاتهم ،وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني .والعمر الأق�صى للتابعني غري ال�سعوديني الذين يتم ت�ضمينهم مع �أمهاتهم هو  18عام ًا ،و�أية وثائق
�صادرة من �أي حكومة �أجنبية يجب �أن يتم ت�صديقها من قبل �سفارة �أو قن�صلية اململكة يف تلك الدولة.
يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب يف الأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائها مببلغ يعادل عدد الأ�سهم املتقدم بطلبها م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب البالغ
( )36ريال �سعودي لل�سهم .ويعترب كل مكتتب �أنه قد متلك عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عند حتقق ال�شروط التالية:
1.1ت�سليم منوذج طلب االكتتاب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب.
2.2ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم التي طلب االكتتاب بها �إلى اجلهة امل�ستلمة.
3.3تقدمي خطاب التخ�صي�ص من اجلهة امل�ستلمة �إلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له.
يجب �أن يتم دفع �إجمايل قيمة �أ�سهم االكتتاب بالكامل لفروع اجلهات امل�ستلمة من خالل الإيداع يف ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم الذي يتم فيه تقدمي طلب االكتتاب.
�إذا كان �أي منوذج طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،يكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا ،ويقر املتقدم بالطلب مبوافقته على �أي عدد من
الأ�سهم �سيتم تخ�صي�صها له� ،إال �إذا جتاوز عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عدد الأ�سهم الذي تقدم لالكتتاب به.
التخصيص ورد الفائض

�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة تتم ت�سميته ("االكتتاب الأويل عام ل�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية") ويجب على كل جهة م�ستلمة �أن تودع املبالغ التي قامت
بتح�صيلها من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة املذكور.
و�سيتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد ،يف موعد �أق�صاه يوم الثالثاء 1437/08/03هـ (املوافق 2016/05/10م).
تخصيص االسهم بالنسبة لشريحة المؤسسات المكتتبة

�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب ب�شكل نهائي للم�ؤ�س�سات املكتتبة ح�سبما تراه ال�شركة منا�سب ًا بالت�شاور مع مدير االكتتاب بعد االنتهاء من تخ�صي�ص �شريحة املكتتبني الأفراد.
تخصيص األسهم بالنسبة لشريحة المكتتبين األفراد

�سيتم تخ�صي�ص ( )10ع�شرة �أ�سهم عادية لكل مكتتب فرد كحد �أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما تبقى من الأ�سهم املطروحة� ،إن وجدت ،لالكتتاب على �شريحة املكتتبني الأفراد على
�أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب فرد �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها ،ويحتفظ مدير االكتتاب باحلق يف زيادة عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتبني
الأفراد �إلى ( )%30ثالثني باملائة من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب املطروحة وخف�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة �إلى (� )%70سبعني باملائة من �إجمايل �أ�سهم
االكتتاب املطروحة ،و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد (� )457.350أربعمائة و�سبعة وخم�سني �ألف وثالثمائة وخم�سني مكتتب ًا ال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص احلد الأدنى ()10
ع�شرة �أ�سهم لكل مكتتب فرد و�سيتم توزيع الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على �أفراد �شريحة امل�ساهمني بالت�ساوي ،و�أما �إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد (� )4.573.500أربعة
ماليني وخم�سمائة وثالثة و�سبعني �ألف وخم�سمائة (عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب) مكتتب فرد ًا �سيتم التخ�صي�ص ح�سبما تقرره الهيئة.
من املتوقع �أن يتم الإعالن عن عدد الأ�سهم النهائي الذي مت تخ�صي�صه للمكتتبني وفائ�ض االكتتاب (�إن وجد) يف موعد �أق�صاه يوم الثالثاء 1437/08/03هـ (املوافق
2016/05/10م) يف ال�صحف املحلية اليومية التي ت�صدر يف اململكة.
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و�سيبد�أ مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة يف عملية رد �أموال فائ�ض االكتتاب �إلى مقدمي الطلبات املعنيني ،و�سيقوم مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة ب�إر�سال �إ�شعار تخ�صي�ص
للمكتتبني عن طريق الإعالن يف ال�صحف املحلية يحدد العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها ومبلغ فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) الذي �سريد �إليهم ،كذلك �ستقوم اجلهات
امل�ستلمة برد مبالغ فائ�ض االكتتاب عن الأ�سهم التي مل تخ�ص�ص للمتقدمني املعنيني ح�سبما ين�ص عليه �إ�شعار التخ�صي�ص بدون اقتطاع �أية ر�سوم �أو احتجاز �أي مبلغ ،وذلك
ب�إيداعها يف ح�سابات مقدمي الطلبات .ولال�ستف�سار �أو طلب املزيد من املعلومات ،ميكن للمتقدم االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة �أو اجلهة امل�ستلمة الذي قدم فيها منوذج طلب
االكتتاب.
أحكام متفرقة

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم واملتنازل ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا
ومديري الرتكات والورثة ،وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديدا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو
التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم يف هذه الن�شرة دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها.
ويخ�ضع امل�ساهمون البائعون لفرتة حظر مدتها ( )18ثمانية ع�شر �شهر ًا تبد�أ من تاريخ البدء يف تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ،حيث يحظر عليهم الت�صرف ب�أي من
�أ�سهم ال�شركة التي ميلكونها .وبعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني احلاليني الت�صرف يف �أ�سهمهم ب�شرط احل�صول م�سبق ًا على موافقة الهيئة على ذلك.
مت �إ�صدار هذه الن�شرة باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حال وجود �أي اختالف بني الن�صني العربي والإجنليزي ،ف�إن الن�ص العربي هو الذي �سيتم اعتماده وتطبيقه.
الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
تعليق اإلدراج أو إلغائه

1.1يجوز للهيئة تعليق الإدراج �أو �إلغائه يف �أي وقت ح�سبما تراه منا�سب ًا يف �أي من احلاالت الآتية:
 �إذا ر�أت �ضرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم.
 �إذا �أخفق امل�صدر �إخفاق ًا تراه الهيئة جوهري ًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد �أي مقابل مايل �أو غرامات للهيئة يف مواعيده.
 �إذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة (�أ) من املادة ( )13من قواعد الت�سجيل والإدراج.
 �إذا ر�أت �أن م�ستوى عمليات امل�صدر �أو �أ�صوله ال ت�سوغ التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق.
 �إذا ر�أت �أن امل�صدر �أو �أعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار �إدراج �أوراقه املالية يف ال�سوق.
�2.2إذا ا�ستمر التعليق ملدة � 6أ�شهر من دون �أن يتخذ امل�صدر الإجراءات املنا�سبة ال�ستئناف التداول ،جاز للهيئة �أن تلغي الإدراج.
3.3عند �إعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�صدر على زيادة ر�أ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي يلغي �إدراج �أ�سهم امل�صدر ،وعليه تقدمي طلب جديد
لت�سجيل الأ�سهم وقبول �إدراجها وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج �إذا رغب يف ذلك.
اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

1.1ال يجوز مل�صدر �أدرجت �أوراقه املالية يف ال�سوق �إلغاء الإدراج �أو تعليقه �إال مبوافقه �سابقة من الهيئة ،ويجب على امل�صدر تزويد الهيئة باملعلومات الآتية:
 الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء �أو التعليق.
 ن�سخة من الإعالن عن �سبب الإلغاء.
 ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من �أي وثيقة مر�سلة �إلى امل�ساهمني� ،إذا كان �إلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ �أو �أي �إجراء �آخر يتخذه امل�صدر.
2.2يجب على امل�صدر بعد احل�صول على موافقة الهيئة على �إلغاء الإدراج ،احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.
3.3عندما يتم تعليق �أو �إلغاء الإدراج بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق �أو الإلغاء واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة
احلدث �سبب التعليق �أو الإلغاء الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
4.4يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق �أو الإلغاء ح�سب تقديرها.
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التعليق المؤقت

1.1يجوز للم�صدر �أن يطلب التعليق امل�ؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�صاح عنه من دون ت�أخري ،وال ي�ستطيع امل�صدر ت�أمني �سريته حتى نهاية فرتة
التداول.
2.2لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة �إلى التعليق امل�ؤقت واملدة املنا�سبة لذلك ،يجب ت�أييد الطلب بالآتي:
 الأ�سباب املحددة لطلب التعليق امل�ؤقت ومدة التعليق املطلوبة.
 ن�سخة من الإعالن عن �سبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة احلدث �سبب التعليق.
3.3عندما يتم التعليق امل�ؤقت بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن� ،سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق
الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
4.4يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق امل�ؤقت بح�سب تقديرها.
5.5يجوز للهيئة �أن تفر�ض التعليق امل�ؤقت من دون طلب من امل�صدر عندما تطلع على معلومات �أو ظروف ت�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر وترى �أن تلك الظروف من املحتمل
�أن ت�ؤثر يف ال�سوق �أو حماية امل�ستثمرين ،ويجب على امل�صدر الذي تخ�ضع �أوراقه املالية للتعليق امل�ؤقت اال�ستمرار يف التزام نظام ال�سوق املايل ولوائحه التنفيذية.
6.6يرفع التعليق امل�ؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة � 3أعاله ،مامل ترى الهيئة خالف ذلك.
رفع التعليق

1.1عندما ُيع ّلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:
 �أن تُعالج الأو�ضاع التي �أدت �إلى التعليق ،و�أال يكون التعليق �ضروري ًا حلماية امل�ستثمرين.
 التزام امل�صدر لأي �شروط �أخرى تراها الهيئة.
2.2للهيئة رفع التعليق و�إن مل يطلب امل�صدر ذلك.
إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ي�شرتط لت�سجيل وقبول �إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها تقدمي امل�صدر لطلب ت�سجيل �أوراق مالية وقبول �إدراج جديد.
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1717التعهدات الخاصة باالكتتاب
اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب

مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ،ف�إن املكتتب:








يوافق على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف منوذج طلب االكتتاب.
يقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وعلى كافة تعليمات االكتتاب وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار وبنا ًء على ذلك اكتتب يف الأ�سهم املذكورة.
ال يتنازل عن حقه مبطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري كافية �أو
نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر على قرار املكتتب باالكتتاب يف حالة �إ�ضافتها �إلى الن�شرة.
يعلن �أنه مل ي�سبق له وال لأي من الأفراد عائلته امل�شمولني يف منوذج طلب االكتتاب ،التقدم بطلب االكتتاب يف الأ�سهم ويوافق على �أن لل�شركة احلق يف رف�ض طلبات
االكتتاب املزدوجة.
يعلن قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب منوذج طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
يتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة.

سوق األسهم السعودية (تداول)

مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ،وكان قد بد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م .تتم عملية التداول
من خالل نظام �إلكرتوين متكامل ابتدا ًء من تنفيذ ال�صفقة وانتهاء بالت�سوية ،ويتم التداول من الأحد �إلى اخلمي�س على فرتة واحدة من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى  3ع�صر ًا ويتم
خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 9:30صباح ًا وحتى ال�ساعة � 10صباح ًا.
ويتم تنفيذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال وهي الأوامر امل�شتملة على �أف�ضل
الأ�سعار ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر ،ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت ،ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني
مثل رويرتز .وتتم ت�سوية ال�صفقات �آني ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
وينبغي على م�صدري الأ�سهم الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق بهدف
�ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.
تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي

يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لتلك الأ�سهم ،و�إعالن تداول عن تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة .وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه الن�شرة
تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وال ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف "تداول" ،وت�سجيل ال�شركة و�إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق املالية "تداول" ،ويحظر
التداول يف �أ�سهم ال�شركة حظر ًا تام ًا قبل التداول الر�سمي ،ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�شطة املحظورة من التداول امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة
�أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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1818المستندات المتاحة للمعاينة
�سوف تكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�شركة اعتبار ًا من ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح ًا وحتى الرابعة والن�صف م�سا ًء من يوم الثالثاء
1437/07/05هـ (املوافق 2016/04/12م) وحتى يوم الثالثاء 1437/07/26هـ (املوافق 2016/05/03م) ،خالل �أيام العمل (الأحد �إلى اخلمي�س) ،على �أن ال تقل فرتة
املعاينة عن  20يوم ًا قبل نهاية فرتة االكتتاب:
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�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة.
�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة التابعة.
النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعديالته وم�ستندات الت�أ�سي�س الأخرى.
دليل �إدارة احلوكمة اخلا�ص بال�شركة.
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم.
قرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ 1436/05/10هـ (املوافق 2015/03/01م) باملوافقة على االكتتاب.
القوائم املالية املراجعة لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م.
القوائم املالية املراجعة لل�شركة التابعة عن ال�سنوات املالية املنتهية � 30سبتمرب 2013م و2014م و2015م.
القوائم املالية الأولية لل�شركة عن الربع الأول من ال�سنة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2016م.
القوائم املالية الأولية لل�شركة التابعةعن الربع الأول من ال�سنة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2016م.
تقرير تقومي ال�شركة.
تقرير درا�سة ال�سوق مل�ست�شار ال�سوق (باللغة الإجنليزية).
ن�سخ من عقود ال�شركة مع الأطراف ذو العالقة واملذكورة يف الق�سم " 11املعلومات القانونية".
تقرير ر�أ�س املال العامل.
اتفاقية التعهد بالتغطية.
املوافقات اخلطية من قبل:
 امل�ست�شار القانوين لل�شركة ،مكتب املحامي �سلمان بن متعب ال�سديري بالتعاون مع ليثم �آند واتكنز �إل �إل بي على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 املحا�سب القانوين ،على �إدراج تقريره وا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 م�ست�شار العناية املهنية املالية ور�أ�س املال العامل ،براي�س وتر هاو�س كوبرز على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 م�ست�شار ال�سوق ،على �إدراج تقرير درا�سة ال�سوق املن�سوب �إليه وا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 متعهد التغطية وامل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل امل�ؤ�س�سات املكتتبة على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار.

1919تقرير المحاسب القانوني
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

مع تقرير مراجعي الحسابات

154

155

156

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المايل الموحدة
كما يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي)
املوجودات

2015م

�إي�ضاح

2014م

املوجودات املتداولة :
نقد وما يف حكمه

4

45.646.181

28.214.910

ذمم جتارية مدينة

5

247.157.925

310.302.869

خمزون

6

500.864.874

511.015.955

مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

7

33.886.216

29.217.852

827.555.196

878.751.586

62.642

62.642

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة :
�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

8

م�صروفات م�ؤجلة – �صايف

9

3.772.067

6.516.218

ممتلكات و�آالت ومعدات

10

485.368.957

479.400.653

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

489.203.666

485.979.513

�إجمايل املوجودات

1.316.758.862

1.364.731.099

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات:
املطلوبات املتداولة :
قرو�ض ق�صرية الأجل

�/11أ

400.068.907

قرو�ض طويلة الأجل -اجلزء املتداول

/11ب

11.250.000

47.570.305

47.181.140

44.896.201

ذمم جتارية دائنة

462.805.294

خم�ص�صات

12

7.274.222

5.482.980

خم�ص�ص الزكاة

18

26.228.495

22.220.480

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

13

33.436.314

29.865.031

525.439.078

612.840.291

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة :
قرو�ض طويلة الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

/11ب

15.150.000

23.020.000

14

20.725.653

17.629.702

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

35.875.653

40.649.702

�إجمايل املطلوبات

561.314.731

653.489.993

حقوق امللكية:
حقوق امللكية العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة:
ر�أ�س املال

15

508.000.000

508.000.000

�إحتياطي نظامي

16

35.474.003

19.599.960

8

36.642

36.642

�صايف التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع
�أرباح مبقاة

84.204.359

68.337.978

�إجمايل حقوق امللكية العائد �إلى م�ساهمي ال�شركة

627.715.004

595.974.580

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

127.729.127

115.266.526

�إجمايل حقوق امللكية

755.444.131

711.241.106

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

1.316.758.862

1.364.731.099

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي)
2015م

2014م

�إي�ضاح
�صايف املبيعات

2.020.241.313

2.011.739.781

تكلفة املبيعات

()1.737.850.730

()1.766.688.169

جممل الدخل

282.390.583

245.051.612

م�صروفات بيع وتوزيع

20

()28.161.056

()25.859.310

م�صروفات عمومية و�إدارية

21

()42.430.240

()39.524.055

211.799.287

179.668.247

4.307.862

3.428.734

تكاليف التمويل

()15.121.558

()17.756.137

�صايف الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

200.985.591

165.340.844

()14.520.065

()11.642.624

�صايف الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

186.465.526

153.698.220

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

()27.725.101

()21.765.249

�صايف الدخل

158.740.425

131.932.971

الدخل من العمليات
�إيرادات �أخرى

الزكاة

ربحية ال�سهم من:

22

18

19

الدخل من العمليات

4.17

3.54

الإيرادات الأخرى

0.08

0.07

�صايف الدخل

3.12

2.60

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي)
2015م

�إي�ضاح

2014م

الأن�شطة الت�شغيلية :
200.985.591

165.340.844

�صايف الدخل قبل الزكاة وقبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة
10

35.220.417

38.346.006

ت�سويات ملطابقة �صايف الدخل مع �صايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية :
�إ�ستهالك
�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

22

()55.322

()110.834

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها – املكون خالل ال�سنة

5

--

2.347.784

امل�ستخدم من خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

5

()322.273

()748.720

خم�ص�ص خمزون بطيئة احلركة

6

--

1.500.000

امل�ستخدم من خم�ص�ص خمزون بطيئ احلركة

6

--

()767.641

املحول من امل�شروعات حتت التنفيذ �إلى امل�صروفات

--

1.040.000

�شطب م�شروعات حتت التنفيذ

--

478.250

2.744.150

3.809.898

15.121.558

17.756.137

�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة

9

خم�ص�صات مكونة خالل ال�سنة

12

1.791.242

5.482.980

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املحملة على ال�سنة

14

4.402.264

4.797.877

259.887.627

239.272.581

تكاليف متويل

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
ذمم جتارية مدينة

63.467.217

()90.005.047

خمزون

10.151.081

35.816.736

م�ستحق من �أطراف ذو عالقة

--

58.175.587

مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

()4.668.363

4.642.995

ذمم جتارية دائنة

2.284.939

7.937.536

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
زكاة مدفوعة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

3.571.283

1.521.969

18

()10.512.050

()8.825.519

14

�صايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

()1.306.313

()899.145

322.875.421

247.637.693

()41.250.139

()70.311.410

الأن�شطة الإ�ستثمارية :
�إ�ضافات ملمتلكات و�آالت ومعدات

10

متح�صالت بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

116.740

120.542

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()41.133.399

()70.190.868

�صايف احلركة يف قرو�ض ق�صرية الأجل

()62.736.387

()36.889.917

�صايف احلركة يف قرو�ض طويلة الأجل

()44.190.305

()55.503.435

()15.121.558

()17.756.137

الأن�شطة التمويلية :

تكاليف متويل مدفوعة

()15.262.500

()12.375.000

()127.000.001

()67.056.000

�أرباح موزعة مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

()264.310.751

()189.580.489

التغري يف النقد وما يف حكمه

17.431.271

()12.133.664

النقد ومايف حكمه يف بداية ال�سنة

28.214.910

40.348.574

45.646.181

28.214.910

�أرباح موزعة مدفوعة مل�ساهمى ال�شركة

17

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

النقد ومايف حكمه يف نهاية ال�سنة

4

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات يف حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي)
حقوق امللكية العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة
�أرباح مبقاة
16.654.304
131.932.971
()13.193.297
-()67.056.000
-68.337.978
158.740.425
()15.874.043
()127.000.001
-84.204.359

16.364
--20.278
--36.642
----36.642

6.406.663
-13.193.297
---19.599.960
-15.874.043
--35.474.003

508.000.000
-----508.000.000
----508.000.000

الر�صيد يف  1اكتوبر 2013م

�صايف دخل ال�سنة

املحول �إلى الإحتياطي النظامي

التغرييف القيمة العادلة للإ�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع

�أرباح موزعة

ح�صة حقوق امللكيه غري امل�سيطره من الأرباح املوزعه بال�شركة التابعة

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2014م

�صايف دخل ال�سنة

املحول �إلى الإحتياطي النظامي

�أرباح موزعة

ح�صة حقوق امللكيه غري امل�سيطره من الأرباح املوزعه بال�شركة التابعة

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2015م

ر�أ�س املال

الإجمايل
531.077.331
131.932.971
-20.278
()67.056.000
-595.974.580
158.740.425
-()127.000.001
-627.715.004

�إحتياطي نظامي

حقوق امللكية غري امل�سيطرة
105.876.277
21.765.249
---()12.375.000
115.266.526
27.725.101
--()15.262.500
127.729.127

التغري فى القيمة العادلة
للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

�إجمايل حقوق امللكية
636.953.608
153.698.220
-20.278
()67.056.000
()12.375.000
711.241.106
186.465.526
-()127.000.001
()15.262.500
755.444.131

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي)
1.1عام
ت�أ�س�ست �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة («ال�شركة» �أو «ال�شركة الأم») وامل�سجلة مبدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010070794
بتاريخ 1409/06/1هـ مبوجب قرار معايل وزير التجارة رقم ( )726بتاريخ 1327/3/20هـ وقرار معاليه باملوافقة على �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم ( )1491بتاريخ
1427/5/30هـ املوافق 2006/6/26م .كما تعمل ال�شركة مبوجب الرتخي�ص ال�صناعي رقم �/144ص بتاريخ 1409/03/22هـ والتعديالت الالحقة له ،هذا وتتمثل �أن�شطة
ال�شركة فيما يلي:
)أ�إنتاج �أنابيب �صلب ملحومة طوليا (�سوداء  /جملفنة) و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور ،وتقطيع �صاج� ،إنتاج �أ�شرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط ،وحواجز طرق ،و�أ�سياخ
حديد الت�سليح من اخلردة ،وعربات يدوية� ،صاج معرج متنوع� ،أ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة ،قطاعات حديدية جموفة ،قطاعات حديدية م�شكلة على البارد و�إطارات
هيكلية جم�سمة.
)ب�إنتاج �أعمدة كهربائية جملفنة وملحقاتها.
)ج�إنتاج �أبراج نقل الطاقة الكهربائية.
)د�إنتاج قطاعات حديدية خا�صة باملن�ش�آت املعدنية.
تعمل ال�شركة من خالل م�صانع لها باملدن التالية داخل اململكة وتعمل هذه امل�صانع مبوجب ال�سجالت التجارية التايل �أرقامها وتواريخها:
املدينة

رقم ال�سجل التجاري

تاريخ ال�سجل التجاري

امل�صنع
اليمامة لل�صناعات احلديدية

جدة

4030068043

1410/4/28هـ

اليمامة للأعمدة الكهربائية

جدة

4030148938

1425/3/9هـ

اليمامة لل�صناعات احلديدية

الدمام

2050059045

1429/3/7هـ

اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية

جدة

4030180886

1429/7/9هـ

تت�ضمن هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة بفروعها وال�شركة التابعة املذكورة �أدناه ،والتي يقع مركزها الرئي�سي بالريا�ض وم�صنعها مبدينة ينبع
ال�صناعية ( ،ي�شار اليهما مع ًا بـ “ املجموعة”):
�أ�سم ال�شركة
�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية

اململكة العربية ال�سعودية

%72.5

يتمثل ن�شاط ال�شركة التابعة يف �إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح.
يف 1435/3/13هـ املوافق 2014/1/14م قرر ال�شركاء بال�شركة التابعة حتويل �شركة اليمامة حلديد الت�سليح من �شركة ذات م�سئولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة ،وقد
مت احل�صول على موافقة وزير التجارة وال�صناعة مبوجب القرار الوزاي رقم (/205ق) بتاريخ 1435/8/25هـ املوافق 2014/6/23م على �إعالن حتول ال�شركة من �شركة ذات
م�سئولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة.
العنوان امل�سجل لل�شركة كالتايل:
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية
الريا�ض 15341
�ص .ب 55303
اململكة العربية ال�سعودية
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
2.2أسس اإلعداد
2 22 22المعايير المطبقة

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
2 22 22أسس القياس

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ،وب�إ�ستخدام مبد�أ
الإ�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم الإ�ستمرارية.
2 22 22أسس توحيد القوائم المالية

ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة و�شركتها التابعة كما يف � 30سبتمرب لكل �سنة .مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة التابعة لنف�س �سنة التقرير.
2 22 222 22الشركة التابعة

ال�شركه التابعة هي من�ش�آه ت�سيطر عليها املجموعة .وتتوفر ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للمن�ش�أة للح�صول على منافع
من �أن�شطتها .وعند تقييم ال�سيطرة ،ت�ؤخذ باالعتبار حقوق الت�صويت املحتملة القابلة للممار�سة يف الوقت احلايل .يتم توحيد ال�شركات التابعة من تاريخ اال�ستحواذ (التاريخ
الذي حت�صل فيه ال�شركة على ال�سيطرة) ويتم اال�ستمرار يف التوحيد حتى تاريخ توقف ال�سيطرة.
كافة الأر�صدة واملعامالت وامل�صروفات والأرباح واخل�سائر املحققة والغري حمققة الناجتة عن املعامالت بني �شركات املجموعة يتم �إ�ستبعادها عند التوحيد.
2 22 222 22الحصص غير المسيطرة

تتمثل احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف احل�ص�ص يف ال�شركة التابعة التي ال حتتفظ بها ال�شركة والتي تقا�س باحل�صة التنا�سبية يف �صايف املوجودات املحددة لل�شركة التابعة .ويتم
معاجلة املعامالت مع الأطراف التي متتلك احل�ص�ص غري امل�سيطرة كمعامالت مع �أطراف من خارج املجموعة.
2 22 22عملة العرض والنشاط

مت عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة العر�ض والن�شاط لل�شركة الأم وال�شركة التابعة.
2 22 22إستخدام األحكام والتقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة من الإدارة القيام ب�إ�ستخدام بع�ض الأحكام والتقديرات والإفرتا�ضات التي ت�ؤثرعلى تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ املعرو�ضة
للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .يتم �إظهار مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي تتم فيها تلك املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي تت�أثر بها.
فيما يلي تو�ضيح ًا للمعلومات عن �أهم التقديرات وحاالت عدم الت�أكد والأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها �أثر هام على املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية
املوحدة ،والتي مت �إدراجها يف الإي�ضاحات:
2 22 222 22إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

يتم تكوين خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن املجموعة لن تكون قادرة على حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة وفق ًا
لل�شروط الأ�صلية للإتفاقية� .إن ال�صعوبات املالية الكبرية التي تواجه العميل ،وامكانية دخول العميل يف مرحلة �إفال�س �أو �إعادة الهيكلة املالية ،والعجز �أو الت�أخر يف ال�سداد تعترب
جميعها م�ؤ�شرات على وجود دليل مو�ضوعي لإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية .بالن�سبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم �إجراء تقييم على �أ�سا�س فردي .وبالن�سبة للمبالغ
غري الفردية الهامة ،ولكنها مت�أخرة ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ،ويتم �إثبات خم�ص�ص بالأخذ بالإعتبار طول املدة الزمنية وفق ًا ملعدالت الإ�سرتداد ال�سابقة.
2 22 222 22مخصص أصناف مخزون بطيئة الحركة

تقوم الإدارة بتكوين خم�ص�ص باملخزون املتقادم وبطيء احلركة .وت�ستند تقديرات �صايف القيمة اال�سرتدادية للمخزون على �أكرث الأدلة موثوقية يف وقت ا�ستخدام التقديرات.
وت�أخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكاليف املرتبطة ب�شكل مبا�شر ب�أحداث تقع بعد تاريخ قائمة املركز املايل بالقدر الذي ي�ؤكد �أن ظروف هذه الأحداث
قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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(ريال سعودي) (تتمة)

2 22 222 22األعمار اإلنتاجية للممتلكات واالالت والمعدات

حتدد الإدارة الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واالالت واملعدات بغر�ض �إحت�ساب الإ�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ باالعتبار الإ�ستخدام املتوقع للموجودات
وال�ضرر املادي الذي تتعر�ض له هذه املوجودات .وتقوم الإدارة مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية �سنوي ًا ويتم تعديل التغري يف م�صروفات الإ�ستهالك (�إن وجدت) يف
الفرتات احلالية وامل�ستقبلية.
2 22 222 22اإلنخفاض يف القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات غير المالية

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما �إذا كان هناك �أي خ�سائر نتيجة الإنخفا�ض يف قيمتها كلما كانت الأحداث �أو التغريات يف الظروف ت�شري �إلى �أن القيمة الدفرتية قد
ال تكون قابلة للإ�سرتداد .ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة (�إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفرتية للأ�صل قيمتها القابلة للإ�سرتداد .القيمة القابلة
للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل بعد خ�صم تكاليف البيع والقيمة املتبقية لال�ستخدام �أيهما �أعلى .يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية
م�ستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة املوجودات الغري متداولة وتلك التي تعر�ضت للإنخفا�ض يف قيمتها وذلك الحتمالية عك�س االنخفا�ض يف القيمة بتاريخ كل قائمة مركز
مايل .وعندما يتم الحق ًا عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو وحدة توليد النقد �إلى التقدير املعدل لقيمتها القابلة للإ�سرتداد ،ولكن القيمة
الدفرتية التي متت زيادتها يجب �أن ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها ،والتي فيما لو مت حتديدها مل يتم ت�سجيل �أي خ�سارة الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات
�أو وحدة توليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة .ويتم �إثبات عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة.
2 22 222 22اإلنخفاض يف قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

متار�س الإدارة حكمها حل�ساب خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع وكذلك املوجودات التي تتعلق بها .وهذا يت�ضمن تقييم الأدلة املو�ضوعية التي تت�سبب يف
حدوث انخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمة اال�ستثمارات .ويف حالة كانت �أدوات امللكية و�أي انخفا�ض كبري ومتوا�صل يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم �أقل من تكلفتها ،يتم
اعتبار ذلك كدليل مو�ضوعي لهذا االنخفا�ض يف القيمة� .إن حتديد ماهية االنخفا�ض «الكبري» و «املتوا�صل» يتطلب من الإدارة �إجراء تقديرات .كما ترى الإدارة �أن فح�ص
الإنخفا�ض يف القيمة �سيكون مالئم ًا عند وجود دليل على تراجع الو�ضع املايل لل�شركة امل�ستثمر فيها ،و�أداء القطاعات والأعمال ،والتغريات يف التكنولوجيا ،والتدفقات النقدية
الت�شغيلية والتمويلية .بالإ�ضافة لذلك ،ترى الإدارة �أن ن�سبة � %20أو �أكرث هو معيار معقول للإنخفا�ض الكبري الذي يكون �أقل من تكلفتها بغ�ض النظر عن مدة هذا االنخفا�ض
وتقوم ب�إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة كمخ�ص�ص للإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات .االنخفا�ض املتوا�صل ميثل الإنخفا�ض الذي يقل عن التكلفة وامل�ستمر لفرتة � 9أ�شهر �أو �أكرث
بغ�ض النظر عن قيمته ويتم �إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة كم�صروف �إنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات .اخل�سارة املدرجة �سابق ًا للإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات يف �أ�سهم ال
ميكن عك�سها يف قائمة الدخل املوحدة.

3.3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أدناه ب�شكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة.
3 33 33النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق والودائع لأجل والإ�ستثمارات يف �صناديق �إ�ستثمارية والقابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية وت�ستحق خالل
فرتة � 3أ�شهر �أو �أقل من تاريخ الإ�ستثمار الأ�صلي ،واملتاحة للمجموعة دون �أي قيود.
3 33 33الذمم التجارية المدينة

تظهر الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة الأ�صلي بعد خ�صم املخ�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ويتم تكوين خم�ص�ص بالديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند وجود دليل
مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم مقدرة املجموعة على حت�صيل املبالغ امل�ستحقة وفق ًا لل�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .ويتم �شطب الديون املعدومة عند حتديدها مقابل املخ�ص�صات
املتعلقة بها .ويتم حتميل املخ�ص�صات على قائمة الدخل املوحدة .و�أي �إ�سرتدادات الحقة ملبالغ الذمم املدينة والتي مت �شطبها �سابق ًا ت�ضاف �إلى الإيرادات.
3 33 33المخزون

يتم قيا�س املخزون ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد �أيهما �أقل .ويتم حتديد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح .وتت�ضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها
ل�شراء املخزون ،وتكاليف الإنتاج �أو التحويل والتكاليف الأخرى التي يتم تكبدها من �أجل �إح�ضار املخزون �إلى املوقع بحالته الراهنة.
يف حالة املخزون امل�صنع وحتت الت�صنيع ،تت�ضمن التكلفة ح�صة منا�سبة من تكاليف الإنتاج املبا�شرة على �أ�سا�س الطاقة الت�شغيلية العادية.
تتكون �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد من �سعر البيع التقديري خالل ال�سري االعتيادي للأعمال بعد خ�صم تكاليف االنتاج اال�ضافية للإكمال وم�صروفات البيع والتوزيع .ويتم
تكوين خم�ص�ص (عند اللزوم) باملخزون املتقادم وبطيء احلركة والتالف.
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
3 33 33إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع

تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع ب�شكل رئي�سي من ح�صة تقل عن  %20من اال�ستثمارات يف الأ�سهم املدرجة �أو غري املدرجة مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف ال�صناديق اال�ستثمارية،
وهي لي�ست ا�ستثمارات لغر�ض االجتار وال متتلك ال�شركة فيها �أي ت�أثري جوهري �أو �سيطرة .وتقيد هذه اال�ستثمارات مبدئي ًا والحق ًا يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة .ويتم قيد �أية
تغريات يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم ا�ستبعاد تلك اال�ستثمارات .ويتم قيد �أي انخفا�ض كبري ومتوا�صل يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع
(�إن وجد) يف قائمة الدخل املوحده .ويتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتداولة يف �سوق مايل ن�شط بالرجوع �إلى �أ�سعار ال�سوق املدرجة فيه تلك اال�ستثمارات بنهاية يوم
التداول يف تاريخ قائمة املركز املايل .وبالن�سبة لال�ستثمارات غري املتداولة يف �سوق مايل ن�شط ،مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف حقوق امللكية غري املدرجة يتم حتديد القيمة العادلة
با�ستخدام تقنيات تقييم معينة .وتت�ضمن هذه التقنيات ا�ستخدام معامالت ال�سوق الأخرية التي متت بني �أطراف جادين ،والرجوع �إلى القيمة ال�سوقية احلالية لأداة �أخرى والتي
متاثلها �إلى حد كبري ،وحتليل التدفقات النقدية املخ�صومة وخيار مناذج الت�سعري ،وبخالف ذلك ،تعترب التكلفة هي القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات.
3 33 33مصروفات مؤجلة

تتمثل يف امل�صروفات امل�ؤجلة التي تكبدتها املجموعة واملتعلقة ب�أن�شطتها قبل مرحلة الت�شغيل والتى ت�ستفيد منها ال�سنوات القادمة .هذا ويتم �إطفا�ؤها على مدى الفرتة التقديرية
لالنتفاع بها ب�إ�ستخدام الق�سط الثابت بحد �أق�صى خم�س �سنوات.
3 33 33ممتلكات وآالت ومعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�صم الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سارة الإنخفا�ض املرتاكمة� ،إن وجدت .تت�ضمن التكلفة امل�صروفات التي تتعلق مبا�شر ًة ب�إقتناء
الأ�صل .تكاليف التمويل عن القرو�ض لتمويل ت�شييد الأ�صول تتم ر�سملتها خالل الفرتة الزمنية املطلوبة لإكمال و�إعداد الأ�صل لغر�ض الإ�ستخدام.
كافة النفقات الأخرى يتم �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها .يتم حتميل الإ�ستهالك على قائمة الدخل املوحدة ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر
الإنتاجي املقدر للمتلكات والآالت واملعدات.
حتمل م�صروفات الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل املوحدة �أما التح�سينات التي تزيد يف قيمة املوجودات ذات العالقة �أو تطيل �أعمارها ب�صورة جوهرية فتتم ر�سملتها.
ال يحت�سب �إ�ستهالك على الأرا�ضي اململوكة ،ي�ستهلك الفرق بني تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات وقيمتها التقديرية يف نهاية مدة ا�ستخدامها – �إعتبار ًا من تاريخ �شرائها �أو
تركيبها – على �أق�ساط �سنوية مت�ساوية على مدى �أعمارها الإنتاجية املتوقعة� .أما فيما يتعلق باحت�ساب الإ�ستهالك لل�شركة التابعة لبندي مباين و�آالت ومعدات �إنتاج م�صنع
الورق فيتم ذلك مبوجب طريقة عدد الوحدات املنتجة.
فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية وفرتة املقارنة:
ال�سنوات
مباين

33 -20

�آالت ومعدات

20 -10

اجهزة وبرامج حا�سب �آيل واالجهزه الكهربائية

5

الأثاث والأجهزة املكتبية

5

ال�سيارات

5

3 33 33الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل الب�ضاعة �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة عنها من قبل املوارد �أم ال.
3 33 33القروض

يتم �إدراج القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف املعاملة املتكبدة ،كما يتم ت�أجيل العموالت الإدارية املخ�صومة مقدما من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
وعر�ضها خم�صومة من مبلغ القر�ض الأ�صلي .يتم �إطفاء تلك العموالت ،والتي التختلف جوهريا عن معدل الفائدة على القرو�ض ال�سائدة يف ال�سوق ،على مدى عمر القر�ض
بطريقة الق�سط الثابت .ويتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض العائدة مبا�شرة لإن�شاء موجودات م�ؤهلة حتى ت�صل �إلى املرحلة التي يكتمل عندها ب�شكل جوهري جميع الأن�شطة الالزمة
لإعداد املوجودات امل�ؤهلة لال�ستخدام املحدد لها ،وبخالف ذلك ،يتم حتميل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
3 33 33المخصصات

يتم االعرتاف باملخ�ص�ص �إذا ظهر نتيجة لأحداث �سابقة �أن لدى املجموعة �إلتزام نظامي حايل �أو تعاقدي ميكن تقديره ب�شكل موثوق ،ومن املحتمل �أن يتطلب تدفقات خارجة
ملنافع اقت�صادية لت�سوية هذا الإلتزام.
3 3 3 33مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل املوحدة .ويتم �إحت�ساب
هذه املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
3 3 3 33تحقق اإليرادات

تتحقق الإيرادات عند ا�ستيفاء ال�شروط التالية:




وجود احتمالية بتدفق منافع اقت�صادية للمجموعة.
ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق بغ�ض النظر عن موعد �سدادها.
امكانية حتديد التكلفة املتكبدة والتكاليف امل�ستقبلية املتوقعة حتى تاريخه وامكانية قيا�سها ب�شكل موثوق.

يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو ل�شروط الدفع املحددة تعاقدي ًا .ويجب كذلك ا�ستيفاء معايري التحقق املحددة �أدناه قبل حتقق الإيرادات.
3 33 33 3 33مبيعات بضائع

يتم �إثبات الإيرادات من املبيعات عند ت�سليم �أو �شحن املنتجات التي يتم مبقت�ضاها �إنتقال املخاطر واملنافع الهامة امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي بحيث ال يكون
للمجموعة �سيطرة فعالة او م�شاركة �إدارية م�ستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة مبلكية الب�ضاعة .ويتم ت�سجيل املبيعات بعد خ�صم املردودات واخل�صم التجاري وخ�صم الكمية.
3 3 3 33المصروفات

م�صروفات البيع والتوزيع متثل امل�صروفات الناجتة عن جمهودات املجموعه يف وظائف البيع والتوزيع .كافة امل�صروفات الأخرى بخالف تكلفة املبيعات و�أعباء التمويل يتم
ت�صنيفها كم�صروفات عمومية و�إدارية .يتم توزيع امل�صروفات امل�شرتكة بني تكلفة املبيعات وم�صروفات البيع والتوزيع وامل�صروفات العمومية والإدارية �إن لزم الأمر ،على �أ�سا�س
منتظم.
3 3 3 33الزكاة

تخ�ضع ال�شركة و�شركتها التابعة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل باململكة العربية ال�سعودية («امل�صلحة») ويتم �إثبات ا�ستحقاق للزكاة ويحمل على قائمة
الدخل للفرتة اجلارية .ويتم احت�ساب مطلوبات الزكاة الإ�ضافية� ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على �سنوات �سابقة من قبل امل�صلحة يف الفرتة التي يتم فيها �إ�صدار الربوط
النهائية.
3 3 3 33المعامالت بالعمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى العملة الوظيفية للمجموعة على �أ�سا�س �أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ تلك املعامالت� .أما املوجودات واملطلوبات النقدية
التي تتم بالعمالت الأجنبية فيجري حتويلها لتعك�س ما يعادلها بالعملة الوظيفية للمجموعة ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج فروقات التحويل الناجتة
عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية.
3 3 3 33توزيعات األرباح

يتم ت�سجيل توزيعات الأرباح املرحلية ك�إلتزام يف الفرتة التي يتم فيها �إعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ،كما يتم قيد توزيعات الأرباح النهائية فى ال�سنة التى تعتمد خاللها من
قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.
3 3 3 33التقارير المالية القطاعية

قطاع الأعمال هو جمموعة من الأ�صول والعمليات املرتبطة بتقدمي منتجات �أو خدمات تتعر�ض ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات �أعمال �أخرى .وي�شمل القطاع
اجلغرايف تقدمي منتجات �أو خدمات �ضمن بيئة اقت�صادية حمددة تتعر�ض ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
3 3 3 33اإلحتياطي النظامي

وفق ًا لنظام ال�شركات باململكة العربية ال�سعودية ،على ال�شركة حتويل ما ن�سبته  %10من �صايف دخلها ال�سنوي �إلى الإحتياطي النظامي حتى ي�صل هذا االحتياطي  %50من ر�أ�س
املال .هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع على امل�ساهمني.
3 3 3 33المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
3 33 33 3 33المطلوبات المحتملة

جميع االلتزامات املحتملة الناجمة عن �أحداث �سابقة والتي �سوف يت�أكد وجودها فقط من خالل وقوع �أو عدم وقوع حدث واحد �أو �أكرث من الأحداث امل�ستقبلية غري امل�ؤكدة والتي
ال تخ�ضع ل�سيطرة كاملة من قبل املجموعة� ،أو جميع االلتزامات احلالية الناجمة عن �أحداث �سابقة ولكنها غري مثبتة للأ�سباب التالية )1( :عدم وجود �إحتمال ب�أن تدفق املوارد
اخلارجة الكامنة يف املنافع االقت�صادية �سيكون مطلوب ًا لت�سوية الإلتزام� ،أو ( )2عدم �إمكانية قيا�س مبلغ االلتزام مبوثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة
مركز مايل والإف�صاح عنها يف القوائم املالية للمجموعة �ضمن املطلوبات املحتملة.
3 33 33 3 33الموجودات المحتملة

جميع املوجودات املحتملة الناجمة عن �أحداث �سابقة التي �سوف يت�أكد وجودها فقط من خالل وقوع �أو عدم وقوع حدث واحد �أو �أكرث من الأحداث امل�ستقبلية غري امل�ؤكدة والتي
ال تخ�ضع ل�سيطرة كاملة من قبل املجموعة يجب تقييمها جميعها بتاريخ كل قائمة مركز مايل والإف�صاح عنها يف القوائم املالية للمجموعة �ضمن املوجودات املحتملة.

4.4نقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
2015م

2014م

نقد بالبنوك  -ح�سابات جارية

45.325.011

21.636.602

نقد بال�صندوق

321.170

6.578.308

45.646.181

28.214.910

5.5ذمم تجارية مدينة
تتكون الذمم التجارية املدينة كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
�إي�ضاح
عمالء جتاريون
عمالء جتاريون � -أطراف ذات عالقة

24

يخ�صم :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

1-5

2015م

2014م

148.115.907

130.232.208

101.389.803

182.740.719

249.505.710

312.972.927

()2.347.785

()2.670.058

247.157.925

310.302.869

5 55 55الحركة يف مخصص الذمم التجارية المدينة خالل السنة تتكون مما ييل:
2015م

2014م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

2.670.058

1.070.994

املكون خالل ال�سنة

--

2.347.784

امل�ستخدم خالل ال�سنة

()322.273

()748.720

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2.347.785

2.670.058
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
6.6مخزون
يتكون املخزون كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
2015م

2014م

�إي�ضاح
مواد خام

242.659.188

329.987.761

�إنتاج تام

107.141.885

105.172.053

قطع غيار

53.543.226

50.334.530

�إنتاج حتت الت�شغيل

13.528.197

16.434.184

ب�ضاعة بالطريق

85.492.378

10.587.427

502.364.874

512.515.955

()1.500.000

()1.500.000

500.864.874

511.015.955

1-6

يخ�صم :خم�ص�ص خمزون بطئ احلركة

6 66 66الحركة ىف مخصص مخزون بطئ الحركة خالل السنة تتكون مما ييل:
2015م

2014م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

1.500.000

767.641

املكون خالل ال�سنة

--

1.500.000

امل�ستخدم خالل ال�سنة

--

()767.641

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1.500.000

1.500.000

ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
7.7مدفوعات
تتكون املدفوعات مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
2015م

2014م

دفعات مقدمة للموردين

25.474.192

20.667.623

ت�أمني طبى مدفوع مقدم ًا

2.280.006

2.091.321

ذمم موظفني

2.272.418

2.123.377

�أخرى

3.859.600

4.335.531

33.886.216

29.217.852

8.8إستثمار يف أوراق مالية متاحة للبيع
يتمثل الإ�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع يف م�ساهمة ال�شركة يف ال�شركة العربية للأنابيب (�شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة) وبياناتها كما يلي:

ال�شركة العربية
للأنابيب

التكلفة

التغري يف القيمة العادلة

2015م

2014م

26.000

36.642

62.642

62.642
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
9.9مصروفات مؤجلة  -صايف
فيما يلي احلركة يف امل�صروفات امل�ؤجلة خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب:
�إي�ضاح

2015م

2014م

التكلف ــة :
الر�صيد يف بداية ونهاية ال�سنة

43.930.285

43.930.285

امل�صروفات امل�ؤجلة املطف�أة بالكامل

()18.569.837

()18.569.837

الإجمايل

25.360.448

25.360.448

الإطفاء املرتاكـم :
الر�صيد يف بداية ال�سنة

37.414.068

33.604.169

الإطفاء املرتاكم بالكامل

()18.569.837

()18.569.837

الإجمايل

18.844.231

15.034.332

()2.744.150

()3.809.898

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

()21.588.381

()18.844.230

�صايف القيمة الدفرتية

3.772.067

6.516.218

الإطفاء املحمـل على ال�سنة

21

تتمثل امل�صروفات امل�ؤجلة يف التكاليف املتعلقة بالأن�شطة التي تن�ش�أ ملرة واحدة وتتعلق ب�إن�شاء مواقع جديدة وت�شمل جميع النفقات مثل �أتعاب اخلرباء الإ�ست�شاريني والر�سوم
القانونية ور�سوم الرتاخي�ص املتعلقة بت�سجيل الفرع �أو املوقع اجلديد.
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1010ممتلكات وآالت ومعدات

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(ريال سعودي) (تتمة)

للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

)أتتكون احلركة يف املمتلكات والآالت واملعدات خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2015م مما يلي:

�أرا�ضي

الر�صيد يف � 1أكتوبر 2014م

�إ�ضافات

�إ�ستبعادات

حمول من امل�شروعات حتت التنفيذ

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2015م

مباين

13.264.725

--

--

--

13.264.725

�آالت ومعدات

238.684.632
--27.753.138
266.437.770

�سيارات

378.312.639
5.365.603
-51.526.886
435.205.128

�أثاث والأجهزة املكتبية

4.798.160
948.218
()301.930
-5.444.448

�أجهزة وبرامج حا�سب
�آيل والأجهزة الكهربائية

3.982.551
299.800
()43.161
404.300
4.643.490

عدد و�أدوات

13.487.658
749.755
()550
662.170
14.899.033

م�شروعات حتت التنفيذ

10.278.242
282.497
()10.992
-10.549.747

الإجمايل

50.930.838
33.604.266
-()80.346.494
4.188.610

التكلفة
713.739.445
41.250.139
()356.633
-754.632.951
-----

4.802.909
555.463
()6.920
5.351.452

9.490.125
2.138.764
()550
11.628.339

3.451.726
239.479
()33.783
3.657.422

3.258.616
659.809
()253.962
3.664.463

160.879.906
22.002.030
-182.881.936

52.455.510
9.624.872
-62.080.382

--

--

--

--

الر�صيد يف � 1أكتوبر 2014م

الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة

�إ�ستبعادات

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2015م

الإ�ستهالك املرتاكم
234.338.792
35.220.417
()295.215
269.263.994

4.188.610
50.930.838

5.198.295
5.475.334

3.270.694
3.997.533

986.068
530.825

1.779.985
1.539.544

252.323.192
217.432.733

204.357.388
186.229.121

13.264.725

13.264.725

كما يف � 30سبتمرب 2015م

كما يف � 30سبتمرب 2014م

القيمة الدفرتية
485.368.957
479.400.653

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
)بالإ�ستهالك املحمل لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2015م مت توزيعه كما يلي:
2015م

2014م

�إي�ضاح

31.609.615

34.814.563

م�صروفات بيع وتوزيع

20

120.419

174.371

م�صروفات عمومية و�إدارية

21

3.490.383

3.357.072

35.220.417

38.346.006

تكلفة املبيعات

)جتت�ضمن املمتلكات و�آالت واملعدات ،ممتلكات ومعدات مرهونة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (ال�صندوق) تخ�ص فرع ال�شركة ،م�صنع اليمامة للأعمدة
الكهربائية وملحقاتها ،بلغ �صايف قيمتها الدفرتية يف � 30سبتمرب 2015م مبلغ  65مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2014م 59 :مليون ريال �سعودي)�( .إي�ضاح (-11ب).
)دتقع مباين م�صنع ال�شركة التابعة والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  101مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م (� 30سبتمرب 2013م 104 :مليون ريال �سعودي) على
قطعة �أر�ض م�ست�أجرة من الإدارة العامة للهيئة امللكية بينبع ملدة � 35سنة ،تبد�أ من  5ربيع الثاين 1427هـ ب�إيجار �سنوي �إ�سمي .الإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�س
ال�شروط و�شروط �أخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية.
)ه�إن مباين ال�شركة والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  62مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2015م (2014م 37 :مليون ريال �سعودي) مقامة على �أرا�ضي م�ست�أجرة من
هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية ب�إيجار �سنوي رمزي ملدة � 20سنة تبد�أ يف � 29شوال 1429هـ ،الإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�س ال�شروط �أو �شروط �أخرى كما
هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية ،ما عدا م�صنعي الأعمدة والأبراج حيث �أنهما مقامان على �أر�ض مملوكة لل�شركة.
)وتتمثل امل�شروعات حتت التنفيذ يف امل�شاريع التالية:
2015م

2014م

م�شروع الكتل احلديدية  -ال�صلب

2.571.968

2.571.968

م�شروع تطويرم�صنع �إنتاج الأنابيب  -جدة

1.197.658

14.800.170

م�شروع م�صنع �إنتاج الأنابيب بالدمام

139.588

25.333.351

م�شروع مبني الإدارة و�سكن العمال

--

3.830.722

م�شروع تو�سعة م�صنع الأبراج

--

3.504.673

م�شروع تو�سعة م�صنع الأعمدة

--

889.954

�أخرى

279.396

--

4.188.610

50.930.838
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
1111تسهيالت إئتمانية
1 111111تسهيالت بنكية من بنوك محلية

لدى املجموعة ت�سهيالت بنكية م�ستخدمة مع بع�ض البنوك املحلية ب�إجمايل مبلغ  734مليون ريال �سعودي (2014م 1.026 :مليون ريال �سعودي) تتمثل يف خطابات �ضمان
و�إعتمادات م�ستندية وت�سهيالت بنكية ق�صرية وطويلة الأجل وذلك لتغطية متطلبات ر�أ�س املال العامل واملتطلبات الر�أ�سمالية ل�شركات املجموعة� .إن كافة الت�سهيالت البنكية
حتمل بعموالت بنكية وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق وم�ضمونة بوا�سطة �سند لأمر �صادر من ال�شركة.
1 111111قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

ح�صلت ال�شركة يف � 31أكتوبر 2013م على قر�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بغر�ض تو�سعة م�صنع اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها بحد �أق�صى  16.9مليون
ريال �سعودي ،وي�سدد القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية تبد�أ يف � 15شوال 1436هـ املوافق  31يوليو 2015م وتنتهي يف  15ربيع الثاين 1442هـ املوافق  30نوفمرب 2020م ،هذا
القر�ض م�ضمون برهن املباين واملن�ش�آت املقامة �أو التي �ستقام على �أر�ض امل�صنع مع كامل امل�صنع و�آالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�صول عليه الحق ًا من �أجل
امل�شروع ،تت�ضمن الإتفاقية بع�ض ال�شروط والتي من �ضمنها الإحتفاظ بن�سب مالية معينة.
1 1111111111القروض قصيرة األجل

متثل القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل مبالغ غري م�سددة حتت ح�ساب ت�سهيالت �سحب على املك�شوف وت�سهيالت قرو�ض ق�صرية الأجل مع بع�ض البنوك التجارية لتمويل متطلبات
ر�أ�س املال العامل ل�شركات املجموعة.
تتكون القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل كما يف � 30سبتمرب من الآتي:
2015م
311.128.124
83.500.000
5.440.783
400.068.907

البنك العربي الوطني
البنك ال�سعودي الفرن�سي
م�صرف الراجحي

2014م
260.820.265
175.717.256
26.267.773
462.805.294

1 1111111111قروض طويلة األجل

تتكون القرو�ض طويلة الأجل كما يف � 30سبتمرب من الآتي:
2015م
10.000.000
-16.400.000
26.400.000

البنك العربي الوطني
البنك ال�سعودي الفرن�سي
قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

2014م
30.000.000
27.070.305
13.520.000
70.590.305

مت عر�ض القرو�ض طويلة الأجل يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:
اجلزء املتداول حتت بند املطلوبات املتداولة
اجلزء غري املتداول حتت بند املطلوبات غري املتداولة

2014م
47.570.305
23.020.000
70.590.305

2015م
11.250.000
15.150.000
26.400.000

ي�ستحق اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل كما يلي:
عام 2017
عام 2018
عام 2019
عام 2020
عام 2021
الإجمايل

1.950.000
2.700.000
3.500.000
4.500.000
2.500.000
15.150.000
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
1212مخصصات
فيما يلي احلركة يف املخ�ص�ص:
2014م

2015م
الر�صيد يف بداية ال�سنة

5.482.980

--

املكون خالل ال�سنة

1.791.242

5.482.980

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

7.274.222

5.482.980

وفق ًا ملا ورد يف مطالبة �شركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع (مرافق) عن الفروقات بني كميات الإ�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�شركة التابعة و�شركة
مرافق وكميات الإ�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة (�إي�ضاح �(23أ)) .قامت ال�شركة التابعة ب�إحت�ساب خم�ص�ص لفروقات كميات الإ�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني
ال�شركة التابعة و�شركة مرافق وكميات الإ�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة عن الفرتة من  1يناير 2015م وحتى تاريخ املركز املايل ،وذلك ملقابلة �أية مطالبات قد تن�ش�أ م�ستقب ًال
عن تلك الفرتة.

1313مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
2015م

2014م

م�صروفات م�ستحقة

11.756.043

11.555.915

حوافز موظفني م�ستحقة

10.103.012

8.003.971

م�صروفات متويل م�ستحقة

2.870.653

2.673.991

دفعات م�ستلمة مقدم ًا من عمالء

8.000.939

6.483.620

�أر�صدة دائنة �أخرى

705.667

1.147.534

33.436.314

29.865.031

1414مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
احلركة فى خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة خالل ال�سنة تتكون مما يلي:
2015م

2014م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

17.629.702

13.730.970

املكون خالل ال�سنة

4.402.264

4.797.877

املدفوع خالل ال�سنة

()1.306.313

()899.145

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

20.725.653

17.629.702

1515رأس المال
بلغ ر�أ�س املال املكتتب فيه واملدفوع بالكامل مبلغ  508مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2014م 508 :مليون ريال �سعودي) موزع على  50.8مليون �سهم (� 30سبتمرب 2014م:
 50.8مليون �سهم) قيمة كل منها  10ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2014م 10 :ريال �سعودي).
بتاريخ 1436/05/26هـ املوافق 2015/03/17م مت بيع (� )7.373.290سهم من الأ�سهم اململوكة ل�شركة املهنا التجارية لأ�صحابها حممد وعبداهلل املهنا مبا لها من حقوق وما
عليها من �إلتزامات �إلى كل من �أخوانهم ال�سيد /عبدالعزيز بن عبداهلل بن �إبراهيم املهنا وال�سيد� /إبراهيم بن عبداهلل بن �إبراهيم املهناء املهنا وال�سيد /مهنا بن عبداهلل بن
�إبراهيم املهنا� .إن الإجراءات النظامية لتعديل عقد الت�أ�سي�س بهذا ال�ش�أن مازالت حتت التنفيذ لي�صبح ر�أ�س املال موزع ًا على امل�ساهمني كالتايل:
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(ريال سعودي) (تتمة)
�إ�سم امل�ساهم

2014م

2015م
عدد الأ�سهم

%

املبلــغ

عدد الأ�سهم

%

املبلــغ

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

12.288.816

%24.19

122.888.160

12.288.816

%24.19

122.888.160

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

12.288.816

%24.19

122.888.160

12.288.816

%24.19

122.888.160

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

8.056.002

%15.86

80.560.020

8.056.002

%15.86

80.560.020

�شركة املهنا التجارية

4.915.526

%9.68

49.155.260

12.288.816

%24.19

122.888.160

ال�سيد /عبدالعزيز بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

2.457.764

%4.84

24.577.640

--

--

--

ال�سيد /ابراهيم بن عبداهلل بن ابراهيم املهناء

2.457.763

%4.84

24.577.630

--

--

--

ال�سيد /مهنا بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

2.457.763

%4.84

24.577.630

--

--

--

ال�سيد /عبدالكرمي بن حمد بن عبدالكرمي املعجل

4.232.815

%8.33

42.328.150

4.232.815

%8.33

42.328.150

ال�سيد /ريا�ض بن عبداهلل بن را�شد ابو نيان

1.644.735

%3.24

16.447.350

1.644.735

%3.24

16.447.350

الإجمالى

50.800.000

%100

508.000.000

50.800.000

%100

508.000.000

1616اإلحتياطي النظامي
وفق ًا لنظام ال�شركات باململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتطلب من ال�شركة حتويل ما ن�سبته  %10من �صايف دخل ال�سنة لتكوين �إحتياطي نظامي حتى يبلغ
ر�صيد هذا الإحتياطي  %50من ر�أ�س املال .هذا الإحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

1717أرباح موزعة
�أو�صى جمل�س الإدارة يف �إجتماعه رقم ( )3/2بتاريخ  20حمرم 1436هـ املوافق  13نوفمرب2014م بتوزيع �أرباح عن الن�صف الثاين للعام املايل 2014م على امل�ساهمني بواقع
 1.25ريال �سعودي لكل �سهم ما يعادل  %12.5من القيمة الإ�سمية لل�سهم وب�إجمايل مبلغ  63.50مليون ريال �سعودي ،وقد �أقرت اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني يف
اجتماعها بتاريخ � 24صفر 1436هـ املوافق  16دي�سمرب 2014م هذا التوزيع .وعليه يكون �إجمايل ما مت توزيعه من �أرباح عن العام املايل 2014م حوايل  114.2مليون ريال �سعودي
�أي ما يعادل  %22.5من ر�أ�س املال ومبعدل  2.25ريال �سعودي لكل �سهم.
�أو�صى جمل�س الإدارة يف �إجتماعه رقم ( )3/4بتاريخ � 9شعبان 1436هـ املوافق  27مايو 2015م توزيع �أرباح عن الن�صف الأول للعام املايل 2015م على امل�ساهمني بواقع 1.25
ريال �سعودي لكل �سهم مبا يعادل  %12.5من القيمة الإ�سمية لل�سهم وب�إجمايل مبلغ  63.5مليون ريال �سعودي.

1818الزكاة
1 118118المحمل عىل السـنة

تقوم ال�شركة و�شركتها التابعة بتقدمي �إقرارات منف�صلة للزكاة ال�شرعية على �أ�سا�س غري موحد ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .تتكون العنا�صر الرئي�سية للوعاء الزكوي لكل
�شركة من حقوق امللكية واملخ�ص�صات كما يف بداية العام والدخل ال�صايف املعدل ،ناق�ص احل�سومات ل�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات ،الآالت واملعدات والإ�ستثمارات وبع�ض
البنود الأخرى .ويف حال كان الوعاء الزكوي �سالب ًا ،ال يكون على ال�شركة زكاة م�ستحقة الدفع لل�سنة.
تتكون الزكاة املحملة خالل ال�سنة املنتهـية يف � 30سبتمرب مما يلي:
ال�سنة احلالية

2015م

2014م

14.520.065

11.642.624
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1 118118مخصص الزكاة

احلركة يف خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب هي كما يلي:
2015م

2014م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

22.220.480

9.403.3751

ي�ضاف :املحمل على ال�سنة

14.520.065

11.642.624

يخ�صم :املدفوعات خالل ال�سنة

()10.512.050

()8.825.519

الر�صيـد فـي نهايـة ال�سنــة

26.228.495

22.220.480

1 118118الوضع الزكوي
1 1181118118شركة اليمامة للصناعات الحديدية

قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية عن ال�سنوات منذ بداية الت�أ�سي�س حتى العام املنتهي يف � 30سبتمرب 2014م .ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�صلت على �شهادة
زكاة �صاحلة حتى  30يناير 2016م� .إ�ستلمت ال�شركة ربوطات زكوية عن ال�سنوات من 2008م حتى 2011م طالبت فيها امل�صلحة بفروقات �إ�ضافية زكوية مببلغ  9.9مليون ريال
�سعودي وقامت ال�شركة بالإعرتا�ض على الربوطات املذكورة ومت رفع �إعرتا�ض ال�شركة �إلى اللجنة الإبتدائية الزكوية ال�ضريبية كما قدمت ال�شركة خطاب �ضمان للم�صلحة باملبلغ
املطلوب ،بتاريخ 1435/11/23هـ املوافق 2014/9/18م �صدر قرار من اللجنة بقبول بند من بنود الإعرتا�ض وقد مت ت�سليم الئحة الإعرتا�ض على قرار اللجنة الإبتدائية �إلى
جلنة الإ�ستئناف ومل ي�صدر قرار حتى تاريخه� .إال �أن �إدارة ال�شركة على قناعة ب�أن نتيجة الإعرتا�ض �سوف تكون يف �صاحلها وذلك وفق ًا لتقديرات امل�ست�شار الزكوي لل�شركة.
1 1181118118شركة اليمامة لحديد التسليح

�أنهت ال�شركة موقفها الزكوي مع م�صلحة الزكاة والدخل عن ال�سنوات من تاريخ الت�أ�سي�س حتى العام املنتهي يف � 30سبتمرب 2007م ،قدمت ال�شركة اقراراتها الزكوية عن
ال�سنوات 2008م حتى 2014م ومل حت�صل على ربط زكوي عن تلك ال�سنوات حتى تاريخه .ح�صلت ال�شركة على �شهادة زكاة غري مقيدة عن عام 2014م �صاحلة حتى تاريخ 30
يناير 2016م.

1919ربحية السهم
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم من الدخل من العمليات وربحية ال�سهم من الإيرادات الأخرى وربحية ال�سهم من �صايف الدخل لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2015م على �أ�سا�س
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة والبالغة  50.8مليون �سهم (2014م 50.8 :مليون �سهم).

2020مصروفات بيع وتوزيع
تتكون م�صروفات البيع والتوزيع لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب كما يلي:
2015م

2014م

�إي�ضاح
م�صروفات نقل

20.030.472

18.569.573

رواتب و�أجور وما يف حكمها

6.352.722

5.363.260

دعاية و�إعالن

1.279.956

1.402.467

120.419

174.371

�إيجارات

50.829

50.688

�أخرى

326.658

298.951

28.161.056

25.859.310

�إ�ستهالك
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2121مصروفات عمومية وإدارية
تتكون امل�صروفات العمومية واالدارية لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب مما يلي:
�إي�ضاح

2015م

2014م

رواتب و�أجور وما يف حكمها

24

30.825.845

24.534.341

�إ�ستهالك

10

3.490.383

3.357.072

�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة

9

2.744.150

3.809.898

م�صروفات دعم احلا�سب الآيل و�إ�شرتاكات

1.552.494

1.476.575

�سفرو�إنتقاالت

944.401

677.981

هاتف وبريد

698.222

624.593

�أتعاب مهنية و�إ�ست�شارية

527.875

632.634

�إيجارات

252.757

190.591

قرطا�سية ومطبوعات

194.351

179.682

م�صروفات �صيانة و�إ�صالح

132.690

216.494

دعاية و�إعالن

112.543

245.476

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

--

2.347.784

�أخرى

954.529

1.230.934

42.430.240

39.524.055

2222إيرادات أخرى
تتكون الإيردات الأخرى لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب كما يلي:
2014م

2015م
دعم �صندوق املوارد الب�شرية

2.040.491

2.725.825

فروق �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية

1.999.149

--

�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

55.322

110.834

�أخرى

212.900

592.075

4.307.862

3.428.734
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2323اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة
)أوردت مطالبة بتاريخ  27يوليو 2015م �إلى ال�شركة التابعة من �شركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع (مرافق) ب�إجمايل مبلغ  146.473.084ريال �سعودي وذلك
عن فروقات كميات الإ�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�شركة التابعة و�شركة مرافق وكميات الإ�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة عن ال�سنوات من 2008م �إلى
2014م والتي تت�ضمن املطالبة ال�سابقة من �شركة مرافق بتاريخ  14يناير 2014م .قامت ال�شركة التابعة بالتفاو�ض مع �شركة مرافق وبتاريخ � 15أكتوبر 2015م مت الإتفاق
بني ال�شركة التابعة و�شركة مرافق على تعديل بنود الإ�ستهالك املتفق عليها يف الإتفاقية ال�سابقة على �أن تكون واجبة التطبيق �إعتبار ًا من  1يناير 2014م .وبنا ًء على ذلك
�أ�صدرت �شركة مرافق مطالبات معدلة عن الفرتة من  1يناير 2014م �إلى  31دي�سمرب 2014م وقامت ال�شركة التابعة ب�سدادها بالكامل .وفيما يتعلق بفروق الإ�ستهالك
لل�سنوات من 2008م �إلى 2013م والبالغ �إجماليها  124مليون ريال �سعودي تقريب ًا فمازالت خا�ضعة للتفاو�ض مع �شركة مرافق .قامت ال�شركة التابعة بالإ�ستناد الى ما ورد
باملادة ( )41من دليل اخلدمة الكهربائية ال�صادر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج «الهيئة» والتي تن�ص �أنه يف حالة تق�صري �أو تراخي مقدم اخلدمة يف حت�صيل
م�ستحقاته عن الإ�ستهالك غري ال�سكني ف�إنه ال يتم حما�سبة امل�ستهلك ب�أثر رجعي و�إحت�ساب اخلط�أ ملدة تزيد عن �سنتني ميالديتني ل�صالح مقدم اخلدمة ،وبنا ًء على ذلك
ف�إن �أق�صى مبلغ قد ينتج عن هذه املطالبة لن يزيد عن  40مليون ريال �سعودي وذلك عن عامي 2012م2013،م ولقد ح�صلت ال�شركة التابعة على ر�أى قانوين يدعم وجهة
نظرها .بالإ�ضافة �إلى ذلك �أكد امل�ساهمني بال�شركة التابعة على حتملهم �شخ�صي ًا �أية �إلتزامات قد تن�ش�أ عن هذه املطالبة يف امل�ستقبل نقد ًا وذلك ك ًال ح�سب م�ساهمته
يف ر�أ�س املال .كما �أكد امل�ساهمني بال�شركة التابعة على حتملهم �شخ�صي ًا �أية �إلتزامات �أخرى قد تن�ش�أ م�ستقب ًال عن فروق كميات الإ�ستهالك الفعلي للكهرباء واملياه عن
عام 2015م مقارنة مبا هو مدرج كمخ�ص�ص مقابل تلك الإلتزامات (�إي�ضاح  )12نقد ًا وذلك ك ًال ح�سب م�ساهمته يف ر�أ�س املال وبحد �أق�صى  21مليون ريال �سعودي.
وبدورهم �أكد امل�ساهمني ب�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية بتاريخ � 9سبتمرب 2015م على حتملهم �شخ�صي ًا ح�صة ال�شركة والبالغة  %72.5من �أي التزامات قد تن�ش�أ عن
املطالبة احلالية و�/أو املطالبة امل�ستقبلية يف امل�ستقبل نقد ًا وذلك كال ح�سب م�ساهمته يف ر�أ�س مال ال�شركة.
)بيف � 30سبتمرب 2015م بلغت االرتباطات الر�أ�سمالية املتعلقة بامل�شروعات حتت التنفيذ مبلغ  1.5مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2013م 35 :مليون ريال �سعودي).
)جيف � 30سبتمرب 2015م بلغت قيمة الإلتزامات املحتملة مقابل خطابات �إعتمادات م�ستندية قائمة  181مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2013م 379 :مليون ريال �سعودي)
والتي �صدرت يف �سياق الأعمال العادية للمجموعة.
)ديف � 30سبتمرب 2015م بلغت قيمة الإلتزامات املحتملة مقابل اجلزء غري املغطي من خطابات ال�ضمان البنكية التي ت�صدرها البنوك املحلية نيابة عن �شركات املجموعة 127
مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2014م 115 :مليون ريال �سعودي).

2424معامالت وأرصدة مع أطراف ذو عالقة
تتكون الأطراف ذات العالقة من امل�ساهمني يف ال�شركة و�أقربائهم حتى اجليل الرابع ،وال�شركات الزميلة وال�شقيقة واملديرين وموظفي الإدارة العليا لل�شركة .يتم �إعتماد �شروط
و�أحكام هذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة.
تتمثل املعامالت مع �أطراف ذو عالقة ب�صفة �أ�سا�سية يف م�شرتيات ومبيعات ب�ضائع وتقدمي خدمات والتي تتم وفق ًا ل�شروط متفق عليها ويتم �إعتمادها بوا�سطة الإدارة مع
املن�ش�آت التالية:
�إ�سم املن�شـ ـ�أة

العالقة

�شركة املهنا التجارية

م�ساهم

جمموعة املهنا للحديد

م�ساهم

ال�سيد /عبدالعزيز بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

م�ساهم

ال�سيد /ابراهيم بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

م�ساهم

ال�سيد /مهنا بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

م�ساهم

�شركة املعجل التجارية

م�ساهم

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

م�ساهم

ال�سيد /ريا�ض بن عبد اهلل بن را�شد ابونيان

م�ساهم

ال�سيد/عبدالكرمي بن حمد بن عبدالكرمي املعجل

م�ساهم

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

م�ساهم

�شركة الفوزان ملواد البناء
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(ريال سعودي) (تتمة)
املعامالت مع الأطراف ذو عالقة لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب والأر�صدة الناجتة عنها:
طبيعة
معامالت مع

ر�صيد الإقفال
مدين

مبلغ املعاملة

املعاملة

2014م

2015م

2014م

2015م

حتت بند ذمم جتارية مدينة:
�شركة م�صدر ملواد البناء *

مبيعات

374.098.993

386.526.256

34.719.632

48.538.635

�شركة الفوزان ملواد البناء **

مبيعات

379.651.143

355.446.726

42.719.753

70.797.151

�شركة را�شد عبد الرحمن الرا�شد و�أوالده

مبيعات

114.573.865

164.692.228

11.597.296

42.670.881

جمموعة املهنا للحديد

مبيعات

41.466.349

42.553.468

6.883.643

15.458.910

�شركة املهنا التجارية

مبيعات

16.701.525

8.744.688

5.210.809

2.560.651

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

مبيعات

1.613.196

2.707.050

258.670

2.707.050

�شركة الفوزان للمعادن

مبيعات

--

7.211.400

--

7.441

101.389.803

182.740.719

م�ستحق �إلى �أطراف ذات عالقة
�شركة م�صدر ملواد البناء

�شراء مواد

1.269.170

--

--

--

* ي�شمل التعامل مع �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده� ،شركة م�صدر ملواد البناء و�شركة املهيدب للمقاوالت.
** ي�شمل التعامل مع �شركة را�شد عبد الرحمن الرا�شد و�أوالده ،ال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال الكهربائية وامليكانيكية.

موظفي الإدارة العليا هم الأ�شخا�ص الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف تخطيط وتوجيه ومراقبة �أن�شطة املجموعة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مبا يف ذلك �أي مدير
(�سواء كان تنفيذي �أو غري ذلك).
يت�ضمن بند الرواتب والأجور وما يف حكمها خالل ال�سنة كما يلي:
معامالت مع

طبيعة املعاملة

2015م

2014م

موظفي الإدارة العليا

راتب وبدالت وحوافز

11.524.868

9.855.161
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2525األدوات المالية وإدارة المخاطر
2 225225مخاطر أسعار الفائدة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من �إحتمال ما ي�ؤثر تذبذب �أ�سعار الفائدة على الربحية امل�ستقبلية� .إن املجموعة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي
تدفع عليها فائدة مبا يف ذلك البنك الدائن والت�سهالت البنكية .تعمل الإدارة على احلد من خماطر �أ�سعار الفائدة عن طريق مراقبة تذبذب �أ�سعار الفائدة.
2 225225مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على مقابلة �إلتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال �إ�ستحقاقها .تتم مراقبة �إحتياجات ال�سيولة على �أ�سا�س �شهري وتعمل الإدارة
على الت�أكد من توفر �أموال كافية ملقابلة �أي �إلتزامات حالة ن�شوئها.
تتكون املطلوبات املالية املتداولة للمجموعة من اجلزء املتداول من قرو�ض ق�صرية الأجل وذمم جتارية دائنة وم�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى .من املتوقع من الناحية
العملية �أن يتم �سداد جميع هذه املطلوبات املالية خالل � 12شهر ًا من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وتتوقع املجموعة �أن يكون لديها �أموال كافية للقيام بذلك.
2 225225مخاطر اإلئتمان

هي املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف خ�سائر مالية للطرف الآخر .ويتم �إيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية ودولية ذات
ت�صنيف ائتماين مرتفع .ت�ستحق الذمم املدينة التجارية والأخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء يف ال�سوق املحلية وترتكز 2014( % 79م )%70 :من الذمم املدينة التجارية امل�ستحقة
لل�شركة طرف  23عمالء رئي�سيني كما يف � 30سبتمرب 2015م (2014م 23 :عمالء رئي�سني) .وقد مت �إظهار الذمم املدينة التجارية بقيمتها القابلة لال�سرتداد املقدرة.
2 225225مخاطر العملة

تتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن املجموعة غري معر�ضة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية خالل دورة
�أعمالها العادية ،نظر ًا لأن تعامالت ال�شركة اجلوهرية خالل الفرتة متت بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي ،وحيث �أن �سعر �صرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر
الأمريكي ف�إنه لي�ست هناك خماطر هامة مرتبطة بالتعامالت واالر�صدة املقيمة بالدوالر الأمريكي.
2 225225القيمة العادلة لألدوات المالية

هي القيمة التي �سيتم ا�ستالمها مقابل بيع �أ�صل ما �أو دفعها مقابل حتويل التزام ما �ضمن معاملة منتظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق بتاريخ القيا�س .وحيث يتم �إعداد القوائم
املالية املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،با�ستثناء الإ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع والتي تقا�س بالقيمة العادلة ،قد تن�ش�أ فروقات بني تقديرات القيم الدفرتية والقيم
العادلة .وبر�أي الإدارة �أن القيم العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة ال تختلف ب�صورة كبرية عن قيمتها الدفرتية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2015م

(ريال سعودي) (تتمة)
2626المعلومات القطاعية
متار�س ال�شركة ن�شاطها باململكة العربية ال�سعودية من خالل قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
)أ�إنتاج �أنابيب �صلب
)بم�صنع الأعمدة الكهربائية.
)جم�صنع الهياكل الفراغية.
)دم�صنع �أبراج الطاقة الكهربائية.
)ه�شركة اليمامة حلديد الت�سليح (�شركة تابعة).
)و�أخرى تتمثل يف ممتلكات تخ�ص الإدارة العامة والعائدات الناجتة من الإ�ستثمارات.
� 30سبتمرب 2015م

م�صنع اليمامة للأعمدة
الكهربائية وملحقاتها

م�صنع الأنابيب

م�صنع
الهياكل الفراغية

�شركة اليمامة
حلديد الت�سليح

م�صنع �أبراج
الطاقة الكهربائية

الإجمايل

�أخرى

ممتلكات و�آالت ومعدات

96.770.131

64.747.600

4.207.172

47.568.973

256.778.582

15.296.499

485.368.957

�صايف املبيعات

448.835.680

205.483.380

20311.303

224.511.256

1.121.099.694

--

2.020.241.313

�صايف الدخل

6.451.641

38.727.743

4.560.781

35.906.811

73.093.449

--

158.740.425

� 30سبتمرب 2014م

م�صنع
الهياكل الفراغية

م�صنع اليمامة للأعمدة
الكهربائية وملحقاتها

م�صنع الأنابيب

�شركة اليمامة
حلديد الت�سليح

م�صنع �أبراج
الطاقة الكهربائية

الإجمايل

�أخرى

ممتلكات و�آالت ومعدات

96.967.860

60.085.427

4.632.755

36.035.564

269.316.481

12.362.566

479.400.653

�صايف املبيعات

489.935.774

187.068.735

20.674.277

192.588.251

1.121.472.744

--

2.011.739.781

�صايف الدخل

16.852.148

37.909.727

3.742.765

16.047.220

57.381.111

--

131.932.971

مل يتم الإف�صاح عن بع�ض بنود املوجودات الأخرى والإلتزامات على م�ستوى القطاعات الت�شغيلية وذلك نظر ًا لعدم توافرها على امل�ستوى الت�شغيلي.

2727أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لتتفق مع طريقة العر�ض بال�سنة احلالية وذلك كما يلي:
كما يف
� 30سبتمرب 2014م
قبل �إعادة التبويب

املبالغ املعاد تبويبها

كما يف
� 30سبتمرب 2014م
بعد �إعادة التبويب

خم�ص�ص زكاة

12.277.992

9.942.488

22.220.480

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

39.807.519

()9.942.488

29.865.031

البند

2828إعتماد القوائم المالية
مت �إعتماد القوائم املالية املوحدة للإ�صدار من قبل جمل�س الإدارة يف � 4صفر 1437هـ (املوافق  16نوفمرب 2015م).
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

مع تقرير مراجعي الحسابات
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قائمة المركز المايل الموحدة
كما يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي)
�إي�ضاح

املوجودات

2013م

2014م

املوجودات املتداولة :
نقد وما يف حكمه

4

28.214.910

40.348.574

ذمم جتارية مدينة

5

310.302.869

221.896.886

خمزون

6

511.015.955

547.565.050

م�ستحق من �أطراف ذو عالقة

24

--

58.175.587

مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

7

29.217.852

33.860.847

878.751.586

901.846.944

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة :
�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

8

62.642

42.364

م�صروفات م�ؤجلة – �صايف

9

6.516.218

10.326.116

10

479.400.653

448.963.207

485.979.513

459.331.687

1.364.731.099

1.361.178.631

ممتلكات� ،آالت ومعدات
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات:
املطلوبات املتداولة :
قرو�ض ق�صرية الأجل

�/11أ

462.805.294

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

/11ب

47.570.305

68.807.169

44.896.201

36.958.665

ذمم جتارية دائنة

499.695.211

خم�ص�صات

12

5.482.980

--

خم�ص�ص الزكاة

18

12.277.992

9.460.887

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

13

39.807.519

38.285.550

612.840.291

653.207.482

/11ب

23.020.000

57.286.571

14

17.629.702

13.730.970

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

40.649.702

71.017.541

�إجمايل املطلوبات

653.489.993

724.225.023

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة :
قرو�ض طويلة الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

حقوق امللكية:
حقوق امللكية العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة:
ر�أ�س املال

15

508.000.000

508.000.000

�إحتياطي نظامي

16

19.599.960

6.406.663

�أرباح مبقاة

36.642
68.337.978

16.364
16.654.304

�صايف التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع

�إجمايل حقوق امللكية العائد �إلى م�ساهمي ال�شركة

595.974.580

531.077.331

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

115.266.526

105.876.277

�إجمايل حقوق امللكية

711.241.106

636.953.608

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

1.364.731.099

1.361.178.631

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

183

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي)
2014م

2013م

�إي�ضاح
�صايف املبيعات

2.011.739.781

1.775.264.303

تكلفة املبيعات

()1.766.688.169

()1.554.978.775

جممل الربح

245.051.612

220.285.528

م�صروفات بيع وتوزيع

20

()25.859.310

()24.390.914

م�صروفات عمومية و�إدارية

21

()39.524.055

()40.146.057

179.668.247

155.748.557

3.428.734

454.331

تكاليف التمويل

()17.756.137

()20.424.860

�صايف الدخل قبل الزكاة

165.340.844

135.778.028

()11.642.624

()8.670.851

�صايف الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

153.698.220

127.107.177

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

()21.765.249

()21.452.783

�صايف الدخل

131.932.971

105.654.394

الدخل من العمليات الرئي�سية
�إيرادات �أخرى

الزكاة

ربحية ال�سهم من:

22

18

19

الدخل من العمليات الرئي�سية

3.54

3.07

الإيرادات الأخرى

0.07

0.01

�صايف الدخل

2.60

2.08

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي)
�إي�ضاح

2013م

2014م

الأن�شطة الت�شغيلية :
131.932.971

105.654.394

�صايف الدخل
10

38.346.006

35.456.001

�أرباح بيع ممتلكات� ،آالت ومعدات

22

()110.834

()97.535

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها -تدعيم

5

2.347.784

1.070.994

ت�سويات ملطابقة �صايف الدخل مع �صايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية :
�إ�ستهالك

خم�ص�ص خمزون بطيئة احلركة

6

1.500.000

303.899

املحول من امل�شروعات حتت التنفيذ �إلى امل�صروفات

10

1.040.000

--

�شطب م�شروعات حتت التنفيذ

10

478.250

--

�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة

9

3.809.898

6.436.108

17.756.137

20.424.860

تكاليف متويل
خم�ص�صات

12

5.482.980

--

زكاة حمملة على ال�سنة

18

11.642.624

8.670.851

21.765.249

21.452.783

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املحملة على ال�سنة

14

4.797.877

3.606.152

240.788.942

202.978.507

ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف الدخل

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
ذمم جتارية مدينة

()90.753.767

9.314.194

خمزون

35.049.095

()10.406.213

58.175.587

38.783.725

م�ستحق من �أطراف ذو عالقة
مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

4.642.995

()16.643.463

ذمم جتارية دائنة

7.937.536

19.340.804

1.521.969

9.037.010

18

()8.825.519

()6.114.716

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
14

()899.145

()1.039.031

247.637.693

245.250.817

10

()70.311.410

()23.844.614

9

--

()5.625.134

متح�صالت بيع ممتلكات� ،آالت ومعدات

120.542

102.249

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()70.190.868

()29.367.499

زكاة مدفوعة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة
�صايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية :
�إ�ضافات ملمتلكات� ،آالت ومعدات
�إ�ضافات مل�صروفات م�ؤجلة

الأن�شطة التمويلية :
�صايف احلركة يف قرو�ض ق�صرية الأجل

()36.889.917

()119.846.222

�صايف احلركة يف قرو�ض طويلة الأجل

()55.503.435

()19.698.165

()17.756.137

()20.424.860

تكاليف متويل مدفوعة
�أرباح موزعة

()79.431.000

()40.640.001

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()189.580.489

()200.609.248

التغري يف النقد وما يف حكمه

()12.133.664

15.274.070

النقد ومايف حكمه يف بداية ال�سنة

40.348.574

25.074.504

28.214.910

40.348.574

النقد ومايف حكمه يف نهاية ال�سنة

4

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات يف حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي)
حقوق امللكية العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة
ر�أ�س املال

�إحتياطي
نظامي

التغري فى القيمة العادلة
للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

�أرباح مبقاة

املجموع

حقوق امللكية غري
امل�سيطرة

�إجمايل حقوق
امللكية

الر�صيد يف  1اكتوبر 2012م

508.000.000

40.629

--

()41.994.055

466.046.574

84.423.494

550.470.068

�صايف دخل ال�سنة

--

--

--

105.654.394

105.654.394

21.452.783

127.107.177

حمول �إلى الإحتياطي النظامي

--

6.366.034

--

()6.366.034

--

--

--

التغرييف القيمة العادلة للإ�ستثمار
يف �أوراق مالية متاحة للبيع

--

--

16.364

--

16.364

--

16.364

ارباح موزعة

--

--

--

()40.640.001

()40.640.001

--

()40.640.001

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2013م

508.000.000

6.406.663

16.364

16.654.304

531.077.331

105.876.277

636.953.608

�صايف دخل ال�سنة

--

--

--

131.932.971

131.932.971

21.765.249

153.698.220

املحول �إلى �إحتياطي نظامي

--

13.193.297

--

()13.193.297

--

--

--

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار
يف �أوراق مالية متاحة للبيع

--

--

-20.278

-20.278

20.278

�أرباح موزعة

--

--

--

()67.056.000

()67.056.000

--

()67.056.000

ح�صة حقوق امللكيه غري امل�سيطره
من الأرباح املوزعه بال�شركة التابعة

--

--

--

--

--

()12.375.000

()12.375.000

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2014م

508.000.000

19.599.960

36.642

68.337.978

595.974.580

115.266.526

711.241.106

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
1.1عام
ت�أ�س�ست �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة («ال�شركة» �أو ال�شركة الأم) وامل�سجلة مبدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010070794
بتاريخ 1409/06/1هـ مبوجب قرار معايل وزير التجارة رقم ( )726بتاريخ 1327/3/20هـ وقرار معاليه باملوافقة على �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم ( )1491بتاريخ
1427/5/30هـ املوافق 2006/6/26م وجرى الرتخي�ص لل�شركة مبوجب الرتخي�ص ال�صناعي رقم �/144ص بتاريخ 1409/03/22هـ والتعديالت الالحقة له ،تتمثل �أن�شطة
ال�شركة فيما يلي:
)ز�إنتاج �أنابيب �صلب ملحومة طوليا (�سوداء  /جملفنة) و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور ،وتقطيع �صاج� ،إنتاج �أ�شرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط ،وحواجز طرق ،و�أ�سياخ
حديد الت�سليح من اخلردة ،وعربات يدوية� ،صاج معرج متنوع� ،أ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة ،قطاعات حديدية جموفة ،قطاعات حديدية م�شكلة على البارد و�إطارات
هيكلية جم�سمة.
)ح�إنتاج �أعمدة كهربائية جملفنة وملحقاتها.
)ط�إنتاج �أبراج نقل الطاقة الكهربائية.
)ي�إنتاج وتركيب قطاعات حديدية خا�صة باملن�ش�آت املعدنية.
تعمل ال�شركة من خالل م�صانع لها داخل اململكة وتعمل هذه امل�صانع مبوجب ال�سجالت التجارية التالية �أرقامها وتواريخها:
املدينة

رقم ال�سجل التجاري

تاريخ ال�سجل التجاري

امل�صنع
اليمامة لل�صناعات احلديدية

جدة

4030068043

1410/4/28هـ

اليمامة للأعمدة الكهربائية

جدة

4030148938

1425/3/9هـ

اليمامة لل�صناعات احلديدية

الدمام

2050059045

1429/3/7هـ

اليمامة لقطاعات املن�شات املعدنية

جدة

4030180885

1429/7/9هـ

اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية

جدة

4030180886

1429/7/9هـ

تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة وال�شركة التابعة التالية (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح) والتي يقع مركزها الرئي�سي بالريا�ض وامل�صنع مبدينة ينبع
ال�صناعية ( ي�شار اليهما مع ًا بـ “ املجموعة”):
�أ�سم ال�شركة
�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية

اململكة العربية ال�سعودية

%72.5

يتمثل ن�شاط ال�شركة التابعة يف �إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح.
يف 1435/3/13هـ املوافق 2014/1/14م قرر ال�شركاء بال�شركة التابعة حتويل �شركة اليمامة حلديد الت�سليح من �شركة ذات م�سئولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة ،وقد
مت احل�صول على موافقة وزير التجارة وال�صناعة مبوجب القرار الوزاي رقم (/205ق) بتاريخ 1435/8/25هـ املوافق 2014/6/23م على �إعالن حتول ال�شركة من �شركة ذات
م�سئولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة.
العنوان امل�سجل لل�شركة كالتايل:
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية
الريا�ض 15341
�ص .ب 55303
اململكة العربية ال�سعودية
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
2.2أسس اإلعداد
2 22 22المعايير المطبقة

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
2 22 22أسس القياس

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ،وب�إ�ستخدام مبد�أ
الإ�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم الإ�ستمرارية.
2 22 22أسس توحيد القوائم المالية

ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة الأم و�شركتها التابعة كما هو مبني يف الإي�ضاح رقم (� )1أعاله.
2 22 222 22الشركة التابعة

ال�شركه التابعة هي من�ش�آه ت�سيطر عليها املجموعة .وتتوفر ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للمن�ش�أة للح�صول على منافع
من �أن�شطتها .وعند تقييم ال�سيطرة ،ت�ؤخذ باالعتبار حقوق الت�صويت املحتملة القابلة للممار�سة يف الوقت احلايل .يتم توحيد ال�شركات التابعة من تاريخ اال�ستحواذ (التاريخ
الذي حت�صل فيه ال�شركة على ال�سيطرة) ويتم اال�ستمرار يف التوحيد حتى تاريخ توقف ال�سيطرة.
كافة الأر�صدة داخل املجموعة واملعامالت وامل�صروفات والأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت داخل املجموعة/ال�شركة واملدرجة يف املوجودات يتم ا�ستبعادها بالكامل.
كذلك �أي �أرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة عن املعامالت داخل املجموعة يتم ا�ستبعادها عند التوحيد.
2 22 222 22الحصص غير المسيطرة

تتمثل احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف احل�ص�ص يف ال�شركة التابعة التي ال حتتفظ ال�شركة بها والتي تقا�س باحل�صة التنا�سبية يف �صايف املوجودات املحددة لل�شركة التابعة .ويتم
معاجلة املعامالت مع �أطراف احل�ص�ص غري امل�سيطرة كمعامالت مع �أطراف من خارج املجموعة.
2 22 22عملة العرض والنشاط

مت عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة العر�ض والن�شاط للمجموعة.
2 22 22إستخدام األحكام والتقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة من الإدارة القيام ب�إ�ستخدام بع�ض الأحكام والتقديرات والإفرتا�ضات التي ت�ؤثرعلى تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ املعرو�ضة
للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .يتم �إظهار مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي تتم فيها تلك املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.
فيما يلي تو�ضيح ًا للمعلومات عن �أهم التقديرات غري امل�ؤكدة والأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها �أثر هام على املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة،
والتي مت �إدراجها يف الإي�ضاحات:
2 22 222 22إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

يتم تكوين خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن املجموعة لن تكون قادرة على حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة وفق ًا
لل�شروط الأ�صلية للإتفاقية� .إن ال�صعوبات املالية الكبرية التي تواجه العميل ،وامكانية دخول العميل يف مرحلة �إفال�س �أو �إعادة الهيكلة املالية ،والعجز �أو الت�أخر يف ال�سداد تعترب
جميعها م�ؤ�شرات على وجود دليل مو�ضوعي لإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية .بالن�سبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم �إجراء تقييم على �أ�سا�س فردي .وبالن�سبة للمبالغ
غري الفردية الهامة  ،ولكنها مت�أخرة ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ،ويتم �إثبات خم�ص�ص بالأخذ بالإعتبار طول املدة الزمنية وفق ًا ملعدالت الإ�سرتداد ال�سابقة.
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2 22 222 22مخصص أصناف مخزون بطيئة الحركة

(ريال سعودي) (تتمة)

تقوم الإدارة بتكوين خم�ص�ص باملخزون املتقادم وبطيء احلركة .وت�ستند تقديرات �صايف القيمة اال�سرتدادية للمخزون على �أكرث الأدلة موثوقية يف وقت ا�ستخدام التقديرات.
وت�أخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكاليف املرتبطة ب�شكل مبا�شرة ب�أحداث تقع بعد تاريخ قائمة املركز املايل بالقدر الذي ي�ؤكد �أن ظروف هذه الأحداث
قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
2 22 222 22األعمار اإلنتاجية للممتلكات  ،االالت والمعدات

حتدد الإدارة الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات  ،االالت واملعدات بغر�ض �إحت�ساب الإ�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ باالعتبار الإ�ستخدام املتوقع للموجودات
وال�ضرر املادي الذي تتعر�ض له هذه املوجودات .وتقوم الإدارة مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية �سنوي ًا ويتم تعديل التغري يف م�صروفات الإ�ستهالك (�إن وجدت) يف
الفرتات احلالية وامل�ستقبلية.
2 22 222 22اإلنخفاض يف القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات غير المالية

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما �إذا كان هناك �أي خ�سائر نتيجة الإنخفا�ض يف قيمتها كلما كانت الأحداث �أو التغريات يف الظروف ت�شري �إلى �أن القيمة الدفرتية قد
ال تكون قابلة للإ�سرتداد .ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة (�إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفرتية للأ�صل قيمتها القابلة للإ�سرتداد .القيمة القابلة
للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل بعد خ�صم تكاليف البيع والقيمة املتبقية لال�ستخدام �أيهما �أعلى .يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية
م�ستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة املوجودات الغري متداولة بخالف املوجودات غري امللمو�سة وتلك التي تعر�ضت للإنخفا�ض يف قيمتها وذلك الحتمالية عك�س االنخفا�ض يف
القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مايل .وعندما يتم الحق ًا عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو وحدة توليد النقد �إلى التقدير املعدل لقيمتها
القابلة للإ�سرتداد ،ولكن القيمة الدفرتية التي متت زيادتها يجب �أن ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها ،والتي فيما لو مت حتديدها مل يتم ت�سجيل �أي
خ�سارة الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات �أو وحدة توليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة .ويتم �إثبات عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة .ال
يتم عك�س خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة التي مت �إدراجها للموجودات غري امللمو�سة والأوراق املالية املتاحة للبيع.
2 22 222 22اإلنخفاض يف قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

متار�س الإدارة حكمها حل�ساب خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع وكذلك املوجودات التي تتعلق بها .وهذا يت�ضمن تقييم الأدلة املو�ضوعية التي تت�سبب يف
حدوث انخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمة اال�ستثمارات .ويف حالة كانت �أدوات امللكية �،أي انخفا�ض كبري ومتوا�صل يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم لأقل من تكلفتها ،يتم
اعتبار ذلك كدليل مو�ضوعي لالنخفا�ض يف القيمة� .إن حتديد ماهية االنخفا�ض «الكبري» و «املتوا�صل» يتطلب من الإدارة �إجراء تقديرات .كما ترى الإدارة �أن فح�ص الإنخفا�ض
يف القيمة �سيكون مالئم ًا عند وجود دليل على تراجع الو�ضع املايل لل�شركة امل�ستثمر فيها ،و�أداء القطاعات والأعمال ،والتغريات يف التكنولوجيا ،والتدفقات النقدية الت�شغيلية
والتمويلية .بالإ�ضافة لذلك ،ترى الإدارة �أن ن�سبة � %20أو �أكرث هو معيار معقول للإنخفا�ض الكبري الذي يكون �أقل من تكلفتها بغ�ض النظر عن مدة هذا االنخفا�ض وتقوم ب�إدراجه
يف قائمة الدخل املوحدة كمخ�ص�ص للإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات .االنخفا�ض املتوا�صل ميثل الإنخفا�ض الذي يقل عن التكلفة وامل�ستمر لفرتة � 9أ�شهر �أو �أطول بغ�ض النظر
عن قيمته ويتم �إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة كم�صروف �إنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات .اخل�سارة املدرجة �سابق ًا للإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات يف �أ�سهم ال ميكن عك�سها
يف قائمة الدخل املوحدة.
2 22 222 22تكلفة إنجاز المشاريع

كجزء من تطبيق طريقة ن�سبة االجناز على حما�سبة العقود ،يتم تقدير تكلفة اجناز امل�شاريع .وتت�ضمن هذه التقديرات (من بني بنود �أخرى) تكلفة الإن�شاء ،و�أوامر التغيري من
املقاولني ،وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية الأخرى للعمالء .تتم مراجعة هذه التقديرات على فرتات منتظمة� .أية تغيريات الحقة يف التكلفة املقدرة للإجناز قد ت�ؤثر على
نتائج الفرتات الالحقة.

3.3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أدناه ب�شكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة.
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لتتفق مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.
3 33 33النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق والودائع لأجل والإ�ستثمارات يف �صناديق �إ�ستثمارية والقابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية وت�ستحق خالل
فرتة � 3أ�شهر �أو �أقل من تاريخ الإ�ستثمار الأ�صلي ،واملتاحة للمجموعة دون �أي قيود.
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3 33 33الذمم التجارية المدينة

تظهر الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة الأ�صلي بعد خ�صم املخ�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ويتم تكوين خم�ص�ص بالديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند وجود دليل
مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم مقدرة املجموعة على حت�صيل املبالغ امل�ستحقة وفق ًا لل�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .ويتم �شطب الديون املعدومة عند حتديدها مقابل املخ�ص�صات
املتعلقة بها .ويتم حتميل املخ�ص�صات على قائمة الدخل املوحدة .و�أي �إ�سرتدادات الحقة ملبالغ الذمم املدينة والتي مت �شطبها �سابق ًا ت�ضاف �إلى الإيرادات.
3 33 33المخزون

يتم قيا�س املخزون ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد �أيهما �أقل .ويتم حتديد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح .وتت�ضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها
ل�شراء املخزون ،وتكاليف الإنتاج �أو التحويل والتكاليف الأخرى التي يتم تكبدها من �أجل �إح�ضار املخزون �إلى املوقع بحالته الراهنة.
يف حالة املخزون امل�صنع وحتت الت�صنيع ،تت�ضمن التكلفة ح�صة منا�سبة من تكاليف الإنتاج املبا�شرة على �أ�سا�س الطاقة الت�شغيلية العادية.
تتكون �صايف القيمة القابلة لال�سرتداد من �سعر البيع التقديري خالل ال�سري االعتيادي للأعمال بعد خ�صم تكاليف االنتاج اال�ضافية للإكمال وم�صروفات البيع والتوزيع .ويتم
تكوين خم�ص�ص (عند اللزوم) باملخزون املتقادم وبطيء احلركة والتالف.
3 33 333 33إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع

تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع ب�شكل رئي�سي من ح�صة تقل عن  %20من اال�ستثمارات يف الأ�سهم املدرجة �أو غري املدرجة مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف ال�صناديق اال�ستثمارية،
وهي لي�ست ا�ستثمارات لغر�ض االجتار وال متتلك ال�شركة فيها �أي ت�أثري جوهري �أو �سيطرة .وتقيد هذه اال�ستثمارات مبدئي ًا والحق ًا يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة .ويتم قيد �أية
تغريات يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم ا�ستبعاد تلك اال�ستثمارات .ويتم قيد �أي انخفا�ض كبري ومتوا�صل يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع
(�إن وجد) يف قائمة الدخل املوحده .ويتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتداولة يف �سوق مايل ن�شط بالرجوع �إلى �أ�سعار ال�سوق املدرجة فيه تلك اال�ستثمارات بنهاية يوم
التداول يف تاريخ قائمة املركز املايل .وبالن�سبة لال�ستثمارات غري املتداولة يف �سوق مايل ن�شط ،مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف حقوق امللكية غري املدرجة يتم حتديد القيمة العادلة
با�ستخدام تقنيات تقييم معينة .وتت�ضمن هذه التقنيات ا�ستخدام معامالت ال�سوق الأخرية التي متت بني �أطراف جادين ،والرجوع �إلى القيمة ال�سوقية احلالية لأداة �أخرى والتي
متاثلها �إلى حد كبري ،وحتليل التدفقات النقدية املخ�صومة وخيار مناذج الت�سعري ،وبخالف ذلك ،تعترب التكلفة هي القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات.
3 33 33مصروفات مؤجلة

تت�ضمن امل�صروفات امل�ؤجلة جميع التكاليف وامل�صروفات املتكبدة املتعلقة بالأن�شطة التى تن�ش�أ ملرة واحدة وتتعلق ب�أن�شاء مواقع جديدة ولها منافع �إقت�صادية م�ستقبلية .ويتم
�إطفا�ؤها على مدى الفرتة التقديرية للإنتفاع بها ب�إ�ستخدام الق�سط الثابت بحد �أق�صى خم�س �سنوات.
3 33 33ممتلكات ،آالت ومعدات

تظهر املمتلكات ،الآالت ،واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�صم الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سارة الإنخفا�ض املرتاكمة� ،إن وجدت .تت�ضمن التكلفة امل�صروفات التي تتعلق مبا�شر ًة ب�إقتناء
الأ�صل .تكاليف التمويل عن القرو�ض لتمويل ت�شييد الأ�صول تتم ر�سملتها خالل الفرتة الزمنية املطلوبة لإكمال و�إعداد الأ�صل لغر�ض الإ�ستخدام.
كافة النفقات الأخرى يتم �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها .يتم حتميل الإ�ستهالك على قائمة الدخل املوحدة ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر
الإنتاجي املقدر للمتلكات ،الآالت واملعدات.
حتمل م�صروفات الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل املوحدة �أما التح�سينات التي تزيد يف قيمة املوجودات ذات العالقة �أو تطيل �أعمارها ب�صورة جوهرية فتتم ر�سملتها.
ال يحت�سب �إ�ستهالك على الأرا�ضي اململوكة ،ي�ستهلك الفرق بني تكلفة املمتلكات ،الآالت واملعدات وقيمتها التقديرية يف نهاية مدة ا�ستخدامها – �إعتبار ًا من تاريخ �شرائها �أو
تركيبها – على �أق�ساط �سنوية مت�ساوية على مدى �أعمارها الإنتاجية املتوقعة� .أما فيما يتعلق باحت�ساب الإ�ستهالك لل�شركة التابعة لبندي مباين �إنتاج م�صنع الورق و�آالت ومعدات
�إنتاج م�صنع الورق فيتم ذلك مبوجب طريقة عدد الوحدات املنتجة.
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(ريال سعودي) (تتمة)
فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية وفرتة املقارنة:
ال�سنوات
مباين

33 -20

�آالت ومعدات

20 -10

اجهزة وبرامج حا�سب �آيل واالجهزه الكهربائية

5

الأثاث والأجهزة املكتبية

5

ال�سيارات

5

3 33 33الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل الب�ضاعة �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة عنها من قبل املوارد �أم ال.
3 33 33القروض

يتم �إدراج القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف املعاملة املتكبدة ،كما يتم ت�أجيل العموالت الإدارية املخ�صومة مقدما من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
وعر�ضها خم�صومة من مبلغ القر�ض الأ�صلي .يتم �إطفاء تلك العموالت ،والتي التختلف جوهريا عن معدل الفائدة على القرو�ض ال�سائدة يف ال�سوق ،على مدى عمر القر�ض
بطريقة الق�سط الثابت .ويتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض العائدة مبا�شرة لإن�شاء موجودات م�ؤهلة حتى ت�صل �إلى املرحلة التي يكتمل عندها ب�شكل جوهري جميع الأن�شطة الالزمة
لإعداد املوجودات امل�ؤهلة لال�ستخدام املحدد لها ،وبخالف ذلك ،يتم حتميل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة.
3 33 33المخصصات

يتم �إثبات خم�ص�ص ما �إذا كان على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة �أن على املجموعة �إلتزام نظامي حايل �أو �ضمني ميكن تقديره ب�شكل موثوق ،مع �إحتمال وجود �ضرورة
�إقت�صادية ل�سداد ذلك الإلتزام.
3 33 33مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل املوحدة .ويتم �إحت�ساب
هذه املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
3 3 3 33تحقق اإليرادات

تتحقق الإيرادات عند ا�ستيفاء ال�شروط التالية:




وجود احتمالية بتدفق منافع اقت�صادية للمجموعة.
ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق بغ�ض النظر عن موعد �سدادها.
امكانية حتديد التكلفة املتكبدة والتكاليف امل�ستقبلية املتوقعة حتى تاريخه وامكانية قيا�سها ب�شكل موثوق.

يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو ل�شروط الدفع املحددة تعاقدي ًا .ويجب كذلك ا�ستيفاء معايري التحقق املحددة �أدناه قبل حتقق الإيرادات.
3 33 33 3 33مبيعات بضائع

يتم �إثبات الإيرادات من املبيعات عند ت�سليم �أو �شحن املنتجات التي يتم مبقت�ضاها �إنتقال املخاطر واملنافع الهامة امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي بحيث ال يكون
للمجموعة �سيطرة فعالة او م�شاركة �إدارية م�ستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة مبلكية الب�ضاعة .ويتم ت�سجيل املبيعات بعد خ�صم املردودات واخل�صم التجاري وخ�صم الكمية.
3 33 33 3 33إيرادات العقود

يتم �إثبات �إيرادات العقود على �أ�سا�س طريقة ن�سبة الإجناز لكل عقد والتي يتم حتديدها ب�إ�ستخدام قيا�س خمرجات العقد (�إجراء ح�صري للعمل املنجز �أو اجلزء امل�ستكمل
فعليا من �أعمال العقد) �أو القيام بد ًال من ذلك بتطبيق قيا�س مدخالت العقد (ن�سبة التكاليف املتكبدة حتى تاريخه �إلى �إجمايل التكلفة املقدرة للعقد) .ت�شتمل تكلفة العقد
على التكلفة وامل�صروفات العمومية والإدارية العائدة مبا�شرة �إلى العقد من تاريخ �ضمان العقد وحتى االنتهاء بالكامل .يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض العائدة مبا�شرة �إلى �إن�شاء
موجودات م�ؤهلة وتدرج كتكاليف عقود .يتم �إدراج التغريات يف تقديرات التكاليف وخ�سائر العقود غري امل�ستكملة (�إن وجدت) يف الفرتة التي يتم فيها حتديد تلك التغريات.
وعندما يكون من املحتمل �أن �إجمايل تكاليف العقد �سوف يتجاوز �إجمايل �إيرادات العقد ،يتم �إدراج اخل�سارة املتوقعة مبا�شرة.
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(ريال سعودي) (تتمة)
3 3 3 33المصروفات

م�صروفات البيع والتوزيع متثل امل�صروفات الناجتة عن جمهودات املجموعه يف وظائف البيع والتوزيع .كافة امل�صروفات الأخرى بخالف تكلفة املبيعات و�أعباء التمويل يتم
ت�صنيفها كم�صروفات عمومية و�إدارية .يتم توزيع امل�صروفات امل�شرتكة بني تكلفة املبيعات وم�صروفات البيع والتوزيع وامل�صروفات العمومية والإدارية �إن لزم الأمر ،على �أ�سا�س
منتظم.
3 3 3 33الزكاة

تخ�ضع ال�شركة و�شركاتها التابعة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل باململكة العربية ال�سعودية («امل�صلحة») ويتم �إثبات ا�ستحقاق للزكاة ويحمل على قائمة
الدخل للفرتة اجلارية .ويتم احت�ساب مطلوبات الزكاة الإ�ضافية� ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على �سنوات �سابقة من قبل امل�صلحة يف الفرتة التي يتم فيها �إ�صدار الربوط
النهائية.
3 3 3 33تحويل العمالت األجنبية

ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي طبق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعاملة ،يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجل
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل .تدرج جميع الفروق يف قائمة الدخل املوحدة.
3 3 3 33توزيعات األرباح

يتم قيد توزيعات الأرباح املرحلية يف الفرتة التي يتم �إعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .كما يتم قيد توزيعات الأرباح النهائية يف ال�سنة التي تعتمد خاللها من قبل اجلمعية
العامة للم�ساهمني.
3 3 3 33التقارير المالية القطاعية

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل يف تقدمي املنتجات واخلدمات املعر�ضة للمخاطر واخلا�ضعة ملنافع خمتلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى .يعتمد منوذج
املجموعة الأ�سا�سي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل .حتدد قطاعات العمل بنا ًء على �إدارة املجموعة وهيكل التقارير الداخلية.
3 3 3 33اإلحتياطي النظامي

وفق ًا لنظام ال�شركات باململكة العربية ال�سعودية ،على ال�شركة حتويل ما ن�سبته  %10من �صايف دخلها ال�سنوي �إلى الإحتياطي النظامي حتى ي�صل هذا االحتياطي  %50من ر�أ�س
املال .هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع على امل�ساهمني.
3 3 3 33المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
3 33 33 3 33المطلوبات المحتملة

جميع االلتزامات املحتملة الناجمة عن �أحداث �سابقة والتي �سوف يت�أكد وجودها فقط من خالل وقوع �أو عدم وقوع حدث واحد �أو �أكرث من الأحداث امل�ستقبلية غري امل�ؤكدة والتي
ال تخ�ضع ل�سيطرة كاملة من قبل املجموعة� ،أو جميع االلتزامات احلالية الناجمة عن �أحداث �سابقة ولكنها غري مثبتة للأ�سباب التالية )1( :عدم وجود �إحتمال ب�أن تدفق املوارد
اخلارجة الكامنة يف املنافع االقت�صادية �سيكون مطلوب ًا لت�سوية الإلتزام� ،أو ( )2عدم �إمكانية قيا�س مبلغ االلتزام مبوثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة
مركز مايل والإف�صاح عنها يف القوائم املالية للمجموعة �ضمن املطلوبات املحتملة.
3 33 33 3 33الموجودات المحتملة

جميع املوجودات املحتملة الناجمة عن �أحداث �سابقة التي �سوف يت�أكد وجودها فقط من خالل وقوع �أو عدم وقوع حدث واحد �أو �أكرث من الأحداث امل�ستقبلية غري امل�ؤكدة والتي
ال تخ�ضع ل�سيطرة كاملة من قبل املجموعة يجب تقييمها جميعها بتاريخ كل قائمة مركز مايل والإف�صاح عنها يف القوائم املالية للمجموعة �ضمن املوجودات املحتملة.
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4.4نقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
2013م

2014م
نقد بال�صندوق

213.271

95.996

بنوك ح�سابات جارية

21.636.602

39.187.934

�شيكات حتت التح�صيل

6.365.037

1.064.644

28.214.910

40.348.574

5.5ذمم تجارية مدينة
تتكون الذمم التجارية املدينة كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
�إي�ضاح
عمالء جتاريون
�أطراف ذو عالقة

24

الإجمايل
يخ�صم :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

1-5

2013م

2014م
158.856.888

121.479.181

154.116.039

101.488.699

312.972.927

222.967.880

()2.670.058

()1.070.994

310.302.869

221.896.886

5 55 55الحركة ىف مخصص الذمم التجارية المدينة خالل السنة تتكون مما ييل:
2013م

2014م
الر�صيد يف بداية ال�سنة

1.070.994

--

املكون خالل ال�سنة

2.347.784

1.070.994

امل�ستخدم خالل ال�سنة

()748.720

--

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2.670.058

1.070.994

6.6مخزون
يتكون املخزون كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
�إي�ضاح

2014م

2013م

مواد خام

329.987.761

362.370.850

�إنتاج تام

105.172.053

107.225.801

قطع غيار

50.334.530

49.017.025

�إنتاج حتت الت�شغيل

16.434.184

14.709.475

ب�ضاعة بالطريق

10.587.427

15.009.540

512.515.955

548.332.691

()1.500.000

()767.641

511.015.955

547.565.050

يخ�صم :خم�ص�ص خمزون بطئ احلركة

1-6
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للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
6 66 66الحركة ىف مخصص مخزون بطئ الحركة خالل السنة تتكون مما ييل:
2013م

2014م
الر�صيد يف بداية ال�سنة

767.641

463.742

املكون خالل ال�سنة

1.500.000

303.899

امل�ستخدم خالل ال�سنة

()767.641

--

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1.500.000

767.641

ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
7.7مدفوعات
تتكون املدفوعات مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
2014م

2013م

دفعات مقدمة للموردين

20.667.623

26.618.616

مدفوعات مقدم ًا

6.082.852

4.839.682

ذمم موظفني

2.123.377

1.827.536

�أخرى

344.000

575.013

29.217.852

33.860.847

8.8إستثمار يف أوراق مالية متاحة للبيع
يتمثل الإ�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع يف م�ساهمة ال�شركة يف ال�شركة العربية للأنابيب (�شركة م�ساهمة �سعودية) وبياناتها كما يلي:
ال�شركة العربية للأنابيب

التكلفة

التغري يف القيمة العادلة

26.000

36.642

2014م

2013م

62.642

42.364

9.9مصروفات مؤجلة  -صايف
فيما يلي احلركة يف امل�صروفات امل�ؤجلة خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب:
2014م

�إي�ضاح

2013م

التكلف ــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة

43.930.285

38.305.151

�إ�ضافات خالل ال�سنة

--

5.625.134

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

43.930.285

43.930.285

الإطفاء املرتاكـم :
()33.604.169

()27.168.061

الر�صيد يف بداية ال�سنة

()3.809.898

()6.436.108

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

()37.414.067

()33.604.169

�صايف القيمة الدفرتية

6.516.218

10.326.116

الإطفاء املحمـل على ال�سنة

21

تتمثل امل�صروفات امل�ؤجلة يف التكاليف املتعلقة بالأن�شطة التي تن�ش�أ ملرة واحدة وتتعلق ب�إن�شاء مواقع جديدة وت�شمل جميع النفقات مثل �أتعاب اخلرباء الإ�ست�شاريني والر�سوم
القانونية ور�سوم الرتاخي�ص املتعلقة بت�سجيل الفرع �أو املوقع اجلديد.
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1010ممتلكات ،آالت ومعدات

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(ريال سعودي) (تتمة)

للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

)أتتكون احلركة يف املمتلكات ،الآالت واملعدات خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م مما يلي:

�أرا�ضي

الر�صيد يف � 1أكتوبر 2013م

�إ�ضافات

�إ�ستبعادات

حمول من امل�شروعات حتت التنفيذ

حمول �إلى امل�صروفات

�شطب م�شروعات حتت التنفيذ

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2014م

مباين

13.264.725

--

--

--

--

--

13.264.725

�آالت ومعدات

223.330.715

15.250

--

15.338.666

--

--

238.684.631

�سيارات

355.240.820
5.228.717
-17.843.102
--378.312.639

�أثاث والأجهزة املكتبية

4.983.160
227.650
()607.650
195.000
--4.798.160

�أجهزة وبرامج حا�سب �آيل والأجهزة الكهربائية

3.756.377
227.138
()964
---3.982.551

عدد و�أدوات

13.062.411
428.646
()3.399
---13.487.658

م�شروعات حتت
التنفيذ
9.773.297
504.946
----10.278.243

املجموع

22.153.893
63.679.063
()7.100
()33.376.768
()1.040.000
()478.250
50.930.838

التكلفة
645.565.398
70.311.410
()619.113
-()1.040.000
()478.250
713.739.445
-----

3.939.598
863.311
-4.802.909

7.376.425
2.115.912
()2.212
9.490.125

3.184.968
267.530
()772
3.451.726

3.334.413
530.624
()606.421
3.258.616

135.345.555
25.534.351
-160.879.906

43.421.232

9.034.278

--

52.455.510

--

--

--

--

الر�صيد يف � 1أكتوبر 2013م

الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة

�إ�ستبعادات

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2014م

الإ�ستهالك املرتاكم
196.602.191
38.346.006
()609.405
234.338.792

50.930.838
22.153.893

5.475.334
5.833.699

3.997.533
5.685.986

530.825
571.409

1.539.544
1.648.747

217.432.733
219.895.265

186.229.121

179.909.483

13.264.725

13.264.725

كما يف � 30سبتمرب 2014م

كما يف � 30سبتمرب 2013م

القيمة الدفرتية
479.400.653
448.963.207

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
)بالإ�ستهالك املحمل لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م مت توزيعه كما يلي:
�إي�ضاح

2014م

تكلفة املبيعات

2013م

34.814.563

31.998.041

م�صروفات بيع وتوزيع

20

174.371

177.224

م�صروفات عمومية و�إدارية

21

3.357.072

3.280.736

38.346.006

35.456.001

)جتت�ضمن املمتلكات� ،آالت واملعدات ،ممتلكات ومعدات مرهونة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (ال�صندوق) تخ�ص م�صنع اليمامة للأعمدة الكهربائية
وملحقاتها (فرع �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية) بلغ �صايف قيمتها الدفرتية يف � 30سبتمرب 2014م مبلغ  59مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2013م 32 :مليون ريال
�سعودي)( .قامت ال�شركة ب�سداد كامل القر�ض وقد ح�صلت ال�شركة على قر�ض �إ�ضايف من ال�صندوق لتمويل تو�سعة م�صنع اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها) بتاريخ
� 3أكتوبر 2013م.
)د�إن مباين ال�شركة التابعة (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح) املقامة �أو التي �ستقام على �أر�ض امل�صنع مع كامل امل�صنع و�آالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�صول
عليه ًالحقا من �أجل امل�شروع والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  104مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2014م (� 30سبتمرب 2013م 107 :مليون ريال �سعودي) مرهونة ل�صالح
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مقابل القرو�ض لأجل.
)هتقع مباين م�صنع ال�شركة التابعة (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح) والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  126مليون ريال �سعودي يف � 30سبتمرب 2014م (� 30سبتمرب 2013م
 125:مليون ريال �سعودي) على قطعة �أر�ض م�ست�أجرة من الإدارة العامة للهيئة امللكية بينبع ملدة � 35سنة ،تبد�أ من  5ربيع الثاين 1427هـ ب�إيجار �سنوي �إ�سمي .الإيجار قابل
للتجديد ملدة مماثلة بنف�س ال�شروط و�شروط �أخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية.
)ومباين ال�شركة والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  186مليون ريال �سعودي (2013م 179 :مليون ريال �سعودي) مقامة على �أرا�ضي م�ست�أجرة من هيئة املدن ال�صناعية ومناطق
التقنية ب�إيجار �سنوي رمزي ملدة � 20سنة تبد�أ يف � 29شوال 1409هـ ،الإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�س ال�شروط و�شروط �أخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف
املعنية ،ما عدا م�صنعي الأعمدة والأبراج حيث �أنهما مقامان على �أر�ض مملوكة لل�شركة.
)زتتمثل امل�شروعات حتت التنفيذ يف امل�شاريع التالية:
2013م

2014م
م�شروع تو�سعة م�صنع الأعمدة

889.954

10.638.162

م�شروع م�صنع �إنتاج الأنابيب بالدمام

25.333.351

6.076.485

م�شروع م�صنع الكتل احلديدية – ال�صلب

2.571.968

2.571.968

م�شروع تو�سعة م�صنع الأنابيب

14.800.170

1.614.779

م�شروع تو�سعة مبنى الإدارة بجدة و�سكن العمال

3.830.722

978.234

م�شروع تو�سعة م�صنع الأبراج الكهربائية

3.504.673

--

م�شروع برج تربيد املياه

--

274.265

50.930.838

22.153.893
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
1111قروض بنكية
1 111111قروض قصيرة األجل

متثل القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل مبالغ غري م�سددة حتت ح�ساب ت�سهيالت �سحب على املك�شوف وت�سهيالت قرو�ض ق�صرية الأجل مع بع�ض البنوك التجارية لتمويل متطلبات
ر�أ�س املال العامل ل�شركات املجموعة.
تتكون القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل كما يف � 30سبتمرب من الآتي:
2014م

2013م

البنك العربي الوطني

260.820.265

363.735.928

البنك ال�سعودي الفرن�سي

175.717.256

119.900.000

م�صرف الراجحي

26.267.773

16.059.283

462.805.294

499.695.211

1 111111قروض طويلة األجل

تتكون القرو�ض البنكية طويلة الأجل كما يف � 30سبتمرب من الآتي:
2014م

2013م

البنك العربي الوطني

30.000.000

63.286.571

البنك ال�سعودي الفرن�سي

27.070.305

22.807.169

قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

13.520.000

40.000.000

70.590.305

126.093.740

مت عر�ض القرو�ض طويلة الأجل يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:
2014م

2013م

اجلزء املتداول حتت بند املطلوبات املتداولة

47.570.305

68.807.169

اجلزء غري املتداول حتت بند املطلوبات غري املتداولة

23.020.000

57.286.571

70.590.305

126.093.740

القرو�ض ق�صرية وطويلة الأجل م�ضمونة بوا�سطة �سند لأمر �صادر من ال�شركة االم وحتت�سب عمولة على هذه القرو�ض طبق ًا للمعدالت التجارية وي�ستحق ال�سداد على عدة �أق�ساط
ربع �سنوية .تت�ضمن �إتفاقية القرو�ض لأجل بع�ض التعهدات التي تن�ص -من بني �أ�شياء �أخرى-على بع�ض القيود فيما يتعلق بتخفي�ض ر�أ�س املال وتقدمي �أي منحة �أو �ضمان.
1 111111قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

ح�صلت ال�شركة الأم على قر�ض طويل الأجل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بقيمة ( )16.9مليون ريال �سعودي لتمويل تو�سعة م�صنع اليمامة للأعمدة الكهربائية
وملحقاتها ،ي�سدد على �أق�ساط ن�صف �سنوية تبد�أ من � 15شوال  1436هـ املوافق  31يوليو 2015م تنتهي يف  15ربيع الثاين 1442هـ املوافق  30نوفمرب 2020م ،هذا القر�ض
م�ضمون برهن املباين واملن�ش�آت املقامة �أو التي �ستقام على �أر�ض امل�صنع مع كامل امل�صنع و�آالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�صول عليه الحق ًا من �أجل امل�شروع،
تت�ضمن الإتفاقية بع�ض ال�شروط والتي من �ضمنها الإحتفاظ بن�سب مالية معينة .
ح�صلت ال�شركة التابعة على قر�ض طويل الأجل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بقيمة ( )108مليون ريال �سعودي لتمويل �إقامة م�صنع �إنتاج ق�ضبان حديد الت�سليح
ي�سدد على �أق�ساط ن�صف �سنوية تنتهي يف  15ربيع الثاين 1436هـ املوافق  5فرباير 2015م بقيمة  14مليون ريال �سعودي ،هذا القر�ض م�ضمون برهن املباين واملن�ش�آت املقامة
�أو التي �ستقام على �أر�ض امل�صنع مع كامل امل�صنع و�آالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�صول عليه الحق ًا من �أجل امل�شروع ،تت�ضمن �إتفاقية القرو�ض لأجل بع�ض
التعهدات التي تن�ص -من بني �أ�شياء �أخرى-على بع�ض القيود فيما يتعلق بتخفي�ض ر�أ�س املال وتقدمي �أي منحة �أو �ضمان .وقد مت �سداد كامل ر�صيد القر�ض قبل نهاية ال�سنة
املالية وجاري ا�ستكمال اجراءات فك الرهن عن مباين ومن�ش�آت و�آالت ومعدات امل�صنع مع �صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي.
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1212مخصصات
فيما يلي احلركة يف املخ�ص�ص:
2014م
5.482.980
5.482.980

املكون خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2013م
---

تباع ًا ملا ورد يف مطالبة �شركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع (مرافق) عن فروقات كميات الإ�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�شركة التابعة و�شركة مرافق
وكميات الإ�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة (�إي�ضاح �/23أ) .قامت ال�شركة التابعة ب�إحت�ساب خم�ص�ص لفروقات كميات الإ�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�شركة
التابعة و�شركة مرافق وكميات الإ�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة عن الفرتة من 1يناير  2014وحتى تاريخ املركز املايل ،ملقابلة �أية مطالبات قد تن�شا ،م�ستقب ًال عن تلك الفرتة.

1313مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى كما يف � 30سبتمرب مما يلي:
2014م
21.498.403
8.003.971
2.673.991
6.483.620
1.147.534
39.807.519

م�صروفات م�ستحقة
حوافز موظفني م�ستحقة
م�صروفات متويل م�ستحقة
دفعات م�ستلمة مقدم ًا من عمالء
�أر�صدة دائنة �أخرى

2013م
18.197.711
8.861.161
2.941.906
6.959.675
1.325.097
38.285.550

1414مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
احلركة فى خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة خالل ال�سنة تتكون مما يلي:
2014م
13.730.970
4.797.877
()899.145
17.629.702

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املكون خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2013م
11.163.849
3.606.152
()1.039.031
13.730.970

1515رأس المال
يف � 30سبتمرب 2014م بلغ ر�أ�س املال املكتتب فيه واملدفوع بالكامل مبلغ  508مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2013م 508 :مليون ريال �سعودي) موزع على  50.8مليون �سهم
(� 30سبتمرب 2013م 50.8 :مليون �سهم) قيمة كل منها  10ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2013م 10 :ريال �سعودي) .ومملوك كما يلي:
�إ�سـم امل�ساهم
�شركة را�شد عبد الرحمن الرا�شد و�أوالده
�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
�شركة املهنا التجارية
�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت
ال�سيد – عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل
ال�سيد – ريا�ض بن عبد اهلل بن را�شد �أبو نيان
املجمـوع

198

عدد اال�سهم
12.288.816
12.288.816
12.288.816
8.056.002
4.232.815
1.644.735
50.800.000

قيمة ال�سهم
10
10
10
10
10
10

%
24.19
24.19
24.19
15.86
8.33
3.24
100

املبل ــغ
122.888.160
122.888.160
122.888.160
80.560.020
42.328.150
16.447.350
508.000.000

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
1616اإلحتياطي النظامي
يتطلب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة �أن يتم حتويل  %10من الدخل ال�سنوي �إلى الإحتياطي النظامي و�أن ي�ستمر هذا التحويل حتى يبلغ
الإحتياطي النظامي  %50من ر�أ�س املال .هذا الإحتياطي غري متاح للتوزيع على امل�ساهمني.

1717أرباح موزعة
قررت اجلمعيه العامه غري العادية بتاريخ 1435/4/ 3ه ـ املوافق  3فرباير 2014م املوافقة علي توزيع �أرباح على امل�ساهمني وذلك عن نتائج ال�سنة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب
2013م بواقع  0.32ريال �سعودي لكل �سهم ما يعادل  %0.03من القيمة الإ�سمية لل�سهم وب�إجمايل قدره 16.3مليون ريال �سعودي ،كما قرر جمل�س الإدارة يف �إجتماعه رقم
( )2/9بتاريخ 1435/7/6هـ املوافق  5مايو 2014م توزيع �أرباح مرحلية على امل�ساهمني وذلك عن نتائج ال�ستة ا�شهر لل�سنة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م بواقع واحد
ريال �سعودي لكل �سهم ما يعادل  %10من القيمة الإ�سمية لل�سهم وب�إجمايل قدره  50.8مليون ريال �سعودي.

1818الزكاة
1 118118المحمل عىل السـنة

تقوم ال�شركة و�شركتها التابعة بتقدمي �إقرارات منف�صلة للزكاة ال�شرعية على �أ�سا�س غري موحد ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .تتكون العنا�صر الرئي�سية للوعاء الزكوي لكل
�شركة من حقوق امللكية واملخ�ص�صات كما يف بداية العام والدخل ال�صايف املعدل ،ناق�ص احل�سومات ل�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات ،الآالت واملعدات والإ�ستثمارات وبع�ض
البنود الأخرى .ويف حال كان الوعاء الزكوي �سالب ًا ،ال يكون على ال�شركة زكاة م�ستحقة الدفع لل�سنة.
تتكون الزكاة املحملة خالل ال�سنة املنتهـية يف � 30سبتمرب مما يلي:
ال�سنة احلالية

2014م

2013م

11.642.624

8.670.851

1 118118مخصص الزكاة

احلركة يف خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب هي كما يلي:
2014م

2013م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

9.460.887

6.904.752

ي�ضاف :املحمل على ال�سنة

11.642.624

8.670.851

يخ�صم :املدفوعات خالل ال�سنة

()8.825.519

()6.114.716

الر�صيـد فـي نهايـة ال�سنــة

12.277.992

9.460.887

1 118118الوضع الزكوي
1 1181118118شركة اليمامة للصناعات الحديدية

قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية حتى � 30سبتمرب 2013م ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�صلت على �شهادة زكاة مقيدة �صاحلة حتى  30يناير 2015م� .إ�ستلمت
ال�شركة الربوط الزكوية من م�صلحة الزكاة والدخل (امل�صلحة) حتى � 30سبتمرب 2007م ومت �سداد الإلتزامات الإ�ضافية املطلوبة من قبل امل�صلحة.
قامت ال�شركة بتقدمي االقرارات الزكوية عن ال�سنوات من 2008م حتى 2011م و�إ�ستلمت ربط زكوي عن تلك ال�سنوات طالبت فيه امل�صلحة بفروقات زكوية مببلغ  9.9مليون
ريال �سعودي وقامت ال�شركة بالإعرتا�ض على الربط املذكور ومت رفع �إعرتا�ض ال�شركة �إلى اللجنة الإبتدائية الزكوية ال�ضريبية كما قدمت ال�شركة خطاب �ضمان للم�صلحة باملبلغ
املطلوب ،ومل ي�صدر قرار من اللجنة حتى تاريخه� .إال �أن �إدارة ال�شركة على قناعة ب�أن نتيجة الإعرتا�ض �سوف تكون يف �صاحلها.
شركة اليمامة لحديد التسليح

قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن الأعوام منذ بداية الن�شاط حتى العام املايل املنتهي يف � 30سبتمرب 2013م ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�صلت على �شهادة زكاة
مقيدة �صاحلة حتى  30يناير 2015م.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
1919ربحية السهم
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم من الدخل من العمليات الرئي�سية وربحية ال�سهم من الإيرادات الأخرى وربحية ال�سهم من �صايف الدخل لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م على
�أ�سا�س عدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة والبالغة � 50.800.000سهم ًا (2013م� 50.800.000 :سهم ًا).

2020مصروفات بيع وتوزيع
تتكون م�صروفات البيع والتوزيع لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب كما يلي:
�إي�ضاح

2013م

2014م

م�صروفات نقل

18.569.573

17.238.727

رواتب و�أجور وما يف حكمها

5.363.260

5.262.005

دعاية و�إعالن

1.402.467

1.387.963

174.371

177.224

�إيجارات

50.688

55.837

�أخرى

298.951

269.158

25.859.310

24.390.914

�إ�ستهالك

10

2121مصروفات عمومية وإدارية
تتكون امل�صروفات العمومية واالدارية لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب مما يلي:
�إي�ضاح
رواتب و�أجور وما يف حكمها

2013م

2014م
24.534.341

24.390.571

�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة

9

3.809.898

6.436.108

�إ�ستهالك

10

3.357.072

3.280.736

�أتعاب مهنية و�إ�ست�شارية

632.634

597.450

م�صروفات دعم احلا�سب الآيل و�إ�شرتاكات

1.476.575

1.619.272

�سفر و�إنتقاالت

677.981

588.142

هاتف وبريد

624.593

577.145

�إيجارات

190.591

251.688

م�صروفات �صيانة و�إ�صالح

216.494

151.260

قرطا�سية ومطبوعات

179.682

148.356

دعاية و�إعالن

245.476

134.173

تربعات

--

--

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2.347.784

1.070.994

�أخرى

1.230.934

900.162

39.524.055

40.146.057
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
2222إيرادات أخرى
تتكون الإيردات الأخرى لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب كما يلي:
2013م

2014م
دعم �صندوق املوارد الب�شريه

2.725.825

--

�أرباح بيع ممتلكات ،االت ومعدات

110.834

97.535

�أخرى

592.075

356.796

3.428.734

454.331

2323اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة
)أوردت مطالبة بتاريخ  14يناير 2014م �إلى �شركة اليمامة حلديد الت�سليح (ال�شركة التابعة) من �شركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع (مرافق) مببلغ 40.364.269
ريال �سعودي وذلك عن فروقات كميات الإ�ستهالك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�شركة التابعة و�شركة مرافق وكميات الإ�ستهالك الفعلي لل�شركة التابعة ل�سنتي 2012م
و2013م .يتم حالي ًا درا�سة املطالبة �أعاله ،وفق ًا للعقد املربم مع �شركة مرافق .وقد �أكد امل�ساهمني بال�شركة التابعة على حتمل �أية �إلتزامات قد تن�ش�أ عن هذه املطالبة يف
امل�ستقبل نقدا نيابة عن ال�شركة وذلك ك ًال ح�سب ح�صته يف ر�أ�س املال .كما �أكد امل�ساهمني بال�شركة بدورهم على حتمل ح�صة ال�شركة والبالغة  %72.5من �أية �إلتزامات قد
تن�ش�أ عن هذه املطالبة يف امل�ستقبل نقد ًا نيابة عن ال�شركة وذلك ك ًال ح�سب م�ساهمته يف ر�أ�س املال.
)بيف � 30سبتمرب 2014م بلغت قيمة الإلتزامات املحتملة مقابل اجلزء غري املغطى من خطابات ال�ضمان البنكية التي ت�صدرها البنوك املحلية نيابة عن املجموعة
 114.687.359ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2013م 93.707.844 :ريال �سعودي).
)جيف � 30سبتمرب 2014م بلغت االرتباطات الر�أ�سمالية املتعلقة بامل�شروعات حتت التنفيذ مبلغ  35مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2013م 64 :مليون ريال �سعودي).
)ديف � 30سبتمرب 2014م بلغت قيمة الإلتزامات املحتملة مقابل خطابات �إعتمادات م�ستندية قائمة  378.853.456ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2013م 201.398.565 :ريال
�سعودي) والتي �صدرت يف �سياق الأعمال العادية ل�شركات املجموعة.

2424معامالت وأرصدة مع أطراف ذو عالقة
متثل املعامالت مع �أطراف ذو عالقة ب�صفة �أ�سا�سية يف م�شرتيات ومبيعات ب�ضائع وتقدمي خدمات والتي تتم وفق ًا ل�شروط متفق عليها ويتم �إعتمادها بوا�سطة الإدارة مع
املن�ش�آت التالية:
�إ�سم املن�شـ ـ�أة

العالقة

�شركة املهنا التجارية

م�ساهم

�شركة املعجل للتجارية واملقاوالت

م�ساهم

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

م�ساهم

ال�سيد ريا�ض بن عبد اهلل بن را�شد �أبو نيان

م�ساهم

ال�سيد عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل

م�ساهم

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

م�ساهم

�شركة الفوزان ملواد البناء

�شريك يف ال�شركة التابعة

�شركة الفوزان ملواد البناء

�شريك يف ال�شركة التابعة

201

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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(ريال سعودي) (تتمة)
املعامالت مع الأطراف ذو عالقة لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب والأر�صدة الناجتة عنها:
طبيعة
معامالت مع

املعاملة

ر�صيد الإقفال
مدين

مبلغ املعاملة
2013م

2014م

2013م

2014م

حتت بند ذمم جتارية مدينة:
�شركة الفوزان ملواد البناء

مبيعات

355.446.726

312.430.829

70.797.151

39.739.396

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

مبيعات

386.526.256

360.449.824

48.538.635

35.463.723

�شركة املهنا التجارية

مبيعات

51.298.156

65.124.464

18.019.561

12.898.687

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

مبيعات

102.357.759

84.647.964

14.046.201

10.637.393

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

مبيعات

2.707.050

23.484.300

2.707.050

2.749.500

�شركة الفوزان للمعادن

مبيعات

7.211.400

--

7.441

--

154.116.039

101.488.699

حتت بند م�ستحق من �أطراف ذو عالقة:
ال�سيد عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل

�شراء �أر�ض

--

8.081.433

--

4.847.373

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

�شراء �أر�ض

--

15.376.072

--

9.225.643

ال�سيد ريا�ض بن عبد اهلل بن را�شد ابو نيان

�شراء �أر�ض

--

3.139.220

--

1.883.532

�شركة املهنا التجارية

�شراء �أر�ض

--

23.455.022

--

14.073.013

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

�شراء �أر�ض

--

23.455.022

--

14.073.013

�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

�شراء �أر�ض

--

23.455.022

--

14.073.013

--

58.175.587

قامت ال�شركة يف � 30سبتمرب 2012م ببيع قطعة �أر�ض امللي�سا بجنوب جدة والتي كانت مدرجة �ضمن بند م�شروعات حتت التنفيذ �إلى م�ساهمي ال�شركة كال وفق ًا حل�صته يف
ال�شركة بتكلفتها الدفرتية والبالغة  96.959.312ريال �سعودي .خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م قام امل�ساهمون ب�سدد مبلغ  38.783.725ريال �سعودي ومت �سداد
املبلغ الباقي والبالغ  58.175.587ريال �سعودى خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب2014م.
موظفي الإدارة العليا هم الأ�شخا�ص الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف تخطيط وتوجيه ومراقبة �أن�شطة املجموعة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مبا يف ذلك �أي مدير
(�سواء كان تنفيذي �أو غري ذلك).
يت�ضمن بند الرواتب والأجور وما يف حكمها خالل ال�سنة كما يلي:
معامالت مع
موظفي الإدارة العليا
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طبيعة املعاملة
راتب وبدالت وحوافز

2014م

2013م

9.855.161

6.624.133
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
2525األدوات المالية وإدارة المخاطر
2 225225مخاطر أسعار الفائدة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من �إحتمال ما ي�ؤثر تذبذب �أ�سعار الفائدة على الربحية امل�ستقبلية� .إن املجموعة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي
تدفع عليها فائدة مبا يف ذلك البنك الدائن والت�سهالت البنكية .تعمل الإدارة على احلد من خماطر �أ�سعار الفائدة عن طريق مراقبة تذبذب �أ�سعار الفائدة.
2 225225مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على مقابلة �إلتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال �إ�ستحقاقها .تتم مراقبة �إحتياجات ال�سيولة على �أ�سا�س �شهري وتعمل الإدارة
على الت�أكد من توفر �أموال كافية ملقابلة �أي �إلتزامات حالة ن�شوئها.
تتكون املطلوبات املالية املتداولة للمجموعة من اجلزء املتداول من قرو�ض ق�صرية الأجل وذمم جتارية دائنة وم�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى .من املتوقع من الناحية
العملية �أن يتم �سداد جميع هذه املطلوبات املالية خالل � 12شهر ًا من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وتتوقع املجموعة �أن يكون لديها �أموال كافية للقيام بذلك.
2 225225مخاطر اإلئتمان

هي املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف خ�سائر مالية للطرف الآخر .ويتم �إيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية ودولية ذات
ت�صنيف ائتماين مرتفع .ت�ستحق الذمم املدينة التجارية والأخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء يف ال�سوق املحلية وترتكز 2013( % 77م )% 72 :من الذمم املدينة التجارية امل�ستحقة
لل�شركة طرف  11عمالء رئي�سيني كما يف � 30سبتمرب 2014م (2013م 7 :عمالء رئي�سني) .وقد مت �إظهار الذمم املدينة التجارية بقيمتها القابلة لال�سرتداد املقدرة.
2 225225مخاطر العملة

تتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن املجموعة غري معر�ضة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية خالل دورة
�أعمالها العادية ،نظر ًا لأن تعامالت املجموعة اجلوهرية خالل الفرتة متت بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي ،وحيث �أن �سعر �صرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر
الأمريكي ف�إنه لي�ست هناك خماطر هامة مرتبطة بالتعامالت واالر�صدة املقيمة بالدوالر الأمريكي.

2626القيمة العادلة لألدوات المالية
هي القيمة التي �سيتم ا�ستالمها مقابل بيع �أ�صل ما �أو دفعها مقابل حتويل التزام ما �ضمن معاملة منتظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق بتاريخ القيا�س .وحيث يتم �إعداد القوائم
املالية املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،با�ستثناء الإ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع والتي تقا�س بالقيمة العادلة ،قد تن�ش�أ فروقات بني تقديرات القيم الدفرتية والقيم
العادلة .وبر�أي الإدارة �أن القيم العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة ال تختلف ب�صورة كبرية عن قيمتها الدفرتية.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2014م

(ريال سعودي) (تتمة)
2727المعلومات القطاعية
متار�س ال�شركة ن�شاطها باململكة العربية ال�سعودية من خالل قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
)أ�إنتاج �أنابيب �صلب
)بم�صنع الأعمدة الكهربائية.
)جم�صنع الهياكل الفراغية.
)دم�صنع �أبراج الطاقة الكهربائية.
)هم�صنع اليمامة حلديد الت�سليح.
)و�أخرى تتمثل يف ممتلكات تخ�ص الإدارة العامة والعائدات الناجتة من الإ�ستثمارات.
� 30سبتمرب 2014م

م�صنع الأنابيب

م�صنع اليمامة
للأعمدة الكهربائية
وملحقاتها

م�صنع
الهياكل الفراغية

م�صنع �أبراج
الطاقة الكهربائية

�شركة اليمامة
حلديد الت�سليح

�أخرى

املجموع

ممتلكات ،الآت ومعدات

96.967.860

60.085.427

4.632.755

36.035.564

269.316.481

12.362.566

479.400.653

�صايف املبيعات

489.935.774

187.068.735

20.674.277

192.588.251

1.121.472.744

--

2.011.739.781

�صايف الدخل

16.852.148

37.909.727

3.742.765

16.047.220

57.381.111

--

131.932.971

� 30سبتمرب 2013م

�أنابيب

�أعمدة

هياكل

�أبراج

حديد الت�سليح

�أخرى

املجموع

ممتلكات ،الآت ومعدات

67.804.392

33.808.892

5.162.040

38.869.401

282.135.866

21.182.616

448.963.207

�صايف املبيعات

458.250.244

140.890.121

13.557.116

127.879.280

1.034.687.542

--

1.775.264.303

�صايف الدخل

23.883.563

20.009.259

186.297

5.017.939

56.557.336

--

105.654.394

مل يتم الإف�صاح عن بع�ض بنود املوجودات الأخرى والإلتزامات على م�ستوى القطاعات الت�شغيلية وذلك نظر ًا لعدم توافرها على امل�ستوى الت�شغيلي.

2828إعتماد القوائم المالية
مت �إعتماد القوائم املالية املوحدة للإ�صدار من قبل جمل�س الإدارة يف  20حمرم 1436هـ (املوافق  13نوفمرب 2014م).
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

مع تقرير مراجعي الحسابات
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المايل الموحدة
كما يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي)
�إي�ضاح

املوجودات
موجودات متداولة :
نقد وما يف حكمه
ذمم جتارية مدينة
خمزون
م�ستحق من �أطراف ذوي عالقة
مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة :
�إ�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع
م�ستحق من �أطراف ذوي عالقة
م�صروفات م�ؤجلة – �صايف
ممتلكات� ،آالت ومعدات
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات:
مطلوبات متداولة :
قرو�ض ق�صرية الأجل
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل
ذمم جتارية دائنة
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
خم�ص�ص الزكاة
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة :
قرو�ض طويلة الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة:
ر�أ�س املال
�إحتياطي نظامي
�صايف التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع
�أرباح مبقاة ( /خ�سائر مرتاكمة)
جمموع حقوق امللكية العائد �إلى م�ساهمي ال�شركة
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

4
5
6
22
7

40.348.574
221.896.886
547.565.050
58.175.587
33.860.847
901.846.944

25.074.504
232.282.074
537.462.736
38.783.725
17.217.384
850.820.423

8
21
9
10

42.364
-10.326.116
448.963.207
459.331.687
1.361.178.631

26.000
58.175.587
11.137.090
460.579.308
529.917.985
1.380.738.408

11
11

499.695.211
68.807.169
36.958.665
38.285.550
9.460.887
653.207.482

619.541.433
65.791.667
17.617.861
29.248.540
6.904.752
739.104.253

11

57.286.571
13.730.970
71.017.541
724.225.023

80.000.238
11.163.849
91.164.087
830.268.340

13
14
8

508.000.000
6.406.663
16.364
16.654.304
531.077.331
105.876.277
636.953.608
1.361.178.631

508.000.000
40.629
-()41.994.055
466.046.574
84.423.494
550.470.068
1.380.738.408

12
16

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 26جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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2012م

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي)
2013م

2012م

�إي�ضاح
�صايف املبيعات

1.775.264.303

1.941.818.611

تكلفة املبيعات

()1.554.978.775

()1.764.896.842

جممل الربح

220.285.528

176.921.769

م�صروفات بيع وتوزيع

18

()24.390.914

()23.240.596

م�صروفات عمومية و�إدارية

19

()40.146.057

()42.231.691

155.748.557

111.449.482

454.331

819.596

تكاليف التمويل

()20.424.860

()15.963.910

�صايف الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

135.778.028

96.305.168

()8.670.851

()7.610.335

�صايف الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

127.107.177

88.694.833

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

()21.452.783

()17.934.228

�صايف الدخل

105.654.394

70.760.605

الدخل من العمليات الرئي�سية
�إيرادات �أخرى

الزكاة

ربحية ال�سهم من:

20

16

17

الدخل من العمليات الرئي�سية

3.07

2.19

الإيرادات الأخرى

0.01

0.02

�صايف الدخل

2.08

1.39

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 26جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي)
�إي�ضاح

2012م

2013م

الأن�شطة الت�شغيلية :
�صايف الدخل

105.654.394

70.760.605

تعديالت لت�سوية �صايف الدخل مع �صايف التدفق النقدي املتوفر من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية :
�إ�ستهالك

10

35.456.001

32.646.058

(�أرباح) بيع ممتلكات� ،آالت ومعدات

20

()97.535

()34.547

خم�ص�ص خمزون بطيئة احلركة

303.899

463.742

�شطب م�شروعات حتت التنفيذ

--

7.045.545

6.436.108

6.398.839

20.424.860

15.963.910

9

�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة

8.670.851

7.610.335

حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف الدخل

21.452.783

17.934.228

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

3.891.008

2.648.447

202.192.369

161.437.162

ذمم جتارية مدينة

10.385.188

()99.957.939

خمزون

()10.406.213

()162.087.511

تكاليف متويل
16

زكاة حمملة على ال�سنة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

م�ستحق من �أطراف ذوي عالقة

38.783.725

3.986.784

مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

()16.643.463

4.986.294

ذمم جتارية دائنة

19.340.804

939.187

م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

9.037.010

3.758.166

()6.114.716

()6.455.480

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

()1.323.887

()587.567

�صايف التدفق النقدي املتوفر من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

245.250.817

()93.980.904

10

()23.844.614

()43.112.954

9

()5.625.134

--

16

زكاة مدفوعة

الأن�شطة الإ�ستثمارية :
�إ�ضافات ممتلكات� ،آالت ومعدات
�أ�ضافات م�صروفات م�ؤجلة
متح�صالت بيع ممتلكات� ،آالت ومعدات

102.249

159.000

�صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية

()29.367.499

()42.953.954

الأن�شطة التمويلية :
�صايف احلركة يف قرو�ض ق�صرية الأجل

()119.846.222

140.678.746

�صايف احلركة يف قرو�ض طويلة الأجل

()19.698.165

()4.454.455

بنوك دائنة

--

()5.414.810

تكاليف متويل مدفوعة

()20.424.860

()15.963.910

�أرباح موزعة

()40.640.001

--

�صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) املتوفر من الأن�شطة التمويلية

()200.609.248

114.845.571

التغري يف النقد وما يف حكمه

15.274.070

()22.089.287

النقد ومايف حكمه يف بداية ال�سنة

25.074.504

47.163.791

40.348.574

25.074.504

النقد ومايف حكمه يف نهاية ال�سنة

4
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 26جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات يف حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي)
جمموع حقوق امللكية العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة
�صايف التغري يف القيمة
العادلة للإ�ستثمار يف
�أوراق مالية متاحة للبيع

�أرباح مبقاة /
(خ�سائر مرتاكمة)

املجموع

حقوق امللكية غري
امل�سيطرة

جمموع حقوق
امللكية

الر�صيد يف  1اكتوبر 2012م

508.000.000

40.629

--

()41.994.055

466.046.574

84.423.494

550.470.068

�صايف دخل ال�سنة

--

--

--

105.654.394

105.654.394

21.452.783

127.107.177

حمول �إلى الإحتياطي النظامي

--

6.366.034

--

()6.366.034

--

--

--

التغري يف القيمة العادلة
للإ�ستثمار يف �أوراق مالية
متاحة للبيع

--

--

16.364

--

16.364

--

16.364

�أرباح موزعة

--

--

--

()40.640.001

()40.640.001

--

()40.640.001

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2013م

508.000.000

6.406.663

16.364

16.654.304

531.077.331

105.876.277

636.953.608

الر�صيد يف  1اكتوبر 2011م

508.000.000

40.629

--

()112.754.660

395.285.969

66.489.266

461.775.235

�صايف دخل ال�سنة

--

--

--

70.760.605

70.760.605

17.934.228

88.694.833

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2012م

508.000.000

40.629

--

()41.994.055

466.046.574

84.423.494

550.470.068

ر�أ�س املال

�إحتياطي
نظامي

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 26جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي)
1.1عام
ت�أ�س�ست �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدة �شركة م�ساهمة �سعودية (مقفلة) («ال�شركة») وامل�سجلة مبدينة الريا�ض بال�سجل التجاري رقم  1010070794بتاريخ
1409/06/1هـ مبوجب قرار معايل وزير التجارة رقم ( )726بتاريخ 1327/3/20هـ وقرار معاليه باملوافقة على �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة رقم ( )1491بتاريخ 1427/5/30هـ
املوافق 2006/6/26م وجرى الرتخي�ص لل�شركة مبوجب الرتخي�ص ال�صناعي رقم �/144ص بتاريخ 1409/03/22هـ والتعديالت الالحقة له ،تتمثل �أن�شطة ال�شركة فيما يلي:
)ز�إنتاج �أنابيب �صلب ملحومة طوليا (�سوداء  /جملفنة) و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور ،وتقطيع �صاج� ،إنتاج �أ�شرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط ،وحواجز طرق ،و�أ�سياخ
حديد الت�سليح من اخلردة ،وعربات يدوية� ،صاج معرج متنوع� ،أ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة ،قطاعات حديدية جموفة ،قطاعات حديدية م�شكلة على البارد و�إطارات
هيكلية جم�سمة.
)ح�إنتاج �أعمدة كهربائية جملفنة وملحقاتها.
)ط�إنتاج �أبراج نقل الطاقة الكهربائية.
)ي�إنتاج قطاعات حديدية خا�صة باملن�شات املعدنية
تعمل ال�شركة من خالل م�صانع لها داخل اململكة وتعمل هذه امل�صانع مبوجب ال�سجالت التجارية التالية �أرقامها وتواريخها:
املدينة

رقم ال�سجل التجاري

تاريخ ال�سجل التجاري

امل�صنع
اليمامة لل�صناعات احلديدية

جدة

4030068043

1410/4/28هـ

اليمامة للأعمدة الكهربائية

جدة

4030148938

1425/3/9هـ

اليمامة لل�صناعات احلديدية

الدمام

2050059045

1429/3/7هـ

اليمامة لقطاعات املن�شات املعدنية

جدة

4030180885

1429/7/9هـ

اليمامة لإنتاج �أبراج الطاقة الكهربائية

جدة

4030180886

1429/7/9هـ

تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة وال�شركة التابعة التالية (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح) والتي يقع مركزها الرئي�سي بالريا�ض وامل�صنع مبدينة ينبع
ال�صناعية ( ي�شار اليهما مع ًا بـ « املجموعة»):
�أ�سم ال�شركة
�شركة اليمامة حلديد الت�سليح

يتمثل ن�شاط ال�شركة التابعة يف �إنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح.
العنوان امل�سجل لل�شركة كالتايل:
�شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية
الريا�ض 15341
�ص .ب 55303
اململكة العربية ال�سعودية

212

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية

اململكة العربية ال�سعودية

%72.5

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
2.2أسس اإلعداد
2 22 22المعايير المطبقة

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
2 22 22أسس القياس

يتم �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ،وب�إ�ستخدام مبد�أ
الإ�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم الإ�ستمرارية.
2 22 22عملة العرض والنشاط

مت عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة العر�ض والن�شاط للمجموعة.
2 22 22إستخدام الحكم والتقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة من الإدارة القيام ب�إجراء بع�ض التقديرات والإفرتا�ضات التي ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ املعرو�ضة يف املوجودات
واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .يتم �إظهار مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي تتم فيها تلك املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.
فيما يلي تو�ضيح ًا للمعلومات عن �أهم التقديرات غري امل�ؤكدة والأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها �أثر هام على املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة،
والتي مت �إدراجها يف الإي�ضاحات:
2 22 222 22إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

يتم تقدير قيمة الذمم املدينة التجارية القابلة للتح�صيل عندما ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل كامل املبلغ .يتم هذا التقدير بالن�سبة للمبالغ الهامة يف حد ذاتها وعلى �أ�سا�س
كل مبلغ على حده� .أما املبالغ التي لي�ست هامة يف حد ذاتها ولكن جتاوزت موعد �إ�ستحقاقها فيتم تقييمها على �أ�سا�س �إجمايل ويتم تكوين املخ�ص�ص على �أ�سا�س طول مدة جتاوز
الإ�ستحقاق بناء على معدالت التح�صيل التاريخية.
2 22 222 22مخصص أصناف مخزون بطيئة الحركة

ت�سجل الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .عند تقادم الب�ضاعة �أو عندما ت�صبح تالفة يتم تقدير قيمتها القابلة للتحقق .يف حالة مبالغ الب�ضاعة الهامة
يف حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حده� ،أما مبالغ الب�ضاعة التي لي�ست هامة يف حد ذاتها �إال �أنها متقادمة �أو تالفة فيتم التقدير على �أ�سا�س �إجمايل ،ويتم تكوين املخ�ص�ص
طبق ًا لنوع الب�ضاعة ودرجة التقادم �أو التلف بناء على �أ�سعار البيع املتوقعة.
2 22 22إستخدام الحكم والتقديرات (تابع)
2 22 222 22اإلنخفاض يف القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات المالية

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات ،الآالت واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�شري
الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيمة الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل زيادة القيمة الدفرتية
عن القيمة القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أوقيمة الأ�صل عند اال�ستخدام� ،أيهما �أكرب .لغر�ض تقييم االنخفا�ض
يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة.
اإلنخفاض يف قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تقوم ال�شركة مبمار�سة الأحكام لت�أخذ يف االعتبار �إنخفا�ض قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع ،بالإ�ضافة �إلى املوجودات املتعلقة بها .وذلك ي�شمل تقييم الأدلة املو�ضوعية التي
ت�سبب �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمة اال�ستثمارات� .إن �أي �إنخفا�ض هام وغري م�ؤقت يف القيمة العادلة لال�ستثمار يف حقوق امللكية ب�أقل من تكلفته ،يعترب دليل مو�ضوعي على
انخفا�ض القيمة .حيث �أن حتديد االنخفا�ض «الهام» و»الغري م�ؤقت» يتطلب اتخاذ �أحكام .كما ترى ال�شركة �أن االنخفا�ض يف القيمة مالئم ًا عندما يكون هناك دليل على تدهور
يف الو�ضع املايل لل�شركة امل�ستثمر بها �أو ال�صناعة و�أداء القطاع �أو التغريات يف التقنية �أوالتدفقات النقدية الت�شغيلية والتمويلية.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
3.3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أدناه ب�شكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة.
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لتتفق مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.
3 33 33أسس التوحيد

ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة و�شركتها التابعة كما هو مبني يف الإي�ضاح رقم (� )1أعاله .يتم �إ�ستبعاد املعامالت والأر�صدة بني ال�شركات عند التوحيد.
3 33 333 33الشركة التابعة

ال�شركة التابعة هي من�ش�أة يتم ال�سيطرة عليها بوا�سطة املجموعة .توجد ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة املقدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للمن�ش�أة وذلك
للح�صول على منافع �إقت�صادية من �أن�شطتها .لتقدير ال�سيطرة ف�إن حقوق الت�صويت املحتملة التي متار�س حالي ًا يتم �أخذها يف احل�سبان .يتم �إدراج القوائم املالية لل�شركة
التابعة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بد�أ ال�سيطرة حتى تاريخ توقفها .كافة الأر�صدة الداخلية للمجموعة واملعامالت املالية الناجتة من املعامالت بني ال�شركة و�شركاتها
التابعة وتلك الناجتة بني ال�شركة التابعة يتم �إ�ستبعادها عند �إعداد القوائم املالية املوحدة� .أي�ض ًا� ،أية �أرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة من معامالت داخلية يف املجموعة يتم
�إ�ستبعادها عند توحيد القوائم املالية املوحدة.
يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركة التابعة لنف�س ال�سنة املالية للمجموعة وذلك ب�إ�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية.
3 33 333 33اإلستحواذ عىل حقوق الملكية غير المسيطرة

يتم �إحت�ساب �أي تغريات حا�صلة يف حقوق ملكية املجموعة يف �إحدى ال�شركات التابعة بعد �إقتناء ال�سيطرة ،كمعامالت حقوق ملكية على �أن يتم تعديل القيم الدفرتية حلقوق
امللكية غري امل�سيطرة مقابل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع ،ويتم �إدراج �أي فرق مبا�شر ًة يف حقوق امللكية حتت «معامالت مع م�ساهمي امللكية غري امل�سيطرة» .ينتج عن �شراء حقوق
امللكية مببلغ يزيد عن القيمة الدفرتية ل�صايف احل�صة املقتناة يف موجودات ال�شركة التابعة �شهرة جتارية .ينتج عن الإ�ستبعادات يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة� ،إن وجدت،
�أرباح وخ�سائر للمجموعة فيتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل �إذا مت فقدان ال�سيطرة عليها.
3 33 33الذمم التجارية المدينة

تدرج الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي بعد خ�صم املخ�ص�ص مقابل �أي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم جتنيب خم�ص�ص مقابل الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما
ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل كامل املبلغ .ت�شطب الديون املعدومة حال تكبدها.
3 33 33المخزون

يقيم خمزون املواد الأولية والإنتاج التام وحتت الت�شغيل وقطع الغيار بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .يتم التو�صل �إلى تكلفة خمزون املواد الأولية وقطع الغيار
على �أ�سا�س املتو�سط املرجح ،وتت�ضمن تكلفة الإنتاج التام وحتت الت�شغيل املواد املبا�شرة وامل�صروفات غري املبا�شرة املت�صلة بها .يتم تكوين خم�ص�ص لقاء قطع الغيار بطيئة
احلركة واملتقادمة ،ويتم �إظهار قطع الغيار بال�صايف.
�صايف القيمة القابلة للتحقق هي �سعر البيع التقديري يف الن�شاط العادي بعد خ�صم التكاليف التقديرية مل�صاريف الإكمال والبيع.
3 33 33إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع

يتم ت�صنيف الإ�ستثمارات يف املن�ش�آت والتي ال يتم الإ�ستحواذ عليها لأغرا�ض املتاجرة وال لأغر�ض الإحتفاظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع وتدرج بقيمتها
العادلة .يظهر الفرق ما بني القيمة العادلة والتكلفة� ،إن وجد ،ب�شكل م�ستقل يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية� .أي انخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمة الإ�ستثمارات يتم حتميله
على قائمة الدخل املوحدة .يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع �إلى القيمة ال�سوقية يف حال وجود �سوق مفتوح �أو بناء ًا على �أحدث قوائم مالية ،غري ذلك يتم �إعتبار التكلفة هي
القيمة العادلة.
3 33 33مصروفات مؤجلة

تت�ضمن امل�صروفات امل�ؤجلة جميع التكاليف وامل�صروفات املتكبدة خالل مرحلة ماقبل الت�شغيل ولها منافع �إقت�صادية م�ستقبلية .ويتم �إطفا�ؤها على مدى الفرتة التقديرية
للإنتفاع بها ب�إ�ستخدام الق�سط الثابت بحد �أق�صى خم�س �سنوات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
3 33 33ممتلكات ،آالت ومعدات

تظهر املمتلكات ،الآالت واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�صم الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سارة الإنخفا�ض املرتاكمة� ،إن وجدت .تت�ضمن التكلفة امل�صروفات التي تتعلق مبا�شر ًة ب�إقتناء
الأ�صل .تكاليف التمويل عن القرو�ض لتمويل ت�شييد الأ�صول تتم ر�سملتها خالل الفرتة الزمنية املطلوبة لإكمال و�إعداد الأ�صل لغر�ض الإ�ستخدام.
كافة النفقات الأخرى يتم �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها .يتم حتميل الإ�ستهالك على قائمة الدخل املوحدة ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر
الإنتاجي املقدر للمتلكات ،الآالت واملعدات.
حتمل م�صروفات الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل املوحدة �أما التح�سينات التي تزيد يف قيمة املوجودات ذوي العالقة �أو تطيل �أعمارها ب�صورة جوهرية فتتم ر�سملتها.
ال يحت�سب �إ�ستهالك على الأرا�ضي اململوكة ،ي�ستهلك الفرق بني تكلفة املمتلكات ،الآالت واملعدات وقيمتها التقديرية يف نهاية مدة ا�ستخدامها – �إعتبار ًا من تاريخ �شرائها �أو
تركيبها – على �أق�ساط �سنوية مت�ساوية على مدى �أعمارها الإنتاجية املقدرة.
الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية وفتة املقارنة هي كما يلي:
ال�سنوات
مباين و�إن�شاءات

33 -20

�آالت ومعدات

20 -10

اجهزة حا�سب �آيل

5

الأثاث والرتكيبات

5

ال�سيارات

5

3 33 33الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل الب�ضاعة �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املوارد �أم ال.
3 33 33المخصصات

يتم �إثبات املخ�ص�ص ما �إذا كان على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة �إلتزام قانوين حايل �أو �ضمني ميكن تقديره ب�شكل موثوق ،مع �إحتمال وجود �ضرورة �إقت�صادية ل�سداد ذلك
الإلتزام.
3 33 33مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل املوحدة .ويتم �إحت�ساب
هذه املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
3 3 3 33تحقق اإليرادات

تدرج املبيعات عند �إنتقال املزايا واملخاطر الفعلية مللكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي ،ويكون بالإمكان قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة يعتمد عليها ب�إعتباره قيمة الب�ضاعة املوردة خالل
الفرتة املقدم بها فواتري ،بعد تخفي�ضها بقيمة �أي خ�صومات جتارية �أو اخل�صم على الكميات.اما بالن�سبة مل�شاريع ق�سم الهياكل املعدنية فيتم �أتباع طريقة ن�سبة الإجناز يف
�إثبات �إاليرادات.
3 3 3 33المصروفات

م�صروفات البيع والتوزيع متثل امل�صروفات الناجتة عن جمهودات ال�شركة يف وظائف البيع والتوزيع .كافة امل�صروفات الأخرى بخالف تكلفة املبيعات وتكاليف التمويل يتم
ت�صنيفها كم�صروفات عمومية و�إدارية .يتم توزيع امل�صروفات امل�شرتكة بني تكلفة املبيعات وم�صروفات البيع والتوزيع وامل�صروفات العمومية والإدارية �إن لزم الأمر ،على �أ�سا�س
منتظم.

215

شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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(ريال سعودي) (تتمة)
3 3 3 33الزكاة

يتم �إحت�ساب الزكاة وفق ًا لأنظمة الزكاة والدخل باململكة العربية ال�سعودية وتقيد كم�ستحقات وحتمل على قائمة الدخل املوحد للفرتة اجلارية.
3 3 3 33تحويل العمالت األجنبية

ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي طبق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعاملة ،يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجل
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل .تدرج جميع الفروق يف قائمة الدخل املوحدة.
3 3 3 33توزيعات األرباح

يتم قيد توزيعات الأرباح املرحلية يف الفرتة التي يتم �إعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .كما يتم قيد توزيعات الأرباح النهائية يف ال�سنة التي تعتمد خاللها من قبل اجلمعية
العامة للم�ساهمني.
3 3 3 33النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق والودائع لأجل والإ�ستثمارات يف �صناديق �إ�ستثمارية والقابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية وت�ستحق خالل
فرتة � 3أ�شهر �أو �أقل من تاريخ الإ�ستثمار الأ�صلي.
3 3 3 33التقارير المالية القطاعية

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل يف تقدمي املنتجات واخلدمات املعر�ضة للمخاطر واخلا�ضعة ملنافع خمتلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى .يعتمد منوذج
املجموعة الأ�سا�سي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل .حتدد قطاعات العمل بنا ًء على �إدارة ال�شركة وهيكل التقارير الداخلية.

4.4نقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه كما يف � 30سبتمرب كما يلي:
2012م

2013م
نقد بال�صندوق

95.996

330.918

بنوك ح�سابات جارية

39.187.934

19.443.796

�شيكات حتت التح�صيل

1.064.644

5.299.790

40.348.574

25.074.504

5.5ذمم تجارية مدينة
تتكون الذمم التجارية املدينة كما يف � 30سبتمرب كما يلي:
�إي�ضاح
عمالء جتاريون

2012م

2013م
121.479.181

109.365.437

101.488.699

122.916.637

الإجمايل

222.967.880

232.282.074

يخ�صم :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

()1.070.994

--

221.896.886

232.282.074

عمالء جتاريون � -أطراف ذوي عالقة
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6.6مخزون
يتكون املخزون كما يف � 30سبتمرب كما يلي:
2013م

2012م

مواد خام

362.370.850

375.412.637

�إنتاج حتت الت�شغيل

14.709.475

11.191.112

�إنتاج تام

107.225.801

96.953.167

قطع غيار

49.017.025

44.113.481

ب�ضاعة بالطريق

15.009.540

10.256.081

548.332.691

537.926.478

()767.641

()463.742

547.565.050

537.462.736

يخ�صم :خم�ص�ص خمزون بطيئ احلركة

ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
7.7مدفوعات
تتكون املدفوعات مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى كما يف � 30سبتمرب مما يلي :
2013م

2012م

مدفوعات مقدم ًا

26.618.616

9.675.413

دفعات مقدمة للموردين

4.839.682

4.493.064

ذمم موظفني

1.827.536

1.948.817

�أخرى

575.013

1.344.301

33.860.847

17.461.595

--

()244.211

33.860.847

17.217.384

يخ�صم :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

8.8إستثمار يف أوراق مالية متاحة للبيع
يتمثل الإ�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع يف م�ساهمة ال�شركة يف ال�شركة العربية للأنابيب (�شركة م�ساهمة �سعودية) وبياناتها كما يلي:

ال�شركة العربية للأنابيب

التكلفة

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار
يف �أوراق مالية متاحة للبيع

26.000

16.364

2013م

2012م

42.364

26.000
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9.9مصروفات مؤجلة  -صايف
احلركة يف امل�صروفات امل�ؤجلة خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب هي كما يلي:
�إي�ضاح

2012م

2013م

التكلف ــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة

38.305.151

38.305.151

�إ�ضافات خالل ال�سنة

5.625.134

--

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

43.930.285

38.305.151

الإطفاء املرتاكـم :
()27.168.061

()20.769.222

الر�صيد يف بداية ال�سنة

()6.436.108

()6.398.839

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

()33.604.169

()27.168.061

�صايف القيمة الدفرتية

10.326.116

11.137.090

الإطفاء املحمـل على ال�سنة

19

تتمثل امل�صروفات امل�ؤجلة يف التكاليف املتعلقة بالأن�شطة التي تن�ش�أ ملرة واحدة وتتعلق ب�إن�شاء مواقع جديدة وت�شمل جميع النفقات مثل �أتعاب اخلرباء الإ�ست�شاريني والر�سوم
القانونية ور�سوم الرتاخي�ص املتعلقة بت�سجيل الفرع �أو املوقع اجلديد.
* الإ�ضافات خالل ال�سنة تتمثل ب�صورة �أ�سا�سية يف التكاليف املتعلقة ب�إن�شاء م�صنع الدمام والتي يتم �إطفا�ؤها بحد �أق�صى على � 5سنوات.
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للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

)أتتكون احلركة يف املمتلكات ،الآالت واملعدات خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م مما يلي:

�أرا�ضي

الر�صيد يف � 1أكتوبر 2012م

�إ�ضافات

�إ�ستبعادات

حمول من امل�شاريع حتت التنفيذ

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2013م

مباين

13.264.725

--

--

--

13.264.725

�آالت ومعدات

196.599.806

2.045.018

--

24.685.891

223.330.715

�سيارات

335.230.114
4.667.179
-15.343.527
355.240.820

�أثاث والأجهزة
املكتبية

4.397.110
702.545
()368.050
251.555
4.983.160

�أجهزة وبرامج حا�سب �آيل والأجهزة الكهربائية

3.544.179
232.026
()23.857
4.029
3.756.377

عدد و�أدوات

12.042.486
952.246
()65.660
133.339
13.062.411

م�شروعات حتت
التنفيذ

9.348.947
415.524
()700
9.526
9.773.297

املجموع

47.751.684
14.830.076
-()40.427.867
22.153.893

التكلفة
622.179.051
23.844.614
()458.267
-645.565.398
-----

3.116.072
824.225
()699
3.939.598

5.297.695
2.142.139
()63.409
7.376.425

2.816.483
392.339
()23.854
3.184.968

3.254.531
445.473
()365.591
3.334.413

111.818.040
23.527.515
-135.345.555

35.296.922

8.124.310

--

43.421.232

--

--

--

--

الر�صيد يف � 1أكتوبر 2012م

الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة

�إ�ستبعادات

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2013م

الإ�ستهالك املرتاكم
161.599.743
35.456.001
()453.553
196.602.191

22.153.893
47.751.684

5.833.699
6.232.875

5.685.986
6.744.791

571.409
727.696

1.648.747
1.142.579

219.895.265
223.412.074

179.909.483

161.302.884

13.264.725

13.264.725

كما يف � 30سبتمرب 2013م

كما يف � 30سبتمرب 2012م

القيمة الدفرتية
448.963.207
460.579.308
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
)بالإ�ستهالك املحمل لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م مت توزيعه كما يلي:
�إي�ضاح

2013م

تكلفة املبيعات

2012م

31.998.041

29.905.479

م�صروفات بيع وتوزيع

18

177.224

180.772

م�صروفات عمومية و�إدارية

19

3.280.736

2.559.807

35.456.001

32.646.058

)جيف مار�س 2013م مت الإنتهاء من املرحلة الأولى من م�شروع م�صنع �إنتاج الأنابيب بالدمام ومن ثم مت حتويله من م�شاريع حتت التنفيذ �إلى ممتلكات� ،آالت ومعدات .وقد
بلغت التكلفة الإجمالية للم�شروع  50مليون ريال �سعودي.
)دتت�ضمن املمتلكات� ،آالت واملعدات ،ممتلكات ومعدات مرهونة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (ال�صندوق) تخ�ص م�صنع اليمامة للأعمدة الكهربائية
وملحقاتها (فرع �شركة اليمامة لل�صناعات احلديدية) بلغ �صايف قيمتها الدفرتية يف � 30سبتمرب 2013م مبلغ  32مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2012م 37 :مليون ريال
�سعودي)( .قامت ال�شركة ب�سداد كامل القر�ض وقد ح�صلت ال�شركة على قر�ض �إ�ضايف من ال�صندوق لتمويل تو�سعة م�صنع اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها) بتاريخ
� 3أكتوبر 2013م.
)ه�إن مباين ال�شركة التابعة (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح) املقامة �أو التي �ستقام على �أر�ض امل�صنع مع كامل امل�صنع و�آالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�صول
عليه ًالحقا من �أجل امل�شروع وبالغ �صايف قيمتها الدفرتية يف � 30سبتمرب 2013م  107مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2012م 111 :مليون ريال �سعودي) مرهونة ل�صالح
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مقابل القرو�ض لأجل.
)وتقع مباين م�صنع ال�شركة التابعة (�شركة اليمامة حلديد الت�سليح) على قطعة �أر�ض م�ست�أجرة من الإدارة العامة للهيئة امللكية بينبع ملدة � 35سنة ،تبد�أ من  5ربيع الثاين
1427هـ ب�إيجار �سنوي �إ�سمي .الإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�س ال�شروط و�شروط �أخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية.
)زمباين ال�شركة مقامة على �أرا�ضي م�ست�أجرة من هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية ب�إيجار �سنوي رمزي ملدة � 20سنة تبد�أ يف � 29شوال 1409هـ ،الإيجار قابل للتجديد
ملدة مماثلة بنف�س ال�شروط و�شروط �أخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية ،ما عدا م�صنعي الأعمدة والأبراج حيث �أنهما مقامان على �أر�ض مملوكة لل�شركة.
تتمثل امل�شروعات حتت التنفيذ يف امل�شاريع التالية :
2013م

2012م

م�شروع تو�سعة م�صنع الأعمدة

10.638.162

1.100.972

م�شروع م�صنع �إنتاج الأنابيب بالدمام

6.076.485

44.001.444

م�شروع م�صنع الكتل احلديدية – ال�صلب

2.571.968

2.571.968

م�شروع تو�سعة م�صنع الأنابيب

1.614.779

--

م�شروع تو�سعة مبنى الإدارة بجدة و�سكن العمال

978.234

77.300

م�شروع برج تربيد املياه

274.265

--

22.153.893

47.751.684
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1111قروض بنكية
1 111111قروض قصيرة األجل

متثل القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل مبالغ غري م�سددة حتت ح�ساب ت�سهيالت �سحب على املك�شوف وت�سهيالت قرو�ض ق�صرية الأجل مع بع�ض البنوك التجارية لتمويل متطلبات
ر�أ�س املال العامل للمجموعة.
تتكون القرو�ض البنكية ق�صرية الأجل كما يف � 30سبتمرب من الآتي:
2012م

2013م
البنك ال�سعودي الفرن�سي

119.900.000

63.576.478

البنك العربي الوطني

363.735.928

555.964.955

م�صرف الراجحي

16.059.283

--

499.695.211

619.541.433

1 111111قروض طويلة األجل

تتكون القرو�ض البنكية طويلة الأجل كما يف � 30سبتمرب من الآتي:
2013م

2012م

البنك ال�سعودي الفرن�سي

22.807.169

40.000.238

البنك العربي الوطني

63.286.571

43.791.667

قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

40.000.000

62.000.000

126.093.740

145.791.905

مت عر�ض القرو�ض طويلة الأجل يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:
2013م

2012م

اجلزء املتداول حتت بند املطلوبات املتداولة

68.807.169

65.791.667

اجلزء غري املتداول حتت بند املطلوبات غري املتداولة

57.286.571

80.000.238

126.093.740

145.791.905

القرو�ض ق�صرية وطويلة الأجل ،ماعدا قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،م�ضمونة بوا�سطة �سند لأمر �صادر من ال�شركة وحتت�سب عمولة على هذه القرو�ض طبق ًا
للمعدالت التجارية وي�ستحق ال�سداد على عدة �أق�ساط ربع �سنوية .تت�ضمن �إتفاقيات القرو�ض بع�ض التعهدات التي تن�ص ـ من بني �أ�شياء �أخرى ـ على بع�ض القيود فيما يتعلق بدفع
توزيعات الأرباح ،تخفي�ض ر�أ�س املال وتقدمي �أي منحه �أو �ضمان.
ح�صلت ال�شركة التابعة على قر�ض طويل الأجل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بقيمة ( )108مليون ريال �سعودي لتمويل �إقامة م�صنع �إنتاج ق�ضبان حديد الت�سليح
ي�سدد على �أق�ساط ن�صف �سنوية تنتهي يف  15ربيع الثاين  1436هـ املوافق  5فرباير 2015م بقيمة  14مليون ريال �سعودي ،هذا القر�ض م�ضمون برهن املباين واملن�ش�آت املقامة
�أو التي �ستقام على �أر�ض امل�صنع مع كامل امل�صنع و�آالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�صول عليه الحق ًا من �أجل امل�شروع ،تت�ضمن الإتفاقية بع�ض ال�شروط والتي من
�ضمنها الإحتفاظ بن�سب مالية معينة وحتديد توزيع الأرباح.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
1212مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى كما يف � 30سبتمرب كما يلي:
2012م

2013م
م�صروفات م�ستحقة

18.197.711

15.703.607

حوافز موظفني وم�ستحقة

8.861.161

5.714.832

م�صروفات متويل م�ستحقة

2.941.906

2.194.834

دفعات م�ستلمة مقدم ًا من عمالء

6.959.675

3.811.607

�أر�صدة دائنة �أخرى

1.325.097

1.823.660

38.285.550

29.248.540

1313رأس المال
بلغ ر�أ�س املال املكتتب فيه واملدفوع بالكامل مبلغ  508مليون ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2012م 508 :مليون ريال �سعودي) موزع على  50.8مليون �سهم (� 30سبتمرب 2012م:
 50.8مليون �سهم) قيمة كل منها  10ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2012م 10 :ريال �سعودي) .ومملوك كما يلي:
قيمة ال�سهم

%

املبل ــغ

�إ�سـم امل�ساهم

عدد اال�سهم

�شركة را�شد عبد الرحمن الرا�شد و�أوالده

12.288.816

10

24.19

122.888.160

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده

12.288.816

10

24.19

122.888.160

�شركة املهنا التجارية

12.288.816

10

24.19

122.888.160

�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت

8.056.002

10

15.86

80.560.020

ال�سيد – عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل

4.232.815

10

8.33

42.328.150

ال�سيد – ريا�ض بن عبد اهلل بن را�شد �أبو نيان

1.644.735

10

3.24

16.447.350

املجمـوع

50.800.000

100

508.000.000

1414اإلحتياطي النظامي
يتطلب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة �أن يتم حتويل  %10من الدخل ال�سنوي �إلى الإحتياطي النظامي و�أن ي�ستمر هذا التحويل حتى يبلغ
الإحتياطي النظامي  %50من ر�أ�س املال.

1515أرباح موزعة
قرر جمل�س الإدارة يف �إجتماعه رقم ( )2/6بتاريخ � 26شوال 1434هـ املوافق � 2سبتمرب 2013م توزيع �أرباح مرحلية على امل�ساهمني وذلك عن نتائج الت�سعة �أ�شهر الأولى من
ال�سنة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م بواقع  0.80ريال �سعودي لكل �سهم ما يعادل  %8من القيمة الإ�سمية لل�سهم وب�إجمايل قدره  40.64مليون ريال �سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
1616الزكاة
1 116116المحمل عىل السـنة

تقوم ال�شركة و�شركتها التابعة بتقدمي �إقرارات منف�صلة للزكاة ال�شرعية على �أ�سا�س غري موحد ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .تتكون العنا�صر الرئي�سية للوعاء الزكوي لكل
�شركة من حقوق امللكية واملخ�ص�صات كما يف بداية العام والدخل ال�صايف املعدل ،ناق�ص احل�سومات ل�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات ،الآالت واملعدات والإ�ستثمارات وبع�ض
البنود الأخرى .ويف حال كان الوعاء الزكوي �سالب ًا ،ال يكون على ال�شركة زكاة م�ستحقة الدفع لل�سنة.
تتكون الزكاة املحملة خالل ال�سنة املنتهـية يف � 30سبتمرب مما يلي:

ال�سنة احلالية

2013م

2012م

8.670.851

7.610.335

1 116116مخصص الزكاة

احلركة يف خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب هي كما يلي:
2013م

2012م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

6.904.752

5.749.897

ي�ضاف :املحمل على ال�سنة

8.670.851

7.610.335

يخ�صم :املدفوعات خالل ال�سنة

()6.114.716

()6.455.480

الر�صيـد فـي نهايـة ال�سنــة

9.460.887

6.904.752

1 116116الوضع الزكوي
1 1161116116شركة اليمامة للصناعات الحديدية

قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية حتى � 30سبتمرب 2012م ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�صلت على �شهادة زكاة مقيدة �صاحلة حتى  31يناير 2014م� .إ�ستلمت
ال�شركة الربوط الزكوية من م�صلحة الزكاة والدخل (امل�صلحة) حتى � 30سبتمرب 2007م ومت �سداد الإلتزامات الإ�ضافية املطلوبة من قبل امل�صلحة.
قامت ال�شركة بتقدمي االقرارات الزكوية عن ال�سنوات من 2008م حتى 2011م و�إ�ستلمت ربط زكوي عن تلك ال�سنوات طالبت فيه امل�صلحة بفروقات زكوية مببلغ  9.9مليون
ريال �سعودي وقامت ال�شركة بالإعرتا�ض على الربط املذكور ومت رفع �إعرتا�ض ال�شركة �إلى اللجنة الإبتدائية الزكوية ال�ضريبية كما قدمت ال�شركة خطاب �ضمان للم�صلحة باملبلغ
املطلوب ،ومل ي�صدر قرار من اللجنة حتى تاريخه� .إال �أن �إدارة ال�شركة على قناعة ب�أن نتيجة الإعرتا�ض �سوف تكون يف �صاحلها.
1 1161116116شركة اليمامة لحديد التسليح

قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن الأعوام منذ بداية الن�شاط حتى العام املايل املنتهي يف � 30سبتمرب 2012م ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�صلت على �شهادة زكاة
مقيدة �صاحلة حتى  30يناير 2014م.

1717ربحية السهم
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم من دخل العمليات الرئي�سية وربحية ال�سهم من الإيرادات الأخرى وربحية ال�سهم من �صايف الدخل لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م على �أ�سا�س
عدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة والبالغة � 50.800.000سهم ًا (2012م� 50.800.000 :سهم ًا).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
1818مصروفات بيع وتوزيع
تتكون م�صروفات البيع والتوزيع لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب كما يلي:
�إي�ضاح
م�صروفات نقل
رواتب و�أجور وما يف حكمها
دعاية و�إعالن
�إ�ستهالك
�إيجارات
�أخرى

10

2013م
17.238.727
5.262.005
1.387.963
177.224
55.837
269.158
24.390.914

2012م
17.021.113
4.548.522
1.078.370
180.772
70.915
340.904
23.240.596

1919مصروفات عمومية وإدارية
تتكون م�صروفات عمومية وادارية لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب كما يلي:
رواتب و�أجور وما يف حكمها
�إطفاء م�صروفات م�ؤجلة
�إ�ستهالك
�أتعاب مهنية و�إ�ست�شارية
م�صروفات دعم احلا�سب الآيل و�إ�شرتاكات
�سفر و�إنتقاالت
هاتف وبريد
�إيجارات
م�صروفات �صيانة و�إ�صالح
قرطا�سية ومطبوعات
دعاية و�إعالن
�شطب م�شروعات حتت التنفيذ
تربعات
ديون معدومة
�أخرى

�إي�ضاح
22
9
10

2013م
24.390.571
6.436.108
3.280.736
597.450
1.619.272
588.142
577.145
251.688
151.260
148.356
134.173
--1.070.994
900.162
40.146.057

2012م
20.668.465
6.398.839
2.559.807
225.000
1.732.301
479.602
597.689
194.403
193.822
145.745
67.345
7.045.545
1.000.000
-923.128
42.231.691

2020إيرادات أخرى
تتكون الإيردات الأخرى لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب كما يلي:
�أرباح بيع ممتلكات ،االت ومعدات
�أخرى

2013م
97.535
454.331
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2012م
34.547
785.049
819.596
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
2121اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة
)أيف � 30سبتمرب 2013م بلغت قيمة الإلتزامات املحتملة مقابل اجلزء غري املغطى من خطابات ال�ضمان البنكية التي ت�صدرها البنوك املحلية نيابة عن �شركات املجموعة
 93.707.844ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2012م 87.273.035 :ريال �سعودي).
)بيف � 30سبتمرب 2013م بلغت قيمة الإلتزامات املحتملة مقابل خطابات �إعتمادات م�ستندية قائمة  201.398.565ريال �سعودي (� 30سبتمرب 2012م 303.743.421 :ريال
�سعودي) والتي �صدرت يف �سياق الأعمال العادية ل�شركات املجموعة.

2222معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة
متثل املعامالت مع �أطراف ذوي عالقة ب�صفة �أ�سا�سية م�شرتيات ومبيعات ب�ضائع وتقدمي خدمات والتي تتم وفق ًا ل�شروط الن�شاط التجاري ويتم �إعتمادها بوا�سطة الإدارة من
املن�ش�آت التالية:
العالقة
م�ساهم
م�ساهم
م�ساهم
م�ساهم
م�ساهم
م�ساهم
�شريك يف ال�شركة التابعة

�إ�سم املن�شـ ـ�أة
�شركة املهنا التجارية
�شركة املعجل للتجارية واملقاوالت
�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
ال�سيد ريا�ض بن عبد اهلل بن را�شد �أبو نيان
ال�سيد عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل
�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده
�شركة الفوزان ملواد البناء

املعامالت مع الأطراف ذوي عالقة لل�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب والأر�صدة الناجتة عنها يتم تو�ضيحها كما يلي:
طبيعة
معامالت مع
حتت بند ذمم جتارية مدينة:
�شركة املهنا التجارية
�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت
�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده
�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
�شركة الفوزان ملواد البناء

مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات

م�ستحق من �أطراف ذوي عالقة:
ال�سيد عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي
�شركة املعجل للتجارة واملقاوالت
ال�سيد ريا�ض بن عبد اهلل بن را�شد
�شركة املهنا التجارية
�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده

�شراء �أر�ض
�شراء �أر�ض
�شراء �أر�ض
�شراء �أر�ض
�شراء �أر�ض
�شراء �أر�ض

يخ�صم اجلزء الغري متداول
اجلزء متداول

ر�صيد الإقفال
مدين

مبلغ املعاملة
2013م

املعاملة

2012م

2012م

2013م

80.084.015
23.484.300
85.692.810
378.312.094
300.430.829

46.942.378
11.419.500
141.294.785
301.987.531
453.602.827

12.898.687
2.749.500
10.637.393
35.463.723
39.739.396
101.488.699

52.473
4.994.100
27.118.556
30.730.276
60.021.232
122.916.637

-------

8.078.954
15.376.072
3.139.220
23.455.022
23.455.022
23.455.022

4.847.373
9.225.643
1.883.532
14.073.013
14.073.013
14.073.013
58.175.587
-58.175.587

8.078.954
15.376.072
3.139.220
23.455.022
23.455.022
23.455.022
96.959.312
()58.175.587
38.783.725
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
قامت ال�شركة يف � 30سبتمرب 2012م ببيع قطعة �أر�ض امللي�سا بجنوب جدة والتي كانت مدرجة �ضمن بند م�شروعات حتت التنفيذ �إلى م�ساهمي ال�شركة كال وفق ًا حل�صته يف
ال�شركة بتكلفتها الدفرتية والبالغة  96.959.312ريال �سعودي .خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م قام امل�ساهمون ب�سدد مبلغ  38.783.725ريال �سعودي على �أن
ي�سدد املبلغ الباقي والبالغ  58.175.587ريال �سعودى خالل ال�سنة املنتهية يف � 30سبتمرب2014م ،وبالتايل مت عر�ضه حتت املوجودات املتداولة.
موظفي الإدارة العليا هم الأ�شخا�ص الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف تخطيط وتوجيه ومراقبة �أن�شطة املجموعة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مبا يف ذلك �أي مدير
(�سواء كان تنفيذي �أو غري ذلك).
يت�ضمن بند الرواتب والأجور وما يف حكمها خالل ال�سنة كما يلي:
معامالت مع

طبيعة املعاملة

موظفي الإدارة العليا

راتب وبدالت وحوافز

2013م
6.624.133

2012م
7.405.331

2323األدوات المالية وإدارة المخاطر
2 223223مخاطر أسعار الفائدة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من �إحتمال ما ي�ؤثر تذبذب �أ�سعار الفائدة على الربحية امل�ستقبلية� .إن املجموعة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي
تدفع عليها فائدة مبا يف ذلك البنوك الدائنة والت�سهيالت البنكية .تعمل الإدارة على احلد من خماطر �أ�سعار الفائدة عن طريق مراقبة تذبذب �أ�سعار الفائدة.
2 223223مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على مقابلة �إلتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال �إ�ستحقاقها .تتم مراقبة �إحتياجات ال�سيولة على �أ�سا�س �شهري وتعمل
الإدارة على الت�أكد من توفر �أموال كافية ملقابلة �أي التزامات حالة ن�شوئها.تتكون املطلوبات املالية املتداولة للمجموعة من ذمم جتارية دائنة وقرو�ض ق�صري الأجل وم�صروفات
م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى .من املتوقع من الناحية العملية �أن يتم �سداد جميع هذه املطلوبات املالية خالل � 12شهر ًا من تاريخ قائمة املركز املايل وتتوقع املجموعة �أن
يكون لديها �أموال كافية للقيام بذلك.
2 223223مخاطر اإلئتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية� .أر�صدة النقد وما يف حكمه القائمة لدى املجموعة يف تاريخ املركز املايل
مودعة لدى بنوك حملية ذات ت�صنيف �إئتماين جيد .ت�ستحق الذمم املدينة التجارية والأخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء يف ال�سوق املحلية وترتكز 2012( % 72م )% 22 :من
الذمم املدينة التجارية امل�ستحقة للمجموعة طرف  7عمالء رئي�سيني كما يف � 30سيتمرب 2013م (2012م 6 :عمالء رئي�سني) .وقد مت �إظهار الذمم املدينة التجارية بقيمتها
القابلة لال�سرتداد املقدرة.
2 223223مخاطر العملة

تتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن املجموعة غري معر�ضة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية خالل دورة
�أعمالها العادية ،نظر ًا لأن تعامالت املجموعة اجلوهرية خالل الفرتة متت بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي ،وحيث �أن �سعر �صرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر
الأمريكي ف�إنه لي�ست هناك خماطر هامة مرتبطة بالتعامالت واالر�صدة املقيمة بالدوالر الأمريكي.

2424القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة �أ�صل �أو �سداد �إلتزام املجموعة يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما وملء �إرادتهما على �أ�سا�س جتاري .تتكون املوجودات املالية
للمجموعة من النقد وما يف حكمه والذمم املدينة والإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع واملوجودات الأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من الت�سهيالت البنكية والذمم التجارية الدائنة
والأرباح قيد التوزيع وامل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى .ال تختلف القيمة العادلة للأدوات املالية جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف  30سبتمبر 2013م

(ريال سعودي) (تتمة)
2525المعلومات القطاعية
للمجموعة قطاع ت�شغيلي يتمثل يف �إنتاج �أنابيب �صلب ،الأعمدة ،الهياكل ،الأبراج وحديد الت�سليح ومتار�س للمجموعة ن�شاطها باململكة العربية ال�سعودية ،من خالل خم�سة
قطاعات ت�شغيلية كما يلي:
� 30سبتمرب 2013م

م�صنع الأنابيب

م�صنع اليمامة للأعمدة
الكهربائية وملحقاتها

م�صنع
الهياكل الفراغية

م�صنع �أبراج
الطاقة الكهربائية

�شركة اليمامة
حلديد الت�سليح

�أخرى

املجموع

ممتلكات ،الآت ومعدات

67.804.392

33.808.892

5.162.040

38.869.401

282.135.866

21.182.616

448.963.207

�صايف املبيعات

458.250.244

140.890.121

13.557.116

127.879.280

1.034.687.542

--

1.775.264.303

�صايف الدخل

23.883.563

20.009.259

186.297

5.017.939

56.557.336

--

105.654.394

� 30سبتمرب 2012م

�أنابيب

�أعمدة

هياكل

�أبراج

�أخرى

حديد الت�سليح

املجموع

ممتلكات ،الآت ومعدات

26.283.788

37.741.235

5.773.483

41.339.698

296.693.236

52.747.868

460.579.308

�صايف املبيعات

480.320.650

125.528.222

17.514.424

58.486.056

1.259.969.259

--

1.941.818.611

�صايف الدخل

19.635.224

11.365.561

()3.858.878

919.818

47.281.139

()4.582.259

70.760.605

2626إعتماد القوائم المالية
مت �إعتماد القوائم املالية املوحدة للإ�صدار من قبل جمل�س الإدارة يف  6حمرم 1435هـ (املوافق  10نوفمرب 2013م).
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