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 ≥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 kÉ≤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 kGó≤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 kÉ≤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 ,kGÒNCGh .»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 kÓ°†a) (záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸGz`H
 kÉª∏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“ kÉª¡°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 ‘

نشرة إصدار
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“ kÉjOÉY kÉª¡°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

 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 q°üb O’hCG
 º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG kÉ«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 kÉª¡°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 kÓ°†a) á«dÉŸG ¢VÉjôdG ácô°T πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG πeÉc
 º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe kGô¡°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 kÓ°†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 kÉª∏Y ,≈fOCG móëc º¡°SCG Iô°ûY (10) Oó©H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y Öéj
 ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »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 kÓ°†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 kÉª¡°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 kGQÉÑàYG 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 kÓ°†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 kÓ°†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 kÓ°†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 kGQGôb ºgPÉîJG πÑb ábóH Iô°ûædG √òg ‘ øjOQGƒdG

(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

 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 âeó ob 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

المستشار المايل ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة



نشرة إصدار

شركة اليمامة للصناعات الحديدية



إشعار مهم 

�أن  �أ�سا�س  على  �ملُكتتبني  معاملة  تتم  �سوف  �الكتتاب،  �أ�سهم  يف  �الكتتاب  طلب  تقدمي  وعند  �الكتتاب.  و�أ�سهم  �ل�سركة  عن  كاملة  تف�سيلية  معلومات  �لن�سرة  هذه  تقدم 
لل�سركة  �الإلكرتوين  �ملوقع  �أو من خالل زيارة  �مل�ستلمة  ن�سخ منها من �جلهات  و�لتي ميكن �حل�سول على  �لن�سرة  �لتي حتتويها هذه  �ملعلومات  �إلى  ت�ستند فقط  طلباتهم 

.)www.riyadcapital.com( أو موقع مدير �الكتتاب�  )www.cma.org.sa( أو موقع هيئة �ل�سوق �ملالية�  )www.yamsteel.com(

وقد قامت �ل�سركة بتعيني �سركة �لريا�س �ملالية كم�ست�سار مايل لالكتتاب )"�مل�ست�سار �ملايل"( ومديرً� لالكتتاب )"مدير �الكتتاب"( ومدير �سجل �كتتاب �ملوؤ�س�سات )"مدير 
�سجل �كتتاب �ملوؤ�س�سات"( ومتعهدً� لتغطية �الكتتاب )"متعهد �لتغطية"( فيما يتعلق باالأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب �ملو�سحة يف هذه �لن�سرة.

حتتوي ن�سرة �الإ�سد�ر هذه على معلومات مت تقدميها وفقًا ملتطلبات قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج �ل�سادرة عن �لهيئة، ويتحمل �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لذين تظهر �أ�سماوؤهم يف 
�ل�سفحات )ج( و)د( من هذه �لن�سرة، جمتمعني ومنفردين كامل �مل�سوؤولية عن �سحة �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة، ويوؤكدون بح�سب علمهم و�عتقادهم، بعد �إجر�ء جميع 

�لدر��سات �ملمكنة و�إلى �حلد �ملعقول، �أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن يوؤدي عدم ت�سمينها يف ن�سرة �الإ�سد�ر �إلى جعل �أي �إفادة و�ردة فيها م�سللة.

وعلى �لرغم من �أن �ل�سركة قد قامت بكافة �لتحريات �ملعقولة للتاأكد من �سحة �ملعلومات �لتي ت�سمنتها هذه �لن�سرة يف تاريخ �إ�سد�رها، �إال �أن جزءً� كبريً� من �ملعلومات �لو�ردة 
عن �ل�سوق و�لقطاع مت �حل�سول عليها من م�سادر خارجية، ومع �أنه ال يوجد لدى �ل�سركة �أو �أي من �مل�ساهمني �لبائعني �أو �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �أي من �مل�ست�سارين �لو�ردة 
�أ�سماوؤهم يف �ل�سفحة )هـ( من هذه �لن�سرة، �أي �سبب لالعتقاد باأن �ملعلومات �لو�ردة عن �ل�سوق و�لقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها �إال �أنه مل يتم �لتحقق من هذه �ملعلومات 

ب�سكل م�ستقل، وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي �لتز�م �أو �إفادة فيما يتعلق بدقتها �أو �كتمالها. 

�إن �ملعلومات �لتي ت�سمنتها هذه �لن�سرة يف تاريخ �إ�سد�رها عر�سة للتغيري، وعلى وجه �خل�سو�س ميكن �أن يتاأثر �لو�سع �ملايل لل�سركة وقيمة �الأ�سهم ب�سكل �سلبي بالتطور�ت 
�مل�ستقبلية �ملتعلقة بعو�مل �لت�سخم ومعدالت �لفائدة و�ل�سر�ئب �أو �أي عو�مل �قت�سادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة �ل�سركة )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  2 "عو�مل 
�ملخاطرة" من هذه �لن�سرة(. وال يجب �عتبار �أو تف�سري �أو �العتماد باأي �سكل على حترير هذه �لن�سرة وال على �أي �ت�ساالت �سفهية �أو كتابية �أو مطبوعة فيما يتعلق باأ�سهم 

�الكتتاب �أو تف�سريها كوعد �أو بيان فيما يتعلق باالأرباح �أو �لنتائج �أو �الأحد�ث �مل�ستقبلية.

ال يجوز �عتبار هذه �لن�سرة مبثابة تو�سية من �ل�سركة �أو �مل�ساهمني �لبائعني �أو �أي من م�ست�ساريهم بامل�ساركة يف عملية �الكتتاب. وتعترب �ملعلومات �ملوجودة يف هذه �لن�سرة ذ�ت 
طبيعة عامة، وقد مت �إعد�دها دون �الأخذ بعني �العتبار �الأهد�ف �ال�ستثمارية �لفردية �أو �لو�سع �ملايل �أو �الحتياجات �ال�ستثمارية �خلا�سة، ويتحمل كل م�ستلم لهذه �لن�سرة قبل 
�تخاذ قر�ره باال�ستثمار م�سوؤولية �حل�سول على ��ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س �الكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�سة �ال�ستثمار و�ملعلومات �ملدرجة يف هذه �لن�سرة لالأهد�ف 

و�الأو�ساع و�الحتياجات �ملالية �خلا�سة به.

ويقت�سر �الكتتاب يف �الأ�سهم على �ل�سريحة )�أ( �ملوؤ�س�سات �ملكتتبة: وت�سمل هذه �ل�سريحة عددً� من �ملوؤ�س�سات مبا فيها �سناديق �ال�ستثمار، و�ل�سريحة )ب( �الأفر�د �ملكتتبون: 
ر من زوج غري �سعودي، حيث يحق لها �أن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها؛  وت�سمل �الأ�سخا�س �ل�سعوديني �لطبيعيني، مبا يف ذلك �ملر�أة �ل�سعودية �ملطلقة �أو �الأرملة �لتي لها �أوالد ق�سّ
�سريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها لالأوالد �لق�سر. ويعد الغيًا �كتتاب من �كتتب با�سم طليقته، و�إذ� ثبت عليه قيامه بذلك ف�سيطبق �لنظام بحقه.

كما يحظر توزيع هذه �لن�سرة �أو بيع �أ�سهم �الكتتاب الأي �سخ�س يف �أي دولة �أخرى غري �ململكة �لعربية �ل�سعودية. ويطلب كاًل من �ل�سركة و�مل�ساهمون �لبائعون و�مل�ست�سار �ملايل 
من متلقي هذه �لن�سرة �الطالع على كافة �لقيود �لنظامية �لتي تتعلق بطرح �أو بيع �أ�سهم �الكتتاب ومر�عاة �لتقيد بها. 

المعلومات عن القطاع والسوق

مت �حل�سول على �لبيانات و�ملعلومات �ملتعلقة بقطاع �ل�سناعات �حلديدية و�ملعلومات �الأخرى �ملتعلقة بال�سوق �لو�ردة يف هذه �لن�سرة يف �الأ�سا�س من �لدر��سة �ل�سوقية �لتي 
قدمت من قبل م�ست�سار �ل�سوق �سركة �إير��س وب�سكل ح�سري ل�سالح �ل�سركة، مع �العتماد يف �أجز�ء من معلومات �ل�سوق على بع�س �لتقارير �ملن�سورة من قبل جهات �أخرى. 
هذ� وتعتقد �ل�سركة باأن �ملعلومات و�لبيانات �لو�ردة يف در��سة �ل�سوق قد مت �حل�سول عليها من م�سادر موثوقة، �إال �أنه مل تقم �ل�سركة �أو �مل�ست�سار �ملايل �أو �أي من م�ست�ساري 
�ل�سركة �لذين تظهر �أ�سماوؤهم يف �ل�سفحة )هـ( من هذه �لن�سرة بالتحقق من �سحة تلك �ملعلومات و�لبيانات ب�سكل م�ستقل وبالتايل ال ميكنهم �إعطاء بيان و��سح ب�ساأن �سحتها 

�أو �كتمالها.

هذ� وقد ��ستملت م�سادر �ملعلومات عن �لقطاع و�ل�سوق ب�سكل رئي�سي على ما يلي:

شركة إيراس

�ململكة �ملتحدة

 NW3 5JS ريجن هاو�س 124 �سارع فن�سلي، لندن

هاتف: 2872535 03 442+

فاك�س: 818-874-3129- 1+

www.erasconsulting.eu :ملوقع �الإلكرتوين�

وهي �سركة ��ست�سارية م�ستقلة تعمل يف جمال �ال�ست�سار�ت �ملهنية و�إعد�د �لبحوث �لعلمية وت�سميم وتنفيذ �مل�سوحات �مليد�نية و�إجر�ء در��سات �جلدوى �القت�سادية للم�ستثمرين، 
وذلك من خالل فريق عمل متكامل ي�سم نخبة خمتارة من �لكفاء�ت �ملتخ�س�سة، وال متلك هي وال �أٍي من �سركاتها �لتابعة وال م�ساهميها �أو �أع�ساء جمل�س �إد�رتها وال �أٍي من 
�أقربائهم �أي ح�سة �أو م�سلحة كانت يف �ل�سركة، وقد �أعطت �سركة �إير��س مو�فقتها �خلطية على ��ستخد�م بيانات �لدر��سة �ل�سوقية بال�سكل و�لطريقة �لو�ردة يف هذه �لن�سرة، 

ومل ت�سحب تلك �ملو�فقة حتى تاريخ هذه �لن�سرة.

ب



المعلومات المالية 

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة لل�سركة و�لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة لل�سركة �لتابعة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م و2014م و2015م و�الإي�ساحات 
�ملنتهية يف 30  �ل�سنو�ت  �ملالية �ملوحدة عن  �لقو�ئم  �لقانونيني )SOCPA(، وقد مت مر�جعة  للمحا�سبني  �ل�سعودية  �لهيئة  �ملرفقة بها، وفقًا ملعايري �ملحا�سبة �ل�سادرة عن 
�سبتمرب 2013م و2014م و2015م من قبل �ملحا�سب �لقانوين كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان )"�ملحا�سب �لقانوين"( و�ملرفق ن�سخة منها يف �لق�سم رقم  19 "تقرير �ملحا�سب 
�لقانوين" من هذه �لن�سرة، وتن�سر �ل�سركة قو�ئمها �ملالية بالريال �ل�سعودي. �إن بع�س �ملعلومات �ملالية و�الإح�سائية �لتي حتتوي عليها هذه �لن�سرة مت تقريبها من خالل جربها 

�إلى �أقرب عدد �سحيح، وعليه فاإنه يف حال مت جمع �الأرقام �لو�ردة يف �جلد�ول، قد ال يتو�فق جمموعها مع ما مت ذكره يف �لن�سرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

مت �إعد�د �لتوقعات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة على �أ�سا�س �فرت��سات حمددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف �لت�سغيل �مل�ستقبلية عن �الفرت��سات �مل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ال يوجد 
�سمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو �كتمال �أي من هذه �لتوقعات �أو �لتقدير�ت. 

مثل  �لكلمات  لبع�س  ��ستخد�مها  خالل  من  �مل�ستقبلية  �الإفاد�ت  تلك  حتديد  عام  ب�سكل  م�ستقبلية" وميكن  "�إفاد�ت  �لن�سرة  هذه  يف  �لو�ردة  �لبيانات  �لتوقعات  بع�س  ومتثل 
"ميكن"، "من �ملمكن"، "يحتمل"، "من �ملحتمل"، "�سوف"، "قد"، و�ل�سيغ �لنافية لها وغريها من  "من �ملتوقع"،  "يتوقع"،  "يعتقد"،  "يقدر"،  "ينوي"،  "يعتزم"،  "يخطط"، 
�ملفرد�ت �ملقاربة لها �أو �مل�سابهة لها يف �ملعنى. وتعك�س هذه �الإفاد�ت وجهات �لنظر �حلالية لل�سركة بخ�سو�س �أحد�ث م�ستقبلية، لكنها ال ت�سكل �سمانًا �أو تاأكيدً� الأي �أد�ء فعلي 
م�ستقبلي لل�سركة، �إذ �أن هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي قد توؤثر على �الأد�ء �لفعلي لل�سركة و�إجناز�تها �أو نتائجها وتوؤدي �إلى �ختالفها ب�سكل جوهري عما ت�سمنته هذه �الإفاد�ت 
�سر�حًة �أو �سمنًا. وقد مت ��ستعر��س �أهم �ملخاطر و�لعو�مل �لتي ميكن �أن توؤدي مثل هذ� �الأثر ب�سورة �أكرث تف�سياًل يف �أق�سام �أخرى من هذه �لن�سرة )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم 
 2 "عو�مل �ملخاطرة" من هذه �لن�سرة(. وفيما لو حتقق و�حد �أو �أكرث من هذه �لعو�مل، �أو لو ثبت عدم �سحة �أو عدم دقة �أي من �لتوقعات �أو �لتقدير�ت �لو�ردة يف هذه �لن�سرة، 

فقد تختلف �لنتائج �لفعلية لل�سركة ب�سكل جوهري عن تلك �ملذكورة يف هذه �لن�سرة. 

ومر�عاًة ملتطلبات قو�عد �لت�سجيل، �ستقوم �ل�سركة بتقدمي ن�سرة �إ�سد�ر تكميلية �إلى �لهيئة يف حال علمت يف �أي وقت بعد �عتماد هذه �لن�سرة من قبل �لهيئة وقبل قبول ت�سجيل 
�أ�سهمها يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( باأن )1( تغريً� مهمًا قد حدث يف �أٍي من �ملعلومات �الأ�سا�سية �جلوهرية �لو�ردة يف هذه �لن�سرة �أو �أي من �مل�ستند�ت �ملطلوبة مبوجب 
قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج، �أو )2( ظهور م�سائل �إ�سافية مهمة كان يجب ت�سمينها يف هذه �لن�سرة. وبا�ستثناء هاتني �حلالتني، فاإن �ل�سركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات 
متعلقة بالقطاع �أو �ل�سوق �أو �الإفاد�ت �مل�ستقبلية �لتي تت�سمنها هذه �لن�سرة، �سو�ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو حو�دث م�ستقبلية �أو غري ذلك. ونتيجة لهذه �ملخاطر 
و�الأمور غري �ملوؤكدة و�لتقدير�ت، فاإن �الأحد�ث و�لظروف و�لتوقعات �مل�ستقبلية �لتي تتناولها هذه �لن�سرة قد ال حتدث على �لنحو �لذي تتوقعه �ل�سركة وقد ال حتدث مطلقًا. 
وعليه، يتعني على �مل�ستثمرين �ملحتملني فح�س جميع �الإفاد�ت �مل�ستقبلية يف �سوء هذه �الإي�ساحات مع عدم �العتماد على �الإفاد�ت �مل�ستقبلية ب�سكٍل �أ�سا�سي. لالطالع على تف�سري 

بع�س �لعبار�ت و�الخت�سار�ت �لو�ردة يف هذه �لن�سرة ف�سال ر�جع �لق�سم رقم  1 "�لتعريفات و�مل�سطلحات" من هذه �لن�سرة.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة* 

جدول 1: اأع�ضاء جمل�س الإدارة

�ضفة الع�ضويةالعمراجلن�ضيةاملن�ضبال�ضم
ن�ضبة امللكية املبا�ضرة**

ن�ضبة امللكية غري 
املبا�ضرة

تاريخ الع�ضوية ***
قبل 

الكتتاب
بعد 

الكتتاب
قبل 

الكتتاب
بعد 

الكتتاب

رئي�س جمل�س 1- �سعد �إبر�هيم �ملعجل
�الإد�رة

غري تنفيذي/غري 67�سعودي
م�ستقل

1435/08/28هـ%8.80%6.16--

)�ملو�فق 2014/06/26م( 

ع�سو جمل�س 2- ر�ئد �إبر�هيم �ملديهيم 
�الإد�رة

غري تنفيذي/غري 52�سعودي
م�ستقل

1435/08/28هـ----

)�ملو�فق 2014/06/26م( 

ع�سو جمل�س 3- مهنا عبد�هلل �ملهنا
�الإد�رة

غري تنفيذي/غري 73�سعودي
م�ستقل

1435/08/28هـ--%4.84%3.38

)�ملو�فق 2014/06/26م( 

ع�سو جمل�س 4- علي �سالح �لدخيل
�الإد�رة

غري تنفيذي/غري 48�سعودي
م�ستقل

1435/08/28هـ----

)�ملو�فق 2014/06/26م( 

ع�سو جمل�س 5- حممد بن �أحمد �ل�سعدي****
�الإد�رة

غري تنفيذي/ 50قطري
م�ستقل

1435/08/28هـ----

)�ملو�فق 2014/06/26م( 

ع�سو جمل�س 6- حممد عبد�هلل �لقويز****
�الإد�رة

غري تنفيذي/ 39�سعودي
م�ستقل

1436/02/24هـ----

)�ملو�فق 2014/12/16م(

ع�سو جمل�س 7- �ساغر*
�الإد�رة

غري تنفيذي/ --
م�ستقل

-----

�مل�سدر: �ل�سركة

* يتاألف جمل�س �إد�رة �ل�سركة من )7( �سبعة �أع�ساء، ومت تعيني )6( �ستة �أع�ساء منهم مع �سغور ع�سوية �لع�سو �ل�سابع حاليًا. ومتا�سيًا مع متطلبات �ملادة )12( من الئحة حوكمة �ل�سركات، �سوف تقوم �ل�سركة بتعيني �لع�سو �ل�سابع لي�سبح 
عدد �الأع�ساء �ملعينني )7( �سبعة �أع�ساء، و�سوف تقوم �ل�سركة بفتح باب �لرت�سيح و�لت�سويت على �لع�سو �ل�سابع �جلديد و�لذي �سيكون ع�سوً� غري تنفيذي وم�ستقل يف �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية �لذي �سيتم عقده خالل مدة ال تزيد عن 

)6( �ستة �أ�سهر بعد �النتهاء من عملية �الكتتاب. ووفقًا ملتطلبات نظام �ل�سركات �حلايل، ف�سوف يقوم ع�سو جمل�س �الإد�رة �لذي �سيتم تعيينه بعد �النتهاء من عملية �الكتتاب بتملك �أ�سهم �سمان �لع�سوية من �الأ�سهم �ملتد�ولة يف �ل�سوق.

** ال ت�سمل ن�سب �مللكية �أ�سهم �سمان ع�سوية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة، علمًا باأن �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلاليني )با�ستثناء حممد �أحمد �ل�سعدي وحممد عبد�هلل �لقويز( ميتلكون �أ�سهمًا بقيمة )10.000( ع�سرة �آالف ريال �سعودي )"�أ�سهم 
�سمان �لع�سوية"( وذلك مبوجب �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة و�أحكام نظام �ل�سركات �حلايل.

*** �لتو�ريخ �ملذكورة يف هذ� �جلدول هي تو�ريخ �لتعيني يف �ملنا�سب �حلالية، وتو�سح �ل�سري �لذ�تية الأع�ساء جمل�س �الإد�رة تاريخ بد�ية تعيني كل منهم يف جمل�س �الإد�رة )ف�سال ر�جع �لق�سم رقم 3-5 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة(.

**** وفقًا ملتطلبات نظام �ل�سركات �حلايل، ف�سوف يقوم كل من حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد عبد�هلل �لقويز و�لع�سو �ل�سابع �جلديد �ملعنّي بعد �الكتتاب بتملك �أ�سهم �سمان �لع�سوية من �الأ�سهم �ملتد�ولة يف �ل�سوق �ملالية )تد�ول( بعد 
�إمتام عملية �الكتتاب، حيث مت �إ�سافة )5.000( خم�سة �آالف �سهمًا �إلى �أ�سهم �الإكتتاب مبا يفوق �لـ)15.240.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان و�أربعون �ألف �سهم �لتي متثل ن�سبة )30%( من �الأ�سهم �ملخ�س�سة للجمهوربغر�س قيامهم 

بتملك )3.000( �سهمًا كاأ�سهم �سمان ع�سوية.

عنوان ال�ضركة امل�ضجل 

�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

�سارع �ل�ستني

مبنى �لعقارية �جلديد – �لربج �لر�بع – �لدور �خلام�س

�س.ب. 55303 �لريا�س 11583

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4781465 11 966+

فاك�س: 4791943 11 966+

  www.yamsteel.com :ملوقع �الإلكرتوين�

ys@yamsteel.com :لربيد �الإلكرتوين�

�ضكرتري جمل�س الإدارةممثال ال�ضركة 

ر�ئد �إبر�هيم �ملديهيم

ع�سو جمل�س �الإد�رة

�لعنو�ن: �س.ب. 16197 جدة 21464

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2238800 12 966+

فاك�س: 2238833 12 966+

  www.yamsteel.com :ملوقع �الإلكرتوين�

 raed@mbm.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�

يو�سف �سعيد بازيد

�لرئي�س �لتنفيذي

�لعنو�ن: �س.ب. 55303 �لريا�س 11583

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 6081462 12 966+

فاك�س: 6081489 12 966+

  www.yamsteel.com :ملوقع �الإلكرتوين�

 ybazaid@yamsteel.com  :لربيد �الإلكرتوين�

يو�سف �سعيد بازيد

�لعنو�ن: �س.ب. 55303 �لريا�س 11583

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 6081462 12 966+

فاك�س: 6081489 12 966+ 

  www.yamsteel.com :ملوقع �الإلكرتوين�

ybazaid@yamsteel.com  :لربيد �الإلكرتوين�

د



�ضوق الأ�ضهم

�ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول(

�لعنو�ن: �أبر�ج �لتعاونية، �لربج �ل�سمايل

700  طريق �مللك فهد

�س. ب. 60612  �لريا�س  11555

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2189999 11 966+

فاك�س:  2189090 11 966+

  www.tadawul.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

 webinfo@tadawul.com.sa  :لربيد �الإلكرتوين�

امل�ضت�ضارون 

امل�ضت�ضار املايل ومدير �ضجل اكتتاب املوؤ�ض�ضات ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية

�لريا�س �ملالية 

�لعنو�ن: �سارع �لتخ�س�سي – مبنى بر�ستيج �سنرت

�س.ب. 21116 �لريا�س 11475

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4865695 11 966+

�لفاك�س: 2826823 11 966+

 www.riyadcapital.com :ملوقع �الإلكرتوين�

pittsburgh@riyadcapital.com :لربيد �الإلكرتوين�

امل�ضت�ضار القانوين لل�ضركة

مكتب �ملحامي �سلمان بن متعب �ل�سديري بالتعاون مع ليثم �آند و�تكنز

�لعنو�ن: طريق �مللك فهد

�أبر�ج �لتطوير – �لربج �الأول – �لدور �ل�سابع

�س.ب. 17411 �لريا�س 11484

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2072500 11 966+

فاك�س: 2072577 11 966+

 www.lw.com :ملوقع �الإلكرتوين�

      inforiyadh@lw.com :لربيد �الإلكرتوين�

LLP

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

م�ضت�ضار العناية املهنية املايل

)PWC( سركة بر�ي�س وتر هاو�س كوبرز�

�لعنو�ن: �لريا�س – برج �ململكة )�لطابق 21(

�س.ب. 13933 �لريا�س 11414

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2110400 11 966 +

فاك�س: 2110401 11 966 +

www.pwc.com :ملوقع �الإلكرتوين�

omar.alsagga@sa.pwc.com :لربيد �الإلكرتوين�

املحا�ضب القانوين

كي.بي.�إم.جي �لفوز�ن و�ل�سدحان

�لعنو�ن: برج كي.بي.�أم.جي

طريق �سالح �لدين �الأيوبي

�س.ب. 92876 �لريا�س 11663

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 8748500 11 966 +

فاك�س: 8748600 11 966 +

www.kpmg.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

 marketingsa@kpmg.com :لربيد �الإلكرتوين�

هـ



م�ضت�ضار اأبحاث ال�ضوق والقطاع

�سركة �إير��س 

 NW3 5JS لعنو�ن: ريجن هاو�س 124 �سارع فن�سلي، لندن�

�ململكة �ملتحدة

هاتف: 2872535 03 442+

�لفاك�س: 818-874-3129- 1+ 

 www.erasconsulting.eu :ملوقع �الإلكرتوين�

 office@erasuk.com :لربيد �الإلكرتوين�

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 �أيًا 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 11411، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4629922  11 966+

فاك�س: 4624311 11 966+

 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�

www.alrajhibank.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

طريق �ملعذر

�س ب. 56006 �لريا�س 11554 ، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4042222 11 996+

فاك�س: 4042311 11 966+

 communications@alfransi.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�

www.alfransi.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

بنك �لريا�س

طريق �مللك عبد�لعزيز

�س. ب. 22622 �لريا�س 11614، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4013030 11 996+

فاك�س: 4042618 11 996+

 customercare@riyadbank.com :لربيد �الإلكرتوين�

www.riyadbank.com :ملوقع �الإلكرتوين�

جمموعة �سامبا �ملالية

طريق �مللك عبد�لعزيز

�س. ب. 833 �لريا�س 11421، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4774770 11 996+

فاك�س: 4799402 11 996+

 customercare@samba.com :لربيد �الإلكرتوين�

www.samba.com :ملوقع �الإلكرتوين�

�لبنك �الأهلي �لتجاري

طريق �مللك عبد�لعزيز

�س. ب. 3555 جدة 21481، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4787877 11 996+

فاك�س: 4730417 11 996+

contactus@alahli.com :لربيد �الإلكرتوين�

www.alahli.com :ملوقع �الإلكرتوين�

و



اجلهات امل�ضتلمة

�لبنك �لعربي �لوطني

�سارع �مللك في�سل

�س. ب. 56921 �لريا�س 11564، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4029000 11 996+

فاك�س: 4027747 11 996+

abinayba@anb.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�

www.anb.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

البنو∑ الرئي�ضية لل�ضركة

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

طريق �ملعذر

�س ب. 56006 �لريا�س 11554، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4042222 11 996+

فاك�س: 4042311 11 966+

 communications@alfransi.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�

www.alfransi.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

م�سرف �لر�جحي

�سارع �لعليا

�س. ب. 28 �لريا�س 11411، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4629922  11 966+

فاك�س: 4624311 11 966+

 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�

www.alrajhibank.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

�لبنك �لعربي �لوطني

�سارع �مللك في�سل 

�س.ب. 56921 �لريا�س 11564، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4029000 11 966+

فاك�س: 4027747 11 966+

 abinayba@anb.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�

 www.anb.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

�لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار

طريق �ملعذر

�س. ب. 3533 �لريا�س 11481، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4786000 11 996+

فاك�س: 4776781 11 996+

 ir@saib.com.sa  :لربيد �الإلكرتوين�

www.saib.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

ز



ملخص االكتتاب 

يهدف ملخ�س �الكتتاب هذ� �إلى �إعطاء نبذة عامة عن �ملعلومات �ملتعلقة باالكتتاب و�لو�ردة يف هذه �لن�سرة ب�سكل مف�سل. �إال �أن هذ� �مللخ�س ال يت�سمن جميع �ملعلومات �لتي 
يجب �أن توؤخذ بعني �العتبار قبل �تخاذ �لقر�ر باال�ستثمار يف �أ�سهم �ل�سركة، لذ� ينبغي على من يرغب يف �الكتتاب باأ�سهم �الكتتاب مر�جعة ق�سم "�إ�سعار مهم" و�لق�سم رقم 
 2 "عو�مل �ملخاطرة" من هذه �لن�سرة بدقة باالإ�سافة �إلى ن�سرة �الإ�سد�ر باأكملها  قبل �تخاذه قر�رً� باالكتتاب يف �أ�سهم �ل�سركة، ويجب �أن ال يعتمد يف �تخاذ قر�ره على هذ� 

�مللخ�س فقط.

�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية، �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف �ل�سجل �لتجاري مبدينة �لريا�س برقم 1010070794، تاأ�س�ست  ال�ضركة
�سركة  �إلى  حتويلها  ومت  1989/01/09م(  )�ملو�فق  1409/06/01هـ  بتاريخ  �لريا�س  مدينة  يف  حمدودة  م�سوؤولية  ذ�ت  ك�سركة  �بتد�ًء 

م�ساهمة مقفلة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )1491( وتاريخ 1427/05/30هـ )�ملو�فق 2006/06/26م(.

�أ�شرطة ن�شاط ال�شركة  و�إنتاج  وتقطيع �شاج  للديكور  و�أنابيب حديدية مزخرفة  )�شود�ء/جملفنة(  ملحومة طوليًا  �أنابيب  باإنتاج  �ل�شركة  ن�شاط  يتمثل 
وكلب�سات للتخرمي و�لرتبيط وحو�جز طرق و�أ�سياخ حديد �لت�سليح من �خلردة وعربات يدوية و�ساج معرج متنوع وقطاعات حديدية جموفة 

وقطاعات حديدية م�سكلة على �لبارد و�إطار�ت هيكلية جم�سمة و�أعمدة �إنارة كهربائية جملفنة وملحقاتها.

وحدة �أعمال �الأنابيب �لد�خلية بال�سركة و�مل�سوؤولة عن �إنتاج �لفو�رغ و�الأنابيب �حلديدية بجميع �أنو�عها )�ملربعة و�لد�ئرية و�مل�ستطيلة( وحدة اأعمال الأنابيب
و�لتي يتم ت�سنيعها من خالل م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية �ململوك من قبل �ل�سركة و�ملقام يف مدينة جدة و�لذي مت �فتتاحه 
بتاريخ 1411/04/13هـ )�ملو�فق 1990/11/01م(، باالإ�سافة �إلى م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية �ململوك من قبل �ل�سركة و�ملقام 

يف مدينة �لدمام و�لذي مت �فتتاحه بتاريخ 1434/04/19هـ )�ملو�فق 2013/03/01م(.

ت�سنيعها من خالل م�سنع وحدة اأعمال الأعمدة احلديدية يتم  و�لتي  �أنو�عها  بجميع  �الأعمدة �حلديدية  �إنتاج  و�مل�سوؤولة عن  بال�سركة  �لد�خلية  �الأعمدة  �أعمال  وحدة 
�ليمامة لالأعمدة �لكهربائية وملحقاتها �ململوك من قبل �ل�سركة و�ملقام يف مدينة جدة و�لذي مت �فتتاحه بتاريخ 1426/08/27هـ )�ملو�فق 

2005/10/01م(.

وحدة �أعمال �لأبر�ج �لد�خلية بال�شركة و�مل�شوؤولة عن �إنتاج �لأبر�ج �حلديدية �ملجلفنة �لالزمة خلطوط نقل �لطاقة �لكهربائية و�أبر�ج وحدة اأعمال الأبراج الكهربائية
�الت�ساالت و�لتي يتم ت�سنيعها من خالل م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية �ململوك من قبل �ل�سركة و�ملقام يف مدينة جدة 

بتاريخ 1431/03/19هـ )�ملو�فق 2010/03/01م(.

يتم وحدة اأعمال الهياكل الفراغية و�لتي  �أنو�عها  بجميع  �حلديدية  �لفر�غية  �ملن�ساآت  مكونات  �إنتاج  عن  و�مل�سوؤولة  بال�سركة  �لد�خلية  �لفر�غية  �لهياكل  �أعمال  وحدة 
بتاريخ  �فتتاحه  مت  و�لذي  جدة  مدينة  يف  و�ملقام  �ل�سركة  قبل  من  �ململوك  �حلديدية  لل�سناعات  �ليمامة  م�سنع  خالل  من  ت�سنيعها 

1416/09/10هـ )�ملو�فق 1996/01/31م(.

�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة( تابعة لل�سركة وم�سجلة يف �ل�سجل �لتجاري ملدينة �لريا�س برقم ال�ضركة التابعة
1010184297 وتاريخ 1423/12/17هـ )�ملو�فق 2008/02/18م(. وقد مت حتويل هذه �ل�سركة من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إلى 

�سركة م�ساهمة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم 205/ق بتاريخ 1435/08/25هـ )�ملو�فق 2014/06/23م(.

هم �مل�ساهمون �لذين تظهر �أ�سماوؤهم ون�سبة ملكيتهم يف �جلدول �لتايل:امل�ضاهمون البائعون

امل�ضاهمم

بعد الكتتابقبل الكتتاب

الن�ضبةعدد الأ�ضهم*
القيمة

الن�ضبةعدد الأ�ضهم*)ريال �ضعودي( 
القيمة

)ريال �ضعودي(

16.9386.009.610%24.19122.888.1608.600.961%12.288.816�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده1

16.9386.009.610%24.19122.888.1608.600.961%12.288.816�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده2

11.1156.384.090%15.8680.560.0205.638.409%8.056.002�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت3

6.7734.403.840%9.6849.155.2603.440.384%4.915.526�سركة �ملهنا �لتجارية4

5.8329.625.560%8.3342.328.1502.962.556%4.232.815عبد�لكرمي حمد �ملعجل5

3.3817.201.930%4.8424.577.6401.720.193%2.457.764عبد�لعزيز عبد�هلل �ملهنا6

3.3817.201.920%4.8424.577.6301.720.192%2.457.763�إبر�هيم عبد�هلل �ملهناء7

3.3817.201.920%4.8424.577.6301.720.192%2.457.763مهنا عبد�هلل �ملهنا8

2.2711.511.520%3.2416.447.3501.151.152%1.644.735ريا�س عبد�هلل �أبو نيان9

70355.550.000%100508.000.00035.555.000%50.800.000الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

*وت�سمل تلك �الأ�سهم �أ�سهم �سمان ع�سوية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لتي مت تخ�سي�سها من قبل �مل�ساهمني �لبائعني لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلاليني )ما عد� حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز(.

)508.000.000( خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي.راأ�س مال ال�ضركة املدفوع قبل الكتتاب

)508.000.000( خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي.راأ�س مال ال�ضركة املدفوع بعد اكتمال الكتتاب

)50.800.000( خم�سون مليون وثمامنائة �ألف �سهم عادي مدفوعة بالكامل.اإجمايل عدد الأ�ضهم امل�ضدرة

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لكل �سهم. القيمة ال�ضمية

ح



�مل�ساهمون �لكبار �لذين ميلكون �أكرث من 5% من ر�أ�س مال �ل�سركة ب�سكل مبا�سر و/�أو غري مبا�سر هم �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد كبار امل�ضاهمون
و�أوالده، و�سركة �ملهنا �لتجارية، و�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده، و�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت، وعبد�لكرمي حمد �ملعجل، و�سعد 
�ملهيدب  عبد�لقادر  �سليمان  و�سركة  �ملهنا،  عبد�هلل  وعبد�لرحمن  �ملهنا،  عبد�هلل  وحممد  �ملعجل،  �إبر�هيم  و�سالح  �ملعجل،  �إبر�هيم 
عبد�لقادر  ع�سام  و�سركة  �ملهيدب،  عبد�لقادر  وعماد  �ملهيدب،  عبد�لقادر  عماد  و�سركة  �ملهيدب،  عبد�لقادر  و�سليمان  و�سركاه، 
�ملهيدب و�سركاه، وع�سام عبد�لقادر �ملهيدب. وللمزيد من �ملعلومات حول كبار �مل�ساهمني يف �ل�سركة ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  3-1-4 

من ر�أ�س �ملال" من هذه �لن�سرة. �أكرث  �أو   %5 ميلكون  �لذين  �لكبار  "�مل�ساهمون 

)15.245.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم من �أ�سهم �ل�سركة �ملدفوعة بالكامل، بقيمة ��سمية تبلغ )10( عدد الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب
ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم، وب�سعر طرح يبلغ )36( ريال �سعودي لل�سهم.

متثل �أ�سهم �الكتتاب 30% من �الأ�سهم �مل�سدرة لل�سركة.ن�ضبة اأ�ضهم الكتتاب من الأ�ضهم امل�ضدرة 

)36( ريال �سعودي لل�سهم.�ضعر الكتتاب 

)548.820.000( ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب

�أن تبلغ متح�سالت �الكتتاب )548.820.000( ريال �سعودي، وبعد خ�سم كافة �مل�ساريف و�لتكاليف �ملتعلقة باالكتتاب ا�ضتخدام متح�ضالت الكتتاب من �ملتوقع 
و�لبالغة 31 مليون ريال �سعودي تقريبًا، �سيتم دفع �سايف متح�سالت �الكتتاب �إلى �مل�ساهمني �لبائعني وفقًا للن�سبة �ملئوية مللكية كٍل منهم 

يف �أ�سهم �الكتتاب. ولن حت�سل �ل�سركة على �أي جزء من متح�سالت �الكتتاب.

)15.245.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي.عدد الأ�ضهم املتعهد بتغطيتها

)548.820.000( ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الأ�ضهم املتعهد بتغطيتها

�ل�سريحة )�أ( �ملوؤ�س�سات �ملكتتبة: وت�سمل هذه �ل�سريحة جمموعة من �ملوؤ�س�سات من �سمنها �سناديق ��ستثمار )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم امل�ضتثمرون امل�ضتهدفون
 1 "�لتعريفات و�مل�سطلحات" من هذه �لن�سرة(.

ر  �ل�سريحة )ب( �ملكتتبون �الأفر�د: �الأ�سخا�س �ل�سعوديني �لطبيعيني، مبا يف ذلك �ملر�أة �ل�سعودية �ملطلقة �أو �الأرملة �لتي لها �أوالد ق�سّ
�أمومتها  �أرملة وما يثبت  �أو  �أنها مطلقة  �أن تقدم ما يثبت  �أن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة  من زوج غري �سعودي حيث يحق لها 
لالأوالد �لق�سر، ويعد الغيًا �كتتاب من �كتتب با�سم مطلقته، و�إذ� ثبت �لقيام بعملية من هذ� �لنوع ف�سيطبق �لنظام بحق مقدم �لطلب.

)15.245.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي متثل )100%( مائة باملائة من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة عدد الأ�ضهم املطروحة للموؤ�ض�ضات
لالكتتاب، مع �إمكانية تخفي�سها �إلى )10.671.500( ع�سرة ماليني و�ستمائة وو�حد و�سبعني �ألف وخم�سمائة �سهم عادي متثل )%70( 
من �أ�سهم �الكتتاب كحد �أدنى. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة )90%( من �الأ�سهم �ملخ�س�سة لهذه �ل�سريحة ل�سناديق �ال�ستثمار، على �أن تكون 
هذه �لن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم �كتتاب �ملوؤ�س�سات �الأخرى بكامل �لن�سبة �ملتبقية )�أي ما يعادل 10%( �أو يف حال عدم �كتتاب 

�سناديق �ال�ستثمار بكامل �لن�سبة �ملخ�س�سة لهم )�أي ما يعادل %90(.

�أ�سهم عدد الأ�ضهم املطروحة لالأفراد �إجمايل  �أق�سى متثل )30%( من  �سهم عادي كحد  �ألف وخم�سمائة  و�سبعني  وثالثة  �أربعة ماليني وخم�سمائة   )4.573.500(
�الكتتاب. 

�سوف يوفر مدير �سجل �كتتاب �ملوؤ�س�سات مناذج طلبات �الكتتاب للم�ستثمرين من �ملوؤ�س�سات.كيفية التقدم بطلب الكتتاب للموؤ�ض�ضات

�سيتم توفري طلبات �الكتتاب للمكتتبني �الأفر�د لدى فروع �جلهات �مل�ستلمة، وعلى �ملوقع �الإلكرتوين ملدير �الكتتاب. وعلى �ملكتتب �لفرد كيفية التقدم بطلب الكتتاب للمكتتبني الأفراد
تعبئة طلب �الكتتاب وفقًا للتعليمات �ملبينة يف �لق�سم "�أحكام و�شروط �لكتتاب". باإمكان �ملكتتبني �الأفر�د، �لذين �سبق لهم �الكتتاب يف 
�الإ�سد�ر�ت �الأولية �ل�سابقة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية موؤخرً�، �الكتتاب عن طريق �الإنرتنت �أو �لهاتف �مل�سريف �أو �أجهزة �ل�سر�ف 
�الآيل يف �أي فرع من فروع �جلهات �مل�ستلمة �لتي تقدم كل هذه �خلدمات �أو بع�سها لعمالئها، �سريطة �أن يكون للمكتتب ح�ساب لدى 
�جلهة �مل�ستلمة �لتي تقدم هذه �خلدمات و�أن ال تكون قد طر�أت �أي تغيري�ت على �ملعلومات �أو �لبيانات �خلا�سة باملكتتب منذ �إجر�ئه 

�آخر �كتتاب لالأ�سهم.

)100.000( مائة �ألف �سهم عادي.احلد الأدنى لالكتتاب بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات املكتتبة

)10( ع�سرة �أ�سهم عادية.احلد الأدنى لالكتتاب بالن�ضبة للمكتتبني الأفراد

)3.600.000( ريال �سعودي.قيمة احلد الأدنى لالكتتاب بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات املكتتبة

)360( ريال �سعودي.قيمة احلد الأدنى لالكتتاب بالن�ضبة للمكتتبني الأفراد

)2.539.999( مليونان وخم�سمائة وت�سعة وثالثون �ألف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون �سهم عادي.احلد الأق�ضى لالكتتاب بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات املكتتبة

)250.000( مائتني وخم�سني �ألف �سهم عادي.احلد الأق�ضى لالكتتاب بالن�ضبة للمكتتبني الأفراد

)91.439.964( ريال �سعودي.قيمة احلد الأق�ضى لالكتتاب بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات املكتتبة

)9.000.000( ريال �سعودي.قيمة احلد الأق�ضى لالكتتاب بالن�ضبة للمكتتبني الأفراد

�ألف �سهم عادي متثل )100%( من تخ�ضي�س اأ�ضهم الكتتاب للموؤ�ض�ضات املكتتبة �أربعون  خ�س�ست �ملوؤ�س�سات �ملكتتبة عدد )15.245.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة 
�إجمايل عدد �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب، علمًا باأنه يف حال �كتتاب �ملكتتبني �الأفر�د يف �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �سجل 
 )10.671.500( حتى  �ملكتتبة  للموؤ�س�سات  �ملخ�س�سة  �الأ�سهم  عدد  تخفي�س  �لهيئة،  مو�فقة  على  �حل�سول  بعد  �ملوؤ�س�سات،  �كتتاب 
�أ�سهم �الكتتاب بعد �إمتام  �ألف وخم�سمائة �سهم عادي كحد �أق�سى متثل )70%( من �إجمايل  ع�سرة ماليني و�ستمائة وو�حد و�سبعني 

عملية �كتتاب �الأفر�د.

ط



�سوف يتم �الإعالن عن عملية �لتخ�سي�س يف موعد �أق�ساه يوم �الإثنني، 1437/08/02هـ )�ملو�فق 2016/05/09م(، و�سيتم �لتخ�سي�س تخ�ضي�س اأ�ضهم الكتتاب للمكتتبني الأفراد
بحد �أدنى )10( ع�سرة �أ�سهم لكل مكتتب، وتخ�سي�س ما تبقى من �أ�سهم �الكتتاب )�إن وجدت( على �أ�سا�س تنا�سبي بناًء على ما طلبه كل 
مكتتب �إلى �إجمايل �الأ�سهم �لتي طلب �الكتتاب فيها. و�إذ� جتاوز عدد �ملكتتبني )457.350( �أربعمائة و�سبعة وخم�سني �ألف وثالثمائة 
�ملكتتبني. ويف حال جتاوز عدد  بالت�ساوي على  �لتخ�سي�س  و�سيتم  للتخ�سي�س  �الأدنى  ت�سمن �حلد  �ل�سركة ال  فاإن  وخم�سني مكتتب، 
�ملكتتبني عدد �أ�سهم �الكتتاب، ف�سوف يتم تخ�سي�س �الأ�سهم وفقًا ملا يقرتحه �مل�سدر و�مل�ست�سار �ملايل )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  16 

�لن�سرة(. هذه  �لكتتاب" من  و�شروط  "�أحكام 

�سوف يتم �إعادة فائ�س �الكتتاب )�إن وجد( �إلى �ملكتتبني دون �أي عموالت �أو ��ستقطاعات من مدير �الكتتاب �أو �جلهات �مل�ستلمة. و�سوف رد فائ�س اأموال الكتتاب
يتم �الإعالن عن عملية �لتخ�سي�س ورد �لفائ�س )�إن وجد( يف موعد �أق�ساه يوم �لثالثاء 1437/08/03هـ )�ملو�فق 2016/05/10م( 

)ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  16 "�أحكام و�شروط �لكتتاب" من هذه �لن�سرة(.

�سيبد�أ �الكتتاب يف يوم �الأربعاء 1437/07/20هـ )�ملو�فق 2016/04/27 م( وي�ستمر لفرتة )7( �سبعة �أيام �ساملة �آخر يوم لالكتتاب فرتة الكتتاب
و�لذي �سيقع يف يوم �لثالثاء 1437/07/26هـ )�ملو�فق 2016/05/03م(.

ت�ستحق �أ�سهم �الكتتاب ن�سيبها من �أية �أرباح تعلن عنها �ل�سركة وتدفعها من تاريخ ن�سرة �الإ�سد�ر و�ل�سنو�ت �ملالية �لتي تليها )ف�ساًل توزيع الأرباح
ر�جع �لق�سم رقم  7 "�سيا�سة توزيع �الأرباح" من هذه �لن�سرة(.

لل�سركة فئة و�حدة فقط من �الأ�سهم ذ�ت �حلقوق �ملت�ساوية، ولي�س الأي م�ساهم حقوق �أف�سلية يف �لت�سويت. لكل م�ساهم �سوت و�حد حقوق الت�ضويت
مقابل كل �سهم ميلكه. ويحق لكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على �الأقل ح�سور �جتماعات �جلمعية �لعامة و�لت�سويت فيها. 
ويجوز للم�ساهم تفوي�س �أي م�ساهم �آخر، من غري �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة �أو موظفيها، لينوب عنه يف ح�سور �جتماعات �جلمعية 
�لعامة و�لت�سويت على قر�ر�تها )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  12 "و�سف �ل�سهم" و�لق�سم �لفرعي رقم  11-1 "ملخ�س �لنظام �الأ�سا�سي 

لل�سركة" من �لق�سم رقم  11 "�ملعلومات �لقانونية" من هذه �لن�سرة(.

�سيخ�سع �مل�ساهمون �لبائعون بعد �إدر�ج �ل�سركة يف �سوق �الأ�سهم �ل�سعودية )تد�ول( لقيود على تد�ول �أ�سهمهم ملدة )18( ثمانية ع�سر فرتة احلظر/القيود على الأ�ضهم
�سهرً� من تاريخ بدء تد�ول �الأ�سهم. ويجوز للم�ساهمني �ملوؤ�س�سني بعد �نتهاء فرتة �حلظر هذه �لت�سرف يف �أ�سهمهم بعد �حل�سول على 

مو�فقة �لهيئة.  

مل ي�سبق تد�ول �أ�سهم �ل�سركة قبل طرحها لالكتتاب عام يف �أي �سوق لالأ�سهم �سو�ًء د�خل �ململكة �أو خارجها، وقد تقدمت �ل�سركة بطلب ت�ضجيل وتداول الأ�ضهم
فيما  �لهيئة  �لتي طلبتها  و�مل�ستند�ت  �ملو�فقات  كافة  )تد�ول(، ومت �حل�سول على  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  �الأ�سهم يف  لت�سجيل  للهيئة 
يتعلق بهذه �لن�سرة وكافة �ملتطلبات �لالزمة لطرح �الأ�سهم. ومن �ملتوقع �أن يبد�أ تد�ول �الأ�سهم يف �ل�سوق �ملالية عقب عملية �لتخ�سي�س 

�لنهائية لالأ�سهم و�النتهاء من جميع �ملتطلبات ذ�ت �لعالقة )ف�ساًل ر�جع  ق�سم "تو�ريخ مهمة للمكتتبني" من هذه �لن�سرة(

هنالك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف هذ� �الكتتاب، وميكن ت�سنيف تلك �ملخاطر كالتايل: )�أ( �ملخاطر �ملتعلقة بعمليات ون�ساطات عوامل املخاطرة
�ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة، )ب( �ملخاطر �ملتعلقة بال�سوق و�لقطاع، )ج( �ملخاطر �ملتعلقة باأ�سهم �الكتتاب. وقد مت ��ستعر��س هذه �ملخاطر 

يف �لق�سم رقم  2 "عو�مل �ملخاطرة" من هذه �لن�سرة و�لتي يجب در��ستها بعناية فائقة قبل �تخاذ قر�ر �ال�ستثمار يف �أ�سهم �الكتتاب.

تقدر �لتكاليف �ملتعلقة بهذ� �الكتتاب، و�لتي �سوف يتحملها �مل�ساهمون �لبائعون، بحو�يل 31 مليون ريال �سعودي، و�سيتم خ�سمها من م�ضاريف الكتتاب
متح�سالت �الكتتاب �لبالغة )548.820.000( ريال �سعودي، وتت�سمن م�ساريف �الكتتاب �أتعاب �مل�ست�سار �ملايل و�مل�ست�سار �لقانوين 
وكافة  و�لتوزيع  و�لطباعة  �لت�سويق  وم�ساريف  �مل�ستلمة  �جلهات  وم�ساريف  بالتغطية  �لتعهد  وم�ساريف  �مل�ست�سارين  من  وغريهم 

�مل�ساريف �الأخرى �ملتعلقة بهذ� �الكتتاب.

مالحظة: يجب قر�ءة ق�سم "�إ�سعار مهم" يف �ل�سفحة )ب(، و�لق�سم  2 "عو�مل �ملخاطرة"، و�لق�سم  13 "�لتعهد بتغطية �الكتتاب" من هذه �لن�سرة بعناية تامة قبل �تخاذ �أي 
قر�ر باال�ستثمار يف �أ�سهم �الكتتاب مبوجب هذه �لن�سرة. 

ي



تواريخ مهمة للمكتتبين وإجراءات االكتتاب

الجدول الزمني للطرح 

جدول 2: اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

التاريخاحلدث

يبد�أ �الكتتاب من يوم �الأربعاء 1437/07/20هـ )�ملو�فق 2016/04/27 م( وي�ستمر ملدة )7( �سبعة �أيام تنتهي بانتهاء يوم فرتة �الكتتاب
�لثالثاء 1437/07/26هـ )�ملو�فق 2016/05/03م(.

يبد�أ �الكتتاب للموؤ�س�سات �ملكتتبة �عتبارً� من يوم �لثالثاء 1437/07/05هـ )�ملو�فق 2016/04/12م( وي�ستمر ملدة )7( فرتة �الكتتاب للموؤ�س�سات �ملكتتبة وعملية بناء �أو�مر �الكتتاب
�سبعة �أيام تنتهي بانتهاء يوم �الإثنني 1437/07/11هـ )�ملو�فق 2016/04/18م(.

يوم �الإثنني 1437/07/11هـ )�ملو�فق 2016/04/18م(.�آخر موعد لتقدمي طلبات �الكتتاب 

�آخر موعد لتقدمي طلبات �الكتتاب للموؤ�س�سات �ملكتتبة بناء على عدد �الأ�سهم 
�لتي مت تخ�سي�سها لكل منهم

يوم �الإثنني 1437/07/18هـ )�ملو�فق 2016/04/25م(.

�آخر موعد ل�سد�د قيمة �الكتتاب للموؤ�س�سات �ملكتتبة بناء على عدد �الأ�سهم 
�لتي مت تخ�سي�سها لكل منهم

يوم �الأحد 1437/07/24هـ )�ملو�فق 2016/05/01م(.

يوم �لثالثاء 1437/07/26هـ )�ملو�فق 2016/05/03م(.�آخر موعد لتقدمي طلبات �الكتتاب و�سد�د قيمة �الكتتاب للمكتتبني �الأفر�د

يوم �الإثنني 1437/08/02هـ )�ملو�فق 2016/05/09م(.�الإعالن عن �لتخ�سي�س �لنهائي لالأ�سهم

يوم �لثالثاء 1437/08/03هـ )�ملو�فق 2016/05/10م(.�إعادة مبالغ �الكتتاب �لفائ�سة )يف حال جتاوز حد �الكتتاب( 

يتوقع �أن يبد�أ تد�ول �أ�سهم �ل�سركة يف �ل�سوق بعد ��ستيفاء جميع �ملتطلبات و�النتهاء من جميع �الإجر�ء�ت �لنظامية ذ�ت �لتاريخ �ملتوقع لبدء تد�ول �الأ�سهم يف �ل�سوق
)www.tadawul.com.sa(  لعالقة. و�سيتم �الإعالن عن بدء تد�ول �الأ�سهم يف �ل�سحف �ملحلية وموقع تد�ول�

مالحظة: يعترب �جلدول �لزمني و�لتو�ريخ �مل�سار �إليها �أعاله تقريبية، و�سوف يتم �الإعالن عن �لتو�ريخ �لفعلية من خالل �إعالنات �ستظهر يف �ل�سحف �ملحلية �ليومية يف �ململكة 
.)www.cma.org.sa( وموقع هيئة �ل�سوق �ملالية )www.tadawul.com.sa( لعربية �ل�سعودية و�لتي ت�سدر باللغة �لعربية وعلى موقع تد�ول �الإلكرتوين�

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر �الكتتاب على �ل�سريحتني �لتاليتني: 

ال�ضريحة )اأ(: املوؤ�ض�ضات املكتتبة: يقت�سر �الكتتاب يف �سريحة �ملوؤ�س�سات على جمموعة من �ملوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق �ال�ستثمار )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  1 "�لتعريفات 
و�مل�سطلحات" من هذه �لن�سرة(، ويحق لهذه �ملوؤ�س�سات �لتقدم بطلب �الكتتاب وفقًا ملا هو و�رد يف هذه �لن�سرة، وميكن �حل�سول على طلبات �الكتتاب من مدير �سجل �الكتتاب 

�خلا�س باملوؤ�س�سات �ملكتتبة �أثناء فرتة عملية بناء �سجل �الأو�مر لل�سركة.

ال�ضريحة )ب(: املكتتبون الأفراد: يقت�سر �الكتتاب يف �أ�سهم �الكتتاب على �مل�ستثمرين �الأفر�د من �ملو�طنني �ل�سعوديني فقط مبا يف ذلك �ملر�أة �ل�سعودية �ملطلقة �أو �الأرملة �لتي 
ر من زوج غري �سعودي، حيث يحق لها �أن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها؛ �سريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها لالأوالد �لق�سر. ويعد الغيًا  لها �أوالد ق�سّ

�كتتاب من �كتتب با�سم مطلقته، و�إذ� ثبت �لقيام بعملية من هذ� �لنوع ف�سيطبق �لنظام بحق مقدم �لطلب.

�سوف تتوفر مناذج طلبات �الكتتاب للمكتتبني خالل فرتة �الكتتاب لدى فروع �جلهات �مل�ستلمة �أو من خالل مو�قعها �الإلكرتونية، وميكن �الكتتاب �أي�سًا عن طريق �النرتنت �أو 
�لهاتف �مل�سريف �أو �أجهزة �ل�سر�ف �الآيل �لتابعة للجهات �مل�ستلمة �لتي تقدم بع�س هذه �خلدمات �أو كلها لعمالئها �سريطة �أن يكون �مل�ستثمر قد �سبق �أن ��سرتك يف �إحدى 
�الكتتابات �لتي جرت موؤخرً�. ويكون له ح�ساب لدى �جلهة �مل�ستلمة �لتي تقدم هذه �خلدمات، و�أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على معلومات �أو بيانات �مل�ستثمر �خلا�سة منذ �آخر 

�كتتاب ��سرتك فيه.

ميكن للمكتتبني �حل�سول على مناذج طلبات �الكتتاب خالل فرتة �الكتتاب �الأولية من فروع �جلهات �مل�ستلمة ويتعني على �ملكتتب ��ستيفاء طلبات �الكتتاب وفقًا للتعليمات �ملبينة 
يف �لق�سم رقم  16 "�أحكام و�شروط �لكتتاب" من هذه �لن�شرة. ويجب على كل ُمكتتب �أن يو�فق على كل �ل�شروط و�لأحكام و�أن ي�شتكمل كافة �لأق�شام ذ�ت �ل�شلة يف منوذج طلب 
�لكتتاب. حتتفظ �ل�شركة باحلق يف رف�ض �أي منوذج طلب �كتتاب، جزئيًا �أو كليًا، يف حالة عدم �لوفاء باأي من �شروط �لكتتاب و�أحكامه �أو عدم �تباع �لتعليمات ح�شب �لأ�شول 
ويف حينه. ال يجوز �إدخال تعديالت على منوذج طلب �الكتتاب �أو �سحبها مبجرد تقدميها. وعالوة على ذلك، متثل منوذج طلب �الكتتاب، فور تقدميها، �تفاقًا ُملزمًا قانونيًا بني 

�لن�سرة(.  هذه  �ملكتتب و�ل�سركة )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  16 "�أحكام و�شروط �لكتتاب" من 

ك



ملخص المعلومات األساسية

قد  �لتي  �ملعلومات  ي�ستمل على جميع  ال  فاإنه  لكونه ملخ�س  ونظرً�  �لن�سرة.  �لو�ردة يف هذه  �ملعلومات  نبذة موجزة عن  �إعطاء  �إلى  �الأ�سا�سية هذ�  �ملعلومات  يهدف ملخ�س 
�أ�سهم �الكتتاب من عدمه. ويكون للتعريفات  تهم �ملكتتبني. ويتعني على �لر�غبني يف �الكتتاب باأ�سهم �الكتتاب قر�ءة هذه �لن�سرة باأكملها قبل �تخاذهم قر�ر باال�ستثمار يف 

و�الخت�سار�ت �لو�ردة يف هذه �لن�سرة نف�س �ملعاين �ملعطاة لها يف �لق�سم رقم  1 "�لتعريفات و�مل�سطلحات" و�أماكن �أخرى من هذه �لن�سرة. 

نبذة عن الشركة

�َست �ل�سركة ك�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة يف مدينة �لريا�س يف 1409/06/01هـ )�ملو�فق 1989/01/09م( ومت قيدها يف �ل�سجل �لتجاري برقم )1010070794( وتاريخ  �أُ�سِّ
1409/06/01هـ )�ملو�فق 1989/01/09م( بر�أ�س مال قدره )5.100.000( خم�سة ماليني ومائة �ألف ريال �سعودي للقيام باإنتاج جمموعة متنوعة من �ملنتجات �حلديدية 
�ملختلفة. ومت حتويل �لكيان �لقانوين لل�سركة من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )1491( بتاريخ 1427/05/30هـ )�ملو�فق 
2006/06/26م(، ويبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة حاليًا )508.000.000( خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي مق�سم �إلى )50.800.000( خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم 
عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ��سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت لل�سهم �لو�حد. وللمزيد من �لتفا�سيل عن مر�حل تاأ�سي�س �ل�سركة وتغري�ت ر�أ�س �ملال )ف�ساًل ر�جع �لق�سم 

�لق�سم رقم  4 "�ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة" من هذه �لن�سرة(.  �ملال" من  ر�أ�س  وتغري�ت  �ل�سركة  تاأ�سي�س  "مر�حل 

المساهمون يف الشركة قبل وبعد االكتتاب )"المساهمون البائعون"(

يو�سح �جلدول �لتايل �مل�ساهمني �حلاليني وملكيتهم يف �ل�سركة قبل وبعد �الكتتاب:

جدول 3: امل�ضاهمني احلاليني وملكيتهم يف ال�ضركة قبل وبعد الكتتاب.

امل�ضاهمون البائعون

بعد الكتتابقبل الكتتاب

الن�ضبةعدد الأ�ضهم*
راأ�س املال )بالريال 

الن�ضبةعدد الأ�ضهم*ال�ضعودي(
راأ�س املال 

)بالريال ال�ضعودي(

16.9386.009.610%24.19122.888.1608.600.961%12.288.816�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

16.9386.009.610%24.19122.888.1608.600.961%12.288.816�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده 

11.1156.384.090%15.8680.560.0205.638.409%8.056.002�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

6.7734.403.840%9.6849.155.2603.440.384%4.915.526�سركة �ملهنا �لتجارية

5.8329.625.560%8.3342.328.1502.962.556%4.232.815عبد�لكرمي حمد �ملعجل

3.3817.201.930%4.8424.577.6401.720.193%2.457.764عبد�لعزيز عبد�هلل �ملهنا

3.3817.201.920%4.8424.577.6301.720.192%2.457.763�إبر�هيم عبد�هلل �ملهناء

3.3817.201.920%4.8424.577.6301.720.192%2.457.763مهنا عبد�هلل �ملهنا

2.2711.511.520%3.2416.447.3501.151.152%1.644.735ريا�س عبد�هلل �أبو نيان

30152.450.000%15.245.000---�جلمهور

100508.000.000%100508.000.00050.800.000%50.800.000الإجمايل 

�مل�سدر: �ل�سركة

*وت�سمل تلك �الأ�سهم �أ�سهم �سمان ع�سوية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لتي مت تخ�سي�سها من قبل �مل�ساهمني �لبائعني لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلاليني )ما عد� حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز(.

األنشطة الرئيسية للشركة

يرتكز ن�شاط �ل�شركة و�ل�شركة �لتابعة على )5( خم�سة �أن�سطة هي: 

وحدة �أعمال �الأنابيب؛ تخت�س باإنتاج �الأنابيب و�لفو�رغ �حلديدية بجميع �أنو�عها )�ملربعة و�لد�ئرية و�مل�ستطيلة(. �

وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية؛ تخت�س باإنتاج �الأعمدة �حلديدية وملحقاتها �ملجلفنة بجميع �أنو�عها �مل�سلعة و�الأ�سطو�نية لت�سمل �أعمدة توزيع �لكهرباء، و�أعمدة  �
�الإنارة، و�سو�ري �الإنارة.

وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية؛ تخت�س بت�سنيع �الأبر�ج �حلديدية �ملجلفنة بجميع �أنو�عها و�لتي ت�ستعمل يف جمال نقل �لطاقة �لكهربائية �لعالية و�لفائقة �جلهد  �
حتى 380 كيلو فولت وكذ� يف جمال �الت�ساالت لتوزيع بث �إ�سار�ت �مليكروويف �خلا�سة باأجهزة �الت�ساالت �ملحمولة.

متطلبات  � وفق  �ملختلفة  بت�ساميمها  �لفر�غية  �لهياكل  �الأ�سقف �حلديدية من  �أنظمة  وتركيب  وتوريد  وت�سنيع  بت�سميم  تخت�س  �لفر�غية؛  �لهياكل  �أعمال  وحدة 
�سة لال�ستخد�مات �لتجارية و�حلكومية، وبو�بات �لدخول �لرئي�سية.  م�ساريع �لبناء، كما هو �حلال يف �ساحات �ملد�ر�س و�لفنادق و�ملالعب، و�ملباين �ملخ�سّ

حديد �لت�سليح؛ ت�سنيع ق�سبان حديد �لت�سليح �ملدرفل من كتل �ل�سلب. �

ل



منتجات الشركة 

تتاألف �ملنتجات �لرئي�سية لل�سركة من �لتايل:

�لفو�رغ و�الأنابيب �حلديدية. �

�الأعمدة �حلديدية لتوزيع �لكهرباء و�إنارة �ل�سو�رع وملحقاتها. �

�الأبر�ج �حلديدية لنقل �لكهرباء و�الت�ساالت. �

�لهياكل �لفر�غية �خلا�سة باملن�ساآت �حلديدية. �

وتتاألف �ملنتجات �لرئي�سية لل�سركة �لتابعة من ق�سبان حديد �لت�سليح.

للمزيد من �لتفا�سيل عن م�سانع �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة، ف�ساًل ر�جع �جلدول 48:"نبذة عن م�سانع �ل�سركة" و�جلدول 49:"نبذة عن م�سانع �ل�سركة �لتابعة" من هذه 
�لن�سرة.

رؤية الشركة

تتطلع �ل�سركة �إلى ت�سييد جتمع �سناعي لقيادة �سناعة �ملعادن يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا عرب �ال�ستفادة من �لقيم و�خلرب�ت �لذ�تية مع �الأخذ بعني �العتبار �لتز�ماتها 
جتاه �ملجتمع.

رسالة الشركة

م�ساعفة قيمة ��ستثمار �مل�ساهمني عرب جذب ��ستثمار�ت �إ�سافية وحت�سني معايري �الأد�ء �ملايل و�لعمل �لدوؤوب خلف�س �لتكلفة و�ملخاطر وت�سجيع �لبحث و�لتطوير �مل�ستمر.

�حلفاظ على وحت�سني عالقتها مع عمالئها من خالل �ال�ستجابة ملتطلباتهم باأ�سعار تناف�سية وخلق جو عمل مريح يف �ل�سركة وم�ساعدة �الأفر�د لتطوير قدر�تهم.

استراتيجية الشركة 
تعزيز مركز �ل�سركة �لتناف�سي عرب �لرتويج لعالمتها �لتجارية و��سمها يف �ل�سوق �ملحلي و�ملنطقة. �

تعزيز نطاق ونوعية �ملنتجات �حلالية لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة من خالل �لرتكيز على تطوير �ملنتجات و�سمان جودتها. �

توثيق �لعالقة مع �لعمالء �حلاليني بتلبية طلباتهم و�حلفاظ يف ذ�ت �لوقت على �أعلى معايري �جلودة. �

�إ�سافية خمتارة على م�ستوى �ململكة  � �أ�سو�ق  و�إ�سافة منتجات جديدة مع �لعمل على دخول  �الإنتاجية �حلالية وزيادتها لبع�س �ملنتجات  ��ستعمال كامل �لطاقات 
و�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا.

مو��سلة حت�سني �لعمليات �لت�سغيلية من خالل تر�سيد �لتكاليف ورفع كفاءة �لعمليات. �

�ال�ستثمار يف منتجات جديدة لتعزيز قيمة �ل�سركة و�ال�ستفادة من مز�ياها �لتناف�سية ��ستكمااًل للمعرو�س من منتجاتها. �

توثيق �لعالقة مع �ملوردين �حلاليني للمو�د �خلام بااللتز�م بتنفيذ �لعقود وتبادل �ملعلومات.  �

�الطالع و�ملتابعة �مل�ستمرة للتغيري�ت �لتي تطر�أ يف �الأ�سو�ق �لعاملية و�ملحلية للمو�د �خلام و�ال�ستغالل �الأمثل لتلك �لتغري�ت يف حت�سني نتائج �ل�سركة وخف�س �لتكلفة. �

�الهتمام �مل�ستمر باإد�رة �ملخازن من خالل �لتخطيط �مل�ستمر بني �إد�رة �ملو�د و�ملبيعات ووحد�ت �لت�سنيع.  �

�الهتمام باإد�رة ر�أ�س �ملال �لعامل وتوطيد �ل�سر�كة مع �ملوؤ�س�سات �ملالية. �

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
جمموعة متنوعة وفريدة من �ملنتجات �حلديدية �لتي ت�ساهم يف دعم ��ستقر�ر �لنتائج �ملالية لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة و�لتقليل من �الأثر �لذي  ميكن �أن يرتتب عن  �

�لدور�ت �القت�سادية �ل�سلبية.

��ستخد�م �أحدث معد�ت �لت�سنيع و�الإنتاج يف مو�قع ��سرت�تيجية مميزة متلكها �ل�سركة. �

�لقوة �ملالية و�الأد�ء �ملميز لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة. �

�ملقدرة على �ملحافظة على �لكفاء�ت �الإد�رية و�لفنية و�ملالية وتطويرها. �

خرب�ت وكفاء�ت فريق �الإد�رة �لعليا �لكبرية و�ملميزة يف جمال �سناعة وجتارة �حلديد وفهمهم �لعميق ملعطيات �ل�سوق. �

�لقدرة على تنفيذ ت�ساميم فريدة من نوعها تتطلب خرب�ت ومهار�ت تقنية عالية. �

عالقات وثيقة مع قاعدة منوعة من �لعمالء مت بناوؤها على مدى فرتة زمنية طويلة. �

خرب�ت �مل�ساهمون �لبائعون �لو��سعة و�لعميقة يف جمال جتارة �حلديد. �

قوة �لتفاو�س يف توفري �خلامات نتيجة حجم �لطلبات �ل�سهرية و�لعالقة �ملمتازة مع �ملوردين. �

�ملتابعة �مل�ستمرة ملتغري�ت متطلبات �ل�سوق ملنتجات �ل�سركة و�خلامات حمليًا وعامليًا للمحافظة على �لقوة �لتناف�سية لل�سركة. �

�الهتمام بالتخطيط �لدوري �لن�سف �سنوي الأعمال �إد�رة �ملبيعات و�الإنتاج و�ملخازن ومقارنتها باملو�زنة ومتطلبات �ل�سوق. �

م



�لجتماعات �ل�شهرية لروؤ�شاء وحد�ت �لأعمال مع �لرئي�ض �لتنفيذي و�لرئي�ض �ملايل ملر�جعة �لنتائج �ل�شهرية و�لربع �شنوية لتحديد نقاط �لقوة و�ل�شعف و�ل�شتفادة  �
منها يف �لفرتة �لقادمة.

تنفيذ �أعمال �سر�ء �خلامات من خالل جلنة �خلامات و�ملكونة من �أع�ساء من جمل�س �الإد�رة ورئي�س �ل�سركة تعمل وفق ميثاق معتمد من قبل �ملجل�س ولدى �أع�سائها  �
خربه و��سعة يف بيع و�سر�ء �حلديد.

�ملتابعة �مل�ستمرة ملجريات �سوق �حلديد عامليًا وحمليًا من خالل ح�سور �ملوؤمتر�ت �لعاملية و�الجتماعات �مل�ستمرة مع �ملوردين و�ال�سرت�ك للح�سول على �لتقارير  �
�لعاملية �ملتخ�س�سة عن �حلديد من خالل �ل�سركات �ال�ست�سارية �ملتخ�س�سة.

�ال�ستفادة من �خلربة �ملرت�كمة لل�سركة حل�سن �إد�رة �ملخازن ومر�قبة تكلفة �خلامات.   �

تاأمني خدمة �سحن �ملنتجات للعمالء من م�سانع �ل�سركة عن طريق �سركات �لنقل �ملتخ�س�سة. �

تنفيذ جميع عمليات �ل�سركة با�ستخد�م �لرب�مج �حلا�سوبية �لعاملية و�ملرت�بطة وفق تر�خي�س نظامية. �

تزويد �الإد�ر�ت على م�ستوى �ل�سركة بالتقارير �لالزمة ملر�قبة ومتابعة �لعمليات على مد�ر �ل�ساعة �آليًا. �

�إد�رة جميع وحد�ت �الأعمال من خالل روؤ�ساء للوحد�ت و�الإد�ر�ت �لتابعة لهم على �أ�سا�س مر�كز ربحية لكل وحدة مما يزيد من كفاءة �خلدمة للعمالء و�لو�سول  �
�إلى نتائج مر�سية لل�سركة وم�ساهميها.

�مل�ساهمة �لفعالة يف جتهيز �لكو�در �ل�سعودية �لالزمة الإد�رة �الإنتاج من خالل �إحلاقهم بالدر��سة يف �ملعاهد �لفنية �ملتخ�س�سة و�إحلاقهم بالعمل بعد �لتخرج. �

نظرة عامة عىل السوق

على �لرغم من �لركود �القت�سادي �لعاملي �إال �أن �أد�ء �القت�ساد �ل�سعودي كان جيدً� يف �ل�سنو�ت من 2010م �إلى 2014م، حيث منا �لناجت �ملحلي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 
�أ�سعار �لنفط و�لذي �ساهم يف زيادة �الإنفاق �حلكومي على �لبنية �لتحتية، حيث كانت �مل�ساريع �ل�سخمة و�خلدمات  9.1% خالل تلك �لفرتة مدعومًا ب�سكل رئي�سي بارتفاع 
�الجتماعية عاماًل م�ساهمًا رئي�سيًا يف �لنمو �مل�ستد�م. باالإ�سافة �إلى ت�سجيل �مليز�نية �لعامة للدولة فو�ئ�س ب�سكل م�ستمر، مما عزز يف تر�كم �الحتياطيات �لنقدية لدى �لدولة. 

ويف عام 2015م، �سجلت �مليز�نية �لعامة للدولة عجز مببلغ 326.2 مليار ريال متاأثرة بانخفا�س �أ�سعار �لنفط �لعاملية، وقد �رتفعت ن�سبة �لدين عام �إلى �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
من 2.0% يف عام 2014م �إلى 5.8% يف عام 2015م نتيجة لتو�سع �لدولة يف �إ�سد�ر �لدين ل�سد �لعجز �لناجت من �نخفا�س �أ�سعار �لنفط. ومن �ملتوقع �أن ي�سهد قطاع �لت�سييد 

و�لبناء �نخفا�س يف �الإنفاق �حلكومي ب�سكل ن�سبي عن ما كان عليه يف �الأعو�م �خلم�سة �ل�سابقة. 

�إعالن �لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة �ل�سعودية للكهرباء يف مار�س من عام 2014م �سرف �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء 247 مليار ريال �سعودي على مدى �ل�سنو�ت �الأربع �ملقبلة �سمن 
�مل�ساريع �لر�أ�سمالية لل�سركة �ل�سعودية للكهرباء.1

وعلى مدى �لعقد �ملا�سي ز�د �لنق�س يف �مل�ساكن �ملتو�فرة يف �ململكة، خا�سة تلك �ملخ�س�سة لذوي �لدخل �ملنخف�س و�ملتو�سط، وذلك نتيجة جمموعة من �لعو�مل و�لتي من 
�أهمها:

�لرتكيز على �مل�ساريع �لعمالقة وذ�ت �لنطاق �لو��سع. �

منو قوي يف �لطلب على �مل�ساكن. �

قطاع �إن�ساء للم�ساكن يت�سم ب�سغر حجم �ل�سركات �لعاملة فيه. �

بطء تفعيل �الأنظمة و�لقو�عد لتمويل �لرهن �لعقاري. �

طول �ملدة �لتي ي�ستغرقها �حل�سول على �لقرو�س �ل�سكنية من �جلهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة. �

وكجزء من عمل وز�رة �الإ�سكان على تطوير �ال�سرت�تيجية �لوطنية لالإ�سكان، مّت �إجر�ء تقييم و��سع �لنطاق لقطاع �الإ�سكان. وعلى هذ� �الأ�سا�س، ٌقدر يف نهاية عام 2011م و�سول 
�لنق�س يف �لوحد�ت �ل�سكنية �إلى ما ال يقل عن 300 �ألف وحدة، كما برزت �حلاجة ال�ستبد�ل ما ُيقدر بـ 80 �ألف وحدة.

.http://www.argaam.com/article/articledetail/407314 ،1 "رئي�س �ل�سعودية للكهرباء: م�ساريع بـ 247 مليار ريال خالل �الأربع �سنو�ت �ملقبلة ملقابلة �لنمو �ملتز�يد يف �لطلب" �أرقام

ن



ملخص المعلومات المالية

أهم المؤشرات المالية

�إن ملخ�س �ملعلومات �ملالية  �ملو�سحة �أدناه مبنية على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة لل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية 30 �سبتمرب يف 2013م، 2014م، و2015م و�الإي�ساحات �ملرفقة 
بها، ويجب قر�ءة ملخ�س �ملعلومات �أدناه مع �لقو�ئم �ملالية لل�سركة.

جدول 4: ملخ�س املعلومات املالية

األف ريال �ضعودي
�ضنوي

2015م2014م2013م

موؤ�سر�ت قائمة �لدخل

1.775.2642.011.7402.020.241�الإير�د�ت

)1.737.851()1.766.688()1.554.979(تكلفة �ملبيعات

220.286245.052282.391اإجمايل الأرباح

)28.161()25.859()24.391(م�ساريف �لبيع و�لتوزيع 

)42.430()39.524()40.146(�مل�ساريف �لعمومية و�الإد�رية 

155.749179.668211.799�لدخل �لت�سغيلي

4543.4294.308م�سادر �لدخل �الأخرى

)15.122()17.756()20.425(تكاليف �لتمويل

135.778165.341200.986الدخل قبل الزكاة

)27.725()21.765()21.453(حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

)14.520()11.643()8.671(�لزكاة 

105.654131.933158.740�ضايف الدخل

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

األف ريال �ضعودي
�ضنوي

2015م2014م2013م

موؤ�سر�ت قائمة �ملركز �ملايل

901.847878.752827.555�إجمايل �ملوجود�ت �ملتد�ولة

459.332485.980489.204�إجمايل �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

1.361.1791.364.7311.316.759�إجمايل �ملوجود�ت

653.207612.840525.439�إجمايل �ملطلوبات �ملتد�ولة

71.01840.65035.876�إجمايل �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

724.225653.490561.315�إجمايل �ملطلوبات

636.954711.241755.444�إجمايل حقوق �مللكية

1.361.1791.364.7311.316.759�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية

األف ريال �ضعودي
�ضنوي

2015م2014م2013م

موؤ�سر�ت قائمة �لتدفقات �لنقدية

245.251247.638322.875�سايف �لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لت�سغيلية 

)41.133()70.191()29.367(�سايف �لتدفقات �لنقدية من �أن�سطة �ال�ستثمار

)264.311()189.580()200.609(�سايف �لتدفقات �لنقدية من �أن�سطة �لتمويل

40.34928.21545.646�لنقد وما يعادله يف نهاية �لعام

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

�س



2015م2014م2013مموؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية

13.98%12.18%12.41%هام�س �لربح �الجمايل

7.86%6.56%5.95%هام�س �لربح �ل�سايف

1.381.431.57�ملوجود�ت �ملتد�ولة / �ملطلوبات �ملتد�ولة

42.63%47.88%53.21%�إجمايل �ملطلوبات / �إجمايل �ملوجود�ت

1.140.920.74�إجمايل �ملطلوبات / �إجمايل حقوق �مللكية

21.01%18.55%16.59%�لعائد على حقوق �مللكية

12.06%9.67%7.76%�لعائد على �ملوجود�ت

0.42%13.32%)8.58%(معدل منو �الإير�د�ت

20.32%24.87%49.31%معدل منو �سايف �لدخل

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

ع
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التعريفات والمصطلحات. 1
التعريفامل�ضطلح 

)SWAP( خالل فرتة زمنية متفق عليها وميكن �تفاقيات �ملبادلة )هي نوع من �مل�ستقات �ملالية يتفق من خاللها طرفان على تبادل �لتدفق �لنقدي الأ�سول حمددة )�أ�سهم �سركات
�أن ت�ستند على �أد�ء موؤ�سر�ت �الأ�سهم، �أو �ل�سند�ت، �أو معدالت فو�ئد، �أو �أور�ق مالية �أخرى، وي�سمح من خاللها للم�ستثمرين �الأجانب بدخول �ل�سوق 

�ملالية �ل�سعودية.

�تفاقية �لتعهد بالتغطية �ملربمة بني متعهد �لتغطية و�ل�سركة و�مل�ساهمني �لبائعني.�تفاقية �لتعهد بالتغطية

�إد�رة �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية.�الإد�رة و�الإد�رة �لعليا

�إدر�ج �أ�سهم �الكتتاب يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( و�ملو�فقة على تد�ولها.�الإدر�ج

)15.245.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي من �أ�سهم �ل�سركة.�أ�سهم �الكتتاب

�الكتتاب يف �لطرح �الأويل بـ )15.245.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي متثل 30% من ر�أ�س مال �ل�سركة.�الكتتاب �أو �لطرح

�لنظام �الآيل لتد�ول �الأ�سهم يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية.تد�ول

تكنولوجيا �ل�سي �إن �سي

)Computer Numeric Control(

تقنية تتيح �لتحكم باأد�ء �الآالت من خالل تزويدها باالأرقام �ملطلوبة كاملقا�سات و�الإحد�ثيات.

جريدة �أم �لقرى، وهي �جلريدة �لر�سمية للمملكة �لعربية �ل�سعودية.�جلريدة �لر�سمية

�جلمعية �لدولية لتوحيد وجودة �ملقايي�س

)ISO/أيزو�(

�حتاد دويل �أو منظمة دولية غري حكومية ولي�ست من منظمات �الأمم �ملتحدة، ت�سم هيئات و�أجهزة �ملو��سفات و�ملقايي�س يف �لدول �ملختلفة، وي�سارك 
فيها ع�سو من كل دولة، وتخت�س باإ�سد�ر �ملو��سفات �لدولية، وقد تاأ�س�ست يف عام 1946م يف جنيڤ لت�سهيل �لتعاون وتوحيد �ملو��سفات �ل�سناعية على 

�مل�ستوى �لدويل بهدف ت�سهيل عمليات �لتبادل �لتجاري لل�سلع و�خلدمات.

�جلمعية �لعامة مل�ساهمي �ل�سركة.�جلمعية �لعامة

�جلهات �لتي تقوم با�ستالم طلبات �الكتتاب من �ملكتتبني �الأفر�د.�جلهات �مل�ستلمة 

حكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.�حلكومة

)36( ريال �سعودي لكل �سهم.�سعر �الكتتاب

عملة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.�لريال/ ريال �سعودي

لو�ئح �لعمل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لتي تفر�س على �ل�سركات �لعاملة يف �ململكة توظيف ن�سبة معينة من �ل�سعوديني.�ل�سعودة

�ل�سنة �ملالية لل�سركة �ملنتهية بتاريخ 30 �سبتمرب من كل �سنة ميالدية.�ل�سنة �ملالية

�سهم عادي بقيمة ��سمية )10( ع�سرة رياالت �سعودية يف ر�أ�س مال �ل�سركة.�ل�سهم

�ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول(.�ل�سوق �ملالية

�ل�سخ�س �لطبيعي.�ل�سخ�س

�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية.�ل�سركة

�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة( تابعة لل�سركة وم�سجلة يف �ل�سجل �لتجاري ملدينة �لريا�س برقم 1010184297 �ل�سركة �لتابعة
وتاريخ 1423/12/17هـ )�ملو�فق 2008/02/18م(.  وقد مت حتويل هذه �ل�سركة من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إلى �سركة م�ساهمة مبوجب �لقر�ر 

�لوز�ري رقم 205/ق بتاريخ 1435/08/25هـ )�ملو�فق 2014/06/23م(.

�سايف متح�سالت �الكتتاب بعد خ�سم م�ساريف �الكتتاب.�سايف متح�سالت �الكتتاب

�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي.�سندوق �لتنمية

يق�سد بـ"طرف ذو عالقة" يف هذه �لن�سرة ما يلي:طرف ذو عالقة

�ل�سركة �لتابعة. 1

�مل�ساهمني �لكبار يف �ل�سركة.. 2

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني لل�سركة.. 3

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني لل�سركة �لتابعة.. 4

�أع�ساء جمال�س �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني لدى �مل�ساهمني �لكبار يف �ل�سركة.. 5

�مل�ست�سار  �لقانوين و�مل�ست�سار �ملايل لل�سركة.. 6

�أي �أقرباء لالأ�سخا�س �مل�سار �إليهم من 1 �إلى 5 �أعاله.. 7

�أي �سركة ي�سيطر عليها �أي �سخ�س م�سار �إليه من 1 �إلى 7 �أعاله، ويق�سد بال�سيطرة:. 8

�لقدرة على �لتاأثري على �أفعال �أو قر�ر�ت �سخ�س �آخر، ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر، منفردً� �أو جمتمعًا مع قريب �أو تابع، من خالل �أي من �الآتي: )�أ( 
�متالك ن�سبة ت�ساوي 30% �أو �أكرث من حقوق �لت�سويت يف �ل�سركة، )ب( حق تعيني 30% �أو �أكرث من �أع�ساء �جلهاز �الإد�ري، وتف�سر كلمة "�مل�سيطر" 

وفقًا لذلك.
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التعريفامل�ضطلح 

م�ستثمر �أجنبي م�سجل لدى هيئة �ل�سوق �ملالية وفقًا للقو�عد �ملنظمة ال�ستثمار �ملوؤ�س�سات �ملالية �الأجنبية �ملوؤهلة يف �الأ�سهم �ملدرجة �ل�سادرة عن هيئة �مل�ستثمر �الأجنبي �ملوؤهل
�ل�سوق �ملالية مبوجب �لقر�ر رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/07/15هـ )�ملو�فق 2015/05/04م( وذلك لال�ستثمار يف �الأ�سهم �ملدرجة.

عميل �مل�ستثمر �الأجنبي �ملوؤهل �ملو�فق عليه وفقًا للقو�عد �ملنظمة ال�ستثمار �ملوؤ�س�سات �ملالية �الأجنبية �ملوؤهلة يف �الأ�سهم �ملدرجة �ل�سادرة عن جمل�س �لعميل �ملو�فق عليه
هيئة �ل�سوق �ملالية مبوجب �لقر�ر رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/07/15هـ )�ملو�فق 2015/05/04م(.

هي جمموعة �ملوؤثر�ت �ملحتملة �لتي يجب �لإملام بها و�لتحوط لها قبل �تخاذ قر�ر �ل�شتثمار.عو�مل �ملخاطرة 

يوم �الأربعاء 1437/07/20هـ )�ملو�فق 2016/04/27 م( وت�ستمر ملدة )7( �سبعة �أيام �ساملة �آخر يوم لالكتتاب وهو نهاية يوم �لثالثاء 1437/07/26هـ فرتة �الكتتاب
)�ملو�فق 2016/05/03م(

�ل�سنو�ت 2013م و2014م و2015م.�لفرتة �لتاريخية

�سيخ�سع �مل�ساهمون �لبائعون بعد �إدر�ج �ل�سركة يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( لقيود على تد�ول �أ�سهمهم ملدة )18( ثمانية ع�سر �سهرً� من تاريخ فرتة �حلظر
بدء تد�ول �الأ�سهم. ويجوز للم�ساهمني �ملوؤ�س�سني بعد �نتهاء فرتة �حلظر هذه �لت�سرف يف �أ�سهمهم بعد �حل�سول على مو�فقة �لهيئة. 

�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملر�جعة لل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م، 2014م و2015م و�الإي�ساحات �ملرفقة بها.�لقو�ئم �ملالية

قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية مبقت�سى �ملادة )6( من نظام �ل�سوق �ملالية �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم )م/30( قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج
وتاريخ 1424/06/02هـ )�ملو�فق 2003/07/31م( �ملعدلة مبوجب قر�ر جمل�س هيئة �ل�سوق �ملالية رقم )1-36-2012( وتاريخ 1434/08/11هـ 

)�ملو�فق 2012/11/25م(.

�لقو�عد �ملنظمة ال�ستثمار �ملوؤ�س�سات �ملالية 
�الأجنبية �ملوؤهلة يف �الأ�سهم �ملدرجة

�لقو�عد �ملنظمة ال�ستثمار �ملوؤ�س�سات �ملالية �الأجنبية يف �الأ�سهم �ملدرجة �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية مبوجب �لقر�ر رقم )1-42-2015( وتاريخ 
1436/7/15هـ )�ملو�فق 2015/5/4م( بناًء على نظام �ل�سوق �ملالية.

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد.�لقيمة �ال�سمية

الئحة حوكمة �ل�سركات يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سادرة عن جمل�س هيئة �ل�سوق �ملالية مبوجب �لقر�ر رقم )1-212-2006( بتاريخ الئحة حوكمة �ل�سركات
1427/10/21هـ )�ملو�فق 2006/11/12م( وما ورد عليها من تعديالت.

ت�سمل جمموعة من �ملوؤ�س�سات وهي كالتايل:�ملوؤ�س�سات �ملكتتبة

• �سناديق �ال�ستثمار �ملوؤ�س�سة يف �ململكة �ملطروحة طرحًا عامًا و�لتي ت�ستثمر يف �الأور�ق �ملالية �ملدرجة يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية �إذ� 	
كانت �شروط و�أحكام �ل�شندوق تتيح له ذلك، مع �للتز�م بالأحكام و�لقيود �ملن�شو�ض عليها يف لئحة �شناديق �ل�شتثمار.

• �الأ�سخا�س �ملرخ�س لهم �لتعامل باالأور�ق �ملالية ب�سفة �أ�سيل، مع �اللتز�م مبتطلبات �لكفاية �ملالية.	

• �ل�سركات �ملدرجة يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية من خالل حمافظها �لتي يديرها �أ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات قطاعي �لبنوك 	
و�لتاأمني �ملدرجة يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية، وذلك وفقًا لل�سو�بط �لتي �أ�سدرتها �لهيئة، على �أن ال توؤدي م�ساركة �ل�سركة �إلى �أي 

تعار�س يف �مل�سالح.

• �ل�شركات �ل�شعودية غري �ملدرجة بعد تاأكد مدير �لكتتاب من ��شتيفائها �ل�شروط �لآتية:	

• �أن ال تكون تابعة ل�سركة مدرجة.	

• �أن ال تقل حقوق �مل�ساهمني عن )50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي )ح�سب قو�ئمها �ملالية �ل�سنوية الأحدث �سنة مالية 	
مر�جعة(.

• �أن يكون لديها حمفظة ��ستثمارية ن�سطة مبوجب �إفادة من �ل�سخ�س �ملرخ�س له �لذي لديه �ملحفظة.	

• �أن ال توؤدي م�ساركة �ل�سركة �إلى �أي تعار�س بامل�سالح مع �ل�سركة �ملر�د طرح �أ�سهمها.	

• �جلهات �حلكومية و�ملوؤ�س�سات �لعامة يف �ململكة، على �أن ي�سمل ذلك �ل�سركات �ململوكة بالكامل من قبل حكومة �ململكة.	

جمل�س �إد�رة �ل�سركة.�ملجل�س �أو جمل�س �الإد�رة

�ملحا�سب �لقانوين كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان.�ملحا�سب �لقانوين

�لقيمة �الإجمالية لالأ�سهم �ملكتتب بها.متح�سالت �الكتتاب

�سركة �لريا�س �ملالية.متعهد تغطية �الكتتاب

�سركة �لريا�س �ملالية.مدير �الكتتاب

�سركة �لريا�س �ملالية.مدير �سجل �كتتاب �ملوؤ�س�سات

�سركة مر�فق �لكهرباء و�ملياه باجلبيل وينبع.مر�فق �أو �سركة مر�فق

حملة �أ�سهم �ل�سركة الأي فرتة حمددة من �لزمن.�مل�ساهم �أو �مل�ساهمون

م�ساهمو �ل�سركة �لو�ردة �أ�سمائهم يف �سفحة )ح( من هذه �لن�سرة.�مل�ساهمون �لبائعون

�مل�ساهم �لذي ميلك )5%( خم�سة باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم �ل�سركة.م�ساهم كبري

�الأطر�ف �لتي تقوم بتقدمي خدمات خا�سة باالكتتاب و�لو�ردة �أ�سمائهم يف �ل�سفحة )هـ( من هذه �لن�سرة.�مل�ست�سارون

مكتب �ملحامي �سلمان بن متعب �ل�سديري بالتعاون مع ليثم �آند و�تكنز. �مل�ست�سار �لقانوين

�سركة �لريا�س �ملالية.�مل�ست�سار �ملايل
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التعريفامل�ضطلح 

م�سلحة �لزكاة و�سريبة �لدخل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.م�سلحة �لزكاة

كل �سخ�س يكتتب يف �الأ�سهم.�ملكتتب

�الأ�سخا�س �ل�سعوديون �لطبيعيون، مبا يف ذلك �ملر�أة �ل�سعودية �ملطلقة �أو �الأرملة �لتي لها �أوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب �ملكتتبون �الأفر�د
باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها لالأوالد �لق�سر.

�ململكة �لعربية �ل�سعودية.�ململكة �أو �ل�سعودية

�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة.�لنظام �الأ�سا�سي

نظام �ل�سوق �ملالية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ )�ملو�فق 2007/07/03م( وما ورد عليه من تعديالت.نظام �ل�سوق �ملالية

)SAP ERP( نظام.)نظام تخطيط مو�رد �ملن�ساآت )لتنفيذ �الأعمال حتت نظام حا�سب �آيل موحد ومتكامل

هو نظام �ل�سركات يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ )�ملو�فق 1965/07/22م( وما نظام �ل�سركات �حلايل
ورد عليه من تعديالت.

نظام �ل�سركات يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سادر مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )�ملو�فق 2015/11/10م( و�لذي نظام �ل�سركات �جلديد
�سيدخل حيز �لتنفيذ بعد )5( خم�سة �أ�سهر من تاريخ 1437/02/22هـ )�ملو�فق 2015/12/04م(.

منوذج طلب �الكتتاب �لذي يجب على �ملكتتبني تعبئته وتقدميه للجهة �مل�ستلمة عند �لرغبة يف �الكتتاب.منوذج طلب �الكتتاب

هذه �لوثيقة �ملعدة من قبل �ل�سركة فيما يتعلق باالكتتاب.ن�سرة �الإ�سد�ر

هيئة �ل�سوق �ملالية يف �ململكة. �لهيئة

وحدة �أعمال �لأبر�ج �لد�خلية بال�شركة و�لتي تخت�ض يف �إنتاج �لأبر�ج �حلديدية �ملجلفنة �لالزمة خلطوط نقل �لطاقة �لكهربائية و�أبر�ج �لت�شالت وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية
و�لتي يتم ت�سنيعها من خالل م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية �ململوك من قبل �ل�سركة و�ملقام يف مدينة جدة بتاريخ 1431/03/19هـ 

)�ملو�فق 2010/03/01م(.

وحدة �أعمال �الأعمدة �لد�خلية بال�سركة و�لتي تخت�س يف �إنتاج �الأعمدة �حلديدية بجميع �أنو�عها و�لتي يتم ت�سنيعها من خالل م�سنع �ليمامة لالأعمدة وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية
وملحقاتها من قبل �ل�سركة و�ملقام يف مدينة جدة و�لذي مت �فتتاحه بتاريخ 1426/08/27هـ )�ملو�فق 2005/10/01م(.

وحدة �أعمال �الأنابيب �لد�خلية بال�سركة و�لتي تخت�س يف �إنتاج �لفو�رغ و�الأنابيب �حلديدية بجميع �أنو�عها )�ملربعة و�لد�ئرية و�مل�ستطيلة( و�لتي يتم وحدة �أعمال �الأنابيب
ت�سنيعها من خالل م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية �ململوك من قبل �ل�سركة و�ملقام يف مدينة جدة و�لذي مت �فتتاحه بتاريخ 1411/04/13هـ 
)�ملو�فق 1990/11/01م(، باالإ�سافة �إلى م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية �ململوك من قبل �ل�سركة و�ملقام يف مدينة �لدمام و�لذي مت �فتتاحه 

بتاريخ 1434/04/19هـ )�ملو�فق 2013/03/01م(.

وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية �لد�خلية بال�سركة و�لتي تخت�س يف �إنتاج مكونات �ملن�ساآت �لفر�غية �حلديدية بجميع �أنو�عها و�لتي يتم ت�سنيعها وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية
من خالل م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية من قبل �ل�سركة و�ملقام يف مدينة جدة و�لذي مت �فتتاحه بتاريخ 1416/09/10هـ )�ملو�فق 

1996/01/31م(.

�أي يوم با�ستثناء �أيام �جلمعة و�ل�سبت و�لعطالت �لر�سمية، �لتي متار�س فيه �لبنوك �لتجارية �أعمالها �ملعتادة.يوم �لعمل
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب باال�ستثمار يف �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب در��سة كافة �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة بعناية يف �سوء ظروفهم و�أهد�فهم �ال�ستثمارية مبا فيها عو�مل 
�ملخاطرة �ملبينة �أدناه قبل �تخاذ قر�ر �سر�ء �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب. علمًا باأن عو�مل �ملخاطرة �ملو�سحة �أدناه غري �ساملة وال ح�سرية حيث قد يكون هناك عدد من �ملخاطر 
�الأخرى �لتي ال تدركها �ل�سركة حاليًا �أو ال تعتربها مهمة و�لتي قد توؤثر على �أي ��ستثمار يف �أ�سهم �الكتتاب. وبناًء على ذلك، يتعني على كل من يرغب باال�ستثمار �إجر�ء تقييم 

م�ستقل للمخاطر �ملرتبطة ب�سر�ء �أي من �أ�سهم �الكتتاب وللبيئة �القت�سادية و�لتنظيمية لل�سركة و�سركتها �لتابعة.

�إن �أعمال �ل�سركة وتوقعاتها ومركزها �ملايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها �لنقدية �سوف تتاأثر �سلبًا �إذ� ما حتققت �أي من �ملخاطر �لتي ت�سمنها هذ� �لق�سم و�لتي يرى �أع�ساء 
جمل�س �الإد�رة حاليًا �أنها جوهرية.

يف حال وقوع �أي من �ملخاطر �لتي يرى �أع�ساء جمل�س �الإد�رة حاليًا �أنها جوهرية �أو وقوع خماطر �أخرى مل يحددها �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو يرون �أنها غري جوهرية يف �لوقت 
�حلا�سر، �أو يف حال �أ�سبحت هذه �ملخاطر جوهرية، فاإن �سعر تد�ول �الأ�سهم قد يرت�جع ب�سبب �أي من هذه �ملخاطر وقد يخ�سر �مل�ستثمرون �ملحتملون ��ستثمارهم كليًا �أو جزئيًا. 

�إن �ملخاطر و�الحتماالت �ملبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها. كما �أن �ملخاطر و�الحتماالت �الإ�سافية، مبا يف ذلك تلك غري �ملعلومة حاليًا �أو �لتي تعترب غري 
جوهرية، قد يكون لها �لتاأثري�ت �ملبينة �أعاله.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة والشركة التابعة ونشاطاتهما 1   2

اعتماد عمليات الشركة عىل مدى استمرارية توفر المواد الخام واستقرار أسعارها 1   1   2
تقوم �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ب�سر�ء �ملو�د �خلام عن طريق �أو�مر �سر�ء �أو عقود توريد ق�سرية وال تقوم باإبر�م عقود توريد طويلة �ملدى وتتاأثر �أعمال �ل�سركة ب�سكل كبري مبدى 
توفر �ملو�د �خلام �لتي تدخل يف ت�سنيع منتجاتها حيث ت�ستهلك �ل�سركة كميات كبرية منها و�لتي ت�سمل على �سبيل �ملثال ال �حل�سر لفائف �ل�سلب �ملدرفلة على �ل�ساخن، وكتل 
�ل�سلب، وزو�يا �ل�سلب، و�ألو�ح �ل�سلب ومتثل �ملو�د �خلام هذه ن�سبة 100% من �ملو�د �خلام �مل�ستهلكة من قبل �ل�سركة �لتابعة ووحدة �أعمال �الأنابيب ون�سبة 95% من �ملو�د �خلام 
�مل�ستهلكة من وحد�ت �الأعمال �الأخرى. وعليه، فاإن عدم تو�فر هذه �ملو�د �خلام �أو عدم متكن �ل�سركة من �حل�سول عليها الرتفاع �لطلب عليها من قبل �سركات �ل�سناعات 
�حلديدية ب�سورة موؤقتة �أو د�ئمة �سيوؤدي �إلى �إعاقة �لعمليات �الإنتاجية لل�سركة مما �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل. باالإ�سافة �إلى 
ذلك، فاإن �أ�سعار �ملو�د �خلام قابلة للتقلب ب�سكل كبري وقد تتاأثر بعو�مل عديدة من �سمنها: �لعو�مل �لهيكلية �خلا�سة ب�سناعة �حلديد، و�لتقلبات �لدورية، و�جتاهات �لطلب يف 
�سناعة �حلديد، و�سدور �أنظمة �أو لو�ئح جديدة، وتعامل �ملوردين مع م�سرتين �آخرين، و��ستمر�رية �أعمال �ملوردين، وم�ساريعهم �لتو�سعية، وتوقفهم عن �الإنتاج، ون�سوء �حلو�دث 
�أو ما �سابهها يف عقار�ت �ملوردين �أو يف �سل�سلة �لتوريد، و�حلروب و�لكو�رث �لطبيعية، و�ال�سطر�بات �ل�سيا�سية �أو ما �سابهها، و�لتقلبات يف �أ�سعار �ل�سرف، و�ملقدرة �لتفاو�سية 
ملوردي �ملو�د �خلام، وتوفر و�سائل �لنقل وتكلفتها. كما تعد �ملو�د �خلام من �أكرب مكونات تكاليف �ملبيعات لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �إذ �سكلت نحو 92% من جممل تكلفة �ملبيعات 
خالل �لفرتة ما بني عامي 2013م و2015م. وبالتايل، فاإن �أي زيادة يف �أ�سعار �ملو�د �خلام �ستوؤدي �إلى تكبد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة لتكاليف �إنتاجية �إ�سافية )خ�سو�سًا فيما 

يتعلق بال�سركة �لتابعة ووحدة �أعمال �الأنابيب �حلديدية( و�لذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل. 

ويو�سح �جلدول �لتايل ن�سبة �ملو�د �خلام من تكاليف �ملبيعات �ملوحدة لل�سنو�ت )2013م، و2014م، و2015م(

جدول 5: ن�ضبة املواد اخلام من تكاليف املبيعات املوحدة  لل�ضنوات )2013م، و2014م و2015م(
2015م2014م2013مالبند

92%92%91%ن�سبة �ملو�د �خلام من تكاليف �ملبيعات �ملوحدة

�مل�سدر: �ل�سركة

تأثر أعمال الشركة بقدرتها عىل إدارة عمليات شراء مخزون المواد الخام وتصنيع المنتجات النهائية  2   1   2
وتخزينها ونقلها وتوزيعها واعادة تقييمها

تقوم كل من �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة باالحتفاظ مبخزون من �ملو�د �خلام يكفي لتلبية �حتياجاتها ملدة �أربع �إلى خم�س �أ�سهر وفقًا لتوقعات وخطط �لت�سنيع �ملعدة من قبلهما. 
ويف حالة وجود فائ�س �أو نق�س يف هذ� �ملخزون يف �أي وقت خالفًا لهذه �لتوقعات و�خلطط، فاإن ذلك �سيوؤدي �إلى وجود خلل يف �حتياجات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �لفعلية من 
�ملخزون، وبالتايل فاإن �إد�رة �ملخزون من �ملو�د �خلام �لز�ئدة عن �حتياجاتهما �سيوؤدي �إلى تكبدهما تكاليف تخزين ومناولة �إ�سافية من جهة، كما �سيوؤدي وجود نق�س يف هذ� 
�ملخزون �إلى �لتاأثري على مقدرتهما على �ملحافظة على �مل�ستوى �ملطلوب من �الإنتاج من جهة �أخرى، و�سيوؤدي ذلك �إلى �لتاأثري �سلبًا على �أعمال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ونتائج 

عملياتهما ومركزهما �ملايل. 

باالإ�سافة �إلى ما �سبق، تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة )مبا �أنهما ال متلكان �أ�سطول نقل خا�س بهما( على مقدمي خدمات نقل خارجيني لنقل �ملو�د �خلام و�ملنتجات �لنهائية من 
�ملن�ساآت �ل�سناعية و�إليها، كما تقومان باإد�رة خمازن كبرية من �ملنتجات �لنهائية مما قد يوؤدي �إلى تكبدهما لتكاليف تخزين ومناولة كبرية. وعليه، فاإن ف�سل �ل�سركة �أو �ل�سركة 
�لتابعة يف �إد�رة نقل �ملنتجات �لنهائية وتخزينها وتوزيعها بفعالية �أو �نخفا�س �لطلب على �أنو�ع معينة من �ملنتجات �لنهائية من �ساأنه �أن يوؤدي �إلى زيادة �لتكاليف �لت�سغيلية 

لل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة و�لذي بدوره �سيوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة و�أعمالهما وربحيتهما. 

�أو عدم فعالية  �أو �لتدين يف قدرة �لتخزين،  �أنظمة �لتخزين،  �أو تعطل  �أو ت�سرر �ملخازن،  �أعمال �ل�سركة نتيجة لتلف �ملنتجات �لنهائية،  �أي توقف يف  عالوة على ذلك، فاإن 
�لعمليات، �أو �لف�سل يف خدمة �لتو�سيل، �سيوؤدي �إلى وقوع خ�سائر مادية تتكبدها �ل�سركة و�لتي �ستوؤثر �سلبًا على �أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل. كما �أن عدم مقدرة 
�ل�سركة على �لو�سول �إلى �لطاقة �لت�سغيلية �ال�ستيعابية مل�سانعها قد يوؤدي �إلى زيادة تكاليف �الإنتاج �لتي تتحملها، �الأمر �لذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال �ل�سركة ونتائج 

عملياتها ومركزها �ملايل.
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�إ�سافة �لى ذلك، قد تقوم �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة باإعادة تقييم �ملخزون ب�سبب تقلبات �أ�سعار �حلديد �لعاملية، ويف حدوث �إعادة تقييم بناًء على �نخفا�س �أ�سعار �حلديد عامليًا 
�سيوؤدي ذلك �إلى �لتاأثري �سلبًا على �أعمال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ونتائج عملياتهما ومركزهما �ملايل.

اعتماد عمليات الشركة والشركة التابعة عىل توفر الطاقة والماء وتأمينهما 2   1   2

تعتمد عمليات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �لت�سنيعية على مادة وقود �لديزل و�ملاء و�لكهرباء �لتي تدخل يف �سناعة �حلديد، �إذ ت�ستهلك كل منهما كميات كبرية منها يف عملياتهما 
�لت�سنيعية وتعترب من �ملدخالت �الأ�سا�سية يف �سناعة �حلديد. وبالتايل، حدوث نق�س �أو توقف الإمد�د �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة من �حتياجاتهما من مادة وقود �لديزل و�ملاء 
�أثر �سلبي على  �لتابعة و�لتي �سيكون لها  �إعاقة �لعمليات �الإنتاجية لل�سركة و�ل�سركة  �إلى  �أو حدوث زيادة جوهرية يف تكلفتها �سيوؤدي  �أو د�ئمة  و�لكهرباء �سو�ء ب�سورة موؤقتة 
�أعمالهما ونتائج عملياتهما ومركزهما �ملايل. ويف �سوء �ملطالبة �ملالية �لو�ردة من �سركة مر�فق �لكهرباء و�ملياه باجلبيل وينبع )"مر�فق" �أو "�سركة مر�فق"( �إلى �ل�سركة 
�لتابعة �لتي متثل فروق بني كميات ��ستهالك للكهرباء و�ملياه �ملتفق عليها يف منت �تفاقية مربمة بينهما لتوريد �ملاء و�لكهرباء مل�سنع �ل�سركة �لتابعة �لكائن يف مدينة ينبع، 
وكميات �ال�ستهالك �لفعلي لل�سركة �لتابعة للعامني 2012م و2013م و�لبالغة )40.364.269( �أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني، من �ملمكن 
�أن تقوم مر�فق بالتوقف عن تزويد م�سنع �ل�سركة �لتابعة يف ينبع باملياه و�لكهرباء حتى يتم �لتو�سل �إلى ت�سوية بينهما �أو ت�سديد �ل�سركة �لتابعة لكافة �ملبالغ �ملطالب بها، مما 
�سوف يوؤثر �سلبًا على �أعمال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ونتائج عملياتها )للمزيد من �لتفا�سيل عن �التفاقية �ملربمة بني �ل�سركة �لتابعة ومر�فق بغر�س تزويد �ل�سركة �لتابعة باملاء 

و�لكهرباء و�ملطالبة �ملتعلقة بتلك �التفاقية، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-7 "�تفاقية توفري �خلدمات" و�لق�سم رقم  11-15 "�لتقا�سي" من هذه �لن�سرة(.

حدوث األعطال يف المصانع واآلالت التابعة للشركة والشركة التابعة 2   1   2

و�الآالت  �لتابعة(،  لل�سركة  )بالن�سبة  �لدرفلة  ومن�سات  كاالأفر�ن،  �لت�سنيعية  �لتابعة  و�ل�سركة  �ل�سركة  عمليات  عليها  تعتمد  �لتي  �الأ�سا�سية  �الآالت  بع�س  ت�سغيل  يتوقف  قد 
�لكهربائية نتيجة حدوث �أعطال غري متوقعة، �أو �لقيام باأعمال �سيانة دورية �أو طارئة لها، �أو وقوع ظروف قاهرة كاحلر�ئق وتعطل �الأفر�ن. فعلى �سبيل �ملثال يتوقف �الإنتاج يف 
ق�سم �جللفنة يف م�سنع �الأعمدة �حلديدية بجدة ملدة 30 يومًا للقيام بال�سيانة �لدورية كل 8 �سنو�ت كما يتوقف �الإنتاج ل�سيانة �حلر�ريات �خلا�سة بفرن �لت�سخني يف م�سنع 
حديد �لت�سليح ملدة 30 يومًا كل 4-6 �سنو�ت ح�سب حالة �لفرن وت�سغيله وذلك �سمن �ل�سياق �ملعتاد الأعمال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة. وقد تو�جه �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة يف 
�مل�ستقبل تعطل مل�سانعهما �أو �نخفا�س �لطاقة �الإنتاجية لهما لفرت�ت حمددة نتيجة لتعطل هذه �الآالت �أو لعو�مل �أخرى تخرج عن �سيطرتهما، مما قد يوؤدي �إلى عدم قدرتهما 
على جمابهة �ل�سرر �لناجم عن �النخفا�س يف قدرتهما �الإنتاجية �ملخطط لها نتيجة لذلك �أو �الإخالل بالتز�ماتهما �لتعاقدية مع عمالئهما وعدم متكنهما من ت�سنيع وتوريد 

�لكميات �ملطلوبة من قبلهما و�لذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمالهما ونتائج عملياتهما ومركزهما �ملايل.

 اعتماد الشركة والشركة التابعة عىل  المواقع المستأجرة 2   1   2

تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ب�سكل كبري على �ملو�قع �مل�ستاأجرة من �لغري )و�لتي تتمثل باأر��سي م�ستاأجرة من جهات حكومية الإقامة مر�فقهما �لت�سنيعية عليها(، �إذ �أن %85 
من عو�ئد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة هي عو�ئد جتنيها �ملر�فق �لت�سنيعية �لتابعة لهما و�ملقامة على مو�قع م�ستاأجرة. وحيث �أن عقود ��ستئجار هذه �ملو�قع عقود حمددة �ملدة 
بطبيعتها و�لتي من �ملمكن �أن يتم مر�جعة �شروطها، خا�شة �ل�شرط �ملتعلق ببدل �لإيجار �مل�شتحق، �شو�ء خالل مدة �شريانها �أو عند جتديدها ، فاإن من �شاأن �أي زيادة تفر�شها 
�جلهة �ملوؤجرة على �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة تكبدهما لتكاليف �إ�سافية غري متوقعة و�لذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمالهما ونتائج عملياتهما ومركزهما �ملايل. )للمزيد من 

�لتفا�سيل عن مدد عقود �ملو�قع �مل�ستاأجرة، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-12 "�لعقار�ت �مل�ستاأجرة من �ل�سركة" من هذه �لن�سرة(.

بالإ�شافة �إلى ذلك، قد ل تتمكن �ل�شركة �أو �ل�شركة �لتابعة من جتديد عقود �إيجار �ملو�قع �مل�شتاأجرة على �لإطالق �أو �أن يتم جتديدها ولكن ب�شروط غري تف�شيلية لل�شركة �أو 
�ل�شركة �لتابعة مقارنة بال�شروط �حلالية �لتي تت�شمنها هذه �لعقود. كما قد تخ�شع هذه �لعقود لتغري�ت يف غر�ض �لعقار. ويف حال قررت �ل�شركة �أو �ل�شركة �لتابعة �أو �أجربت 
على �النتقال ملوقع �آخر نتيجة لعدم جتديد عقود �الإيجار على �لنحو �ملو�سح �أعاله، فاإن �ل�سركة ال ت�سمن باأنه �سيكون مبقدورها نقل مر�فقها �أو مر�فق �ل�سركة �لتابعة �لت�سنيعية 
ذ�ت �لعالقة �إلى مو�قع جديدة خالل فرتة ق�سرية �أو مالئمة، كما �ستوؤدي عملية �لنقل هذه �إلى تكبد �ل�سركة �إلى نفقات ر�أ�سمالية غري متوقعة، مما �سيوؤدي �إلى �لتاأثري �سلبًا على 
��ستمر�رية �أعمالها ونتائج عملياتها ومركزهما �ملايل. )للمزيد من �لتفا�سيل عن عقود �ملو�قع �مل�ستاأجرة، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-12 "�لعقار�ت �مل�ستاأجرة من �ل�سركة" 

من هذه �لن�سرة(.

مخاطر التمويل الخاصة بالشركة والشركة التابعة 2   1   2

ترتيبات التمويل القائمة 

ح�سلت �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على قرو�س من �سندوق �لتنمية و�لبنك �لعربي �لوطني و�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي و�سركة �لر�جحي �مل�سرفية لال�ستثمار )م�سرف �لر�جحي( 
و�لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار وقد قامت �ل�سركة برهن جميع �الأ�سول �حلالية و�مل�ستقبلية �لتي متلكها �ل�سركة وجميع �آالت م�سنع جدة لالأعمدة �لتابع لها ل�سالح �سندوق �لتنمية 

)مبا فيها �الأر�س �ململوكة من �ل�سركة يف حي �خلمرة بجدة حيث يقع م�سنعي �الأعمدة �حلديدية و�الأبر�ج �لكهربائية �خلا�سني بها(. 

ويحق للمقر�سني يف بع�س عقود �لت�سهيالت �لتي �أبرمتها �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �إنهاء �أو �إلغاء تلك �لت�سهيالت بح�سب تقديرهم وبدون �أي �سبب معني �أو مو�فقة �ل�سركة �أو 
�ل�سركة �لتابعة. ويف حال قرر �أي د�ئن �إلغاء �أو �إنهاء �لت�سهيالت �ملمنوحة لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ذ�ت �لعالقة، فقد يطالب ذلك �لد�ئن ب�سد�د كافة �ملبالغ �مل�ستحقة على �لفور 

و�لذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال �ل�سركة و�أد�ئها �ملايل.

باالإ�سافة �إلى ذلك، حتتوي بع�س عقود متويل �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على بنود حيث ي�سكل �أي تق�سري �سمن �اللتز�م بالدين تق�سريً� حتت عقود �لتمويل �الأخرى و�لتعهد�ت 
�لتي تقيد قدرة �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة يف �ال�سرت�ك يف �أنو�ع معينة من �ملعامالت. وت�سمل هذه �لعقود تلك �لتعهد�ت �لتي تلزم �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة باملحافظة مثاًل على 

ن�سب معينة من �أ�سولها، ور�أ�س �ملال �لعامل، و�لتز�ماتها ومديونيتها. وحتتوي بع�س عقود �لتمويل �ملحددة �أي�سًا على تعهد�ت تقيد:

تكبد �أو �سمان �ملديونية �الإ�سافية. �
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توزيع �الأرباح على �مل�ساهمني دون �حل�سول على �ملو�فقة �مل�سبقة من �ملقر�س ذي �لعالقة. �

منح �سمانات �أو �إن�ساء فو�ئد �سمان الأي من ممتلكاتها. �

بيع �أي من ممتلكاتها �أو تاأجريها �أو نقلها باأي وجه كان دون �حل�سول على �ملو�فقة �مل�سبقة من �ملقر�س ذي �لعالقة، �إال يف حالة �أقيم ذلك �لنقل �سمن �سياق �لعمل  �
�ملعتاد لل�سركة ذ�ت �لعالقة.

قد تقيد �أي من تلك �لتعهد�ت قدرة �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة على �ال�سرت�ك يف معامالت معينة ح�سب رغبتها. وقد يوؤدي �أي خرق للتعهد�ت �ملوجودة يف �لعقود �لتمويلية �إلى 
حدوث تق�سري حتت �التفاقيات ذ�ت �لعالقة �لتي حتتوي على تلك �لتعهد�ت. مما قد يدفع �ملقر�سني �الآخرين باإعالن �ملبالغ �مل�ستحقة لهم و�جبة �الأد�ء على �حلال و�إنهاء كل 

�اللتز�مات بالتمويل �الإ�سايف. �سوف يكون لوقوع �أي من هذه �حلاالت �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

ويو�سح �جلدول �لتايل ن�سبة �ملديونية �ملوحدة لل�سركة لل�سنو�ت �لثالث 2013م، و2014م و2015م وهي عبارة عن ن�سبة �إجمايل �لديون �إلى �إجمايل حقوق �مللكية لل�سركة.

جدول 6: ن�ضبة املديونية املوحدة لل�ضركة وال�ضركة التابعة لل�ضنوات 2013م، و2014م، و2015م
2015م2014م2013مالبند

56%75%98%ن�سبة �ملديونية

�مل�سدر: �ل�سركة

ويو�سح �جلدول �لتايل ن�سبة �ملديونية �ملوحدة لل�سركة �لتابعة لل�سنو�ت �لثالث 2013م، و2014م، و2015م وهي عبارة عن ن�سبة �إجمايل �لديون �إلى �إجمايل حقوق �مللكية لل�سركة 
�لتابعة.

جدول 7: ن�ضبة املديونية لل�ضركة التابعة لل�ضنوات 2013م، و2014م، و2015م
2015م2014م2013مالبند

33%36%43%ن�سبة �ملديونية

�مل�سدر: �ل�سركة

التمويل المستقبيل

تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة يف متويل �أو �مل�ساعدة على متويل �لتو�سع �مل�ستقبلي يف عملياتها على مقدرتها يف �حل�سول على قرو�س من جهات �لتمويل �ملختلفة ومن �سمن 
ذلك �لبنوك �لتجارية وجهات �لإقر��ض �حلكومي. وتتوقف قدرة �ل�شركة و�ل�شركة �لتابعة على تاأمني متويل منا�شب بتكلفة متدنية �أو �شروط مقبولة جتاريًا على و�شع �ل�شركة 
�ملايل �مل�ستقبلي، و�لو�سع �القت�سادي �لعام، وحالة �الأ�سو�ق �ملالية، و�أ�سعار �لعمولة، وتو�فر �الئتمان من قبل �مل�سارف �أو �جلهات �ملقر�سة �الأخرى، وثقة �ملقر�سني يف �ل�سركة 
و�ل�سركة �لتابعة. ونتيجة لذلك، قد ال تتمكن �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة من �حل�سول على متويل كاٍف �أو منا�سٍب يف �مل�ستقبل لتمويل منوها وتنفيذ خططها �لتو�سعية مما �سيكون 

له �أثر �سلبي على عمليات �ل�سركة و�أد�ئها �ملايل ومقدرتها على �ملحافظة على �أعمالها وتو�سعاتها.

عدم مقدرة الشركة يف السيطرة التامة عىل الشركة التابعة التي تحقق غالبية عوائد الشركة  2   1   2
وانخفاض ربحيتها

متتلك �ل�سركة 72.5% من �أ�سهم �ل�سركة �لتابعة )�أي �أقل من 75% من �أ�سهم �ل�سركة �لتابعة(، وهي ن�سبة ملكية ال متكن �ل�سركة من �ل�سيطرة �لتامة على �ل�سركة �لتابعة نظرً� 
لكونها ت�ستوجب �حل�سول على مو�فقة ن�سبة �أكرب من �مل�ساهمني �الآخرين على بع�س �لقر�ر�ت مثل �لقر�ر�ت �خلا�سة بزيادة �أو تخفي�س ر�أ�س �ملال �أو �إطالة مدة �ل�سركة �لتابعة 
�أو بحل �ل�سركة �لتابعة قبل �نق�ساء �ملدة �ملحددة يف نظامها �أو باإدماج �ل�سركة �لتابعة )�لتي ت�ستوجب مو�فقة 75% من �الأ�سهم �حلا�سرة يف �جتماع �جلمعية غري �لعادية(. 
كما و�أن نظام �ل�سركات �جلديد مينح م�ساهمي �الأقلية يف �ل�سركات �مل�ساهمة بع�س �حلقوق  �لتي قد متكن بع�س �مل�ساهمني يف �ل�سركة �لتابعة من تعطيل �إتخاذ بع�س �لقر�ر�ت 
يف �ل�سركة �لتابعة. وعليه، فاإنه من �ملمكن �أن تتخذ �ل�سركة �لتابعة قر�ر�ت على م�ستوى جمل�س �الإد�رة �أو �جلمعية �لعامة قد توؤثر �أو ت�سر با�ستثمار �ل�سركة فيها �أو ال تتفق مع 

��سرت�تيجيتها �لتجارية و�ال�ستثمارية، �الأمر �لذي �سيكون له تاأثري �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

اعتماد توسع ونجاح الشركة والشركة التابعة عىل خبرات وقدرات اإلدارة العليا 2   1   2

تعتمد �لعمليات �لت�سغيلية �حلالية و�خلطط �مل�ستقبلية على خرب�ت وقدر�ت فريق �الإد�رة �لعليا لكل من �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة. ولذلك فاإن فقد�ن �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة الأي 
من �أع�ساء �الإد�رة �لعليا �أو �لتاأخري �أو �لف�سل يف �إيجاد بديل لهم بطرق فعالة من حيث �لتكلفة �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

اعتماد الشركة والشركة التابعة عىل عمالء أساسيين 2   1   2

تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على عالقاتها مع عدد من �لعمالء �الأ�سا�سيني وت�سعيان �إلى تطوير هذه �لعالقات و�ملحافظة على ��ستمر�رها. باالإ�سافة �إلى ذلك، تقوم معظم 
مبيعات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على �أ�سا�س �أو�مر �سر�ء لكل طلب خا�سع لقو�نني �ململكة )للمزيد من �لتفا�سيل عن �أو�مر �ل�سر�ء، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-6-2 "عقود 
�لبيع مع �لعمالء" من هذه �لن�سرة(. �إن عدم متكن �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة من �ملحافظة على عالقاتها مع �أي من عمالئها �لرئي�سيني الأي �سبب من �الأ�سباب �سيكون له �أثر 
�سلبي على �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل. كما قد يو�جه بع�س �أولئك �لعمالء حتديات مالية وت�سغيلية يف �مل�ستقبل ب�سبب �لتقلبات �القت�سادية �أو ظروف �ل�سوق 
�أو �أي عو�مل �أخرى خا�سة بالعميل. ونتيجة لذلك، فقد تتاأثر �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �سلبًا يف حال �سعف �الإمكانيات �القت�سادية �حلالية الأي من عمالئها �الأ�سا�سيني وتعر�سهم 
ل�سعوبات مالية �أو الإعالن �إفال�سهم وذلك من خالل �نخفا�س �ملبيعات �أو تكبدها خل�سائر ناجتة عن عدم �لقدرة على حت�سيل جميع �ملبالغ �مل�ستحقة من هوؤالء �لعمالء، و�سوف 

يكون الأي ظرف من �لظروف �ل�سابقة �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.
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اعتماد الشركة والشركة التابعة بصورة جوهرية عىل معامالت قائمة مع أطراف ذات العالقة  1   1   2

تتعامل �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ب�سكل يومي من خالل �أو�مر �سر�ء )مبو�فقة م�سبقة من جمل�س �الإد�رة و�جلمعية �لعادية/�مل�ساهمني( مع �أطر�ف ذ�ت عالقة كامل�ساهمني فيما 
يتعلق ببيع منتجات �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة، ومتثل معامالتهما 46.3% من �إير�د�ت �ل�سركة لل�سنة �ملالية 2013م، و48% من �إير�د�ت �ل�سركة لل�سنة �ملالية 2014م و%45.9 
من �إير�د�ت �ل�سركة لل�سنة �ملالية 2015م. وال ت�سمن �ل�سركة باأن هذه �ملعامالت �سوف ت�ستثمر يف �مل�ستقبل مع �أي طرف ذو عالقة. وبالتايل، فاإن عدم قدرة �ل�سركة �أو �ل�سركة 
�لتابعة على جتديد هذه �لتعاقد�ت �لتجارية �أو عدم متكنهما من �حل�شول على �شروط مماثلة �أو �أف�شل �شيكون له �أثر �شلبي على توقعات �أعمال �ل�شركة ونتائج عملياتها ومركزها 

�ملايل )للمزيد من �لتفا�سيل عن �لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-10 "�لعقود و�لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" من هذه �لن�سرة(.

مدد وأحكام وشروط عقود الشركة 11   1   2

تقوم �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ب�سر�ء �ملو�د �خلام عن طريق �أو�مر �سر�ء �أو عقود توريد ق�سرية �ملدى، وال تقوم باإبر�م عقود توريد طويلة �ملدى. كما تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة 
�لتابعة يف عالقتها مع عمالئها على �أو�مر �سر�ء لكل طلب. قد يوؤدي عدم وجود �إطار تعاقدي طويل �ملدى يوثق �لعالقات �لتجارية لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة مع مورديها وعمالئها 
بالإ�شافة �إلى غياب �شروط و�أحكام منوذجية حتكم هذه �لعالقات �إلى فقد�ن �أو تاأثر بع�ض تلك �لعالقات �لرئي�شية لل�شركة و�ل�شركة �لتابعة �أو �لأحكام �لتجارية لها مما �شيكون 

له �أثر �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

تركز اإليرادات 12   1   2

العمالء الرئيسيين

يعتمد جزء كبري من �إير�د�ت �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على عدد من �لعمالء �لرئي�سيني. فقد �سكلت مبيعات �ل�سركة �لى �أكرب ع�سر عمالء لها يف عام 2015م ن�سبة 66% من 
�إير�د�ت �ل�سركة خالل هذه �لفرتة. وقد �ساهمت مثاًل كل من �سركة م�سدر ملو�د �لبناء )�ملعروفة �سابقًا ب�سركة �ملهيدب ملو�د �لبناء و�لتي متلك �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده 
ح�سة م�سيطرة فيها( و�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء )�ململوكة بالكامل من قبل �سركة �لفوز�ن �لقاب�سة( جمتمعتني بـ 38% من �إير�د�ت �ل�سركة �الإجمالية لل�سنة �ملالية 2013م 
و37% من �إير�د�ت �ل�سركة �الإجمالية لل�سنة �ملالية 2014م و37% من �إير�د�ت �ل�سركة �الإجمالية لل�سنة �ملالية 2015م. كما مثلت مبيعات �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء %61.3 
من �إير�د�ت وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية لل�سنة �ملالية 2013م و50% من �إير�د�ت وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية لل�سنة �ملالية 2014م و36.5% من �إير�د�ت وحدة �أعمال 
�الأعمدة �حلديدية لل�سنة �ملالية 2015م. �إن عدم متكن �ل�سركة من �ملحافظة على ��ستمر�رية عالقاتها مع عمالئها �لرئي�سيني ب�سكل عام �أو �أي تر�جع يف �الأ�سعار �أو �ملنتجات 

�ملقدمة لهوؤالء �لعمالء �أو تاأثرها باملناف�سة يف قطاع �ل�سناعات �حلديدية �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على �إير�د�ت �ل�سركة.

الشركة التابعة ووحدة أعمال األنابيب

تعتمد �إير�د�ت �ل�سركة �ملوحدة ب�سكل كبري على �ل�سركة �لتابعة حيث تقدر 58.3% من عائد�ت �ل�سركة لعام 2013م و55.7% من عائد�ت �ل�سركة لعام 2014م و55.5% من 
عائد�ت �ل�سركة لعام 2015م ناجتة عن �ل�سركة �لتابعة. باالإ�سافة �إلى ذلك، متثل �إير�د�ت وحدة �أعمال �الأنابيب  25.8% من �إير�د�ت �ل�سركة لل�سنة �ملالية 2013م و%24.4 
من �إير�د�ت �ل�سركة لل�سنة �ملالية 2014م و22.2% من �إير�د�ت �ل�سركة لل�سنة �ملالية 2015م. لذ� فاإن �أي �نخفا�س يف ربحية �ل�سركة �لتابعة و/�أو وحدة �أعمال �الأنابيب �سيكون 

له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

عدم تمكن الشركة أو الشركة التابعة من تجديد التراخيص المطلوبة لممارسة أعمالها 12   1   2

تلتزم �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة باالمتثال ملتطلبات �جلهات �لتنظيمية �ملخت�سة يف �ململكة من �أجل �حل�سول على ت�ساريح وتر�خي�س تنظيمية �سارية �ملفعول ملمار�سة �أن�سطتها. 
ويف حال عدم �متثال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة لالأنظمة و�لقو�نني �لتي حتكم تلك �لت�ساريح و�لرت�خي�س، فلن تتمكن �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة من جتديدها. باالإ�سافة �إلى ذلك، 
فاإن ف�سل �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة يف �المتثال للمتطلبات �لتي متليها �لت�ساريح و�لرت�خي�س ذ�ت �لعالقة بن�ساطها قد يعر�سها لالإلغاء. ونتيجة لذلك، ف�سوف يكون خل�سارة �أي 
ت�سريح �أو ترخي�س ب�سبب عدم �المتثال لالأنظمة و�لقو�نني �أو �إيقاف �أعمال �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة �أو �لنفقات �لباهظة لالمتثال �أو �لتقدم بتلك �لت�ساريح �أثر �سلبي على 
توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل. يجدر �لذكر باأن لدى �ل�سركة حاليًا ترخي�س بيئي و�حد منتهي وتقدمت بطلب جتديده لدى رئا�سة �الأر�ساد وحماية 
�لبيئة وال يز�ل هذ� �لطلب حتت �الإجر�ء كما يف تاريخ هذه �لن�سرة )للمزيد من �ملعلومات حول تر�خي�س �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-5 "ملخ�س 

�لرت�خي�س" من هذه �لن�سرة(.

خضوع عمليات الشركة والشركة التابعة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 12   1   2

تخ�سع عمليات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �إلى نطاق و��سع من �الأنظمة و�للو�ئح �ملتعلقة بحماية �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة يف �ململكة و�لتي تفر�س ب�سورة متز�يدة معايري �سارمة 
يتوجب على �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �اللتز�م بها ب�سورة م�ستمرة. وقد تكون تكاليف �اللتز�م بتلك �الأنظمة و�للو�ئح و�لغر�مات �لناجتة عنها كبرية، كما قد يتطلب �اللتز�م 
مبعايري جديدة و�سارمة �إلى حتمل م�سروفات �إ�سافية من ر�أ�س �ملال �أو ن�سوء تعديالت يف �ملمار�سات �لت�سغيلية. كما قد يوؤدي �لف�سل يف �اللتز�م مبتطلبات تلك �الأنظمة و�للو�ئح 
�إلى فر�س عقوبات مدنية وجنائية، وف�سل �لرت�خي�س �أو �لعمليات، و�إقامة دعاوى ق�سائية من قبل �أطر�ف ثالثة. وقد تن�ساأ �حلو�دث �ملتعلقة بالبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة ب�سكل 
خارج عن �سيطرة �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة مما قد يوؤثر �سلبًا على �سمعة �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �أو ت�سغيل مر�فقها �الأ�سا�سية، �لذي بدوره �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات 

�أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

باالإ�سافة �إلى ذلك، ت�سمل بع�س �الأعمال �ل�سناعية لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ��ستخد�م �ملو�د �لكيميائية �خلطرة و�لبد�ئل �ل�سامة وتخزينها ونقلها، فتخ�سع �ل�سركة و�ل�سركة 
�لتابعة بالتايل ملخاطر �حلو�دث �ل�سناعية و�لتي بدورها قد توؤدي �إلى حدوث �أ�سر�ر �سلبية للبيئة ول�سحة و�سالمة �لعمال و�ملر�فق. وقد توؤدي مثل هذه �ملخاطر �إلى توقف 
�الإنتاج �أو فقد�ن موظفني �أ�سا�سيني �أو فقد�ن ممتلكات �أ�سا�سية �أو تعري�س �لعاملني يف �ملوقع �ملت�سرر للخطر. وتقع كافة م�سانع وم�ستودعات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة يف مدن 
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�سناعية با�ستثناء م�سانع �ل�سركة �لو�قعة يف منطقة �خلمرة مبدينة جدة و�لتي تقع على بعد كيلومرتين من �أقرب منطقة �سكنية. وبالرغم من ح�سول �ل�سركة على �لرت�خي�س 
�لنظامية �لالزمة الإقامة هذه �مل�سانع يف منطقة �خلمرة مبدينة جدة، فاإنه من �ملمكن �أن ي�سدر قر�ر �أو تعليمات عن �جلهات �ملخت�سة م�ستقباًل يجرب جميع �مل�سانع �لو�قعة 
�أنظمة متنع  �سدور  بال�سكان. ويف حال  �ملاأهولة  �ملناطق  من  لقربها  نظرً�  �خرى  �سناعية  مناطق  مو�قع �سمن  �لى  �النتقال  �ل�سركة(  فيها م�سانع  �ملنطقة )مبا  �سمن هذه 
��ستمر�رية تو�جد �مل�سانع خارج �ملدن �ل�سناعية �لتابعة لهيئة �ملدن �ل�سناعية )مدن(، فاإن ذلك �سوف يوؤدي �إلى �إغالق �مل�سانع �ملذكورة وبالتايل توقف �أعمال �ل�سركة �إلى �أن 

يتم نقله �إلى �ملوقع �جلديد، وهذ� �الأمر �سيكبد �ل�سركة نفقات ر�أ�سمالية �سخمة، مما �سيوؤثر �سلبًا على ��ستمر�رية �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل.

عدم تمكن الشركة من تأمين تغطية تأمينية شاملة للمخاطر المرتبطة بعملياتها 12   1   2
توفر بو�ل�ض تاأمني �ل�شركة غطاء تاأميني لكافة �جلو�نب �جلوهرية من عملياتها كما وحتتفظ �ل�شركة و�ل�شركة �لتابعة ببو�ل�ض تاأمني توفر غطاء تاأميني يف حدود تعتقد �ل�شركة 
�أنها كافية وفقًا لتقدير �إد�رتها )للمزيد من �لتفا�سيل عن �لتاأمني، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-14 "�لتاأمني" من هذه �لن�سرة(. ولكن، قد تتاأثر عمليات �ل�سركة و�ل�سركة 
�لتابعة بعدد من �ملخاطر �لتي ال تتوفر لها تغطية تاأمينية مثل �أعمال �لتخريب و�الإرهاب، �أو �لتي تتوفر لها تغطية تاأمينية ولكن باأ�سعار جتارية غري معقولة. باالإ�سافة �إلى ذلك، 
قد تت�سبب خطورة �أحد�ث �أخرى متنوعة وتكر�رها، كاحلو�دث �أو �الأ�سر�ر �ملحتملة ملر�فق �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة وممتلكاتها ومعد�تها ب�سبب �الأجو�ء �لعا�سفة و�الأخطاء 
�أو تت�سبب  �لتاأمينية  للم�سوؤولية يف فائ�س تغطيتها  �لتابعة  �ل�سركة و�ل�سركة  �أو تعر�س  �لب�سرية و�لتلوث و�لكو�رث �لطبيعية و�الإرهاب و�حلروب و�الحتماالت �الأخرى بخ�سائر 
بت�سويه بليغ ل�سمعتها. وبالتايل، فال يوجد تاأكيد باأي حال من �الأحو�ل على �أن �لتغطية �لتاأمينية لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �ستكون كافية لتغطية �خل�سائر �ملرتتبة على �أي من تلك 
�لأحد�ث �أو �أنها �شتكون قادرة على جتديد تغطيتها �لتاأمينية �حلالية ب�شروط جتارية معقولة. ونتيجة لذلك، �شيكون لأي من �لأحد�ث �ل�شابقة �أثر �شلبي على توقعات �أعمال 

�ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

تعرض الشركة والشركة التابعة لدعاوى قضائية ومسؤولية قانونية ناشئة عن منتجاتها يف سياق  12   1   2
عملها المعتاد

تقوم �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ببيع منتجات �حلديد لكبار �ل�سركات �مل�سنعة و�مل�ساركة يف ت�سنيع وبيع نطاق و��سع من �ملنتجات �لنهائية. كما �أن منتجات �ل�سركة و�ل�سركة 
�لتابعة تباع الأغر��س خطرية من ناحية �ل�سالمة وت�ستخدم فيها كاالأبر�ج �لكهربائية، وقطاعات �الإن�ساء �مل�ستخدمة يف �مل�ساريع �الإن�سائية.

قد تو�جه �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة يف �سياق عملهما �ملعتاد دعاوى ومطالبات و�إجر�ء�ت ق�سائية �أخرى ناجتة عن حو�دث �ل�سحة و�ل�سالمة �أو �مل�سوؤولية �لناجتة عن �ملنتجات 
�أو نتيجًة لكونها جزء من منتجات �أخرى �أو عن منازعات عمالية. يف حال مت حل هذه �الجر�ء�ت يف غري م�سلحة �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة بحيث تكون قيمة �لتعوي�س كبرية، �أو 

تتعدى حدود م�سوؤولية �ل�سركة �ملتاأثرة �مل�ستحقة، ف�سوف يكون للناجت �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

وجتدر �الإ�سارة �إلى �أنه وردت مطالبة مالية من مر�فق مبوجب عدة خطابات كان �أولها بتاريخ 1435/03/13هـ )�ملو�فق 2014/01/14م( �إلى �ل�سركة �لتابعة متثل فروق بني 
كميات ��ستهالك للكهرباء و�ملياه �ملتفق عليها وكميات �ال�ستهالك �لفعلي لل�سركة �لتابعة للعامني 2012م و2013م و�لبالغة )40.364.269( �أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة 
و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني. وال تز�ل هذه �ملطالبة حاليًا قيد �ملناق�سة و�لدر��سة وفقًا لالتفاقية �ملربمة بني �لطرفني. وقد ينجم عن هذه �ملطالبة نز�ع ق�سائي يف حال مل 
يتفق �لطرفني على ت�سوية ودية لها، مما قد يوؤثر �سلبًا على توقعات �أعمال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ونتائج عملياتها. )للمزيد من �لتفا�سيل عن �التفاقية �ملربمة مع �سركة مر�فق 

و�ملطالبة �ملتعلقة بتلك �التفاقية، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-7 "�تفاقية توفري �خلدمات" و�لق�سم رقم  11-15 "�لتقا�سي" من هذه �لن�سرة(.

 عدم تواجد الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية للشركة 12   1   2
قامت �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة بت�سجيل عالمتهما �لتجارية لدى �إد�رة �لعالمات �لتجارية بوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة. ويعتمد موقف �ل�سركة �لتناف�سي �سمن �أمور �أخرى على 
قدرتها على حماية و��ستخد�م حقوق �مللكية �لفكرية �خلا�سة بها، وقد يوؤثر غياب �حلماية �لكافية �سلبًا على �لعالمة �لتجارية لل�سركة ويزيد من تكاليف �لقيام باأعمالها وبالتايل 

�لتاأثري �سلبًا على نتائج �ل�سركة.

 الربط الزكوي وعدم تقديم وإفصاح الشركة أو الشركة التابعة عن دخلها الخاضع للضريبة بحسب  12   1   2
األصول للسلطات الضريبية المختصة

تخ�سع �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة لل�سريبة و�لزكاة �ملفرو�سة من قبل م�سلحة �لزكاة و�سريبة �لدخل )"م�سلحة �لزكاة"( يف �سياق �أعمالها �ملعتادة. ويف حال مل تف�سح �ل�سركة 
�أو �ل�سركة �لتابعة عن غري ق�سد مل�سلحة �لزكاة عن �أي دخل يخ�سع لل�سريبة و�لناجت عن عمليات �أو �سفقات م�ستقبلية )و�لتي ميكن �أن تنتج عن ت�سديد مبالغ �إ�سافية مثل 
�أو �ل�سلطات  �إ�سافية مل�سلحة �لزكاة  �أو �ل�سركة �لتابعة عر�سة لت�سديد مبالغ  �لزكاة و�سريبة �لدخل و�سريبة �ال�ستقطاع و�سريبة �الأرباح �لر�أ�سمالية(، فقد ت�سبح �ل�سركة 
�ل�سريبية �الأخرى �ملخت�سة باالإ�سافة �إلى غر�مات تاأخري مما �سيكون له �أثر �سلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها. )للمزيد من �لتفا�سيل عن خم�س�سات �لزكاة، ف�ساًل ر�جع 

�لق�سم رقم  6 "�ملعلومات �ملالية ومناق�سة وحتليل �الإد�رة للمركز �ملايل لل�سركة ونتائج عملياتها" من هذه �لن�سرة(.

�إن �آخر ربط زكوي ح�سلت عليه �ل�سركة كان عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م وهو غري نهائي، و�آخر ربط زكوي ح�سلت عليه �ل�سركة �لتابعة كان عن �ل�سنة �ملالية 
�ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م وهو غري نهائي. وال ت�ستطيع �ل�سركة �لتنبوؤ باأي فروقات زكوية ميكن �أن تطالب م�سلحة �لزكاة �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة بدفعها حتى تتمكن 
�ل�سركة من �حل�سول على �لربط �لزكوي �لنهائي عن �ل�سنة �ملالية �مل�سار �إليها �أعاله. ومن �ملمكن �أن تقوم م�سلحة �لزكاة بفر�س فروقات زكوية على �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة 

ذ�ت �أهمية يف قيمتها على �لنحو �ملو�سح �أعاله، مما �سيكون له �أثر �سلبي على �لنتائج �ملالية لل�سركة ونتائج عملياتها.

كما تقدمت �ل�سركة باعرت��س على قر�ر م�سلحة �لزكاة �لقا�سي مبطالبة �ل�سركة مب�ستحقات زكوية �إ�سافية تبلغ )9.942.448( ت�سعة ماليني وت�سعمائة و�ثنان و�أربعون �ألف 
و�أربعمائة وثمانية و�أربعني ريال �سعودي م�ستحقة عن �الأعو�م �ملالية 2008م �إلى 2011م. وقد مت قبول �عرت��س �ل�سركة على مبلغ )2.397.797( مليونني وثالثمائة و�سبعة 
وت�سعني �ألف و�سبعمائة و�سبعة وت�سعني ريال �سعودي �إال �أن �العرت��س على �ملبالغ �الأخرى �لبالغة )7.544.692( �سبعة ماليني وخم�سمائة و�أربعة و�أربعون �ألف و�ستمائة و�ثنان 
وت�سعون ريال �سعودي قد مت رف�سه من قبل �للجنة �البتد�ئية، وقد قامت �ل�سركة بتجنيب �حتياطي من �أجل تلك �مل�ستحقات �الإ�سافية �مل�ستحقة يف �سجالتها وت�سليم م�سلحة 

�لزكاة �سمان بنكي يعادل قيمة �ملطالبة.
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عدم تمكن الشركة أو الشركة التابعة من االستمرار يف االلتزام بشروط السعودة 12   1   2

بناًء على �لتغيري�ت �جلديدة �لتي قامت بها وز�رة �لعمل �ل�سعودية يف تنفيذ نظام �ل�سعودة، ت�سنف �ل�سركة �سمن �ل�سركات �لكبرية، وت�سنف �ل�سركة �لتابعة �سمن �ل�سركات 
�ملتو�سطة يف قطاع �ل�سناعات و�لت�سنيع حيث تخ�سع �ل�سركة لن�سبة �سعودة مقد�رها 30% كي ت�سنف �سمن �لنطاق �الأخ�سر �ملرتفع من برنامج نطاقات بينما تخ�سع �ل�سركة 
�لتابعة لن�سبة �سعودة مقد�رها 25% كي ت�سنف �سمن �لنطاق نف�سه. وت�ستويف �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة حاليًا متطلبات �ل�سعودة حيث �أنهما م�سنفتني �سمن �لنطاق �الأخ�سر 
�ملتو�سط، �إال �أنه قد ي�سعب على �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �ال�ستمر�ر يف �لتوظيف و�ملحافظة على نف�س �لن�سبة من �ملوظفني �ل�سعوديني، وبالتايل فقد تخفق يف �ال�ستمر�ر يف 

�اللتز�م مبتطلبات برنامج نطاقات.

وال يوجد �أي �سمانات على حتقيق �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة على ن�سب �ل�سعودة �ملطلوبة �أو رفعها �أو �ملحافظة عليها، كما قد توؤدي زيادة عدد �ملوظفني �الأجانب �أو عدم قدرة 
�ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة على تطبيق متطلبات �ل�سعودة �إلى تعر�س �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة لعدد من �لعقوبات �أو دفع ر�سوم كبرية و�لذي �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال 

�ل�سركة �مل�ستقبلية ومركزها �ملايل ونتائج عملياتها.

اعتماد عمليات الشركة والشركة التابعة بشكل كبير عىل أنظمة تقنية المعلومات  2   1   2

تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على �أنظمة تقنية �ملعلومات الإد�رة �أعمالها. وباالإ�سافة �إلى ذلك، فاإن �أنظمة تقنية �ملعلومات ت�ستخدم يف قو�عد بيانات للمعلومات �ملالية و�سجالت 
�جلرد و�أد�ء �ملبيعات ووظائف �أخرى. ونتيجة لذلك، ف�سوف يكون لف�سل �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة يف �حلفاظ على �أنظمة تقنية �ملعلومات وتطويرها، �أو وجود �أي �أعطال يف 

وظائفها �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

عدم تواجد الخبرة يف إدارة الشركات المساهمة العامة 21   1   2

تد�ر �ل�سركة منذ تاأ�سي�سها ك�سركة خا�سة، ومن ثم فاإن موظفي �الإد�رة �لعليا لديهم خربة حمدودة، �أو لي�س لديهم خربة على �الإطالق، يف �إد�رة �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة، 
وكيفية �لتقيد باللو�ئح و�الأنظمة �خلا�سة بال�سركات �مل�ساهمة �ملدرجة يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية. ويتوجب على موظفي �الإد�رة �لعليا على وجه �خل�سو�س بذل جهود �إ�سافية 
ل�سمان �لتز�م �ل�سركة بالقو�عد �لتنظيمية و�لقو�عد �ملتعلقة باالإف�ساح �ملفرو�سة على �ل�سركات �ملدرجة بال�سوق �ملالية �ل�سعودية مما قد يقلل �لوقت �لذي يخ�س�سه موظفو 

�الإد�رة �لعليا الإد�رة �أعمال �ل�سركة �ليومية، �الأمر �لذي �سوف يكون له �أثر �سلبي على �أعمال �ل�سركة وتوقعاتها ونتائجها �لت�سغيلية.

نشوء عيوب تصنيعية بمنتجات الشركة أو الشركة التابعة 22   1   2

يرتبط جزء كبري من �أعمال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة باإنتاج وبيع �ملنتجات �حلديدية. وهذه �لعمليات معر�سة لبع�س �ملخاطر �ملتعلقة بالعيوب �لتي قد حتدث فيها خالل �إنتاجها 
�إجمايل �الإنتاج. ويف حني ميكن �لتحكم بهذه �ملخاطر باعتماد ممار�سات  �أو نقلها، فعلى �سبيل �ملثال ت�سكل �ملنتجات �ملعيبة و�لتالفة ن�سبة ال تتجاوز 0.50% من  �أو تعبئتها 

�لت�سنيع �جليدة و�ختبار جودة �ملنتج �لنهائي، فاإنه ال ميكن �إز�لة �ملخاطر كليًا.

�إن �أي عيوب يف �ملنتجات �مل�سنعة من قبل �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة قد يعر�س �ل�سركة �إلى خماطر �سحب �ملنتجات ودعاوى �مل�سوؤولية �ملحتملة و�لتي �سوف توؤثر �سلبًا على 
توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

موسمية أعمال الشركة والشركة التابعة 22   1   2

�ل�سنة  و�لثالث من  �لثاين  �لربعني  �ملبيعات خالل  �ملو�سمية مع زيادة ملحوظة يف  للتقلبات  و�إنتاجهما ب�سورة عامة يعترب عر�سة  �لتابعة  و�ل�سركة  �ل�سركة  �إن طبيعة مبيعات 
�ملالية لل�سركة )�أي من �سهر يناير وحتى يونيو(، وعليه فقد تتاأثر �إير�د�ت �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة بتقلبات �لعر�س و�لطلب �ملو�سمية على منتجاتها و�لتي توؤثر على �أ�سعار �لبيع 
وحجم �لطلب خا�سة �إن مبيعات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة تاريخيًا تنخف�س يف فرتة �الأعياد ويف فرتة �ل�سيف مما قد يكون له �أثر �سلبي على �أعمال �ل�سركة وتوقعاتها ونتائجها 

�لت�سغيلية.

االعتماد عىل العمالة األجنبية 22   1   2

ت�سكل �لعمالة �مل�ستقدمة من �لفلبني و�لهند حو�يل 40% من �إجمايل �لعمالة غري �ل�سعودية يف �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة. لذلك ف�سوف تتاأثر �أعمال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة 
وو�سعها �ملايل ونتائجها �لت�سغيلية ب�سكل �سلبي �إذ� مل تتمكن من �ملحافظة على كو�درها من �لعمالة �الأجنبية �ملوؤهلني �أو �إيجاد بدالء لهم يتمتعون بذ�ت �مل�ستوى من �خلرب�ت 
و�ملهار�ت �أو تغري �سيا�سات �ال�ستقد�م )�سو�ء �الأجور �أو �ساعات �لعمل( من دولة �لفلبني �أو �لهند �أو �أي دولة تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على �لعمالة غري �ل�سعودية �ملدربة 

و�مل�ستقدمة منها وعدم مقدرتها على توظيف بدالء لهم يتمتعون بذ�ت �مل�ستوى من �خلربة و�ملهارة �الإد�رية.

االعتماد عىل موظفين رئيسيين 22   1   2

�أي�سًا على  �أعمالها على قدر�ت وخرب�ت مديريها �لتنفيذيني وموظفيها �الإد�ريني �لرئي�سيني. يعتمد جناح �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة  تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة حاليًا يف 
��ستقطاب �ملوظفني ذوي �لكفاء�ت �لعالية و�خلرب�ت ملو�جهة خماطر فقد�ن �ملوظفني �لرئي�سيني وتقليل �الآثار �لنا�سئة عن ترك �أي منهم �لعمل لدى �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة. 
�أو �الحتفاظ باملوظفني �لرئي�سيني مما �سيوؤثر على �أعمال �ل�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها  �أو �ل�سركة �لتابعة يف �مل�ستقبل من جذب هوؤالء �ملوظفني  وقد ال تتمكن �ل�سركة 
ومركزها �ملايل. كما ال ت�سمن �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة مقدرتها على �ال�ستمر�ر يف مناف�سة �ملن�ساآت �لعاملة يف ذ�ت �لقطاع وتقدمي حو�فز مالية مناف�سة لهم، �أو توظيف 

موظفني جدد ذوي كفاءة منا�سبة، �الأمر �لذي �سيوؤثر على �أعمال �ل�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.
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سياسة منظمة التجارة العالمية 22   1   2

�ن�سمت �ململكة �إلى منظمة �لتجارة �لعاملية يف عام 2005م. وقد تطر�أ تغيري�ت يف �سيا�سة �ملنظمة بخ�سو�س ��ستري�د وت�سدير منتجات �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة و�ملو�د �خلام 
�أو �ل�سركة �لتابعة يف توفري �ملو�د �خلام �أو ت�سدير منتجاتها مما �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال �ل�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها  ب�سورة توؤثر �سلبًا على مقدرة �ل�سركة 

ومركزها �ملايل.

استراتيجية التوسع والتنفيذ 22   1   2

يعتمد �أد�ء �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة يف �مل�ستقبل على �لتنفيذ �لفعال خلطط �أعمالها و��سرت�تيجيات منوها �لتي ت�سمل ت�سنيع منتجات جديدة وتو�سيع قاعدة �ملنتجات �لتي 
ت�شنعها �ل�شركة و�ل�شركة �لتابعة ببناء وجتهيز وتطوير خطوط �لإنتاج. �إن �إخفاق �ل�شركة �أو �ل�شركة �لتابعة يف تنفيذ خطط �لعمل و��شرت�تيجيات �لنمو وبناء خطوط �لإنتاج 

�لالزمة على �لنحو �ملالئم �أو �ن�سحاب �أو �إهمال �ل�سركات �مل�سرفة على م�ساريع �لتو�سع �سوف يوؤثر �سلبًا على �أعمال �ل�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

�أعمالها يف �مل�ستقبل تعتمد على قدرتها على مو��سلة تنفيذ وحت�سني نظم �ملعلومات �لت�سغيلية و�الإد�رية بكفاءة ويف �لوقت  �إن قدرة �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على �لتو�سع يف 
�ملنا�سب وكذلك قدرتها على زيادة قوتها �لعاملة وتدريبها وحتفيزها و�إد�رتها. كما تعتمد قدرة �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة على �لتو�سع يف �أعمالها على مو�فقة �جلهات �لتنظيمية 

على زيادة �لطاقة �الإنتاجية �ملرخ�س لها.

وال ت�سمن �ل�سركة  باأن �ملوظفني �لذين تعينهم �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �أو �أن �لنظم و�الإجر�ء�ت �لتي تعتمدها �ستكون كافية لدعم �لنمو و�لتو�سع �مل�ستقبلي. وال ت�سمن �ل�سركة 
باأنها �أو باأن �ل�سركة �لتابعة �ستتمكن من �حل�سول على �ملو�فقات �لتنظيمية �لالزمة لزيادة �لطاقة �الإنتاجية �ملرخ�سة ملر�فقها �لت�سنيعية. عالوة على ذلك، فاإن �أي �إخفاق 
لل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة يف �إد�رة خططها �لتو�سعية �سوف يوؤدي بدوره �إلى زيادة �لتكاليف عرب �إعادة تعيني موظفني جدد على كفاءة ودر�ية و�إعادة تعيني م�ست�سارين جدد 
و�إعادة �إعد�د �لدر��سات للو�سول �إلى خطط بديلة للتو�سع و�آلية �إد�رتها مما يوؤدي �إلى �نخفا�س �لربحية. �إ�سافة �إلى ذلك، فاإن �أي خطط تو�سع يف �الأعمال تعتزم �ل�سركة �أو 
�ل�سركة �لتابعة تنفيذها يف �مل�ستقبل �سوف تخ�سع للتكاليف �ملقدرة وجدول �لتنفيذ �لزمني �ملحدد لها، وقد حتتاج �ل�سركة �إلى متويل �إ�سايف الإجناز �أي خطط تو�سع. و�إذ� مل 
تتمكن �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة من تنفيذ خطط �لتو�سع وفقًا للجدول �لزمني �ملحدد لها، ف�سوف يوؤدي ذلك �إلى عدم حتقيق �لفائدة �القت�سادية �ملرجوة منها طيلة فرتة 

�لتاأخري، مما �سيوؤثر على �لو�سع �لتناف�سي لل�سركة، وبالتايل �لتاأثري على �أعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

استهالك الطاقة االنتاجية  22   1   2

و�سلت ن�سبة ��ستغالل وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية لطاقتها �الإنتاجية �إلى 100% يف عام 2015م مما �أدى �إلى ت�سدير ت�سنيع بع�س من �الإنتاج جلهات خارجية مما �أثر �سلبًا 
على هام�س جممل �لربح. و�إذ� مت ��ستغالل كامل �لطاقة �الإنتاجية وت�سدير ت�سنيع بع�س من �الإنتاج جلهات خارجية لتلبية جد�ول توريد �مل�ساريع فاإن ذلك �سيوؤدي �إلى �لتاأثري 
�سلبًا على هام�س جممل �لربح ب�سبب زيادة �لتكلفة، كما قد يوؤثر عدم متكن �ل�سركة من ت�سدير ت�سنيع بع�س من �الإنتاج جلهات خارجية على جد�ول توريد �ملنتجات للم�ساريع 

مما �سيعر�س �ل�سركة لغر�مات مالية ب�سبب �لتاأخري يف �لتوريد وبالتايل �لتاأثري �سلبًا على �أعمال �ل�سركة ومركزها �ملايل.  

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 2   2

االرتفاع يف التصنيع العالمي للحديد وبالتايل اإلضرار بأسعار الحديد 1   2   2

يتاأثر �سعر �حلديد على قدٍر عاٍل بالطاقة �الإنتاجية �لعاملية و�لتقلبات يف �لعر�س و�لطلب. وقد عانت �سناعة �حلديد تاريخيًا من �أوقات كان فيها �لعر�س عايل جدً� مما �أثر �سلبًا 
على �شعر �حلديد، ومن �ملمكن �أن تف�شل م�شتويات �لإنتاج �لعاملية يف �لتكيف �لتام مع �لهبوط �حلاد للطلب �أو تتجاوز �لزيادة �لإنتاجية م�شتوى زيادة �لطلب يف �ملر�حل �لأولية 
من �النتعا�س مما ينتج فرتة مطولة من �الأ�سعار �ملخف�سة و�سعف �ل�سناعة. فعلى �سبيل �ملثال، تعاين �أ�سو�ق �حلديد �لعاملية من �نخفا�س ملحوظ باالأ�سعار نتيجة لفائ�س يف 

�لعر�س مقابل �نخفا�س يف �لطلب، وهو ما �سيوؤدي �إلى �لتاأثري �سلبًا على �أعمال �ل�سركة ومركزها �ملايل. 

باالإ�سافة �إلى ذلك، فاإنه عند تز�يد �لطلب على �حلديد يف �الأ�سو�ق �لعاملية، فقد تتز�يد �أي�سًا �لطاقة �الإنتاجية للحديد. ولذلك فاإن وجود �أي فائ�س كبري من �لطاقة �الإنتاجية 
عامليًا، وزيادة �ل�سادر�ت �إلى �ململكة من قبل �سركات �حلديد يف �مل�ستقبل �سيخف�س من �أ�سعار �حلديد يف �ململكة �لذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج 

عملياتها ومركزها �ملايل.

مواجهة الشركة لمنافسة شديدة يف سوق الصناعات الحديدية يف المملكة، وبالتايل عدم مقدرتها  2   2   2
عىل المحافظة واالستمرار يف زيادة حصتها يف السوق

يت�سم قطاع �ل�سناعات �حلديدية بحدة �ملناف�سة فيما بني �ل�سركات �مل�سنعة، وبالتايل تو�جه �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة مناف�سة �سديدة يف �سناعة حديد �لت�سليح و�الأنابيب. 
عالوة على ذلك، فاإن فر�س �لنمو يف جمايل �الإن�ساء�ت و�ل�سناعات �حلديدية قد �أدت �إلى جذب �سركات حملية وعاملية متخ�س�سة يف �سناعات �حلديد �إلى �لعمل يف هذ �لقطاع 
يف �ململكة. وقد ميلك مثل هوؤالء �ملناف�سني م�سادر مالية وتقنية وت�سويقية وم�سادر �أخرى تفوق تلك �لتي متلكها �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �الأمر �لذي ي�سمح لهم بال�سمود �أمام 
�ملناف�سة ب�سكل �أجنح منها. باالإ�سافة �إلى ذلك، فقد ميلك هوؤالء �ملناف�سون تكلفة �أقل من ر�أ�س �ملال و�إمكانية �لو�سول �إلى م�سادر متويلية غري متاحة لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة، 
وبالتايل �لنمو ب�سكل �أ�سرع من �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة. فاإذ� مل تتمكن �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة من �ملناف�سة بفعالية، فاإنها قد ال تتمكن من �ال�ستمر�ر يف �لربح �أو �حل�سول 
على ح�سة كافية يف �ل�سوق و�لذي بدوره �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل. كما قد تتاأثر هو�م�س ربح �ل�سركة �سلبًا �إذ� كانت هنالك 

حرب �أ�سعار على �ملو�د �حلديدية حيث ت�سن حرب �الأ�سعار هذه يف حال قرر �ملناف�سون �لتو�سع �أو زيادة ح�ستهم يف �ل�سوق.

�إن فر�س قيود قانونية �أو تنظيمية جديدة مثل نظام مكافحة �الإغر�ق و�لتد�بري �لتعوي�سية، وح�س�س �ال�ستري�د، و�لتعريفات �جلمركية، و�لعقوبات، و�ملقاطعات وغريها من 
�لتد�بري، �سو�ء مت تبنيها من قبل �حلكومة �أو فر�سها من قبل جمموعات جتارية �إقليمية، قد يوؤثر على �لو�سع �لتناف�سي ملنتجات �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة �أو يحول دون بيع هذه 
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�ملنتجات يف بع�س �لدول �لذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل )للمزيد من �لتفا�سيل عن �سوق �ل�سناعات �حلديدية و�ملناف�سني 
�الأ�سا�سيني، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  3 "معلومات عن �ل�سوق و�لقطاع" من هذه �لن�سرة(.

أخطار أسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل وتذبذب نسب الفائدة 2   2   2

تتمثل خماطر �أ�سعار �سرف �لعمالت على �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة عندما تربطها عالقات جتارية مع �أطر�ف دولية تتطلب منها �لتعامل معهم بعملتهم عند بيع �أو �سر�ء �الأجهزة 
و�ملعد�ت وغريها من �للو�زم �لتي حتتاجها يف عملياتها �ليومية ويف تذبذب قيمة �ال�ستثمار�ت �ملالية �خلارجية ب�سبب �لتغري يف �سعر �سرف �لعمالت �الأجنبية. وحيث �أن عمليات 
�ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة تتم بالريال �ل�سعودي وعمالت �أخرى، لذلك فاإن �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة معر�سة ملخاطر �أ�سعار �سرف �لعمالت �الأجنبية و�أن �أية تذبذبات كبرية غري 

متوقعة يف �أ�سعار �ل�سرف �سوف توؤثر �سلبًا على �الأد�ء �ملايل لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة.

كما �أن �رتفاع تكاليف �لتمويل، �سيعر�س �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة لتكبد تكاليف متويل عالية، �الأمر �لذي قد يوؤثر �سلبًا على ربحيتهما �مل�ستقبلية وقدرتها على �لوفاء و�سد�د 
�لتز�ماتها جتاه �جلهات �ملمولة.

كما �أن �رتفاع معدالت تكاليف �لتمويل �سو�ء �لثابتة �أو �ملتغرية )�أي �لتكاليف �لتي تتخذ من �سعر �القرت��س فيما بني �لبنوك �ل�سعودية �أ�سا�سًا الحت�سابه �أو ما يعرف بـ "�سايبور" 
)SIBOR( �أو �سعر �القرت��س فيما بني �لبنوك يف لندن �أو ما يعرف مبفهوم "اليبور" �أو )LIBOR( �لتي ت�ستحق للجهات �ملمولة لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �سوف توؤدي �إلى 

زيادة تكلفة �لتمويل �لذي حتتاجه �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة يف متويل �أعمالها، مما قد يوؤثر على معدالت ربحيتها ونتائجها �ملالية.

انخفاض الطلب وسعر السوق للمواد الحديدية نتيجة المنافسة من قبل مواد أخرى 2   2   2

باالألياف و�الألياف �لزجاجية و�لبال�ستيك  �ملقو�ة  �الأملنيوم و�خلر�سانة  �ملنتجات مثل  ت�ستخدم كبد�ئل يف ت�سنيع  �لتي قد  �ملو�د �الأخرى  �ملو�د مع  يتناف�س �حلديد كمادة من 
و�خل�سب �أو �أي مو�د �أخرى تطور م�ستقباًل. وقد تت�سبب �ملبادر�ت �لتنظيمية �لتي تو�سي با�ستخد�م هذه �ملو�د بداًل من �حلديد �سو�ء الأ�سباب بيئية �أو غريها، �أو �لتي تو�سي 
بتطوير بد�ئل �أخرى عن �ملو�د �حلديدية يف تخفي�س �لطلب و�سعر �ل�سوق للمنتجات �حلديدية ب�سكل كبري وبالتايل �نخفا�س �لتدفق �لنقدي لل�سركة وربحيتها. عالوة على ذلك، 
�أ�سعار �حلديد وميكن ��ستخد�مها  فقد تبدو تلك �ملو�د �لبديلة �أكرث جاذبية للم�ستهلكني من وجهة نظر توفريية حيث �أن بع�س هذه �ملو�د يتم تد�ولها باأ�سعار �أقل بكثري من 
يف نف�س �ملهام. وقد يخف�س وجود مثل هذه �ملناف�سة �لطلب للمو�د �حلديدية وبالتايل يخف�س �أ�سعارها �لذي �سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها 

ومركزها �ملايل.

رفع أسعار منتجات الطاقة يف المملكة 2   2   2

تعتمد �ل�سناعات �حلديدية ب�سكل �أ�سا�سي على منتجات �لطاقة، حيث تعتمد عمليات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �لت�سنيعية على �لديزل و�ملاء و�لكهرباء، وت�سكل تكاليف منتجات 
�لطاقة جزءً� كبريً� من تكلفة �الإنتاج. ويف ظل �نخفا�س �أ�سعار �لنفط �لعاملية و�لعجز �لناجت يف ميز�نية �ململكة، فقد �أ�سدر جمل�س �لوزر�ء قر�رً� بتاريخ 1437/03/17هـ )�ملو�فق 
2015/12/28م( يق�سي برفع �أ�سعار منتجات �لطاقة وتعرفة ��ستهالك �لكهرباء وت�سعرية بيع �ملياه يف �ململكة، وتتوقع �ل�سركة �أن ترتفع تكلفة �ملبيعات نتيجًة لذلك بن�سبة ت�سل 
�إلى 1% )و�لذي ميثل ما ن�سبته 5.3% من �سايف �الأرباح لعام 2015م(. �سيوؤدي رفع �أ�سعار منتجات �لطاقة و�ملياه و�لكهرباء و�أي زيادة جوهرية عليها يف �مل�ستقبل �إلى حتمل 
�ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة تكاليفًا �إ�سافية مما �سيوؤدي �إلى �لتاأثري �سلبًا على �أعمالهما ونتائج عملياتهما ومركزهما �ملايل )للمزيد من �ملعلومات حول تاأثري رفع �أ�سعار منتجات 

�لطاقة يف �ململكة على �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  6-4-5 "رفع �لدعم عن �أ�سعار �لطاقة" من هذه �لن�سرة(.

استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات عىل كيفية ممارسة الشركة لعملياتها 2   2   2

و�ل�سادر�ت  و�لو�رد�ت  و�لت�سفيات  بال�سر�ئب  تتعلق  �لتي  و�ل�سيا�سات  �الأنظمة  تلك  فيها  �ململكة مبا  و�ل�سيا�سات يف  �الأنظمة  تغيري  ملخاطر  �لتابعة  و�ل�سركة  �ل�سركة  تخ�سع 
و�لعمالت وحماية �لبيئة ومعايري �لعمل ومعايري �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية. وتظل �لبيئة �لتنظيمية و�لقانونية يف �ململكة �أقل �سمواًل مقارنة باملناطق �الأخرى وبالتايل فهي عر�سة 
للتغري�ت. لقد بد�أت �ململكة بتطبيق �سيا�سات جديدة مع تطور تلك �لبيئة �لتنظيمية و�لقانونية، وتعتقد �ل�سركة باأن �ململكة �ست�ستمر يف ذلك. فعلى �سبيل �ملثال، قامت وز�رة 
�لتجارة و�ل�سناعة بتطبيق قيود ومقايي�س على �لتجارة وذلك حلماية �مل�ستهلكني وتنظيم �الأ�سو�ق �لتجارية و�ل�سناعية ب�سكل �أف�سل. وتعد �لتكاليف �ملرتبطة باالمتثال لهذه 
�الأنظمة و�للو�ئح عالية. ونتيجة ملا �سبق، فقد يوؤدي ن�سوء �أنظمة ولو�ئح م�ستقبلية �حتمالية �أو وجود تغري�ت على �الأنظمة و�للو�ئح �حلالية �إلى زيادة �لنفقات وم�سروفات ر�أ�س 
�ملال و�لقيود على عمليات �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة �أو تعليقها. كما قد يعدل �أي تغيري لالأنظمة و�للو�ئح يف �ململكة طريقة ممار�سة �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة لعملياتها �لذي 

�سيكون له �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

صدور نظام الشركات الجديد 2   2   2

�أ�سدر جمل�س �لوزر�ء موؤخرً� نظام جديد لل�سركات )"نظام �ل�سركات �جلديد"( يحل حمل نظام �ل�سركات �حلايل، و�لذي �سيدخل حيز �لتنفيذ بعد )5( خم�سة �أ�سهر من 
تاريخ 1437/02/22هـ )�ملو�فق 2015/12/04م( وهو تاريخ ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية )�أم �لقرى(. ومن �ملمكن �أن يفر�س نظام �ل�سركات �جلديد بع�س �ملتطلبات �لنظامية 
�جلديدة �لتي يتوجب على �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة �لتقيد بها. وقد ي�ستلزم مثل هذ� �الأمر قيام �ل�سركة باتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لالمتثال ملثل هذه �ملتطلبات و�لتي ميكن 
�أن توؤثر على خطة �أعمالها �أو ت�ستغرق وقت طويل. كما �أفرد نظام �ل�سركات �جلديد عقوبات �أ�سد �سر�مة على خمالفة �أحكامه وقو�عد �الإلز�مية، وبالتايل فاإنه من �ملمكن �أن 

تتعر�س �ل�سركة �إلى مثل هذه �لعقوبات يف حال عدم �لتز�مها بها.     
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تأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية يف المملكة 2   2   2

تتم عمليات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة يف �ململكة و�لتي تعترب من �الأ�سو�ق �لنا�سئة حيث تتو�جد جميع ممتلكات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة فيها. وتخ�سع �سناعة �حلديد يف �ململكة 
باعتبارها �سوقًا نا�سئًا �إلى خماطر �أ�سد مما تخ�سع �إليه �ل�سناعة يف �الأ�سو�ق �ملتقدمة حيث تت�سمن هذه �ملخاطر يف بع�س �الأحيان خماطر �قت�سادية �سديدة. ويتوقع �أن يلعب 
دخل �لنفط دورً� هامًا يف خطط �ململكة �القت�سادية وتطويرها وذلك على �لرغم من ��ستمر�ر �ململكة يف تطبيق �سيا�سة �لتنويع لدعم م�ساهمات �لقطاعات �الأخرى على خالف 
قطاع �لنفط يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل. وبناًء على ذلك، فقد يوؤدي �أي �نخفا�س �إ�سايف يف �أ�سعار �لنفط و�لغاز �إلى تباطوؤ �أو �إعاقة خطط �سرف �ململكة �أو �حلكومة �إلى حد 
كبري مما يوؤثر ب�سكل �سلبي على �قت�ساد �ململكة �إجمااًل وعلى جميع �مل�ستويات �جلزئية من �قت�سادها. ووفقًا لذلك، فعلى �ملكتتبني �أن ميار�سو� عناية خا�سة عند تقييم خماطر 

�ل�سركات �لتي ت�ستثمر يف �الأ�سو�ق �لنا�سئة، ويجب �أن يقررو� باأنف�سهم عما �إذ� كان ��ستثمارهم مالئمًا يف �سوء تلك �ملخاطر.

تأثر عمليات الشركة وتوقعاتها إىل حد كبير بظروف االقتصاد المحيل والعالمي، والركود االقتصادي،  2   2   2
وعدم نمو االقتصاد المحيل والعالمي لمدة مطولة

تاريخيًا، تعد �سناعة �حلديد �إلى حد كبري من �ل�سناعات �لدورية �ملتاأثرة بالتذبذب يف �أد�ء �القت�ساد. ويرجع ذلك ب�سكل �أ�سا�سي �إلى �لطبيعة �لدورية لقطاعات �الأعمال 
�لتي ت�ستهلك �حلديد كقطاع �ل�سيار�ت و�الإن�ساء�ت و�الأدو�ت و�الآالت و�ملعد�ت و�لبنية �لتحتية وو�سائل �لنقل. وبالتايل، فريتبط �لطلب للمنتجات �حلديدية عامة بالتقلبات 
2008م-2009م و�الأزمة  �ملالية  �لكلي على منتجي �حلديد يف �لأعو�م  للركود �لقت�شادي  �ل�شلبية  و�لتاأثري�ت  �لعاملي. ويت�شح هذ� �لرتباط  �لكلية يف �لقت�شاد  �لقت�شادية 
�لظروف  ��شتمر�ر  ينتج  وقد  ت�شغيلية.  خ�شائر  ووجود  �لعو�ئد  يف  حاد  هبوط  �ملنتجني  من  �لكثري  �شجل  حيث  ب�شدة  �حلديد  منتجي  نتائج  تاأثرت  لقد  �لالحقة.  �لقت�شادية 
�لقت�شادية �ل�شعبة وركود �لقت�شاد �لعاملي �أو تباطوؤ �لنمو �أو �نحطاط �ملوقف �لقت�شادي يف �ملنطقة �نخفا�شًا يف �لطلب على �حلديد و�لذي �شيكون له �أثر �شلبي على توقعات 

�أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى  1   2   2

قد ت�سر �لكو�رث �لطبيعية �خلارجة عن �سيطرة �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �إلى حد كبري باملر�فق �الإنتاجية لل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة وبنيتها �لتحتية عامًة. وقد يوؤدي �أي �سرر 
ي�سيب مر�فق �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة �أو �أي من جممعاتها �الإنتاجية �الأ�سا�سية �أو ي�سيب �لعمال �سو�ء كان ب�سبب �لفي�سانات �أم �لزالزل �أم �لعو��سف �أم �أي كارثة طبيعية 
�أخرى �إلى تكبد تكاليف كبرية من قبل �ل�سركة �ملتاأثرة وذلك لت�سحيح �آثار تلك �لكو�رث، كما يوؤثر ب�سدة على قدرة �ل�سركة على ممار�سة عملياتها وبالتايل �لتقليل من نتائجها 
�لت�سغيلية �مل�ستقبلية. ويف حالة �إ�سر�ر �لكو�رث �لطبيعية مبر�فق �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة، ف�سوف يكون لذلك �أثر �سلبي على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها 

�ملايل.

المخاطر المتعلقة بأسهم االكتتاب 2   2

السيطرة من قبل المساهمين البائعين 1   2   2

بعد �النتهاء من �الكتتاب، �سيمتلك �مل�ساهمون �لبائعون جمتمعون ن�سبة ال تقل عن 70% من ر�أ�س مال �ل�سركة، وعليه �سيكون مبقدور �مل�ساهمني �لبائعني �لتاأثري يف جميع �الأمور 
و�لقر�ر�ت �لتي تتطلب مو�فقة �مل�ساهمني، مبا يف ذلك �نتخاب �أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�ملو�فقة و�مل�سادقة على عقود و�أن�سطة �ل�سركة �ملهمة و�لتعديالت �لتي قد تطر�أ على ر�أ�س 
مال �ل�سركة وبنود نظامها �الأ�سا�سي، ومن �ملمكن �أن ي�ستخدم ذلك بطريقة قد توؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل، مما 

�سيوؤثر بدوره �سلبًا على �لعو�ئد �ملتوقعة للمكتتبني، �أو يوؤدي �إلى خ�سارة �ملكتتبني جلزء من �أو لكامل ��ستثمارهم يف �ل�سركة.

عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة 2   2   2

ال يوجد حتى تاريخ هذه �لن�سرة �سوق عام لتد�ول �أ�سهم �ل�سركة. وال ميكن �إعطاء �أي تاأكيد ب�ساأن تطور �سوق نا�سط وم�ستمر لتد�ول �أ�سهم �ل�سركة بعد هذ� �الكتتاب. قد ال يدل 
�سعر �الكتتاب �ملقدم على �سعر �ل�سوق لالأ�سهم بعد تاريخ هذ� �الكتتاب. وعالوة على ذلك، فقد يتاأثر �سعر �الأ�سهم بعد تاريخ هذ� �الكتتاب بعدة تقلبات نتيجة لعو�مل منها:

�الختالفات يف �لنتائج �لت�سغيلية و�أد�ء �أن�سطة �ل�سركة. �

�لتطور�ت �لتنظيمية يف �الأ�سو�ق �مل�ستهدفة من قبل �ل�سركة حيث يكون لها تاأثري على �ل�سركة �أو عمالئها �أو مناف�سيها. �

�لتغري�ت يف �لتقدير�ت �ملالية من قبل حمللي �الأور�ق �ملالية. �

�لزيادة �أو �لنق�سان يف عدد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �الإد�رة �لعليا �أو �ملوظفني �الأ�سا�سيني. �

فقد�ن �أحد �لعمالء �لرئي�سيني �أو �أكرث. �

�أد�ء �القت�ساد �ل�سعودي و�لعاملي. �

�لتطور�ت �ملهمة يف �سيا�سات �ململكة �القت�سادية. �

�لتقلبات يف �أ�سو�ق �الأور�ق �ملالية �لعاملية و�ملحلية. �

�لتغري�ت يف �لعو�مل �القت�سادية و�لقانونية و�لتنظيمية )حمليًا ودوليًا( غري �ملتعلقة باأد�ء �ل�سركة كالركود �القت�سادي وفر�س عو�ئق على �الإجتار �أو عدمه وفر�س  �
�لعو�قب وغريها من �لعو�مل.

كثري من �لعو�مل �ملبينة �أعاله تقع خارج �سيطرة �ل�سركة، و�إن �أي تقلبات الأ�سعار �الأ�سهم نتيجة هذه �لعو�مل �ستوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج �ل�سركة �ملالية وتوقعاتها و�لقر�ر�ت 
�ال�ستثمارية للمكتتبني.
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 توزيع أرباح األسهم 2   2   2

يعتمد توزيع �أرباح �الأ�سهم يف �مل�ستقبل على عدة عو�مل، من بينها �لو�سع �ملايل و�الأرباح �مل�ستقبلية و�لتدفقات �لنقدية ومتطلبات ر�أ�س �ملال �لعامل وم�سروفات ر�أ�س �ملال وقبول 
�ملقر�سني و�أية عو�مل �أخرى ذ�ت �سلة.

وح�سب �تفاقية �لت�سهيالت �مل�سرفية �ملربمة بني كل من �ل�سركة و�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي يف 1436/11/09هـ )�ملو�فق 2015/08/24م(  يتوجب على �ل�سركة عدم توزيع 
�أرباح على �مل�ساهمني قبل ت�سديد �لقر�س �لقائم دون �حل�سول على �ملو�فقة �خلطية �مل�سبقة من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي.

بناًء عليه، ال ت�سمن �ل�سركة باأي �سكل من �الأ�سكال باأنها �ستملك �الأمو�ل �لكافية للتوزيع �أو �أنها �ستعلن عن �أرباح للم�ساهمني. يجب �أن ير�عي �ملكتتبني هذه �ملخاطر بعناية حيث 
�سيكون لها �أثر �سلبي على خططهم وم�ساريعهم �ال�ستثمارية )للمزيد من �لتفا�سيل عن �تفاقيات �لت�سهيالت �الئتمانية هذه، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-9-1 "�لت�سهيالت 

�ملمنوحة لل�سركة" من هذه �لن�سرة(.

طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال 2   2   2

قد حتتاج �ل�سركة، من وقت �إلى �آخر، �إلى زيادة ر�أ�س مالها بناء على متطلبات �أعمالها. وتت�سمن بع�س �لعو�مل �لتي قد تتطلب زيادة �ل�سركة لر�أ�س مالها �الآتي: )�أ( تو�سع 
ن�ساطات �ل�سركة مبا يفوق ما تتحمله ميز�نيتها، )ب( فر�س متطلبات �إ�سافية لر�أ�س �ملال نتيجة �سدور �أنظمة ولو�ئح جديدة، )ج( ��ستنفاذ ر�أ�س �ملال �حلايل ب�سكل بليغ نتيجة 
وجود خ�سائر ت�سغيلية غري متوقعة. وقد ال تتمكن �ل�سركة من زيادة ر�أ�س مالها يف �لوقت �لذي حتتاجه �أو بال�سكل �لذي يخدم م�سلحتها �أو م�سلحة �مل�ساهمني �حلاليني �الأمر 

�لذي �سياأثر �سلبًا على توقعات �أعمال �ل�سركة ونتائج عملياتها ومركزها �ملايل.

طرح أسهم جديدة يف المستقبل 2   2   2

قد يوؤدي طرح �ل�سركة الأي ح�س�س ملكية يف �مل�ستقبل، مبا يف ذلك �لطرح �الأويل، �إلى تخفي�س ن�سبة م�ساهمة �ملكتتبني يف �ل�سركة و�إلى تاأثري�ت �سلبية وجوهرية على �سعر تد�ول 
�الأ�سهم نتيجة طرح ح�س�س ملكية يف �مل�ستقبل �أو بيع �الأ�سهم من قبل م�ساهميها �لرئي�سيني. عالوة على ذلك، قد يوؤثر �أي �إدر�ك من قبل �ملكتتبني ملثل ذلك �لبيع �أو �لطرح على 

�سعر تد�ول �الأ�سهم. وبناًء على ذلك، فعلى �ملكتتبني �أن ير�عو� هذه �ملخاطر بعناية حيث �سيكون لها �أثر �سلبي على خططهم وم�ساريعهم �ال�ستثمارية. 
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معلومات عن السوق والقطاع. 2
عينت �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية �سركة �إير��س �ال�ست�سارية )ERAS( الإجر�ء در��سة �ل�سوق لتغطي جميع �لقطاعات �لتي تعمل فيها �ل�سركة على �ل�سعيد �ملحلي. ومت 

�حل�سول على جميع �ملعلومات من تقرير �ل�سوق �ملعد من قبل �سركة �إير��س �ال�ست�سارية، وتقرير موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي.

وجتدر �الإ�سارة �إلى �أن �سركة �إير��س �ال�ست�سارية تعترب من �أبرز �ل�سركات �لتي تعمل يف جمال تقدمي �ال�ست�سار�ت �ملهنية و�لعملية على م�ستوى �لعامل. وقد تاأ�س�ست �إير��س يف 
عام 1987م ومركزها �لرئي�سي يف لندن، �ململكة �ملتحدة ولها مكاتب يف �أغلب دول �لعامل. وقد �أعطت �سركة �إير��س �ال�ست�سارية مو�فقتها �خلطية على ��ستخد�م �لتقرير بال�سكل 
و�ل�سياق �لو�ردين يف هذه �لن�سرة ومل يتم �سحب هذه �ملو�فقة حتى تاريخ هذه �لن�سرة. ولي�س ل�سركة �إير��س �أو موظفيها �أو �أي من �أقربائهم �أو �سركاتها �لتابعة �أي م�سلحة من 

�أي نوع يف �ل�سركة و�سركاتها �لتابعة.

نظرة عامة عىل االقتصاد السعودي  1   2

على �لرغم من �لركود �القت�سادي �لعاملي �إال �أن �أد�ء �القت�ساد �ل�سعودي كان جيدً� من عام 2010م �إلى 2014م، حيث منا �لناجت �ملحلي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9.1% خالل 
تلك �لفرتة مدعومًا ب�سكل رئي�سي بارتفاع �أ�سعار �لنفط و�لذي �ساهم يف زيادة �الإنفاق �حلكومي على �لبنية �لتحتية، حيث كانت �مل�ساريع �ل�سخمة و�خلدمات �الجتماعية عاماًل 

م�ساهمًا رئي�سيًا يف �لنمو �مل�ستد�م. باالإ�سافة �إلى ت�سجيل �مليز�نية �لعامة للدولة فو�ئ�س ب�سكل م�ستمر، مما عزز يف تر�كم �الحتياطيات �لنقدية لدى �لدولة. 

ويف عام 2015م، �سجلت �مليز�نية �لعامة للدولة عجز مببلغ 326.2 مليار ريال متاأثرة بانخفا�س �أ�سعار �لنفط �لعاملية، وقد �رتفعت ن�سبة �لدين عام �إلى �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
من 2.0% يف عام 2014م �إلى 5.8% يف عام 2015م نتيجة لتو�سع �لدولة يف �إ�سد�ر �لدين ل�سد �لعجز �لناجت من �نخفا�س �أ�سعار �لنفط. 

كما جتدر �الإ�سارة باأن �أ�سعار �لنفط قد تر�جعت �إلى حو�يل 36 دوالر �أمريكي للربميل �لو�حد كما بتاريخ 1437/03/20هـ )�ملو�فق 2015/12/31م( بعد و�سولها �أكرث من 70 
دوالر �أمريكي للربميل وذلك قبل عام. �إذ� بقيت �أ�سعار �لنفط عند هذه �مل�ستويات �أو حدث مزيد من �النخفا�س، فاإن ذلك قد يكون له تاأثري �سلبي على معدل منو �لناجت �ملحلي 

�الإجمايل للمملكة. ولكن من �ملرجح �أن ت�ستفيد �حلكومة من �لفو�ئ�س �لنقدية �ملرت�كمة من �ل�سنو�ت �ل�سابقة لتخفف من حدة �الأثر �ل�سلبي على م�ستويات �الإنفاق.

المؤشرات المالية الرئيسية للمملكة العربية السعودية 1   1   2
جدول 8: املوؤ�ضرات املالية الرئي�ضية للمملكة العربية ال�ضعودية

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م املوؤ�ضرات الرئي�ضية

30.8 29.9 29.20 28.37 27.56 تقدير�ت عدد �ل�سكان )باملليون ن�سمة(

2798.4 2791.3 2752.3 2510.7 1975.5 �لناجت �ملحلي �الإجمايل �ال�سمي  )مليار ريال �سعودي(

%2.7 %3.5 %2.9 %3.7 %3.8 �لت�سخم )%(

288.43 507.91 617.9 594.5 250.3 �حل�ساب �جلاري )مليار ريال �سعودي(

%10.31 %18.2 %22.5 %23.7 %12.7 ن�سبة فائ�س �حل�ساب �جلاري للناجت �ملحلي �الإجمايل )%(

1044.37 1.156.4 1247.4 1117.8 741.6 �الإير�د�ت �لعامة �لفعلية )مليار ريال(

1109.9 976 873.3 826.7 653.9 �مل�سروفات �لعامة �لفعلية )مليار ريال( 

)65.54( 180.4 374.1 291.1 87.7 فائ�س/عجز �مليز�نية �لعامة للناجت �ملحلي �الإجمايل )مليار ريال(

%1.58 %2.15 %3.05 %5.4 %8.5 ن�سبة �لدين عام �إلى �لناجت �ملحلي �الإجمايل )%(

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

التركيبة السكانية 2   1   2

�رتفع �لنمو �ل�سكاين يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �لفرتة ما بني 2009م وحتى 2013م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 2.9%. يتكون �لهيكل �ل�سكاين يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
يف �أغلبه من �ل�سباب حيث يبلغ �أعمار �أكرث من ن�سف �لرتكيبة �ل�سكانية �أقل من 25 �سنة مما ي�سري �إلى منو متوقع يف �لطلب على �مل�ساكن حيث �أن �الجتاه �لدميوغر�يف لتكوين 

�أ�سرة �سيكون �لعامل �الأهم يف منو قطاع �الإ�سكان يف �ململكة.

14



خطط التنمية وتوجهات اإلنفاق عىل المشاريع 2   1   2

منذ �لركود �لعاملي يف عام 2009م �سهد �القت�ساد �ل�سعودي منوً� يف �لناجت �ملحّلي �الإجمايل �حلقيقي من 4.8% عام 2010م  �إلى 10% عام 2011م ولكنه �سهد �نخفا�سًا يف �لنمو 
بعدها بلغ 2.7% يف عام 2013م. كما �أن �لنمو مل يقت�سر فقط على عائد�ت �لنفط ومنو �الإنفاق �حلكومي، بل �أي�سًا على �أد�ء �لقطاع �خلا�س �إذ بلغ 8% يف عام 2011م مقارنًة 

بـ 5.6% عام 2010م ولكنه �سهد �نخفا�سًا يف �لنمو يف �ل�سنو�ت �لتالية حيث بلغ 6.0% ل�سنة 2012م و5.5% ل�سنة 2013م.

جدول 9: منو الناجت املحّلي الإجمايل الفعلي ح�ضب القطاع للفرتة 2010م-2014م:
2014م 2013م 2012م 2011م 2010م البند

%3.6 %3.8 %5.8 %8.6 %4.6 �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي

%5.7 %5.5 %6.0 %7.8 %5.6 �لناجت �ملحّلي �الإجمايل للقطاع �خلا�س

%3.7 %3.7 %5.5 %8.7 %6.5 �لناجت �ملحّلي �الإجمايل للقطاع �حلكومي

%1.7 %0.6- %5.7 %10.4 %0.9 �لناجت �ملحّلي �الإجمايل للقطاع �لنفطي

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

تركزت بر�مج �الإنفاق �لر�أ�سمالية للحكومة على قطاع �لبناء و�لت�سييد يف �ململكة، فعلى مدى �ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية، ز�د �الإنفاق عام على �مل�ساريع �لر�أ�سمالية من حو�يل 198 
مليار ريال يف عام 2010م �إلى 329 مليار ريال يف عام 2014م مبعدل منو �سنوي مركب %13.5.

جدول 10: الإنفاق الراأ�ضمايل عام يف الفرتة 2010م-2014م )مليون ريال(
معّدل النمو ال�ضنوي املرّكب 2014م 2013م 2012م 2011م 2010م  البند

%13.5 329.405 278.000 264.000 249.000 198.842 �الإنفاق �لر�أ�سمايل �لعام

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق 

ت�سّلط خطط �لتنمية �ل�سوء على بر�مج �الإنفاق �لر�أ�سمالية للحكومة. وتتوقع خطة �لتنمية �لتا�سعة �ملمتّدة من 2010م �إلى 2014م، �أن يزد�د �الإنفاق �لر�أ�سمايل بن�سبة %67 
مقارنة بخطة �لتنمية �لثامنة لي�سل �إلى 1.445 مليار ريال. حيث ز�دت �خلّطتان �الأخريتان �الإنفاق �لر�أ�سمايل ب�سكل كبري، مما يعك�س �لتز�م �حلكومة باحلفاظ على م�ستويات 
عالية من �لنمو غري �لنفطي، وبخلق فر�س �لعمل وحت�سني م�ستويات �ملعي�سة. وتركز �خلطة �لتا�سعة على حت�سني م�ستوى �ملعي�سة، وزيادة فر�س �لعمل، وحتقيق �لتو�زن يف �لتنمية 

�القت�سادية يف جميع �ملناطق، وتعزيز �لقدرة �لتناف�سية لالقت�ساد �لوطني، كما تهدف �أي�سًا �إلى �لتايل: 

تخ�سي�س 50% من �مليز�نية لتنمية �ملو�رد �لب�سرية، مبا يف ذلك �لتعليم و�لتدريب، مما يعزز هدف �ململكة نحو خلق جمتمع قائم على �ملعرفة. �

تخ�سي�س 19% من �مليز�نية للرعاية �ل�سحية و�لتنمية �الجتماعية. �

تخ�سي�س 15.8% من �مليز�نية لتنمية �ملو�رد �القت�سادية. �

تخ�سي�س 7.7% من �مليز�نية لتطوير �لنقل و�الت�ساالت. �

تخ�سي�س 7% من �مليز�نية للبلدية وخدمات �الإ�سكان. �

قطاع البناء والتشييد يف المملكة العربية السعودية 2   1   2

ي�سهد قطاع �لت�سييد و�لبناء طفرة من �الإنفاق �حلكومي خالل �الأعو�م من 2010م �إلى 2014م، ومن �ملتوقع �أن ي�سهد قطاع �لت�سييد و�لبناء �نخفا�س يف �الإنفاق �حلكومة ب�سكل 
ن�سبي عن ما كان عليه يف �الأعو�م �خلم�سة �ل�سابقة. 

وكان �لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة �ل�سعودية للكهرباء قد �أعلن يف مار�س من عام 2014م �سرف �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء �ل�سعودية 247 مليار ريال �سعودي على مدى �ل�سنو�ت 
�الأربع �ملقبلة �سمن �مل�ساريع �لر�أ�سمالية لل�سركة �ل�سعودية للكهرباء.

وميكن ت�سنيف �الأن�سطة يف قطاع �لبناء و�لت�سييد �ل�سعودي كما يلي:

قطاع �لبناء و�لت�سييد يف �ململكة. �

قطاع �الإ�سكان. �

�مل�ساريع �لعمالقة و�لرب�مج �حلكومية. �
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	داء قطاع البناء والتشييد السعودي	( 

حقق قطاع �لبناء و�لت�سييد منوً� بلغ 6.7% مقارنًة مع �لناجت �ملحلي �الإجمايل �إذ بلغ 3.6% وذلك يف عام 2014م.

جدول 11: الناجت املحّلي الإجمايل – اجتاه منو قطاع الإن�ضاء يف الفرتة 2010م-2014م
2014م 2013م 2012م 2011م 2010م  البند

%3.6 %2.7 %5.4 %10 %4.8 �لناجت �ملحلي �الإجمايل

%6.7 %7.8 %4.8 %9.9 %10.7 قطاع �لبناء و�لت�سييد

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

اإلسكان	( 

على مدى �ل�سنو�ت �لع�سرة �ملا�سية، ز�د �لنق�س يف �مل�ساكن باململكة ال �سّيما يف نطاق منخف�سي ومتو�سطي �لدخل، وذلك نتيجة جمموعة من �لعو�مل �أهمها:

�لرتكيز على �مل�ساريع �لعمالقة وو��سعة �لنطاق. �

منو قوي يف �لطلب على �مل�ساكن. �

قطاع �إن�ساء للم�ساكن يت�سم ب�سغر حجم �ل�سركات �لعاملة فيه. �

بطء تفعيل �الأنظمة و�لقو�عد لتمويل �لرهن �لعقاري. �

�إجر�ء�ت بطيئة من �سندوق �لتنمية �لعقارية. �

كجزء من عمل وز�رة �الإ�سكان على تطوير �ال�سرت�تيجية �لوطنية لالإ�سكان، مّت �إجر�ء تقييم و��سع �لنطاق لقطاع �الإ�سكان. وعلى هذ� �الأ�سا�س، ٌقدر يف نهاية عام 2011م و�سول 
�لنق�س يف �لوحد�ت �ل�سكنية �إلى ما ال يقل عن 300 �ألف وحدة، كما برزت �حلاجة ال�ستبد�ل ما ُيقدر بـ 80 �ألف وحدة. 

وهذ� يعني �حلاجة �إلى زيادة كبرية يف �إن�ساء �مل�ساكن لتلبية �لطلب �مل�ستقبلي وللبدء بتخفي�س �لعجز �حلايل. وُيقّدر �أن ي�سل �لطلب �ل�سنوي على �إن�ساء �مل�ساكن �إلى حو�يل 240 
�ألف وحدة �سنويًا على مدى �لعقد �ملقبل، حيث ت�سكل �لطلبات �جلديدة حو�يل 190 �ألف وحدة منها، �أما �لبقية فهي بحاجة �إلى �ال�ستبد�ل �أو �إعادة �إن�ساء.

وبالتو�زي مع جهود وز�رة �الإ�سكان يف هذ� �ملجال، �أعلنت �حلكومة �ل�سعودية يف عام 2011م عن برنامج الإن�ساء 500 �ألف منزل جديد بتكلفة 250 مليار ريال �سعودي. وكان من 
�ملقّرر بناء �أّول جمموعة من �ملنازل يف �إطار هذ� �لربنامج يف عام 2013م.

كما قد �أقرت �ململكة موؤخرً� ر�سوم على �الأر��سي �لبي�ساء و�لتي من �ملمكن �أن حتفز �مل�ستثمرين على تطوير �الأر��سي �جلديدة وتثبيط حيازتهم لالأر��سي ملدد طويلة يف �مل�ستقبل. 
�الأثر �القت�سادي ملثل هذه �ل�سيا�سة قد توؤدي خلف�س �أ�سعار �الأر��سي و�مل�ساكن ولكن لي�س بال�سرورة �إلى �نخفا�س هو�م�س ربح �ملطورين، حيث .ميكن حتديد حجم تاأثري هذه 

�لر�سوم �جلديدة عندما تعرف �لتفا�سيل �لكاملة للر�سوم �جلديدة. 

كما الأنظمة موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي �جلديدة ب�ساأن دفع 30% كدفعة مقدمة للتمويل �لعقاري يف �جتاه معاك�س لقر�ر �لر�سوم على �الر��سي �لبي�ساء، حيث �أن �رتفاع ن�سبة 
�لدفعة �ملقدمة تقلل من عدد �مل�سرتين �ملوؤهلني وتخف�س �لقدرة على �القرت��س بالرهن �لعقاري لهوؤالء �مل�سرتين. مما قد يوؤثر على �أ�سعار �لعقار�ت.

جدول 12: اإر�ضاءات مناق�ضات ال�ضعودية لالإ�ضكان يف الفرتة 2010م-2014م )مليار ريال �ضعودي(

2014م2013م2012م2011م2010مالبند

1412122410مناق�سات �الإ�سكان

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

المشاريع العمالقة والبرامج الحكومية	( 

�مل�ساريع �لعمالقة هي عدد من �مل�ساريع �ال�ستثمارية �لعامة و��سعة �لنطاق وقيد �الإن�ساء حاليًا. وفيما يلي موجز لرب�مج �الإنفاق �لرئي�سية:

تو�سعة �حلرمني �ل�سريفني. �

تطوير �لطرقات و�لبنية �لتحتية. �

�ملدن �القت�سادية �جلديدة. �

تطوير �ملطار�ت. �

تطوير �ل�سكك �حلديدية و�لنقل �لعام. �
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جدول 13: امل�ضاريع العمالقة يف اململكة العربية ال�ضعودية يف الفرتة 2010م-2014م )مليار ريال �ضعودي(
معدل النمو ال�ضنوي املركب 2014م2013م2012م2011م2010مالبند

-02030848�لنفط و�لغاز

-6.9%4044465330�لطاقة

14.4%788812�ملياه

-36.1%12351882�ل�سناعية

106%14152018�ل�سحة

-8.1%1412122410�الإ�سكان

69.9%3561012025�لنقل

17%812221615�لطرق

-02545166�لبرتوكيماويات

10.7%41011136�لتعليم

62.7%24101114�لتطوير �لعمر�ين

21.6%164083735�أخرى

19.9%107270235335221املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

نظرة عامة عىل سوق المنتجات الحديدية 2   2

تعافى ��ستهالك �حلديد ببطء بعد �لركود �القت�سادي �لعاملي، ولكن �ال�ستمر�ر بالتو�سع يف �لطاقة �الإنتاجية بوترية �أ�سرع من معدل منو �ال�ستهالك قلل من معدل ��ستخد�م 
�لطاقة �الإنتاجية، حيث �أ�سارت �إرن�ست ويونغ يف تقريرها للحديد �لعاملي 2014م �أن �أكرب تهديد لقطاع �حلديد هي �لطاقة �الإنتاجية �لفائ�سة، وخا�سة يف �لدول �ل�سناعية. 
وي�سري �لتقرير �إلى �أن 300 مليون طن من قدرة �إنتاج �سناعة �حلديد بحاجة �أن تغلق ب�سبب وجود فو�ئ�س �إنتاجية يف �لدول �ل�سناعية حتى حتقق �ل�سركات يف تلك �لدول هو�م�س 

ربح متكنها من �لنمو �مل�ستد�م، باالإ�سافة �إلى رفع معدل ��ستخد�م �لقدرة �الإنتاجية من �أقل من 80% �إلى �أكرث من %85.

ومن �أهم �لتحديات �لتي تو�جه �سناعة �حلديد:

�لطلب وتذبذب �الأ�سعار.  �

تغري منط �ال�ستهالك. �

�سل�سلة توريد معقدة. �

�رتفاع �ملناف�سة من �لو�رد�ت منخف�سة �لتكلفة. �

�حلاجة �إلى زيادة �الإنتاجية وكفاءة �لتكلفة. �

وعلى �لنقي�س من منو �لطلب �ملتباطئ لل�سناعة �لعاملية، �زد�د ��ستهالك �حلديد �ل�سعودي مبعدل 4.5% منو �سنوي مركب من عام 2008م و�إلى عام 2014م وذلك ب�سبب �رتفاع 
�أ�سعار �لنفط و�لذي �أدى بدوره �إلى قيام قامت �حلكومة باالإنفاق �لكبري على �لبنية �لتحتية و�الإن�ساء.

يغلب على �ل�سوق �ل�سعودي �ملنتجات �حلديدية �لطويلة )حديد �لت�سليح، هياكل فر�غية، و�أنابيب( و�لتي ت�سنع من �لكتل �حلديدية )بيلت( و�للفات �حلديدية.

وتت�سم �أ�سو�ق ت�سنيع �حلديد وحديد �لت�سليح باأنها �سديدة �ملناف�سة وعالية �حل�سا�سية لل�سعر، خا�سة يف جمال �أعمدة �الإنارة و�الأبر�ج �لكهربائية، وتتم هذه �مل�ساريع عن طريق 
�ملناق�سات �لعامة. وفيما يلي بع�س �لعو�مل �ملوؤثرة على �سناعة �حلديد:

تكلفة �ملو�د �الأولية. �

م�ستوى �خلدمة من حيث تو�سيل �لطلبات وجودة �ملنتج. �

�نخفا�س تكلفة �ملنتجات من �ل�سني، و�لهند، وتركيا وهي �لتي د�ئمًا ت�سكل مناف�سة كبرية للمنتجات �ملحلية. �
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ويو�سح �جلدول �لتايل متو�سط �أ�سعار �أهم �ملنتجات �حلديدية خالل �ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية ب�سكل ربع �سنوي.

جدول 14: متو�ضط اأ�ضعار اأهم املنتجات احلديدية خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية ب�ضكل ربع �ضنوي )دولر اأمريكي/طن(
2014م2013م2012م2011م2010ماملنتج

حديد 
�لت�سليح

2.441�لربع �الأول2.456�لربع �الأول2.790�لربع �الأول3.004�لربع �الأول2.156�لربع �الأول

2.374�لربع �لثاين2.366�لربع �لثاين2.663�لربع �لثاين3.038�لربع �لثاين2.318�لربع �لثاين

2.344�لربع �لثالث2.359�لربع �لثالث2.471�لربع �لثالث3.041�لربع �لثالث2.438�لربع �لثالث

2.205�لربع �لر�بع2.419�لربع �لر�بع2.445�لربع �لر�بع2.921�لربع �لر�بع2.528�لربع �لر�بع

�لكتل 
�حلديدية

1.984�لربع �الأول2.029�لربع �الأول2.288�لربع �الأول2.280�لربع �الأول1.571 �لربع �الأول

1.995�لربع �لثاين2.021�لربع �لثاين22.69�لربع �لثاين2.441�لربع �لثاين1.928�لربع �لثاين

2.18�لربع �لثالث1.954�لربع �لثالث2.153�لربع �لثالث2.494�لربع �لثالث1.901�لربع �لثالث

1.643�لربع �لر�بع1.939�لربع �لر�بع2.040�لربع �لر�بع2.419�لربع �لر�بع2.055�لربع �لر�بع

�حلديد 
�خلام

450�لربع �الأول555�لربع �الأول533�لربع �الأول671�لربع �الأول491�لربع �الأول

386�لربع �لثاين469�لربع �لثاين525�لربع �لثاين660�لربع �لثاين596�لربع �لثاين

338�لربع �لثالث499�لربع �لثالث420�لربع �لثالث660�لربع �لثالث514�لربع �لثالث

278�لربع �لر�بع506�لربع �لر�بع454�لربع �لر�بع529�لربع �لر�بع596�لربع �لر�بع

�حلديد 
�الإن�سائي

2.921�لربع �الأول3.015�لربع �الأول3.214�لربع �الأول3.428�لربع �الأول2.580�لربع �الأول

2.903�لربع �لثاين2.914�لربع �لثاين3.128�لربع �لثاين3.461�لربع �لثاين2.741�لربع �لثاين

2.846�لربع �لثالث2.835�لربع �لثالث2.959�لربع �لثالث3.465�لربع �لثالث2.861�لربع �لثالث

2.674�لربع �لر�بع2.884�لربع �لر�بع2.963�لربع �لر�بع3.345�لربع �لر�بع2.951�لربع �لر�بع

�ساجة 
�حلديد

2.760�لربع �الأول2.693�لربع �الأول3.248�لربع �الأول3.428�لربع �الأول2.528�لربع �الأول

2.794�لربع �لثاين2.265�لربع �لثاين3.139�لربع �لثاين3.780�لربع �لثاين2.786�لربع �لثاين

2.798�لربع �لثالث2.591�لربع �لثالث2.880�لربع �لثالث3.645�لربع �لثالث3.000�لربع �لثالث

2.629�لربع �لر�بع2.651�لربع �لر�بع2.670�لربع �لر�بع3.379�لربع �لر�بع3.000�لربع �لر�بع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

األعمال األساسية وأسواق المنتجات 2   2

يرتكز ن�شاط �ل�شركة و�ل�شركة �لتابعة على �ل�شوق �ملحلي و�لذي يتكون من خم�شة �أن�شطة: 

�أعمال �الأنابيب؛ تخت�س باإنتاج �لفو�رغ )�ملربعة و�لد�ئرية و�مل�ستطيلة( و�الأنابيب �حلديدية �مللحومة بجميع �أنو�عها.  �

�أعمال �الأعمدة �حلديدية؛ تخت�س باإنتاج �الأعمدة �حلديدية وملحقاتها �ملجلفنة بجميع �أنو�عها �مل�سلعة و�الأ�سطو�نية لت�سمل �أعمدة توزيع �لكهرباء، و�أعمدة �الإنارة،  �
و�سو�ري �الإنارة.

�أعمال �الأبر�ج �لكهربائية؛ تخت�س بت�سنيع �الأبر�ج �حلديدية �ملجلفنة بجميع �أنو�عها و�لتي ت�ستعمل يف جمال نقل �لطاقة �لكهربائية �لعالية و�لفائقة �جلهد حتى  �
380 كيلو فولت ويف جمال �الت�ساالت لتوزيع بث �إ�سار�ت �مليكروويف �خلا�سة باأجهزة �الت�ساالت �ملحمولة.

�أعمال �لهياكل �لفر�غية؛ تخت�س بت�سميم وت�سنيع وتوريد وتركيب �أنظمة �الأ�سقف �حلديدية من �لهياكل �لفر�غية بت�ساميمها �ملختلفة وفق متطلبات م�ساريع  �
�سة لال�ستخد�مات �لتجارية و�حلكومية، وبو�بات �لدخول �لرئي�سية. �لبناء، كما هو �حلال يف �ساحات �ملد�ر�س و�لفنادق و�ملالعب، و�ملباين �ملخ�سّ

حديد �لت�سليح؛ ت�سنيع ق�سبان حديد �لت�سليح �ملدرفل من �لكتل �حلديدية )بيلت(. �

سوق الفوارغ و األنابيب الحديدية 1   2   2

نظرة عامة عىل المنتج	( 

تتعدد ��ستخد�مات �لفو�رغ �حلديدية يف تطبيقات �سناعية وجتارية خمتلفة منها على �سبيل �ملثال: �الأعمال و�لرتكيبات �ملعدنية �ملعمارية مبا يف ذلك �الأبو�ب و�لنو�فذ، و�الأثاث 
�ملعدين، و�ل�شقالت، و�لالفتات �لإعالنية بينما ت�شتخدم �لأنابيب �حلديدية يف �شبكة �ملياه و �إطفاء �حلريق و�شبكة �لهو�ء �مل�شغوط يف �ملباين و �مل�شانع  حيث تهيمن �ل�شركة 

على ح�سة كبرية من �سوق �لفو�رغ �حلديدية يف �ل�سوق �ل�سعودي.
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الطلب	( 

منا �سوق �لفو�رغ و�الأنابيب �ل�سعودية مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 7.3% بني عامي 2010م و2014م، من 539 �ألف طن يف عام 2010م �إلى 714 �ألف يف عام 2014م، حيث 
بلغت �لطاقة �الإنتاجية �ال�ستيعابية يف هذ� �لقطاع ما يقارب 700 �ألف طن �سنويًا. وقد �زد�د �إنتاج �ل�سركة من �لفو�رغ مبعّدل منو �سنوي مرّكب ن�سبته 11.6% من 118 �ألف طن 

تها يف �سوق �لفو�رغ �ل�سعودية.  ح �جلدول �لتايل تطّور �إنتاج �ل�سركة وح�سّ يف عام 2010م �إلى 183 �ألف طن يف عام 2013م. ويو�سّ

ة ال�ضوقية لل�ضركة يف الفرتة 2010م -2014م  جدول 15: الطلب على الفوارغ ال�ضعودية واحل�ضّ
معدل النمو ال�ضنوي املرّكب2014م2013م2012م2011م2010ماألف طن

7.3%539592650680714�إجمايل  �لطلب على �لفو�رغ يف �ل�سعودية

11.6%118142150159183مبيعات �ل�سركة *

ة �ل�سوقية لل�سركة -25.6%23.4%23.1%24.0%21.9%�حل�سّ

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

* تت�سمن مبيعات �ل�سركة خملفات �لت�سنيع �ملعدنية بن�سبة ال تتجاوز %2

تحليل المنافسة كما يف 31 ديسمبر 2014م	( 

حتتل �ل�سركة �ملرتبة �الأولى من حيث �إنتاج �لفو�رغ �حلديدية بطاقة �إنتاجية ��ستيعابية بلغت 200.000 طن. وتتمحور مناف�سة �ل�سركة يف قطاع �لفو�رغ �حلديدية يف عالقة 
�ل�سركة مع �لعمالء وذلك ب�سبب قلة �لفروق �ل�سعرية يف تكلفة �ملو�د �الأولية. وتتميز �ل�سركة بعالقتها مع عمالئها من حيث �جلودة و�خلدمة للمنتجات �لتي تقدمها و�لذي �نعك�س 

على منوها يف هذ� �لقطاع خالل �ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية.

جدول 16: حتليل املناف�ضة ل�ضوق الفوارغ والأنابيب احلديدية كما يف 31 دي�ضمرب 2014م
الأنابيب والفوارغ

ال�ضركة

الطاقة الإنتاجية 
�ضنوياً )طن(

قطاع ال�ضوقال�ضوقموقع امل�ضنع

الفوارغ
داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

ت�ضديرحملي
املرافق 
اخلدمية

الغاز 
والنفط

املقاولت
ال�ضناعة 
وغريها

200.000ü-ü---üü�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

150.000ü-ü---üü�سركة بغلف

125.000ü-ü---üü�سركة �مل�سرييعي لل�سناعات �ملعدنية

72.000ü-ü-ü-üü�سركة حديد �جلزيرة

70.800ü-ü-ü-üüحديد �لر�جحي

45.000ü-ü-ü-üü�سركات �أخرى

�سركة �مل�سنع �ل�سعودي لت�سنيع �الأ�سكال 
�حلديدية �ملدرفلة

40.000ü-ü--üü

--------702.800املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

الحصة السوقية للمنافسيند( 

يربز �جلدول �أدناه �ملناف�سني �لرئي�سيني يف �سوق �لفو�رغ �حلديدية وح�س�سهم �ل�سوقية لعام 2014م .

جدول 17: احل�ضة ال�ضوقية يف �ضوق الفوارغ احلديدية يف عام 2014م
احل�ضة ال�ضوقيةا�ضم ال�ضركة

23%�لو�رد�ت*

26%�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

15%�سركة بغلف

13%�سركة �مل�سرييعي لل�سناعات �ملعدنية 

7%حديد �لر�جحي

7%�سركة حديد �جلزيرة

5%�سركات �أخرى

4%�سركة �مل�سنع �ل�سعودي لت�سنيع �الأ�سكال �حلديدية �ملدرفلة

100%املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

*متثل �إجمايل �لو�رد�ت لل�سوق �ملحلي من �لفو�رغ �حلديدية
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سوق األعمدة الحديدية 2   2   2

نظرة عامة عىل المنتج	( 

ميكن تق�سيم �سوق �الأعمدة �حلديدية �إلى قطاع توزيع �لطاقة وقطاع �الإنارة. حيث ي�سكل قطاع �أعمدة �الإنارة �أحد م�ستلزمات جميع �الأحياء �جلديدة و�لتي ت�سم �لطرق و�ل�سو�رع 
�لعامة و�خلا�سة باملجمعات �ل�سكنية و�لتجارية باالإ�سافة �إلى �ملو�قع �ل�سناعية �لتي تتطلب �أعمدة �الإنارة.

الطلب	( 

ُيقّدر �لطلب �ل�سعودي على �أعمدة �لتوزيع و�أعمدة �الإنارة على �أ�سا�س �ملناق�سات �لعامة و�مل�ساريع �ملطروحة من قبل �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء و�لبلديات ووز�رة �ملو��سالت 
و�لقطاع �خلا�س، وقد و�سحت خطط �الإنفاق �لر�أ�سمايل لل�سركة �ل�سعودية للكهرباء يف �ململكة �زدياد �لطلب على هذه �ملنتجات. بلغ منو �إجمايل �لطلب �ل�سعودي على �الأعمدة 
�حلديدية معدل منو �سنوي مركب ن�سبته 17.7% بني عامي 2010م و2014م، من 110 طن يف عام 2010م �إلى 211 طن يف عام 2014م. وكانت �أعد�د �أعمدة �لتوزيع يف عام 
2014م �أعلى بكثري مقارنة بالعام �ل�سابق )123 �ألف طن يف عام 2014م مقارنة بـ 106 �ألف طن يف عام 2013م(. ويعد قطاع �أعمدة �الإنارة �أكرب حجمًا من حيث �لطلب من 

قطاع �أعمدة �لتوزيع، ولكن يف عام 2014م، بلغ حجم �لطلب على قطاع �أعمدة �الإنارة حو�يل 88 �ألف طن مقارنة مع 123 �ألف طن لقطاع �أعمدة �لتوزيع. 

تها يف �سوق �الأعمدة حمليًا. ويو�سح �جلدول �لتايل تطّور �إنتاج �ل�سركة وح�سّ

ة ال�ضوقية لل�ضركة يف الفرتة 2010م- 2014م جدول 18: الطلب على الأعمدة بال�ضوق ال�ضعودي واحل�ضّ
معّدل النمو ال�ضنوي املرّكب2014م2013م2012م2011م2010ماألف طن

17.7%110120143191211�إجمايل �لطلب على �الأعمدة يف �ل�سعودية 

15%2021243035مبيعات �ل�سركة*

ة �ل�سوقية لل�سركة -16.6%15.7%**16.8%17.5%18.2%�حل�سّ

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

* تت�سمن مبيعات �ل�سركة خملفات �لت�سنيع �ملعدنية بن�سبة ال تتجاوز %5

** تتاأثر كمية �ملبيعات و�حل�سة �ل�سوقية لل�سركة باملزيج �لبيعي للمنتجات و�لطاقة �الإنتاجية للم�سنع ون�سبة ��ستغاللها )�أي بعدد وحد�ت �ملنتج م�سروبًا بوزن �ملنتج، حيث يرت�وح وزن �ملنتج بني 100 كغم �لى 500 كغم للعمود(. وعليه تكون 
ح�سة �ل�سركة متذبذبة. ونظرً� لنمو �ل�سوق وثبات �لطاقة �الإنتاجية لل�سركة لالأعو�م 2010م �إلى مار�س 2014م، فقد �نخف�ست ح�سة �ل�سركة �ل�سوقية خالل �لفرتة ما بني 2010م-2013م، وقد مت ت�سغيل �لتو�سعة يف 2014/04/01م مما 

رفع طاقة �ل�سركة �الإنتاجية لتتما�سى مع �لزيادة يف حجم �لطلب بال�سوق.

تحليل المنافسة كما يف 31 ديسمبر 2014م	( 

حتتل �ل�سركة �ملرتبة �لثانية من حيث �إنتاج �الأعمدة بطاقة �إنتاجية ت�سميمية بلغت 50 �ألف طن �سنويًا.

جدول 19: حتليل املناف�ضة ل�ضوق الأعمدة كما يف 31 دي�ضمرب 2014م
الأعمدة احلديدية

ال�ضركة

الطاقة الإنتاجية 
�ضنوياً )طن(

قطاع ال�ضوقال�ضوقموقع امل�ضنع

الأعمدة
داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

ت�ضديرحملي
املرافق 
اخلدمية

الغاز 
والنفط

املقاولت
ال�ضناعة 
وغريها

90.000üüüüüüüü�سركة �لبابطني

50.000ü-ü-üüüü�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

25.000ü-ü-üüüü�سركة �أوميغا

25.000ü-ü-üüüü�ل�سعودية للطاقة

�ل�سركة �لوطنية �ملحدودة للجلفنة و�الأعمدة 
�حلديدية )غلفانكو(

22.000ü-ü-üüüü

22.000ü-ü-üüüü�سركة �حلد�دة

--------229.000املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق
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الحصة السوقية للمنافسيند( 

ويربز �جلدول �أدناه �ملناف�سني �لرئي�سيني لالأعمدة وح�س�سهم �ل�سوقية لعام 2014م .

جدول 20: احل�ضة يف �ضوق الأعمدة يف عام 2014م
احل�ضة ال�ضوقيةا�ضم ال�ضركة

39%�سركة �لبابطني

17%�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

10%�سركة �أوميغا

10%�ل�سعودية للطاقة

9%�ل�سركة �لوطنية �ملحدودة للجلفنة و�الأعمدة �حلديدية )غلفانكو(

9%�سركة �حلد�دة

6%�لو�رد�ت*

100%املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

*متثل �إجمايل �لو�رد�ت لل�سوق �ملحلي من �الأعمدة �حلديدية

سوق األبراج الكهربائية 2   2   2

نظرة عامة عىل المنتج	( 

تقوم �ل�شركة باإنتاج �لأبر�ج �لكهربائية وذلك بت�شميم وت�شنيع �لأبر�ج �حلديدية �ملجلفنة �لالزمة خلطوط نقل �لطاقة �لكهربائية و�أبر�ج �لت�شالت.

الطلب	( 

منا �سوق �الأبر�ج مبعدل منو �سنوي مرّكب ن�سبته 13.1% يف �لفرتة بني 2010م و2014م، من 145 �ألف طن يف عام 2010م �إلى 237 �ألف طن يف عام 2014م .كما منت �حل�سة 
تها يف �سوق �الأبر�ج �ل�سعودية. ح �جلدول �لتايل تطّور مبيعات �ل�سركة وح�سّ �ل�سوقية لل�سركة من 1.7% يف عام 2010م �إلى 16.8% يف عام 2014م ويو�سّ

ة ال�ضوقية لل�ضركة يف الفرتة 2010م-2014م جدول 21: الطلب على الأبراج بال�ضوق ال�ضعودي واحل�ضّ

معّدل النمو ال�ضنوي املرّكب 2010م-2014م2014م2013م2012م2011م2010ماألف طن

13.1%145159207216237�إجمايل �لطلب على �أبر�ج �ل�سعودية

98.7%2.54.4152639مبيعات  �ل�سركة �لفعلية*

ة �ل�سوقية لل�سركة -16.8%12.0%7.2%2.8%1.7%�حل�سّ

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

* تت�سمن مبيعات �ل�سركة خملفات �لت�سنيع �ملعدنية بن�سبة ال تتجاوز %5

تحليل المنافسة كما يف 31 ديسمبر 2014م	( 

حتتل �ل�سركة �ملرتبة �خلام�سة من حيث �لطاقة �الإنتاجية �لت�سميمية و�ملقدرة بـ 50 �ألف طن �سنويًا.

جدول 22: حتليل املناف�ضة ل�ضوق الأبراج كما يف 31 دي�ضمرب 2014م
الأبراج الكهربائية

ال�ضركة

الطاقة الإنتاجية 
�ضنوياً )طن(

قطاع ال�ضوقال�ضوقموقع امل�ضنع

الأبراج
داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

املقاولتالت�ضالتالكهرباءت�ضديرحملي
ال�ضناعة 
وغريها

--50.000ü-üüüü�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

--90.000üüüüüü�سركة �لبابطني للطاقة و�الت�ساالت

--55.000ü-üüüü�ل�سركة �لعربية �لدولية لالإن�ساء�ت �حلديدية

---45.000ü-üüü�سركة �لز�مل للحديد �لقاب�سة �ملحدودة

--50.000ü-üüüü�سركة �حلد�دة

--------290.000املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق
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الحصة السوقية للمنافسيند( 

ويربز �جلدول �أدناه �ملناف�سني �لرئي�سيني يف �ل�سوق وح�س�سهم �ل�سوقية يف �سوق �الأبر�ج لعام 2014م .

ة ال�ضوقية يف �ضوق الأبراج يف عام 2014م  جدول 23: احل�ضّ
احل�ضة ال�ضوقيةا�ضم ال�ضركة

22%�ل�سركة �لعربية �لدولية لالإن�ساء�ت �حلديدية

21%�سركة �لبابطني للطاقة و�الت�ساالت

19%�سركة �حلد�دة

18%�سركة �لز�مل للحديد �لقاب�سة �ملحدودة

17%�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

4%�لو�رد�ت*

100%املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

*متثل �إجمايل �لو�رد�ت لل�سوق �ملحلي من �الأبر�ج �لكهربائية

 سوق الهياكل الفراغية 2   2   2

نظرة عامة عىل المنتج	( 

�س الأغر��س معّينة غالبًا للم�ساريع �ملتخ�س�سة و�لتي ي�سعب تقدير حجم �لطلب عليها. ومن �أهم ما مييز منتجات �لهياكل �لفر�غية  يت�سم �سوق �لهياكل �لفر�غية باأّنه خم�سّ
�سرعة �لرتكيب و�نخفا�س �لتكلفة باالإ�سافة �إلى �إمكانية تغطية �الأ�سقف للم�ساحات �ملفتوحة بدون عو�ئق.

تحليل المنافسة كما يف 31 ديسمبر 2014م	( 

يقارن �جلدول �لتايل �ل�سركة ب�سركات �أخرى يف جمال �سناعة �لهياكل �لفر�غية.

جدول 24: حتليل املناف�ضة ل�ضوق الهياكل الفراغية كما يف 31 دي�ضمرب 2014م
الهياكل الفراغية

ال�ضركة

قطاع ال�ضوقال�ضوقموقع امل�ضنع

ت�ضديرحمليخارج اململكةداخل اململكة
املرافق 
اخلدمية

ال�ضناعيةاملقاولتالنفط والغاز

ü-ü---üü�سركة �لر�فد لل�سناعات �حلديدية

ü-ü---üü�سركة برزما

ü-ü--üü-�سركة كي �سبان – تركيا 

ü-ü---üü�سركة �لرنج�س

ü-ü--üü-�سركة �إت�س زكان – تركيا 

ü-ü---üü�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق
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سوق حديد التسليح  2   2   2

نظرة عامة عىل المنتج	( 

تقوم �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية من خالل �سركتها �لتابعة �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح باإنتاج وجتارة �جلملة و�لتجزئة يف حديد �لت�سليح، و�لذي يعترب من �أهم �ملو�د 
�مل�ستخدمة يف عمليات �لبناء و�لت�سييد، و�أكرب �أ�سو�ق �ململكة يف �ملنتجات �حلديدية.

الطلب	( 

منا �إجمايل �لطلب على �حلديد على مدى �ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية باململكة �لعربية �ل�سعودية مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 3.7% مع منو �إنتاج �ل�سركة �لفعلي مبعدل منو 
�سنوي مركب بلغت ن�سبته 13.6% خالل �لفرتة نف�سها.

جدول 25: الطلب على حديد الت�ضليح ال�ضعودي يف الفرتة 2010م-2014م
معدل النمو ال�ضنوي املرّكب2014م2013م2012م2011م2010ممليون طن

3.7%7.78.08.58.98.9�إجمايل �لطلب على حديد �لت�سليح �ل�سعودية

13.6%0.30.30.40.40.5�إنتاج �ل�سركة �لفعلي *

ة �ل�سوقية لل�سركة -5.2%4.5%4.7%3.8%3.9%�حل�سّ

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

* تت�سمن مبيعات �ل�سركة خملفات �لت�سنيع �ملعدنية بن�سبة ال تتجاوز %2

منا حجم �سوق حديد �لت�سليح مبعّدل منو �سنوي مركب ن�سبته 3.7% من 7.7 مليون طن يف عام 2010م �إلى 8.9 مليون طن يف عام 2014م. ومبا �أّن ��ستخد�م حديد �لت�سليح 
يعتمد بدرجة كبرية على م�ساريع �الإن�ساء، فاإّن منو �سوقه يعك�س �أثر �مل�ساريع �لعمالقة وغريها من �أن�سطة �الإن�ساء�ت على طلب هذ� �ملنتج. 

تحليل المنافسة كما يف 31 ديسمبر 2014م	( 

يقارن �جلدول �لتايل �ل�سركة ب�سركات �أخرى يف جمال �سناعة حديد �لت�سليح.

جدول 26: حديد الت�ضليح، حتليل املناف�ضة كما يف 31 دي�ضمرب 2014م
حديد الت�ضليح

ال�ضركة

الطاقة الإنتاجية 
�ضنوياً )طن(

قطاع ال�ضوقال�ضوقموقع امل�ضنع

حديد الت�ضليح
داخل 
اململكة

خارج 
اململكة

ت�ضديرحملي
املرافق 
اخلدمية

النفط 
والغاز

املقاولت
ال�ضناعة 
وغريها

4.000.000ü-üüüüüü�سابك

�سركة �التفاق لل�سناعات �حلديدية 
)�لطويرقي(

3.000.000ü-üüüüüü

2.000.000ü-üüüüüüحديد �لر�جحي

1.000.000ü-üüüüüü�سركة حديد �جلنوب

�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح )�ل�سركة 
�لتابعة(

600.000ü-ü-üüüü

500.000ü-üüüüüü�سركة �الحتاد

)BSC + RSC( 300.000جمموعة �سعودي بن الدنü-ü-üüüü

300.000ü-ü-üüüüم�سنع �لعا�سمة للمنتجات �حلديدية

400.000üüü-üüüü�أخرى

--------12.100.000املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق
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الحصة السوقية للمنافسيند( 

يربز �جلدول �أدناه �ملناف�سني �لرئي�سيني يف �ل�سوق وح�س�سهم �ل�سوقية يف �سوق حديد �لت�سليح لعام 2014م .

ة يف �ضوق حديد الت�ضليح يف عام 2014م جدول 27: احل�ضّ
احل�ضة ال�ضوقيةا�ضم ال�ضركة

33%�ل�سركة �ل�سعودية لل�سناعات �الأ�سا�سية )�سابك(

24%�سركة �التفاق لل�سناعات �حلديدية

16%حديد �لر�جحي

8%�سركة حديد �جلنوب

5%�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح )�ل�سركة �لتابعة(

4%�الحتاد

3%جمموعة بن الدن �ل�سعودية

2%�سركات �أخرى

2%م�سنع �لعا�سمة للمنتجات �حلديدية

3%�لو�رد�ت*

100%املجموع

�مل�سدر: تقرير �ل�سوق

*متثل �إجمايل �لو�رد�ت لل�سوق �ملحلي من حديد �لت�سليح
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 الشركة  والشركة التابعة. 2
يو�سح �لر�سم �لبياين �لتايل �لهيكل �لتنظيمي �حلايل لل�سركة )مبا فيها وحد�ت �الأعمال( و�ل�سركة �لتابعة بالكامل:

 �ضكل 1: الهيكل التنظيمي لل�ضركة وال�ضركة التابعة

%72^5  á«µ∏ŸG áÑ°ùf

Éæ¡ŸG ácô°T
ájQÉéàdG

Ö«HÉfC’G ∫ÉªYCG IóMh
( ΩÉeódGh IóL »Yôa )

á«æHC’G ∫ÉªYCG IóMh
( IóL ´ôa ) ájójó◊G

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

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

QOÉ≤dGóÑY ácô°T
√O’hCGh Üó«¡ŸG

πé©ŸG ácô°T
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d

ËôµdGóÑY
πé©ŸG óªM

ˆGóÑY ¢VÉjQ
¿É«fƒHCG

¿GRƒØdG ácô°T
á°†HÉ≤dG

í«∏°ùàdG ójó◊ áeÉª«dG ácô°T

í«∏°ùàdG ójóM ™æ°üe
( ™Ñæj ´ôa )

áeÉª«dG ácô°T
ájójó◊G äÉYÉæ°ü∏d

øH ìÓ°U
ó°TGôdG ó°TGQ

õjõ©dGóÑY
Éæ¡ŸG ˆGóÑY

º«gGôHEG
Éæ¡ŸG ˆGóÑY

Éæ¡e
Éæ¡ŸG ˆGóÑY

øH óªfi
»Ñ«gƒdG »∏Y

øH ø°ùëŸGóÑY
ó°TGôdG ó°TGQ

ó°TGQ ácô°T
ó°TGôdG øªMôdGóÑY

√O’hCGh

م  لكية الشركة والشركة التابعة 1   2

ل محة عن ملكية الشركة 1   1   2

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 1010070794 وتاريخ 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 1491 بتاريخ 1427/05/30هـ )�ملو�فق 2006/06/26م(، ومت ت�سجيل 
�ل�سركة بنف�س �ال�سم ورقم �ل�سجل �لتجاري وفقًا 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 طوليًا )�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:

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 . 1
�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(.. 2

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(.. 3

وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية ولها م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية يف جدة �فتتح بتاريخ 1416/09/10هـ )�ملو�فق 1996/01/31م(.. 4

�ألف �سهمًا عاديًا مدفوع  �إلى )50.800.000( خم�سني مليون وثمامنائة  �ل�سركة �حلايل )508.000.000( خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي مق�سم  ر�أ�س مال  ويبلغ 
بالكامل بقيمة ��سمية )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد.
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ويو�سح �جلدول �لتايل ن�سب ملكية �مل�ساهمني �لبائعني قبل وبعد عملية �الكتتاب باالأ�سهم: 

جدول 28: ن�ضب ملكية امل�ضاهمني البائعني قبل وبعد عملية الكتتاب بالأ�ضهم

امل�ضاهمون

بعد الكتتابقبل الكتتاب

الن�ضبةعدد الأ�ضهم*
راأ�س املال 

الن�ضبةعدد الأ�ضهم*)بالريال ال�ضعودي(
راأ�س املال

)بالريال ال�ضعودي(

16.9386.009.610%24.19122.888.1608.600.961%12.288.816�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

16.9386.009.610%24.19122.888.1608.600.961%12.288.816�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده 

11.1156.384.090%15.8680.560.0205.638.409%8.056.002�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

6.7734.403.840%9.6849.155.2603.440.384%4.915.526�سركة �ملهنا �لتجارية

5.8329.625.560%8.3342.328.1502.962.556%4.232.815عبد�لكرمي حمد �ملعجل

3.3817.201.930%4.8424.577.6401.720.193%2.457.764عبد�لعزيز عبد�هلل �ملهنا

3.3817.201.920%4.8424.577.6301.720.192%2.457.763�إبر�هيم عبد�هلل �ملهناء

3.3817.201.920%4.8424.577.6301.720.192%2.457.763مهنا عبد�هلل �ملهنا

2.2711.511.520%3.2416.447.3501.151.152%1.644.735ريا�س عبد�هلل �أبو نيان

30152.450.000%15.245.000---اجلمهور

100508.000.000%100508.000.00050.800.000%50.800.000الإجمايل 

�مل�سدر: �ل�سركة

*وت�سمل تلك �الأ�سهم �أ�سهم �سمان ع�سوية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لتي مت تخ�سي�سها من قبل �مل�ساهمني �لبائعني لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلاليني )ما عد� حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز(.

مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال 2   1   2

فيما يلي عر�س للتغري�ت �لتي طر�أت على ر�أ�س مال �ل�سركة:

بد�أت �ل�سركة يف عام 1989م بر�أ�س مال مقد�ره )5.100.000( خم�سة ماليني ومائة �ألف ريال �سعودي مق�سم �إلى )51.000( و�حد وخم�سني �ألف ح�سة نقدية . 1
قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال �سعودي، ومق�سمة بني �ل�سركاء �ملوؤ�س�سني كما يلي: 

جدول 29: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 1989م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل 

) ريال �ضعودي(
قيمة احل�ضة الواحدة 

)ريال �ضعودي(
عدد احل�ض�س املالك

- %31.00 1.581.000 100 15.810 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %23.00 1.173.000 100 11.730 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %23.00 1.173.000 100 11.730 عبد�لقادر عبد�ملح�سن �ملهيدب

- %15.00 765.000 100 7.650 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %8.00 408.000 100 4.080 عبد�لكرمي حمد �ملعجل

- %100 5.100.000 - 51.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

تنازل . 2 كما  �ل�سركة  ح�س�س  من  ح�سة  �ألف  ع�سر  خم�سة   )15.000( ب�سر�ء  �أبونيان  ر��سد  عبد�هلل  قام  1992/11/18م(،  )�ملو�فق  1413/05/23هـ  بتاريخ 
عبد�لقادر �ملهيدب عن كامل ح�سته ل�سالح �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده، وقرر �ل�سركاء يف �ل�سركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى )15.000.000( خم�سة ع�سر 
مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )150.000( مائة وخم�سني �ألف ح�سة نقدية مت�ساوية �لقيمة، قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال �سعودي للح�سة �لو�حدة، ومت 
��ستيفاء �لزيادة بتحويل مبلغ )9.900.000( ت�سعة ماليني وت�سعمائة �ألف ريال من ح�سابات �ل�سركاء �جلارية، وقد وزعت �حل�س�س بني �ل�سركاء �إثر ذلك على 

�لنحو �لتايل:
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جدول 30: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 1992م

مالحظات ن�ضبة امللكية الإجمايل )ريال �ضعودي(
قيمة احل�ضة الواحدة 

)ريال �ضعودي(
عدد احل�ض�س املالك

- %22.50 3.375.000 100 33.750 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %22.50 3.375.000 100 33.750 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

تنازل عبد�لقادر 
�ملهيدب عن كامل 

ح�سته

%22.50 3.375.000 100 33.750 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %14.75 2.212.500 100 22.125 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %7.75 1.162.500 100 11.625 عبد�لكرمي حمد �ملعجل

دخول عبد�هلل ر��سد 
�أبونيان

%10.00 1.500.000 100 15.000 عبد�هلل ر��سد �أبونيان

- %100 15.000.000 - 150.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

بتاريخ 1414/07/19هـ )�ملو�فق 1994/01/01م(، قرر �ل�سركاء يف �ل�سركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى )35.000.000( خم�سة وثالثني مليون ريال �سعودي مق�سم . 3
�إلى )350.000( ثالثمائة وخم�سني �ألف ح�سة نقدية مت�ساوية �لقيمة، قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال �سعودي للح�سة �لو�حدة، ومت ��ستيفاء �لزيادة �لبالغ 
قدرها )20.000.000( ع�سرون مليون ريال من �الأرباح �ملبقاة لل�سركة مبقد�ر )15.000.000( خم�سة ع�سر مليون ريال �سعودي ور�سملة قر�س �ل�سركاء مبقد�ر 

)5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي. وقد وزعت �حل�س�س بني �ل�سركاء على �لنحو �لتايل:

جدول 31: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 1994م

مالحظات ن�ضبة امللكية الإجمايل )ريال �ضعودي(
قيمة احل�ضة الواحدة 

)ريال �ضعودي(
عدد احل�ض�س املالك

- %22.50 7.875.000 100 78.750 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %22.50 7.875.000 100 78.750 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %22.50 7.875.000 100 78.750 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %14.75 5.162.500 100 51.625 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %7.75 2.712.500 100 27.125 عبد�لكرمي حمد �ملعجل

- %10.00 3.500.000 100 35.000 عبد�هلل ر��سد �أبونيان

- %100 35.000.000 - 350.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

بتاريخ 1424/02/25هـ )�ملو�فق 2003/04/28م(، تنازل ورثة عبد�هلل ر��سد �أبونيان عن كامل ح�س�سهم ل�سالح كل من �سعد عبد�هلل �أبونيان، وريا�س عبد�هلل . 4
�أبونيان، و�سركة �إبر�هيم �أبونيان و�إخو�نه، وقد مت توزيع �حل�س�س يف �ل�سركة كما يلي:

جدول 32: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 2003م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة احل�ضة الواحدة

)ريال �ضعودي(
عدد احل�ض�س املالك

- %22.50 7.875.000 100 78.750 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %22.50 7.875.000 100 78.750 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %22.50 7.875.000 100 78.750 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %14.75 5.162.500 100 51.625 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %7.75 3.712.500 100 27.125 عبد�لكرمي حمد �ملعجل

�إرث عبد�هلل ر��سد �أبونيان %0.80 378.400 100 2.784 �سعد عبد�هلل �أبونيان

�إرث عبد�هلل ر��سد �أبونيان %3.01 1.054.000 100 10.540 ريا�س عبد�هلل �أبونيان

�إرث عبد�هلل ر��سد �أبونيان %6.19 2.167.600 100 21.676 �سركة �إبر�هيم �أبونيان و�إخو�نه

- %100 35.000.000 - 350.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

�إلى . 5 مق�سم  �سعودي  ريال  مليون  �سبعني   )70.000.000( �إلى  مالها  ر�أ�س  زيادة  �ل�سركة  يف  �ل�سركاء  قرر  2004/01/01م(،  )�ملو�فق  1424/11/09هـ  بتاريخ 
)1.400.000( مليون و�أربعمائة �ألف ح�سة نقدية مت�ساوية �لقيمة مع تخفي�س قيمة كل ح�سة �إلى )50( خم�سني ريال �سعودي للح�سة �لو�حدة، ومت ��ستيفاء 
�لزيادة وقدرها )35.000.000( خم�سة وثالثون مليون ريال من �لر�سيد �الحتياطي �لنظامي مبقد�ر )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة �ألف ريال 
�سعودي وح�ساب ر�سيد �الأرباح �ملبقاة مبقد�ر )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي، وقد وزعت �حل�س�س بني �ل�سركاء على �لنحو 

�لتايل:
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جدول 33: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 2004م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة احل�ضة الواحدة

)ريال �ضعودي(
عدد احل�ض�س املالك

- %22.50 15.750.000 50 315.000 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %22.50 15.750.000 50 315.000 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %22.50 15.750.000 50 315.000 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %14.75 10.325.000 50 206.500 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %7.75 5.425.000 50 108.500 عبد�لكرمي حمد �ملعجل

- %0.80 556.800 50 11.136 �سعد عبد�هلل �أبونيان

- %3.01 2.108.000 50 42.160 ريا�س عبد�هلل �أبونيان

- %6.19 4.335.200 50 86.704 �سركة �إبر�هيم �أبونيان و�إخو�نه

- %100 70.000.000 - 1.400.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

�ملال . 6 ر�أ�س  بلغ  حيث  للتحول  �لتاأ�سي�سية  �جلمعية  لقر�ر  وفقًا  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  �إلى  �ل�سركة  حتولت  2006/06/17م(،  )�ملو�فق  1427/05/21هـ  بتاريخ 
)200.000.000( مائتان مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )20.000.000( ع�سرين مليون �سهم قيمة كل �سهم )10( ع�سرة رياالت �سعودية حيث مت تقييم �ل�سركة 
عن طريق �حت�ساب متو�سط كل من )�أ( �لتكلفة �لتاريخية �ملعدلة لالأ�سول �لثابتة �ملعاد تقدير قيمتها و)ب( �لقيمة �ملرجحة للعو�ئد �مل�ستقبلية �لتقديرية لل�سركة 
وقد نتج عن هذ� �لتقييم ر�سملة مبلغ )85.709.403( خم�سة وثمانون مليون و�سبعمائة وت�سع �آالف و�أربعمائة وثالثة  ريال �سعودي، باالإ�سافة �إلى ر�سملة ر�سيد 
�الأرباح �ملبقاة مببلغ )39.290.597( ت�سعة وثالثني مليون ومائتني وت�سعني �ألف وخم�سمائة و�سبعة وت�سعني  ريال �سعودي، و�سخ مبلغ نقدي قدره )5.000.000( 
�مل�ساهمني  بذلك  لي�سبح  �آنذ�ك،  ذلك  على  و�ل�سناعة  �لتجارة  وز�رة  مو�فقة  على  وقد مت �حل�سول  �ل�سركاء،  قبل  نقدً� من  �سدد  �سعودي  ريال  خم�سة ماليني 

�ملوؤ�س�سني لل�سركة على �لنحو �لتايل:

جدول 34: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 2006م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد

)ريال �ضعودي(
عدد الأ�ضهم املالك

- %22.50 45.000.000 10 4.500.000 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %22.50 45.000.000 10 4.500.000 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %22.50 45.000.000 10 4.500.000 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %14.75 29.500.000 10 2.950.000 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %7.75 15.500.000 10 1.550.000 عبد�لكرمي بن حمد �ملعجل

- %0.80 1.590.800 10 159.080 �سعد بن عبد�هلل �أبونيان

- %3.01 6.022.800 10 602.280 ريا�س بن عبد�هلل �أبونيان

- %6.19 12.386.400 10 1.238.640 �سركة �إبر�هيم بن عبد�هلل �أبونيان و�إخو�نه

- %100 200.000.000 - 20.000.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

مق�سم . 7 �سعودي  ريال  مليون  ثالثمائة   )300.000.000( �إلى  مالها  ر�أ�س  زيادة  �ل�سركة  يف  �ل�سركاء  قرر  2007/09/08م(،  )�ملو�فق  1428/08/26هـ  بتاريخ 
�ملبقاة مبقد�ر  �الأرباح  من  ريال  مليون  مائة  وقدرها )100.000.000(  �لزيادة  ��ستيفاء  ومت  بالكامل  مدفوع  عادي  �سهم  مليون  ثالثني  �إلى )30.000.000( 
)94.688.533( �أربعة وت�سعني مليون و�ستمائة وثمانية وثمانني �ألف وخم�سمائة وثالثة وثالثني ريال �سعودي و�الحتياطات مبقد�ر )5.311.467( خم�سة ماليني 

وثالثمائة و�إحدى ع�سر �ألف و�أربعمائة و�سبعة و�ستني ريال �سعودي، ومت توزيع �الأ�سهم يف �ل�سركة �إثر ذلك كما يلي:

جدول 35: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 2007م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد 

)ريال �ضعودي(
عدد الأ�ضهم املالك

- %22.50 67.500.000 10 6.750.000 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %22.50 67.500.000 10 6.750.000 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %22.50 67.500.000 10 6.750.000 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %14.75 44.250.000 10 4.425.000 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %7.75 23.250.000 10 2.325.000 عبد�لكرمي بن حمد �ملعجل
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مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد 

)ريال �ضعودي(
عدد الأ�ضهم املالك

- %3.01 9.034.200 10 903.420 ريا�س بن عبد�هلل �أبونيان

�سر�ء �أ�سهم �سعد بن 
عبد�هلل �أبونيان

%6.99 20.956.800 10 2.096.580 �سركة �إبر�هيم بن عبد�هلل �أبونيان و�إخو�نه

- %100 300.000.000 - 30.000.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

مق�سم . 8 �سعودي  ريال  مليون  �أربعمائة   )400.000.000( �إلى  مالها  ر�أ�س  زيادة  �ل�سركة  يف  �ل�سركاء  قرر  2008/09/10م(،  )�ملو�فق  1429/09/10هـ  بتاريخ 
وقدرها  �لزيادة  ��ستيفاء  ومت  �لو�حد،  لل�سهم  �سعودية  رياالت  ع�سرة   )10( ��سمية  بقيمة  بالكامل  مدفوع  عادي  �سهم  مليون  �أربعني   )40.000.000( �إلى 
)100.000.000( مائة مليون ريال كالتايل: 1( )96.561.811( �ستة وت�سعون مليون وخم�سمائة وو�حد و�ستني �ألف وثمامنائة و�إحدى ع�سر ريال من �الأرباح 
�ملبقاة، 2( )3.438.189( ثالثة ماليني و�أربعمائة وثمانية وثالثني �ألف ومائة وت�سعة وثمانني ريال من �الحتياطي �لنظامي، ومت توزيع �الأ�سهم يف �ل�سركة �إثر 

ذلك كما يلي: 

جدول 36: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 2008م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد 

)ريال �ضعودي(
عدد الأ�ضهم املالك

- %22.50 90.000.000 10 9.000.000 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %22.50 90.000.000 10 9.000.000 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %22.50 90.000.000 10 9.000.000 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %14.75 59.900.000 10 5.900.000 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %7.75 31.000.000 10 3.100.000 عبد�لكرمي بن حمد �ملعجل

- %3.01 12.045.600 10 1.204.560 ريا�س بن عبد�هلل �أبونيان

- %6.99 27.945.400 10 2.795.440 �سركة �إبر�هيم بن عبد�هلل �أبونيان و�إخو�نه

- %100 400.000.000 - 40.000.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

بتاريخ 1430/11/28هـ )�ملو�فق 2009/11/16م(، قرر �ل�سركاء يف �ل�سركة زيادة ر�أ�س مالها �إلى )508.000.000( خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي . 9
مق�سم �إلى )50.800.000( خم�سني مليون وثمامنائة �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة ��سمية )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد، ومت ��ستيفاء �لزيادة 
وقدرها )108.000.000( مائة وثمانية مليون ريال بتحويل كامل �لقر�س �حل�سن �لذي قدمه �ل�سركاء لتمويل ح�سة �ل�سركة يف زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة �لتابعة 
ريال  مليون  ثالثمائة   )300.000.000( �إلى  �سعودي  ريال  مليون  وخم�سني  مائة   )150.000.000( من  2009/09/30م(  )�ملو�فق  1430/10/11هـ  بتاريخ 

�سعودي، ومت توزيع �الأ�سهم يف �ل�سركة �إثر ذلك كما يلي:

جدول 37: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 2009م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل

) ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد 

)ريال �ضعودي(
عدد الأ�ضهم املالك

- %22.50 114.300.000 10 11.430.000 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %22.50 114.300.000 10 11.430.000 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %22.50 114.300.000 10 11.430.000 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %14.75 74.930.000 10 7.493.000 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %7.75 39.370.000 10 3.937.000 عبد�لكرمي بن حمد �ملعجل

- %3.01 15.297.910 10 1.529.791 ريا�س بن عبد�هلل �أبونيان

- %6.99 35.502.090 10 3.550.209 �سركة �إبر�هيم بن عبد�هلل �أبونيان و�إخو�نه

- %100 508.000.000 - 50.800.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة
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بتاريخ 2 يونيو 2012م، باعت �سركة �إبر�هيم بن عبد�هلل �أبونيان و�إخو�نه جميع �أ�سهمها على �مل�ساهمني يف �ل�سركة كل وفق ن�سبته يف ر�أ�س �ملال، ومت توزيع �الأ�سهم . 10
يف �ل�سركة �إثر ذلك كما يلي:

جدول 38:هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة يف عام 2012م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد 

)ريال �ضعودي(
عدد الأ�ضهم املالك

- %24.19 122.888.160 10 12.288.816 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %24.19 122.888.160 10 12.288.816 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %24.19 122.888.160 10 12.288.816 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %15.86 80.560.020 10 8.056.002 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

- %8.33 42.328.150 10 4.232.815 عبد�لكرمي بن حمد �ملعجل

- %3.24 16.447.350 10 1.644.735 ريا�س بن عبد�هلل �أبونيان

- %100 508.000.000 - 50.800.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

عبد�لعزيز . 11 �إلى  �سهمًا  و�ستني  و�أربعة  و�سبعمائة  �ألف  وخم�سني  و�سبعة  و�أربعمائة  مليونني   )2.457.764( �لتجارية  �ملهنا  �سركة  باعت  2015/03/22م،  بتاريخ 
�إبر�هيم عبد�هلل �ملهناء و)2.457.763( مليونني  �إلى  �ألف و�سبعمائة وثالثة و�ستني �سهمًا  و�أربعمائة و�سبعة وخم�سني  عبد�هلل �ملهنا و)2.457.763( مليونني 

و�أربعمائة و�سبعة وخم�سني �ألف و�سبعمائة وثالثة و�ستني �سهمًا �إلى مهنا عبد�هلل �ملهنا، ومت توزيع �الأ�سهم يف �ل�سركة �إثر ذلك كما يلي:

جدول 39:هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة كما يف 2015/03/22م

مالحظات ن�ضبة امللكية
الإجمايل 

)ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد 

)ريال �ضعودي(
عدد الأ�ضهم املالك

- %24.19 122.888.160 10 12.288.816 �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

- %24.19 122.888.160 10 12.288.816 �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده

- %15.86 80.560.020 10 8.056.002 �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

بيع جزء من ح�س�سها %9.68 49.155.260 10 4.915.526 �سركة �ملهنا �لتجارية

- %8.33 42.328.150 10 4.232.815 عبد�لكرمي بن حمد �ملعجل

�سر�ء جزء من ح�س�س 
�سركة �ملهنا �لتجارية

%4.84 24.577.640 10 2.457.764 عبد�لعزيز عبد�هلل �ملهنا

�سر�ء جزء من ح�س�س 
�سركة �ملهنا �لتجارية

%4.84 24.577.630 10 2.457.763 �إبر�هيم عبد�هلل �ملهناء

�سر�ء جزء من ح�س�س 
�سركة �ملهنا �لتجارية

%4.84 24.577.630 10 2.457.763 مهنا عبد�هلل �ملهنا

- %3.24 16.447.350 10 1.644.735 ريا�س بن عبد�هلل �أبونيان

- %100 508.000.000 - 50.800.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

المساهمون الكبار الذين يملكون 2% أو أكثر من رأس المال 2   1   2

فيما يلي تفا�سيل �مل�ساهمني �لكبار �لذين ميلكون �أكرث من 5% من ر�أ�س مال �ل�سركة:

جدول 40: تفا�ضيل امل�ضاهمني الكبار الذين ميلكون اأكرث من 5% من راأ�س مال ال�ضركة قبل وبعد الكتتاب

امل�ضاهمم

بعد الكتتابقبل الكتتاب

عدد الأ�ضهم 
املبا�ضرة*

عدد الأ�ضهم 
غري املبا�ضرة

الن�ضبة
القيمة )ريال 

�ضعودي(
عدد الأ�ضهم 

املبا�ضرة*
عدد الأ�ضهم غري 

املبا�ضرة
الن�ضبة

القيمة )ريال 
�ضعودي(

�سركة ر��سد 1
عبد�لرحمن 

�لر��سد و�أوالده

12.288.816-%24.19122.888.1608.600.961-%16.9386.009.610

�سركة عبد�لقادر 2
�ملهيدب و�أوالده 

12.288.816-%24.19122.888.1608.600.961-%16.9386.009.610
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امل�ضاهمم

بعد الكتتابقبل الكتتاب

عدد الأ�ضهم 
املبا�ضرة*

عدد الأ�ضهم 
غري املبا�ضرة

الن�ضبة
القيمة )ريال 

�ضعودي(
عدد الأ�ضهم 

املبا�ضرة*
عدد الأ�ضهم غري 

املبا�ضرة
الن�ضبة

القيمة )ريال 
�ضعودي(

�سركة �ملعجل 3
للتجارة 

و�ملقاوالت

8.056.002-%15.8680.560.0205.638.409-%11.1156.384.090

�سركة �ملهنا 4
�لتجارية

4.915.526-%9.6849.155.2603.440.384-%6.7734.403.840

عبد�لكرمي حمد 5
�ملعجل

4.232.815-%8.3342.328.1502.962.556-%5.8329.625.560

�سعد �إبر�هيم 6
�ملعجل**

-4.471.081%8.8044.710.811-3.129.757%6.1631.297.570

�سالح �إبر�هيم 7
�ملعجل***

-3.584.921%7.0635.849.210-2.509.445%4.9425.094.445

 �سركة �سليمان 8
عبد�لقادر 

�ملهيدب 
و�سركاه*****

-3.152.081%6.2031.520.810-2.206.457%4.3422.064.569

�سليمان 9
عبد�لقادر 

�ملهيدب******

-2.843.177%5.6028.431.770-1.990.224%3.9219.902.240

�سركة عماد 10
عبد�لقادر 

�ملهيدب 
و�سركاه****

-3.152.081%6.2031.520.810-2.206.457%4.3422.064.569

عماد عبد�لقادر 11
�ملهيدب******

-2.843.177%5.6028.431.770-1.990.224%3.9219.902.240

 �سركة ع�سام 12
عبد�لقادر 

�ملهيدب 
و�سركاه****

-3.152.081%6.2031.520.813-2.206.457%4.3422.064.569

ع�سام 13
عبد�لقادر 

�ملهيدب*******

-2.840.025%5.5928.400.250-1.988.018%3.9119.880.180

 �مل�سدر: �ل�سركة

*وت�سمل تلك �الأ�سهم �أ�سهم �سمان ع�سوية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لتي مت تخ�سي�سها من قبل �مل�ساهمني �لبائعني لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلاليني )ما عد� حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز(.

** �الأ�سهم غري �ملبا�سرة ل�سعد �إبر�هيم �ملعجل عن طريق متلكه 55.50% يف �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت.

*** �الأ�سهم غري �ملبا�سرة ل�سالح �إبر�هيم �ملعجل عن طريق متلكه 44.50% يف �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت.

**** �الأ�سهم غري �ملبا�سرة لكل من �سركة �سليمان عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه و�سركة عماد عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه و�سركة ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه عن طريق متلك كل منها 25.65% يف �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده.

***** �الأ�سهم غري �ملبا�سرة ل�سليمان عبد�لقادر �ملهيدب عن طريق متلكه ن�سب يف �ل�سركات �مل�ساهمة يف �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده كالتايل: 90.2% يف �سركة �سليمان عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، و 2.5% يف �سركة عماد عبد�لقادر 
�ملهيدب و�سركاه، و 2.5% يف �سركة ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، و27% يف �سركة �أمو�ل �الأجيال �لتجارية، و5% يف �سركة لولوه �سليمان �سالح �ملديهيم و�سركائها.

****** �الأ�سهم غري �ملبا�سرة لعماد عبد�لقادر �ملهيدب عن طريق متلكه ن�سب يف �ل�سركات �مل�ساهمة يف �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده كالتايل: 90.2% يف �سركة عماد عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، و 2.5% يف �سركة �سليمان عبد�لقادر 
�ملهيدب و�سركاه، و 2.5% يف �سركة ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، و27% يف �سركة �أمو�ل �الأجيال �لتجارية.

******* �الأ�سهم غري �ملبا�سرة لع�سام عبد�لقادر �ملهيدب عن طريق متلكه ن�سب يف �ل�سركات �مل�ساهمة يف �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده كالتايل: 90.1% يف �سركة ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، و 2.5% يف �سركة �سليمان 
عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، و 2.5% يف �سركة عماد عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، و27% يف �سركة �أمو�ل �الأجيال �لتجارية.

نظرة عامة عن المساهمين البائعين غير األفراد  2   1   2

فيما يلي نبذة موجزة عن �مل�ساهمني �لبائعني من �ل�سركات )من �مل�ساهمني غري �الأفر�د(:

شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده هي �سركة تو�سية ب�سيطة م�سجلة يف �لدمام بال�سجل �لتجاري رقم 2051000019 بتاريخ 1376/08/11هـ )�ملو�فق 1957/03/13م( 
بر�أ�س مال وقدره )29.000.000( ت�سعة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

ويرتكز ن�شاط �شركة ر��شد عبد�لرحمن �لر��شد و�أولده �حلايل على مقاولت عامة للمباين ومتلك �حل�ش�ض )�شو�ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل �ل�شركات �لأخرى يف 
جمموعتها( يف �سركات تعمل يف �ملجاالت �لرئي�سية �لتالية: 
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جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �ملنتجات �لغذ�ئية حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة �الأغذية �لفاخرة و�سركة �لر��سد لالأغذية. �

�لن�ساطات �ل�سناعية، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة �ل�سفاء ل�سناعة �حلقن �لطبية و�ل�سركة �لوطنية الإنتاج فـر�س �لدهان  �
و�لنظافة و�ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية و�مليكانيكية �ملحدودة.

�ل�سعودي �لفرن�سي و�لبنك �لعربي �لوطني و�سركة �ليمامة لال�ستثمار  � �لبنك  �خلدمات �ملالية، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها 
و�لتق�سيط.

�ال�ستثمار و�لتطوير �لعقاري، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة مدى �ل�سرقية للتطوير �لعقاري و�سركة فنادق �لدمام و�سركة  �
د�نة �خلليج لل�سياحة و�سركة جنان �لعقارية و�سركة م�ساريع �الأرجان.

�ملقاوالت، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة �لر��سد للتجارة و�ملقاوالت. �

�ل�سحة وتكنولوجيا �ملعلومات، حيث ت�ساهم يف �سركة �خلليج للكمبيوتر و�ملعد�ت �الإلكرتونية و�سركة �لفـلك للمعـد�ت و�لتجهيـز�ت �الإلكرتونية و�سركة �ملبادر�ت  �
للمعلومات و�الت�ساالت و �سركة �لعناية و�لعلوم �لطبية.

ويجوز ل�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده وفقًا لعقد تاأ�سي�سها �أن ت�ساهم يف ر�أ�س مال �ل�سركات �لتابعة لها بن�سبة متكنها من �ل�سيطرة على هذه �ل�سركات، كما يجوز لها 
�أن متتلك �أ�سهم �أو ح�س�س يف �سركات �أخرى قائمة �أو تندمج معها.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية �ل�سركاء يف �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده:

جدول 41: هيكل ملكية ال�ضركاء يف �ضركة را�ضد عبدالرحمن الرا�ضد واأولده
الن�ضبةال�ضم

19.46%1- عبد�لعزيز ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

19.46%2- �سالح ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

19.46%3- عبد�ملح�سن ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

19.46%4- عبد�ملنعم ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

19.46%5- عبد�لرحمن ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

2.67%6- �سلوى ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

100%الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

شركة المهنا التجارية

بر�أ�س مال وقدره  بتاريخ 1405/02/05هـ )�ملو�فق 1984/10/30م(،  �لتجاري رقم 1010056270  بال�سجل  �لريا�س  �لتجارية هي �سركة ت�سامنية م�سجلة يف  �ملهنا  �سركة 
)4.000.000( �أربعة ماليني ريال �سعودي.

و�ملعد�ت  و�لكباري  و�لطرق  و�الإن�سائية  �ملعمارية  و�ملقاوالت  �لبناء  و�لكهربائية ومعد�ت  �ل�سحية  و�ملو�د  �لبناء  و�لتجزئة يف مو�د  �ل�سركة جتارة �جلملة  �أن�سطة هذه  تت�سمن 
�ل�سناعية وبيع و�سر�ء وتاأجري �لعقار�ت و�الأر��سي.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية �ل�سركاء يف �سركة �ملهنا �لتجارية:

جدول 42: هيكل ملكية ال�ضركاء يف �ضركة املهنا التجارية
الن�ضبةال�ضم

50%1-  حممد عبد�هلل �إبر�هيم �ملهنا

50%2- عبد�لرحمن عبد�هلل �إبر�هيم �ملهنا

100%الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده هي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف �لدمام بال�سجل �لتجاري رقم 2050009333 بتاريخ 1400/09/17هـ )�ملو�فق 1980/07/29م(، بر�أ�س 
مال وقدره )1.000.000.000( مليار ريال �سعودي.

ويرتكز ن�شاط �شركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أولده �حلايل على �مل�شاهمة ومتلك �حل�ش�ض )�شو�ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل �ل�شركات �لأخرى يف جمموعتها( يف 
�سركات تعمل يف �ملجاالت �لرئي�سية �لتالية:

جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �ملنتجات �لغذ�ئية، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة �سافوال لالأغذية و�سركة ن�ستله �ل�سعودية  �
و�سركة ديل مونتي و�سركة �ملها للتوزيع و�سركة رمي ر�ي�س ملز.
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�لن�ساطات �ل�سناعية، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة بو�ن و�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية و�ل�سركة �ملتحدة لل�سناعات  �
�لتعدينية و�سركة جمموعة كابالت �لريا�س و�سركة �إ�سمنت �ملنطقة �ل�سمالية و�ل�سركة �لعربية لالأنابيب و�سركة �ل�سرق �الأو�سط ل�سناعة �لورق. 

�خلدمات �ملالية، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �لبنك �ل�سعودي �لربيطاين و�سركة �أمو�ل �خلليج و�سركة ج�سور �لقاب�سة. �

�ال�ستثمار و�لتطوير �لعقاري، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �ل�سركة �الأولى للتطوير �لعقاري و�سركة ر�فال للتطوير �لعقاري و�سركة  �
�إعمار �ل�سرق �الأو�سط و�سركة �ل�سامية للتطوير �لعقاري و�ل�سركة �ملتحدة لالأ�سو�ق �ملركزية.

�ملقاوالت، حيث متتلك �سركة �ملهيدب للمقاوالت وت�ساهم يف �ل�سركة �للطيفية للتجارة و�ملقاوالت. �

�لطاقة و�خلدمات، حيث ت�ساهم يف �ل�سركة �لعربية للمياه و�لطاقة )�أكو� �لقاب�سة(. �

ويجوز ل�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده وفقًا لنظامها �الأ�سا�سي �أن ت�ساهم يف ر�أ�س مال �ل�سركات �لتابعة لها بن�سبة متكنها من �ل�سيطرة على هذه �ل�سركات، كما يجوز لها �أن 
متتلك �أ�سهم �أو ح�س�س يف �سركات �أخرى قائمة �أو تندمج معها. 

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية �مل�ساهمني يف �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده:

جدول 43: هيكل ملكية امل�ضاهمني يف �ضركة عبدالقادر املهيدب واأولده
الن�ضبةال�ضم

25.65%1- �سركة �سليمان عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

90.20%�سليمان عبد�لقادر �ملهيدب

2.50%عماد عبد�لقادر �ملهيدب

2.50%ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب

0.60%م�سعب �سليمان �ملهيدب

0.60%�أحمد �سليمان �ملهيدب

0.60%عبد�حلميد �سليمان �ملهيدب

0.60%حممد �سليمان �ملهيدب

0.60%عبد�لقادر �سليمان �ملهيدب

0.60%عبد�ملح�سن �سليمان �ملهيدب

0.60%نورة �سليمان �ملهيدب

0.60%لوؤلوؤة �سليمان �ملهيدب

25.65%2- �سركة عماد عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

90.20%عماد عبد�لقادر �ملهيدب

2.50%�سليمان عبد�لقادر �ملهيدب

2.50%ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب

0.80%عبد�هلل عماد �ملهيدب

0.80%رمي عماد �ملهيدب

0.80%عبد �لعزيز عماد �ملهيدب

0.80%عبد�لرحمن عماد �ملهيدب

0.80%خالد عماد �ملهيدب

0.80%نوف عماد �ملهيدب

25.65%3- �سركة ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب و�سركاه، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

90.10%ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب

2.50%�سليمان عبد�لقادر �ملهيدب

2.50%عماد عبد�لقادر �ملهيدب

0.70%�سارة ع�سام �ملهيدب

0.70%نورة ع�سام �ملهيدب 

0.70%لولوة ع�سام �ملهيدب
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الن�ضبةال�ضم

0.70%حممد ع�سام �ملهيدب

0.70%د�نة ع�سام �ملهيدب

0.70%عبد�لقادر ع�سام �ملهيدب

0.70%دمي ع�سام �ملهيدب

5%4- �سركة �أمو�ل �الأجيال �لتجارية، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

27%�سليمان عبد�لقادر �ملهيدب

27%عماد عبد�لقادر �ملهيدب

27%ع�سام عبد�لقادر �ملهيدب

5%لولوه �سليمان �سالح �ملديهيم

3.50%عو�طف عبد�لقادر �ملهيدب

3.50%مرمي عبد�لقادر �ملهيدب

3.50%هيفاء عبد�لقادر �ملهيدب

3.50%متا�سر عبد�لقادر �ملهيدب

4.75%5- �سركة لولوه �سليمان �سالح �ملديهيم و�سركائها، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

95%لولوه �سليمان �سالح �ملديهيم

5%�سليمان عبد�لقادر �ملهيدب

3.325%6- �سركة مرمي عبد�لقادر �ملهيدب و�سركائها، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

94%مرمي عبد�لقادر �ملهيدب

2%هيفاء عبد�لقادر �ملهيدب

2%عو�طف عبد�لقادر �ملهيدب

2%متا�سر عبد�لقادر �ملهيدب

3.325%7- �سركة هيفاء عبد�لقادر �ملهيدب و�سركائها، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

94%هيفاء عبد�لقادر �ملهيدب

2%مرمي عبد�لقادر �ملهيدب

2%عو�طف عبد�لقادر �ملهيدب

2%متا�سر عبد�لقادر �ملهيدب

3.325%8- �سركة عو�طف عبد�لقادر �ملهيدب و�سركائها، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

94%عو�طف عبد�لقادر �ملهيدب

2%مرمي عبد�لقادر �ملهيدب

2%هيفاء عبد�لقادر �ملهيدب

2%متا�سر عبد�لقادر �ملهيدب

3.325%9- �سركة متا�سر عبد�لقادر �ملهيدب و�سركائها، �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل:

94%متا�سر عبد�لقادر �ملهيدب

2%مرمي عبد�لقادر �ملهيدب

2%هيفاء عبد�لقادر �ملهيدب

2%عو�طف عبد�لقادر �ملهيدب

100%�الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة
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شركة المعجل للتجارة والمقاوالت

�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت هي �سركة ت�سامنية م�سجلة يف �لريا�س بال�سجل �لتجاري رقم 1010063525 بتاريخ 1407/01/16هـ )�ملو�فق 1986/09/21م( بر�أ�س مال 
وقدره )21.250.000( و�حد وع�سرون مليون ومائتان وخم�سون �ألف ريال �سعودي.

�أحد �أن�سطة �ل�سركة �الأ�سا�سية هي �ال�ستثمار حيث �أن لل�سركة ��ستثمار�ت عديدة يف عدة جماالت كال�سناعة و�لعقار ومو�د �لبناء و�ل�سحة و�لتعليم و�لتاأمني و�مل�سرفية و�ملو�د 
�ال�ستهالكية وخدمات �لطاقة و�لتطوير �لعقاري يف �سركات �سعودية وخليجية وعربية.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية �ل�سركاء يف �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت:

جدول 44: هيكل ملكية ال�ضركاء يف �ضركة املعجل للتجارة واملقاولت
الن�ضبةال�ضم

�سالح عبد�لعزيز �إبر�هيم �ملعجل  -1%44.50

�سعد �إبر�هيم عبد�لعزيز �ملعجل  -2%55.50

100%الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

ويرتكز ن�شاط �شركة �ملعجل للتجارة و�ملقاولت �حلايل على جتارة مو�د �لبناء ومتلك �حل�ش�ض )�شو�ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل �ل�شركات �لأخرى يف جمموعتها( 
يف �سركات تعمل يف �ملجاالت �لرئي�سية �لتالية: 

�لبال�ستيك �ملتحدة و�سركة  � �ل�سعودية و�سركة  �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة �سناعات �لرباليت  ت�ساهم يف عدد من  �لن�ساطات �ل�سناعية، حيث 
�ليمامة لل�سناعات �حلديدية و�ل�سركة �ملتحدة لل�سناعات �لتعدينية و�سركة م�سانع �ليمامة للجر�نيت و�لرخام و�سركة �إ�سمنت �ملدينة و�ل�سركة �لعربية لالأنابيب 

و�سركة �خلزف لالأنابيب و�ل�سركة �لعربية لل�سناعات �لدقيقة.

�خلدمات �ملالية و�لتاأمني و�ال�ستثمار، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة �أك�سا للتاأمني �لتعاوين و�سركة �ال�ستثمار�ت �لتقنية  �
و�سركات ��ستثمارية �أخرى.

�ال�ستثمار و�لتطوير �لعقاري، حيث ت�ساهم يف عدد من �ل�سركات يف هذ� �لقطاع ومن �سمنها �سركة بيان �لعقارية و�سركة موطن �لعقارية و�سركة �ليمامة لال�ستثمار  �
و�لتطوير �لعقاري و�سركة �خلرب لتطوير �مل�ساريع.

�لطاقة و�خلدمات، حيث ت�ساهم يف �سركة �لت�سنيع وخدمات �لطاقة. �

�لتعليم و�لتدريب، حيث ت�ساهم يف �سركة �لبعد �لعاملي. �

ويجوز ل�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت �أن ت�ساهم يف ر�أ�س مال �ل�سركات �لتابعة لها بن�سبة متكنها من �ل�سيطرة على هذه �ل�سركات، كما يجوز لها �أن متتلك �أ�سهم �أو ح�س�س 
يف �سركات �أخرى قائمة �أو تندمج معها.

لمحة عن الشركة التابعة  2   1   2

�لتابعة ك�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة )وهي �سركة تابعة ل�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية ومملوكة منها بن�سبة 72.5%(، وقد  تاأ�س�ست �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح 
�سجلت يف �ل�سجل �لتجاري يف �لريا�س برقم 1010184297 وتاريخ 1423/12/17هـ )�ملو�فق 2003/02/18م(. ثم حتولت �ل�سركة �لتابعة بعد ذلك �إلى �سركة م�ساهمة مقفلة 
مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )205/ق( بتاريخ 1435/08/25هـ )�ملو�فق 2014/06/23م(، ومت ت�سجيل �ل�سركة �لتابعة بنف�س �ال�سم ورقم �ل�سجل �لتجاري وفقًا لقر�ر �ل�سركاء 
�ملثبت لدى كاتب �لعدل بتاريخ 1435/03/13هـ )�ملو�فق 2014/01/14م(. ويقع �ملقر �لرئي�س لل�سركة مبدينة �لريا�س، ولها فرع و�حد يف ينبع يتمثل يف م�سنع حلديد �لت�سليح 

�فتتح بتاريخ 1426/11/05هـ )�ملو�فق 2005/12/07م(.

ويبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة �حلايل )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )30.000.000( ثالثني مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة ��سمية )10( 
ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد، ومت توزيع �أ�سهم �ل�سركة �لتابعة �أثر ذلك كما يلي:

جدول 45: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة التابعة

ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد )ريال 

�ضعودي(
عدد الأ�ضهم املالك

%72.50 217.500.000 10 21.750.000 �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

%15.20 45.600.000 10 4.560.000 �سركة �لفوز�ن �لقاب�سة

%3.65 10.950.000 10 1.095.000 �سالح بن ر��سد �لر��سد

%3.65 10.950.000 10 1.095.000 عبد�ملح�سن بن ر��سد �لر��سد

%5 15.000.000 10 1.500.000 حممد بن علي �لوهيبي

%100 300.000.000 - 30.000.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة
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نظرة عامة عن الشركة ووحدات األعمال 2   2

تاريخ الشركة 1   2   2

تاأ�ش�شت �ل�شركة قبل خم�ض وع�شرين عامًا على يد جمموعة من رجال �لأعمال ذوي �خلربة يف �لن�شاط �لتجاري و�ل�شناعي وذلك بافتتاح م�شنع �لأنابيب بجدة لإنتاج �لفو�رغ 
�ملنتجات  �سناعة  يف  �ملرتكزة  �ل�سركة  �أعمال  يف  و�لتو�سع  �لنجاح  م�سرية  �نطلقت  �مل�سنع  هذ�  خالل  ومن  و�مل�ستطيلة،  و�لد�ئرية  �ملربعة  �أنو�عها  بجميع  �مللحومة  �حلديدية 

�حلديدية، كما �أ�سافت �ل�سركة بعد خم�س �سنو�ت �أعمال �لهياكل �لفر�غية �إلى ن�ساطاتها، ومنت مبيعات �ل�سركة يف هذين �ملجالني.

تو�سعت �أعمال �ل�سركة كذلك بتد�سني م�سنع �الأعمدة �حلديدية بجدة وذلك عام 2005م خلدمة قطاع توزيع �لكهرباء من خالل توريد �الأعمدة �حلديدية وملحقاتها �ملجلفنة، 
وح�سلت على �عتماد �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء من �سمن قائمة �ملوردين �لذين تتعامل معهم لتوريد هذه �ملنتجات وذلك بتاريخ 1426/05/01هـ )�ملو�فق 2005/06/08م(. 
كما تو�سعت �أعمال �ل�سركة لت�سمل �إنتاج �الأعمدة و�ل�سو�ري �حلديدية �ملجلفنة الإنارة �ل�سو�رع و�مليادين و�لطرق �ل�سريعة. و�أ�سافت �ل�سركة ملنتجاتها ق�سبان حديد �لت�سليح 
من خالل م�سنع �ليمامة حلديد �لت�سليح )�لتابع لل�سركة �لتابعة( يف ينبع باملنطقة �لغربية للمملكة و�لذي بد�أ �إنتاجه يف �أغ�سط�س 2008م، وتلى ذلك �إ�سافة منتجات �الأبر�ج 
�لكهربائية لنقل �لطاقة �لكهربائية ونقل موجات �الت�ساالت وذلك يف �لربع �الأول من عام 2010م، وقد ح�سلت �ل�سركة على �عتماد �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء لت�سميم وت�سنيع 

�الأبر�ج بكافة �أنو�عها خلدمة �جلهد �لعايل و فائق �جلهد.

كما تكللت �لنجاحات �ل�سابقة لل�سركة با�ستمر�رها بتنفيذ خططها �لتو�سعية لالأن�سطة �لقائمة وذلك على مر�حل ملو�كبة �لطلب �ملتز�يد على منتجات �ل�سركة و�ملدعوم بامل�ساريع 
�حلكومية �ل�سخمة حيث مت تد�سني �لتو�سعة �الأولى مل�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام يف �لربع �الأول من عام 2013م و�ملرحلة �لثانية – �أ يف �لربع �لثالث 
من عام 2015م وجاري تنفيذ بقية �ملر�حل خالل �ل�سنو�ت �لقادمة، كما ومت تد�سني تو�سعة م�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها بجدة يف �إبريل 2014م باالإ�سافة �إلى ت�سغيل 
خط �لت�سريح وجتديد خط �إنتاج �الأنابيب �لثاين مب�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بجدة يف 2015م، وجاري حتديث خط �الإنتاج �لثالث وجتديد �سقف �سالة 
�الإنتاج و�لتخزين مل�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بجدة و�لتي من �ملتوقع �النتهاء منها خالل عام 2016م، وبذلك يتم �لنتهاء من جتديد خطوط م�شنع �ليمامة 

لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بجدة و��ستكمال �أعمال �ل�سيانة �لرئي�سية ل�ساالت �الإنتاج.

�إن �لتو�شع يف ن�شاط �ل�شركة تبعه �ت�شاع قاعدة �لعمالء �لذين تتعامل معهم لت�شمل �لتجار و�ملقاولني و�ل�شركات و�جلهات �حلكومية و�مل�شانع.

ملخص زيادة رأس مال الشركة خالل السنوات الماضية 2   2   2

لقد �سهد ر�أ�س مال �ل�سركة عدة تغري�ت على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية ح�سب ما يبينه �جلدول �لتايل:

جدول 46: ملخ�س زيادة راأ�س مال ال�ضركة خالل ال�ضنوات املا�ضية
قيمة احل�ضة )ريال �ضعودي(راأ�س املال بعد التغيري )ريال �ضعودي(الكيان القانوينالتاريخم

5.100.000100�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة1409/06/01هـ  )�ملو�فق 1989/01/09م(1

15.000.000100�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة1413/05/23هـ )�ملو�فق 1992/11/18م(2

35.000.000100�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة1414/07/19هـ )�ملو�فق 1994/01/01م(3

70.000.00050�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة1424/11/09هـ )�ملو�فق 2004/01/01م(4

200.000.0010�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة1427/05/21هـ )�ملو�فق 2006/06/17م(5

300.000.00010�سركة م�ساهمة مقفلة1428/08/26هـ )�ملو�فق 2007/09/08م(6

400.000.00010�سركة م�ساهمة مقفلة1429/09/10هـ )�ملو�فق 2008/09/10م(7

508.000.00010�سركة م�ساهمة مقفلة1430/11/28هــ )�ملو�فق 2009/11/16م(8

�مل�سدر: �ل�سركة

أهم التطورات 2   2   2
جدول 47: اأهم التطورات التي �ضهدتها ال�ضركة خالل ال�ضنوات املا�ضية

التطوراتالتاريخ

�فتتاح م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بجدة بطاقة �إنتاجية تبلغ 120.000 طن �سنويًا1990م

�فتتاح م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�لهياكل �لفر�غية( بجدة بطاقة �إنتاجية تبلغ 30.000 طن �سنويًا1996م

تاأ�سي�س �ل�سركة �لتابعة �ليمامة حلديد �لت�سليح2003م

�فتتاح م�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها بجدة بطاقة �إنتاجية تبلغ 30.000 طن �سنويًا2005م

حتويل �ل�سركة �إلى �سركة م�ساهمة مقفلة2006م

�فتتاح م�سنع �ل�سركة �لتابعة �ليمامة حلديد �لت�سليح بينبع بطاقة �إنتاجية تبلغ 600.000 طن �سنويًا2008م

�فتتاح م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية بجدة بطاقة �إنتاجية تبلغ 30.000 طن �سنويًا2010م
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التطوراتالتاريخ

�فتتاح م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام بطاقة �إنتاجية تبلغ 36.000 طن �سنويا2013م

�النتهاء من تو�سعة م�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها بجدة لت�سل طاقته �الإنتاجية �إلى 50.000 طن �سنويًا2014م

ت�سغيل خط �إنتاج �الأنابيب �ملحدثة رقم )1( و)2( وخط �لت�سريح �جلديد ومبناه مب�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بجدة 2015م

ت�سغيل تو�سعة م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية لزيادة �لطاقة �الإنتاجية من 30.000 طن �إلى 40.000 طن2015م

�لت�سغيل �لتجريبي لتو�سعة م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام للمرحلة �لثانية – �أ ورفع �لطاقة �الإنتاجية من 36.000 طن �إلى 81.000 طن2015م

�مل�سدر: �ل�سركة

نشاطات الشركة ووحدات األعمال 2   2   2

الشركة

تتكون �أن�سطة �ل�سركة من )4( �أربعة وحد�ت �أعمال م�سجلة ب�سجالت فرعية وفق ن�ساطها ويرت�أ�س كل وحدة رئي�س م�سوؤول عن �أعمالها ونتائجها وهي: وحدة �أعمال �الأنابيب 
ووحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية ووحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية ووحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية )و�لتي ي�سكل كل م�سنع تابع لها فرع من فروع �ل�سركة( باالإ�سافة �إلى م�سنع 

حديد �لت�سليح يف ينبع �لذي ي�سكل فرع لل�سركة �لتابعة )�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح(. 

وترتكز �أن�سطة �ل�سركة يف �إنتاج �الأنابيب �ملربعة و�مل�ستطيلة و�لد�ئرية �حلديدية �لتي تنتجها وحدة �أعمال �الأنابيب من خالل م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( 
باملدينة �ل�سناعية �لثانية بجدة وم�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( باملدينة �ل�سناعية �لثانية بالدمام، و�إنتاج �لهياكل �لفر�غية الأنظمة �الأ�سقف �حلديدية و�لتي 
تنتجها وحدة �لهياكل �لفر�غية من خالل م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�لهياكل �لفر�غية( باملدينة �ل�سناعية �لثانية بجدة، وتخدم �أن�سطة �ل�سركة قطاع �لكهرباء 
و�الإنارة و�الت�ساالت من خالل وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية و�لتي تنتج �الأعمدة �لكهربائية �حلديدية �ملجلفنة �مل�ستخدمة يف توزيع �لكهرباء يف �لقرى و�لهجر من قبل �ل�سركة 
�ل�سعودية للكهرباء و�أعمدة �الإنارة و�ل�سو�ري �حلديدية �ملجلفنة و�مل�ستخدمة يف �إنارة �ل�سو�رع و�لطرق �ل�سريعة و�مليادين، كما تخدم وحدة �أعمال �الأبر�ج نقل �لكهرباء وموجات 

�الت�ساالت من خالل �إنتاج �الأبر�ج �حلديدية �ملجلفنة، كما تت�سمن �أن�سطة �ل�سركة �لتابعة �إنتاج حديد �لت�سليح من خالل م�سنعها يف ينبع.

وبالرغم من تو�جدها �لقوي حاليًا يف �ل�سوق �ملحلي ونظرً� ل�سمعة �ل�سركة �جليدة يف �ل�سوق من حيث جودة �ملنتجات وخدمة �لعمالء فاإن خططها �مل�ستقبلية تركز على زيادة 
ح�س�سها يف �ل�سوق �ملحلي و��ستك�ساف فر�س جديدة يف �الأ�سو�ق �الأخرى وذلك بهدف زيادة ح�ستها يف �ل�سوق و�لدخول يف �أ�سو�ق جديدة من خالل �لتو�سع يف م�سانعها �لقائمة 

باالإ�سافة �إلى �إقامة م�سانع جديدة ملنتجات �حلديد.

ومن �جلدير بالذكر �أن �ل�سركة لديها �سيا�سات و�إجر�ء�ت مكتوبة ومف�سلة متعلقة بعمليات �إنتاج وت�سنيع منتجاتها يف وحد�ت �أعمالها وم�سانعها �ملختلفة، حيث يتم تطبيق هذه 
�ل�شيا�شات يف خطوط �لإنتاج من قبل كافة وحد�ت �لأعمال وم�شانعها لل�شنو�ت �ملالية �لثالث �ملا�شية وتتو�فق مع معايري �جلودة �لعاملية ح�شب �ملنظمة �لدولية للمعايري - �لآيزو 

)ISO(. وتنفذ تلك �ل�سيا�سات من خالل نظام تخطيط مو�رد �ملن�ساآت )SAP ERP( الإد�رة �ملو�رد كما يلي:

�إد�رة �مل�سرتيات: يتم �سر�ء �ملو�د �خلام و�ملو�د �ال�ستهالكية �آليًا من خالل نظام )SAP ERP( بدءً� من طلب �ل�سر�ء ومرورً� باختيار �ملو�د ح�سب جدول �ملوردين  �
�ملعتمدين و�إ�سد�ر �أو�مر �ل�سر�ء وورود �لب�ساعة �إلى مو�قع وحد�ت �الأعمال.

�إد�رة �ملخازن: يتم ��ستالم �ملو�د من خالل �أو�مر �ل�سر�ء وم�ستند�ت �ل�سحن، و�إ�سد�ر �سند�ت با�ستالم �لب�سائع يف �مل�ستودع �آليًا مبتابعة فورية من �الإد�رة �ملالية  �
.)SAP ERP( من خالل نظام

تخطيط �الإنتاج: برجمة �الإنتاج وفق جد�ول زمنية حمددة )�سهرية و�أ�سبوعية ويومية( ومو�زنة �الإنتاج بربط تلك �خلطة باالإنتاج وجد�ول �ل�سحن مع توفر �ملرونة  �
.)SAP ERP( لكافية ال�ستيعاب �أي تغيري�ت قد تطر�أ على �ل�سحنات من خالل نظام�

�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية: تتم عمليات �لتوظيف ح�سب �الحتياجات و�ملو�زنة �ملدخلة من خالل نظام )SAP ERP( باالإ�سافة �إلى �سرف م�ستحقات �لعاملني من  �
مز�يا وحقوق وربطها �آليًا مبلف �لعامل و�مللف عام وق�سم �لرو�تب.

جدولة �ل�سيانة: يتم برجمة �ل�سيانة �لوقائية من خالل نظام )SAP ERP( لكل معدة ح�سب �لعمر �الإنتاجي و�ساعات �لعمل بحيث يتم تقليل توقف �لعمل �إلى  �
�مل�ستويات �لدنيا مع تعديل فرت�ت �ل�سيانة ح�سب �لتغري�ت �لتي تطر�أ على كل معدة.

مر�قبة �لعمليات �ملالية: تتمكن �الإد�رة �ملالية من خالل نظام )SAP ERP( من مر�قبة عمليات �ال�ستالم و�ل�سرف و�لتح�سيل ومعامالت �لبنوك مع �إمكانية  �
�ال�ستف�سار حلظيًا عن �أي معلقات.

حتديد �لتكاليف: يتم حتديد تكاليف �ملو�د �خلام ون�سبة �لعمالة و�ال�ستهالك و�لنفقات لكل منتج تقديريًا ومن ثم �حت�ساب �لتكلفة �لفعلية و�لقيام باملقارنة بني  �
.)SAP ERP( لتكاليف �لتقديرية و�لفعلية وحتديد �أي �نحر�فات من خالل نظام�

�لوفاء باملو�عيد  � للتاأكد من  و�إد�رة �ل�سحن وذلك  �ل�سحن و�الإنتاج  متابعة �ملبيعات: يتم متابعة �ملبيعات من خالل نظام )SAP ERP( ح�سب برجمة مو�عيد 
�ملحددة مع �لعمالء و�لتن�سيق من خالل �لنظام الأي تغيري�ت قد تطر�أ يف مو�عيد �الإنتاج �أو �ل�سحن.

�  SAP( إد�رة �مل�ساريع: يتم �إد�رة �مل�ساريع ومتابعة وتعديل مو�عيد بدء �الإنتاج و�لدفعات وم�ستويات �الإنتاج وخطابات �ل�سمان ب�سكل �آيل وذلك من خالل نظام�
.)ERP
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كما تعتمد �ل�سركة �إجر�ء�ت د�خلية مطبقة لبحث وتطوير �لعمليات و�ملنتجات، وهي عبارة عن �سيا�سات و�إجر�ء�ت مكتوبة معتمدة من قبلها ومن قبل �ل�سركة �لتابعة. وتهدف 
هذه �الإجر�ء�ت �إلى �لتايل: 

�الإنتاج �الأمثل من خالل حتليل عملية �الإنتاج و�لتعرف على جماالت �لتنمية. �

تطبيق �أ�ساليب فعالة من حيث �لتكلفة لزيادة ربحية �ل�سركة. �

ت�سميم و�ختيار �الآالت �ملنا�سبة، و�العتماد على �ملكننة و�لتقنيات �حلديثة وتركيب وت�سغيل م�سانع جديدة. �

�لتاأكد من �أن جميع �ملنتجات يتم ت�سنيعها د�خل �إطار زمني منا�سب، و�لتعرف على �لنوعية و�ملتطلبات �ملحددة من حيث �لتكلفة. �

�لتاأكد من �أن كل منتج يلبي �الأنظمة �لبيئية و�ملتطلبات �لنظامية و�أعلى م�ستوى يف مر�قبة �جلودة. �

ويو�سح �جلدول �لتايل نبذة عن م�سانع �ل�سركة:

جدول 48: نبذة عن م�ضانع ال�ضركة 

املنتجاتوحدة الأعمالاملوقعاملدينةامل�ضنع
الطاقة الإنتاجية 

احلالية
حالة الأر�س

م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
– جدة

�ملدينة جدة
�ل�سناعية 

�لثانية

�لفو�رغ �حلديدية �ملربعة و�مل�ستطيلة وحدة �أعمال �الأنابيب
و�لد�ئرية

م�ستاأجرة من �لهيئة 150.000 طن
�ل�سعودية للمدن 

�ل�سناعية ومناطق 
�لتقنية

وحدة �أعمال �لهياكل 
�لفر�غية

50.000 طن�الأ�سقف �حلديدية ثالثية �الأبعاد

�ملدينة �لدمامم�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية
�ل�سناعية 

�لثانية

�لفو�رغ �حلديدية �ملربعة و�مل�ستطيلة وحدة �أعمال �الأنابيب
و�لد�ئرية �الأنابيب �ل�سود�ء

م�ستاأجرة من �لهيئة 81.000 طن
�ل�سعودية للمدن 

�ل�سناعية ومناطق 
�لتقنية

م�سنع �ليمامة لالأعمدة �لكهربائية 
وملحقاتها

�أعمدة �لكهرباء و�إنارة �ل�سو�رع و�مليادين وحدة �أعمال �الأعمدة�خلمرةجدة
و�لطرق �ل�سريعة

مملوكة لل�سركة50.000 طن

م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة 
�لكهربائية

مملوكة لل�سركة40.000 طن�أبر�ج نقل �لطاقة �لكهربائية و�الت�ساالتوحدة �أعمال �الأبر�ج�خلمرةجدة

�مل�سدر: �ل�سركة

ويو�سح �جلدول �لتايل نبذة عن م�سنع �ل�سركة �لتابعة:

جدول 49: نبذة عن م�ضانع ال�ضركة التابعة

املنتجاتاملوقعاملدينةامل�ضنع
الطاقة الإنتاجية 

احلالية
حالة الأر�س

�ل�سركة �لتابعة

م�ستاأجرة من �لهيئة �مللكية 600.000 طنحديد �لت�سليح�لهيئة �مللكية بينبعينبعم�سنع �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح
بينبع

�مل�سدر: �ل�سركة

ويو�سح �جلدول �لتايل �لطاقة �الإنتاجية �ال�ستيعابية �ل�سنوية وفق �لرت�خي�س �ل�سناعية لكل م�سنع من م�سانع �ل�سركة:

جدول 50: الطاقة الإنتاجية ال�ضتيعابية املرخ�ضة للمنتجات احلديدية لل�ضركة

تاريخ الفتتاح/بدء الإنتاج
الن�ضبة من اإيرادات 

ال�ضركة املوحدة كما يف 
31 مار�س 2015م

الطاقة الإنتاجية 
الفعلية )بالطن(

الطاقة الإنتاجية املرخ�ضة 
�ضنوياً )بالطن(

املوقع ا�ضم امل�ضنع

1411/04/13هـ )�ملو�فق 1990/11/01م(

1416/09/10هـ )�ملو�فق 1996/01/31م(

%17 150.000 510.000 جدة م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
)�الأنابيب و�لهياكل �لفر�غية(

1434/04/19هـ )�ملو�فق 2013/03/01م( %5 81.000 100.000 �لدمام م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
)�الأنابيب(

1431/04/16هـ )�ملو�فق 2010/04/01م( %11 40.000 60.000 جدة م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة 
�لكهربائية 

1426/08/27هـ )�ملو�فق 2005/10/01م( %9 50.000 62.000 جدة م�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها 

%100 321.000 732.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

38



جدول 51: الطاقة الإنتاجية ال�ضتيعابية املرخ�ضة للمنتجات احلديدية لل�ضركة التابعة 

تاريخ الفتتاح/بدء الإنتاج
الطاقة الإنتاجية 
الفعلية )بالطن(

الطاقة الإنتاجية 
املرخ�ضة �ضنوياً 

)بالطن(
املوقع ا�ضم امل�ضنع

1429/02/11هـ )�ملو�فق 2008/02/18م( 600.000 1.200.000 ينبع م�سنع �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح 

�مل�سدر: �ل�سركة

�ملو�د �خلام �لرئي�سية لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة هي كتل �حلديد ولفات �حلديد �مل�سحوبة على �ل�ساخن و�لزو�يا و�ل�ساج �حلديدي و�لزنك، ويتم �سر�وؤها من موردين حمليني 
وخارجيني.

وحدة 	عمال األنابيب	( 

المصانع

تتكون وحدة �أعمال �الأنابيب من فرعي �ل�سركة يف �لدمام وجدة �لذين يخت�سان باإنتاج �لفو�رغ و�الأنابيب �حلديدية بجميع �أنو�عها )�ملربعة و�لد�ئرية و�مل�ستطيلة( وذلك يف 
م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( يف جدة و�لذي �فتتح بتاريخ 1411/04/13هـ ) �ملو�فق 1990/11/01م( وم�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( 
يف �لدمام و�لذي �فتتح بتاريخ 1434/04/19هـ )�ملو�فق 2013/03/01م( ويغطيان كافة مناطق �ململكة. وي�شتمل م�شنع جدة على �أربعة خطوط لت�شكيل �لأنابيب وخط لق�ض 
�ل�ساج وخط لت�سريح لفات �حلديد بطاقة �إنتاجية تبلغ 150.000 طن �شنويًا، وت�شمل خطوط ت�شكيل �لأنابيب �لأربعة على خط جديد مت ت�شغيله عام 2011م وقد مت �النتهاء 
من جتديد خطني لت�سكيل �الأنابيب و��ستبد�ل خط �لت�سريح �لقدمي بخط جديد وت�سغيلهم، كما يجري حتديث خط �إنتاج �الأنابيب �الأخري )�لثالث( و�لذي من �ملتوقع �النتهاء 
منه يف يوليو 2016م باالإ�سافة �إلى جتديد �سقف �سالة �الإنتاج و�لتخزين و�ملتوقع �النتهاء منها يف 2016م. وي�ستمل م�سنع �لدمام على خط لت�سريح لفات �حلديد وخط لت�سكيل 

�الأنابيب بطاقة �إنتاجية تبلغ 36.000 طن �سنويًا.

وقد مت تد�سني تو�سعة م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام �ملرحلة �لثانية – �أ بت�سغيل خط ت�سكيل �الأنابيب �لثاين وت�سغيل �سالة �لتخزين �الإ�سافية يف يونيو 
2015م مما ز�د طاقة �الإنتاج �ل�سنوية للم�سنع من 36.000 طن �سنويًا �إلى 81.000 طن �سنويًا �بتد�ء من �ل�سنة �ملالية 2016م. كما يتم حاليًا جتميع �لعرو�س وحتليلها فنيًا 
متهيدً� للرت�سية فيما يتعلق باملرحلة �لثانية – ب من تو�سعة م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام الإنتاج �الأنابيب �ل�سود�ء �خلا�سة ب�سبكات مكافحة �حلريق 
و�لهو�ء �مل�شغوط من خالل �إ�شافة �آلت �لت�شطيب ومعد�ت �ختبار�ت �ل�شغط بطاقة �شنوية تبلغ 15.000 طن لتزيد �لطاقة �ال�ستيعابية للم�سنع من 81.000 طن �إلى 96.000 

طن، ومن �ملتوقع �إجناز  هذه �لتو�سعة بنهاية عام 2016م.

وجاري حاليًا تنفيذ �ملرحلة �لثالثة لتو�سعة م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام من خالل �إ�سافة خط �إنتاج لالأنابيب مبقا�س 1-4 بو�سة بقيمة 9 ماليني 
ريال ومن �ملتوقع ت�سغيله يف �سبتمرب 2016م، مما �سريفع �لطاقة �الإنتاجية  مب�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام من 96.000 طن �إلى 141.000 طن. 
باالإ�سافة �إلى �أنه جاري در��سة �لتو�سع يف �إنتاج م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام باإ�سافة �إنتاج �الأنابيب �ملجلفنة بطاقة �إنتاجية �سنوية تبلغ 15.000 

طن  مما �سيزيد من قاعدة �ملنتجات بحلول عام 2019م.

المواد الخام المستخدمة يف عملية التصنيع

�ملادة �خلام �لوحيدة �لد�خلة يف عملية �لت�سنيع هي مادة �حلديد �ل�سلب، م�سنعة بطريقة �ل�سحب على �ل�ساخن �أو م�سحوبًا على �لبارد. ويكون على �سكل لفات ي�سل وزن �للفة 
30 طنًا وب�سماكات ما بني 1.0 مم �إلى 8.0 مم وبعر�س ما بني 1.000 مم �إلى 2.000 مم وتطلب ح�سب �ملو��سفات �لعاملية.

يتم توفري �حلديد حمليًا من �سركة �سابك، كما تقوم �ل�سركة با�ستري�ده من م�سادر عاملية متعددة مثل �ليابان ورو�سيا وم�سر و�إيطاليا وتايو�ن و�ل�سني وذلك وفقًا لل�سماكة 
�ملطلوبة و�ل�سعر.

عمليات التصنيع

الت�ضريح:

تبد�أ عملية �الإنتاج بخط �لت�سريح وذلك الإنتاج لفات �ل�سر�ئح وفق مقا�سات و�سماكات حمددة لت�سنيع �لفو�رغ �حلديدية وذلك باإدخال �للفات �حلديدية )�ملو�د �خلام( لهذ� 
�خلط و�لذي يتكون من �جلزء �الأول من �خلط وهو ماكينة فتح �للفات وتليه ماكينة �لت�سريح و�لتي تقوم بتقطيع �حلديد �إلى �سر�ئح بطول �للفة ثم يتم �سحب �ل�سر�ئح يف �جلزء 

�الأخري من �خلط �إلى ماكينة �إعادة لف �ل�سر�ئح �إلى لفات وت�سل �سرعة هذ� �خلط �إلى 120 مرتً�/�لدقيقة وينتج �خلط ما بني 40 �إلى 50 طن/�ل�ساعة.

الت�ضكيل: 

تتم عملية �لت�سكيل على خط �إنتاج �الأنابيب �لذي يتكون من ماكينة فتح �للفات و�آلة �لت�سكيل و�آلة �لتلحيم وحو�س �لتربيد ومن�سار �لق�س و�آلة �لتعبئة و�لتغليف. يغذي �خلط 
بال�سر�ئح وذلك بتحميلها على ماكينة فتح �ل�سريحة لكي تقوم بتغذية خط �الإنتاج. كما يتم يف بد�ية �خلط حلام وتو�سيل �ل�سر�ئح ال�ستمر�رية �خلط بال�سرعة �ملطلوبة، يلي ذلك 
ت�سكيل �ل�سريحة على �سكل �أنابيب د�ئرية بو��سطة �سل�سلة من �لروالت تقوم بثني �حلو�ف تدريجيًا، تقوم ماكينة �للحام �لكهربائي )ERW( بت�سخني �حلو�ف لدرجة حر�رة 
عالية ت�سل �إلى 1.300 درجة مئوية عن طريق �حلث �ملغناطي�سي ويتم �سغط �حلو�ف بو��سطة زوج من �لروالت �جلانبية مع بع�سها �لبع�س لتتم عمليه �للحام ونظرً� للحر�رة 

�لعالية بعد عملية �للحام يتم متريرها يف حو�س ماء للتربيد.
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يتم ت�سكيل �الأنبوب بح�سب �لقطر �خلارجي �ملطلوب و�ال�ستد�رة �ل�سحيحة بالن�سبة لالأنابيب �لد�ئرية، �أما بالن�سبة لالأنابيب �ملربعة و�مل�ستطيلة فيتم ت�سكيلها يف هذ� �جلزء من 
�خلط بو��سطة روالت رباعية م�سممة لكل مقا�س. بعد ذلك يتم �لق�س بو��سطة من�سار ق�س متحرك �إلى �أطو�ل ثابتة وحمددة. 

بعد عملية �لتقطيع يتم جتميع �الأنابيب مع بع�سها ح�سب �لعدد �ملطلوب يف كل حزمة �أتوماتيكية ويتم تربيط �الأنابيب مع بع�سها عن طريق �سر�ئط تربيط حديدية، يعمل �خلط 
مبعدل �سرعة ما بني 30 �إلى 100 مرت/دقيقة بح�سب �ملقا�س و�ل�سماكة.

النقل والتوصيل 

تقوم وحدة �أعمال �الأنابيب بنقل منتجاتها �إلى عمالئها يف جميع �أنحاء �ململكة عالوة على �لنقل �لدويل لدول �خلليج وذلك عن طريق �لتعاقد مع �سركات �لنقل �لعاملة باململكة 
حيث يقوم ق�سم �ل�سحن بالتن�سيق مع �ل�سركات �ملذكورة وطلب �ل�سيار�ت ح�سب �لوجهات �ملطلوب �ل�سحن �إليها يوميًا. و�أي�سًا يقوم �لق�سم مبتابعة �ل�سحن حتى �لو�سول �إلى 

وجهته.

اإلدارات الخاصة الداخلية التي تتألف منها الوحدة

يتوزع �ملوظفني �لعاملني يف هذه �لوحدة على �الإد�ر�ت �لد�خلية �لتالية:

الت�ضويق واملبيعات: �الإد�رة �ملخت�سة مبتابعة �ل�سوق وتلقي طلبات �لعمالء ومتابعتها حتى ��ستالمها يف م�ستودعاتهم و�لعمل على �إيجاد عمالء جدد و�لبحث عن قنو�ت متنوعة 
للت�سويق. 

اإدارة الإنتاج: ير�أ�س هذه �الإد�رة مدير �الإنتاج مب�ساعدة مهند�س تخطيط �الإنتاج وم�سريف �الإنتاج ومهمتهم و�سع وتنفيذ خطط �الإنتاج وتوفري جميع �ملقا�سات يف خمازن �ملنتج 
�لنهائي. كما تقوم هذه �لإد�رة بالعمل على ��شتمر�ر عمل خطوط �لإنتاج  بكفاءة كاملة و�ملحافظة على �شالمة �لعاملني.

ال�ضيانة: يعمل يف هذه �الإد�رة مهند�سني وفنيني من ذوي �لكفاءة و�ملهارة للمحافظة على ��ستمر�رية �لعمليات �الإنتاجية و�ال�ستخد�م �الأمثل لالآالت �لتابعة للوحدة.

�ملن�ساآت  بر�مج تخطيط مو�رد  �أحدث  با�ستخد�م  تنظيم ذلك  ويتم  �لعمل  ملو�قع  �لنهائي  �ملنتج  و�سحن  �الإنتاجية  �لعمليات  يلزم  ما  وتنظيم كل  وال�ضحن: تخزين  املخازن 
.)SAP ERP(

مراقبة اجلودة: يتم مر�قبة جميع �الأعمال �مل�سار �إليها �أعاله من قبل �إد�رة �جلودة ل�سمان ��ستيفاء �ملنتجات للمو��سفات �ملطبقة  و�سمان ر�سا �لعمالء. ويعمل جميع موظفي 
�لوحدة دومًا على ��ستيفاء هذه �ملو��سفات �لتي يطلبها �لعمالء. ويقوم ق�سم �جلودة باإجر�ء �لقيا�سات و�الختبار�ت �لتالية:

يتم عمل فحو�سات �للفات و�لتاأكد من �ل�سماكة و�لعر�س.. 1

قيا�س �الأبعاد لل�سريحة قبل دخولها خط �الإنتاج.. 2

فح�س �للحام بالنظر و�للم�س، و�لتاأكد من �كتمال �للحام من �لد�خل.. 3

عمل �ختبار �لت�سطيح لالأنابيب �لد�ئرية ملعرفة قوة �للحام.. 4

قيا�س �لقطر �خلارجي و�ال�ستد�رة بالن�سبة لالأنابيب �لد�ئرية.   . 5

قيا�س �أبعاد �ملقطع �ملربع و�مل�ستطيل و�لزو�يا و�ل�سطح.. 6

المنتجات والطاقة اإلنتاجية

�أنابيب ذ�ت جودة عالية وفق �ملو��سفات �ملحلية و�لعاملية و�اللتز�م بالتوريد للعمالء بخدمة  �إنتاج  �أ�سهمت جمهود�ت �ل�سركة خالل �لثالث و�لع�سرين �سنة �ملا�سية على  لقد 
�سريعة، باالإ�سافة �إلى عالقتها �لقوية مع موردي �ملو�د �خلام �لتي تدخل يف �إنتاج منتجاتها حمليًا وعامليًا مما مكنها من �ال�ستمر�ر يف �لتو�سع و�ملحافظة على ح�سة �سوقية تعادل 
25.6% كما يف عام 2014م يف �ل�سوق �ل�سعودي. كما �أن �لطاقة �الإنتاجية �حلالية للوحدة تبلغ )231.000( بعد �أن مت ت�سغيل م�سروع تو�سعة م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
)�الأنابيب( بالدمام �ملرحلة �لثانية – �أ لتبلغ �لطاقة �الإنتاجية يف م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام م�ستوى )81.000( طن  بتكلفة  )27.385.000( 
�سبعة وع�سرون مليون وثالثمائة وخم�سة وثمانون �ألف ريال، ومن �ملتوقع �أن ترتفع �لطاقة �الإنتاجية �ال�ستيعابية لت�سل �إلى )291.000( طن بعد �إجناز كافة �أعمال �لتو�سيعات 

�ملذكورة �أعاله يف عام 2019م.

وت�ستخدم منتجات �لوحدة من �لفو�رغ و�الأنابيب �حلديدية �مللحومة و�ألو�ح �ل�ساج يف �لكثري من �ملجاالت �ل�سناعية و�لت�سييدية كاالإن�ساء�ت �حلديدية، و�الأعمال �ملعمارية 
و�ملعدنية، و�ل�سقاالت و�لدعائم �حلديدية، و�الأثاث �ملعدين، و�للوحات �لدعائية، و�لناقالت �لتجارية، و�ألعاب �الأطفال �حلديدية. 
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وت�سمل �ملنتجات حاليًا على �لفو�رغ و�الأنابيب و�ل�ساج وفق ما يلي:

جدول 52: منتجات وحدة اأعمال الأنابيب 
ال�ضماكةالأبعاد املقطعيةالو�ضف

�لفو�رغ من �حلديد �مل�سحوب على �ل�ساخن

1.2 مم �إلى 8 مم12 × 12 مم �إلى 150 × 150مممربع 

1.2 مم �إلى 8 مم15× 30 مم �إلى 100 × 200ممم�ستطيل 

1.2 مم �إلى 4 مم1/2" بو�سة �إلى 6 " بو�سةد�ئري 

�لفو�رغ من �حلديد �مل�سحوب على �لبارد

0.4 مم �إلى 2 مم12 × 12 مم �إلى 60 × 60مممربع 

0.4 مم �إلى 2 مم15× 30 مم �إلى 40 × 80ممم�ستطيل 

0.4 مم �إلى 2 مم1/2" بو�سة �إلى 2 " بو�سةد�ئري 

�ل�ساج 

0.4 مم �إلى 2 مم.من 600×1000 مم �إلى 1500×3250 مم�ل�ساج �مل�سحوب على �لبارد

1.2 مم �إلى 4 مم.من 600×1000 مم �إلى 1500×3250 مم�ل�ساج �مل�سحوب على �ل�ساخن

�مل�سدر: �ل�سركة

ويو�سح �جلدول �لتايل �لطاقة �الإنتاجية �ال�ستيعابية �حلالية و�لطاقة �الإنتاجية �مل�ستقبلية �ملتوقعة و�الإنتاج �لفعلي لوحدة �أعمال �الأنابيب:

جدول 53: الطاقة الإنتاجية ال�ضتيعابية احلالية والطاقة الإنتاجية امل�ضتقبلية املتوقعة والإنتاج الفعلي لوحدة اأعمال الأنابيب

الطاقة الإنتاجية )بالطن(امل�ضنع
الطاقة الإنتاجية
امل�ضتقبلية املتوقعة

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

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

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

150.000150.000139.711146.184134.000جدة

81.000156.00014.27036.75548.400�لدمام

231.000306.000153.981182.939182.400املجموع

�مل�سدر: �ل�سركة

 وحدة 	عمال األعمدة الحديدية	( 

المصنع

تتكون وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية من فرع لل�سركة يف جدة يخت�س باإنتاج �الأعمدة �حلديدية بجميع �أنو�عها وذلك عرب م�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها يف جدة �فتتح 
بتاريخ 1426/08/27هـ )�ملو�فق 2005/10/01م(. وقد مت �النتهاء من م�سروع تو�سعة �مل�سنع مل�ساعفة �لطاقة �الإنتاجية لت�سل �إلى 50 �ألف طن �سنويًا ومت ت�سغيل �لتو�سعة 

بتاريخ 1435/06/01هـ )�ملو�فق 2014/04/01م(.

المواد الخام المستخدمة يف عملية التصنيع 

ت�ستخدم �لوحدة يف ت�سنيع �الأعمدة لفات �حلديد �ل�سلب جهد 44 و جهد 52 ب�سماكات من 3.00 ملم �إلى 7.00 ملم و�ل�ساج ب�سماكة 20.00 – 35.00 ملم الإنتاج �الأعمدة 
�حلديدية لتوزيع �لكهرباء و�الأعمدة �حلديدية الإنارة �ل�سو�رع و�ل�سو�ري والإنارة �مليادين و�ملو�قف و�لطرق �ل�سريعة، وي�ستخدم �لزنك كمادة حماية �سد �ل�سد�أ.

يتم توفري لفات �حلديد حمليًا من �سابك وعامليًا من �ليابان وكوريا وم�سر وتايو�ن و�أوروبا و�ل�سني، كما يتم توفري �ل�ساج من �لهند و�ل�سني و�أوكر�نيا و�لزنك من كوريا و�أوروبا 
و�لهند.

ت�ستخدم �لوحدة �لزو�يا �حلديدية مقا�س 100×100 ملم و�سماكة 10 و 12 ملم لإنتاج ملحقات �أعمدة �لتوزيع ح�شب مو��شفات و�شروط �ل�شركة �ل�شعودية للكهرباء، ويتم توريد 
�لزو�يا حمليًا من �سركة �سلب باجلبيل وعامليًا من كوريا وتركيا و�ل�سني.
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عمليات التصنيع

 Computer( سي� �إن  �ل�سي  بتكنولوجيا  �لت�سنيع  ودقة  �لعالية  باجلودة  �اللتز�م  �إنتاجية خمتلفة مع  وملحقاتها على عدة مر�حل  �الأعمدة �حلديدية  ت�سنيع  ت�ستمل عملية 
Numeric Control( وهي تقنية تتيح �لتحكم باأد�ء �الآالت من خالل تزويدها باالأرقام �ملطلوبة كاملقا�سات و�الإحد�ثيات، ويجدر �لتنويه �إلى �أن �لعمود هو عبارة عن متو�زي 

�أ�سالع بطول معني و�أبعاد معينة يتم ثنيه وحلامه ب�سكل طويل وبعد ذلك يتم حلام قاعدة يف �أ�سفله لكي ي�سهل تثبيته يف �لقاعدة �خلر�سانية، و�لعمليات �لت�سنيعية كالتايل:

خطوط رئيسية:	( 
خط ق�س �ل�ساج �إلى �سكل م�ستطيل )Cut to length line( حيث يتم فرد لفات �حلديد يف هذ� �خلط وق�سها على �لطول �ملطلوب بز�وية ق�س معينة.. 1

خط ق�س �ل�ساج �مل�ستطيل �إلى متو�زي �أ�سالع )�سبه منحرف(: يف هذه �لعملية يتم ق�س �ل�ساج من م�ستطيل �إلى متو�زي �أ�سالع فقط لكي ياأخذ �سكل �لعمود.. 2

خطوط �لثني: يتم يف هذه �ملرحلة كب�ض وثني متو�زي �لأ�شالع �إلى �ل�شكل �ملطلوب )ثماين، متعدد �لأ�شالع �أو د�ئري( ح�شب �لطلب.. 3

خطوط �للحام: يف هذه �لعملية يتم حلام �أطر�ف �لعمود ب�شكل طويل. . 4

خطوط �ل�شتعد�ل: خالل عملية �للحام �ل�شابقة يتعر�ض �لعمود حلر�رة �للحام من �لأ�شفل وهذ� ي�شبب عملية �نحر�ف وياأخذ �لعمود �شكل �ملوزة مما ي�شتوجب . 5
��ستعد�ل ��ستقامته عن طريق �لكب�س �لهيدروليكي يف هذه �ملرحلة.

خطوط حلام �لقاعدة وق�ض فتحة �لباب )Robot System(: يتم خالل هذه �لعملية حلام قاعدة تثبيت �لعمود و�أي�سا فتح باب �مل�سهر�ت وذلك ب�سكل �آيل . 6
متامًا.

خط �جللفنة بالتغطي�س:. 7

يتم يف هذه �لعملية �إ�سافة طبقه من �لزنك على �لعمود وملحقاته وذلك حلمايته من �ل�سد�أ و�لعو�مل �خلارجية �الأخرى، وتتم عن طريق �أربعة مر�حل:

مرحلة �لتعليق و�لتجهيز: وخاللها يتم جتهيز �ملو�د وتعليقها يف �لرو�فع ح�سب �ملطلوب. �

مرحلة �ملعاجلة: وذلك بتغطي�س �ملنتجات يف �أحو��س �الأ�سيد لكي يكون �سطح �ملنتج نظيف وجاهز للجلفنة. �

مرحلة �جللفنة: وتتم بتغطي�س �ملنتجات يف حو�س �لزنك حتت درجة حر�رة 450 درجة مئوية لكي يتكون على �سطح �ملنتج طبقة من �لزنك. �

مرحلة �لت�سطيب و�لتجهيز �لنهائي: ويتم فيها جتهيز �ملنتجات ب�سكل نهائي وتعبئتها ح�سب �ملطلوب. �

خطوط مساعدة:	( 
خطوط �لق�ض بالبالزما و�لغاز: يتم يف هذه �خلطوط ق�ض قو�عد �لأعمدة ح�شب �لأبعاد �ملطلوبة و�أي�شًا ق�ض �مللحقات وذلك عن طريق �لبالزما �أو �لغاز.. 1

مكائن �لكب�س �لهيدروليكي: يتم يف هذه �لعملية ق�س ملحقات �أعمدة �لتوزيع و�ملكائن عبارة عن مكب�س هيدروليكي مثبت عليه قالب ب�سكل �ملنتج �ملطلوب. 2

خطوط ق�ض �لزو�يا: يتم يف هذه �خلطوط ق�ض �لزو�يا ح�شب �لأطو�ل �ملطلوبة لإنتاج ملحقات �أعمدة �لتوزيع. �لزو�يا تعترب منتج نهائي بعد عملية �لق�ض يتم . 3
جلفنته وتوريده مبا�سرة.

اإلدارات الداخلية الخاصة التي تتألف منها الوحدة

يتوزع �ملوظفني �لعاملني يف هذه �لوحدة على �الإد�ر�ت �لد�خلية �لتالية:

.)SAP ERP( الت�ضويق واملبيعات: تخت�س هذه �الإد�رة مبتابعة �ل�سوق وتلقي طلبات �لعمالء و�إد�رة �مل�ساريع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث بر�مج تخطيط مو�رد �ملن�ساآت

 Tekla Structure. PLS(  الت�ضميم: تقوم هذه �الإد�رة باأعمال ت�سميم جميع �الأعمدة و�مللحقات طبقًا للمو��سفات �لعاملية م�ستخدمة �أحدث �لرب�مج �خلا�سة بالت�سميم
.)POLE. AutoCAD.SAG10

وذلك  �لعمالء  مع  عليها  �ملتفق  �لت�سليم  مبو�عيد  �لوفاء  مع  �ملتاحة  للمو�رد  ��ستخد�م  �أف�سل  يحقق  مبا  �الإنتاج  �أو�مر  تنفيذ  ومر�قبة  بجدولة  �الإد�رة  هذه  تقوم  التخطيط: 
.)SAP ERP( با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث بر�مج تخطيط مو�رد �ملن�ساآت

ال�ضيانة: يعمل يف هذه �الإد�رة مهند�سون وفنيون من ذوي �لكفاءة و�ملهارة للمحافظة على ��ستمر�رية �لعمليات �الإنتاجية وحتقيق �أعلى ��ستفادة من �ملعد�ت.

�ملخازن و�ل�سحن: تقوم هذه �الإد�رة بتخزين وتنظيم كل ما يلزم �لعمليات �الإنتاجية و�سحن �ملنتج �لنهائي ملو�قع �لعمل ويتم تنظيم ذلك با�ستخد�م �أحدث بر�مج تخطيط مو�رد 
.)SAP ERP( ملن�ساآت�

مراقبة اجلودة: يتم مر�قبة جميع �الأعمال �مل�سار �إليها �أعاله من قبل �إد�رة �جلودة ل�سمان ��ستيفاء �ملنتجات للمو��سفات �ملطبقة و�سمان ر�سا �لعمالء. ويعمل جميع موظفي 
�لوحدة دومًا على ��ستيفاء هذه �ملو��سفات �لتي يطلبها �لعمالء.

المنتجات والطاقة اإلنتاجية

و�الأعمدة  �الإنارة،  و�سو�ري  �الإنارة،  و�أعمدة  �لكهرباء،  توزيع  �أعمدة  لت�سمل  و�الأ�سطو�نية  �مل�سلعة  �أنو�عها  بجميع  وملحقاتها  �حلديدية  �الأعمدة  باإنتاج  �لوحدة  هذه  تخت�س 
�لديكورية وذلك من خالل فريق عمل متخ�س�س على �أعلى م�ستوى من �الأد�ء و�جلودة ووفقًا للمو��سفات �لعاملية با�ستخد�م �أحدث تقنيات �الإنتاج. وقد �ساركت وحدة �أعمال 
�الأعمدة �حلديدية يف �أهم �مل�ساريع �ال�سرت�تيجية باململكة �لتابعة لوز�رة �لنقل ووز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية ومنها م�سروع قطار �حلرمني، وم�سروع طريق مطار جنر�ن، 
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وم�سروع �لطريق �لدويل �لربي �لذي يربط مملكة �لبحرين و�ململكة، باالإ�سافة �إلى م�ساريع معظم �لطرق �لد�ئرية �لرئي�سية باململكة.

ويو�سح �جلدول �لتايل �لطاقة �الإنتاجية �ال�ستيعابية �ل�سنوية و�الإنتاج �لفعلي لوحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية كما يف 2013م و2014م و2015م:

جدول 54: الطاقة الإنتاجية ال�ضتيعابية والإنتاج الفعلي لوحدة اأعمال الأعمدة احلديدية

الطاقة الإنتاجية )بالطن(*ا�ضم الوحدة
الإنتاج الفعلي ال�ضنوي كما يف 

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

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

2015م )بالطن(

50.00028.57533.02133.109وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية

�مل�سدر: �ل�سركة

*�رتفعت �لطاقة �الإنتاجية من 30.000 �إلى 50.000 �عتبارً� من 1435/06/01هـ )�ملو�فق 2014/04/01م(.

وحدة 	عمال األبرا	 الكهربائية	( 

المصنع

تتكون وحدة �أعمال �لأبر�ج �لكهربائية من فرع لل�شركة يف جدة �لذي يخت�ض باإنتاج �لأبر�ج �حلديدية �ملجلفنة �لالزمة خلطوط نقل �لطاقة �لكهربائية و�أبر�ج �لت�شالت وذلك 
عرب م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية يف جدة �فتتح بتاريخ 1431/03/19هـ )�ملو�فق 2010/03/01م(.

المواد الخام المستخدمة يف عملية التصنيع

ح�سب متطلبات كل م�سروع يتم حتديد �ملقا�سات و�ملو��سفات �ملطلوبة للمو�د �خلام وهي كما يلي:

�لزو�يا من مقا�س 45*45 ملم �سماكة 4 ملم �إلى 250×250 ملم �سماكة 35 ملم  )منخف�س وعايل �ل�سالبة(.. 1

�ل�ساج من �سماكة 2مم حتي �سماكة 40مم )منخف�س وعايل �ل�سالبة(.. 2

�لزنك.. 3

�مل�سامري.. 4

تقوم �ل�سركة بتوفري مو�د �خلام من �ملوردين �ملعتمدين من قبل �سركة �ليمامة من �ل�سوق �ملحلي )�سركة �سلب( كما تقوم بال�سر�ء �أي�سًا من �الأ�سو�ق �لعاملية مثل كوريا وتركيا 
و�أوكر�نيا و�لهند.

عمليات التصميم

يتم ت�سميم �الأبر�ج وفق متطلبات �مل�سروع با�ستخد�م �أحدث بر�مج �لت�سميم )Tekla Structure. PLS Tower. AutoCAD and SAP ERP( و �لتي يتم فيها 
حتديد مقا�س �لزو�يا و�ل�ساج و�مل�سامري �ملطلوبة لكل برج، يلي ذلك جتهيز جدول �لكميات للقطاعات �حلديدية �ملطلوب جتهيزها من زو�يا و�ساج وحتديد �أرقامها من خالل 

برنامج تكال.

عمليات التصنيع

تتكون �لعملية �لت�سنيعية من �أربع مر�حل �أ�سا�سية كالتايل:

1 . )Minosse and Peddimat( لتقطيع وترقيم وتخرمي �لزو�يا و�ل�ساج وي�ستخدم برناجمي )CNC(تقطيع وتخرمي �لزو�يا و�ل�ساج: ت�ستخدم ماكينات �لـ
�أثناء  ب�سري  �أي خطاأ  دون  يحول  للماكينات )CAD to CAM offline programming( مما  ت�سغيلية  بر�مج  �إلى  ّ�ليا  �لت�سميم  بر�مج  لتحويل خمرجات 

�لعمليات �لت�سنيعية.

للر�سومات �خلا�سة بامل�سروع وهي كاالآتي: . 2 �لنهائي طبقًا  �لتكميلية الإعطاء �جلزء �مل�سنع �سكله  �لعمليات  �إجر�ء بع�س  �مل�ساعدة: يتم يف هذه �ملرحلة  �لعمليات 
.)Welding( و�لتلحيم )Bending( و�لثني )Heel cutting( وت�سذيب �حلو�ف )Notching( لتحزيز�

�جللفنة: يتم �إعطاء �ملنتج طبقة حماية من �لزنك ح�سب مو��سفة �مل�سروع ويرت�وح �سمك طبقة �جللفنة من 86 �إلى 130 ميكرون من خالل تنظيفه وتغطي�سه يف . 3
م�سهور �لزنك عند درجة حر�رة مئوية تبلغ 450 درجة.

�لتعبئة و�لتغليف: ح�سب مو��سفات �مل�سروع ورغبة �لعميل يتم تعبئة وتغليف و�سحن �ملنتج �لنهائي.. 4

مر�قبة �جلودة: تنق�سم عملية مر�قبة �جلودة �إلى �الآتي:. 5

فح�س �ملو�د �خلام عند �ال�ستالم: �

يتم فح�س مقا�سات �ملو�د �خلام ومطابقتها مع �أو�مر �ل�سر�ء/متطلبات �مل�سروع. �

يتم �أخذ عينات و�إجر�ء �الختبار�ت �لكيميائية و�مليكانيكية ومطابقتها مع �أو�مر �ل�سر�ء/متطلبات �مل�سروع. �

فح�س دوري للمنتج �أثناء �لت�سنيع و�جللفنة: �

بعد عمل )SETUP( للماكينات يتم فح�س �لعينة �الأولى للتاأكد من �سالمة بر�مج �لت�سغيل ثم يتم �أخذ عينات دورية من �ملنتج �أثناء �لت�سنيع و�لتاأكد  �
جهاز  بو��سطة  �ملعدن  علي  �لزنك  طبقة  �سمك  وقيا�س  للم�سغوالت  ظاهري  فح�س  عمل  يتم  �جللفنة  عملية  �لت�سنيعية.�أثناء  للر�سومات  مطابقتا  من 
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)Alcometer( للتاأكد من مطابقتها ملو��سفات �مل�سروع كما يتم �إجر�ء �ختبار�ت قيا�س درجة �لتما�سك بني �ملعدن وطبقة �جللفنة.

فح�س ومر�جعة �ساملة للمنتج �ثناء عملية �لتعبئة و�لتغليف: �

يتم عمل فح�س ظاهري للمنتج و�لتاأكد من �سالمته من �لعيوب كما يتم �أخذ مقا�ساته و�لتاأكد من مطابقتها للر�سومات �لت�سنيعية.

اإلدارات الداخلية الخاصة التي تتألف منها الوحدة

يتوزع �ملوظفني �لعاملني يف هذه �لوحدة على �الإد�ر�ت �لد�خلية �لتالية:

.)SAP ERP( املبيعات واإدارة امل�ضاريع: تخت�س هذه �الإد�رة بتلقي طلبات �لعمالء و�إد�رة �مل�ساريع با�ستخد�م �أحدث بر�مج تخطيط مو�رد �ملن�ساآت

�أحدث �لرب�مج �خلا�سة  با�ستخد�م  �لعاملية وذلك  للمو��سفات  �لطاقة و�الت�ساالت طبقًا  �الأبر�ج �حلديدية مل�ساريع نقل  باأعمال ت�سميم جميع  �الإد�رة  الت�ضميم: تقوم هذه 
.)Tekla Structure. PLS Tower. AutoCAD. SAG10( بالت�سميم

التخطيط ومراقبة الإنتاج: تقوم هذه �الإد�رة بجدولة ومر�قبة تنفيذ �مل�ساريع مبا يحقق �ال�ستخد�م �الأمثل للمو�رد �ملتاحة مع �أخذ مو�عيد �لت�سليم �ملتفق عليها مع �لعمالء بعني 
.)SAP ERP( العتبار وذلك با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث بر�مج تخطيط مو�رد �ملن�ساآت�

ال�ضيانة: ويعمل يف هذه �الإد�رة مهند�سني وفنيني من ذوي �لكفاءة و�ملهارة للمحافظة على ��ستمر�رية �لعمليات �الإنتاجية وحتقيق �أعلى ��ستفادة من �ملعد�ت.

�ملن�ساآت  بر�مج تخطيط مو�رد  �أحدث  با�ستخد�م  تنظيم ذلك  ويتم  �لعمل  ملو�قع  �لنهائي  �ملنتج  و�سحن  �الإنتاجية  �لعمليات  يلزم  ما  وتنظيم كل  وال�ضحن: تخزين  املخازن 
.)SAP ERP(

مراقبة اجلودة: يتم كل ما �سبق حتت مر�قبة �إد�رة �جلودة ل�سمان حتقيق �ملو��سفات �ملطلوبة ور�سا �لعمالء. ويعمل جميع موظفي �لوحدة دومًا على ��ستيفاء هذه �ملو��سفات 
�لتي يطلبها �لعمالء. وقد حازت وحدة �الأبر�ج �لكهربائية على �سهادة ISO 9001:2008 منذ 1430/10/21هـ )�ملو�فق 2009/10/10م( و�ل�ساحلة حتى 1440/02/01هـ 

)�ملو�فق 2018/10/09م(.

المنتجات والطاقة اإلنتاجية

تخت�س هذه �لوحدة يف ت�سنيع �أبر�ج نقل �لطاقة �لكهربائية بجميع �أنو�عها وت�ستعمل لنقل �لطاقة �لكهربائية �لعالية و�لفائقة �جلهد حتي 380 كيلو فولت وكذلك ت�سنيع �أبر�ج 
�الت�ساالت �مل�ستخدمة يف بث �إ�سار�ت �مليكروويف �خلا�سة باأجهزة �الت�ساالت �ملحمولة ملختلف �لعمالء �ملحليني و�لدوليني يف �ململكة و�ل�سرق �الأو�سط. وقد قامت وحدة �أعمال 
�الأبر�ج �لكهربائية بت�سنيع وتوريد �الأبر�ج للعديد من �مل�ساريع �ملهمة، ومنها م�سروع  �لقريات �ملرحلة �لثانية )19.000 طن( وحمطة �سبا )12.000 طن( وم�سروع �خلط 

�لو��سل بني �ملحطة �لرئي�سية يف برتو ر�بغ �إلى �ملحطة �لفرعية يف �ملدينة باملنطقة �لغربية )27.000 طن(.

ويو�سح �جلدول �لتايل �لطاقة �الإنتاجية �ال�ستيعابية �ل�سنوية و�الإنتاج �لفعلي لوحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية كما يف و2013م و2014م و2015م:

جدول 55: الطاقة الإنتاجية ال�ضتيعابية والإنتاج الفعلي لوحدة اأعمال الأبراج الكهربائية

الطاقة الإنتاجية )بالطن(ا�ضم الوحدة
الإنتاج الفعلي ال�ضنوي كما يف 

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

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

2015م )بالطن(

60.00024.56729.87947.605وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية

�مل�سدر: �ل�سركة

وحدة 	عمال الهياكل الفراغية	( 

المصنع

تتكون وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية �سمن فرع �ل�سركة يف جدة �لذي يخت�س باإنتاج مكونات �ملن�ساآت �لفر�غية �حلديدية بجميع �أنو�عها وذلك عرب م�سنع و�حد يف جدة �فتتح 
بتاريخ 1416/09/10هـ )�ملو�فق 1996/01/31م(. وتعترب وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية ر�ئدة يف جمال ت�سميم وت�سنيع وتركيب �لهياكل �لفر�غية �لالزمة وفق متطلبات 

�مل�ساريع باململكة.

المواد األولية المستخدمة يف عملية التصنيع

�ملو�د �الأولية �الأ�سا�سية �مل�ستخدمة يف عملية �لت�سنيع هي �الأنابيب �حلديدية و�لرب�غي و�ل�سو�ميل و�لكر�ت �حلديدية باأبعاد خمتلفة. يتم ��ستري�د �لكر�ت و�لرب�غي و�ل�سو�ميل 
من خارج �ململكة وفقًا ملو��سفات �لت�سميم �ملعتمدة. �أما �الأنابيب فيتم توريدها د�خليًا يف �ل�سركة �أو من م�سنعني حمليني.

عمليات التصنيع

تقوم وحدة �لهياكل �لفر�غية بت�سميم وت�سنيع وتركيب �لهياكل �لفر�غية ثالثية �الأبعاد وفقًا للت�سميم �ملعماري �ملطلوب ووفقًا ملو��سفات �مل�سروع �الإن�سائية.

الت�ضميم: يتم �لت�سميم �لهند�سي وفقًا ملو��سفات �مل�سروع وبا�ستخد�م �لرب�مج �حلديثة يف �لتحليل و�لت�سميم.. 1
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الت�ضنيع: يتم ت�سنيع �لكور وفقًا للت�سميم �ملعتمد حيث يتم ��ستخد�م �آالت �لتخرمي لو�سع �لفتحات يف �لكور بالزو�يا و�الأقطار �ملطلوبة. كما يتم حلام نهايات . 2
�الأنابيب وتثبيت �لرب�غي فيها وفق �لت�سميم �ملعتمد. بعد ذلك يتم دهان كافة �ملو�د با�ستخد�م �لبودرة وتتم معاجلتها بالفرن حر�ريًا ثم يتم تغليفها و�سحنها �إلى 

�ملوقع.

الرتكيب: تقوم ور�سات وحدة �لهياكل برتكيب �ملو�د �مل�سنعة يف �ملو�قع لتتو�فق مع �ملخططات �لت�سميمية و�لتنفيذية �ملعتمدة حتت �إ�سر�ف مهند�سي �لوحدة. كما . 3
يتم �أي�سا تركيب �أي مو�د تغطية م�ستخدمة يف �لت�سميم.  

اإلدارات الداخلية الخاصة التي تتألف منها الوحدة

يتوزع �ملوظفني �لعاملني يف هذه �لوحدة على �الإد�ر�ت �لد�خلية �لتالية:

و�لثاين هو  �لهند�سية و�القت�سادية مل�ساريعهم  �أف�سل �حللول  لتقدمي  �ملقاولني  تلقي طلبات  �الأول هو  �ملبيعات علي ركنني  �إطار  �لوحدة يف  ترتكز عمليات مهند�سي  املبيعات: 
�لتن�سيق مع �أ�سحاب �مل�ساريع و�ملكاتب �ال�ست�سارية لتطوير حلول �لهياكل �لفر�غية �ملنا�سبة مل�ساريعهم.

الت�ضميم: تقوم هذه �الإد�رة بت�سميم �لهياكل �لفر�غية وفقًا الأحدث �ملو��سفات �لعاملية )ASTM. BS. AISC. ASCE( وبا�ستخد�م �أحدث بر�مج �لتحليل و�لت�سميم 
 .)STADD. SAP. PROKON. ETABS( لهند�سي�

مع  يتو�فق  للمو�رد ومبا  ��ستخد�م  �أف�سل  يحقق  و�لرتكيب مبا  و�لت�سنيع  �لت�سميم  للتن�سيق بني عمليات  �لوحدة  مل�ساريع  زمنية  بو�سع جد�ول  �الإد�رة  تقوم هذه  التخطيط: 
متطلبات �مل�ساريع. 

متطلبات  مع  يتو�فق  ومبا  �مل�سروع  ملتطلبات  وفقًا  للمو�رد  ��ستخد�م  �أف�سل  تتيح  �لتي  �لزمنية  للجد�ول  وفقًا  �لت�سنيع  بعملية  �الإد�رة  هذه  تقوم  اجلودة:  ومراقبة  الت�ضنيع 
)�ملو�فق  1439/10/07هـ  حتى  و�ل�ساحلة  2006/04/11م(  )�ملو�فق  1427/03/13هـ  منذ   ISO 9001:2008 �سهادة  على  �لهياكل  وحدة  حازت  وقد  �لعالية.  �جلودة 
لتقييم معايري  �لتي تقوم بزيار�ت دورية  �ل�سعودية  �أر�مكو  �أن �لوحدة معتمدة من �سركة  2018/06/21م(، ولديها نظام جودة معتمد وفّعال يف جميع مر�حل �لت�سنيع كما 

�جلودة.

الرتكيب: تقوم هذه �الإد�رة بجدولة تركيب �مل�ساريع وفقًا ملتطلبات �مل�سروع ومبا ي�سمن �ال�ستخد�م �الأمثل ملو�رد �ل�سركة.

المنتجات والطاقة اإلنتاجية

تخت�س هذه �لوحدة بت�سميم وت�سنيع وتوريد وتركيب �لهياكل �لفر�غية على جميع �أنو�عها لت�ستعمل يف م�ساريع �لبناء �ملختلفة. وت�سمل �مل�ساريع �لتي �ساركت بها وحدة �أعمال 
�لهياكل �لفر�غية م�سروع �سالة �ملعار�س �لتابع للغرفة �لتجارية بالريا�س وم�سروع �ملبنى �لرئي�سي جلامعة �مللك �سعود، وم�سروع مبنى �ملكتب �لرئي�سي لهيئة �الت�ساالت وتقنية 
�ملعلومات، وم�سروع تو�سعة �ملباين �لطبية يف م�ست�سفى �مللك خالد، وم�سروع تطوير مطار جنر�ن، وم�سروع �ملدرجات �لريا�سية جلامعة �الأمرية نورة بنت عبد�لرحمن، وم�سروع 
تظليل م�شبح �لدلفني و�أ�شود �لبحر يف �أكو�ريوم جدة، بالإ�شافة �إلى بع�ض م�شاريع نقاط �لتفتي�ض يف �ململكة. تنتج وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية هياكل حديدية ثالثية �لأبعاد 
ت�سكل نظام �أ�سقف �إن�سائية حديدية تعطي م�سافات كبرية بني �الأعمدة �حلاملة لها لت�سل �إلى �أكرب من 75م وبتموجات معمارية لل�سقف ت�ستعمل �سمن �ملن�ساآت �خلر�سانية 
و�ملعدنية يف م�ساريع �لبناء د�خل �ململكة. وب�سبب �عتماد �لوحدة على م�ساريع �لبناء �ملختلفة فاإن �إنتاجيتها من عام الآخر قد تختلف ح�سب عدد وحجم �مل�ساريع �لتي مت �إر�ساوؤها 

على �ل�سركة خالل ذلك �لعام. 

المبيعات والتسويق 2   2   2

يوجد لدى �ل�سركة �أربعة وحد�ت �أعمال ��سرت�تيجية رئي�سية كما تقدم ذكره وهي: وحدة �أعمال �الأنابيب ووحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية ووحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية ووحدة 
�أعمال �الأبر�ج �لكهربائية. وكل وحدة من هذه �لوحد�ت تخت�س بت�سنيع حزمة من �ملنتجات �حلديدية �لتي تباع يف �الأ�سوق �ملحلية و�الإقليمية. و�ملحرك �لرئي�سي للطلب على 
هذه �ملنتجات هو قطاع �لبناء و�الإنفاق �حلكومي على �لبنية �لتحتية، حيث �أ�سهم �لطلب �لقوي على هذه �ملنتجات و�لناجت عن �مل�ساريع �حلكومية يف �حلفاظ على ��ستمر�رية 

ومنو �لطلب عليها.

وحدة أعمال األنابيب 

تتكون مبيعات وحدة �أعمال �الأنابيب ب�سكل رئي�سي من منتجات �لفو�رغ �حلديدية و�الأنابيب عالية �جلودة. تتاأثر مبيعات هذه �لوحدة ب�سكل �أ�سا�سي بالتوجهات �ل�سائدة يف قطاع 
�لبناء مبا يف ذلك �أن�سطة �لبنية �لتحتية �خلا�سة و�لعامة يف �ململكة. �إن �أكرب عمالء وحدة �أعمال �الأنابيب - دون �حل�سرـ جتار مو�د �لبناء منها جهات ذ�ت عالقة وهي �سركات 
ر�ئدة يف جتارة مو�د �لبناء مثل �سركة �ملهنا �لتجارية وجمموعة �ملهنا للحديد )�ململوكة من قبل �سركة �ملهنا �لتجارية وع�سو جمل�س �الإد�رة �ل�سيد مهنا �ملهنا(، و�سركة م�سدر 
ملو�د �لبناء )�ملعروفة �سابقًا ب�سركة �ملهيدب ملو�د �لبناء و�ململوكة باالأغلبية من قبل �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده(، و�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء )�ململوكة بالكامل من قبل 
�سركة �لفوز�ن �لقاب�سة(، و�سركات �أخرى مثل �سركة �أبوبكر باوزير و�سركائه، و�سركة �لر�جحي للزخرفة و�حلديد، و�سركات ت�سنيع �ل�سقاالت �حلديدية وعلى ر�أ�سها �سركة 
منار �لعمر�ن للتجارة و�ل�سناعة �ملحدودة. وقد �ساهم كل من �سركة م�سدر ملو�د �لبناء وجمموعة �ملهنا للحديد )�ململوكة من قبل ع�سو جمل�س �الإد�رة مهنا �ملهنا( و�سركة 
�ملهنا �لتجارية بـ 24% و19% و16% من �إير�د�ِت �لوحدة خالل �الأعو�م 2013م و2014م و2015م على �لتو�يل )ملزيد من �لتفا�سيل عن تعامالت �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة، ف�ساًل 
ر�جع �لق�سم رقم  11-10 "�لعقود و�لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" من هذه �لن�سرة(. وقد منت مبيعات هذه �لوحدة خالل �لفرتة من عام 2012م �إلى نهاية 2014م نظرً� 
ال�ستمر�ر �رتفاع �لطلب وبد�ية �لت�سغيل �لتجاري مل�سنع �الأنابيب بالدمام بتاريخ 1434/04/19هـ )�ملو�فق 2013/03/01م(. وقد �سكلت مبيعات وحدة �أعمال �الأنابيب %26 
من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2013م، و24% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2014م و22% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2015م. وتتميز منتجات �لوحدة بال�سمعة �ملمتازة يف �الأ�سو�ق �ملحلية 

نظرً� جلودة �ملنتجات و�للتز�م بخدمة �لعمالء مما جعلها حتافظ على ح�شة 23.4% من �ل�سوق �ملحلي �ل�سعودي.
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وحدة أعمال األعمدة الحديدية

تت�شمن �لن�شاطات �لرئي�شية لوحدة �أعمال �لأعمدة �حلديدية ت�شنيع �لأعمدة �حلديدية �ملجلفنة وملحقاتها وذلك خلدمة قطاع توزيع �لكهرباء وقطاع �إنارة �ل�شو�رع و�خلطوط 
�ل�شريعة و�مليادين، ويرتبط �لطلب على منتجاتها بالن�شاط �لقت�شادي يف �ململكة وخ�شو�شًا قطاع �لبناء و�لبنية �لتحتية و�لكهرباء. ومن عمالء وحدة �أعمال �لأعمدة �حلديدية 
دون �حل�سر، �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء و�لتي تعد من عمالئها �لرئي�سيني وكذلك �ملقاولني و�ملنفذين الأعمال �لطرق مل�ساريع وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية و�سركات �لتطوير 
�لعقاري و�ملقاولني �ملنفذين لأعمال �خلطوط �ل�شريعة لوز�رة �لنقل. وقد منت مبيعات هذه �لوحدة خالل �لفرتة من عام 2012م �إلى نهاية 2014م نظرً� لال�ستفادة �لق�سوى من 
�لطاقة �الإنتاجية للم�سنع �لقائم وقد مت ت�سغيل تو�سعة �مل�سنع مب�ساعفة طاقته �الإنتاجية بتاريخ 1435/06/01هـ )�ملو�فق 2014/04/01م( لتلبية �لطلب �ملتنامي على منتجات 
�لوحدة و�ملدعوم بقوة �لن�شاط �لقت�شادي يف �ململكة وخ�شو�شًا قطاع �لبناء و�لبنية �لتحتية. وقد �شكلت مبيعات وحدة �أعمال �لأعمدة �حلديدية 8% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 

2013م، و9% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2014م و10% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2015م.

وحدة أعمال األبراج الكهربائية

تتكون مبيعات وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية ب�سكل رئي�سي من �أبر�ج نقل �لطاقة �لكهربائية مبختلفة �ملو��سفات و�الأحجام، و�لتي تباع د�خل �ململكة ب�سكل �أ�سا�سي للمقاولني 
�ملنفذين مل�ساريع �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء. ويرتبط �لطلب على منتجاتها با�ستمر�رية قوة �الإنفاق على قطاع �سبكات �لنقل و�لربط �لكهربائي و�سبكات �الت�ساالت، وخ�سو�سًا 
�سركات تقدمي �خلدمات �لعامة �ملحلية مثل �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء. وتعترب هذه �لوحدة من �سمن �ملوردين �ملوؤهلني �ملعتمدين م�سبقًا الأبر�ج نقل �لطاقة �لكهربائية لدى 
ت�سغيلها يف مار�س 2010م و�حل�سول على �عتماد  لبد�ية  نهاية 2014م نظرً�  �إلى  �لفرتة من عام 2012م  �لوحدة خالل  للكهرباء. وقد منت مبيعات هذه  �ل�سعودية  �ل�سركة 
�إلى �رتفاع عدد �لوحد�ت �ملباعة، وحتر�ض �لوحدة يف �لفرتة �حلالية �ل�شتفادة  �أدى  باأبر�ج نقل �لكهرباء خلطوط فائقة �جلهد و�لذي بدوره  �نتهاء  منتجاتها على مر�حل 
�لق�سوى من قوة �لطلب على �الأبر�ج �لكهربائية باململكة مع عدم �إغفال جاهزيتها للت�سدير لدول �خلليج و�سمال �أفريقيا. وقد �سكلت مبيعات وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية 

7% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2013م، و10% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2014م و11% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2015م.

وحدة أعمال الهياكل الفراغية

لقد قامت هذه �لوحدة بتنفيذ �لعديد من �مل�ساريع �ل�سخمة و�لتي تتطلب حلول هند�سية معقدة مبناطق �ململكة �ملختلفة من خالل �لتعاون مع �أكرب �سركات �ملقاوالت باململكة 
�أن�سطة  �أعمال �لهياكل �لفر�غية هو  �أكرب �سركات ومكاتب �ال�ست�سار�ت �لهند�سية ذ�ت �خلربة. و�جلدير بالذكر باأن �ملحرك �لرئي�سي للطلب على منتجات وحدة  وباإ�سر�ف 
�لبناء �ملتعددة يف �مل�ساريع �الإ�سكانية و�لتجارية و�ل�سناعية و�لتعليمية و�ل�سحية و�ملطار�ت وحمطات �لقطار�ت مبا يخدم عمالء �ل�سركة يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س وقد 
منت قيمة �لعقود لهذه �لوحدة خالل �لفرتة من عام 2012م حتى نهاية 2014م نظرً� ال�ستمر�ر �رتفاع �لطلب من �لعمالء �لرئي�سيني و�حل�سول على عمالء جدد ولكن تاأثرت 
�الإير�د�ت خالل عام 2013م ب�سبب �إعادة جدولة �مل�ساريع )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم 3  "معلومات عن �ل�سوق و�لقطاع" من هذه �لن�سرة(. �إن �أكرب عمالء وحدة �أعمال �لهياكل 
�لفر�غية هم �سركات �ملقاوالت �لتي تنفذ م�ساريع �سخمة ت�ستلزم ت�سميم وت�سنيع وتركيب من�ساآت حديدية كبرية �حلجم. وقد �سكلت مبيعات وحدة �أعمال �لهياكل 0.8% من 

�إير�د�ت �ل�سركة لعام 2013م، و1% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2014م و1% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2015م.

المشتريات والتوريد 2   2   2

تعتمد �ل�سركة على عدد من �ملوردين �ملحليني و�لدوليني من �أجل توفري �ملو�د �خلام �لالزمة لت�سنيع كافة منتجاتها و�لتي ت�سمل على �سبيل �ملثال ال �حل�سر لفائف �ل�سلب 
�ملدرفلة على �ل�ساخن وكتل �ل�سلب وزو�يا �ل�سلب و�ألو�ح �ل�سلب و�لزنك. وقد بلغت كميات �ملو�د �خلام �ملوردة لل�سركة من قبل مورديها �الأ�سا�سيني خالل عام �ملايل 2013م 
)222.175( طن وخالل عام �ملايل 2014م )277.961( طن وخالل عام �ملايل 2015م )531.349( طن. �إن �سر�ء �ل�سركة للمو�د �خلام يتم عادًة �لتخطيط له �سهريًا لل�ستة 
�أ�سهر �لقادمة بناء على �حتياجاتها خالل تلك �لفرتة مع �الأخذ بعني �العتبار فرت�ت �ملو�د �خلام و�لتي ترت�وح ما بني ثالثة �إلى �أربعة �أ�سهر. وتعتمد �ل�سركة على خرب�ت �الإد�رة 
�لعليا و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لعالية يف جمال �سوق �حلديد حيث �أنهم ميثلون �أكرب �سركات جتارة �حلديد ومو�د �لبناء يف �ملنطقة، من �أجل حتديد م�سادر و�أ�سعار وكميات 
�ملو�د �خلام �لالزم �سر�وؤها وتنا�سبها مع مبيعات �ل�سركة خالل تلك �لفرتة �ملعينة من �لزمن. وقد �أن�ساأ �ملجل�س جلنة خا�سة مب�سرتيات �ملو�د �خلام مل�ساعدة �إد�رة �ل�سركة يف 
�لبحث عن م�سادر ل�سر�ء �ملو�د �الأولية �لالزمة لعملياتها �الإنتاجية باأ�سعار تناف�سية ومر�قبة �أر�سدة �ملو�د �الأولية بحيث �أن �أي طلبية للمو�د �خلام تزيد عن )4( �أربعة ماليني 

ريال �سعودي تخ�سع ملو�فقة جلنة م�سرتيات �خلامات )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-6-3 "عقود �لتوريد" من هذه �لن�سرة(.

وفيما يلي قائمة باملوردين �الأ�سا�سيني للمو�د �خلام لل�سركة من 2014/10/01م �إلى 2015/09/30م:

جدول 56: قائمة املوردين الأ�ضا�ضيني للمواد اخلام لل�ضركة 2014/10/01م اإلى 2015/09/30م

الدولة * املورد

رو�سيا �سركة ميتالونف�ست

�ل�سني �سركة ماك�ستيل �لعاملية

�ل�سعودية �سركة �ل�سلب �ملتحدة

�ل�سعودية �ل�سركة �ل�سعودية لل�سناعات �الأ�سا�سية )�سابك(

م�سر �سركة �لعز�لدخيلة لل�سلب

تايو�ن �سركة كارجيل �لعاملية للتجارة

رو�سيا �سركة �سرف�ستال لت�سنيع �ل�سلب

�ل�سني �سركة نيوكور للتجارة
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الدولة * املورد

�ليابان �سركة �سوميتومو

�ل�سني �سركة �سالزجيرت ماني�سمان

�مل�سدر: �ل�سركة

* �لدولة �ملذكورة يف �جلدول هي �لدولة �لتي يوجد فيها مقر �ملورد ولكن كما هو �لو�قع مع �سركات عاملية تخت�س يف ت�سدير �ملو�د �خلام، منتجاتها قد ت�سدر من دول متعددة.

إدارة المخزون والتوزيع 2   2   2

تدير �ل�سركة خمزون منتجاتها �سمن م�سانع �ل�سركة بطريقتني. �الأولى وت�سمل ت�سنيع �ملنتجات ملخزون �سهر وفق خطة �ملبيعات وذلك فيما يخ�س �إنتاج مبيعات �الأنابيب، 
و�لطريقة �الأخرى ح�سب �لطلب وجد�ول �لتوريد للم�ساريع �ملتعاقد عليها وذلك فيما يخ�س �إنتاج �ل�سركة من �الأعمدة �حلديدية و�الأبر�ج �لكهربائية و�لهياكل �لفر�غية وت�ستخدم 

�ل�سركة يف ذلك طريقة �ملتو�سط �ملرجح.

تقوم �ل�سركة بتو�سيل جميع منتجاتها �إلى عمالئها عرب �لعديد من �سركات �لنقل �ملتخ�س�سة �لتي تلتزم بتو�سيل �ملنتج من �مل�سنع �إلى �لعميل وحتمل م�سوؤولية �أي �سرر ينجم 
عن عملية �لنقل، وكذلك من خالل �سركات �لنقل �لتي يتعامل معها �لعميل )للمزيد من �لتفا�سيل عن �تفاقيات خدمات �ل�سحن، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-8 "�تفاقيات 

خدمات �ل�سحن" من هذه �لن�سرة(.

االلتزام بأنظمة البيئة والصحة والسالمة 2   2   2

تعتقد �ل�سركة باأنها ملتزمة بكافة معايري حماية �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة �لتي تخ�سع لها مبوجب �الأنظمة و�للو�ئح ذ�ت �لعالقة وذلك من خالل ح�سولها على كافة �لت�ساريح 
و�لرت�خي�س �ل�سادرة من �جلهات �حلكومية �لتنظيمية. وحتر�س �ل�سركة على جتديد كافة تر�خي�س �لبيئة و�ل�سالمة �خلا�سة بجميع فروعها وم�سانعها ب�سكل دوري بناًء على 

لو�ئح د�خلية مت �إعد�دها لهذ� �لغر�س. 

إدارة الجودة  2   2   2

تقوم �إد�رة �ل�سركة بتحديد معايري جودة �ملنتجات �لتي �سيتم بيعها على �لعمالء من خالل فروع وم�سانع �ل�سركة، و�لتاأكد من مطابقتها ملعايري �جلودة �لعاملية ح�سب �ملنظمة 
�لدولية للمعايري - �الآيزو )ISO( و�ملو��سفات �لفنية �لوطنية �ملحددة من قبل هيئة �ملو��سفات و�ملقايي�س �ل�سعودية ومو��سفات �لعمالء و�مل�ساريع و�ملو��سفات �لعاملية ذ�ت 
�لعالقة �الأخرى، حيث يتم �إعد�د تقارير لقيا�س جودة �ملنتج وفح�س �لعينات للتاأكد من جودتها، ويتم �أي�سًا تطبيق �إجر�ء�ت �لفح�س �لع�سو�ئي يف عمليات �لت�سليم و�ال�ستالم 

مما يوؤدي �إلى �حلر�س �لتام على ترتيب �ملعرو�سات ونظافة �لبيئة �ملحيطة و�لتعامل مع �لعمالء باحرت�فية كاملة.

الموظفين   1   2   2

كما يف 1436/12/16هـ )�ملو�فق 2015/09/30م(، يبلغ �إجمايل عدد موظفي �ل�سركة 1.051 موظفًا منهم 261 موظف �سعودي و790 موظف غري �سعودي، وتبلغ ن�سبة �الإد�رة 
�لعليا و�ملدر�ء �لتنفيذيني بال�سركة حو�يل 4% من �إجمايل �لقوة �لعاملة بال�سركة.

كما ت�سنف �ل�سركة �سمن �لنطاق �الأخ�سر �ملتو�سط وفقُا لربنامج نطاقات لل�سعودة، ويجري �لتوظيف يف �ل�سركة مبا ين�سجم مع نظام �لعمل، وال تتوقع �ل�سركة �أي �أثر �سلبي 
ناجت عن نظام �الإقامة و�لعمل حيث �أن �ل�سركة ملتزمة م�سبقًا باالأنظمة �خلا�سة بذلك.

ويو�سح �جلدول �لتايل �أعد�د موظفي �ل�سركة خالل �الأعو�م  2013م و2014م و2015م:

جدول 57: اأعداد موظفي ال�ضركة خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م

املوظفني
�ضبتمرب 2015م�ضبتمرب 2014م�ضبتمرب 2013م

الن�ضبةالعددالن�ضبةالعددالن�ضبةالعدد

25%28261%30201%235�ل�سعوديون

75%72790%70619%543غري �ل�سعوديون

100%1001.051%100820%778املجموع

�مل�سدر: �ل�سركة
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جدول 58: اأعداد موظفي ال�ضركة موزعون على الإدارات والفروع خالل الأعوام 2013م و 2014م و2015م

الإدارة
�ضبتمرب 2015م�ضبتمرب 2014م�ضبتمرب 2013م

غري ال�ضعوديونال�ضعوديونغري ال�ضعوديونال�ضعوديونغري ال�ضعوديونال�ضعوديون

201473157548204680�الإنتاج

326427726�ملبيعات و�لت�سليم

314440445084�الإد�رة �لعامة

235543201619261790اإجمايل املوظفني

�مل�سدر: �ل�سركة

التطلعات المستقبلية 11   2   2

ت�سعى �ل�سركة وب�سكل م�ستمر �إلى زيادة طاقاتها �الإنتاجية و��ستحو�ذها على ح�س�س �أكرب يف �ل�سوق �ملحلي و�الأ�سو�ق �الإقليمية وقد �عتمدت �مل�ساريع �لتو�سعية �لتالية لتحقيق 
�أهد�فها باالإ�سافة �إلى �لعديد من �مل�ساريع حتت �لدر��سة:

تو�سعة م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( �لو�قع يف مدينة �لدمام باإ�سافة �إنتاج �أنابيب �ل�سغط �ل�سود�ء ومنتجات حديدية باإ�سافة مكائن �الإنتاج  �
�لالزم ل�سغط �الأنابيب وجتهيز حو�فها و�لذي من �ملتوقع �إمتام �الأعمال فيه بنهاية عام 2016م.

ت�سغيل خط �إنتاج لالأنابيب مبقا�س 1-4 مب�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام و�لذي من �ملتوقع �إمتام �الأعمال فيه وت�سغيله يف �سبتمرب 2016م. �

ت�سغيل خط الإنتاج �الأنابيب �ملجلفنة مب�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( بالدمام و�لذي من �ملتوقع �إمتام �الأعمال فيه بحلول عام 2019م. �

تو�سعة م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية لزيادة �لطاقة �الإنتاجية �ل�سنوية �إلى 50.000 طن وت�سغيله جتاريًا خالل عام 2019م. �

وكما ذكر �أعاله، ف�سوف ينتج عن هذه �مل�ساريع طرح منتجات جديدة وهي �أنابيب �ل�سغط �ل�سود�ء لزوم �أنظمة مكافحة �حلريق و�سبكات �سغط �لهو�ء و�الأنابيب  �
�ملجلفنة.

ويو�سح �جلدول �لتايل �أهم �مل�ساريع �حلالية لل�سركة و�إجمايل تكلفتها:

جدول 59: اأهم امل�ضاريع احلالية لل�ضركة واإجمايل تكلفتها

امل�ضروع
الطاقة 

الإنتاجية عند 
البدء بالتو�ضعة

الطاقة 
الإنتاجية 

املتوقعة

تاريخ بدء 
تنفيذ  
امل�ضروع

تاريخ انتهاء 
امل�ضروع 

التقديري*

اإجمايل تكلفة التو�ضعة 
التقديرية**

طريقة متويل التو�ضعة 
)التدفقات النقدية 
اخلا�ضة بال�ضركة/ 

القرتا�س(

ن�ضبة الإجناز كما يف 
2015/09/30م

تو�سعة وحدة �أعمال �الأنابيب 
بالدمام �ملرحلة �لثانية- ب

�لتدفقات �لنقدية �خلا�سة 201612.000.000م2014م81.00096.000
بال�سركة/ �القرت��س

%20

تو�سعة وحدة �أعمال �الأنابيب 
بالدمام �ملرحلة �لثالثة - �أ

�لتدفقات �لنقدية �خلا�سة 20169.500.000م2014م96.000141.000
بال�سركة/ �القرت��س

مت �لتعاقد على توريد 
�خلط

تو�سعة وحدة �أعمال �الأنابيب 
بالدمام �ملرحلة �لثالثة - ب

�لتدفقات �لنقدية �خلا�سة 201931.500.000م2016م141.000***141.000
بال�سركة/ �القرت��س

�لدر��سة �ملبدئية لل�سوق

حتديث وحدة �أعمال 
�الأنابيب بجدة

�لتدفقات �لنقدية �خلا�سة 201616.600.000م2015م150.000150.000
بال�سركة

%20

تو�سعة م�سنع �الأبر�ج 
�لكهربائية - �ملرحلة �لثانية

�لتدفقات �لنقدية �خلا�سة 201920.000.000م2016م40.00050.000
بال�سركة

يف مرحلة �إعد�د 
�لت�ساميم

�مل�سدر: �ل�سركة

* تو�ريخ �نتهاء م�ساريع �لتو�سعة �ملدرجة يف �جلدول �أعاله هي تقديرية بحيث ميكن �أن تتاأثر �جلد�ول �لزمنية للم�ساريع بعو�مل عدة خارجة عن �سيطرة �ل�سركة.  

** تكلفة م�ساريع �لتو�سعة �ملدرجة يف �جلدول �أعاله هي تقديرية بحيث ميكن �أن تزيد �أو نتق�س عن �ملبالغ �ملذكورة ب�سبب عو�مل عدة قد توؤثر على كل �مل�سروع.

*** من �ملتوقع تو�سعة قاعدة �ملنتجات دون زيادة يف �لطاقة �الإنتاجية. 
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نظرة عامة عن الشركة التابعة 2   2

ملكية الشركة التابعة 1   2   2

يبلغ ر�أ�س مال �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح �لتابعة �حلايل )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )30.000.000( ثالثني مليون �سهم عادي مدفوع 
بالكامل بقيمة ��سمية )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد، ومت توزيع �أ�سهم �ل�سركة �لتابعة �إثر ذلك كما يلي:

جدول 60: هيكل ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة التابعة

ن�ضبة امللكية
الإجمايل

)ريال �ضعودي(
قيمة ال�ضهم الواحد )ريال �ضعودي( عدد الأ�ضهم املالك

%72.5 217.500.000 10 21.750.000 �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

%15.20 45.600.000 10 4.560.000 �سركة �لفوز�ن �لقاب�سة

%3.65 10.950.000 10 1.095.000 �سالح بن ر��سد �لر��سد

%3.65 10.950.000 10 1.095.000 عبد�ملح�سن بن ر��سد �لر��سد

%5 15.000.000 10 1.500.000 حممد بن علي �لوهيبي

%100 300.000.000 - 30.000.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

نشاطات الشركة التابعة 2   2   2

المصنع 

تتكون �أعمال حديد �لت�سليح لدى �ل�سركة �لتابعة �لتي تخت�س باإنتاج وجتارة �جلملة و�لتجزئة يف حديد �لت�سليح من خط �إنتاج �سمن م�سنع و�حد حلديد �لت�سليح �فتتح بتاريخ 
1426/11/05هـ )�ملو�فق 2005/12/08م( يف مدينة ينبع مب�ساحة مليون مرت مربع. ويتكون خط ت�سنيع حديد �لت�سليح �خلا�س مب�سنع �ل�سركة �لتابعة يف ينبع و�لذي مت 

ت�سييده من قبل �سركة د�نيلي �الإيطالية وهي من �ل�سركات �لر�ئدة عامليًا يف هذ� �ملجال، من �لتايل: 

فرن ت�سخني �لكتل �حلديدية يعمل بالديزل و�لذي يقوم بت�سخني �لكتل �حلديدية �إلى 1.185 درجة مئوية.. 1

خط �لدرفلة ويتكون من 22 من�سة درفلة )Stands( ويعمل ب�سرعات عالية.. 2

منطقة تهيئة �ملنتج �لنهائي و�لعد و�لرتبيط.. 3

�ملر�فق �مل�ساندة للخط:. 4

حمطة معاجلة �ملياه و�لتربيد وهي ت�ستخدم لغر�س تربيد معد�ت �مل�سنع حيث يتم �لتخل�س من �حلمل �حلر�رى ملياه �لتربيد للهو�ء �ملحيط عن طريق تبخر  �أ. 
�ملياه يف �أبر�ج �لتربيد. وقد �سممت �ملحطة للعمل با�ستهالك �أقل للمياه.

حمطة �لهو�ء لت�شغيل �خلط وهي ت�شتخدم لإمد�د خط �لإنتاج و�لوحد�ت �مللحقة بالهو�ء �مل�شغوط �لالزم لت�شغيل عملية �لإنتاج. ب. 

عملية التصنيع 

تت�سمن عملية ت�سنيع �أ�سياخ وق�سبان حديد �لت�سليح عملية ت�سخني كتل �حلديد ومن ثم �سحب �أ�سياخ وق�سبان �حلديد بالدرفلة وق�سها بطول 12 مرت �أو باأطو�ل �أخرى ح�سب 
�لطلب.

اإلدارات الخاصة بالشركة التابعة

يعمل موظفو �ل�سركة �لتابعة يف �الإد�ر�ت �الآتية:

.)SAP ERP( الت�ضويق واملبيعات: �الإد�رة �ملخت�سة مبتابعة �ل�سوق وتلقي طلبات �لعمالء و�إد�رة �مل�ساريع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث بر�مج تخطيط مو�رد �ملن�ساآت

تخطيط موارد املن�ضاآت: تقوم هذه �الإد�رة بجدولة ومر�قبة تنفيذ �لطلبات مبا يحقق �أعلى ��ستخد�م للمو�رد �ملتاحة مع �لوفاء مبو�عيد �لت�سليم �ملتفق عليها مع �لعمالء وذلك 
.)SAP ERP( با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث بر�مج تخطيط مو�رد �ملن�ساآت

ال�ضيانة: هذه �الإد�رة جمهزة باأمهر �ملهند�سني و�لفنيني للمحافظة على ��ستمر�رية �لعمليات �الإنتاجية وحتقيق �أعلى ��ستفادة من �ملعد�ت وتوفري قطع �لغيار للخط.

املخازن وال�ضحن: تقوم هذه �الإد�رة بتخزين وتنظيم كل ما يلزم �لعمليات �الإنتاجية وكذلك �سحن �ملنتج �لنهائي ملو�قع �لت�سليم، ويتم تنظيم ذلك با�ستخد�م �أحدث بر�مج 
.)SAP ERP( تخطيط مو�رد �ملن�ساآت

مراقبة اجلودة: يتم كل ما �سبق حتت مر�قبة �إد�رة �جلودة ل�سمان حتقيق �ملو��سفات �ملطلوبة ور�سا �لعمالء. ويعمل �جلميع على حتقيق �ملو��سفات �ملطلوبة مبا يحقق طلب 
�لعميل. 
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المنتجات والطاقة اإلنتاجية

وتنح�سر منتجات �ل�سركة �لتابعة بحديد �لت�سليح �ملدرفل على �ل�ساخن عرب خط �إنتاج �سمن م�سنعها �لقائم يف ينبع. وت�سرتي هذه �ل�سركة مادة �خلام من كتل �حلديد من 
م�سادر خمتلفة من �لعامل. وترت�وح مقا�سات �أ�سياخ حديد �لت�سليح من 8 ملم �إلى 36 ملم بح�سب طلب �لعميل. ويتم ت�سنيع حديد ت�سليح �ل�سركة �لتابعة وفقًا للمو��سفات 
و�ملقايي�س �ملعتمد يف �ل�سعودية )SASO( و�الأمريكية )ASTM(. وت�ستخدم �أ�سياخ وق�سبان حديد �لت�سليح يف �أعمال �لت�سييد و�لبناء و�خلر�سانة �مل�سلحة �لد�خلة يف ت�سييد 

�الأجز�ء �خلر�سانية مثل �الأعمدة و�لقو�عد و�جل�سور. 

ويو�سح �جلدول �لتايل �لطاقة �الإنتاجية �ال�ستيعابية �ل�سنوية و�الإنتاج �لفعلي لل�سركة �لتابعة كما يف 2013م و2014م و2015م:

جدول 61: الطاقة الإنتاجية ال�ضتيعابية والإنتاج الفعلي لل�ضركة التابعة

ا�ضم الوحدة
الطاقة الإنتاجية ال�ضتيعابية 

ال�ضنوية )بالطن(
الإنتاج الفعلي ال�ضنوي كما يف 

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

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

2015م )بالطن(

600.000385.169457.006526.250م�سنع حديد �لت�سليح

�مل�سدر: �ل�سركة �لتابعة

المبيعات والتسويق 2   2   2

�إن �أكرب عمالء �ل�سركة �لتابعة – دون �حل�سر – جهات ذ�ت عالقة وهي �سركات ر�ئدة يف جتارة �جلملة و�لتجزئة ملو�د �لبناء مثل �سركة م�سدر ملو�د �لبناء )�ملعروفة �سابقًا 
ب�سركة �ملهيدب ملو�د �لبناء و�ململوكة باالأغلبية من قبل �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده( �لتي �ساهمت بـ 30% من �إير�د�ِت �ل�سركة �لتابعة خالل عام 2013م و31% من �إير�د�ِت 
�ل�سركة �لتابعة خالل عام 2014م و31% من �إير�د�ت �ل�سركة �لتابعة خالل عام 2015م، و�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء )�ململوكة بالكامل من قبل �سركة �لفوز�ن �لقاب�سة( �لتي 
�إير�د�ت �ل�سركة �لتابعة خالل عام  �إير�د�ت �ل�سركة �لتابعة خالل عام 2014م و32% من  �إير�د�ت �ل�سركة �لتابعة خالل عام 2013م و30% من  �ساهمت بدورها بـ 29% من 
2015م، باالإ�سافة �إلى موؤ�س�سة �حلال �ملتحدة ملو�د �لبناء و�سركة �لر��سد ملو�د �لبناء )�ململوكة بالكامل من قبل �سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده(. وقد �سكلت مبيعات 
�ل�سركة �لتابعة 58% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2013م و56% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2014م و55% من �إير�د�ت �ل�سركة لعام 2015م. وقد تاأثرت مبيعات �ل�سركة �لتابعة 
بانخفا�س �لطلب خالل عام 2013م ب�سبب تاأثر �ملقاولني �ملنفذين مل�ساريع �لبناء بحملة ت�سحيح �أو�ساع �لعمالة �الأجنبية وتباطوؤ �إجناز تلك �مل�ساريع، باالإ�سافة �إلى �زدياد حجم 

�لكميات �مل�ستوردة من هذه �ملنتجات من �خلارج باأ�سعار تناف�سية.

المشتريات والتوريد 2   2   2

تعتمد �ل�سركة �لتابعة على عدد من �ملوردين �لعامليني من �أجل توفري �ملو�د �خلام �لالزمة لت�سنيع حديد �لت�سليح )وهي �لكتل �حلديدية- �لبليت(. وقد بلغت كميات �لكتل 
�حلديدية )�لبليت( �مل�ستوردة من قبل �ل�سركة �لتابعة من مورديها �الأ�سا�سيني خالل عام �ملايل 2013م )390.847( طن وخالل عام �ملايل 2014م )391.144( طن وخالل 
عام �ملايل 2015م )531.349( طن. �إن �سر�ء �ل�سركة �لتابعة للكتل �حلديدية يتم عادًة �لتخطيط له �سهريًا وملدة �ستة �أ�سهر مقدمًا لالإيفاء باحتياجاتها من هذه �لكتل خالل 
تلك �لفرتة ومتا�سيًا مع فرت�ت �لتوريد و�لتي ترت�وح بني �سهرين �إلى �أربعة �أ�سهر. وتعتمد �ل�سركة �لتابعة على خرب�ت �الإد�رة �لعليا و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لعالية يف جمال �سوق 
�حلديد حيث �أنهم ميثلون �أكرب �سركات جتارة �حلديد ومو�د �لبناء يف �ملنطقة، من �أجل حتديد �لكميات �لالزمة من �ملو�د �خلام خالل تلك �لفرتة �ملعينة من �لزمن. وقد �أن�ساأت 
�ل�سركة �لتابعة جلنة خا�سة مب�سرتيات �خلامات موؤلفة من �أع�ساء �ملجل�س و�لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة �لتابعة وذلك مل�ساندة �إد�رة �ل�سركة يف �لبحث و�لتو�سع ودعم م�سادر 

�ل�سركة �لتابعة ل�سر�ء �خلامات �لالزمة للعمليات �الإنتاجية باأ�سعار تناف�سية ومر�قبة �أر�سدة �خلامات )ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-6-3 "عقود �لتوريد" من هذه �لن�سرة(.

وفيما يلي قائمة باملوردين �الأ�سا�سيني للمو�د �خلام لل�سركة �لتابعة من 2014/04/30م �إلى 2015/04/30م:

جدول 62: قائمة املوردين الأ�ضا�ضيني للمواد اخلام لل�ضركة التابعة 2014/04/30م اإلى 2015/04/30م

الن�ضبة الدولة * املورد

%48.24 رو�سيا �سركة ميتاليونف�ست

%22.28 �ململكة �لعربية �ل�سعودية �سركة �لتهادن للتجارة

%12.25 �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �سركة ماك�ستيل �لعاملية

%6.76 كوريا �سركة �سام�سوجن �سي �آند تي

%5.69 م�سر �سركة �سوي�س لل�سلب

%3.83 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �سركة كارجيل �لعاملية

%0.95 �جلمهورية �للبنانية �سركة تر�ن�سيلز

�مل�سدر: �ل�سركة �لتابعة

* �لدولة �ملذكورة يف �جلدول هي �لدولة �لتي يوجد فيها مقر �ملورد ولكن كما هو �لو�قع مع �سركات عاملية تخت�س يف ت�سدير �ملو�د �خلام، منتجاتها قد ت�سدر من دول متعددة.
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إدارة المخزون والتوزيع 2   2   2

تدير �ل�سركة �لتابعة خمزون منتجاتها �سمن �مل�سنع �خلا�س بها بطريقتني. �الأولى ت�سمل ت�سنيع �ملنتجات ملخزون �سهر وفق خطة �ملبيعات فيما يخ�س �إنتاج مبيعات ق�سبان 
�لت�سليح، و�لطريقة �الأخرى ح�سب �لطلب وجد�ول �لتوريد للم�ساريع �ملتعاقد عليها.

تقوم �ل�سركة �لتابعة بتوزيع جميع منتجاتها �إلى عمالئها من خالل �سركات �لنقل �ملتخ�س�سة �لتي تلتزم بتو�سيل �ملنتج من �مل�سنع �إلى �لعميل وحتمل م�سوؤولية �أي �سرر ينجم 
عن عملية �لنقل، وكذلك من خالل �سركات �لنقل �لتي يتعامل معها �لعميل.

االلتزام بأنظمة البيئة والصحة والسالمة 2   2   2

تعتقد �ل�سركة �لتابعة باأنها ملتزمة بكافة معايري حماية �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة �لتي تخ�سع لها وفقًا لالأنظمة و�للو�ئح ذ�ت �لعالقة وذلك بح�سولها على كافة �لت�ساريح 
و�لرت�خي�س �ل�سادرة من �جلهات �حلكومية �لتنظيمية. وتقوم �ل�سركة �لتابعة بتجديد كافة �لرت�خي�س �لبيئة و�ل�سالمة �خلا�سة مب�سنعها وذلك ب�سكل دوري بناًء على لو�ئح 

د�خلية مت �إعد�دها لهذ� �لغر�س.

إدارة الجودة 2   2   2

�إد�رة �ل�سركة �لتابعة بتحديد معايري جودة �ملنتجات �لتي �سيتم بيعها على �لعمالء من خالل �مل�سنع �خلا�س بها، و�لتاأكد من مطابقتها للمعايري �لعاملية و�ملو��سفات  تقوم 
�لفنية �ملحلية �خلا�سة بهيئة �ملو��سفات و�ملقايي�س �ل�سعودية )SASO( و�ملو��سفات و�ملقايي�س �الأمريكية )ASTM( ومتطلبات �لعمالء و�مل�ساريع، حيث يتم �إعد�د �لقو�ئم 
لقيا�س تطوير �جلودة وفح�س �لعينات للتاأكد من جودتها، ويتم �أي�سًا تطبيق �إجر�ء�ت �لفح�س �لع�سو�ئي يف عمليات �لت�سليم و�ال�ستالم مما يوؤدي �إلى �حلر�س �لتام على ترتيب 

�ملعرو�سات ونظافة �لبيئة �ملحيطة و�لتعامل مع �لعمالء باحرت�فية كاملة.

الموظفين 2   2   2

كما يف 1436/12/16هـ )�ملو�فق 2015/09/30م(، يبلغ �إجمايل عدد موظفي �ل�سركة �لتابعة 203 موظفًا منهم 51 موظف �سعودي و152 موظف غري �سعودي، وتبلغ ن�سبة 
�الإد�رة �لعليا و�ملدر�ء �لتنفيذيني بال�سركة �لتابعة حو�يل 5.1% من �إجمايل �لقوة �لعاملة لل�سركة �لتابعة. وقد قامت �ل�سركة �لتابعة بتوطني �لوظائف يف كافة �ملجاالت �الإد�رية 
و�لفنية بكفاء�ت وطنية موؤهلة من خالل �لرب�مج �لتدريبية د�خل �ل�سركة �لتابعة عرب �لتن�سيق �ملبا�سر مع �ملر�كز �لتدريبية و�لكليات و�ملعاهد �لتقنية د�خل وخارج مدينة ينبع 

�ل�سناعية.

وت�سنف �ل�سركة �لتابعة �سمن �لنطاق �الأخ�سر �ملتو�سط لربنامج نطاقات لل�سعودة، ويجري �لتوظيف يف �ل�سركة �لتابعة بالتما�سي مع نظام �لكفالة ونظام �لعمل و�لعمال وال 
تتوقع �ل�سركة �لتابعة �أي �أثر �سلبي ناجت عن نظام �الإقامة و�لعمل حيث �أن �ل�سركة �لتابعة ملتزمة م�سبقًا باالأنظمة �خلا�سة بذلك. 

يو�سح �جلدول �لتايل �أعد�د موظفي �ل�سركة �لتابعة خالل �الأعو�م 2013م و2014م و2015م

جدول 63: اأعداد موظفي ال�ضركة التابعة خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م

املوظفني
�ضبتمرب 2015م�ضبتمرب 2014م�ضبتمرب 2013م

الن�ضبةالعددالن�ضبةالعددالن�ضبةالعدد

25%2651%2751%56�ل�سعوديون

75%74152%73144%148غري �ل�سعوديون

100%100203%100195%204املجموع

�مل�سدر: �ل�سركة �لتابعة

جدول 64: اأعداد موظفي ال�ضركة التابعة موزعون على الإدارات خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م

الإدارة
�ضبتمرب 2015م�ضبتمرب 2014م�ضبتمرب 2013م

غري ال�ضعوديونال�ضعوديونغري ال�ضعوديونال�ضعوديونغري ال�ضعوديونال�ضعوديون

91271012620134�الإنتاج

322111�ملبيعات و�لت�سليم

441939173017�الإد�رة �لعامة

561485114451152اإجمايل املوظفني

�مل�سدر: �ل�سركة �لتابعة
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الرسالة 2   2

�لتكلفة و�ملخاطر وت�سجيع �لبحث  �إ�سافية وحت�سني معايري �الأد�ء �ملايل و�لعمل �لدوؤوب خلف�س  �إلى م�ساعفة قيمة ��ستثمار �مل�ساهمني عرب جذب ��ستثمار�ت  ت�سعى �ل�سركة 
و�لتطوير �مل�ستمر.

كما ت�سعى �ل�سركة �إلى �حلفاظ على وحت�سني عالقتها مع عمالئها من خالل �ال�ستجابة ملتطلباتهم باأ�سعار تناف�سية وخلق جو عمل مريح يف �ل�سركة وم�ساعدة �الأفر�د لتطوير 
قدر�تهم.

الرؤية  2   2

تتطلع �ل�سركة �إلى ت�سييد جتمع �سناعي لقيادة �سناعة �ملعادن يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا عرب �ال�ستفادة من �لقيم و�خلرب�ت �لذ�تية مع �الأخذ بعني �العتبار �لتز�ماتها 
جتاه �ملجتمع.

االستراتيجية 2   2

تنتهج �ل�سركة ��سرت�تيجية �لعمل �لتالية:

تعزيز مركز �ل�سركة �لتناف�سي عرب �لرتويج لعالمتها �لتجارية و��سمها يف �ل�سوق �ملحلي و�ملنطقة. �

تعزيز نطاق ونوعية �ملنتجات �حلالية لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة من خالل �لرتكيز على تطوير �ملنتجات و�سمان جودتها. �

توثيق �لعالقة مع �لعمالء �حلاليني بتلبية طلباتهم و�حلفاظ يف ذ�ت �لوقت على �أعلى معايري �جلودة. �

�إ�سافية خمتارة على م�ستوى �ململكة  � �أ�سو�ق  و�إ�سافة منتجات جديدة مع �لعمل على دخول  �الإنتاجية �حلالية وزيادتها لبع�س �ملنتجات  ��ستعمال كامل �لطاقات 
و�ل�سرق �الأو�سط  و�سمال �أفريقيا.

مو��سلة حت�سني �لعمليات �لت�سغيلية من خالل تر�سيد �لتكاليف ورفع كفاءة �لعمليات. �

�ال�ستثمار يف منتجات جديدة لتعزيز قيمة �ل�سركة و�ال�ستفادة من مز�ياها �لتناف�سية ��ستكمااًل للمعرو�س من منتجاتها. �

توثيق �لعالقة مع �ملوردين �حلاليني للمو�د �خلام بااللتز�م بتنفيذ �لعقود وتبادل �ملعلومات.  �

�الطالع و�ملتابعة �مل�ستمرة للتغيري�ت �لتي تطر�أ يف �الأ�سو�ق �لعاملية و�ملحلية للمو�د �خلام و�ال�ستغالل �الأمثل لتلك �لتغري�ت يف حت�سني نتائج �ل�سركة وخف�س �لتكلفة. �

 �الهتمام �مل�ستمر باإد�رة �ملخازن من خالل �لتخطيط �مل�ستمر بني �إد�رة �ملو�د و�ملبيعات ووحد�ت �لت�سنيع. �

�الهتمام باإد�رة ر�أ�س �ملال �لعامل وتوطيد �ل�سر�كة مع �ملوؤ�س�سات �ملالية. �

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة 2   2

ترى �ل�شركة �أنها تتمتع بنقاط �لقوة و�ملز�يا �لتناف�شية �لتالية:

حمفظة متنوعة وفريدة من �ملنتجات �حلديدية �لتي ت�ساهم يف دعم ��ستقر�ر �لنتائج �ملالية لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة و�لتقليل من �الأثر �لذي ميكن �أن يرتتب عن  �
�لدور�ت �القت�سادية �ل�سلبية.

��ستخد�م �أحدث معد�ت �لت�سنيع و�الإنتاج يف مو�قع ��سرت�تيجية مميزة متلكها �ل�سركة. �

�لقوة �ملالية و�الأد�ء �ملميز لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة. �

�ملقدرة على �ملحافظة على �لكفاء�ت �الإد�رية و�لفنية و�ملالية وتطويرها. �

خرب�ت وكفاء�ت فريق �الإد�رة �لعليا �لكبرية و�ملميزة يف جمال �سناعة وجتارة �حلديد وفهمهم �لعميق ملعطيات �ل�سوق. �

�لقدرة على تنفيذ ت�ساميم فريدة من نوعها تتطلب خرب�ت ومهار�ت تقنية عالية. �

عالقات قوية مع عمالء متعددين ومتنوعني مت بناوؤها على مدى فرتة زمنية طويلة. �

خرب�ت �مل�ساهمون �لبائعون �لو��سعة و�لعميقة يف جمال جتارة �حلديد. �

قوة �لتفاو�س يف توفري �خلامات نتيجة حجم �لطلبات �ل�سهرية و�لعالقة �ملمتازة مع �ملوردين. �

�ملتابعة �مل�ستمرة ملتغري�ت متطلبات �ل�سوق ملنتجات �ل�سركة و�خلامات حمليًا وعامليًا للمحافظة على �لقوة �لتناف�سية لل�سركة. �

�الهتمام بالتخطيط �لن�سف �سنوي الأعمال �إد�رة �ملبيعات و�الإنتاج و�ملخازن ب�سفة �سهرية ومقارنتها باملو�زنة ومتطلبات �ل�سوق. �

�لجتماعات �ل�شهرية لوحد�ت �لأعمال مع �لرئي�ض �لتنفيذي و�لرئي�ض �ملايل ملر�جعة �لنتائج �ل�شهرية و�لربع �شنوية لتحديد نقاط �لقوة و�ل�شعف و�ل�شتفادة منها  �
يف �لفرتة �لقادمة.

تنفيذ �أعمال �سر�ء �خلامات من خالل جلنة �خلامات و�ملكونة من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة ورئي�س �ل�سركة تعمل وفق ميثاق معتمد من قبل �ملجل�س بحيث يكون لدى  �
�أع�سائها خربه و��سعة يف بيع و�سر�ء �حلديد.

�ملتابعة �مل�ستمرة ملجريات �سوق �حلديد عامليًا وحمليًا من خالل ح�سور �ملوؤمتر�ت �لعاملية و�الجتماع �مل�ستمر مع �ملوردين و�ال�سرت�ك للح�سول على �لتقارير �لعاملية  �
�ملتخ�س�سة عن �حلديد من خالل �ل�سركات �ال�ست�سارية �ملتخ�س�سة.
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�ال�ستفادة من �خلربة �ملرت�كمة لل�سركة حل�سن �إد�رة �ملخازن ومر�قبة تكلفة �خلامات. �

تاأمني خدمة �سحن �ملنتجات للعمالء من م�سانع �ل�سركة عن طريق �سركات �لنقل �ملتخ�س�سة. �

تنفيذ جميع عمليات �ل�سركة با�ستخد�م �لرب�مج �حلا�سوبية �لعاملية و�ملرت�بطة وفق تر�خي�س نظامية. �

تزويد �الإد�ر�ت على م�ستوى �ل�سركة بالتقارير �لالزمة ملر�قبة ومتابعة �لعمليات على مد�ر �ل�ساعة �آليًا. �

�إد�رة جميع وحد�ت �الأعمال من خالل روؤ�ساء للوحد�ت و�الإد�ر�ت �لتابعة لهم على �أ�سا�س مر�كز ربحية لكل وحدة مما يزيد من كفاءة �خلدمة للعمالء و�لو�سول  �
�إلى نتائج مر�سية لل�سركة وم�ساهميها.

�مل�ساهمة �لفعالة يف جتهيز �لكو�در �ل�سعودية �لالزمة الإد�رة �الإنتاج من خالل �إحلاقهم بالدر��سة يف �ملعاهد �لفنية �ملتخ�س�سة و�إحلاقهم بالعمل بعد �لتخرج. �
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الهيكل االداري للشركة وحوكمتها. 2

الهيكل اإلداري للشركة 1   2
�ضكل 2: الهيكل الإداري لل�ضركة

IOƒ÷G ôjóe
¿ÉªãY âcƒ°T

ï«°T

ôjóe
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

äÉeóÿGh
*IófÉ°ùŸG

á©LGôŸG IQGOEG
á«∏NGódG

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

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
ójRÉH ó«©°S ∞°Sƒj

ájò«ØæàdG áæé∏dG

äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷

äÉeóÿG áæ÷

á©LGôŸG áæ÷

∫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

IQGOE’G ¢ù∏›

* ي�سغل هذ� �ملن�سب حاليًا �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 حاليًا على ملء وظيفة مدير �ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �مل�ساندة ب�سكل د�ئم.

** هذ� �ملن�سب �ساغر، وتعمل �ل�سركة حاليًا على ملء وظيفة مدير �ل�سحة و�ل�سالمة ب�سكل د�ئم. 

أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير المجلس 2   2

)�ملو�فق  1435/08/28هـ  من  �عتبارً�  �سنو�ت  ثالث   )3( ملدة  �لعادية  �لعامة  �جلمعية  قبل  من  تعيينهم  مت  �أع�ساء  �ستة   )6( من  حاليًا  يتاألف  �إد�رة  جمل�س  �ل�سركة  يدير 
2014/06/26م( و�سيتم تعيني ع�سو �إ�سايف م�ستقل من قبل �جلمعية �لعامة خالل مدة )6( �ستة �أ�سهر بعد ��ستكمال عملية �الإدر�ج. وتدعم �أعمال جمل�س �الإد�رة )4( �أربع 
�الأ�سا�سي  �لنظام  �الإد�رة �حلايل �سالحياته مبوجب  و�ملكافاآت وجلنة م�سرتيات �خلامات. وميار�س جمل�س  �لرت�سيحات  �ملر�جعة وجلنة  �لتنفيذية وجلنة  �للجنة  جلان هي: 

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:

�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. �
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�إ�سناد قر�ر�تهم على معلومات كافية من �الإد�رة �لتنفيذية �لعليا لل�سركة �أو �أي م�سدر �آخر موثوق به. �

�اللتز�م مبا هو يف م�سلحة �ل�سركة ولي�س م�سلحة جمموعة �مل�ساهمني. �

و�سع �سلطات و�تخاذ قر�ر�ت تفو�س �الإد�رة �لتنفيذية �لعليا لل�سركة. �

و�سع �إجر�ء�ت للم�ساعدة على توجيه �ملجل�س �جلديد فيما يتعلق بعمليات �ل�سركة. �

�سمان كفاية �ملعلومات عن �ل�سركة جلميع �أع�ساء �ملجل�س ب�سفة عامة. �

وفيما يلي قائمة باأع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلايل:

جدول 65: قائمة اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة

�ضفة الع�ضويةاملن�ضباجلن�ضيةال�ضنال�ضمم

امللكية غري املبا�ضرةامللكية املبا�ضرة*

تاريخ الع�ضوية قبل 
الكتتاب

بعد 
الكتتاب

بعد الكتتابقبل الكتتاب

�سعد بن �إبر�هيم 1
�ملعجل

رئي�س جمل�س �سعودي67 �سنة
�الإد�رة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

1435/08/28هـ )�ملو�فق %8.80%6.16--
2014/06/26م(

ع�سو جمل�س �سعودي73 �سنةمهنا بن عبد�هلل �ملهنا2
�الإد�رة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

1435/08/28هـ )�ملو�فق --%4.84%3.38
2014/06/26م(

ر�ئد بن �إبر�هيم 3
�ملديهيم

ع�سو جمل�س �سعودي52 �سنة
�الإد�رة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

1435/08/28هـ )�ملو�فق ----
2014/06/26م(

ع�سو جمل�س �سعودي48 �سنةعلي بن �سالح �لدخيل4
�الإد�رة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

1435/08/28هـ )�ملو�فق ----
2014/06/26م(

حممد بن �أحمد 5
�ل�سعدي**

ع�سو جمل�س قطري50 �سنة
�الإد�رة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

1435/08/28هـ )�ملو�فق ----
2014/06/26م(

حممد بن عبد�هلل 6
�لقويز**

ع�سو جمل�س �سعودي39 �سنة
�الإد�رة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

1436/02/24هـ )�ملو�فق ----
2014/12/16م(

ع�سو جمل�س --�ساغر***7
�الإد�رة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

-----

* ال ت�سمل ن�سب �مللكية �أ�سهم �سمان ع�سوية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة، علمًا باأن �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلاليني )با�ستثناء حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز( ميتلكون �أ�سهمًا بقيمة )10.000( ع�سرة �آالف ريال �سعودي 
وذلك مبوجب �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة و�أحكام نظام �ل�سركات �حلايل.

** وفقًا ملتطلبات نظام �ل�سركات �حلايل، ف�سوف يقوم كل من حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز و�لع�سو �ل�سابع �جلديد �ملعنّي بعد �الكتتاب بتملك �أ�سهم �سمان �لع�سوية من �الأ�سهم �ملتد�ولة يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية 
)تد�ول( بعد �إمتام عملية �الكتتاب، حيث مت �إ�سافة )5.000( خم�سة �آالف �سهمًا �إلى �أ�سهم �الكتتاب مبا يفوق �لـ)15.240.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان و�أربعون �ألف �سهم �لتي متثل ن�سبة )30%( من �الأ�سهم �ملخ�س�سة للجمهور 

بغر�س قيامهم بتملك )3.000( �سهمًا كاأ�سهم �سمان ع�سوية.

*** متا�سيًا مع متطلبات الئحة حوكمة �ل�سركات �سوف تقوم �ل�سركة بتعيني ع�سو �إ�سايف مللء �ملقعد �ل�ساغر لريتفع عدد �الأع�ساء �إلى )7( �سبعة، على �أن يتم فتح باب �لرت�سيح و�لت�سويت على �لع�سو �جلديد �ملقرتح غري �لتنفيذي و�مل�ستقل 
يف �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية �لذي �سيتم عقده خالل مدة ال تزيد عن )6( �ستة �أ�سهر بعد �النتهاء من عملية �الإدر�ج. ووفقًا ملتطلبات نظام �ل�سركات �حلايل، ف�سوف يقوم ع�سو جمل�س �الإد�رة �لذي �سيتم تعيينه بعد �النتهاء من عملية 

�الكتتاب بتملك �أ�سهم �سمان �لع�سوية من �الأ�سهم �ملتد�ولة يف �ل�سوق.

وبح�سب �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة، يجب على �أع�ساء �ملجل�س تعيني �سكرتري للمجل�س من بني �أع�سائه �أو من خارج �ملجل�س ويوؤدي مهام حددها دليل �إد�رة �حلوكمة تت�سمن ما 
يلي:

�سمان �تباع �إجر�ء�ت �ملجل�س و��ستعر��سها ب�سكل منتظم. �

متابعة قر�ر�ت �ملجل�س وتقدمي تقرير �إلى �لرئي�س و�ملجل�س حول �أي �سعوبة و�جهته. �

دعم رئي�س جمل�س �الإد�رة و�الأع�ساء مبعلومات عن م�سوؤولياتهم. �

�إعد�د وتوزيع م�سودة ملحا�سر �جتماعات �ملجل�س. �

�سمان تدفق �ملعلومات �جلديدة د�خل �ملجل�س وبني �ملجل�س و�الإد�رة �لتنفيذية. �

�أد�ء �أي دور �آخر يكلفه به رئي�س �ملجل�س. �

قام جمل�س �إد�رة �ل�سركة بتاريخ 1426/08/27هـ )�ملو�فق 2005/10/01م( بتعيني يو�سف �سعيد بازيد �سكرتريً� للمجل�س.
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السير الذاتية  2   2

وفيما يلي نبذة عن �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلاليني:

سعد بن إبراهيم المعجل

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 67 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: رئي�س جمل�س �الإد�رة

�ملوؤهالت �لعلمية:

درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �لكيميائية من جامعة �أوريجون يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1973م. �

درجة �ملاج�ستري يف �لهند�سة �لكيميائية من جامعة كاليفورنيا بريكلي يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1975م. �

دور�ت �إد�رية و�سناعية متنوعة. �

جدول 66: اخلربات العملية ل�ضعد بن اإبراهيم املعجل

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

�سريك مت�سامن و�لع�سو �سركة ت�سامنية تعمل يف جمال جتارة مو�د �لبناء و�ال�ستثمار�ت.�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت
�ملنتدب

حتى �الآن1976م

�للجنة �لعامة للت�سييد ومو�د �لبناء بالهيئة 
�ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س

2001م1991مرئي�س �للجنةجلنة تابعة للهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س.

�للجنة �لوطنية لل�سناعات �لكيميائية 
و�لبال�ستيكية مبجل�س �لغرف �لتجارية 

و�ل�سناعية �ل�سعودية

جلنة تابعة ملجل�س �لغرف �لتجارية و�ل�سناعية �ل�سعودية ترعى 
معاجلة �لق�سايا و�الإ�سكاالت �ملتعلقة بقطاع �ل�سناعات �لبال�ستيكية 

باململكة  و�قرت�ح �حللول �ملنا�سبة لها، وتقدمي �لر�أي و�مل�سورة للجهات 
�ملعنية حول �لنظم و�لت�سريعات �لتي حتكم �ال�ستثمار �ل�سناعي يف 

هذ� �لقطاع.

2002م1995مرئي�س �للجنة

جهة �عتبارية م�ستقلة  تتبع وز�رة �لعمل وهدفه �لرئي�سي هو دعم جهود �سندوق تنمية �ملو�رد �لب�سرية بوز�رة �لعمل
تاأهيل �لقوي �لعاملة �لوطنية وتوظيفها بالقطاع �خلا�س.

ع�سو جمل�س �إد�رة ورئي�س 
�للجنة �لتنفيذية

2009م2007م

�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ال�ستثمار يف �أنظمة وتقنية �سركة �ال�ستثمار�ت �لتقنية
�ملعلومات ومر�فق �الت�ساالت و�إن�ساء وت�سغيل و�إد�رة مناطق �ل�سناعات 

�لتقنية وتاأ�سي�س �لكليات و�ملعاهد و�ملر�كز �لتدريبية �ملتخ�س�سة.

2010م2006مع�سو جمل�س �إد�رة

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �إنتاج �لب�سكويت �ملتنوع �سركة �سناعات �الأغذية )دمية(
وب�سكويت ويفر متنوع وحلويات و�سكاكر وعلك.

2011م2008مع�سو جمل�س �إد�رة

جمل�س �إد�رة �لغرفة �لتجارية و�ل�سناعية 
بالريا�س

جهة �عتبارية م�ستقلة ترعى م�سالح �لقطاع �خلا�س يف منطقة 
�لريا�س.

حتى �الآن1997مع�سو جمل�س �إد�رة

جمل�س �إد�رة �لغرفة �لتجارية و�ل�سناعية 
بالريا�س

جهة �عتبارية م�ستقلة ترعى م�سالح �لقطاع �خلا�س يف منطقة 
�لريا�س.

2012م2001منائب رئي�س جمل�س �إد�رة

�للجنة �لوطنية �ل�سناعية مبجل�س �لغرف 
�ل�سعودية

جلنة تابعة ملجل�س �لغرف �ل�سعودية تعمل �إلى تطوير �لقطاع �ل�سناعي 
يف �ململكة.

حتى �الآن2001مرئي�س �للجنة

منتدى يرعى نقا�س �لق�سايا �القت�سادية وتبني �قرت�حات وتو�سيات جمل�س �أمناء منتدى �لريا�س �القت�سادي
ت�سهم يف دفع عجلة �القت�ساد يف �ململكة.

حتى �الآن2006مرئي�س جمل�س �أمناء

جلنة تابعة لغرفة �لريا�س �لتجارية و�ل�سناعية تعمل �إلى تطوير �لقطاع �للجنة �ل�سناعية بغرفة �لريا�س
�ل�سناعي يف �ململكة.

حتى �الآن2012مرئي�س �للجنة

جهة �عتبارية م�ستقلة ترعى تطوير وتنمية �القت�ساد �لوطني بالتعاون جمل�س �لغرف �ل�سعودية
و�لتن�سيق مع �لغرف �لتجارية �ل�سناعية وقطاع �الأعمال وكافة �جلهات 

ذ�ت �لعالقة يف �إطار �لتوجهات �لعامة للمملكة.

ع�سو جمل�س �إد�رة ممثاُل 
لغرفة �لريا�س

2012م2008م

�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �لبرتولية و�ملعدنية �سركة �لت�سنيع وخدمات �لطاقة )طاقة(
و�لبرتوكيميائية.

2014م2003مع�سو جمل�س �إد�رة
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ع�سويات جمل�س �الإد�رة �حلالية:

�لع�سو �ملنتدب ل�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت منذ عام 1976م وحتى تاريخه وهي �سركة ت�سامنية تعمل يف جمال جتارة مو�د �لبناء و�ال�ستثمار�ت. �

رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �خلزف �ل�سعودي منذ عام 1997م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �إنتاج وبيع �ملنتجات �خلزفية و�سخانات �ملياه  �
ومكوناتهما.

رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لعربية لالأنابيب منذ عام 1991م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �سناعة �الأنابيب. �

ع�سو جمل�س �إد�رة �سركة �إ�سمنت �ملنطقة �ل�سرقية بالدمام منذ عام 1989م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �سناعة �الإ�سمنت و�لكلنكر. �

رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح بينبع منذ عام 2002م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �سناعة حديد �لت�سليح. �

باالإ�سافة �إلى ع�سويات �ملجال�س �ملذكورة �أعاله، ي�سغل حاليًا �سعد بن �إبر�هيم �ملعجل منا�سب يف عدد من �جلمعيات �خلريية و�لتنظيمات �الجتماعية منها، على �سبيل �ملثال: 

ع�سو جمل�س �الإد�رة وع�سو جلنة �ال�ستثمار يف �لهيئة �لعامة للوالية على �أمو�ل �لقا�سرين ومن يف حكمهم منذ عام 2014م وحتى تاريخه. �

ع�سو جمل�س �إد�رة �جلمعية �خلريية لرعاية �الأيتام )�إن�سان( منذ عام 2012م وحتى تاريخه. �

ع�سو جمل�س �إد�رة �ملجل�س �ال�ست�ساري �لعاملي جلامعة �مللك �سعود منذ عام 2013م وحتى تاريخه. �

محمد بن أحمد السعدي 

�جلن�سية: قطري

�لعمر: 50 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: ع�سو جمل�س �الإد�رة

�ملوؤهالت �لعلمية: 

درجة �لبكالوريو�س يف �جلغر�فيا و�لتخطيط من جامعة قطر يف دولة قطر عام 1987م. �

درجة �لدبلوم �لعايل يف �ملكتبات وعلوم �حلا�سب �الآيل من جامعة قطر يف دولة قطر عام 1990م. �

درجة �ملاج�ستري يف �الإد�رة من جامعة والية مت�سجن يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1994م. �

جدول 67: اخلربات العملية ملحمد اأحمد ال�ضعدي

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

2000م1996مم�سوؤول �أول مبيعات�سركة م�ساهمة قطرية تعمل يف جمال �سناعة �حلديد و�ل�سلبقطر �ستيل

م�ساعد مدير �إد�رة 
�ملبيعات

2005م2000م

2011م2005ممدير �إد�رة �لت�سويق

2013م2011ممدير عام�سركة م�ساهمة قطرية تعمل يف جمال �سناعة �حلديد و�ل�سلب�لوطنية لل�سلب

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �حلالية:

مدير عام ل�سركة �ل�سخرة للمقاوالت منذ عام 2013م وحتى تاريخه وهي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �أعمال �ملقاوالت. �

مدير عام ل�سركة �ملحمدية للبناء منذ عام 2013م وحتى تاريخه وهي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �لتجارة يف مو�د �لبناء. �
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رائد بن إبراهيم المديهيم

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 52 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: ع�سو جمل�س �الإد�رة

�ملوؤهالت �لعلمية: 

درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �لكهربائية من كلية �لهند�سة بجامعة �مللك �سعود يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية عام 1986م. �

درجة �ملاج�ستري يف �لهند�سة �لكهربائية من كلية �لهند�سة بجامعة �مللك �سعود يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية عام 1992م. �

جدول 68: اخلربات العملية لرائد بن اإبراهيم املديهيم

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

�سركة م�سدر ملو�د �لبناء )�ملعروفة �سابقًا 
ب�سركة �ملهيدب ملو�د �لبناء(

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ��ستري�د وت�سدير 
وجتارة �جلملة و�لتجزئة يف مو�د �لبناء.

2007م1997م�ملدير �لعام

2013م2007م�لع�سو �ملنتدب

�لع�سو �ملنتدب 
و�لرئي�س �لتنفيذي

حتى �الآن2014م

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �حلالية:

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �إ�سمنت �ل�سوي�س يف م�سر منذ عام 2005م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �إنتاج �الإ�سمنت. �

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �إ�سمنت �ملنطقة �ل�سمالية منذ عام 2006م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف جمال �إنتاج �الإ�سمنت. �

�إنتاج �ملنتجات  � �إد�رة �ل�سركة �ملتحدة لل�سناعات �لتعدينية منذ عام 2006م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف جمال  ع�سو يف جمل�س 
�جلب�سية.

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �إ�سمنت �لبادية يف �سوريا منذ عام 2007م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �الإ�سمنت. �

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة بو�ن منذ عام 2013م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف جمال �إنتاج �ملنتجات �حلديدية. �

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �ملهيدب للمقاوالت منذ عام 2009م وحتى تاريخه وهي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �لهند�سة و�لتوريد و�لبناء. �

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �إ�سمنت �ل�سمالية يف �الأردن منذ عام 2010م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �إنتاج �الإ�سمنت. �

�لع�سو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة م�سدر ملو�د �لبناء منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف جمال جتارة مو�د �لبناء. �

ع�سو جمل�س مديري �سركة م�سدر ملو�د �لنجارة �لتجارية منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال جتارة مو�د �لنجارة. �

ع�شو يف جمل�ض �إد�رة �شركة �خلطوط �ل�شعودية للتموين منذ عام 2015م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف جمال تقدمي خدمات �لتموين  �
و�لدعم يف قطاع �لطري�ن.

عيل بن صالح الدخيل

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 48 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: ع�سو جمل�س �الإد�رة

�ملوؤهالت �لعلمية: 

درجة �لبكالوريو�س يف �إد�رة �الأعمال من جامعة �مللك �سعود بالق�سيم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية عام 1990م. �

درجة �ملاج�ستري يف �إد�رة �الأعمال من جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية عام 1997م. �

جدول 69: اخلربات العملية لعلي بن �ضالح الدخيل

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

1990م1985ممتدربموؤ�س�سة فردية تعمل يف جمال �خلر�سانات �جلاهزة و�لربيك�ساتموؤ�س�سة �الإن�ساء و�لتعمري

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �ل�سناعات م�سنع �لز�مل للبال�ستيك
�لبال�ستيكية

1992م1990محما�سب

جمموعة �سركات �ميانيت – �ل�سركة 
�ل�سعودية ل�سناعة �أنابيب �لدكتايل

1997م1992مرئي�س �ملحا�سبة�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ت�سنيع �أنابيب حديد �لدكتايل
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تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �خلدمات �ل�سناعية �ل�سركة �ل�سرقية للخدمات �ل�سناعية
�مل�ساندة

1998م1997ممدير عام

جمموعة �سركات عبد�للطيف وحممد 
�لفوز�ن

2000م1998مم�ساعد مدير عام�سركة ت�سامنية تعمل يف جمال جتارة مو�د �لبناء

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�سنيع و�إن�ساء �ملباين �سركة جدر�ن �ملحدودة
�ملعزولة

2001م2000م�ملدير �لتنفيذي

جمموعة �سركات ر��سد عبد�لرحمن 
�لر��سد و�أوالده

2014م2001م�ملدير �لعام�سركة ت�سامنية تعمل يف جمال جتارة مو�د �لبناء

مكتب علي �سالح �لدخيل لال�ست�سار�ت 
�الإد�رية

حتى �الآن2014مم�ست�سار �إد�ريمكتب مهني يعمل يف جمال �ال�ست�سار�ت �الإد�رية لل�سركات

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �حلالية:

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح وع�سو يف جزء من جلانها �لتنفيذية منذ عام 2004م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال  �
�سناعة حديد �لت�سليح.

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �ل�سركة �ملتحدة لل�سناعات �لتعدينية منذ عام 2011م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال تعدين وت�سنيع بودرة �جلب�س  �
و�الألو�ح �جلب�سية.

نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �الإن�ساء و�لتعمري للتجارة و�ل�سناعة منذ عام 2012م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �خلر�سانات �جلاهزة  �
و�لربيك�سات.

�لرخام  � وت�سنيع  تعدين  جمال  يف  تعمل  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  وهي  تاريخه  وحتى  2014م  عام  منذ  و�لرخام  للجر�نيت  �ليمامة  �سركة  �إد�رة  جمل�س  يف  ع�سو 
و�جلر�نيت.

ع�سو �للجنة �لتنفيذية يف �ل�سركة �لعاملية لطالء �ملعادن منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�سنيع وطالء �الألو�ح  �
�ملعدنية و�الأملنيوم.

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �خلزف لالأنابيب منذ عام 2015م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال ت�سنيع �الأنابيب �لفخارية و�لبال�ستيكية. �

مهنا بن عبداهلل المهنا

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 73 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: ع�سو جمل�س �الإد�رة

�ملوؤهالت �لعلمية: 

�سهادة �لثانوية �لعامة من ثانوية �لعزيزية مبكة �ملكرمة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية عام 1384هـ. �

جدول 70: اخلربات العملية ملهنا بن عبداهلل املهنا

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

�سركة ت�سامنية تعمل يف جمال جتارة �جلملة و�لتجزئة يف مو�د �لبناء �سركة �ملهنا �لتجارية
و�ملو�د �ل�سحية و�لكهربائية

2012م1984منائب �ملدير �لعام

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �حلالية:

ع�سو �للجنة �لتنفيذية يف �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية منذ عام 2008م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية. �

رئي�س جلنة �مل�سرتيات و�خلامات يف �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية منذ عام 2011م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات  �
�حلديدية.

ع�سو جمل�س �إد�رة �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية منذ عام 2012م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية. �

رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة �ملهنا للحديد منذ عام 2013م وحتى تاريخه وهي موؤ�س�سة فردية تعمل يف جمال جتارة �حلديد. �

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �سناعة حديد �لت�سليح. �
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محمد عبداهلل القويز

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 39 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: ع�سو جمل�س �الإد�رة

�ملوؤهالت �لعلمية: 

درجة �لبكالوريو�س يف تخ�س�س �أنظمة من جامعة �مللك �سعود يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية عام 1998م. �

درجة �ملاج�ستري يف �ملالية ومبادر�ت �الأعمال من كلية �سترين بجامعة نيويورك يف �لواليات �ملتحدة عام 2003م. �

جدول 71: اخلربات العملية ملحمد عبداهلل القويز

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

1998م1996مم�سارب خزينة�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف �ملجال �مل�سريف�لبنك �لعربي �لوطني

1999م1998ممدير �أول�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف �ملجال �مل�سريفجمموعة �سامبا �ملالية

2006م2004مم�ست�سار�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ��ست�سار�ت �الأعمالماكينزي و�سركائه

2013م2010مع�سو جمل�س �الإد�رة�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف �ملجال �مل�سريفبنك �لبالد

حتى �الأن2006م�لرئي�س �لتنفيذي�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ال�ستثمار�ت�سركة در�ية �ملالية

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �حلالية:

ع�سو جمل�س �إد�رة يف �سركة در�ية �ملالية منذ عام 2006م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �خلدمات �ملالية. �

ع�سو �للجنة �ال�ست�سارية يف �سركة �أوقاف �سليمان بن عبد�لعزيز �لر�جحي منذ عام 2014م وحتى تاريخه وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف �ملجال �خلريي. �

�سكرتري جمل�س �الإد�رة – يو�سف �سعيد بازيد-  ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-5-2 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

ملكية األسهم  2   2

مبوجب �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة و�أحكام نظام �ل�سركات �حلايل قد مت تخ�سي�س عدد )1.000( �ألف �سهم مبثابة �أ�سهم �سمان �لع�سوية لكل من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �مل�سار 
�إليهم �أعاله من قبل م�ساهمي �ل�سركة �حلاليني )ما عد� حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز و�لع�سو �ل�سابع �جلديد �ملعنّي بعد �الكتتاب و�لذين �سوف يتملكون 
�أ�سهم �سمان �لع�سوية �خلا�سة بهم مبا�سرًة من �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( بعد �إمتام عملية �الكتتاب(. بعد �لت�سجيل وقبول �إدر�ج �أ�سهم �ل�سركة، �سوف يتم حجز نف�س 
عدد �الأ�سهم �مل�ستقطعة حاليًا )�أي 1.000 �سهم( لكل من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �مل�سار �إليهم �أعاله( ما عد� حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز( عن طريق 

�لنظام �الآيل لدى �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( وذلك من �أ�سهم م�ساهمي �ل�سركة �حلاليني.

باالإ�سافة �إلى ما جاء �أعاله فاإن رئي�س جمل�س �الإد�رة �سعد �إبر�هيم �ملعجل ميلك ب�سكل غري مبا�سر 8.80% من �أ�سهم �ل�سركة �أي ما ي�ساوي )4.471.081( �أربعة ماليني 
و�أربعمائة وو�حد و�سبعني �ألف وو�حد وثمانني �سهم من �أ�سهم �ل�سركة وذلك عرب ملكيته 55.50% من ح�س�س �سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت.

كبار التنفيذيين  2   2

وفيما يلي جدول بكبار �لتنفيذيني لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة:

جدول 72: قائمة كبار التنفيذيني لل�ضركة وال�ضركة التابعة
امللكية غري املبا�ضرةامللكية املبا�ضرةتاريخ اللتحاق بال�ضركةامل�ضمى الوظيفيالعمراجلن�ضيةال�ضمم

--2002/4/1م�لرئي�س �لتنفيذي*55�سعودييو�سف �سعيد بازيد1

�ملدير �ملكلف للمو�رد �لب�سرية 
و�خلدمات �مل�ساندة

--2005/12/19م�لرئي�س �ملايل51�سود�ينعبد�للطيف عبد�هلل �إبر�هيم2

--1990/1/24مرئي�س وحدة �أعمال �الأنابيب64�أردينعبد�لرز�ق فائق �أبو �سفية3

رئي�س وحدة �أعمال �الأعمدة 35�سعودي�سهل خم�سار �لثبيتي4
�حلديدية

--2005/8/1م

رئي�س وحدة �أعمال �لهياكل 46�أمريكيخلدون حميد �ملحميد5
�لفر�غية

--1997/1/13م
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امللكية غري املبا�ضرةامللكية املبا�ضرةتاريخ اللتحاق بال�ضركةامل�ضمى الوظيفيالعمراجلن�ضيةال�ضمم

رئي�س وحدة �أعمال �الأبر�ج 51م�سرييو�سف علي �ل�سيد6
�لكهربائية

--2007/9/1م

--2005/9/3ممدير �ملر�جعة �لد�خلية53�سود�ينحممد عو�س �ل�سيخ7

--2010/1/30ممدير تقنية ونظم �ملعلومات44باك�ستاينفيا�س �أحمد عبد �آل غفور8

--2009/9/26ممدير �جلودة59هندي�سوكت عثمان �سيخ9

--1990/12/24ممدير �مل�سرتيات53م�سري�أحمد عبد�لعزيز �لقا�سي10

ميتلك 5% يف �ل�سركة -2005/11/1م�ملدير عام لل�سركة �لتابعة59�سعوديحممد علي �لوهيبي11
�لتابعة

--2008/09/06منائب �ملدير عام لل�سركة �لتابعة39�سعوديحممد بن يحيى خو�جي12

--2009/08/13م�ملدير �ملايل لل�سركة �لتابعة54�أردينوليد بن �إبر�هيم �لزعاترة13

* ي�سغل هذ� �ملن�سب حاليًا �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 حاليًا على ملء وظيفة مدير �ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �مل�ساندة ب�سكل د�ئم.

مسؤوليات الرئيس التنفيذي 1   2   2

بح�سب ما جاء به دليل �إد�رة �حلوكمة لل�سركة، فاإن م�سوؤوليات �لرئي�س �لتنفيذي تتمثل يف:

توفري �الت�سال �ملطلوب بني �أع�ساء جمل�س �الإد�رة وفريق �الإد�رة �لعليا �لتنفيذية. �

تزويد �ملجل�س ورئي�سه باملعلومات �لكافية الأد�ء م�سوؤولياتهم. �

م�ساعدة �أع�ساء جمل�س �الإد�رة يف و�سع �الجتاه �ال�سرت�تيجي لل�سركة لزيادة �الإير�د�ت و�لربحية. �

تقدمي �مل�سورة و�لتوجيه و�الإر�ساد مبا يتفق مع �ل�سيا�سات �ملو�سوعة يف �ساأن �خلطط و�الإجر�ء�ت �لرئي�سية. �

تطوير �خلطط �ملتكاملة لال�سرت�تيجيات و�الأعمال �لتي تعمل على حت�سني ح�ستها يف �ل�سوق وربحية �ل�سركات �لقائمة �أو �جلديدة. �

�إجر�ء ��ستعر��س ��سرت�تيجي الأد�ء �ل�سركة على �أ�سا�س منتظم لتحديد مدى حتقيق �ل�سركة الأهد�فها ق�سرية وطويلة �الأجل على �لنحو �لذي يحدده �ملجل�س. �

مر�جعة �لنتائج �لت�سغيلية لل�سركة و�مل�ساريع �مل�سرتكة ومقارنتها مع �الأهد�ف �ملحددة ومتابعتها ل�سمان �تخاذ �لتد�بري �ملنا�سبة لت�سحيح �أية نتائج غري مر�سية. �

و�سع و�الحتفاظ بنظام فعال لالت�ساالت يف جميع �أنحاء �ملنظمة ل�سمان حتديد و�إدر�ك �مل�سوؤوليات و�ل�سلطات و�مل�ساءلة جلميع �لروؤ�ساء. �

متثيل �ل�سركة مع كبار �لعمالء و�لكيانات �حلكومية و�مل�ساهمني يف �مل�ساريع �مل�سرتكة و�ملجتمع �ملايل وكذلك متثيل �ل�سركة مع �لعامة. �

�مل�ساركة يف �أن�سطة تطوير �الأعمال مع عمالء رفيعي �مل�ستوى وتعزيز ��سم و�سورة �ل�سركة �ملعروفة. �

السير الذاتية 2   2   2

وفيما يلي نبذة عن كبار �لتنفيذيني لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة:

يوسف سعيد بازيد

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 55 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: �لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة و�سكرتري جمل�س �الإد�رة

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �ملدنية من جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن يف �ململكة عام 1982م.

جدول 73: اخلربات العملية ال�ضابقة ليو�ضف �ضعيد بازيد

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2008م�لرئي�س �لتنفيذي�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

2007م2005م�ملدير �لعام

2005م2002منائب �ملدير �لعام

فرع ل�سركة �لر�جحي للتجارة و�ل�سناعة �سركة ذ�ت م�سوؤولة حمدودة م�سنع بال�ستيك �لوطنية
تعمل يف جمال �إنتاج �ملنتجات �لبال�ستيكية

2002م1995م�ملدير �لعام
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تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

رئي�س قطاع موؤ�س�سة حكومية تعمل يف جمال ��ست�سار�ت هند�سية و�قت�سادية�لد�ر �ل�سعودية للخدمات �ال�ست�سارية
�لبرتوكيماويات

1995م1993م

م�ست�سار حتكيم 
هند�سي

1993م1986م

1986م1982ممهند�س ��ست�ساري

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �ل�سابقة و�حلالية: ال يوجد. 

عبداللطيف عبداهلل إبراهيم

�جلن�سية: �سود�ين

�لعمر: 51 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: �لرئي�س �ملايل

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �ملحا�سبة من جامعة �خلرطوم يف جمهورية �ل�سود�ن عام 1989م، درجة �ملاج�ستري يف �ملحا�سبة و�لتمويل من جامعة �خلرطوم يف 
جمهورية �ل�سود�ن عام 1996م، حما�سب قانوين معتمد ومرخ�س مبز�ولة �ملهنة من جامعة �إلينوي يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 2005م، زمالة �ملحا�سبني �لقانونيني من 
�ملعهد �الأمريكي للمحا�سبني �لقانونيني يف �أمريكا عام 2005م، ��ست�ساري متويل �مل�سروعات من �الأكادميية �الأمريكية لالإد�رة �ملالية يف �أمريكا، دور�ت حما�سبية ومالية متعددة.

جدول 74: اخلربات العملية ال�ضابقة لعبداللطيف عبداهلل اإبراهيم

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2007م�لرئي�س �ملايل�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

2007م2005م�ملدير �ملايل

رئي�س حما�سبة �لتجزئة �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �ل�سناعة و�لبيع بالتجزئةجمموعة �سافوال – ق�سم �لتجزئة
و�ملخزون

2005م1997م

1994م1984م�ملر�جع �لد�خلي�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �الت�ساالت�سركة �الت�ساالت �ل�سود�نية

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �ل�سابقة و�حلالية: ال يوجد.

عبدالرزاق فائق أبو صفية

�جلن�سية: �أردين

�لعمر: 64 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: رئي�س وحدة �أعمال �الأنابيب

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �مليكانيكية من جامعة حلو�ن يف جمهورية م�سر �لعربية عام 1974م.

جدول 75: اخلربات العملية ال�ضابقة لعبدالرزاق فائق اأبو �ضفية

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية
)�النابيب(

حتى �الآن1990مرئي�س وحدة �الأنابيب

1990م1974ممدير م�سنع�سركة �أردنية م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �سناعة �الأنابيب�ل�سركة �الأردنية ل�سناعة �الأنابيب

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �ل�سابقة و�حلالية: ال يوجد.
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سهل مخضار الثبيتي

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 35 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: رئي�س وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �مليكانيكية من جامعة �مللك عبد�لعزيز يف �ململكة عام 2002م، درجة �ملاج�ستري يف �إد�رة �الأعمال من جامعة �مللك عبد�لعزيز 
يف �ململكة عام 2006م.

جدول 76: اخلربات العملية ال�ضابقة ل�ضهل خم�ضار الثبيتي

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية
�ل�سناعات �حلديدية )�الأعمدة(

حتى �الآن2012مرئي�س وحدة �الأعمال

2012م2010مرئي�س وحدة �الأعمال �ملكلف

2010م2009ممدير �لت�سغيل

�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال 
�ل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب(

2009م2007ممدير �الإنتاج

2007م2006مم�ساعد مدير �إنتاج

2006م2003ممهند�س �الإنتاج

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �سركة �لز�هد
�ملعد�ت �لثقيلة

2003م2002ممهند�س مبيعات

ع�سويات جمل�س �الإد�رة �ل�سابقة و�حلالية: ال يوجد.

خلدون حميد المحيميد

�جلن�سية: �أمريكي

�لعمر: 46 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: رئي�س وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �ملدنية من جامعة دم�سق يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية 1984م، درجة �ملاج�ستري يف �لهند�سة �ملدنية من جامعة وين يف 
�لواليات �ملتحدة �المريكية 1988م، ودرجة �لدكتور�ه يف �لهند�سة �ملدنية من جامعة وين يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1992م.

جدول 77: اخلربات العملية ال�ضابقة خللدون حميد املحيميد

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية
)�لهياكل �لفر�غية(

حتى �الآن1997مرئي�س وحدة �أعمال �لهياكل  �لفر�غية

�سركة م�ساهمة �أمريكية مقفلة تعمل يف جمال �لت�سميم �سركة يون�سرت – �أمريكا
و�الإد�رة

1996م1991منائب �لرئي�س

1990م1989ممدير �لد�ئرة �لهند�سية�سركة م�ساهمة �أمريكية مقفلة تعمل يف جمال �لت�سميم

1988م1987مم�ساعد بروف�سريموؤ�س�سة تعليمية تعمل يف جمال �لتعليم �جلامعيجامعة وين �حلكومية �الأمريكية
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يوسف عيل السيد

�جلن�سية: م�سري

�لعمر:  51 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: رئي�س وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �سعبة ميكانيكا �إنتاج من جامعة �ال�سكندرية يف جمهورية م�سر �لعربية عام 1987م.

جدول 78: اخلربات العملية ال�ضابقة ليو�ضف علي ال�ضيد

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية
)�الأبر�ج(

رئي�س وحدة �أعمال �الأبر�ج 
�لكهربائية

حتى �الآن2007م

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �ل�سناعات �سركة تقانة �لهند�سية
�حلديدية

2007م2006م�ملدير �لعام

�سركة و�ي �ند �إم �ل�سناعية – 
�أمريكا 

�سركة �أمريكية ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال 
�ل�سناعات �حلديدية

2006م2000م�ملدير �لعام

�سركة �أمريكية ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �سركة �ملعد�ت �الأمريكية - �أمريكا
�ل�سناعات �حلديدية

2000م1993منائب �ملدير �لعام

�سركة �أمريكية ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �سركة فري�ر� - �أمريكا
�ل�سناعات �حلديدية

1993م1990ممدير �الإنتاج
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محمد عوض الشيخ 

�جلن�سية: �سود�ين

�لعمر: 53 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: مدير �ملر�جعة �لد�خلية 

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �ملحا�سبة من جامعة �لقاهرة فرع �خلرطوم عام 1978م.

جدول 79: اخلربات العملية ال�ضابقة ملحمد عو�س ال�ضيخ

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2005ممدير �ملر�جعة �لد�خلية�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

مر�جع د�خلي ثم �لرقابة �ملالية �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �لقطاع �ل�سناعيجمموعة �سليمان �لر�جحي
و�الإد�رية

2005م1988م

حمدتو و�سركاه – مر�جعون قانونيون 
وم�ست�سارون

1988م1986ممر�جع �أول�سر�كة مهنية تعمل يف جمال مر�جعة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات

1986م1985مرئي�س �حل�سابات�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �الإد�رة �ملاليةجمموعة حافظ

1985م1984م�سابط �أولجهة حكومية - ميز�نيات �ل�سركات �لعامةوز�رة �ملالية
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فياض أحمد عبد آل غفور

�جلن�سية: باك�ستاين

�لعمر: 44 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: مدير تقنية ونظم �ملعلومات

�ملوؤهالت �لعلمية: دبلوم �لدر��سات �لعليا يف �لربجمة �حلا�سوبية وحتليل �الأنظمة من جامعة بهاء �لدين زكريا يف جمهورية باك�ستان �الإ�سالمية عام 1992م، درجة �ملاج�ستري 
يف �إد�رة �الأعمال ونظم �ملعلومات �الإد�رية من جامعة بهاء �لدين زكريا يف جمهورية باك�ستان �الإ�سالمية عام 1994م، م�ست�سار �ساب معتمد من معهد �ملحا�سبة �الإد�رية و�ملالية 
عام 2006م، مدير م�ساريع معتمد من معهد �إد�رة �مل�ساريع يف �لواليات �ملتحدة عام 2013م، مدقق نظم معلومات معتمد من جمعية �لتحكم وتدقيق نظم �ملعلومات يف �لواليات 

�ملتحدة عام 2014م. 

جدول 80: اخلربات العملية ال�ضابقة لفيا�س اأحمد عبد اآل غفور

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2010ممدير تقنية ونظم �ملعلومات�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

�سركة بنجاب للم�سروبات �ملحدودة 
)بيب�سي كوال(

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�سنيع ومتاجرة 
�مل�سروبات

نائب �ملدير عام يف تقنية 
�ملعلومات

2010م2007م

2007م2007مم�ست�سار �ملالية و�لتكاليفمكتب ��ست�ساري يعمل يف جمال تطبيقات �ساب�أبا�سك�س لال�ست�سار�ت

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال دعم تطبيقات �سركة باكجي�س �ملحدودة
�ساب

2007م1994محملل �ساب وظيفي
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شوكت عثمان شيخ

�جلن�سية: هندي

�لعمر: 59 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: مدير �جلودة

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف علم �لنبات و�الأحياء و�لكيمياء من �جلامعة �لعثمانية يف جمهورية �لهند عام 1979م.

جدول 81: اخلربات العملية ال�ضابقة ل�ضوكت عثمان �ضيخ

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2009ممدير �جلودة�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

2009م1984ممدير �جلودة�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �لتحويلية�سركة �لوطنية لل�سناعة

�سركة منتجات �لبال�ستيك �ل�سعودية 
�ملحدودة )�سابكو(

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �ل�سناعات 
�لتحويلية

1984م1982مم�سوؤول �جلودة
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أحمد عبدالعزيز القاضي

�جلن�سية: م�سري

�لعمر: 53 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: مدير �مل�سرتيات

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �لتجارة �سعبة حما�سبة من جامعة عني �سم�س يف جمهورية م�سر �لعربية عام 1985م.

جدول 82: اخلربات العملية ال�ضابقة لأحمد عبدالعزيز القا�ضي

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2012ممدير �مل�سرتيات�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

2012م2004مم�سوؤول �مل�سرتيات

مدقق د�خلي

م�سوؤول �مل�سرتيات

2004م2000م

مدقق د�خلي

حما�سب �ملبيعات

2000م1998م

مدقق د�خلي

م�سوؤول ت�سليم �لعمالء

1998م1996م

1996م1994ممدقق د�خلي

�سركة م�سر للتربيد و�لتكيف 
)مري�كو(

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �سناعة وحد�ت 
�لتكييف و�ملقاوالت

1994م1991ممر�جع ح�سابات

1991م1987ممر�جع ح�سابات�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �إنتاج �الإ�سمنت�ل�سركة �لقومية الإنتاج �الإ�سمنت

1987م1985محما�سبمكتب ��ست�ساري يعمل يف جمال ��ست�سار�ت هند�سيةكايرو �سنرت لال�ست�سار�ت �لهند�سية
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محمد عيل الوهيبي

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 59 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: مدير عام �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �لهند�سة �لكهربائية من جامعة وي�سكن�سون يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1982م، دورة بنك ت�سي�س مانهاتن ملدة عام يف �لتحليل 
�الئتماين ومتويل �مل�ساريع �ل�سناعية عام 1985م.

جدول 83: اخلربات العملية ال�ضابقة ملحمد علي الوهيبي

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2005م�ملدير �لعام�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح

2005م1990م�ملدير �لعام�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

1990م1986محملل م�ساريعجهة حكومية تعمل يف جمال �إد�رة متويل �مل�ساريع �ل�سناعية�سندوق �لتنمية �ل�سناعية

1986م1985ممتدربم�سرف �أمريكي يعمل يف جمال �خلدمات �ملالية بنك ت�سي�س مانهاتن

1985م1983م�لق�سم �لفنيجهة حكومية تعمل يف جمال �إد�رة متويل �مل�ساريع �ل�سناعية �سندوق �لتنمية �ل�سناعية
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محمد بن يحيى خواجي

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 39 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: نائب �ملدير عام يف �ل�سركة �لتابعة

�ملوؤهالت �لعلمية: بكالوريو�س يف �ل�سريعة من جامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية عام 1997م.

جدول 84: اخلربات العملية ال�ضابقة ملحمد يحيى خواجي

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2008منائب �ملدير �لعام�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح

مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية �سركة م�ساهمة تعمل يف جمال �إنتاج �الإ�سمنت�سركة �إ�سمنت �لق�سيم
و�خلدمات �لعامة

2008م2006م

جمموعة �مل�سحل �لتجارية – 
نوفيا كوم

2006م2002منائب �ملدير �لعام�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال �الت�ساالت

�ل�سركة �لوطنية لثاين �أك�سيد 
�لتيتانيوم �ملحدودة )كري�ستل(

�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تعمل يف �إنتاج ثاين �أك�سيد 
�لتيتانيوم

2002م1998مم�سرف �ملو�رد �لب�سرية
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وليد إبراهيم الزعاترة

�جلن�سية: �أردين

�لعمر: 54  �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: �ملدير �ملايل يف �ل�سركة �لتابعة

�ملوؤهالت �لعلمية: درجة �لبكالوريو�س يف �ملحا�سبة من �جلامعة �الأردنية عام 1981م.

جدول 85: اخلربات العملية ال�ضابقة لوليد اإبراهيم الزعاترة

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبالكيان القانوين وجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن2009م�ملدير �ملايل�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح

مكتب �لدكتور حممد �ل�سباين- 
حما�سبون قانونيون

مر�جع ح�سابات رئي�سي �إلى م�سرف مكتب حما�سب قانوين فردي
مر�جعة

2009م1984م

مكتب �ساعر و�سركاه- حما�سبون 
قانونيون

1984م1983مم�ساعد مدقق ح�سابات�سركة حما�سبة قانونية
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عقود ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين 2   2

الشركة 

حدد �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة تخ�سي�س ن�سبة ع�سرة )10( باملئة من باقي �الأرباح �ل�سنوية �ل�سافية بعد جتنيب ن�سبة ع�سرة )10( باملئة من تلك �الأرباح لالحتياطي �لنظامي 
و�الحتياطي �التفاقي، وتوزيع دفعة �أولى للم�ساهمني تبلغ خم�سة )5( باملئة من �سايف ر�أ�س �ملال �ملدفوع ملكافاأة �أع�ساء جمل�س �الإد�رة.

ويبني �جلدول �لتايل �ملكافاآت و�لرو�تب و�ملميز�ت �لتي ح�سل عليها �أع�ساء جمل�س �الإد�رة وموظفي �الإد�رة �لعليا مبا فيهم كبار �لتنفيذيني �خلم�سة ممن تلقو� �أعلى �ملكافاآت 
منهم �لرئي�س �لتنفيذي و�لرئي�س �ملايل خالل �الأعو�م  2013م و2014م و2015م:

جدول 86:  املكافاآت والرواتب واملميزات التي ح�ضل عليها اأع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م
2015م2014م2013مالبيان

1.200.000 ريال800.000 ريال500.000 ريال�أع�ساء جمل�س �الإد�رة

10.724.868ريال9.855.161 ريال6.624.133 ريالموظفي �الإد�رة �لعليا

�مل�سدر: �ل�سركة

ال توجد �أي عقود خدمة حالية �أو مقرتحة بني �ل�سركة و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة، و�إمنا ت�سرف مكافاآتهم ح�سب نظام �ل�سركات �حلايل و�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة و�لتعليمات 
"�لعقود و�لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" و�جلدول  �لر�سمية �لتي �سدرت بهذ� �ل�ساأن. كما ويقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه با�ستثناء ما ذكر يف �لق�سم رقم 10-11 
147:"تفا�سيل �لتعامالت بني �ل�سركة و�الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" من هذه �لن�سرة، ال يوجد �أي عقد �أو ترتيب �ساري �ملفعول �أو مزمع �إبر�مه عند تقدمي هذه �لن�سرة فيه الأحد من 

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �أي من كبار �لتنفيذيني �أو �أي من �أقربائهم م�سلحة من �أي نوع يف �أعمال �ل�سركة.

ويوجد عقد عمل بني �ل�سركة ورئي�سها �لتنفيذي يو�سف �سعيد بازيد غري حمدد �ملدة يتم جتديده تلقائيًا مامل يخطر �أحد �لطرفني �لثاين عن رغبته بعدم �لتجديد، ويت�سمن 
�لعقد �اللتز�مات و�حلقوق �لتعاقدية �ساملة �الأجر �ل�سهري ومدة �لعقد و�ل�سكن و�الإجاز�ت.

كما يوجد عقد عمل بني �ل�سركة ومديرها �ملايل عبد�للطيف عبد�هلل �إبر�هيم يتم جتديده دوريًا عرب قر�ر�ت �إد�رية منف�سلة تت�سمن �اللتز�مات و�حلقوق �لتعاقدية �ساملة �الأجر 
�ل�سهري ومدة �لعقد و�ل�سكن و�الإجاز�ت. �إن مدة هذ� �لعقد �سنة ميالدية و�حدة قابلة للتجديد. 

وتعدل عقود �لعمل بني �ل�سركة وكبار �لتنفيذيني عرب قر�ر�ت �إد�رية منف�سلة. كما �عتمدت �ل�سركة نظامًا للمكافاآت يح�سل كبار �لتنفيذيني يف �ل�سركة مبوجبه على مكافاأة 
�سنوية حتدد بقر�ر من جمل�س �الإد�رة وتتمثل بن�سبة مئوية من �سايف �أرباح �ل�سركة بعد �لزكاة ودون �حت�ساب �أرباح �ل�سركة �لتابعة بحيث ال تتعدى ن�سبة 5 % كحد �أق�سى ملجمل 

�ملكافاآت �ملمنوحة لكبار �لتنفيذيني خالل تلك �ل�سنة.

وفيما يلي ملخ�س لعقود �ل�سركة مع �لرئي�س �لتنفيذي و�لرئي�س �ملايل:

جدول 87: ملخ�س عقود ال�ضركة مع الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل

تاريخ انتهاء العقدتاريخ العقدال�ضركةاملن�ضبال�ضمالرقم

غري حمدد �ملدة2002/04/01م�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية�لرئي�س �لتنفيذييو�سف �سعيد بازيد1

�سنة ميالدية و�حدة قابلة للتجديد2005/12/19م�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية�لرئي�س �ملايلعبد�للطيف عبد�هلل �إبر�هيم2

الشركة التابعة

يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أنه با�ستثناء ما ذكر يف �لق�سم رقم 11-10 "�لعقود و�لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" و�جلدول 147:"تفا�سيل �لتعامالت بني �ل�سركة و�الأطر�ف 
ذ�ت �لعالقة" من هذه �لن�سرة، ال يوجد �أي عقد �أو ترتيب �ساري �ملفعول �أو مزمع �إبر�مه عند تقدمي هذه �لن�سرة فيه الأحد من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �أي من كبار �لتنفيذيني 

�أو �أي من �أقربائهم م�سلحة من �أي نوع يف �أعمال �ل�سركة �لتابعة.

يوجد عقد بني �ل�سركة �لتابعة ومديرها عام حممد علي �لوهيبي بتاريخ 1426/09/29هـ )�ملو�فق 2005/11/01م( غري حمدد �ملدة، ويت�سمن �لعقد �اللتز�مات و�حلقوق 
�لتعاقدية �ساملة �الأجر �ل�سهري ومدة �لعقد و�ل�سكن و�الإجاز�ت.

ويوجد عقد بني �ل�سركة �لتابعة ونائب مديرها عام حممد بن يحيى خو�جي بتاريخ 1429/09/05هـ )�ملو�فق 2008/09/06م( غري حمدد �ملدة، ويت�سمن �لعقد �اللتز�مات 
و�حلقوق �لتعاقدية �ساملة �الأجر �ل�سهري ومدة �لعقد و�ل�سكن و�الإجاز�ت.

ويوجد عقد بني �ل�سركة �لتابعة ومديرها �ملايل وليد �إبر�هيم �لزعاترة بتاريخ 1430/07/01هـ )�ملو�فق 2009/06/24م( ملدة �سنتني يتم جتديده دوريًا عرب قر�ر�ت �إد�رية 
منف�سلة تت�سمن �اللتز�مات و�حلقوق �لتعاقدية �ساملة �الأجر �ل�سهري ومدة �لعقد و�ل�سكن و�الإجاز�ت.
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وفيما يلي ملخ�س لعقود كبار �لتنفيذيني لل�سركة �لتابعة:

جدول 88: ملخ�س عقود كبار التنفيذيني لل�ضركة التابعة

تاريخ انتهاء العقدتاريخ العقدال�ضركةاملن�ضبال�ضمالرقم

غري حمدد �ملدة2005/11/01م�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح�ملدير �لعامحممد علي �لوهيبي3

غري حمدد �ملدة2008/09/06م�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليحنائب �ملدير �لعامحممد بن يحيى خو�جي4

�سنتني ميالديتني قابلة للتجديد2009/06/24م�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح�ملدير �ملايلوليد �إبر�هيم �لزعاترة5

حوكمة الشركة 2   2

�إلى توفري �سل�سلة من �لعالقات بني �ل�سركة و�إد�رتها �لعليا وجمل�س �إد�رتها وم�ساهميها وغريهم من �جلهات �ملعنية وذ�ت �لعالقة، بحيث يوفر ذلك  تهدف حوكمة �ل�سركة 
�لطريقة �لتي تو�سح �أهد�ف �ل�سركة و�الأ�ساليب �لتي توؤدي �إلى حتقيق هذه �الأهد�ف. ولدى �ل�سركة تق�سيم و��سح للم�سوؤوليات بني جمل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لعليا لل�سركة. 

تتعهد �ل�سركة بااللتز�م بالئحة حوكمة �ل�سركات �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية �لتي ترى �أنها عاماًل مهمًا يف جناحها، و�لتي تتطلب تنفيذ �إطار و��سح لل�سفافية و�الإف�ساح 
من �أجل �لتاأكد �أن جمل�س �الإد�رة يعمل من �أجل حتقيق �أف�سل �مل�سالح للم�ساهمني ويقدم �سورة و��سحة وعادلة لنتائج �ل�سركة �ملالية ونتائج �أعمالها.

وفيما يتعلق بالتز�م �ل�شركة بالئحة حوكمة �ل�شركات، فكما هو معلوم، فاإن �ملو�د �لإلز�مية يف لئحة حوكمة �ل�شركات هي �لفقرتني )ط( و)ي( من �ملادة �خلام�شة، و�ملادة 
�لتا�سعة، و�لفقر�ت )ب( و)ج( و)د( من �ملادة �لعا�سرة، و�لفقر�ت )ج( و)هـ( و)ز( من �ملادة �لثانية ع�سرة و�ملادة �لر�بعة ع�سرة و�ملادة �خلام�سة ع�سرة.

وتعد �ل�شركة ملتزمة بالفقرة )ط( من �ملادة �خلام�شة، حيث ي�شمح للم�شاهمني بالطالع على حم�شر �جتماع �جلمعية �لعامة، وبالفقرة )ج( من �ملادة �لثانية ع�شرة، حيث �أن 
�أغلبية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة من غري �لتنفيذيني. كما �أن �ل�سركة ملتزمة باملادتني �لر�بعة ع�سرة و�خلام�سة ع�سرة حيث �سكل جمل�س �الإد�رة جلنة �ملر�جعة وجلنة �لرت�سيحات 
و�ملكافاآت و�للجنة �لتنفيذية وجلنة م�سرتيات �خلامات بتاريخ 1435/12/01هـ )2014/09/25م(. وقامت �ل�سركة بو�سع نظام حوكمة �ل�سركة �ملت�سمن على لو�ئح تنظم كل 
من �للجنة �لتنفيذية وجلنة �ملر�جعة وجلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت وجلنة م�سرتيات �خلامات وقو�عد �ختيار �أع�ساء تلك �للجان ومدة ع�سويتهم و�أ�سلوب عملها مبا يتو�فق 
مع جميع �ملو�د �الإلز�مية يف �ملادة �لعا�سرة من الئحة حوكمة �ل�سركات، وقد �أقرها جمل�س �الإد�رة بتاريخ 1435/01/07هـ )�ملو�فق 2013/11/10م( و�جلمعية �لعامة بتاريخ 

1435/04/03هـ )�ملو�فق 2014/02/03م(.

وفيما يتعلق بالفقرة )ي( من �ملادة �خلام�سة، و�ملادة �لتا�سعة، و�لفقرة )ز( من �ملادة �لثانية ع�سر من الئحة حوكمة �ل�سركات، فاإن �ل�سركة لي�ست ملتزمة بهذه �ملو�د حتى تاريخ 
هذه �لن�سرة حيث �أن �ل�سركة غري مدرجة حاليًا وتتعهد �ل�سركة بااللتز�م بهذه �ملو�د بعد �سدور قر�ر �لهيئة باملو�فقة على ت�سجيل �أ�سهم �ل�سركة لدى �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية 
وقبول �إدر�ج �ل�سركة. كما تتعهد �ل�سركة بتعيني ع�سو جمل�س �إد�رة م�ستقل مللء �ملقعد �ل�ساغر خالل فرتة �أق�ساها )6( �ستة �أ�سهر من تاريخ �الإدر�ج لاللتز�م مبقت�سى �لفقرة 

)هـ( من �ملادة �لثانية ع�سرة.

تعهدات الشركة بعد اإلدراج 2   2

تتعهد �ل�سركة باإمتام ما يلي بعد �الإدر�ج:

تعيني ع�سو جمل�س �إد�رة م�ستقل مللء �ملقعد �ل�ساغر خالل فرتة �أق�ساها )6( �ستة �أ�سهر من تاريخ �الإدر�ج. �

�اللتز�م مبا ورد يف قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج والئحة حوكمة �ل�سركات عند �إعد�د تقرير جمل�س �الإد�رة. �

�اللتز�م بجميع �ملو�د �الإلز�مية من الئحة حوكمة �ل�سركات بعد �الإدر�ج مبا�سرة مبا يف ذلك �عتماد جمل�س �الإد�رة و�جلمعية �لتعديالت على نظام حوكمة �ل�سركة. �

�إبالغ �لهيئة بتاريخ �نعقاد �جلمعيات �لعامة �لتي �ستعقدها �ل�سركة بعد �الإدر�ج حتى يتمكن ممثل �لهيئة من ح�سور �جلمعية. �

عر�س �ملعامالت و�لعقود مع �أع�ساء جمل�س �الإد�رة بال�سركة وفقًا لنظام �ل�سركات �حلايل/�جلديد والئحة حوكمة �ل�سركات ب�سكل �سنوي على �جلمعيات �لعامة  �
للح�سول على مو�فقة �مل�ساهمني وبعد ��ستبعاد �أي طرف ذو عالقة من �لت�سويت عليها.

عر�س �أي ت�سارب يف �مل�سالح بني �أعمال �ل�سركة و�أعمال كبار م�ساهميها و�أع�ساء جمل�س �إد�رتها �أو �ل�سركات �لتي ي�ساهمون فيها ب�سكل �سنوي على جمل�س �الإد�رة  �
و�جلمعيات �لعامة للح�سول على مو�فقة �ملجل�س و�مل�ساهمني بعد ��ستبعاد �أي طرف ذو عالقة من �لت�سويت عليها.

حتمل �مل�ساهمني �لبائعني �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف �جلدول رقم 28:"ن�سب ملكية �مل�ساهمني �لبائعني قبل وبعد عملية �الكتتاب باالأ�سهم" من هذه �لن�سرة )بالن�سبة  �
مل�ساهمة �ل�سركة يف �ل�سركة �لتابعة و�لبالغة 72.5%( نيابة عن �ل�سركة، كاًل ح�سب ح�سته �حلالية يف ر�أ�س �ملال، جميع �اللتز�مات �لتي قد تن�ساأ يف �مل�ستقبل عن 
�ملطالبات �لو�ردة من مر�فق و�لتي ما ز�لت قيد �ملناق�سة و�لدر��سة )�أي عن �الأعو�م 2012م و2013م( )للمزيد من �لتفا�سيل عن هذه �ملطالبة، ف�ساًل ر�جع �لق�سم 

رقم  11-7 "�تفاقية توفري �خلدمات" و�لق�سم رقم  11-15 "�لتقا�سي" من هذه �لن�سرة(.

تضارب المصالح 2   2

ال مينح �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة �أو �أٍي من �للو�ئح و�ل�سيا�سات �لد�خلية �أية �سالحيات متكن ع�سو جمل�س �الإد�رة من �لت�سويت على عقد �أو عر�س له فيه م�سلحة جوهرية �سو�ًء 
ب�سفة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة، وذلك تنفيذً� للمادة رقم )69( من نظام �ل�سركات �حلايل �لتي تن�س على �أنه ال يجوز �أن يكون لع�سو جمل�س �الإد�رة �أية م�سلحة مبا�سرة �أو غري 
مبا�سرة يف �لتعامالت و�لعقود �لتي تتم حل�ساب �ل�سركة �إال مبو�فقة من �جلمعية �لعامة �لعادية يتم جتديدها كل �سنة، ووفقًا لن�س �ملادة �ملذكورة فاإنه يتعني على ع�سو جمل�س 
�الإد�رة �أن يبلغ جمل�س �الإد�رة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف �لتعامالت و�لعقود �لتي تتم حل�ساب �ل�سركة، ويف�سح رئي�س �ملجل�س للجمعية �لعامة عند �نعقادها عن �لتعامالت 
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و�لعقود �لتي يكون الأٍي من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة م�سلحة �سخ�سية فيها، على �أن يكون �الإف�ساح م�سفوعًا بتقرير خا�س من مر�قب �حل�سابات، ويتم �إثبات هذ� �لتبليغ يف حم�سر 
�جتماع �ملجل�س، وال يجوز للع�سو ذي �مل�سلحة �ال�سرت�ك يف �لت�سويت على �لقر�ر �لذي يطرح للت�سويت يف هذ� �ل�ساأن. وبناًء على ما �سبق، يلتزم �أع�ساء جمل�س �الإد�رة مبا يلي:

�اللتز�م بالعمل طبقًا للمو�د )69( و)70( من نظام �ل�سركات �حلايل، و�ملادة رقم )18( من الئحة حوكمة �ل�سركات. �

عدم �لت�سويت على جميع �لعقود �ملربمة مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة يف �جتماعات �جلمعية �لعمومية. �

�اللتز�م بعدم �لدخول يف مناف�سة �سد �أعمال �ل�سركة و�أن كافة �لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة يف �مل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي تطبيقًا لن�س �ملادة  �
)70( من نظام �ل�سركات �حلايل.

لجان مجلس اإلدارة  1   2

من �أجل �سمان �الأد�ء �الأمثل الإد�رة �ل�سركة، فقد �سكل جمل�س �الإد�رة عددً� من �للجان وفقًا ملتطلبات الئحة حوكمة �ل�سركات �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية، ويف هذ� �ل�سدد، 
فقد تاأكد �ملجل�س من �لتايل:

جميع �للجان لديها قو�عد معتمدة لوظائفها حتدد �أدو�رها وم�سوؤولياتها. �

يتم حتديد �سالحيات كل جلنة ب�سكل و��سح. �

يتم �إعد�د حما�سر جلميع �الجتماعات �لتي تعقد وتتم مر�جعة تلك �ملحا�سر و�ملو�فقة عليها من قبل كامل �أع�ساء �ملجل�س. �

يوجد لدى �ل�سركة حاليًا �للجان �لتالية:

اللجنة التنفيذية 1    1   2

تتولى �للجنة م�ساعدة �ملجل�س يف �أد�ء �الأن�سطة و�ملهام �ملفو�سة لها لت�سهيل عمليات �ل�سركة وذلك من خالل:

م�ساعدة �ملجل�س يف �أد�ء �الأن�سطة و�ملهام �ملفو�سة �إليه لت�سهيل عمليات �ل�سركة ب�سكل �سل�س. �

م�ساعدة �ملجل�س على و�سع �أهد�ف و��سرت�تيجيات �ل�سركة �لرئي�سية و��سرت�تيجيات �ال�ستثمار. �

�مل�ساهمة يف ت�سيري وو�سع �لروؤية و�ملهام �خلا�سة باملجل�س وو�سع خطة عمل لذلك. �

و�سع �الأهد�ف �الأ�سا�سية و�ال�سرت�تيجية لتحقيق �لنتائج �ملطلوبة من �ل�سركة. �

م�ساعدة �ملجل�س يف ��ستعر��س ��سرت�تيجي الأد�ء �ل�سركة ب�سكل منتظم. �

م�ساركة جلنة �ملر�جعة باملو�فقة على جميع �لقر�ر�ت �ال�ستثمارية �لرئي�سية. �

م�سوؤولية ت�سكيل �أو �إعادة ت�سكيل �أي م�سروع م�سرتك �أو �سر�كة. �

�مل�ساركة يف تطوير ��ستثمار�ت �ل�سركة. �

تعزيز وتطوير �لتقنيات و�لدعم �لفني لل�سركة. �

م�سوؤولية �إد�رة عالقات �لبائعني مع �ملوردين �لرئي�سيني. �

م�سوؤولية و�سع �لعمليات �لتجارية و�ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �لتنفيذية �لو�جب �تباعها �أثناء تنفيذ �لعمليات �ليومية. �

ر�سد �لتطور عام للموظفني. �

��ستك�ساف و�سائل تطور �الأعمال بطريقة فعالة وتتكفل ب�سالمة �لتن�سيق وتبادل �ملعلومات و�الآر�ء بني كبار �مل�سوؤولني ومدر�ء �الإد�ر�ت �لرئي�سية. �

مر�قبة �أد�ء �لرئي�س �لتنفيذي و�الإد�رة �لتنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة �لعمل، و��ستعر��س قدرة �ل�سريك �لتجاري �مل�سرتك يف �مل�ساريع �لتي تقوم بها �ل�سركة. �

مر�جعة �القرت�حات عن ��ستثمار�ت جديدة ور�سد �متثالها لل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �ال�ستثمارية. �

�لنظر يف فائدة �ال�ستثمار�ت �ملقرتحة لالأطر�ف ذ�ت �لعالقة. �

مر�جعة معاجلة �لزكاة و�ل�سر�ئب و�المتثال لها فيما يتعلق بال�سفقات �ال�ستثمارية. �

��ستعر��س �ملعاجلة �ملحا�سبية. �

�ملر�قبة �مل�ستمرة الأد�ء م�ست�ساري �ال�ستثمار يف �ل�سركة. �

تقييم �لنتائج �ال�ستثمارية ب�سكل دوري. �

�إجر�ء حتقيقات �أو در��سات للم�سائل �لد�خلية لل�سركة. �
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�ملدة  �للجنة  �أال تتجاوز مدة ع�سو  لها، كما يجب  �أحد �الأع�ساء مبثابة رئي�س  �الإد�رة، ويكون  تعيينهم من قبل جمل�س  يتم  �أع�ساء من �ملجل�س  �للجنة من ثالثة )3(  وتتكون 
�ملخ�س�سة ملجل�س �الإد�رة على �أن تنتهي ع�سوية ع�سو �للجنة عند �نتهاء ع�سويته باملجل�س �أو ��ستقالته �لطوعية من ع�سوية �للجنة، ويبني �جلدول �لتايل �الأع�ساء �حلاليني 

للجنة �لتنفيذية:

جدول 89: اأع�ضاء اللجنة التنفيذية

الوظيفةال�ضم

�لرئي�سر�ئد بن �إبر�هيم �ملديهيم

ع�سومهنا بن عبد�هلل �ملهنا

ع�سوعلي بن �سالح �لدخيل

وفيما يلي بيان �ل�سرية �لذ�تية الأع�ساء �للجنة �لتنفيذية:

مهنا بن عبداهلل املهنا- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

رائد بن اإبراهيم املديهيم- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

علي بن �ضالح الدخيل- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

لجنة المراجعة 2    1   2

تقوم جلنة �ملر�جعة باالإ�سر�ف على �أنظمة �لرقابة �لد�خلية لعمليات �ل�سركة مبا فيها �الإد�رة �ملالية و�إد�رة �ملخاطر. وت�سمل م�سوؤوليات وو�جبات هذه �للجنة ما يلي:

�لرقابة �لد�خلية و�ل�سيا�سات �ملحا�سبية. �

مر�جعة مر�قب �حل�سابات و�لبيانات �ملالية. �

�ملر�جعة �لد�خلية. �

�لتقيد. �

�إد�رة �ملخاطر. �

�سو�بط و�أدو�ت رقابة تقنية �ملعلومات. �

مهام تقدمي �لتقارير. �

وتتكون �للجنة من ثالثة )3( �أع�ساء من غري �أع�ساء �ملجل�س �لتنفيذيني يتم تعيينهم من قبل جمل�س �الإد�رة بناًء على تو�سية جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت على �أن تت�سمن 
متخ�س�سًا يف �ل�سوؤون �ملالية و�ملحا�سبية، ويجب �أن يكون �أحد �الأع�ساء مبثابة رئي�س للجنة، كما يجب �أال تتجاوز مدة ع�سو �للجنة �ملدة �ملخ�س�سة ملجل�س �الإد�رة على �أن تنتهي 
ع�سوية ع�سو �للجنة، �إذ� كان �أحد �أع�ساء �ملجل�س، عند �نتهاء ع�سويته باملجل�س �أو ��ستقالته �لطوعية من ع�سوية �للجنة، وتنتهي ع�سوية غري ع�سو جمل�س �الإد�رة عن طريق 
��ستقالته �أو يف نهاية مدة ع�سوية �للجنة. ينبغي على �لع�سو عدم �لقيام باأي عمل فني �أو �إد�ري يف �ل�سركة و�أال يكون لديه م�سلحة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة يف �لعمل �أو �لعقود 
�ملربمة حل�ساب �ل�سركة. ويجب على جلنة �ملر�جعة تعيني �سكرتري للجنة للحفاظ على �سجالت �الإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت وميكن �أن يكون من بني �أحد �أع�سائها �أو �أن يكون من خارج 

جمل�س �الإد�رة دون حق �لت�سويت. ويبني �جلدول �لتايل �الأع�ساء �حلاليني للجنة �ملر�جعة:

جدول 90: اأع�ضاء اللجنة املراجعة

الوظيفةال�ضم

�لرئي�سعلي بن �سالح �لدخيل

ع�سوعبد�لكرمي حمد �ملعجل

ع�سوحممد �أحمد �ل�سعدي
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وفيما يلي بيان �ل�سرية �لذ�تية الأع�ساء جلنة �ملر�جعة:

عبدالكريم حمد المعجل

�جلن�سية: �سعودي

�لعمر: 64 �سنة

�ملن�سب يف �ل�سركة: ع�سو جلنة �ملر�جعة

�ملوؤهالت �لعلمية: دور�ت يف �إد�رة �الأعمال.

جدول 91: اخلربات العملية ال�ضابقة لعبدالكرمي حمد املعجل

تاريخ النتهاءتاريخ البدءاملن�ضبجمال العملا�ضم ال�ضركة اأو اجلهة

حتى �الآن1991مع�سو جمل�س �ملديرين�ال�ستثمار يف �ل�سناعات �لكيماوية�سركة �لظهر�ن لل�سناعات �لكيماوية و�لت�سويق

حتى �الآن1996مع�سو جمل�س �ملديرين�سناعات �لبوليمر�سركة �سنثومر )�ل�سرق �الأو�سط(

2001م1996مع�سو جمل�س �الإد�رة�سناعات �الأنابيب�ل�سركة �لعربية لالأنابيب

2005م2002مع�سو جمل�س �ملديرين�سناعات �الأغذية/�لب�سكويت و�حللويات�سركة �الأغذية �ملتحدة )دمية(

2010م2005مع�سو جمل�س �ملديرينمدن ترفيه�ل�سركة �ل�سعودية ملر�كز �لرتفيه

2011م2005مع�سو جمل�س �ملديرين�ال�ستثمار �ل�سناعي�ل�سركة �خلليجية �ملتحدة للت�سنيع

حتى �الآن2010مع�سو جلنة �ملر�جعة�ل�سناعات �حلديدية�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

حممد اأحمد ال�ضعدي- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

علي بن �ضالح الدخيل- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

لجنة المكافآت والترشيحات 2    1   2

تتولى جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت �لتو��سل �ملبا�سر مبو�رد �ل�سركة ما يتطلب ذلك من حفاظ على عالقات عمل فعالة مع �الإد�رة وذلك من خالل:

حتديد �الأفر�د �ملوؤهلني لي�سبحو� �أع�ساء يف جمل�س �الإد�رة وتو�سية �ملجل�س باالأع�ساء �ملر�سحني باالجتماع �ل�سنوي جلمعية �مل�ساهمني �لعامة. �

تو�سية جمل�س �الإد�رة باالأع�ساء �ملر�سحني للجان �ملجل�س. �

 �الإ�سر�ف على تقييم �ملجل�س و�ملدر�ء �لتنفيذيني. �

�الإ�سر�ف على جميع �مل�سائل �ملتعلقة بالرئي�س �لتنفيذي وم�سوؤول �لتعوي�سات. �

مر�جعة خطط خالفة �ملجل�س. �

تقييم �ملجل�س يف �الأجور و�لتوظيف ومتديد �لعقود و�سيا�سات �إنهاء �لعقود لالإد�رة �لعليا و�أنظمة �حلو�فز وترتيبات �لتقاعد و�أطر مكافاأة �ملدر�ء. �

وتتكون �للجنة مما ال يقل عن ع�سوين )2( من �ملجل�س غري �لتنفيذيني يتم تعيينهم من قبل جمل�س �الإد�رة بناًء على تو�سية جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت، ويجب �أن يكون �أحد 
�الأع�ساء مبثابة رئي�س للجنة، كما يجب �أال تتجاوز مدة ع�سو �للجنة �ملدة �ملخ�س�سة ملجل�س �الإد�رة على �أن تنتهي ع�سوية ع�سو �للجنة عند �نتهاء ع�سويته باملجل�س �أو ��ستقالته 

�لطوعية من ع�سوية �للجنة. ويبني �جلدول �لتايل �الأع�ساء �حلاليني للجنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت:

جدول 92: اأع�ضاء جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت

الوظيفةال�ضم

�لرئي�س�سعد بن �إبر�هيم �ملعجل

ع�سومهنا بن عبد�هلل �ملهنا

وفيما يلي بيان �ل�سرية �لذ�تية الأع�ساء �لرت�سيحات و�ملكافاآت:

�ضعد بن اإبراهيم املعجل- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

مهنا بن عبداهلل املهنا- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.
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لجنة مشتريات الخامات 2    1   2

تتولى جلنة م�سرتيات �خلامات م�ساندة �إد�رة �ل�سركة يف �لبحث و�لتو�سع ودعم م�سادر �ل�سركة ل�سر�ء �خلامات �لالزمة للعمليات �الإنتاجية باأ�سعار تناف�سية ومر�قبة �أر�سدة 
�خلامات وذلك من خالل:

تبادل �ملعلومات عن و�سع �خلامات يف �الأ�سو�ق �لعاملية و�ملحلية وتاأثريها على �أ�سو�ق �ل�سركة �مل�ستهدفة.  �

توطيد �لعالقة بني �ل�سركة مع م�سادر �خلامات �لفاعلة ومتابعة �أد�ئها. �

�لتو�شع يف م�شادر توفري �خلامات �لالزمة للعمليات �لإنتاجية باجلودة �ملطلوبة و�للتز�م ب�شروط �لتوريد باأ�شعار تناف�شية. �

متابعة ر�سيد �ملخزون ومنا�سبته مع �خلطط �لبيعية لل�سركة وعمل �لت�سحيحات �لالزمة. �

�عتماد �سر�ء �خلامات دوريَا مبا يتو�فق مع دليل �سالحيات �مل�سرتيات �ملعتمد من جمل�س �الإد�رة. �

وتتكون �للجنة مما ال يقل عن ثالثة �أع�ساء )3( يكون �إثنان منهم من �أع�ساء �ملجل�س و�لثالث رئي�س �ل�سركة يتم تعيينهم من قبل جمل�س �الإد�رة ويجب �أن يكون �أحد �الأع�ساء 
مبثابة رئي�س للجنة، كما يجب �أال تتجاوز مدة ع�سو �للجنة �ملدة �ملخ�س�سة ملجل�س �الإد�رة على �أن تنتهي ع�سوية ع�سو �للجنة عند �نتهاء ع�سويته باملجل�س �أو ��ستقالته �لطوعية 

من ع�سوية �للجنة. ويبني �جلدول �لتايل �الأع�ساء �حلاليني للجنة م�سرتيات �خلامات:

جدول 93: اأع�ضاء جلنة م�ضرتيات اخلامات

الوظيفةال�ضم

�لرئي�سمهنا بن عبد�هلل �ملهنا

ع�سور�ئد بن �إبر�هيم �ملديهيم

ع�سوعلي بن �سالح �لدخيل

ع�سويو�سف �سعيد بازيد

وفيما يلي بيان �ل�سرية �لذ�تية الأع�ساء م�سرتيات �خلامات:

�لذ�تية. �سريته  على  لالطالع  �لن�سرة  هذه  مهنا بن عبداهلل املهنا- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من 

رائد بن اإبراهيم املديهيم - ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

علي بن �ضالح الدخيل - ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-3 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية.

يو�ضف �ضعيد بازيد- ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  5-5-2 "�ل�سري �لذ�تية" من هذه �لن�سرة لالطالع على �سريته �لذ�تية. 
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المايل للشركة ونتائج . 2
عملياتها

مقدمة 1   2

مت �إعد�د مناق�سة وحتليل �الإد�رة للمركز �ملايل ل�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية ونتائج عملياتها كما هو مبني فيما يلي بناًء على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملر�جعة لل�سنو�ت 
�ملنتهية 30 �سبتمرب 2013م، 2014م و2015م. متت مر�جعة �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سنو�ت �ملنتهية 30 �سبتمرب 2013م، 2014م و2015م من قبل �سركة كي بي �م جي �لفوز�ن 

 .)KPMG( و�ل�سدحان

ال متلك �سركة كي بي �م جي �لفوز�ن و�ل�سدحان )KPMG( �أو �أي من �سركاتهم �لتابعة �أو �ل�سقيقة �أي ح�سة �أو م�سلحة من �أي نوع يف �ل�سركة. كما قدمو� مو�فقتهم �خلطية 
على �الإ�سارة �لو�ردة يف هذه �لن�سرة ب�ساأن دورهم كمر�جعي ح�سابات لل�سركة لل�سنو�ت �ملالية �ملبينة �أعاله. 

قد ي�سمل هذ� �جلزء على �إفاد�ت ذ�ت طبيعة م�ستقبلية مرتبطة باإمكانيات �ل�سركة �مل�ستقبلية ��ستنادً� �إلى خطط �الإد�رة وتوقعاتها �حلالية فيما يتعلق بنمو �ل�سركة ونتائج 
عملياتها و�أو�ساعها �ملالية قد تنطوي على خماطر وتوقعات غري موؤكدة. قد تختلف نتائج �ل�سركة �لفعلية جوهريًا عن تلك �لتوقعات وذلك نتيجة لعو�مل و�أحد�ث م�ستقبلية 

متعددة مبا يف ذلك �لعو�مل �لتي متت مناق�ستها يف هذ� �لق�سم من ن�سرة �ال�سد�ر �أو يف �أماكن �أخرى منها وخا�سة تلك �لو�ردة  يف ق�سم عو�مل �ملخاطرة يف هذه �لن�سرة. 

�إن جميع �ملعلومات �ملالية �لتي يحتويها هذ� �لق�سم مت تقريبها من خالل جربها �إلى �أقرب عدد �سحيح، وعليه فاإنه يف حال مت جمع �الأرقام �لو�ردة يف �جلد�ول، قد ال يتو�فق 
جمموعها مع �ملجاميع �ملذكورة يف تلك �جلد�ول. كما جتدر �الإ�سارة �إلى �أنه مت �حت�ساب جميع ن�سب �لنمو �ل�سنوية وهو�م�س �لربحية و�لتكاليف ومعدالت �لنمو �ل�سنوية �ملركبة 

بناًء على �الأرقام �لتي مت تقريبها يف �جلد�ول �أدناه.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية 2   2

يقر �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة باأن �ملعلومات �ملالية �لو�ردة يف هذه �لن�سرة قد ��ستخرجت من �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة لل�سنو�ت �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م و2014م 
و2015م لل�سركة و�ل�سركة �لتابعة و�الإي�ساحات �مل�سمولة معها بدون �إجر�ء �أي تعديل جوهري عليها، و�أن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة مت �إعد�دها من قبل �إد�رة �ل�سركة مبا يتفق مع 
معايري �ملحا�سبة �ل�سادرة عن �لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني )SOCPA(. وكذلك، يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأن �ل�سركة متلك ر�أ�س مال عامل يكفي لالأ�سهر �الثني 

ع�سر �لتي تلي مبا�سرة تاريخ ن�سر ن�سرة �الإ�سد�ر. 

كما يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف �لو�سع �ملايل و�لتجاري لل�سركة �أو �سركتها �لتابعة خالل �ل�سنو�ت �لثالث �ل�سابقة مبا�سرة لتاريخ 
تقدمي طلب �لت�سجيل وقبول �الإدر�ج وحتى تاريخ هذه �لن�سرة. 

يقر �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة باأنه ل توجد نية لإجر�ء �أي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاط �ل�شركة يف �مل�شتقبل.

ويوؤكد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأن كل �حلقائق �جلوهرية �ملتعلقة بال�سركة و�سركتها �لتابعة و�أد�ئها �ملايل مت �الإف�ساح عنها يف هذه �لن�سرة، و�أنه ال توجد هنالك �أية حقائق �أخرى 
من �ساأن �إغفال ذكرها �أن يوؤدي �إلى �أن تكون �أي بيانات و�ردة يف هذه �لن�سرة بيانات م�سللة.

ويقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه مل تقم �ل�سركة �أو �سركتها �لتابعة مبنح �أي عموالت �أو خ�سومات �أو ر�سوم و�ساطة �أو تعوي�سات غري نقدية، يف �ل�سنو�ت �لثالثة �ل�سابقة مبا�سرة 
لتاريخ تقدمي طلب ت�سجيل وقبول �الإدر�ج �أو �ملو�فقة على هذ� �الكتتاب فيما يتعلق باإ�سد�ر �أي �أور�ق مالية �أو بيعها.

كما يوؤكد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأن لي�س لدى �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �أي ممتلكات مبا يف ذلك �أور�ق مالية تعاقدية �أو غريها من �الأ�سول �لتي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات �أو 
ي�سعب �لتاأكد من قيمتها مما يوؤثر ب�سكل كبري يف تقييم �ملوقف �ملايل.

يقر كل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنة ال توجد �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة كما بتاريخ هذه �لن�سرة با�ستثناء ما جرى �الإف�ساح 
عنه يف هذ� �لق�سم وق�سم �ملعلومات �لقانونية من هذه �لن�سرة.

ويوؤكد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأن ر�أ�س مال �ل�سركة �أو �أي من �سركاتها �لتابعة ال يخ�سع حلق �خليار.

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2   2

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة للمجموعة وفقًا للمعايري �ملحا�سبية �ل�سادرة عن �لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني. و�ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة للمجموعة 
من�سو�س عليها يف �الإي�ساح رقم )3( للقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سنو�ت )2013م و2014م و 2015م(.

مت تطبيق �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملبينة �أدناه ب�سكل ثابت على جميع �لفرت�ت �ملعرو�سة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

مت �إعادة تبويب بع�س �أرقام �ملقارنة لتتفق مع طريقة عر�س �ل�سنة �حلالية.
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النقد وما يف حكمه . 1
يتكون �لنقد وما يف حكمه من �الأر�سدة لدى �لبنوك و�لنقد يف �ل�سندوق و�لود�ئع الأجل و�ال�ستثمار�ت يف �سناديق ��ستثمارية و�لقابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية وت�ستحق خالل 

فرتة 3 �أ�سهر �أو �أقل من تاريخ �ال�ستثمار �الأ�سلي و�ملتاحة للمجموعة دون �أي قيود. 

الذمم التجارية المدينة. 2
تظهر �لذمم �لتجارية �ملدينة مببلغ �لفاتورة �الأ�سلي بعد خ�سم �ملخ�س�سات للديون �مل�سكوك يف حت�سيلها. ويتم تكوين خم�س�س بالديون �مل�سكوك يف حت�سيلها عند وجود دليل 
مو�شوعي ي�شري �إلى عدم مقدرة �ملجموعة على حت�شيل �ملبالغ �مل�شتحقة وفقًا لل�شروط �لأ�شلية للذمم �ملدينة. ويتم �شطب �لديون �ملعدومة عند حتديدها مقابل �ملخ�ش�شات 

�ملتعلقة بها. ويتم حتميل �ملخ�س�سات على قائمة �لدخل �ملوحدة. و�أي ��سرتد�د�ت الحقة ملبالغ �لذمم �ملدينة و�لتي مت �سطبها �سابقُا ت�ساف �إلى �الإير�د�ت.

المخزون . 3
يتم قيا�س �ملخزون ب�سعر �لتكلفة �أو �سايف �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د �أيهما �أقل. يتم حتديد �لتكلفة با�ستخد�م طريقة �ملتو�سط �ملرجح. وتت�سمن �لتكلفة �لنفقات �لتي يتم تكبدها 

ل�سر�ء �ملخزون، وتكاليف �الإنتاج �أو �لتحويل و�لتكاليف �الأخرى �لتي يتم تكبدها من �أجل �إح�سار �ملخزون �إلى �ملوقع بحالته �لر�هنة. 

يف حالة �ملخزون �مل�سنع وحتت �لت�سنيع، تت�سمن �لتكلفة ح�سة منا�سبة من تكاليف �الإنتاج �ملبا�سرة على �أ�سا�س �لطاقة �لت�سغيلية �لعادية.

�لبيع  �لت�سغيلية لالإكمال وم�سروفات  �ل�سري �العتيادي لالأعمال بعد خ�سم تكاليف �النتاج �ال�سافية  �لتقديري خالل  �لبيع  �لقابلة لال�سرتد�د من �سعر  �لقيمة  تتكون �سايف 
و�لتوزيع. ويتم تكوين خم�س�س )عند �للزوم( باملخزون �ملتقادم وبطيء �حلركة و�لتالف. 

مصروفات مؤجلة . 4
تت�سمن �مل�سروفات �ملوؤجلة جميع �لتكاليف و�مل�سروفات �ملتكبدة على �ملجموعة و�ملتعلقة يف ن�ساطاتها خالل مرحلة ما قبل �لت�سغيل ولها منافع �قت�سادية م�ستقبلية. ويتم 

�إطفاوؤها على مدى �لفرتة �لتقديرية لالنتفاع بها با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت بحد �أق�سى خم�س �سنو�ت.

ممتلكات، آالت ومعدات . 5
تظهر �ملمتلكات، �الآالت و�ملعد�ت ب�سعر �لتكلفة بعد خ�سم �ال�ستهالك �ملرت�كم وخ�سارة �النخفا�س �ملرت�كمة، �إن وجدت، تت�سمن �لتكلفة �مل�سروفات �لتي تتعلق مبا�سرًة باقتناء 

�الأ�سل، تكاليف �لتمويل عن �لقرو�س لتمويل ت�سييد �الأ�سول تتم ر�سملتها خالل �لفرتة �لزمنية �ملطلوبة الإكمال و�إعد�د �الأ�سل لغر�س �ال�ستخد�م.

كافة �لنفقات �الأخرى يتم �إثباتها يف قائمة �لدخل �ملوحدة عند تكبدها، يتم حتميل �ال�ستهالك على قائمة �لدخل �ملوحدة با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت على مدى �لعمر 
�الإنتاجي �ملقدر للممتلكات، و�الآالت و�ملعد�ت.

حتمل م�سروفات �الإ�سالح و�ل�سيانة على قائمة �لدخل �ملوحدة �أما �لتح�سينات �لتي تزيد يف قيمة �ملوجود�ت ذوي �لعالقة �أو تطيل �أعمارها ب�سورة جوهرية فتتم ر�سملتها.

ال يحت�سب ��ستهالك على �الأر��سي �ململوكة، ي�ستهلك �لفرق بني تكلفة �ملمتلكات، و�الآالت و�ملعد�ت وقيمتها �لتقديرية يف نهاية مدة ��ستخد�مها – �عتبارً� من تاريخ �سر�ئها �أو 
تركيبها – على �أق�شاط �شنوية مت�شاوية على مدى �أعمارها �لإنتاجية �ملقدرة.

فيما يلي �الأعمار �الإنتاجية �ملقدرة للبنود �لرئي�سية لهذه �ملوجود�ت للفرتة �جلارية وفرتة �ملقارنة هي كما يلي:

السنوات

20- 33مباين

10- 20�آالت ومعد�ت

5�لعدد و�الأدو�ت

5�جهزة وبر�مج حا�سب �آيل و�الأجهزة �لكهربائية

5�الأثاث و�الأجهزة �ملكتبية

5�ل�سيار�ت

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع. 6
تدرج �ملطلوبات �ملتعلقة باملبالغ �ملطلوب �سد�دها يف �مل�ستقبل مقابل �لب�ساعة �أو �خلدمات �لتي يتم �حل�سول عليها �سو�ء مت تقدمي فاتورة بها من قبل �ملو�رد �أم ال.

القروض. 7
يتم �إدر�ج �لقرو�س باملبالغ �مل�ستلمة بعد خ�سم تكاليف �ملعاملة �ملتكبدة. كما يتم تاأجيل �لعموالت �الإد�رية �ملخ�سومة مقدمًا من قر�س �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي 
وعر�سها خم�سومة من مبلغ �لقر�س �الأ�سلي. يتم �إطفاء تلك �لعموالت، و�لتي ال تختلف جوهريًا عن معدل �لفائدة على �لقرو�س �ل�سائدة يف �ل�سوق، على مدى عمر �لقر�س 
بطريقة �لق�سط �لثابت. ويتم ر�سملة تكاليف �القرت��س �لعائدة مبا�سرة الإن�ساء موجود�ت موؤهلة حتى ت�سل �إلى �ملرحلة �لتي يكتمل عندها ب�سكل جوهري جميع �الأن�سطة �لالزمة 

الإعد�د �ملوجود�ت �ملوؤهلة لال�ستخد�م �ملحدد لها. وبخالف ذلك، يتم حتميل هذه �لتكاليف على قائمة �لدخل �ملوحدة. 
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المخصصات. 8
يتم �إثبات �ملخ�س�س ما �إذ� كان على �ملجموعة نتيجة الأحد�ث �سابقة �لتز�م قانوين حايل �أو �سمني ميكن تقديره ب�سكل موثوق، مع �حتمال وجود �سرورة �قت�سادية ل�سد�د ذلك 

�اللتز�م.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 9
يتم �حت�ساب خم�س�س مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني وفقًا لنظام �لعمل باململكة �لعربية �ل�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة �لدخل �ملوحدة، ويتم �حت�ساب هذه 

�ملكافاأة على �أ�سا�س �لقيمة �حلالية للمز�يا �ملقررة �لتي ي�ستحقها �ملوظف يف حالة تركه �لعمل يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

تحقق اإليرادات. 10
تتحقق �لإير�د�ت عند ��شتيفاء �ل�شروط �لتالية:

وجود �حتمالية بتدفق منافع �قت�سادية للمجموعة. �

ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق بغ�س �لنظر عن موعد �سد�دها. �

�إمكانية حتديد �لتكلفة �ملتكبدة و�لتكاليف �مل�ستقبلية �ملتوقعة حتى تاريخه و�إمكانية قيا�سها ب�سكل موثوق. �

يتم قيا�ض �لإير�د�ت بالقيمة �لعادلة للمقابل �مل�شتلم �أو ل�شروط �لدفع �ملحددة تعاقديًا. ويجب كذلك ��شتيفاء معايري �لتحقق �ملحددة �أدناه قبل حتقق �لإير�د�ت. 

مبيعات بضائع

يتم �إثبات �إير�د�ت من �ملبيعات عتد ت�سليم �أو �سحن �ملنتجات �لتي يتم مبقت�ساها �نتقال �ملخاطر و�ملنافع �لهامة �مل�ساحبة مللكية �لب�ساعة �إلى �مل�سرتي بحيث ال يكون للمجموعة 
�سيطرة فعالة �أو م�ساركة �إد�رية م�ستمرة بالدرجة �لتي ترتبط عادة مبلكية �لب�ساعة. يتم ت�سجيل �ملبيعات بعد خ�سم �ملردود�ت و�خل�سم �لتجاري وخ�سم �لكمية. 

إيرادات العقود

يتم �إثبات �إير�د�ت �لعقود على �أ�سا�س ن�سبة �الإجناز لكل عقد و�لتي يتم حتديدها با�ستخد�م قيا�س خمرجات �لعقد )�إجر�ء ح�سري للعمل �ملنجز �أو �جلزء �مل�ستكمل فعليا 
من �أعمال �لعقد( �أو �لقيام بداًل من ذلك بتطبيق قيا�س مدخالت �لعقد )ن�سبة �لتكاليف �ملتكبدة حتى تاريخه �إجمايل �لتكلفة �ملقدرة للعقد(. ت�ستمل تكلفة �لعقد على تكلفة 
�مل�سروفات �لعمومية و�الإد�رية �لعائدة مبا�سرة �إلى �لعقد من تاريخ �سمان �لعقد وحتى �النتهاء بالكامل. يتم ر�سملة تكاليف �القرت��س �لعائدة مبا�سرة �إلى �إن�ساء موجود�ت 
موؤهلة وتدرج كتكاليف عقود. يتم �إثبات �لتغري�ت يف تقدير�ت �لتكاليف وخ�سائر �لعقود غري �مل�ستكملة، )�إن وجدت(، يف �لفرتة �لتي يتم فيها حتديد تلك �لتغري�ت. وعندما 

يكون من �ملحتمل �أن �إجمايل تكاليف �لعقد �سوف يتجاوز �إجمايل �إير�د�ت �لعقد، يتم �إدر�ج �خل�سارة �ملتوقعة مبا�سرة.

الزكاة. 11
تخ�سع �ل�سركة و�سركتها �لتابعة للزكاة وفقًا الأنظمة م�سلحة �لزكاة. ويتم �إثبات ��ستحقاق �لزكاة ويحمل على قائمة �لدخل للفرتة �جلارية. ويتم �حت�ساب مطلوبات �لزكاة 

�لإ�شافية، �إن وجدت، و�لتي تتعلق بالربوط على �شنو�ت �شابقة من قبل م�شلحة �لزكاة يف �لفرتة �لتي يتم فيها �إ�شد�ر �لربوط �لنهائية.

تحويل العمالت األجنبية. 12
�مل�سجلة  �ملالية  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  يعاد حتويل  �ملعاملة،  �إجر�ء  تاريخ  �ل�سائدة يف  �ل�سرف  الأ�سعار  �ل�سعودي طبقًا  بالريال  �الأجنبية  بالعمالت  تتم  �لتي  �ملعامالت  ت�سجل 
بالعمالت �الأجنبية باأ�سعار �ل�سرف �ل�سائدة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل، تدرج جميع �لفروق يف قائمة �لدخل �ملوحدة. جتدر �الإ�سارة باأن �لريال �ل�سعودي هو �لعملة �لرئي�سية 

لل�سركة. 

توزيعات األرباح. 13
يتم قيد توزيعات �الأرباح �ملرحلية يف �لفرتة �لتي يتم �عتمادها من قبل جمل�س �الإد�رة، كما يتم قيد توزيعات �الأرباح �لنهائية يف �ل�سنة �لتي تعتمد خاللها من قبل �جلمعية 

�لعامة للم�ساهمني.

 العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل أعمال الشركة 2   2

يعتمد �لطلب على منتجات �ل�شركة وخدماتها على م�شتوى ن�شاط �لت�شييد يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، و�لذي يعتمد بدوره على �لأو�شاع �لقت�شادية �لكلية يف �ململكة ف�شاًل عن 
م�ستوى �لقطاع �خلا�س و�الإنفاق �حلكومي يف قطاع �لت�سييد. 

ونظرً� لطبيعة ن�شاط �لت�شييد يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�لذي يخّف يف �أ�شهر �ل�شيف ومو��شم رم�شان و�حلج، فهناك حتركات مو�شمية يف نتائج �ل�شركة متا�شيًا مع حتركات 
�لطلب على منتجاتها. بالتايل، ت�سل �الإير�د�ت �إلى �أعلى م�ستوياتها خالل �ل�سنة يف �لفرتة ما بني �سهر يناير و�سهر يونيو، كما �أنها تزيد متطلبات ر�أ�س �ملال �لعامل يف ذ�ت 

�لفرتة نف�سها. 

ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  3 "معلومات عن �ل�سوق و �لقطاع" ملزيد من �ملعلومات ب�ساأن �لعو�مل ذ�ت �ل�سلة.
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األوضاع االقتصادية الكلية 1   2   2

على �لرغم من �لركود �القت�سادي �لعاملي �إال �أن �أد�ء �القت�ساد �ل�سعودي كان جيدً� يف �ل�سنو�ت من 2010م �إلى 2014م حيث منا �لناجت �ملحلي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 
9.1% خالل تلك �لفرتة مدعومًا ب�سكل ر�ئي�سي بارتفاع �أ�سعار �لنفط و�لذي �ساهم يف زيادة �الإنفاق �حلكومي على �لبنية �لتحتية، حيث كانت �مل�ساريع �ل�سخمة و�خلدمات 
�الجتماعية عاماًل م�ساهمًا رئي�سيًا يف �لنمو �مل�ستد�م. باالإ�سافة �إلى ت�سجيل �مليز�نية �لعامة للدولة فو�ئ�س ب�سكل م�ستمر، مما عزز يف تر�كم �الحتياطيات �لنقدية لدى �لدولة.  

ويف عام 2015م، �سجلت �مليز�نية �لعامة للدولة عجز مبلغ 326.2 مليار ريال متاأثرة بانخفا�س �أ�سعار �لنفط �لعاملية وقد �رتفعت ن�سبة �لدين عام �إلى �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
من 2.0% عام 2014م �إلى 5.8% يف عام 2015م نتيجة لتو�سع �لدولة يف �إ�سد�ر �لدين ل�سد �لعجز �لناجت من �نخفا�س �أ�سعار �لنفط . ومن �ملتوقع �أن ي�سهد قطاع �لت�سييد و�لبناء 

�إنخفا�س يف �الإنفاق �حلكومي ب�سكل ن�سبي عن ما كان عليه يف �الأعو�م �خلم�سة �ل�سابقة.

إنفاق القطاع عام عىل البناء والتشييد يف المملكة العربية السعودية 2   2   2

بلغ �إنفاق �لقطاع �حلكومي على �مل�سروعات �لر�أ�سمالية 278 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م، وهو ما يزيد عن �الإنفاق يف 2012م بن�سبة 5% وعن �الإنفاق يف 2011م بن�سبة 
12%. و��ستحوذ قطاع �ملو��سالت على �أغلبية عقود �لت�سييد �لتي متت تر�سيتها وهو ما يرجع باالأ�سا�س �إلى تر�سية �سفقات بقيمة 84.4 مليار ريال �سعودي مل�سروع مرتو �لريا�س 
وعقود �إد�رة �مل�سروع �لالحقة بقيمة 3.1 مليار ريال �سعودي. ونتيجة لذلك فاإن 95% من عقود �ملو��سالت �لتي متت تر�سيتها جاءت من �لهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�س، 
يف حني بلغت ن�شبة �مل�شروعات �لتي متت تر�شيتها من جانب �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين و�ل�شركة �ل�شعودية للخطوط �حلديدية و�شركة �أر�مكو �ل�شعودية �أقل من 2%. بينما 
كان �الإنفاق يف �لقطاعات �لتالية �لتي ت�سمل �لطاقة 12.8 مليار دوالر �أمريكي )48 مليار ريال �سعودي( و�لقطاع �لعقاري 5.5 مليار دوالر �أمريكي )20.8 مليار ريال �سعودي( 

و�مل�سروعات �ل�سناعية 5 مليار�ت دوالر �أمريكي )19  مليار ريال �سعودي( و�سناعة �ملو�د �لبرتوكيماوية 4.8 مليار دوالر �أمريكي )18 مليار ريال �سعودي(.

ويقدم �حلجم �لكبري من �لعقود �لتي متت تر�سيتها توقعات م�ستقبلية م�ستد�مة لقطاع �لت�سييد، �إذ جرى �لبدء ب�سكل فعلي يف �لعديد من �مل�سروعات وهي �الآن قيد �لتنفيذ. كما 
يت�سح �أن �الإجر�ء�ت �الأخرية �ملتخذة من قبل �جلهات �ملخت�سة للرقابة على قو�نني �لعمل قد �أثرت على �ل�سوق ب�سكٍل و��سح. كما �أدى �لعفو عن خمالفي �الإقامة �لذي �نتهى 
يف نوفمرب 2013م �إلى مغادرة ما ُيقدر بنحو مليون �سخ�س �أجنبي من �أر��سي �ململكة، كان يعمل �لكثري منهم يف قطاع �لت�سييد. وقد �أدى هذ� �إلى تباطوؤ يف تنفيذ �مل�سروعات 

وزيادة تكاليف �لعمالة.

وباالإ�سافة �إلى ذلك، مت �إجر�ء تقييم مو�سع لقطاع �الإ�سكان يف �إطار و�سع �ال�سرت�تيجية �لوطنية لالإ�سكان �خلا�سة بوز�رة �الإ�سكان. و��ستنادً� �إلى هذ� �لتقييم، تظهر �لتقدير�ت 
�أن هناك عجزً� ال يقل عن 300.000 وحدة �سكنية يف نهاية �سنة 2011م. وباالإ�سافة �إلى ذلك، بلغ عدد �لوحد�ت �ل�سكنية �لالزم ��ستبد�لها ب�سكل عاجل نحو 80.000 وحدة. 

وهناك نحو 4.5 مليون وحدة �سكنية يف �ململكة، متت زيادتها بنحو 120 �ألف وحدة جديدة كل �سنة على مد�ر �ل�سنو�ت �الأخرية.

ويعني هذ� �أن هناك حاجة لزيادة كبرية يف ت�سييد �مل�ساكن للوفاء بالطلب �جلديد و�لبدء يف تقلي�س �لعجز �حلايل. وُيقدر �أن يتم ت�سييد 240 �ألف وحدة �سكنية �سنويًا خالل 
�لعقد �ملقبل، بينها 190 �ألف وحدة للطلب �جلديد على �لوحد�ت، يف حني �أن �لباقي خم�س�س الإعادة �لت�سييد و�ال�ستبد�ل. وبالتو�زي مع عمل وز�رة �الإ�سكان يف هذ� �ملجال، 

�أعلنت �حلكومة �ل�سعودية يف �سنة 2011م عن برنامج ت�سييد 500 �ألف م�سكن جديد مي�سور �لتكلفة بتكلفة تبلغ 250 مليار ريال �سعودي. 

النمو االقتصادي لقطاع التشييد  2   2   2

يدفع �لنمو �القت�سادي و�الإنفاق يف قطاع �لت�سييد من جانب �حلكومة و�لقطاع �خلا�س �إلى منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل للقطاع. ففي �لفرتة بني 2003م و2013م، بلغت �لتقدير�ت 
�أن قطاع �لت�سييد منا مبعدل �سنوي 7.6% يف �ملتو�سط، وهو ما يزيد بن�سبة 20% تقريبًا عن منو �القت�ساد �ل�سعودي �الإجمايل. ومن �جلدير بالذكر على حٍد �سو�ء �أن هذ� �لقطاع 

��ستمر يف �إظهار منٍو �إيجابي منذ �سنة 2001م، يف حني �سهد �القت�ساد �لكلي وقطاع �لنفط على وجه �خل�سو�س فرتة من �لنمو �ل�سلبي.

محركات التكلفة 2   2   2

�لرئي�سية  �لتكاليف لالأعو�م 2013م و2014م و2015م. و�ملكونات  �الإير�د�ت و91.6% من متو�سط  �إذ مثلت 79.8% من متو�سط  �لتكلفة،  �أكرب مكونات  �ملو�د �خلام هي  تعد 
لتكاليف �ملو�د �خلام هي تكاليف كتل �ل�سلب ولفائف �ل�سلب �مل�سحوبة على �ل�ساخن �لتي يتم �سر�ئها لوحد�ت �أعمال حديد �لت�سليح ووحدة �أعمال �الأنابيب. وتتبع �ل�سركة 
منوذج "�إنتاج للتخزين" و�ملبني على خطة �ملبيعات مما ي�سمن تو�فر �ملخزون لفرتة خم�سة �أ�سهر مع �لو�سع يف �العتبار فرتة تبلغ ثالثة �أ�سهر لت�سلم �ملو�د �خلام، و�سهر لكل نوع 
من �أنو�ع �ملو�د �خلام و�ملنتجات �لنهائية يف م�ستودعات �ملو�د �خلام و�ملنتج �لنهائي. ويوؤخذ يف �العتبار عند ت�سعري �ملنتجات للبيع تكاليف �ملو�د �خلام و�أ�سعار �ل�سوق، وب�سفة 
عامة تزيد هو�م�س �أرباح �ل�سركة ملنتجات حديد �لت�سليح و�الأنابيب يف حني تكون �أ�سعار �حلديد �ل�سلب يف �رتفاع، وتنخف�س هذه �لهو�م�س عندما تكون �أ�سعار �حلديد �ل�سلب 
يف �نخفا�س. �أما بالن�سبة للقطاعات �الأخرى بال�سركة، وخا�سة وحدتي �أعمال �الأعمدة �حلديدية ووحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية، فتتبع �ل�سركة منوذج "�إنتاج للطلب" و�لذي 

يكون �لت�سعري فيه م�ستندً� �إلى �أ�سعار �ملو�د �خلام �ل�سائدة ووفق طلبات �لعمالء. 

رفع الدعم عن أسعار الطاقة 2   2   2

يف ظل �نخفا�س �أ�سعار �لنفط �لعاملية و�لعجز �لناجت يف ميز�نية �لدولة، �أعلنت �ململكة �لعربية �ل�سعودية عن تخفيف �لدعم للم�ستقات �لنفطية و�لطاقة. بناء على ذلك، �سرتتفع 
تكاليف �ملر�فق )�لوقود و�لكهرباء و�ملياه( لل�سركة يف عام 2016م. وح�سب �الأ�سعار �ملعدلة �لتي �أعلن عنها، فمن �ملتوقع �أن ترتفع تكاليف �لكهرباء بن�سبة21% لبقية �لت�سعة 

��سهر للعام �ملايل 2016م.

باالإ�سافة لذلك، من �ملتوقع �رتفاع تكاليف �لديزل بن�سبة 42% لبقية �لت�سعة ��سهر من عام 2016م )�أي بن�سبة �أقل من �رتفاع �سعر �للرت �ل�سوقي وذلك لتعامل �ل�سركة مع موردين 
غري مبا�سرين لتلبية �أغلب �حتياجاتها من �لديزل(.
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�أما بالن�سبة �إلى �لتعديالت يف �أ�سعار �ملياه، فلي�س من �ملتوقع �أن توؤثر على عمليات �ل�سركة ب�سكل ملحوظ نظرً� �إلى �سغر حجم تكاليف �ملياه مقارنة باإجمايل �لتكاليف )تبلغ 
تكاليف �ملياه حو�يل 0.2% من �إجمايل تكلفة �ملبيعات(. ومن �ملتوقع �أن يكون تاأثري �لقر�ر�ت على �ملياه �ل�سناعية طفيفًا. ومل حت�سل �ل�سركة على �أي �إ�سعار يدل على رفع �أ�سعار 

�ملياه من �سركة مر�فق.

يذكر �أن هذه �لتعديالت يف �أ�سعار �لطاقة هي جزء من خطة ت�سمل خم�س �سنو�ت، و�سي�سهد �لقطاع �ل�سناعي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية زياد�ت بتكاليف �ملر�فق خالل هذه 
�لفرتة.

نتائج األعمال 2   2

قوائم الدخل الموحدة 1   2   2
جدول 94: قوائم الدخل املوحدة يف الفرتة من عام 2013م اإلى عام 2015م

بالألف ريال �ضعودي 
2013م

مراجعة
2014م

مراجعة
2015م
الإدارة

التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

معدل منو �ضنوي 
مركب

2013م-5201م

6.7%0.4%13.3%1.775.2642.011.7402.020.241�سايف �ملبيعات 

5.7% )1.6%(13.6%)1.737.850()1.766.688()1.554.979(تكلفة �ملبيعات 

13.2%15.2%11.2%220.286245.052282.390جممل �لربح

7.5%8.9%6.0% )28.161()25.859()24.391(م�سروفات بيع وتوزيع 

2.8%7.4%)1.5%( )42.430()39.524()40.146(م�سروفات عمومية و�إد�رية

16.6%17.9%15.4%155.749179.668211.799�لدخل �لت�سغيلي

207.9%25.6%654.7%4543.4294.308�إير�د�ت �أخرى

 )14.0%()14.8%()13.1%( )15.122()17.756()20.425(تكاليف �لتمويل

21.7%21.6%21.8%135.778165.341200.986�سايف �لدخل قبل �لزكاة

29.4%24.7%34.3% )14.520()11.643()8.671(�لزكاة 

21.1%21.3%20.9%127.107153.698186.466�سايف �لدخل قبل �حلقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

13.7%27.4%1.5% )27.725()21.765()21.453(حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

22.6%20.3%24.9%105.654131.933158.740�سايف �لدخل

14.0%12.2%12.4%جممل �لربح

1.4%1.3%1.4%م�سروفات �لبيع و�لتوزيع

2.1%2.0%2.3%�مل�سروفات �لعمومية و�الإد�رية

10.5%8.9%8.8%�لدخل �لت�سغيلي

7.9%6.6%6.0%�سايف �لدخل

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

متار�س �ل�سركة ن�ساطها باململكة �لعربية �ل�سعودية من خالل وحد�ت �الأعمال �لرئي�سية �لتالية: �إنتاج �أنابيب �سلب )�الأنابيب(، وم�سنع �الأعمدة �حلديدية )�الأعمدة �حلديدية(، 
وم�سنع �لهياكل �لفر�غية )�لهياكل �لفر�غية(، وم�سنع �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية )�الأبر�ج �لكهربائية(، وم�سنع �ليمامة حلديد �لت�سليح )حديد �لت�سليح( �لذي يرتبط بال�سركة 

�لتابعة. 

�رتفعت �ملبيعات بن�سبة 13.3% من 1.775.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 2.011.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة �رتفاع مبيعات وحدة �أعمال 
حديد �لت�سليح )من 1.034.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 1.121.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م يف ظل زيادة حركة �لبناء يف �ململكة(، و�رتفاع مبيعات 
وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية )من 127.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 192.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حيث و�سلت م�ستوى ��ستغالله للطاقة �الإنتاجية 

�إلى %99.6(. 

باالإ�سافة، ح�سلت �رتفاعات مببيعات وحدة �أعمال �الأنابيب )من 458.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 489.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة �رتفاع �لطلب 
يف �ل�سوق �إ�سافة �إلى قدرة وحدة �الأعمال �الإنتاجية( و�الأعمدة �حلديدية )من 140.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 187.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة 
زيادة �لطلب يف �ل�سوق و�لزيادة يف قدرة وحدة �الأعمال �الإنتاجية( و�لهياكل �لفر�غية )من 13.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 20.7 مليون ريال �سعودي يف عام 

2014م نتيجة �نطالق م�سروع جامعة �لرثيا و�لذي �ساهم بـ40.3% من �إير�د�ت عام 2014م(.

�رتفعت �ملبيعات بن�سبة 0.4% من 2.011.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 2.020.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م حيث �رتفعت مبيعات وحدة �أعمال �الأبر�ج 
�لكهربائية )من 192.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 224.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م( ووحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية )من 187.1 مليون ريال �سعودي 
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يف عام 2014م �إلى 205.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م( يف حني �نخف�ست مبيعات وحدة �أعمال �الأنابيب )من 489.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 448.8 
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م( نتيجة �نخفا�س متو�سط �سعر �لبيع خالل �لفرتة ذ�تها.

�إ�سافة �إلى ذلك، فقد بقيت مبيعات وحدة �أعمال حديد �لت�سليح م�ستقرة ن�سبيًا يف عام 2015م )�نخف�ست بـ373 �ألف ريال �سعودي( بالرغم من �رتفاع �لكمية �ملباعة بـ56.940 
طن نتيجة �نخفا�س متو�سط �سعر �لبيع.   

وتعترب �ملو�د �خلام )وباخل�سو�س كتل �ل�سلب ولفائف �ل�سلب �مل�سحوبة على �ل�ساخن و�لزو�يا �ملت�ساوية �الأ�سالع( من �أكرب مكونات تكلفة �ملبيعات �إذ �سّكلت نحو 92% من 
جممل �ملبلغ خالل �لفرتة ما بني عام 2013م وعام 2015م. وباالإ�سافة تت�سمن تكلفة �ملبيعات �ال�ستهالك، �لتكاليف �ملرتبطة باملوظفني، �ملو�د �ال�ستهالكية، مو�د �لتغليف، 

و�ملر�فق )�ملياه و�لكهرباء و�لوقود(.  

�رتفعت تكلفة �ملبيعات بن�سبة 13.6% من 1.555.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 1.766.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الرتفاع �لكميات �ملباعة يف 
جميع وحد�ت �الأعمال بـ114 �ألف طن.

و�نخف�ست تكلفة �ملبيعات بن�سبة 1.6% من 1.766.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 1.737.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة حركة �إيجابية يف �أ�سعار 
�ملو�د �الأولية )ت�سرح بالتف�سيل �أدناه(.

�نخف�س هام�س جممل �لربح من 12.4% يف عام 2013م �إلى 12.2% يف عام 2014م حيث �نخف�س هام�س جممل �لربح يف وحدتي �أعمال حديد �لت�سليح و�الأنابيب ب�سبب حركة 
�سلبية يف �أ�سعار حديد �ل�سلب �ل�سوقية )�نخف�س متو�سط �سعر �لبيع بن�سبة �أكرب من �نخفا�س متو�سط تكلفة �ملو�د �الأولية(. وقد �نخف�س �سعر �حلديد نتيجة �نخفا�س �أ�سعار 

�لنفط �لعاملية. ويف ذ�ت �لفرتة، �رتفع جممل هام�س �الأرباح لدى وحد�ت �الأعمال �الأخرى مما خفف من �النخفا�س �الإجمايل. 

�رتفع هام�س جممل �لربح من 12.2% يف عام 2014م �إلى 14.0% يف عام 2015م نتيجة �رتفاع هام�س جممل �لربح يف وحدة �أعمال حديد �لت�سليح ب�سبب حركة �إيجابية يف 
�أ�سعار �ل�سلب �ل�سوقية )�نخف�س متو�سط تكلفة �ملو�د �الأولية بن�سبة �أكرب من �نخفا�س متو�سط �سعر �لبيع( ووحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية )��ستغلت وحدة �الأعمال �نحد�ر 

�أ�سعار �ملو�د �الأولية لتحقيق �أرباح �إ�سافية على مبيعاتها وذلك من خالل �لتحكم بتوقيت �ل�سر�ء(. 

�الأعو�م 2013م و2014م و2015م على  �الجمايل يف  �ملبلغ  و 71.1% من  )�لتي كونت%70.7، %71.8  �لنقل  رئي�سي من م�سروفات  ب�سكل  و�لتوزيع  �لبيع  تتكون م�سروفات 
�لتو�يل( و�لتكاليف �ملتعلقة باملوظفني )�لتي كونت 21.6%، 20.7% و 22.6% من �ملبلغ �الجمايل يف �الأعو�م 2013م و2014م و2015م على �لتو�يل(. �رتفعت م�سروفات �لبيع 
و�لتوزيع بن�سبة 6.0% يف عام 2014م من 24.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 25.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نظرً� لزيادة م�سروفات �لنقل متا�سيًا مع 

زيادة �لكميات �ملباعة من 607 �ألف طن �إلى 721 �ألف طن يف ذ�ت �لفرتة. 

و�رتفعت م�سروفات �لبيع و�لتوزيع بن�سبة 8.9% يف عام 2015م من 25.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 28.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة يف 
م�سروفات �لنقل متا�سيًا مع �لزيادة يف �لكميات �ملباعة من 721 �ألف طن �إلى 786 �ألف طن يف ذ�ت �لفرتة.

�نخف�ست �مل�سروفات �لعمومية و�الإد�رية بن�سبة 1.5% يف عام 2014م من 40.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 39.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة 
�إطفاء �لنفقات �ملوؤجلة �ملتعلقة بوحدة �أعمال حديد �لت�سليح بالكامل. وجاء �النخفا�س بالرغم من زيادة خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها مببلغ 1.3 مليون ريال �سعودي 

ب�سبب زيادة �ملبيعات.

�رتفعت �مل�سروفات �لعامة و�الإد�رية بن�سبة 7.4% يف عام 2015م من 39.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 42.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �رتفاع 
تكاليف �ملوظفني ب�سبب زياد�ت يف �لرو�تب ومكافاآت.  

تتكون �الإير�د�ت �الأخرى ب�سكل رئي�سي من �لدخل �ملحقق من �سندوق تنمية �ملو�رد �لب�سرية )و�لتي تتعلق يف حتقيق �ل�سركة الأهد�ف توظيف �ملو�طنني(، �الأرباح و�خل�سائر 
من �ل�سرف �الأجنبي، �الأرباح و�خل�سائر من بيع �ملمتلكات و�ملعد�ت، وتعوي�سات �لتاأمني �الجتماعي )�ملوؤ�س�سة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية(. و�رتفعت �الإير�د�ت �أخرى بن�سبة 
654.7% يف عام 2014م من 454 �ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 3.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك ب�سكل �أ�سا�سي نتيجة �رتفاع �لدخل من �سندوق �ملو�رد 
�لب�سرية بقيمة 2.6 مليون ريال �سعودي. �رتفعت �الإير�د�ت �الأخرى بن�سبة 25.6% من 3.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 4.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م 

نتيجة �رتفاع �لدخل من �سندوق �ملو�رد �لب�سرية. 

تتعلق تكاليف �لتمويل بالقرو�س �لطويلة �الأجل و�لت�سهيالت �لق�سرية �الأجل �لتي ت�ستخدمها �ل�سركة )و�لتي تتعلق بثالثة بنوك خمتلفة و�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي(. 
�نخف�ست تكاليف �لتمويل بن�سبة 13.1% يف عام 2014م من 20.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 17.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة �النخفا�س يف 

��ستخد�م �لت�سهيالت �لق�سرية �الأجل يف ذ�ت �لفرتة. و�نخف�ست تكاليف �لتمويل بن�سبة 14.8%  �إلى 15.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م لذ�ت �ل�سبب. 

متثل حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة �الأرباح �ملنت�سبة �إلى �مل�ساهمني �خلارجيني يف �ل�سركة �لتابعة )�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح( و�لذين ميلكون ح�سة 27.5% فيها. و�رتفعت 
حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة من 21.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 21.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م متا�سيًا مع زيادة �سايف �لدخل يف �ل�سركة �لتابعة. 

و�رتفعت حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة يف عام 2015م من 21.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 27.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م لذ�ت �ل�سبب. 

ويح�سب م�سروف �لزكاة �ل�سنوي كن�سبة 2.5% من �لقيمة �الأعلى ما بني �سايف �لرثوة �خلا�سعة للزكاة و�لدخل �خلا�سع للزكاة. وحُت�سب �لزكاة على �أ�سا�س م�ستقل للمجموعة 
و�ل�سركة �لتابعة.
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اإليرادات بحسب وحدة األعمال 2   2   2
جدول 95: الإيرادات بح�ضب وحدة الأعمال يف الفرتة من عام 2013م اإلى عام 2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي 
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

معدل منو �ضنوي مركب
2013م-2015م

4.1%)0.0%(8.4%1.034.6881.121.4731.121.100حديد �لت�سليح 

)1.0%()8.4%(6.9%458.250489.936448.836�الأنابيب 

20.8%9.8%32.8%140.890187.069205.483�الأعمدة �حلديدية 

22.4%)1.8%(52.5%13.55720.67420.311�لهياكل �لفر�غية

32.5%16.6%50.6%127.879192.588224.511�الأبر�ج �لكهربائية 

6.7%0.4%13.3%1.775.2642.011.7402.020.241الإجمايل 

كن�سبة مئوية من �الإجمايلكن�سبة مئوية من �الإجمايل

)2.8()0.3()2.5(55.5%55.7%58.3%حديد �لت�سليح 

)3.6()2.1()1.5(22.2%24.4%25.8%�الأنابيب 

10.21.40.92.2%9.3%7.9%�الأعمدة �حلديدية 

1.00.30.00.2%1.0%0.8%�لهياكل �لفر�غية

11.12.41.53.9%9.6%7.2%�الأبر�ج �لكهربائية 

�مل�سدر: �ل�سركة

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

2015م2014م2013مبالطن
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغيى ال�ضنوي 
2014م-2015م

معدل منو �ضنوي 
مركب

2013م-2015م

15.4%12.3%18.6%390.791463.503520.443حديد �لت�سليح 

6.9%14.30.0%159.834182.766182.696�الأنابيب 

12.0%6.2%18.1%29.71335.08437.261�الأعمدة �حلديدية 

31.9%15.6%50.6%26.47639.86646.090�الأبر�ج �لكهربائية 

13.8%9.1%18.9%606.814721.219786.490الإجمايل 

�مل�سدر: �ل�سركة 

حديد التسليح

تعد وحدة �أعمال حديد �لت�سليح �أكرب وحدة �أعمال �سمن �ل�سركة �إذ �ساهمت كمتو�سط مبا يقارب من 56.4% من �ملبيعات ما بني عام 2013م وعام 2015م. �رتفعت مبيعات 
وحدة �الأعمال بن�سبة 8.4% يف عام 2014م من 1.034.7 مليون ريال �سعودي 2013م �إلى 1.121.5 مليون ريال �سعودي يف 2014م يف ظل زيادة حركة �لبناء يف �ململكة مما 

�أدى �إلى زيادة 73 �ألف طن يف �لكمية �ملباعة. بالإ�شافة، �ملناف�شة �ل�شديدة يف �ل�شوق �أدت �إلى هبوط متو�شط �شعر �لبيع.

وبقيت مبيعات وحدة �الأعمال م�ستقرة ن�سبيًا يف عام 2015م حيث �نخف�ست ب373 �ألف ريال �سعودي بالرغم من زيادة 57 �ألف طن يف �لكمية �ملباعة وذلك نتيجة �نخفا�س 
متو�سط �سعر �لبيع )متا�سيًا مع حركة �أ�سعار �حلديد �لعاملية ب�سبب �نخفا�س �لطلب يف �ل�سوق �ل�سيني(.

ت�سل قدرة �إنتاج وحدة �الأعمال �إلى 600 �ألف طن �سنويًا و�سجل م�ستويات ��ستغالل �لقدرة �الإنتاجية 64.2% يف عام 2013م، 76.2% يف عام 2014م، و87.7% يف عام 2015م.

�لعمالء �لرئي�سيون لل�سركة يف وحدة �الأعمال هذه هم �سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء )مبيعات بـ359.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م( �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده 
)�ملعروفة حاليًا ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء( )مبيعات بـ344.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م( وموؤ�س�سة �حلال �ملتحدة ملو�د �لبناء )مبيعات بـ89.3 مليون ريال �سعودي 
يف عام 2015م( و�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده )مبيعات بـ83.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(. �سركات �لفوز�ن ملو�د �لبناء و م�سدر ملو�د �لبناء و �سركة 

ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد هم �أطر�ف ذو عالقة.
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جدول 97: حديد الت�ضليح - الإيرادات بح�ضب اأكرب 10 عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

7.7%11.6%299.014333.849359.711�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة 
حاليًا ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء(

311.627346.837344.225%11.3)%0.8(

)9.1%(17.4%77.76491.32982.987�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

1.9%12.1%688.405772.014786.923كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

)18.8%(0.2%109.799109.99989.312موؤ�س�سة �حلال �ملتحدة ملو�د �لبناء

5.3%57.1%48.55576.26680.318موؤ�س�سة عزيز باين �ل�ساعدي

34.4%279.8%9.02134.25946.045بو�ن لل�سناعات �حلديدية

73.5%37.2%15.12820.75636.020علي �سالح �ل�سريف للتجارة

20.2%)5.1%(28.54127.09832.575موؤ�س�سة �لر�جحي ملو�د �لبناء

60.1%13.9%6.8627.81512.509موؤ�س�سة ورود �ل�سام

)53.6%(ال يطبق19.3888.993-موؤ�س�سة حممد �لن�سمي

3.4%35.6%217.906295.579305.773كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة 

2.4%17.8%906.3111.067.5931.092.696اإجمايل كبار العمالء

)47.3%()58.0%(128.37753.88028.404عمالء �آخرين 

)0.03%(8.4%1.034.6881.121.4731.121.100الإجمايل

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت وحدة �الأعمال

32.10.92.3%29.8%28.9%�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة 
حاليًا ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء(

%30.1%30.9%30.70.8)0.2(

)0.7(7.40.6%8.1%7.5%�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

70.22.31.4%68.8%66.5%كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

27.35.30.9%26.4%21.1%كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة 

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت �ل�سركة

1.2)0.2(17.8%16.6%16.8%�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة 
حاليًا ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء(

%17.6%17.2%17.0)0.4()0.2(

)0.4(4.10.1%4.5%4.4%�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

0.6)0.4(39.0%38.4%38.8%كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة 

15.12.40.4%14.7%12.3%كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة 

�مل�سدر: �ل�سركة

األنابيب

�ساهمت وحدة �أعمال �الأنابيب بن�سبة 22.2% من �إجمايل �ملبيعات لعام 2015م )مقارنة بـ25.8% يف عام 2013م و24.4% يف عام 2014م(، وتعد ثاين �أكرب وحدة �أعمال بعد 
وحدة �أعمال حديد �لت�سليح. ويف �سهر مار�س 2013م، مّتت زيادة �لطاقة �الإنتاجية �ل�سنوية لوحدة �أعمال �الأنابيب من 150 �ألف طن �إلى 186 �ألف طن نتيجَة ت�سغيل م�سنع 
�لدمام )�ملرحلة �الأولى(. كما �رتفعت مبيعات وحدة �الأعمال بن�سبة 6.9% يف عام 2014م من 458.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 489.9 مليون ريال �سعودي يف 
عام 2014م نتيجة �رتفاع �لطلب يف �ل�سوق �إ�سافًة �إلى قدرة �مل�سنع بتلبية �لطلب من خالل �لقدرة �الإنتاجية �الإ�سافية. وقد و�سل م�ستوى ��ستغالل �لطاقة �الإنتاجية �إلى %96.7 

يف عام 2014م.  

�نخف�ست مبيعات وحدة �الأعمال بن�سبة 8.4% يف عام 2015م من 489.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 448.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �نخفا�س 
متو�سط �سعر �لبيع مبا يعادل 224 ريال للطن )متا�سيًا مع حركة �أ�سعار �حلديد �لعاملية ب�سبب �نخفا�س �لطلب يف �ل�سوق �ل�سيني(. 
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�أكرب عمالء لوحدة �أعمال �الأنابيب من �الأطر�ف ذ�ت عالقة هم جمموعة �ملهنا للحديد و�سركة �ملهنا �لتجارية )مبيعات بـ58.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(، و�سركة 
عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة حاليًا ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء( )مبيعات بـ27.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(، و�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء )مبيعات بـ18.1 
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(. و�أكرب عمالء لوحدة �أعمال �الأنابيب من غري �الأطر�ف ذ�ت عالقة هم موؤ�س�سة عبد�هلل حممد باعمر �لعمودي )مبيعات بـ45.1 مليون ريال 

�سعودي يف عام 2015م( وموؤ�س�سة بدر �سامل بق�سان للحديد )مبيعات بـ34.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(.    

جدول 98: الأنابيب - الإيرادات بح�ضب اأكرب 10 عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

13.4%)13.8%(59.51051.29858.168جمموعة �ملهنا للحديد و�سركة �ملهنا �لتجارية

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة حاليًا 
ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء(

48.82339.68927.751)%18.7()%30.1(

)16.0%(61.0%13.41721.59818.146�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

)7.6%()7.5%(121.750112.585104.065كبار �لعمالء من �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة

19.1%15.8%32.69237.87145.117موؤ�س�سة عبد�هلل باعمر �لعمودي

)14.3%(5.7%38.27640.47634.680موؤ�س�سة بدر �سامل بق�سان للحديد

)9.1%(78.1%14.79026.34723.944موؤ�س�سة �أحمد عبد�هلل

)7.7%(37.3%17.58824.15522.307موؤ�س�سة باوزير للتجارة

1.2%)1.5%(19.75419.45119.677�لر�جحي لل�سناعة و�لتجارة

)19.2%()15.0%(25.70621.84317.657�سركة �أبو بكر باوزير و�سركائه

)1.4%(20.1%14.40417.30117.056�ل�سغرّي للتجارة

)3.7%(14.8%163.210187.444180.437كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة 

)5.2%(5.3%284.960300.029284.502اإجمايل كبار العمالء

)13.5%(9.6%173.291189.906164.334عمالء �آخرين 

)8.4%(6.9%458.250489.936448.836الإجمايل

نقطة مئويةنقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت وحدة �الأعمال

2.5)2.5(13.0%10.5%13.0%جمموعة �ملهنا للحديد و�سركة �ملهنا �لتجارية

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة حاليًا 
ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء(

%10.7%8.1%6.2)2.6()1.9(

)0.4(4.01.5%4.4%2.9%�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

0.2)3.6(23.2%23.0%26.6%كبار العمالء من الأطراف ذات عالقة

40.22.61.9%38.3%35.6%كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة 

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت �ل�سركة

0.3)0.8(2.9%2.5%3.4%جمموعة �ملهنا للحديد و�سركة �ملهنا �لتجارية

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة حاليًا 
ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء(

%2.8%2.0%1.4)0.8()0.6(

)0.2(0.90.3%1.1%0.8%�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

)0.4()1.3(5.2%5.6%6.9%كبار العمالء من الأطراف ذات عالقة

)0.4(8.90.1%9.3%9.2%كبار العمالء من غري الأطراف ذات العالقة 

�مل�سدر: �ل�سركة

األعمدة الحديدية

بد�أت وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية عملياتها يف عام 2005م حيث ح�سل على �عتماد �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء لتوريد خمتلف �أنو�ع �أعمدة �الإنارة.

�رتفعت مبيعات وحدة �الأعمال بن�سبة 32.8% يف عام 2014م من 140.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 187.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة م�ساريع 
�ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء و�لبلديات ووز�رة �لنقل، مما �أدى �لى �رتفاع �لطلب لالأعمدة �لكهربائية مبختلف �أنو�عها )�أعمدة �الإنارة، �أعمدة �لتوزيع و�أعمدة �إنارة �ل�سو�رع(. 
باالإ�سافة، فقد �رتفعت �لقدرة �الإنتاجية لوحدة �الأعمال من 30 �ألف طن �سنويًا �إلى 38 �ألف طن  �سنويًا يف ذ�ت �لفرتة ب�سبب ت�سغيل �لتو�سعة يف �إبريل 2014م، مما عّزز �الرتفاع 

يف مبيعات وحدة �الأعمال.

و�رتفعت �ملبيعات بن�سبة 9.8% يف عام 2015م من 187.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 205.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �ملزيج �لبيعي و�لزيادة يف 
قدرة وحدة �الأعمال �الإنتاجية و�لتي �رتفعت من 38 �ألف طن �سنويًا �إلى 50 �ألف طن �سنويًا يف ذ�ت �لفرتة ب�سبب �ال�ستفادة من كامل �لتو�سعة.

ريال  بـ12.7 مليون  للمقاوالت )مبيعات  �لعر�ب  �سركة  �سعودي يف عام 2015م(،  ريال  بـ75.0 مليون  للكهرباء )مبيعات  �ل�سعودية  �ل�سركة  �الأعمال هم  لوحدة  �أكرب عمالء 
�سعودي يف عام 2015م(، �سركة عبد�لكرمي �لقاب�سة )مبيعات بـ8.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م( و�سركة �أميان )مبيعات بـ 8.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(.
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جدول 99: الأعمدة احلديدية - الإيرادات بح�ضب اأكرب خم�ضة عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

)19.8%(8.2%86.42393.51274.996�ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء

862.5%117.6%6081.32312.734�سركة �لعرب للمقاوالت

)6.0%(119.5%4.2429.3118.755�سركة عبد�لكرمي �لقاب�سة

43.3%150.2%2.2245.5667.978�سركة �أميان

277.0%)28.3%(2.7051.9397.310�سركة م�ساريع �لوطن

24.3%68.8%44.68875.41893.710عمالء �آخرين 

9.8%32.8%140.890187.069205.483الإجمايل

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت وحدة �الأعمال

)13.5()11.4(36.5%50.0%61.3%�ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء

6.20.35.5%0.7%0.4%�سركة �لعرب للمقاوالت

)0.7(4.32.0%5.0%3.0%�سركة عبد�لكرمي �لقاب�سة

3.91.40.9%3.0%1.6%�سركة �أميان

2.5)0.9(3.6%1.0%1.9%�سركة م�ساريع �لوطن

49.28.07.1%42.1%34.1%عمالء �آخرين

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت �ل�سركة

)0.9()0.2(3.7%4.6%4.9%�ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء

0.60.10.5%0.1%0.0%�سركة �لعر�ب للمقاوالت

0.40.30.1%0.5%0.2%�سركة عبد�لكرمي �لقاب�سة

0.40.20.1%0.3%0.1%�سركة �أميان

0.3)0.1(0.4%0.1%0.2%�سركة م�ساريع �لوطن

4.61.20.9%3.7%2.5%عمالء �آخرين

�مل�سدر: �ل�سركة

الهياكل الفراغية

�رتفعت �الإير�د�ت �ملحققة من وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية بن�سبة 52.5% يف عام 2014م من 13.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 20.7 مليون ريال �سعودي يف عام 
2014م نتيجة �نطالق م�سروع جامعة �لرثيا و�لذي �ساهم بـ49.5% من �ير�د�ت عام 2014م. 

وقد �نخف�ست �الإير�د�ت �ملحققة من وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية بن�سبة 1.8% يف عام 2015م من 20.7 مليون ريال يف عام 2014م �إلى 20.3 مليون ريال �سعودي يف عام 
2015م نتيجة �كتمال م�سروع جامعة �لرثيا، يف حني �نطلقا م�سروعي "ماند�رين مول جدة" وج�سور م�ساة �لباحة. 

نظرً� �إلى طبيعة عمليات وحدة �الأعمال �ملبنية على م�ساريع �خت�سا�سية، فاإن ترّكز �لعمالء يعّد قليل ن�سبيًا وهناك تغري�ت يف ترتيب كبار �لعمالء بني كل عام و�آخر، كما هو 
مو�سح باجلدول �أدناه.

جدول 100: الهياكل الفراغية - الإيرادات ح�ضب اأكرب خم�ضة عمالء يف عام 2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

ال يطبقال يطبق5.194--موؤ�س�سة �سقالة 

ال يطبقال يطبق1.775--�سركه �سد� للتجارة و�ملقاوالت

ال يطبقال يطبق1.323-1.526�سركه �لق�سى �لعامليه

ال يطبقال يطبق1.270--�ل�سركه �لوطنيه ل�سناعه �لبرتوكيماويات

ال يطبقال يطبق1.178--�سركة �مليم �ملتحــــده

)53.7%(71.8%12.03120.6759.571عمالء �آخرين

)1.8%(52.5%13.55720.67520.311الإجمايل

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت وحدة �الأعمال

25.60.025.6%0.0%0.0%موؤ�س�سة �سقالة 

8.70.08.7%0.0%0.0%�سركه �سد� للتجارة و�ملقاوالت

6.5)11.3(6.5%0.0%11.3%�سركه �لق�سى �لعامليه

6.30.06.3%0.0%0.0%�ل�سركه �لوطنيه ل�سناعه �لبرتوكيماويات
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2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

5.8.05.8%0.0%0.0%�سركة �مليم �ملتحــــده

)52.9(47.111.3%100.0%88.7%عمالء �آخرين

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت �ل�سركة

0.30.00.3%0.0%0.0%موؤ�س�سة �سقالة 

0.10.00.1%0.0%0.0%�سركه �سد� للتجارة و�ملقاوالت

0.1)0.1(0.1%0.0%0.1%�سركه �لق�سى �لعامليه

0.10.00.1%0.0%0.0%�ل�سركه �لوطنيه ل�سناعه �لبرتوكيماويات

0.10.00.1%0.0%0.0%�سركة �مليم �ملتحــــده

)0.5(0.50.3%1.0%0.7%عمالء �آخرين

�مل�سدر: �ل�سركة

األبراج الكهربائية

بد�أت وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية عملياتها يف �أبريل 2010م بعد ح�سول �ل�سركة على �عتماد �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء لتوريد جميع �أنو�ع �الأبر�ج �لكهربائية �لتي تخدم 
خطوط نقل �لتيار �لكهربائي مبا فيهم �ل�شغط �لعايل )�لذي ��شيف يف عام 2012م(. 

�رتفعت �ملبيعات بن�سبة 50.6% يف عام 2014م من 127.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 192.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة العتماد وحدة �الأعمال 
لتنفيذ م�ساريع فائقة �جلهد من قبل �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء مما �أدى �لى حت�سن يف ��ستغالل �الإنتاجية من خالل �مل�ساهمة يف م�ساريع �أكرب يف كمية �الأبر�ج �ملطلوبة حيث 

و�سلت ن�سبة ��ستغالل �لطاقة �النتاجية �إلى ما يقارب �لـ100% يف ذ�ت �لفرتة.

و�رتفعت �ملبيعات بن�سبة 16.6% يف عام 2015م من 192.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 224.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة يف �لكمية �ملباعة 
ب6.224 طن. وقد مت تو�سعة م�سنع �الأبر�ج �لكهربائية يف عام 2015م لرتتفع �لطاقة �الإنتاجية من 30 �ألف طن �سنويًا �إلى 38 �ألف طن �سنويًا.

من �أهم عمالء �ل�سركة �سمن وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية �سركة �ل�سرق �الأو�سط للهند�سة و�لتنمية )مبيعات بـ136.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(، �سركة �لفنار 
)مبيعات بـ55.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(، و�ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية و�مليكانيكية )تابعة ل�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده و�لتي هي 
طرف ذ�ت عالقة( )مبيعات بـ26.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م(. وبلغت �الأعمال �ملتعاقد عليها و�لتي �ستنفذ خالل �لفرتة �لقادمة لوحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية 
96.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م، و�لتي تتعلق ب�شكل رئي�شي مب�شروع تو�شيل خطوط �ل�شغط �لعايل يف منطقة �لريا�ض و�مل�شمى مب�شروع منطقة �لريا�ض 
)�أعمال بقيمة 70.4 مليون ريال �سعودي متبقية للتنفيذ خالل عام 2016م( )للمزيد من �ملعلومات عن �لعقود مع �لعمالء يف وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية، ف�ساًل ر�جع 

�لق�سم رقم  11-6-2 "عقود �لبيع مع �لعمالء" من هذه �لن�سرة(. 

جدول 101: الأبراج الكهربائية - الإيرادات بح�ضب اأكرب خم�ضة عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

163.8%)32.1%(76.11051.651136.236�سركة �ل�سرق �الأو�سط للهند�سة و�لتنمية

628.1%ال يطبق7.67755.894-�سركة �لفنار

�ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية 
و�مليكانيكية

7.89762.33426.163%689.23)%58.0( 

 )95.8%(231.3%15.03149.8012.100�سركة �ملقاوالت �لوطنية

)14.2%(70.9%1.2212.0871.791موؤ�س�سة يا�سر �لزهر�ين

)87.8%()31.1%(27.61919.0372.327عمالء �آخرين 

16.6%50.6%127.879192.588224.511الإجمايل

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت وحدة �الأعمال

33.9)32.7(60.7%26.8%59.5%�سركة �ل�سرق �الأو�سط للهند�سة و�لتنمية

24.94.020.9%4.0%0.0%�سركة �لفنار

�ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية 
و�مليكانيكية

%6.2%32.4%11.726.2)20.7(

)24.9(0.914.1%25.9%11.8%�سركة �ملقاوالت �لوطنية

)0.3(0.80.1%1.1%1.0%موؤ�س�سة يا�سر �لزهر�ين

)8.8()11.7(1.0%9.9%21.6%عمالء �آخرين 
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2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إير�د�ت �ل�سركة

4.2)1.7(6.7%2.6%4.3%�سركة �ل�سرق �الأو�سط للهند�سة و�لتنمية

2.80.42.4%0.4%0.0%�سركة �لفنار

�ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية 
و�مليكانيكية

%0.4%3.1%1.32.7)1.8(

)2.4(0.11.6%2.5%0.8%�سركة �ملقاوالت �لوطنية

0.10.00.0%0.1%0.1%موؤ�س�سة يا�سر �لزهر�ين

)0.8()0.7(0.1%0.9%1.6%عمالء �آخرين 

�مل�سدر: �ل�سركة

اإليرادات بحسب نوع العميل 2   2   2
جدول 102: الإيرادات بح�ضب اأكرب 10 عمالء يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

4.7%16.1%312.431362.658379.651�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة حاليًا 
ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء(

360.450386.526374.099%7.2)%3.2(

)30.4%(94.6%84.648164.692114.574�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

13.4%)21.2%(65.12451.29858.168�سركة �ملهنا �لتجارية

)4.0%(17.3%822.653965.175926.492كبار العمالء من الأطراف ذات العالقة

163.8%)32.1%(76.11051.651136.236�سركة �ل�سرق �الأو�سط للهند�سة و�لتنمية

)18.8%(0.2%109.799109.99989.312موؤ�س�سة �حلال �ملتحدة

5.3%57.1%48.55576.26680.318موؤ�س�سة عزيز باين �ل�ساعدي

)19.8%(8.2%86.42393.51274.996�ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء

628.1%ال يطبق7.67755.894-�سركة �لفنار

34.4%279.8%9.02134.25946.045بو�ن لل�سناعات �حلديدية

29.3%13.2%329.908373.363482.802كبار �لعمالء من غري �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة

5.3%16.1%1.152.5611.338.5381.409.294اإجمايل اأكرب 10 عمالء

)9.2%(8.1%622.703673.202610.948عمالء �آخرين 

0.4%13.3%1.775.2642.011.7392.020.241الإجمايل

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �إجمايل �الإير�د�ت

18.80.40.8%18.0%17.6%�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده )�ملعروفة حاليًا 
ب�سركة م�سدر ملو�د �لبناء(

%20.3%19.2%18.5)1.1()0.7(

)2.5(5.73.4%8.2%4.8%�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

0.3)1.1(2.9%2.5%3.7%�سركة �ملهنا �لتجارية

)2.1(45.91.6%48.0%46.3%كبار �لعمالء من �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة

23.90.05.3%18.6%18.6%كبار �لعمالء من غري �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة

69.81.63.2%66.5%64.9%�إجمايل �أكرب 10 عمالء

�مل�سدر: �ل�سركة

مثلت �ملبيعات من �أكرب 10 عمالء ما ن�سبته 69.8% من مبيعات عام 2015م، لتزيد من 64.9% يف عام 2013م. ويرجع هذ� �إلى �لتحول يف تركيز �ملبيعات نحو �لعمالء �لكبار 
)جتار �جلملة( و�لذين ي�ستحوذون على ح�س�س �سوقية كبرية وميلكون قنو�ت توزيع مالئمة ومركز مايل قوي. 

و�نخف�ست م�ساهمة مبيعات �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة �إلى جممل �ملبيعات من 46.3% يف عام 2013م �إلى 45.9% يف عام 2015م نظرً� النخفا�س مبيعات منتجات حديد �لت�سليح 
و�الأنابيب، فيما �رتفعت م�ساهمة مبيعات �لعمالء �لكبار من غري �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة خ�سو�سًا �سركة �ل�سرق �الأو�سط للهند�سة و�لتنمية و�سركة �لفنار من 18.6% يف عام 

2013م �إلى 23.9% يف عام 2015م نتيجة �لنمو يف عمليات �أق�سام �الأعمدة �حلديدية و�الأبر�ج �لكهربائية.

85



تكلفة المبيعات 2   2   2
جدول 103: تكلفة املبيعات يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

معدل منو �ضنوي مركب
2013م-2015م

4.9%)2.6%(13.1%1.434.3091.621.5001.579.215تكلفة �ملو�د �خلام

19.4%9.6%30.1%52.75368.62375.192�لرو�تب و�ملز�يا

)15.9%()22.8%()8.3%(6.7296.1724.763�ملو�د �ال�ستهالكية ومو�د �لتغليف

65.5%121.8%23.4%7.9889.85821.868�لكهرباء و�لوقود

15.4%13.8%16.9%2.1762.5442.896�ل�سرف �ل�سحي و�ملياه

)0.6%()9.2%(8.8%32.00034.81531.610�ال�ستهالك

ال يطبق)67.3%(ال يطبق5.4831.791-خم�س�س فروق �لطاقة

3.8%15.9%)7.0%(19.02417.69420.516�أخرى

5.7%)1.6%(13.6%1.554.9791.766.6881.737.851الإجمايل

581690869109179288عدد �ملوظفني

متو�سط تكلفة �ملوظف �ل�سنوية )�آالف 
�لرياالت(

90.899.586.58.7)12.9()4.3(

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةكن�سبة مئوية من �الإير�د�ت

)2.6()2.4()0.2(78.2%80.6%80.8%تكلفة �ملو�د �خلام

3.70.40.30.8%3.4%3.0%�لرو�تب و�ملز�يا

)0.2()0.1()0.1(0.2%0.3%0.4%�ملو�د �ال�ستهالكية ومو�د �لتغليف

1.10.00.60.6%0.5%0.4%�لكهرباء و�لوقود

---0.1%0.1%0.1%�ل�سرف �ل�سحي و�ملياه

)0.2()0.2()0.1(1.6%1.7%1.8%�ال�ستهالك

)0.1(0.1)0.2(1.0%0.9%1.1%�أخرى

)1.6()1.8(86.00.2%87.8%87.6%الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

تكلفة المواد الخام 1   2   2   2

متثل تكاليف �ملو�د �خلام ب�سكل رئي�سي �لنفقات �ملتعلقة ب�سر�ء كتل �ل�سلب ولفائف �ل�سلب �مل�سحوبة على �ل�ساخن و�لزو�يا �ملت�ساوية �الأ�سالع، و�سبائك �لزنك و�لتي ت�ستخدم يف 
�إنتاج منتجات �ل�سركة. تعد تكاليف �ملو�د �خلام �ملكون �لرئي�سي ملجمل تكاليف �ملبيعات حيث �سّكلت 92.2%، 91.8% و 90.9% من �ملبلغ يف �الأعو�م 2013م و2014م و2015م.

�نخف�ست تكاليف �ملو�د �خلام كن�سبة مئوية من �الإير�د�ت من 80.8% يف عام 2013م �إلى 80.6% يف عام 2014م وذلك نتيجة حركة �إيجابية يف �أ�سعار حديد �ل�سلب �ل�سوقية 
حيث �نخف�س متو�سط تكلفة �ملو�د �خلام بن�سبة �أكرب من �نخفا�س �سعر �لبيع. 

�نخف�ست تكاليف �ملو�د �خلام كن�سبة مئوية �إلى �الإير�د�ت من 80.6% يف عام 2014م �إلى 78.2% يف عام 2015م نتيجة حركة �إيجابية يف �أ�سعار حديد �ل�سلب، وخا�سة يف وحدة 
�أعمال حديد �لت�سليح ووحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية )��ستغلت وحدة �الأعمال �نحد�ر �أ�سعار �ملو�د �خلام لتحقيق �أرباح �إ�سافية على مبيعاتها(.

�لدوليون  �الأ�سا�سية )�سابك( و�سركة �ل�سلب �ملتحدة )�ل�سعودية لل�سلب(، بينما ي�سمل �ملوردون  �ل�سعودية لل�سناعات  �ل�سركة  لل�سركة  �لرئي�سيون  وي�سمل �ملوردون �ملحليون 
�لرئي�سيون �سركة �لعز �لدخيلة يف م�سر و�سركة "ميتالو�نف�ست" للتجارة �أي.جي يف رو�سيا و�سركة ماك�ستيل �لعاملية يف �ل�سني. وتتعامل �ل�سركة مع موردين غري حمليني ويطلب 
�أغلبهم ت�سويات نقدية مقابل خطابات �ئتمان و�لتي متّول من خالل قرو�س ق�سرية �الأجل. وبلغت ن�سبة �مل�سرتيات من �أكرب موردي �ملو�د �خلام من جممل م�سرتيات �ملو�د �خلام 

يف �لفرتة ما بني �الأعو�م 2013م و2015م نحو %65.

الرواتب والمزايا 2   2   2   2

تتعلق �لرو�تب و�ملز�يا بتكاليف موظفي �إد�رة �الإنتاج من عمالة و�إد�ريني، حيث �رتفعت �لرو�تب و�ملز�يا يف عام 2014م بن�سبة 30.1% من 52.8 مليون ريال �سعودي يف عام 
2013م �إلى 68.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة عدد �ملوظفني بو�قع 109 موظف. كما �رتفعت �لرو�تب و�ملز�يا بو�قع 9.6% من 68.6 مليون ريال �سعودي 
يف عام 2014م �إلى 75.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة عدد �ملوظفني مبا يعادل 179 موظف، ويعود �لنمو يف عدد �ملوظفني خالل �لفرتة ما بني عام 2013م 
وعام 2015م �إلى �لنمو عام يف عمليات �ل�سركة وخ�سو�سًا مع �إ�سافة م�سنع �لدمام يف وحدة �أعمال �الأنابيب وزيادة �لطاقة �الإنتاجية يف وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية ووحدة 

�أعمال �الأبر�ج �لكهربائية. 

وتعود �لتقلبات يف �لرو�تب و�ملز�يا كن�سبة من �ملبيعات خالل �لفرتة �لتاريخية نتيجة لتقلبات يف مبالغ �ملكافاآت وم�سروفات �لعمل �الإ�سايف و�لتي ترتبط باأد�ء �ل�سركة. وتعود 
تقلبات متو�سط تكلفة �ملوظف �ل�سنوية على مد�ر �لفرتة �إلى �لتفاوت بني رتب �ملوظفني. 
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المواد االستهالكية ومواد التغليف 2   2   2   2

وت�سمل �ملو�د �ال�ستهالكية مو�د �لتغليف و�ملو�د �لغري معمرة و�مل�ستهلكات �مل�ستخدمة يف عملية �الإنتاج مثل معد�ت �ل�سالمة و�الأزياء �ملوحدة و�إك�س�سو�ر�ت �لتلحيم. و�نخف�ست 
تكاليف �ملو�د �ال�ستهالكية بن�سبة 8.3% يف عام 2014م من 6.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 6.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ، وذلك نتيجة تغري يف تركيبة 
مبيعات وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية يف حني �زد�دت �ملبيعات يف جميع وحد�ت �الأعمال. وقد �نخف�ست �ملو�د �ال�ستهالكية بن�سبة 22.8% يف عام 2015م �إلى 4.8 مليون 

ريال �سعودي لنف�س �ل�سبب �ملذكور �أعاله.

الكهرباء والوقود 2   2   2   2

تتعلق تكاليف �لكهرباء و�لوقود ب�سكل رئي�سي بالعملية �الإنتاجية يف وحدة �أعمال حديد �لت�سليح، حيث �رتفعت تكاليف �لكهرباء و�لوقود يف عام 2014م بن�سبة 23.4% من 8.0 
مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 9.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م متا�سيًا مع زيادة �إنتاج وحدة �أعمال حديد �لت�سليح باالإ�سافة �إلى �رتفاع يف �أ�سعار �لديزل و�لذي 
ي�ستخدم يف �لعمليات. و�رتفعت تكاليف �لكهرباء و�لوقود بن�سبة 121.8% من 9.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 21.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة 
�حت�ساب كامل تكاليف �لكهرباء �مل�ستهلكة فعليًا و�ملحجوزة )للعام 2015م( مع مقدم �خلدمة )�سركة مر�فق(، حيث تو�سلت �ل�سركة �إلى �تفاق بتعديل �لكمية �ملحجوزة من 25 

ميغاو�ط �إلى 12.6 ميغاو�ط مع �شركة مر�فق �عتبارً� من 1 يناير 2014م. 

االستهالك 2   2   2   2

ترتبط ر�شوم �ل�شتهالك بامل�شانع وخطوط �لإنتاج و�ملعد�ت. �رتفعت ر�شوم �ل�شتهالك يف عام 2014م بن�سبة 8.8% من 32.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 34.8 
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة تو�سع م�سنع �الأعمدة �حلديدية. و�نخف�ست ر�سوم �ال�ستهالك بن�سبة 9.2% يف عام 2015م من 34.8 مليون ريال �سعودي يف عام 
2014م �إلى 31.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة و�شول بع�ض خطوط �لإنتاج �لتابعة مل�شنع �لأنابيب يف جدة �إلى حد �لإهالك �لكامل. وقد مت �لنتهاء من جتديد 

جميع �خلطوط خالل �ل�شنة �ملالية 2015م و�شتوؤدي هذه �لتجديد�ت يف خطوط �لإنتاج �إلى ت�شجيل �لإهالكات كما كانت مل�شنع �لأنابيب بجدة.

مخصص فروقات استهالك الطاقة 2   2   2   2

تباعًا ملا ورد يف مطالبة �سركة مر�فق عن فروقات كميات �ال�ستهالك للكهرباء و�ملياه �ملتفق عليها بني �ل�سركة و�سركة مر�فق وكميات �ال�ستهالك �لفعلي لل�سركة، قد مت �حت�ساب 
خم�س�س لفروقات كميات ��ستهالك �لطاقة لل�سنة �ملالية 2014م و�ل�سنة �ملالية 2015م وذلك ملقابلة �أية مطالبات قد تن�ساأ م�ستقباًل عن تلك �لفرتة. وقد و�سل مبلغ �ملخ�س�س 
�إلى 7.3 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م. ملزيد من �لتفا�سيل، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  6-5-11 " �ملطلوبات �ملتد�ولة بخالف �لقرو�س �لبنكية" من هذه �لن�سرة.

مخصص فروقات استهالك الطاقة 2   2   2   2

ت�سمل �لتكاليف �الأخرى م�سروفات قطع �لغيار و�لتاأمني و�ل�سيانة. و�نخف�ست �مل�سروفات �الأخرى يف عام 2014م بن�سبة 7.0% من 19.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م 
�إلى 17.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حيث �نخف�ست م�سروفات �ل�سيانة �ملتعلقة مب�سنع حديد �لت�سليح ومتت معاجلة �مل�سكلة �لت�سميمية يف فرن �لزخرفة خالل 
�لعام. و�رتفعت �لتكاليف �الأخرى بن�سبة 15.9% يف عام 2015م من 17.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 20.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �رتفاع يف 

تكاليف �ل�سيانة متا�سيًا مع تو�سع عمليات �ل�سركة.

مجمل الربح 2   2   2
جدول 104: جممل الربح يف الفرتة بني الأعوام 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي 
�ضنوياً 

2013م-2014م
�ضنوياً 

4201م-5201م
معدل منو �ضنوي مركب

2013م-2015م

8.9%19.7%)0.9%(119.773118.735142.153حديد �لت�سليح 

)20.5%()23.5%()17.3%(45.32537.47128.650�الأنابيب 

24.3%1.5%52.2%34.81052.99653.793�الأعمدة �حلديدية 

53.0%14.7%104.1%3.4997.1418.193�لهياكل �لفر�غية

72.6%75.1%70.1%16.87928.70950.270�الأبر�ج �لكهربائية 

13.4%15.5%11.2%220.286245.052283.058الإجمايل 

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةهام�س جممل �لربح

2.11.1)1.0(12.7%10.6%11.6%حديد �لت�سليح 

)3.5()1.2()2.2(6.4%7.6%9.9%�الأنابيب 

1.5)2.2(26.23.6%28.3%24.7%�الأعمدة �حلديدية 

40.38.75.814.5%34.5%25.8%�لهياكل �لفر�غية

22.41.77.59.2%14.9%13.2%�الأبر�ج �لكهربائية 

1.91.6)0.2(14.0%12.2%12.4%الإجمايل 

�مل�سدر: �ل�سركة
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وحدة أعمال حديد التسليح

�نخف�س جممل �لربح لوحدة �أعمال حديد �لت�سليح يف عام 2014م بن�سبة 0.9% من 119.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 118.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م. 
و�نخف�س هام�س جممل �لربح من 11.6% �إلى 10.6% يف ذ�ت �لفرتة نتيجة حترك �سلبي يف �أ�سعار �سلب �حلديد حيث �نخف�س متو�سط تكلفة كتل �ل�سلب لكل طن بن�سبة %7.6 

يف �لوقت �لذي �نخف�س فيه متو�سط �أ�سعار �لبيع بن�سبة %8.6.

�رتفع جممل �لربح لوحدة �أعمال  حديد �لت�سليح يف عام 2015م بن�سبة 19.7% من 118.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 142.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. 
و�رتفع هام�س جممل �لربح من 10.6% �إلى 12.7% يف ذ�ت �لفرتة نتيجة حترك �إيجابي يف �أ�سعار �سلب �حلديد حيث �نخف�س متو�سط تكلفة كتل �ل�سلب لكل طن بن�سبة %13.1 

يف �لوقت �لذي �نخف�س فيه متو�سط �أ�سعار �لبيع بن�سبة %11.0.

وحدة أعمال األنابيب

�نخف�س جممل �لربح يف عام 2014م بن�سبة 17.3% من 45.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 37.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مع �نخفا�س هام�س جممل 
�لربح من 9.9% �إلى 7.6% يف ذ�ت �لفرتة. ويعود ذلك حلركة �سلبية يف �أ�سعار لفائف �ل�سلب، حيث �نخف�س متو�سط �أ�سعار �لبيع بن�سبة 6.5% يف �لوقت �لذي �نخف�س فيه 
متو�سط تكلفة لفائف �ل�سلب لكل طن بن�سبة 4.1%، باالإ�سافة �إلى زيادة يف �لنفقات �لعامة نتيجة ت�سغيل م�سنع �لدمام ل�سنة كاملة )مقارنًة ب�سبعة �أ�سهر خالل عام 2013م(.

�إلى 28.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.  و�نخف�س جممل �لربح لوحدة �أعمال �الأنابيب يف عام 2015م بن�سبة 23.5% من 37.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م 
و�نخف�س هام�س جممل �لربح من 7.6% �إلى 6.4% يف ذ�ت �لفرتة نتيجة حركة �سلبية يف �أ�سعار لفائف �ل�سلب، حيث �نخف�س متو�سط �أ�سعار �لبيع بن�سبة 8.4% يف �لوقت �لذي 

�نخف�س فيه متو�سط تكلفة لفائف �ل�سلب لكل طن بن�سبة %7.2.

وحدة أعمال األعمدة الحديدية

تعد هو�م�س جممل �لربح لوحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية من �الأعلى من بني وحد�ت �الأعمال نظرً� الخت�سا�سية عملية �الإنتاج وقوة طلب �ل�سوق. 

�رتفع جممل �لربح بن�سبة 52.2% يف عام 2014م من 34.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 53.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م و�رتفع هام�س جممل �لربح من 
24.7% �إلى 28.3% يف ذ�ت �لفرتة. ويعود ذلك �إلى تغري يف ت�سكيلة �ملبيعات باالإ�سافة �إلى �قت�ساديات �حلجم )�الإنتاج بطاقة كبرية( �لناجتة عن زيادة �لطاقة �الإنتاجية لدى 

م�سنع �الأعمدة �حلديدية.

�رتفع جممل �لربح بن�سبة 1.5% يف عام 2015م من 53.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 53.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. و�نخف�س هام�س جممل �لربح من 
28.3% �إلى 26.2% يف  ذ�ت �لفرتة نتيجة توجه وحدة �الأعمال لزيادة مبيعاتها �إلى �سغار �لعمالء )�أي �لذين ال تزيد �ملبيعات �إليهم عن 5.0  مليون ريال �سعودي �سنويًا( من 

خالل منح �خل�سومات �إليهم  يف ظل تخفيف طلبات كبار �لعمالء )و�لتي تتعلق باحتياجات م�ساريعهم(.

وحدة أعمال الهياكل الفراغية

�رتفع جممل �لربح بن�سبة 104.1% يف عام 2014م من 3.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 7.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م، و�رتفع هام�س جممل �لربح من 
25.8% �إلى 34.5% يف ذ�ت �لفرتة. ويعود ذلك �إلى بدء تنفيذ م�سروع "جامعة �لرثيا" )�لذي كان من �ملقرر �أن يبد�أ يف عام 2013م و�أثر تاأخريه على �ملبيعات وجممل �لربح 

يف ذلك �ل�سنة(.

و�رتفع جممل �لربح بن�سبة 14.7% يف عام 2015م من 7.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 8.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. و�رتفع هام�س جممل �لربح من 
34.5% �إلى 40.3% يف ذ�ت �لفرتة نتيجة تنفيذ غالبية �أعمال م�ساريع "ماند�رين مول جدة" و"ج�سور م�ساة �لباحة".

وحدة أعمال األبراج الكهربائية

�رتفع جممل �لربح بن�سبة 70.1% من 16.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 28.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حيث �رتفعت �لكمية �ملباعة بـ13.4 �ألف طن. يف 
ذ�ت �لفرتة، �رتفع هام�س جممل �لربح من 13.2% �إلى 14.9% نتيجة �قت�ساديات �حلجم )�الإنتاج بطاقة كبرية(.

�رتفع جممل �لربح بن�سبة 75.1% يف عام 2015م من 28.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 50.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. و�رتفع هام�س جممل �لربح من 
14.9% �إلى 22.4% يف ذ�ت �لفرتة حيث ��ستغلت وحدة �الأعمال �نحد�ر �أ�سعار �ملو�د �الأولية لتحقيق �أرباح �إ�سافية على مبيعاتها )وذلك من خالل �لتحكم يف توقيت �مل�سرتيات(. 

و�سلت ن�سبة ��ستغالل وحدة �الأعمال لطاقتها �الإنتاجية �إلى م�ستويات عالية خالل �لفرتة �الأخرية حيث و�سلت �إلى 81.9% يف عام 2013م و99.6% يف عام 2014م و100.0% يف 
عام 2015م ولذلك مت توجيه بع�س من مهام �الإنتاج �إلى جهات خارجية نتيجة �ن�سغال �آالت �مل�سنع. يذكر �أنه قد مت زيادة �لطاقة �الإنتاجية بـ8.000 طن �سنويًا يف عام 2015م 

كما تقوم �الإد�رة بدر��سة �إمكانية زياد�ت �إ�سافية.
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مصروفات بيع وتوزيع 2   2   2
جدول 105: م�ضروفات بيع وتوزيع للفرتة بني الأعوام 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
املركب 

2014م-2015م

معدل
منو �ضنوي مركب

2013م-2015م

7.8%7.9%7.7%17.23918.57020.030م�سروفات �لنقل

9.9%18.4%1.9%5.2625.3636.353رو�تب و�أجور وما يف حكمها

)4.0%()8.7%(1.0%1.3881.4021.280دعاية و�الإعالن

)17.6%()30.9%()1.6%(177174120��ستهالك

)4.6%(0.3%)9.2%(565151�إيجار�ت

10.2%9.3%11.1%269299327�أخرى

7.5%8.9%6.0%24.39125.85928.161�ملجمل

نقطة مئويةكن�سبة مئوية من �الإير�د�ت

0.10.0)0.1(1.4%1.3%1.4%الإجمايل

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

تتكون م�سروفات �لبيع و�لتوزيع ب�سكل رئي�سي من م�سروفات �لنقل و �لرو�تب و�الأجور وما يف حكمها )و�للذ�ن ميثالن 71.2% و21.7% على �لرتتيب من متو�سط م�سروفات 
�لبيع و�لتوزيع يف �الأعو�م 2013م و2014م و2015م(. وبقيت هذه �مل�سروفات ثابتة كن�سبة من �الإير�د�ت على 1.4% بني عام 2013م و 2015م.

تتعلق م�سروفات �لنقل بتكاليف �سحن �لب�ساعة �جلاهزة. �رتفعت م�سروفات �لنقل يف عام 2014م بن�سبة 7.7% من 17.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 18.6 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2014م متا�سيًا مع �الرتفاع يف �لكميات �ملباعة من 607 �ألف طن �إلى 721 �ألف طن يف ذ�ت �لفرتة. 

و�رتفعت م�سروفات �لنقل بن�سبة 7.9% يف عام 2015م من 18.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 20.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م متا�سيًا مع �الرتفاع يف 
�لكميات �ملباعة من 721 �ألف طن �إلى 786 �ألف طن يف ذ�ت �لفرتة.

�رتفعت �لرو�تب و�الأجور بن�سبة 1.9% من 5.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 5.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة 7 موظفني. و�رتفعت �لرو�تب 
و�الأجور بن�سبة 18.4% يف عام 2015م من 5.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 6.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زياد�ت يف رو�تب �ملوظفني وتعيني مديرين 

للمبيعات للمناطق �لو�سطى و�ل�سرقية يف وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية.

تتعلق م�سروفات �لدعاية و�الإعالن باأن�سطة �لت�سويق مثل �ملعار�س و�نخف�ست من 1.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 1.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. 

يتعلق �ال�ستهالك باأ�سول ق�سم �ملبيعات مبا يف ذلك �ل�سيار�ت و�أجهزة �حلا�سب �الآيل. �نخف�س �ال�ستهالك من 177 �ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 120 �ألف ريال �سعودي 
يف عام 2015م نتيجة ��ستبعاد�ت ل�سيار�ت. 

تتعلق �الإيجار�ت ب�سكل رئي�سي بر�سوم �لتاأجري ل�سيار�ت �لبائعني. �نخف�ست �الإيجار�ت من 56 �ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 51 �ألف ريال �سعودي يف عام 2015م.

متثل �مل�ساريف �الأخرى م�ساريف متنوعة تتعلق بن�ساطات �لبيع و�لتوزيع مبا يف ذلك �إيجار�ت �ملعار�س و�إيجار�ت �ل�سيار�ت وم�ساريف �ل�سفر. �رتفعت �مل�ساريف �الأخرى من 
269 �ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 327 �ألف ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �رتفاع م�ساريف �إيجار�ت �ل�سيار�ت وم�ساريف �ل�سفر يف ذ�ت �لفرتة متا�سيًا مع منو 

عمليات �ل�سركة.

مصروفات عمومية وإدارية 2   2   2
جدول 106: م�ضروفات عمومية واإدارية يف الفرتة بني 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
املركب 2014م-2015م

معدل 
منو �ضنوي مركب

2013م-2015م

12.4%25.6%0.6%24.39124.53430.826رو�تب و�أجور وما يف حكمها

3.1%4%2.3%3.2813.3573.490��ستهالك

34.7% )28.0%()40.8%(6.4363.8102.744�إطفاء م�سروفات موؤجلة 

0.2%32.6%)24.3%(252191253�الإيجار�ت 

ال ينطبق)100%(119.2%-1.0712.348خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

4.2%3.2%12.1%4.7165.2845.117�أخرى 

2.8%7.4%)1.5%(40.14639.52442.430الإجمايل 

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة
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�نخف�ست �مل�سروفات �لعمومية و�الإد�رية يف عام 2014م بن�سبة 1.5% من 40.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 39.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة �إطفاء 
�لنفقات �ملوؤجلة �ملتعلقة بوحدة �أعمال حديد �لت�سليح ب�سكل كامل. وجاء �النخفا�س بالرغم من زيادة خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها )مرتبطًا بزيادة �ملبيعات(.

�رتفعت �مل�سروفات �لعمومية و�الإد�رية بن�سبة 7.4% من 39.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 42.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �رتفاع يف �لرو�تب 
و�الأجور. 

و�رتفعت �لرو�تب و�الأجور بن�سبة 0.6% �إلى 24.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نظرً� ملكافاآت �ملوظفني وزياد�ت يف رو�تب روؤ�ساء وحد�ت �الأعمال متا�سيًا مع �سيا�سة 
�ل�سركة. و�رتفعت �لرو�تب و�الأجور بن�سبة 25.6% يف عام 2015م من 24.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 30.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زياد�ت يف 

�لرو�تب و�ملكافاآت )مرتبطة باأد�ء �ل�سركة(.

يرتبط �ال�ستهالك باأثاث و�أجهزة �حلا�سب �الآيل و�ل�سيار�ت �لتابعة للمكاتب �الإد�رية.. �رتفع �ال�ستهالك بن�سبة 2.3% يف عام 2014م من 3.3 مليون ريال �سعودي يف عام 
2013م �إلى 3.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة �إ�سافات ملوجود�ت متعلقة مبكتب وحدة �أعمال �الأنابيب يف �لدمام. و�رتقع �ال�ستهالك بن�سبة 4.0% يف عام 2015م 

من 3.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 3.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �إ�سافة �سيار�ت متعلقة باملقر �لرئي�سي.

وتتعلق نفقات �الإطفاء بامل�سروفات �ملوؤجلة �ملرتبطة بتطوير من�ساآت �لت�سنيع )وعلى �الأخ�س م�سانع حديد �لت�سليح و�الأبر�ج �لكهربائية و�أنابيب �لدمام( و�مل�سروفات �ملتعلقة 
بربنامج �ساب )SAP(. �نخف�ست نفقات �الإطفاء يف عام 2014م بن�سبة 40.8% من 6.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 3.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نظرً� 
لالإطفاء �لكامل يف عام 2013م للم�سروفات �ملوؤجلة �ملتعلقة مب�سنع حديد �لت�سليح. و�نخف�ست نفقات �الإطفاء بن�سبة 28.0% يف عام 2015م من 3.8 مليون ريال �سعودي يف 

عام 2014م �إلى 2.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نظرً� لالإطفاء �لكامل يف عام 2014م للم�سروفات �ملوؤجلة �ملتعلقة مب�سنع �الأبر�ج �لكهربائية.

�نخف�ست م�سروفات �الإيجار بن�سبة 24.3% من 252 �ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 191 �ألف ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة ت�سغري �مل�ساحة �مل�ستخدمة يف �ملعر�س 
�لوطني للب�ساعة. وقد �رتفعت م�سروفات �الإيجار بن�سبة 32.6% يف عام 2015م �إلى 253 �ألف ريال �سعودي حيث مت ��ستاأجار �مل�ساحة �ملعتادة يف �ملعر�س �لوطني للب�ساعة. 

بناًء على �سيا�سة �ل�سركة للديون �مل�سكوك يف حت�سيلها، يتم �حت�ساب خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها كالتايل:

خم�س�س 10% للمبالغ �لقائمة من 90 �إلى 180 يوم، �

خم�س�س 20% للمبالغ �لقائمة من 180 �إلى 360 يوم، و �

خم�س�س 100% للمبالغ �لقائمة ملدة تزيد عن 360 يوم. �

ت�شتثنى من �ل�شيا�شة �ملبالغ �ملتعلقة بعمالء قطاع �لهياكل �لفر�غية حيث يجري تقييمها على �أ�شا�ض كل حالة على حده نظرً� ل�شروط �لدفع يف عقودهم و�لتي ت�شمل �حتجاز ن�شبة 
من �لعقد مقابل �سمانات ح�سن �الأد�ء و�سمان �لتنفيذ. وقد �عتمدت �ل�سركة هذه �ل�سيا�سة يف عام 2013م. 

�رتفعت نفقة �ملخ�س�س بن�سبة 119.2% يف عام 2014م من 1.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 2.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة زيادة يف �الأر�سدة 
�لقائمة ملدة تزيد عن 360 يوم. ومل يتم تكوين خم�س�س خالل عام 2015م بحيث �أن ر�سيد �ملخ�س�س خالل عام �كتفى لتغطية مبالغ �لذمم �ملدينة �لقائمة ح�سب �ل�سيا�سة 
)10% من �ملبالغ �لقائمة من 90 �إلى 180 يوم و20% من �ملبالغ �لقائمة من 180 �إلى 360 يوم و100% من �ملبالغ �لقائمة ملدة تزيد عن 360 يوم با�ستثناء �ملبالغ �ملتعلقة بقطاع 

�لهياكل �لفر�غية(. 

وثبتت ن�سبة �مل�سروفات �لعمومية و�الإد�رية �الأخرى من �الإير�د�ت عند 0.3% وت�سمل ب�سكل رئي�سي �الأتعاب �ملهنية وم�سروفات تقنية �ملعلومات و�ل�سفر و�لنقل و�ملر�فق.

تحليل صايف الدخل 

جدول 107: �ضايف الدخل يف الفرتة بني 2013م و2015م

2015م2014م2013مبالألف ريال �ضعودي
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي املركب 
2014م-2015م

معدل منو �ضنوي مركب
2013م-2015م

207.0%25.6%654.7%3.4294.308 454�إير�د�ت �أخرى

�الأرباح قبل تكاليف �لتمويل و�حلقوق �مللكية 
غري �مل�سيطرة و�لزكاة 

156.203183.097216.108%17.2%18.0%17.6

 )14.4%( )14.8%()13.1%()15.122()17.756()20.425(تكاليف �لتمويل

13.7%27.4%1.5% )27.725((21.765()21.453(حقوق ملكية غري م�سيطرة

29.4%24.7%34.3% )14.520()11.643()8.671(�لزكاة 

22.6%20.3%24.9%105.654131.933158.741�سايف �لدخل

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةكن�سبة مئوية من �الإير�د�ت

7.90.61.31.9%6.6%6.0%�سايف �لدخل

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة
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تتكون �الإير�د�ت �الأخرى ب�سكل رئي�سي من �لدخل �ملحقق من �سندوق تنمية �ملو�رد �لب�سرية )و�لتي تتعلق يف حتقيق �ل�سركة الأهد�ف توظيف �ملو�طنني(، �الأرباح و�خل�سائر من 
�ل�سرف �الأجنبي، �الأرباح و�خل�سائر من بيع �ملمتلكات و�ملعد�ت، وتعوي�سات �لتاأمني �الجتماعي )�ملوؤ�س�سة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية(. 

و�رتفعت �الإير�د�ت �الأخرى بن�سبة 654.7% يف عام 2014م من 454 �ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 3.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك ب�سكل �أ�سا�سي نتيجة 
�رتفاع �لدخل من �سندوق �ملو�رد �لب�سرية بقيمة 2.6 مليون ريال �سعودي. �رتفعت �الإير�د�ت �الأخرى بن�سبة 25.6% من 3.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 4.3 مليون 

ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة �رتفاع �لدخل من �سندوق �ملو�رد �لب�سرية. 

تتعلق تكاليف �لتمويل بالقرو�س �لطويلة �الأجل و�لت�سهيالت �لق�سرية �الأجل �لتي ت�ستخدمها �ل�سركة )و�لتي تتعلق بثالثة بنوك خمتلفة و�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي(. 
�نخف�ست تكاليف �لتمويل بن�سبة 13.1% يف عام 2014م نتيجة �النخفا�س يف ��ستخد�م �لت�سهيالت �لق�سرية �الأجل يف ذ�ت �لفرتة. و�نخف�ست تكاليف �لتمويل بن�سبة %14.8 

�إلى 15.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م لذ�ت �ل�سبب. 

متثل حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة �الأرباح �ملنت�سبة �إلى �مل�ساهمني �خلارجيني يف �ل�سركة �لتابعة )�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح( و�لذين ميلكون ح�سة 27.5% فيها. وز�دت 
حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة من 21.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 27.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م متا�سيًا مع زيادة �سايف �لدخل يف �ل�سركة �لتابعة.  

تقوم �ل�سركة و�سركتها �لتابعة بتقدمي �إقر�ر�ت منف�سلة للزكاة �ل�سرعية على �أ�سا�س غري موحد با�ستخد�م طريقة حقوق �مللكية. تتكون �لعنا�سر �لرئي�سية للوعاء �لزكوي لكل 
�سركة من حقوق �مللكية و�ملخ�س�سات كما يف بد�ية عام و�لدخل �ل�سايف �ملعدل، ناق�س �حل�سومات ل�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات، �الآالت و�ملعد�ت و�ال�ستثمار�ت وبع�س 

�لبنود �الأخرى. ويف حال كان �لوعاء �لزكوي �سالبًا، ال يكون على �ل�سركة زكاة م�ستحقة �لدفع لل�سنة. 

قد مت ت�سجيل خم�س�س بقيمة 9.9 مليون ريال �سعودي �سمن �مل�سروفات �مل�ستحقة يف عام 2012م عن كامل مبلغ مطالبة م�سلحة �لزكاة �ملتعلقة بفروقات ما بني �حت�ساب 
بند  �ملبلغ �سمن  �إعادة ت�سنيف هذ�  �لفرتة. ومت  نف�س  �لزكاة يف  �لزكاة مل�ستحقات  و�حت�ساب م�سلحة  �لزكاة لالأعو�م 2008م و2009م و2010م و2011م،  �ل�سركة مل�ستحق 

خم�س�س �لزكاة كما يف 30 �سبتمرب 2015م.

ح�سلت �ل�سركة على �سهاد�ت زكاة نهائية من م�سلحة �لزكاة و�لدخل لل�سنني 2013م و2014م و2015م.

ويو�سح �جلدول �لتايل �لتغري يف خم�س�س �لزكاة:

جدول 108: التغري يف خم�ض�ضات الزكاة للفرتة بني 2013م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

الإدارة

6.9059.46122.220�لر�سيد �الفتتاحي

8.67111.64314.520�الإ�سافات لل�سنة

-9.942-�إعادة ت�سنيف من م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى �إلى خم�س�س �لزكاة

 )10.512()8.826()6.115(�ملدفوعات لل�سنة

9.46122.22026.228�لر�سيد �خلتامي

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة، �ل�سركة

من  �سعودي  ريال  مليون   9.9 مبلغ  ت�سنيف  �إعادة  يعك�س  �أعاله  �جلدول  يف  2014م  �سبتمرب   30 يف  كما  �لزكاة  خم�س�س  ر�سيد  �لتابعة.  �ل�سركة  �جلدول  ي�سمل  مالحظة: 
م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى �إلى خم�س�س �لزكاة )مت �إعادة ت�سنيف �ملبلغ فعليًا يف عام 2015م(.  

�رتفع �سايف �لدخل يف عام 2014م بن�سبة 24.9% من 105.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 131.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م. و�رتفع هام�س �سايف �لدخل 
من 6.0% �إلى 6.6% خالل �لفرتة ذ�تها نتيجة �لثبات �لن�سبي لهام�س جممل �لربح يف وقت �نخفا�س تكاليف �لتمويل. 

و�رتفع �سايف �لدخل يف عام 2015م بن�سبة 20.3% من 131.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 158.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م كما �أن �رتفع هام�س �سايف 
�لدخل من 6.6% �إلى 7.9% يف �لفرتة ذ�تها نتيجة �رتفاع هام�س جممل �الأرباح.
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قائمة المركز المايل الموحدة 2   2   2
جدول 109: قائمة املركز املايل املوحدة للفرتات بني 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

40.34928.21545.646نقد وما يف حكمه

221.897310.303247.158ذمم جتارية مدينة

547.565511.016500.865خمزون

--58.176م�ستحق من �أطر�ف ذو عالقة

33.86129.21833.886مدفوعات مقدما وموجود�ت متد�ولة �أخرى

901.847878.752827.555اإجمايل املوجودات املتداولة

426363��ستثمار�ت يف �أور�ق مالية متاحة للبيع

10.3266.5163.772م�سروفات موؤجلة – �سايف

448.963479.401485.369ممتلكات، �آالت ومعد�ت

459.332485.980489.204اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.361.1791.364.7311.316.759اإجمايل املوجودات

499.695462.805400.069قرو�س ق�سرية �الأجل

68.80747.57011.250�جلزء �ملتد�ول من قرو�س طويلة �الأجل

36.95944.89647.181ذمم جتارية د�ئنة

5.4837.274-خم�س�سات

9.46122.22026.228خم�س�س زكاة

38.28629.86533.436م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى

653.207612.840525.439اإجمايل املطلوبات املتداولة

57.28723.02015.150قرو�س طويلة �الأجل

13.73117.63020.725خم�س�س مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

71.01840.65035.876اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

724.225653.490561.315اإجمايل املطلوبات

508.000508.000508.000ر�أ�س �ملال

6.40719.60035.474�حتياطي نظامي

16.65468.33884.204�أرباح مبقاة / )خ�سائر مرت�كمة(

163737�سايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار يف �الور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع

531.077595.975627.715اإجمايل حقوق امللكية العائد اإلى م�ضاهمي ال�ضركة

105.876115.267127.729حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

636.954711.241755.444اإجمايل حقوق امللكية

1.361.1791.364.7311.316.759اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

مالحظة: مت �إعادة ت�سنيف م�ستحق زكاة بقيمة 9.9 مليون ريال �سعودي من م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى �إلى خم�س�س �لزكاة كما يف 30 �سبتمرب 2014م.

الموجودات المتداولة 2   2   2
جدول 110: املوجودات املتداولة للفرتات بني 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

40.34928.21545.646�لنقد وما يف حكمه

221.897310.303247.158ذمم جتارية مدينة

547.565511.016500.865خمزون

--58.176م�ستحق من �أطر�ف ذو عالقة

33.86129.21833.886مدفوعات مقدمًا وموجود�ت متد�ولة �أخرى

901.847878.751827.555اإجمايل املوجودات املتداولة

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة
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النقد وما يف حكمه 

�نخف�س �لنقد وما يف حكمه بن�سبة 30.1% من 40.3 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 28.2 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة �رتفاع 
�لذمم �لتجارية �ملدينة متا�سيًا مع �لنمو يف وحدتي �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية و�الأعمدة �حلديدية.

�رتفع �لنقد وما يف حكمه بن�سبة 61.8% من 28.2 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م �إلى 45.6 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة �لتح�سن يف 
�الأرباح وحت�سيل �أر�سدة قائمة من عمالء تابعني لوحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية.

وتهدف �سيا�سة �الإد�رة �إلى �متالك تدفقات نقدية بقيمة 4 ماليني ريال �سعودي بحد �أدنى يف �حل�سابات �جلارية يوميًا لتغطية �لنفقات �لت�سغيلية.  ت�سمن �ل�سركة وجود �لتدفق 
�لنقدي �ملطلوب من خالل �ملر�قبة �ليومية لالأر�سدة �لبنكية و��ستخد�م �لت�سهيالت �لبنكية ح�سب �حلاجة )بلغ �إجمايل حدود �لت�سهيالت �لق�سرية �الأجل �ملتاحة 2.3 مليار 

ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م وو�سلت ن�سبة ��ستغالل �ل�سركة لها �إلى %17.5(.

الذمم التجارية المدينة

�رتفعت �لذمم �لتجارية �ملدينة بن�سبة 39.8% من 221.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 310.3 مليون كما يف 30 �سبتمرب 2014م متا�سيًا مع زيادة �إير�د�ت 
وحدتي �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية و�الأعمدة �حلديدية باالإ�سافة �إلى �الإرتفاع �الإجمايل ملبيعات �ل�سركة.

�نخف�ست �لذمم �لتجارية �ملدينة بن�سبة 20.3% من 310.3 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م �إلى  247.1مليون كما يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة حت�سيل �أر�سدة 
تابعة لعمالء وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية.

بلغت فرتة حت�سيل �لذمم �لتجارية �ملدينة يف �حل�ساب بني 47 و 50 يومًا مابني عام 2013م و2015م متا�شيًا مع �شروط �لدفع �ملمنوحة �إلى �لعمالء.

�عتمدت �الإد�رة �سيا�سة تكوين خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها يف �سبتمرب 2013م و�لتي ُيطبق مبوجبها تكوين خم�س�س لالأر�سدة �لقائمة كالتايل:

خم�س�س 10% لالأر�سدة �لقائمة من 90 �إلى 180 يوم، �

خم�س�س 20% لالأر�سدة �لقائمة من 180 �إلى 360 يوم،  �

خم�س�س 100% لالأر�سدة �لقائمة ملدة تزيد عن 360 يوم. �

ت�شتثنى من �ل�شيا�شة �ملبالغ �ملتعلقة بعمالء وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية حيث جتري تقييمها على �أ�شا�ض كل حالة على حده نظرً� ل�شروط �لدفع يف عقودهم و�لتي ت�شمل 
�حتجاز ن�سبة من �لعقد مقابل �سمانات ح�سن �الأد�ء و�سمان �لتنفيذ.  بلغت �ملخ�س�سات �ملر�سودة لوحدة �الأعمال  يف بد�ية عام 2015م 323 �ألف ريال �سعودي ومت ��ستبعاد 

�الأر�سدة �ملتعلقة بها خالل �لعام.

بلغت �الأر�سدة �لقائمة ملدة تزيد عن 360 يومًا 775 �ألف ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م وبلغ �ملخ�س�س 2.3 مليون ريال �سعودي.

جدول 111: اأعمار الذمم املدينة كما يف 30 �ضبتمرب 2015م
�ضايف الذمم املدينةاملخ�ض�ساملجموعفوق 360 يوم180-360 يوم90-180 يوم60-90 يوم0-60 يومبالألف ريال �ضعودي

162.586)2.348(121.91126.31413.8852.068775164.933�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

84.527-84.572--75.7899157.869�ل�سركة �لتابعة )حديد �لت�سليح(

247.158)2.348(197.70027.22821.7342.068775249.506اإجمايل الذمم املدينة

0.3%0.8%8.7%10.9%79.2%كن�سبة مئوية من �الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

جدول 112: احلركة يف خم�ض�س الذمم التجارية املدينة للفرتة بني عام 2013م و عام 2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

1.0712.670-�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة

-1.0712.348�ملكون خالل �ل�سنة

)323()749(-�مل�ستخدم خالل �ل�سنة

1.0712.6702.348الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة
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المخزون

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

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

179.580121.299102.237كتل �ل�سلب

80.27697.21648.574لفائف �ل�سلب �ملدرفلة على �ل�ساخن

58.97657.78543.575زو�يا �ل�سلب

43.53953.68948.272مو�د خام �أخرى

362.371329.988242.659اإجمايل مواد خام

54.04167.64368.908حديد ت�سليح

24.74724.21223.206�أنابيب

28.43813.31715.028�إنتاج تام �آخر

107.226105.172107.142اإجمايل الإنتاج التام

49.01750.33553.543قطع غيار

14.70916.43413.528�إنتاج حتت �لت�سغيل

15.01010.58785.492ب�ساعة بالطريق

548.333512.516502.365اإجمايل املخزون

 )1.500()1.500()768(خم�س�س خمزون بطيء �حلركة

547.565511.016500.865�ضايف املخزون

�مل�سدر: �ل�سركة

جدول 114: جدول اأعمار املخزون كما يف 30 �ضبتمرب 2015م
�ضايف املخزوناملخ�ض�ساملجموعفوق 360 يوم181-360 يوم91-180 يوم0-90 يومبالألف ريال �ضعودي

240.314)1.500(205.04212.8758.34615.551241.814�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

260.551-231.6152.9064.94821.082260.551�ل�سركة �لتابعة )حديد �لت�سليح(

500.865)1.500(436.65815.78113.29436.633502.365اإجمايل املخزون

7.3%2.6%3.1%86.9%كن�سبة مئوية من �الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

بلغ �إجمايل �ملخزون 502.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبمترب 2015م وتكون ب�سكل رئي�سي من �ملو�د �خلام )242.7 مليون ريال �سعودي( و�الإنتاج �لتام )107.1 مليون 
ريال �سعودي( وقطع �لغيار )53.5 مليون ريال �سعودي( و�لب�ساعة بالطريق )85.5 مليون ريال �سعودي( و�إنتاج حتت �لت�سغيل )13.5 مليون ريال �سعودي(.

وت�سمل �ملو�د �خلام ب�سفة �أ�سا�سية كتل �ل�سلب ولفائف �ل�سلب �مل�سحوبة على �ل�ساخن وزو�يا �ل�سلب ومو�د �أخرى. وتتعلق م�ستويات �ملخزون ب�سكل رئي�سي بوحدتي �أعمال 
�الأنابيب وحديد �لت�سليح و�لذين يطبقون نظام "�إنتاج للتخزين".

و�نخف�ست م�ستويات �ملخزون بن�سبة 6.7% من 547.6 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 511.0 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة �نخفا�س 
خمزون كتل �ل�سلب يف ظل مبيعات عالية ن�سبيًا للمو�سم �سهدتها وحدة �أعمال حديد �لت�سليح ووحدة �أعمال �الأنابيب.   

�إلى 500.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة  و�نخف�ست م�ستويات �ملخزون بن�سبة  2.0% من  511.0 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م 
�نخفا�س �أ�سعار مو�د �خلام. و�نخف�ست فرتة �الحتفاظ باملخزون من 109 يومًا �إلى 106 يومًا خالل ذ�ت �لفرتة.

�رتفعت �لب�ساعة بالطريق من 10.6 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م �إلى 85.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة زيادة م�سرتيات كتل �ل�سلب 
يف ذلك �ل�سهر نظرً� �إلى �نخفا�س �أ�سعار �ملو�د �خلام )قد تختلف م�ستويات �مل�سرتيات بني �سهر و�آخر ح�سب �حتياجات �النتاج وحركة �أ�سعار �ملو�د �الأولية(.  

يتم �حت�ساب خم�س�س خمزون بطيء �حلركة ح�سب حالة �لب�ساعة �ملوجودة يف �ملخازن حيث يتم جرد دوري )ربع �سنوي( من خالله تقّيم جودة �لب�ساعة من قبل خرب�ء 
�ل�سركة، وذلك بح�سب �ملعايري �ملقبولة يف �ل�سوق. و�سل خم�س�س �ملخزون بطيء �حلركة �إلى 1.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبمبرت 2015م. يتم �حت�ساب خم�س�س 

�ملخزون �لبطيء �حلركة بناء على تقييم �ملخزون �لقدمي من قبل خرب�ء �ل�سركة.   

وبناء على طبيعة �ملخزون �ملتينة ودورة �لبيع �لق�سرية ن�سبيًا، فيعّد �خلطر على ف�ساد �ملخزون منخف�س ن�سبيًا. ويف �أغلب �الأحو�ل يباع �ملخزون �لغري قابل لال�ستعمال كخردة 
ب�سعر خمف�س.وي�سمل موردو �خلامات �ملحليون �لرئي�سيون للمجموعة �ل�سركة �ل�سعودية لل�سناعات �الأ�سا�سية )�سابك( و�سركة �ل�سلب �ملتحدة )�ل�سعودية لل�سلب(، بينما 

ي�سمل �ملوردون �لدوليون �لرئي�سيون �سركة �لعز �لدخيلة لل�سلب يف م�سر و�سركة ميتالو�نف�ست للتجارة �أي. جي يف رو�سيا و�سركة ماك�ستيل �لعاملية يف �ل�سني.
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مستحق من أطراف ذو عالقة

تعلق �جلزء �ملتد�ول من �مل�ستحق من �أطر�ف ذو عالقة )58.2 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م( ببيع �أر�س �مللي�سة يف عام 2012م. وقد �سّدد هذ� �ملبلغ خالل 
�ل�سنة �ملالية 2014م. بلغ ر�سيد �مل�ستحق من �أطر�ف ذو عالقة 0 كما يف 30 �سبتمرب يف 2014م و2015م.

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

تتكون �أغلب �ملدفوعات مقدمًا و�ملوجود�ت �ملتد�ولة �الأخرى من مدفوعات مقدمة ملوردي �ملو�د �خلام بحيث �أن �سروطهم تفر�س هذه �لدفعات. و�نخف�ست �ملدفوعات مقدمًا 
و�ملوجود�ت �ملتد�ولة �الأخرى من 33.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 29.2 مليون ريال �سعودي يف كما يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة تغري�ت من م�سادر 

�لتوريد. 

�رتفعت �ملدفوعات مقدمًا و�ملوجود�ت �ملتد�ولة �الأخرى �إلى 33.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة �رتفاع �ملدفوعات �ملقدمة �إلى موردين )متعلقني ب�سكل 
رئي�سي بوحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية(.

الموجودات غير المتداولة  1   2   2

الممتلكات واآلالت والمعدات 

جدول 115: املمتلكات والآلت واملعدات كما يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

219.895217.433252.323�آالت ومعّد�ت

179.909186.229204.357مباين

22.15450.9314.189م�سروعات حتت �لتنفيذ

13.26513.26513.265�أر��سي

5.8345.4755.198عدد و�أدو�ت

5.6863.9983.271�أجهزة وبر�مج حا�سب �آيل و�الأجهزة �لكهربائية

1.6481.5391.780�سيار�ت

571531986�أثاث و�الأجهزة �ملكتبية

448.963479.401485.369الإجمايل

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

بلغت �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت 485.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م وتكون هذ� �ملبلغ ب�سكل رئي�سي من �آالت ومعّد�ت )252.3 مليون ريال �سعودي( ومباين 
)204.4 مليون ريال �سعودي(.

�رتفعت �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت بن�سبة 6.8% من 449.0 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 479.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م وذلك 
ب�سكل رئي�سي نتيجة �إ�سافات �إلى �مل�سروعات حتت �لتنفيذ متعلقة بتو�سعة م�سنع �الأعمدة �حلديدية يف جّدة )و�لتي ز�دت طاقته �الإنتاجية من 30 �ألف طن �سنويًا �إلى 38 �ألف 

طن �سنويًا(.

و�رتفعت �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت يف عام 2015م بن�سبة 1.2% من 479.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م �إلى 485.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 
2015م نتيجة �إ�شافات متعلقة بتو�شعة م�شنع �لأبر�ج �لكهربائية يف جّدة وت�شغيل خط �لإنتاج �لثاين يف م�شنع �لأنابيب يف �لدمام وحتديثات خلطوط �إنتاج يف م�شنع �لأنابيب 

يف جدة.

�لتي تبلغ قيمتها 13.3 مليون ريال �سعودي يف )�خلمرة( باملنطقة �لغربية بال�سعودية، وهي خم�س�سة مل�سانع �الأبر�ج �لكهربائية و�الأعمدة �حلديدية. ومتتلك  تقع �الأر�س 
�ل�سركة �الأر�س ملكية تامة حيث قامت ب�سر�ئها يف عام 2003م.

تت�شّمن �لآلت و�ملعّد�ت: خطوط �لإنتاج و�لرو�فع �ل�شوكية و�آلت �لتلحيم وغريها من �أ�شول ت�شتخدم يف عمليات �ل�شركة. �نخف�شت �لقيمة �لدفرتية لالآلت و�ملعد�ت بن�شبة 
�إلى 217.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة تر�كم نفقات �ال�ستهالك و�لتي تعّدت  1.1% من 219.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م 
�الإ�سافات يف �لفرتة ذ�تها. و�رتفعت �لقيمة �لدفرتية لالآالت و�ملعد�ت بن�سبة 16.0% من 217.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م �إلى 252.3 مليون ريال �سعودي 
�إ�سافات بقيمة 5.4 مليون ريال �سعودي وحتويالت من م�سروعات حتت �لتنفيذ بقيم 51.5 مليون ريال �سعودي. وتعلقت هذه �الإ�سافات  كما يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة 

بتو�سعات من�ساآت �ل�سركة يف ذ�ت �لفرتة.

�رتفعت �لقيمة �لدفرتية للمباين يف عام 2014م بن�سبة 3.5% من 179.9 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 186.2 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م 
نتيجة تو�سعة مبنى م�سنع �الأعمدة بجدة. و�رتفعت �لقيمة �لدفرتية بن�سبة 9.7% لت�سل �إلى 204.3 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة تو�سعة مبنى م�سنع 

�الأنابيب بالدمام. 
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�نخف�ست �لقيمة �لدفرتية للعدد و�الأدو�ت من 5.8 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 5.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة قلة �الإ�سافات 
يف تلك �لفرتة و�لتي بلغت 505 �ألف ريال �سعودي يف حني بلغت نفقات �ال�ستهالك 863 �ألف ريال �سعودي يف ذ�ت �لفرتة. �نخف�ست �لقيمة �لدفرتية �إلى 5.2 مليون ريال �سعودي 

كما يف 30 �سبتمرب 2015م لنف�س �الأ�سباب �ملذكورة �سابقًا، حيث بلغت �الإ�سافات 282 �ألف ريال �سعودي وبلغت نفقات �ال�ستهالك 555 �ألف ريال �سعودي يف ذ�ت �لفرتة. 

�رتفعت �مل�سروعات حتت �لتنفيذ بن�سبة 129.9% من 22.2 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 50.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م. وذلك 
ب�شكل رئي�شي نتيجة �إ�شافات متعلقة باملرحلة �لثانية لإن�شاء م�شنع �لأنابيب يف �لدّمام، وحتديثات خطوط �إنتاج يف م�شنع جدة.

و�نخف�ست �مل�سروعات حتت �لتنفيذ بن�سبة 91.8% من 50.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م �إلى 4.2 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2015م  نتيجة حتويالت 
�إلى �آالت ومعد�ت بلغت 51.5 مليون ريال �سعودي وحتويالت �إلى �ملباين بلغت 27.7 مليون ريال �سعودي. وتعلقت تلك �لتحويالت ب�سكل رئي�سي بتو�سعة م�سنع �الأنابيب يف �لدمام 

وحتديث خطوط �لإنتاج يف جدة وم�شروع وتو�شعة م�شنع �لأبر�ج �لكهربائية يف جّدة.

وكما يف 30 �سبتمرب 2015م، تتكون �مل�سروعات حتت �لتنفيذ ب�سكل رئي�سي من ما يلي:

م�سروع خط �إنتاج �حلديد )�ل�سلب( يف م�سنع حديد �لت�سليح – 2.6 مليون ريال �سعودي  �

حتديث خط �إنتاج م�سنع �أنابيب جّدة – 1.5 مليون ريال �سعودي  �

تو�سعة م�سنع �الأعمدة يف جّدة – 72 �ألف ريال �سعودي �

ت�سمل �لبنود �الأخرى من �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت �أجهزة وبر�مج حا�سب �آيل و�أجهزة كهربائية و�سيار�ت و�أثاث و�أجهزة مكتبية.

جدول 116: الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات
ال�ضنواتنوع الأ�ضل

20 – 33مباين

10 – 20�آالت ومعد�ت

5�لعدد و�الأدو�ت

5�جهزة وبر�مج حا�سب �آيل و�الأجهزة �لكهربائية

5�الأثاث و�الأجهزة �ملكتبية

5�ل�سيار�ت

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

مالحظة: ال توجد تعديالت متوقعة لهذه �ل�سيا�سة

تظهر �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت ب�سعر �لتكلفة بعد خ�سم �ال�ستهالك �ملرت�كم وخ�سار�ت �النخفا�س �ملرت�كمة )�إن وجدت(. تت�سمن �لتكلفة �مل�سروفات �لتي تتعلق مبا�سرًة 
باقتناء �الأ�سل باالإ�سافة �إلى تكاليف �لتمويل �ملتعلقة بالقرو�س �مل�ستخدمة لتمويل ت�سييد �الأ�سل )و�لتي يتم ر�سملتها خالل �لفرتة �لزمنية �ملطلوبة الإكمال و�إعد�د �الأ�سل لغر�س 
�ال�ستخد�م(. تعترب م�ساريف �الإ�سالح و�ل�سيانة م�ساريفًا �إير�دية و�أما م�ساريف �لتح�سينات فتعترب م�ساريفًا ر�أ�سمالية ت�ساف �إلى تكلفة �الأ�سل. ويجري �حت�ساب �ال�ستهالك 

على �أ�سا�س �الأعمار �الإنتاجية �ملقدرة وذلك با�ستعمال طريقة �لق�سط �لثابت. وال تتوقع �ل�سركة �أن يح�سل �أي تغيري على �سيا�سة �ال�ستهالك كما يف تاريخ هذه �لن�سرة. 

جدول 117: الأ�ضول غري املتداولة بخالف املمتلكات وامل�ضانع واملعدات بني 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

10.3266.5163.772م�سروفات موؤجلة – �سايف

426363��ستثمار�ت يف �أور�ق مالية متاحة للبيع

10.3686.5793.835الإجمايل

�مل�سدر: قائمة �ملركز �ملالية �ملوحدة

��ستهالك  �لدمام لالأنابيب وتكاليف برنامج �ساب )SAP(. ويجري  �لت�سليح وم�سنع  �لكهربائية وحديد  �الأبر�ج  �لت�سغيل مل�سانع  �ملوؤجلة بنفقات ما قبل  تتعلق �مل�سروفات 
�مل�سروفات �ملوؤجلة على مد�ر خم�سة �أعو�م. 

�نخف�ست �لقيمة �لدفرتية للم�سروفات �ملوؤجلة بن�سبة 36.9% من 10.4 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2013م لت�سل �إلى 6.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 
2014م، حيث مت تعوي�س �ال�ستهالك باالإ�سافات �خلا�سة مب�سنع �لدمام لالأنابيب )5.6 مليون ريال �سعودي(. و�نخف�ست �لقيمة �لدفرتية للم�سروفات �ملوؤجلة بن�سبة %42.1 
من 6.5 مليون ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2014م �إلى 3.8 مليون ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2015م نتيجة �ال�ستهالك �لكامل مل�ساريف ما قبل �لت�سغيل باإن�ساء م�سنع 

�الأبر�ج �لكهربائية.
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استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع

تتمثل �ال�ستثمار�ت يف �أور�ق مالية متاحة للبيع مب�ساهمة �ل�سركة يف �ل�سركة �لعربية لالأنابيب )�سركة م�ساهمة �سعودية(. مبا �أن �أ�سهم �ل�سركة �لعربية لالأنابيب مدرجة يف �سوق 
�الأ�سهم �ل�سعودية )تد�ول(، فاإن ر�سيد �ال�ستثمار �مل�سجل يف قائمة �ملركز �ملايل مبني على �سعر �ل�سهم �ملتد�ول يف �ل�سوق )�أي �لقيمة �لعادلة(. �رتفعت �ال�ستثمار�ت يف �أور�ق 

مالية متاحة للبيع من 42 �ألف ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 63 �ألف ريال �سعودي يف عام �ملايل �ملنتهي يف 30 �سبتمرب 2014م نظرً� �إلى �إرتفاع �لقيمة �لعادلة.

مل تتغري قيمة �مل�سجلة لال�ستثمار يف �الور�ق �ملالية كما يف 30 �سبتمرب 2015م بحيث �أن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة مل يكن جوهري )بح�سب ر�أي �ملحا�سب �لقانوين(.

المطلوبات المتداولة بخالف القروض البنكية 11   2   2
جدول 118: املطلوبات املتداولة بخالف القرو�س البنكية يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

36.95944.89647.181�لذمم �لتجارية �لد�ئنة

38.28629.86533.436م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى

9.46122.22026.228�لزكاة �مل�ستحقة

5.4837.274-خم�س�س فروق كميات ��ستهالك �لكهرباء

84.705102.465114.120اإجمايل املطلوبات املتداولة بخالف القرو�س البنكية

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

الذمم التجارية الدائنة

�رتفعت �لذمم �لتجارية �لد�ئنة بن�سبة 21.5% من 37.0 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 44.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة منو �لن�شاط 
�لتجاري باالإ�سافة �إلى �لزيادة يف �لتعامل مع �ملوردين �ملحليني.وترت�وح �مل�سرتيات من �ملوردين �خلارجيني كن�سبة مئوية من �إجمايل �مل�سرتيات ما بني %40-%60. 

�رتفعت �لذمم �لتجارية �لد�ئنة بن�سبة 5.1% من 44.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م �إلى 47.2 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2015م متا�سيًا مع منو 
�لن�شاط �لتجاري يف ذ�ت �لفرتة.

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

�لعامة وم�سروفات �ملوظفني �مل�ستحقة. �نخف�ست �مل�سروفات �مل�ستحقة و�ملطلوبات  تتكون �مل�سروفات �مل�ستحقة و�ملطلوبات �ملتد�ولة �الأخرى ب�سكل رئي�سي من �مل�سروفات 
�ملتد�ولة �الأخرى بن�سبة 22.0% من 38.3 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 29.9 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة �إعادة ت�سنيف مبلغ 

9.9 مليون ريال �سعودي �إلى بند خم�س�س �لزكاة )ف�ساًل ر�جع �لق�سم �خلا�س بالزكاة للمزيد من �لتفا�سيل(.

�مل�سروفات  �لزيادة يف  مع  �سبتمرب 2015م متا�سيًا   30 �سعودي يف  ريال  مليون  �إلى 33.4  لت�سل  بن�سبة %12.0  �الأخرى  �ملتد�ولة  و�ملطلوبات  �مل�ستحقة  �مل�سروفات  �رتفعت 
�لت�سغيلية للعام.

مخصص فروق كميات استهالك الكهرباء

ح�سلت �ل�سركة على مطالبة من �سركة مر�فق يف يناير 2014م تتعلق  بفروقات كميات �ال�ستهالك للكهرباء و�ملياه �ملتفق عليها ح�سب �لعقدوكميات �ال�ستهالك �لفعلية لل�سركة 
خالل �لفرتة ما بني عام 2012م و2014م، وعلى هذ� �الأ�سا�س مت تكوين خم�س�س لفروق كميات ��ستهالك �لكهرباء يتم �حت�سابه بناء على �لفرق ما بني ��ستهالك �لكهرباء 

�لفعلي و�لقيمة �ملحجوزة لكل �سهر. و�سل مبلغ �ملخ�س�س �إلى  7.3 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م.

يناير  �لتطبيق من  �لتعديالت و�جبة  لتكون  بنود �ال�ستهالك  لتعديل  بتاريخ 1436/11/17هـ )�ملو�فق 2015/09/01م(  �تفاق مع �سركة مر�فق  �إلى  �ل�سركة  تو�سلت  وقد 
2014م. وبناًء على ذلك �سددت �ل�سركة �ملتبقي من �ملطالبة �ملعدلة لل�سنة 2014م )9.7 مليون ريال �سعودي( من �إجمايل �ملطالبة و�لتي بلغت 22.5 مليون ريال �سعودي. 
�لتابعة  �ل�سركة  م�ساهمو  تعهد  وقد  و�لدر��سة.  �ملناق�سة  قيد  حاليًا  �ملطالبة  تز�ل  وال  مدفوعة  غري  و2013م  2012م  �ل�سنتني  عن  �سعودي  ريال  مليون   40.3 مبلغ  ويبقى 
مال  ر�أ�س  يف  �حلالية  ح�سته  بح�سب  كاًل  �لتابعة،  �ل�سركة  عن  نيابة  �لن�سرة  هذه  �لتابعة" من  �ل�سركة  يف  �ل�سركاء  ملكية  45:"هيكل  رقم  �جلدول  يف  �أ�سماوؤهم  �لو�ردة 
�ل�سركة �لتابعة، بتحملهم جميع �اللتز�مات �لتي قد تن�ساأ عن هذه �ملطالبة يف �مل�ستقبل. كما تعهد �مل�ساهمون �لبائعون �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف �جلدول رقم 28:"ن�سب ملكية 
ح�سب  كاًل  �ل�سركة،  عن  نيابة   )%72.5 و�لبالغة  �لتابعة  �ل�سركة  يف  �ل�سركة  مل�ساهمة  )بالن�سبة  �لن�سرة  هذه  باالأ�سهم" من  �الكتتاب  عملية  وبعد  قبل  �لبائعني  �مل�ساهمني 

ح�سته �حلالية يف ر�أ�س مال �ل�سركة، بتحملهم جميع �اللتز�مات �لتي قد تن�ساأ عن هذه �ملطالبة يف �مل�ستقبل.
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القروض البنكية والقروض طويلة األجل 12   2   2
جدول 119: القرو�س البنكية والقرو�س طويلة الأجل كما يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

499.695462.805400.069قرو�س ق�سرية �الأجل

68.80747.57011.250�جلزء �ملتد�ول من قرو�س طويلة �الأجل 

57.28723.02015.150قرو�س طويلة �الأجل

625.789533.396426.469الإجمايل 

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

�لتنمية  و�سندوق  خمتلفة  بنوك  ثالثة  من  �مل�ستندية(  �العتماد�ت  متويل  و�إعادة  �سمان  وخطابات  م�ستندية  )�عتماد�ت  �الأجل  وق�سرية  طويلة  ت�سهيالت  �ل�سركة  ت�ستخدم 
�ل�سناعية �ل�سعودي )ف�ساًل ر�جع �جلدول رقم جدول 122:"�لقرو�س �لبنكية و�لقرو�س طويلة �الأجل �خلا�سة بال�سركة و�ل�سركة �لتابعة كما يف 30 �سبتمرب 2015م" من هذه 

�لن�سرة.(. 

وبلغ �إجمايل حدود �لت�سهيالت �لق�سرية �الأجل �ملتاحة 2.2 مليار ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م وو�سلت ن�سبة ��ستغالل �ل�سركة لها �إلى 18.0%. ترتبط �لت�سهيالت 
�لبنكية �لق�شرية �لأجل بتمويل خطابات �لعتماد و�لتي ي�شرتط معظم �ملوردين �لتعامل عن طريقها. و�نخف�شت �لقرو�ض �لق�شرية �لأجل كما يف 30 �سبتمرب 2015م )مقارنة 

بـ30 �سبتمرب 2014م( متا�سيًا مع �النخفا�س يف م�سرتيات �ملو�د �الأولية يف نف�س �لفرتة.

وبلغ �إجمايل �ملبالغ �لقائمة للقرو�س �لطويلة �الأجل 26.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م. قد مت �سحب هذه �لقرو�س لتمويل �لتو�ّسعات لدى �ل�سركة و�لتي �سملت 
تطوير م�سنع حديد �لت�سليح و�أنابيب �لدمام و�لتو�سعات �لتي �سهدها م�سنع �الأعمدة �حلديدية. 

و�نخف�ست م�ستويات ن�سبة �لقرو�س �إلى حقوق �مل�ساهمني من 0.98 يف 30 �سبتمرب 2013م �إلى 0.56 يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة زيادة �الأرباح �ملبقاة خالل �لفرتة ذ�تها.  
�رتبط قر�س �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي بتمويل �إن�ساء م�سنع حديد �لت�سليح و�لذي بقي لت�سديده 16.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م )قيمة �لقر�س 

108.0 مليون ريال �سعودي(.

جدول 120: القرو�س بح�ضب البنك كما يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

142.707202.78883.500�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 

427.022290.820321.128�لبنك �لعربي �لوطني

16.05926.2685.411بنك �لر�جحي

40.00013.52016.400�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي

625.789533.396426.469الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

جدول 121: اجلدول الزمني ل�ضداد القرو�س طويلة الأجل يف 30 �ضبتمرب 2015م

القيمة بالألف ريال �ضعودي
ال�ضنة املالية 

2016م
ال�ضنة املالية 

2017م
ال�ضنة املالية 

2018م
ال�ضنة املالية 

2019م
ال�ضنة املالية 

2020م
ال�ضنة املالية 

2021م
الإجمايل

10.000-----10.000�لبنك �لوطني �لعربي

1.2501.9502.7003.5004.5002.50016.400�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي

11.2501.9502.7003.5004.5002.50026.400الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة 
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جدول 122: القرو�س البنكية والقرو�س طويلة الأجل اخلا�ضة بال�ضركة وال�ضركة التابعة كما يف 30 �ضبتمرب 2015م

البنك
قيمة القر�س

 )األف ريال �ضعودي(

الر�ضيد امل�ضتخدم
كما يف 2015/09/30م
)األف ريال �ضعودي(

ال�ضمانات واللتزاماتالغر�س

�ل�سركة

متويل �لعمليات 660.000202.800�لبنك �لعربي �لوطني
�لت�سغيلية لل�سركة

• عـــدم �لقيام باأي �إجر�ء �أو ترتيـــب �أو رهن على �أ�سولها �لثابتة و�ملنقولة �حلالية 	
و�مل�ستقبلية –غري �ملرهونـــة للبنك- ل�سالح �أي طرف ثالث دون �حل�سول على 

�ملو�فقة �خلطية �مل�سبقة من �لبنك.

• تقدمي �سند الأمر مببلغ )680.000.000( ريال �سعودي.	

• تقـــدمي تعهد باإيد�ع ماال يقل عـــن 50% من عائد�ت بيع �ل�سركة يف ح�سابها لدى 	
�لبنك.

�أنابيب �لدمام و 20.00010.000�لبنك �لعربي �لوطني
م�سنع �الأنابيب  

�ملرحلة �لثانية 
وتو�سعة م�سنع 

�الأعمدة

• ت�سديـــد �لقر�س على دفعات ن�سف �سنوية بقيمـــة 10.000.000 ريال �سعودي 	
لكل فرتة.

متويل �لعمليات 434.02383.500�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
�لت�سغيلية لل�سركة 

ومتويل م�سنع 
�ليمامة لالأنابيب 

يف �لدمام

• عدم �لقيام باأي توزيع لالأرباح دون �حل�سول على �ملو�فقة �مل�سبقة من �لبنك، 	
 ،2.5 x ن�سبة �القر��س )leverage( خالل مدة �التفاقية عن  و�أن ال تزيد 
كما تلتزم �ل�سركة باأن تقدم تقارير �ملحا�سبة �ملالية خالل 120 يوم من نهاية 
يوم من  �لتي مت مر�جعتها خالل 30  �ملالية  �لتقارير  تقدم  و�أن  �ملالية،  �ل�سنة 

نهاية كل ربع �سنة.

• تقدمي �سند الأمر م�ستحق عند �لطلب مببلغ )434.023.000( �أربعمائة و�أربعة 	
وثالثني مليون وثالثة وع�سرين �ألف ريال �سعودي.

• �كتمال 	 عند  �لتاأمني  وثيقة  يف  �أول  كم�ستفيد  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  تعيني 
م�سنع �ليمامة لالأنابيب يف �لدمام.

متويل ر�أ�س �ملال 200.0005.441�سركة �لر�جحي �مل�سرفية لال�ستثمار
�لعامل

• ت�سديد جميع �اللتز�مات �ملالية و�مل�سروفات يف مو�عيد ��ستحقاقها ودون �إ�سعار 	
تاريخ  ق�سط على حدة يف  ولكل  لكل خط متويل  الأمر  �سند  وتوقيع  �لبنك،  من 
بوجودها يف  تعتقد  �أخطاء  باأي  �لبنك  باإخطار  �ل�سركة  تلتزم  كما  ��ستحقاقه، 
�أي ك�سف ح�ساب �أو �إ�سعار�ت خالل 15 يوم من تاريخ �إتاحة �لك�سف �أو �الإ�سعار.

• تقدمي �سند الأمر يغطي جميع �اللتز�مات، وتوقيع �سند الأمر عند تنفيذ كل عملية 	
�سحب.

• دفع مقدم من �لثمن بن�سبة 0.10% من قيمة كل عقد م�ساركة ولي�س من مبلغ 	
�لت�سهيالت �الإجمايل، تخ�سم من ح�ساب �ل�سركة عند تنفيذ �لعقد.

• �إيد�ع ماال يقل عن 20% من عائد�ت مبيعات �ل�سركة لدى ح�سابها يف �لبنك.	

متويل �إقامة م�سنع 45.90016.400�سندوق �لتنمية �ل�سناعية
�ليمامة لالأعمدة 

يف جنوب جدة

• تنفيذ رهونات �إ�سافية على �الأمالك �لتي ي�سملها �سند �لرهن و�ملتعلقة بامل�سروع 	
من وقت �إلى �آخر ح�سب طلب �سندوق �لتنمية.

• �حلفاظ على �ل�سجل �لتجاري و�لرت�خي�س �ل�سناعية �خلا�سة بامل�سروع �سارية 	
�ملفعول.

• عدم �لقيام باأي عمل �أو ن�شاط يتعار�ض مع �أغر��ض �مل�شروع.	

• �المتثال ومر�عاة جميع �لقو�نني و�الأنظمة و�لتوجيهات �لتي ت�سدرها �أي جهة 	
�أو  �أمالكها  �أو  �ل�سركة  �الخت�سا�س على  والية  لها  �أو حمكمة  �أو هيئة حكومية 

�أ�سولها �ملالية.

• �أو 	 و�لدعوى  �لنز�ع  حاالت  من  حالة  باأية  وخطيًا  فــورً�  �لتنمية  �سندوق  �إبــالغ 
�الإجر�ء�ت �الإد�رية.

• دفع �لزكاة وكافة �لر�سوم و�ل�سر�ئب �حلكومية �لتي تتعلق بامل�سروع. 	

• �لتنمية، 	 يرت�سيه �سندوق  ملا  �لتاأمني طبقًا  �مل�سروع لدى �سركات  �لتاأمني على 
ويجب �أن تت�شمن بو�ل�ض �لتاأمني �أو تظهر ب�شروط �لدفع عند �خل�شارة ل�شالح 

�سندوق �لتنمية.

• عدم �إن�ساء �أي رهن �أو حق �أو �إئتمان �أو �أية �أعباء �أخرى على �أي من ممتلكاتها 	
�أو عائد�تها �أو �أ�سولها مما هو مملوك �الآن �أو ما �سيوؤول �إلى ملكيته م�ستقباًل.

• ال يجوز لل�سركة �لقيام بالتايل ما مل يو�فق �سندوق �لتنمية:	

• �الندماج �أو �لتوحد مع �أي �سخ�س �أو من�ساأة.	

• بيع �أو �إيجار �أو حتويل من كل �أو جزء جوهري من �مل�سروع �أو �أ�سولها �ملالية 	
�سو�ء �ململوك منها حاليا �أو ما �سيوؤول �إلى ملكيتها م�ستقباًل.

• حتمل كل �أو جزء جوهري من �أ�سول �أو مديونيات �أي �سخ�س �أو من�ساأة.	

• عدم �لقيام باأي تغيري�ت جوهرية يف �مل�سروع كما جاء يف و�سفه دون �حل�سول 	
على مو�فقة �سندوق �لتنمية �خلطية.
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البنك
قيمة القر�س

 )األف ريال �ضعودي(

الر�ضيد امل�ضتخدم
كما يف 2015/09/30م
)األف ريال �ضعودي(

ال�ضمانات واللتزاماتالغر�س

• �ملحافظة يف جميع �الأوقات على �إد�رة مقبولة لدى �سندوق �لتنمية.	

• �حلالية 	 �الأ�سول  جميع  رهن  مبوجبه  مت  رهن  �سند  يف  تتمثل  �سمانات  تقدمي 
ل�سالح  لالأعمدة  جدة  م�سروع  �آالت  وجميع  �ل�سركة  متلكها  �لتي  و�مل�ستقبلة 

�سندوق �لتنمية و�سند الأمر مقابل كل طلب بال�سحب.

�ل�سركة �لتابعة

متويل �الأعمال 555.000108.328�لبنك �لعربي �لوطني
�لت�سغيلية لل�سركة 

�لتابعة

• من 	 بن�سخة  �سنة  كل  نهاية  بعد  يوم   120 تتجاوز  ال  مدة  خالل  �لبنك  تزويد 
�لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة و�أي معلومات مالية يطلبها �لبنك.

• �إخطار �لبنك فور حدوث �أي حالة �إخالل �أو حالة �إخالل حمتملة.	

• �ملحافظة على �لو�سع �ملايل و�الإد�ري و�لقانوين وعلى ملكية �ملن�ساأة وعدم تغيري 	
ن�ساطها كما هو يف تاريخ هذه �التفاقية.

• جميع 	 ومــن  �الأوقـــات  جميع  يف  �التفاقية  هــذه  مبوجب  �لتز�ماتها  حتتل  الأن 
�جلو�نب مرتبة م�ساوية لكافة �لتز�ماتها �الأخرى �حلالية و�مل�ستقبلية.

• عدم �ل�سماح باإ�سد�ر �أو �ملو�فقة على �إ�سد�ر �أ�سهم �أو ح�س�س جديدة �أو منح 	
خيار�ت �أو �سمانات �أو حق �الكتتاب يف �أي �أ�سهم �إ�سافية يف ر�أ�س مال �ل�سركة 

�لتابعة الأي �سخ�س �إال مل�ساهم �أو �سريك حايل يف �ل�سركة �لتابعة.

• �ملحافظة على �لتفوي�سات �ملمنوحة مبوجب هذه �التفاقية.	

• عدم �الندماج مع �أي هيئة �أخرى �أو �تخاذ �أي تد�بري باجتاه حل �ل�سركة �لتابعة.	

• �لتجارية 	 �الأعمال  �أو جزء من  �أو حتويل كل  �لتنازل عن  �أو  تاأجري  �أو  بيع  عدم 
و�الأ�سول �لتابعة لل�سركة �لتابعة �إال �إذ� كانت يف نطاق �لعمل �لتجاري �ملعتاد.

• عدم �إن�ساء �أو حماولة �إن�ساء �أو �ل�سماح باإن�ساء �أعباء على جميع �أ�سولها �أو �أي 	
جزء منها غري �مل�سموح بها يف نطاق �لعمل �لتجاري �ملعتاد.

• عدم �ل�سمان بطريقة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة عن �أي خ�سارة �و �أ�سر�ر �ال �إذ� 	
كانت يف نطاق �لعمل �لتجاري �ملعتاد.

• عدم �إن�ساء �أو �متالك �أي �سركة تابعة �أو �ال�ستثمار يف �أي �سركة �أخرى.	

• �أ�سول �ل�سركة �لتابعة �حلالية 	 �أو ترتيب �أي رهن على  عدم �لقيام باأي �إجر�ء 
و�مل�ستقبلية دون �حل�سول على �ملو�فقة �خلطية �مل�سبقة من �لبنك.

• تقدمي �سند الأمر مببلغ )555.000.000( ريال �سعودي.	

تقدمي ت�سهيالت اليوجد275.000�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
عامة متعددة 

�الأغر��س

• تلتزم �ل�سركة �لتابعة باأن تقدم تقارير �ملحا�سبة �ملالية خالل 120 يوم من نهاية 	
يوم من  �لتي مت مر�جعتها خالل 30  �ملالية  �لتقارير  تقدم  و�أن  �ملالية،  �ل�سنة 
�لبنك  مو�فقة  على  باحل�سول  �لتابعة  �ل�سركة  تلتزم  كما  �سنة.  ربع  كل  نهاية 
�ل�سركة  يف  �ل�سركة  ملكية  ن�سبة  يف  تغيري  �أي  قبل  �مل�سبقة  �لفرن�سي  �ل�سعودي 

�لتابعة و�لبالغة %72.5.

• تقدمي �سند الأمر م�ستحق عند �لطلب مببلغ )275.000.000( مائتني وخم�سة 	
و�سبعني مليون ريال �سعودي.

• خطاب طماأنة مقدم من �ل�سركة باحلفاظ على ن�سبة ملكيتها بال�سركة �لتابعة.	

• �لوهيبي بقيمة )13.750.000( 	 تقدمي �سمان �سخ�سي من قبل حممد علي 
ريال �سعودي.

• بقيمة 	 �لــر��ــســد  ر��ـــســـد  عــبــد�ملــحــ�ــســن  قــبــل  مـــن  �سخ�سي  �ــســمــان  ــقــدمي  ت
)10.037.500( ريال �سعودي.

• تقدمي �سمان �سخ�سي من قبل �سالح ر��سد �لر��سد بقيمة )10.037.500( 	
ريال �سعودي.

• تقدمي �سمان من قبل �ل�سركة بقيمة )199.375.000( ريال �سعودي.	

• ريال 	 بقيمة )41.800.000(  �لقاب�سة  �لفوز�ن  �سركة  قبل  تقدمي �سمان من 
�سعودي.

•-اليوجد100.000�لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار  تقدمي �سند الأمر بقيمة )100.000.000( مائة مليون  ريال �سعودي.	

• �سايف 	 �إلى  �ملتد�ولة  �الأ�سول  جمموع  ن�سبة  تقل  باأال  �لتابعة  �ل�سركة  تلتزم 
�خل�سوم �ملتد�ولة للمقرت�س عن )1:1(

• �لقيمة 	 �سايف  �إلى  �ملطلوبات  جمموع  ن�سبة  تتعدى  باأال  �لتابعة  �ل�سركة  تلتزم 
�مللمو�سة للمقرت�س عن )2:1(.

• عن 	 تقل  ل  ملمو�شة  قيمة  ب�شايف  حتتفظ  باأن  �لتابعة  �ل�شركة  تلتزم 
)375.000.000( ثالثمائة وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي.

• تلتزم �ل�سركة �لتابعة بعدم تغيري هيكل ملكية �ل�سركة �لتابعة قبل �حل�سول على 	
�ملو�فقة �خلطية �مل�سبقة من �لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار.
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• �ملالية 	 بقو�ئمها  لال�ستثمار  �ل�سعودي  �لبنك  بتزويد  �ل�سركة �لتابعة  تلتزم 
�لن�سف �سنوية غري �ملدققة.

• �مل�سو�ة 	 قدم  على  لال�ستثمار  �ل�سعودي  �لبنك  يكون  باأن  �لتابعة  �ل�سركة  تلتزم 
�لتنمية  �سندوق  )با�ستثناء  �لتابعة  لل�سركة  �لد�ئنة  �الأخرى  �لبنوك  بقية  مع 
�ل�سناعية �ل�سعودي( فيما يتعلق بال�سمانات �ملفرو�سة على �ل�سركة �لتابعة من 

قبل تلك �لبنوك.

• مت 	 �أنه  لال�ستثمار  �ل�سعودي  للبنك  مقبولة  �أدلة  بتقدمي  �لتابعة  �ل�سركة  تلتزم 
�لتنا�سبية �ملفرو�سة  �ل�سخ�سية و/�أو �العتبارية  �ل�سمانات  �الإفر�ج عن جميع 
على �ل�سركة �لتابعة من جميع �لبنوك �الأخرى �لد�ئنة لها خالل مدة �أق�ساها 
ثالثة �أ�سهر من تاريخ �التفاقية و�إال فيجب على �ل�سركة �لتابعة �أن تقدم للبنك 
�ل�سعودي لال�ستثمار �سمانات �سخ�سية/�عتبارية تنا�سبية من جميع �ل�سركاء 

يف �ل�سركة �لتابعة.

• تلتزم �ل�سركة �لتابعة بال�سماح باإعالن/توزيع �أرباح على �ل�سركاء وذلك فقط 	
�التفاقية  هذه  يف  �ملذكورة  �الأخرى  �ملالية  �لتعهد�ت  بجميع  �اللتز�م  حال  يف 

وجميع تعهد�ت �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي.

2.352.023426.469املجموع

�مل�سدر: �ل�سركة 

حقوق الملكية 12   2   2

يبلغ ر�أ�س �ملال �ملدفوع لل�سركة 508.000.000 ريال �سعودي مق�سم �إلى 50.800.000 �سهم، تبلغ �لقيمة �ال�سمية لكل �سهم منها 10 رياالت �سعودية.

ووفقًا الأنظمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية �خلا�سة بال�سركات، يتم حتويل 10% من �سايف �لدخل �ل�سنوي �إلى �الحتياطي �لنظامي. ويجوز لل�سركة �تخاذ قر�ر بعدم �ال�ستمر�ر يف 
�إجر�ء هذه �لتحويالت عندما يبلغ �إجمايل �الحتياطي ما يعادل 50% من ر�أ�س �ملال، وهذ� �الحتياطي لي�س متاحًا للتوزيع.

ومتثل �الأرباح �ملبقاة جزءً� من �الأرباح �لتي تقوم �ل�سركة باحتجازها بداًل من توزيعها كاأرباح للم�ساهمني. وقامت �ل�سركة بتكبد خ�سائر خالل �الأزمة �ملالية �لعاملية  و�لتي تز�منت 
مع بدء ت�سغيل وحدة �أعمال حديد �لت�سليح يف �أغ�سط�س 2008م. وقد ز�دت �الأرباح �ملبقاة خالل �لفرتة قيد �لتحليل ب�سبب زيادة ربحية �ل�سركة وتعوي�س �خل�سائر �ملرت�كمة يف 

عام 2013م.

من �جلدير بالذكر �أن منذ تاأ�سي�س �ل�سركة �لتابعة يف 1423/12/17هـ )�ملو�فق 2008/02/18م( وبر�أ�س مال مدفوع 27.5 مليون ريال �سعودي، مت �إ�سافة 272.5 مليون ريال 
�سعودي �إلى ر�أ�س مالها �ملدفوع، وذلك من خالل �سّخات نقدية، لي�سل ر�أ�س مالها �ملدفوع �إلى 300.0 مليون ريال �سعودي. �آخر �إ�سافة كانت خالل عام 2010م وبقيمة 150.0 

مليون ريال �سعودي عن طريق �سخ نقدي.

جدول 123: حقوق امل�ضاهمني كما يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب2015م

مراجعة

508.000508.000508.000ر�أ�س �ملال

6.40719.60035.474�حتياطي نظامي

163737�سايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار يف �الور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع

16.65468.33884.204�أرباح مبقاة )خ�سائر مرت�كمة(

105.876115.267127.729حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

636.954711.241755.444اإجمايل حقوق امللكية

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

جدول 124: توزيعات الأرباح كما يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م
الن�ضبة املئوية للتوزيعاتاأرباح موزعة خالل عام املايلالأرباح املعلنة�ضايف الدخلبالألف ريال �ضعودي

53.9%)40.640(30105.65456.896 �سبتمرب 2013م

86.6%)67.056(30131.933114.300 �سبتمرب 2014م

40.0%)63.500(30158.740127.500 �سبتمرب 2015م

�مل�سدر: �ل�سركة

قامت �ل�سركة بتوزيع 127.0 مليون ريال �سعودي من �الأرباح خالل عام 2015م و�لذي تعلقت �أغلبها باأرباح معلنة يف عام 2014م )114.3 مليون ريال �سعودي(.
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التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة 12   2   2
جدول 125: قوائم التدفقات النقدية املوحدة لل�ضركة كما يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
ال�ضنة املالية 2013م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2014م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2015م

مراجعة

245.251247.638322.875�سايف �لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لت�سغيلية 

)41.133()70.191()29.367(�سايف �لتدفقات �لنقدية من �أن�سطة �ال�ستثمار

)264.311()189.580()200.609(�سايف �لتدفقات �لنقدية من �أن�سطة �لتمويل

17.431)12.134(15.274�ضايف التغري يف النقد وما يعادله

25.07540.34928.215�لنقد وما يعادله يف بد�ية عام 

40.34928.21545.646النقد وما يعادله يف نهاية العام

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 12   2   2
جدول 126: التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية، للفرتات املنتهية كما يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
ال�ضنة املالية 2013م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2014م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2015م

مراجعة

�الأن�سطة �لت�سغيلية: 

105.654131.933158.740�سايف �لدخل 

ت�سويات:

35.45638.34635.220�ال�ستهالك 

)55()111()98(�أرباح بيع ممتلكات �آالت ومعد�ت 

-1.0712.348خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

)322()749(-�مل�ستخدم من خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها

-3041.500خم�س�س خمزون بطيء �حلركة 

-)768(-�مل�ستخدم من خم�س�س خمزون بطيء �حلركة

-1.040-�ملحول من �مل�سروعات حتت �لتنفيذ �إلى �مل�سروفات

-478-�سطب م�سروعات حتت �لتنفيذ

6.4363.8102.744�إطفاء م�سروفات موؤجلة 

20.42517.75615.122تكاليف �لتمويل 

5.4831.791-خم�س�س فروق ��ستهالك �لطاقة

21.45321.76527.725ح�سة حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة 

8.67111.64314.520زكاة حمملة على �ل�سنة

3.6064.7984.402خم�س�س مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني �ملحملة على �ل�سنة

202.979239.273259.888الإجمايل 

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت  و�ملطلوبات �لت�سغيلية

63.467)90.005(9.314�لذمم �ملدينة �لتجارية

35.81710.151)10.406(�ملخزون 

-38.78458.176�ملبالغ �مل�ستحقة من �الأطر�ف ذ�ت عالقة

)4.668(4.643)16.643(مدفوعات مقدمًا وموجود�ت متد�ولة �أخرى

19.3417.9382.284�لذمم �لد�ئنة  �لتجارية

9.0371.5223.571م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى 

)10.512()8.826()6.115(زكاة مدفوعة

)1.306()899()1.039(مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني �ملدفوعة

245.251247.638322.875�سايف �لتدفق �لنقدي �ملتوفر من �الأن�سطة �لت�سغيلية 

�الأن�سطة �ال�ستثمارية:
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بالألف ريال �ضعودي
ال�ضنة املالية 2013م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2014م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2015م

مراجعة

)41.250()70.311()23.845(�الإ�سافات �إلى �ملمتلكات و�ملعد�ت 

--)5.625(�الإ�سافات �إلى �مل�سروفات �ملوؤجلة 

102121116مبالغ متح�سلة من بيع ممتلكات ومعد�ت 

)41.133()70.191()29.367(�ضايف التدفق النقدي امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

�لنقدية من �الأن�سطة �لتمويلية:

)62.736()36.890()119.846(�سايف �حلركة يف �لقرو�س ق�سرية �الأجل 

)44.190()55.503()19.698(�سايف �حلركة يف �لقرو�س طويلة �الأجل 

---بنوك - �سحب على �ملك�سوف 

)15.121()17.756()20.425(تكاليف متويل - مدفوعة 

)127.000()67.056()40.640(توزيعات �الأرباح 

)15.262()12.375(-�أرباح موزعة حلقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

)264.310()189.580()200.609(�ضايف التدفق النقدي امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية 

17.431)12.134(15.274�لتغري يف �لنقد وما يف حكمه

25.07540.34928.214�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة

40.34928.21545.646النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملر�جعة

األنشطة التشغيلية

جدول 127: التغريات يف الراأ�س املال العامل لل�ضنوات املالية املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م
ال�ضنة املالية 2015مال�ضنة املالية 2014مال�ضنة املالية 2013مبالألف ريال �ضعودي

63.467)90.005(10.385ذمم جتارية مدينة

35.81710.151)10.406(خمزون

 )4.668(4.643)16.643(مدفوعات مقدمًا وموجود�ت متد�ولة �أخرى

19.3417.9382.284ذمم جتارية د�ئنة

9.0371.5223.571م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى

74.806)40.086(11.713التغريات يف راأ�س املال العامل

�مل�سدر:�ل�سركة

�رتفع �سايف �لتدفق �لنقدي �ملتوفر من �الأن�سطة �لت�سغيلية من 245.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 247.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب زيادة �سايف 
�لدخل نتيجة حت�سن يف �ملبيعات. وقد حّد من �الرتفاع يف �لتدفقات �لنقدية �لت�سغيلية �رتفاع يف �لذمم �ملدينة نتيجة مبيعات �إلى عمالء وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية يف 

نف�س �لفرتة.

و�رتفع �سايف �لتدفق �لنقدي �ملتوفر من �الأن�سطة �لت�سغيلية �إلى 322.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب �لتح�سن يف �سايف �لدخل باالإ�سافة �إلى حت�سيالت ذمم مدينة 
من عمالء وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية.

األنشطة االستثمارية

��ستثمرت �ل�سركة 70.2 مليون ريال �سعودي يف �لنفقات �لر�أ�سمالية يف �لفرتة بني عامي 2013م و2014م حيث ز�د �سايف �لتدفق �لنقدي �مل�ستخدم يف �الأن�سطة �ال�ستثمارية 
من 29.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 70.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م. نتيجة �الإ�سافات �إلى �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت �ملتعلقة بتو�سعة من�ساآت �ل�سركة 

وبالتحديد:

تو�سعة م�سنع �الأعمدة �حلديدية �

�ملرحلة �لثانية من تو�سعة م�سنع �الأنابيب بالدمام �

�إ�شافات �إلى �مل�شروعات حتت �لتنفيذ متعلقة بتحديث خطوط �إنتاج مب�شنع جدة لالأنابيب �

وبلغ �سايف �لتدفق �لنقدي �مل�ستخدم يف �الأن�سطة �ال�ستثمارية 41.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. وتعلقت �لنفقات �لر�أ�سمالية يف عام 2015م بتو�سعة م�سنع �الأبر�ج 
�لكهربائية وت�شغيل خط �لإنتاج �لثاين يف م�شنع �لأنابيب يف �لدمام وحتديثات خلطوط �إنتاج يف م�شنع �لأنابيب يف جدة.
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تفا�سيل �الأ�سول �لثابتة �ملهمة �ملزمع �سر�وؤها هي كاالآتي:

تو�سعة م�سنع �الأنابيب يف �لدمام النتاج �أنابيب �ل�سغط �ل�سود�ء وحتديث م�سنع �نابيب جدة )38.1 مليون ريال �سعودي خالل عام 2017م منها 26.0 مليون ريال  �
�سعودي على �الآالت و�ملعد�ت و12.1 مليون ريال �سعودي على �ملباين(  وتو�سعة م�سنع �الأنابيب بالدمام النتاج �الأنابيب �ملجلفنة )31.5 مليون ريال �سعودي خالل 

عام 2019م منها 25.0 مليون ريال �سعودي على �الآالت و�ملعد�ت و6.5 مليون ريال �سعودي على �ملباين(

تو�سعة م�سنع �الأبر�ج �لكهربائية: 20.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2019م )منها 12.0 مليون ريال �سعودي على مباين و8.0 مليون ريال �سعودي على �الآالت  �
و�ملعد�ت(

األنشطة التمويلية

بالدمام وتو�سعة م�سنع �الأعمدة �حلديدية. وقد وردت  �الأنابيب  �لت�سنيع، مبا يف ذلك تطوير م�سنع  �لتو�سع يف مر�فق  لتمويل  �لقرو�س طويلة �الأجل  �ل�سركة على  �عتمدت 
�لتغري�ت يف �لقرو�س ق�سرية �الأجل وطويلة �الأجل يف �لق�سم �أعاله. 

�سهد �سايف �لتدفق �لنقدي �مل�ستخدم يف �الأن�سطة �لتمويلية حت�سنًا بن�سبة 5.5% من عجز بلغ 200.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى عجز بلغ 189.6 مليون ريال �سعودي 
يف عام �ملايل �ملنتهي يف 30 �سبتمرب 2014م، ويعود ذلك �إلى �نخفا�س �ملدفوعات للبنوك ل�سد�د �لقرو�س �لق�سرية �الأجل.

�رتفع �سايف �لتدفق �لنقدي �مل�ستخدم يف �الأن�سطة �لتمويلية بن�سبة 39.4% يف عام 2015م من 189.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 264.3 مليون ريال �سعودي يف عام 
2015م وذلك نتيجة زيادة يف �الأرباح �ملوزعة خالل عام باالإ�سافة �إلى زيادة �ملدفوعات للبنوك ل�سد�د �لقرو�س �لق�سرية �الأجل.�لتز�مات ومطلوبات حمتملة

جدول 128: اللتزامات واملطلوبات حمتملة لل�ضنوات املالية املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

الإدارة

201.399378.853181.000خطابات �ئتمان

93.708114.687127.000خطابات �سمان

64.00035.0001.500�رتباطات ر�أ�سمالية

359.106528.541309.500اإجمايل اللتزامات واملطلوبات املحتملة

�مل�سدر: �ل�سركة

لدى �ل�سركة مطلوبات حمتملة بقيمة 309.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م مكونة من خطابات �ئتمان بقيمة 181.0 مليون ريال �سعودي، خطابات �سمان بقيمة 
127.0 مليون ريال �سعودي، و�لتز�مات ر�أ�س مالية بقيمة 1.5 مليون ريال �سعودي. 

تتعلق خطابات �ل�سمان بثالث بنوك وت�ستخدم لتوريد �ملو�د �خلام من �ملوردين �الأجانب �لذين ي�سرتطو� �لتعامل بها وتتعلق �اللتز�مات �لر�أ�سمالية بتو�سعة عمليات �ل�سركة.  

الرسملة والمديونية 12   2   2

يحدد �جلدول �أدناه ر�سملة �ل�سركة وهو مبني على �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية بتاريخ 30 �سبتمرب 2013م و30 �سبتمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. ويجب �أن 
تتم قر�ءة هذ� �جلدول �إلى جانب �لقو�ئم �ملالية، مبا يف ذلك �الإ�سار�ت و�الإحاالت �مل�سار �إليها يف �لق�سم رقم 19 "تقرير �ملحا�سب �لقانوين" من هذه �لن�سرة.

جدول 129: ر�ضملة ال�ضركة املبني على القوائم املالية املوحدة لل�ضنوات املالية املنتهية بتاريخ 30 �ضبتمرب 2013م و30 �ضبتمرب 2014م و30 �ضبتمرب 2015م 

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

الإدارة

653.207612.840525.439�إجمايل �ملطلوبات �ملتد�ولة

71.01840.65035.876�إجمايل �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

724.225653.490561.315�إجمايل �ملطلوبات

508.000508.000508.000ر�أ�س �ملال

6.40719.60035.474�الحتياطي �لنظامي

163737�الأرباح غري �ملحققة لال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع

16.65468.33884.204�الأرباح �ملبقاة )خ�سائر مرت�كمة(

105.876115.267127.729حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة

636.954711.241755.444�إجمايل حقوق �مللكية

1.361.1791.364.7311.136.759�إجمايل �خل�سوم وحقوق �مللكية

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية
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نبذة عن القوائم المالية لشركة التابعة 12   2   2
جدول 130: قوائم دخل ال�ضركة التابعة لل�ضنوات املالية 2013م-2015م

بالألف ريال �ضعودي 
2013م

مراجعة
2014م

مراجعة
2015م

مراجعة
التغري ال�ضنوي 
2013م-2014م

التغري ال�ضنوي 
2014م-2015م

معدل منو �ضنوي 
مركب

2013م-2015م

4.1% )0.03%(8.4%1.034.6881.121.4731.121.100�سايف �ملبيعات 

3.4% )2.4%(9.6% )978.947()1.002.738()914.915(تكلفة �ملبيعات 

8.9%19.7%)0.9%(119.773118.735142.153جممل �لربح

7.5%9.5%5.6% )17.606()16.080()15.222(م�سروفات بيع وتوزيع 

 )7.8%(4.1%)18.3%( )11.753()11.293()13.829(م�سروفات عمومية و�إد�رية

11.5%23.5%0.7%90.72291.361112.792الدخل الت�ضغيلي

1143.4% )333.7%(ال يطبق )309(132)2(�إير�د�ت �أخرى

 )34.2%( )43.8%()22.8%( )4.145()7.380()9.562(تكاليف �لتمويل

15.5%28.8%3.6%81.15884.114108.339�ضايف الدخل قبل الزكاة

54.6%51.4%57.8% )7.520()4.967()3.147(�لزكاة 

13.7%27.4%1.5%78.01079.146100.819�ضايف الدخل

كن�سبة مئوية من �الإير�د�ت

12.7%10.6%11.6%جممل �لربح

1.6%1.4%1.5%م�سروفات �لبيع و�لتوزيع

1.0%1.0%1.3%�مل�سروفات �لعمومية و�الإد�رية

10.1%8.1%8.8%�لدخل �لت�سغيلي

12.7%7.1%7.5%�سايف �لدخل

�مل�سدر: �ل�سركة �لتابعة

جدول 131: قائمة املركز املايل لل�ضركة التابعة لل�ضنوات املالية 2013م-2015م

بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

8.3673.8139.375نقد وما يف حكمه

5.717134.90784.572ذمم جتارية مدينة

287.802235.616260.551خمزون

--84.858م�ستحق من �أطر�ف ذو عالقة

5.5647.1764.847مدفوعات مقدما وموجود�ت متد�ولة �أخرى

392.307381.512359.345اإجمايل املوجودات املتداولة

---م�سروفات موؤجلة – �سايف

282.136269.316256.779ممتلكات، �آالت ومعد�ت

282.136269.316256.779اإجمايل املوجودات غري املتداولة

674.444650.829616.124اإجمايل املوجودات

230.129203.793108.328قرو�س ق�سرية �الأجل

--26.000�جلزء �ملتد�ول من قرو�س طويلة �الأجل

1.6072.78712.095ذمم جتارية د�ئنة

5.4837.274-خم�س�س فروقات ��ستهالك �لطاقة

1042م�ستحق �إلى �أطر�ف ذو عالقة

3.1474.9677.520خم�س�س زكاة

10.81110.15611.284م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى

271.704227.190146.504اإجمايل املطلوبات املتداولة

--14.000قرو�س طويلة �الأجل
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بالألف ريال �ضعودي
30 �ضبتمرب 2013م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2014م

مراجعة
30 �ضبتمرب 2015م

مراجعة

3.7344.4885.151خم�س�س مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

17.7344.4885.151اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

289.438231.677151.655اإجمايل املطلوبات

300.000300.000300.000ر�أ�س �ملال

8.55516.46926.551�حتياطي نظامي

76.450102.682137.918�أرباح مبقاة / )خ�سائر مرت�كمة(

385.005419.151464.470جمموع حقوق ال�ضركاء

674.443650.829616.124جمموع املطلوبات وحقوق ال�ضركاء

�مل�سدر: �ل�سركة �لتابعة

جدول 132: التدفقات النقدية لل�ضركة التابعة، للفرتات املنتهية كما يف 30 �ضبتمرب2013م و2014م و2015م

بالألف ريال �ضعودي
ال�ضنة املالية 2013م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2014م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2015م

مراجعة

�الأن�سطة �لت�سغيلية: 

78.01079.146100.819�سايف �لدخل 

ت�سويات:

17.00017.02716.970�ال�ستهالك 

87)14(�أرباح بيع ممتلكات �آالت ومعد�ت 

---�سطب م�سروعات حتت �لتنفيذ

--3.095�إطفاء م�سروفات موؤجلة 

3.1474.9677.520زكاة حمملة على �ل�سنة

5.4831.791-خم�س�سات

8981.2241.071خم�س�س مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني �ملحملة على �ل�سنة

102.136107.856128.178الإجمايل 

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت  و�خل�سوم �لت�سغيلية

50.335)44.332(9.996�لذمم �ملدينة �لتجارية

--26.142�ملبالغ �مل�ستحقة من �الأطر�ف ذ�ت عالقة

 )24.935(2.03552.186�ملخزون 

2.330)1.612(2.214�مل�سروفات �ملدفوعة مقدمًا و�ملوجود�ت �ملتد�ولة �الأخرى

1.1809.308)1.426(�لذمم �لد�ئنة  �لتجارية

1.129)656(4.583م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متد�ولة �أخرى 

)2()6()86(م�ستحق �إلى �أطر�ف ذو عالقة

 )4.967()3.147()1.683(زكاة مدفوعة

 )408()470()285(مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني �ملدفوعة

143.628110.998160.967�ضايف التدفق النقدي املتوفر من الأن�ضطة الت�ضغيلية 

�الأن�سطة �ال�ستثمارية:

 )4.445()4.216()2.445(�الإ�سافات �إلى �ملمتلكات و�ملعد�ت 

6-16مبالغ متح�سلة من بيع ممتلكات ومعد�ت 

 )4.439()4.216()2.429(�ضايف التدفق النقدي امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

�لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لتمويلية:

 )95.465()26.336()120.312(�سايف �حلركة يف �لقرو�س ق�سرية �الأجل 

-)40.000()22.000(�سايف �حلركة يف �لقرو�س طويلة �الأجل 

 )55.500()45.000(-توزيعات �الأرباح 

 )150.965()111.336()142.312(�ضايف التدفق النقدي امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية 
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بالألف ريال �ضعودي
ال�ضنة املالية 2013م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2014م

مراجعة
ال�ضنة املالية 2015م

مراجعة

5.562)4.554()1.113(�لتغري يف �لنقد وما يف حكمه

9.4808.3673.813�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة

8.3673.8139.376النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة

�مل�سدر: �ل�سركة �لتابعة

خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية 2   2

�أعدت �إد�رة �ل�سركة خطة لتطبيق �ملعايري �ملحا�سبية �لدولية بناًء على قر�ر �لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني بتطبيق �ملعايري �ملحا�سبة �لدولية �بتد�ًء من 2017/01/01م 
�أو بعده لل�سركات �مل�ساهمة. حيث  تهدف هذه �خلطة �إلى �لتاأكد من �أن عملية �لتحول تتم بكفاءة ت�سمن �لتحول �لكامل من �ملعايري �ملحا�سبية �حلالية �ل�سادرة عن �لهيئة 

�ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونني �إلى �ملعايري �ملحا�سبية �لدولية يف �لوقت �ملطلوب، وعليه فقد قامت �ل�سركة بو�سع �الإجر�ء�ت �لتالية:

�إعد�د مقرتح خلطة �لتحول وعر�سه علي جلنة �ملر�جعة و�لرئي�س �لتنفيذي لدر��سته و�عتماده ومن ثم رفعه ملجل�س �الإد�رة لالعتماد. �

�لتو��سل مع مر�جع �حل�سابات حول �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها مبا يف ذلك �ختيار�ت �لبد�ئل و�أ�ساليب �لتطبيق وفهم فريق �لعمل ملتطلبات �لقيا�س و�الإف�ساح.  �

حتديد �ملعايري �لدولية �ملرتبطة بن�شاط �ل�شركة ومتطلبات �لقيا�ض و�لإف�شاح. �

معرفة �لتعديالت �ملطلوبة للوفاء مبتطلبات �لقيا�س و�الإف�ساح. �

مقارنة �ل�سيا�سات و�ملعاجلات �ملحا�سبية �ملطبقة بال�سركة مع متطلبات �لقيا�س و�الإف�ساح طبقًا ملعايري �ملحا�سبة �لدولية وحتديد �لفجوة علي �لقو�ئم و�ملوؤ�سر�ت  �
�ملالية.

عر�س �لتطور�ت �ملهمة �أواًل باأول على جلنة �ملر�جعة و�لرئي�س �لتنفيذي و�إبالغهم باأي �سعوبات �أو �ختالفات يف وجهات �لنظر بني �أع�ساء فريق �لعمل �أو مر�جع  �
�حل�سابات.
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سياسة توزيع األرباح . 2
متنح �الأ�سهم حامليها �حلق يف �حل�سول على �الأرباح �لتي تعلن عنها �ل�سركة من تاريخ هذه �لن�سرة و�ل�سنو�ت �ملالية �لتي تلي ذلك.

وتعتزم �ل�سركة توزيع �أرباح �سنوية على م�ساهميها بهدف تعزيز �لقيمة �لتي يح�سل عليها هوؤالء �مل�ساهمون مبا يتنا�سب مع �أرباح �ل�سركة، وو�سعها �ملايل، و�لقيود �لتي تخ�سع 
لها عملية توزيع �الأرباح مبوجب �تفاقيات �لتمويل و�لدين، ونتائج ن�ساطات �ل�سركة، و�حتياجات �ل�سركة من �لنقد حاليًا وم�ستقباًل، وخطط �لتو�سع ومتطلبات ��ستثمار�ت �ل�سركة 
و�سركتها �لتابعة، وغريها من �لعو�مل �الأخرى مبا يف ذلك حتليل �لفر�س �ال�ستثمارية ومتطلبات �إعادة �ال�ستثمار لدى �ل�سركة، و�ملتطلبات �لنقدية و�لر�أ�سمالية، و�لتوقعات 

�لتجارية وتاأثري �أي توزيعات من هذ� �لقبيل على �أي من �العتبار�ت �لقانونية و�لنظامية.

وبالرغم من عزم �ل�سركة توزيع �أرباح �سنوية على م�ساهميها، فاإنه ال توجد �أي �سمانات لتوزيع فعلي لالأرباح، كما ال يوجد �أي �سمان ب�ساأن �ملبالغ �لتي �ستدفع يف �أي �سنة. هذ� 
ويخ�شع توزيع �لأرباح �إلى قيود و�شروط معينة ح�شب �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة كما يلي:

يجنب 10% من �الأرباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� �لتجنيب متى بلغ �الحتياطي �ملذكور ن�سف ر�أ�س �ملال.. 1

للجمعية �لعامة �لعادية بناًء على �قرت�ح جمل�س �الإد�رة �أن جتنب 10% من �الأرباح �ل�سافية كحد �أق�سى لتكوين �حتياطي �تفاقي وتخ�سي�سه لغر�س �أو �أغر��س . 2
معينة.

يوزع من �لباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن 5% من ر�أ�س �ملال �ملدفوع.. 3

للقر�ر�ت . 4 وفقًا  بها  �مل�سموح  �لق�سوى  �الأحو�ل �حلدود  تتعدى يف جميع  ال  �الإد�رة بحيث  ملكافاأة جمل�س  �لباقي  تتجاوز 10% من  ال  ن�سبة  تقدم  ما  بعد  يخ�س�س 
و�لتعليمات �لر�سمية �ل�سادرة من �جلهات �ملخت�سة يف هذ� �ل�ساأن.

ويوزع �لباقي بعد ذلك على �مل�ساهمني كح�سة �إ�سافية من �الأرباح �أو ترحل لل�سنو�ت �لتالية، كما يجوز لل�سركة بعد ��ستيفاء �ل�سو�بط �ملو�سوعة من �جلهات �ملخت�سة توزيع 
�أرباح ن�سف �سنوية وربع �سنوية. 

كما يخ�شع توزيع �لأرباح للقيود و�ل�شروط �لتي تت�شمنها �تفاقيات �لت�شهيالت �لئتمانية �لتي تربمها �ل�شركة مع �جلهات �ملمولة من وقت لآخر. ويف هذ� �خل�شو�ض، ن�شت 
�تفاقية �لت�سهيالت �الئتمانية �ملربمة بني كل من �ل�سركة و�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي يف 1435/05/30هـ )�ملو�فق 2014/03/31م( على �أنه يتوجب على �ل�سركة عدم توزيع 
�أرباح على �مل�ساهمني قبل ت�سديد �لقر�س �لقائم دون �حل�سول على �ملو�فقة �خلطية �مل�سبقة من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي )للمزيد من �لتفا�سيل عن �تفاقيات �لت�سهيالت 

�الئتمانية هذه، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-9-1 "�لت�سهيالت �ملمنوحة لل�سركة" من هذه �لن�سرة(.

ويو�سح �جلدول �لتايل حركة �الأرباح خالل �الأعو�م 2013م و2014م و2015م كما يلي:

جدول 133: حركة الأرباح خالل الأعوام 2013م و2014م و2015م
2015م2014م 2013مالبيان

16.654.30468.337.978)41.994.055(�الأرباح �ملبقاة/ )�خل�سائر �ملرت�كمة( يف 1 �أكتوبر من عام �ملايل

105.654.394131.932.971158.740.425�سايف �أرباح عام �ملايل

57.294.3050142.866.383�الأرباح �ملبقاة/ )�خل�سائر �ملرت�كمة( بعد �الحتياطي �لنظامي

000�الأرباح �ملر�سملة 

40.640.00163.056.000127.000.000�الأرباح �ملوزعة خالل عام �ملايل

16.654.30468.337.97884.204.359�الأرباح �ملبقاة/ )�خل�سائر �ملرت�كمة( يف 30 �سبتمرب من عام �ملايل

56.896.001114.300.000127.000.000�الأرباح �ملعلنة

80%86.6%53.9%�لن�سبة �ملئوية للتوزيعات

�مل�سدر: �ل�سركة

توؤكد �ل�سركة على �أنه قد متت ت�سوية توزيعات �الأرباح بني �مل�ساهمني لل�سنو�ت �ل�سابقة كما يف �جلدول �أعاله. كما توؤكد �ل�سركة على �أنه ال يوجد �أي �إعالن �أو توزيع الأرباح خالل 
�لفرتة من عام 2015م حتى تاريخ هذه �لن�سرة بخالف ما ذكر يف هذ� �لق�سم و�أنه �سوف ي�ستحق �ملكتتبني يف �أ�سهم �ل�سركة �أي �أرباح تعلن عنها �ل�سركة بعد تاريخ هذه �لن�سرة.
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استخدام متحصالت االكتتاب . 2
تبلغ �لقيمة �ملتوقعة الإجمايل متح�سالت �الكتتاب مبلغ )548.820.000( ريال �سعودي، �سيدفع منها تقريبًا )31( مليون ريال �سعودي كم�ساريف وتكاليف مت حتملها لالإ�سد�ر، 
و�مل�ساريف  و�لتوزيع،  و�لطباعة  �لت�سويق  وتكاليف  �مل�ستلمة،  و�جلهات  بالتغطية،  و�ملتعهد  و�ملحا�سبني،  لالكتتاب،  �لقانوين  و�مل�ست�سار  �ملايل،  �مل�ست�سار  �أتعاب  ت�سمل  و�لتي 
و�لتكاليف �الأخرى �ملتعلقة باالكتتاب. وهذ� وجتدر �الإ�سارة �إلى �أن �ل�سركة لن تتحمل �أي من �مل�ساريف �ملتعلقة باالكتتاب و�إمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت �الكتتاب، و�سيقوم 

�مل�ساهمون �لبائعون ب�سد�د م�ساريف �الكتتاب �لتي حتملتها �ل�سركة عنهم فور �النتهاء من عملية �الكتتاب.

هذ� و�سيتم توزيع �سايف متح�سالت �الكتتاب و�ملقدرة بحو�يل )517.820.000( مليون ريال �سعودي على �مل�ساهمني �لبائعني كل ح�سب �لن�سبة �لتي ميتلكها يف ر�أ�س مال 
�ل�سركة، ولن ت�ستلم �ل�سركة �أي مبلغ من متح�سالت �الكتتاب ال�ستخد�مها يف متويل �أي م�ساريع م�ستقبلية.
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إفادات الخبراء. 2
�أ�سماوؤهم يف  �لو�ردة  �ل�سوق  در��سة  وم�ست�سار  �ملهنية  �لعناية  وم�ست�سار  ومر�جعي �حل�سابات  �لقانوين  و�مل�ست�سار  �ملايل  �مل�ست�سار  لكل من  �لكتابية  �ملو�فقة  مت �حل�سول على 
�ل�سفحة )هـ( الإدر�ج �أ�سمائهم و�سعار�تهم و�إفادتهم بال�سيغة �لو�ردة يف هذه �لن�سرة، ومل يتم �سحب �أي من تلك �ملو�فقات. وينبغي �لتو�سيح باأنه لي�س الأي من �مل�ست�سارين �أو 

من يعمل لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو �أي م�سلحة مهما كان نوعها يف �مل�سدر �أو �أي �سركة تابعة لها.
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اإلقرارات .  1
يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي و�لرئي�س �ملايل و�سكرتري جمل�س �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني بال�سركة ما يلي:

�أ�سهم �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة، با�ستثناء ما ذكر يف �لق�سم رقم  2-5 . 1 �أو غري مبا�سرة يف  �أو �أي من تابعيهم �أي م�سالح مبا�سرة  �أو الأي من �أقربائهم  لي�س لهم 
"�أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�سكرتري �ملجل�س" و�لق�سم رقم  5-5 "كبار �لتنفيذيني" و�لق�سم رقم  4-3 "نظرة عامة عن �ل�سركة �لتابعة" و�لق�سم رقم  11-10 "�لعقود 

و�لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" من هذه �لن�سرة وبخالف �أ�سهم �سمان ع�سوية جمل�س �الإد�رة.

با�ستثناء ما ذكر يف �لق�سم رقم  11-10 "�لعقود و�لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" و�جلدول 147:"تفا�سيل �لتعامالت بني �ل�سركة و�الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" . 2
من هذه �لن�سرة، ال يوجد �أي عقد �أو ترتيب �ساري �ملفعول �أو مزمع �إبر�مه يف تاريخ هذه �لن�سرة فيه لهم �أو الأي من �أقربائهم �أو تابعيهم م�سلحة من �أي نوع يف 

�أعمال �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة.

بخالف ما ذكر يف �لق�سم رقم  4-1 "ملكية �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة" و�لق�سم رقم  11-10 "�لعقود و�لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" و�أ�سهم �لع�سوية �مل�سار . 3
�إليها يف رقم  5-2 "�أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�سكرتري �ملجل�س" من هذه �لن�سرة، لي�س لهم �أو الأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أي �أ�سهم �أو م�سلحة من �أي نوع يف �ل�سركة 

�أو �ل�سركة �لتابعة حتى تاريخ هذه �لن�سرة.

�لهيئة . 4 �ل�سادرة عن  �ملحا�سبة  ملعايري  وفقًا  و�ل�سنوية  �ملرحلية  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  �أجل  من  �لالزمة  و�ل�سيا�سات  �الأنظمة  �لتابعة  و�ل�سركة  �ل�سركة  لدى  توجد 
�ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني ويف �ملو�عيد �ملحددة مبوجب قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج. كما توجد لدى �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �الأنظمة و�ل�سيا�سات �لالزمة من 

�أجل �إعد�د جميع �لتقارير �ملالية �الأخرى، وجمع �لتقارير غري �ملالية، ح�سب ما تقت�سيه قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج ويف �ملو�عيد �ملحددة يف هذه �لقو�عد.

لدى �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة )12( �ثني ع�سر �سهرً� من تاريخ ن�سر هذه �لن�سرة.. 5

مل تقم �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة يف �ل�سابق باإ�سد�ر �أي �أدو�ت دين ومل ت�سرح باإ�سد�ر مثل هذه �الأدو�ت.. 6

لي�شت هناك نية يف �إجر�ء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط �ل�شركة �أو �ل�شركة �لتابعة.. 7

مل يحدث �أي �نقطاع يف �أعمال �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة ميكن �أن يوؤثر �أو يكون قد �أثر تاأثريً� ملحوظًا يف �لو�سع �ملايل لل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة خالل فرتة )12( . 8
�الثني ع�سر �سهرً� �الأخرية.

مل متنح �أي عموالت �أو خ�سومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�س غري نقدي من قبل �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة خالل �ل�سنو�ت �لثالث �ل�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي . 9
طلب �لت�سجيل وقبول �الإدر�ج يف ما يتعلق باإ�سد�ر �أو طرح �أي �أور�ق مالية.

مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف �لو�سع �ملايل و�لتجاري لل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة خالل �ل�سنو�ت �لثالثة �ل�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب �لت�سجيل . 10
وقبول �الإدر�ج، �إ�سافة �إلى �لفرتة �لتي ي�سملها تقرير �ملحا�سب �لقانوين حتى �إعتماد ن�سرة �الإ�سد�ر. 

�أن �أنظمة و�سو�بط �لرقابة �لد�خلية قد �أعدت على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س �مل�سالح ومعاجلة حاالت �لتعار�س �ملحتملة و�لتي . 11
ت�سمل �إ�ساءة ��ستخد�م �الأ�سول و�إ�ساءة �لت�سرف �لناجت عن �لتعامالت مع �الأ�سخا�س ذوي �لعالقة. باالإ�سافة �إلى �لتاأكد من �سالمة �الأنظمة �ملالية و�لت�سغيلية 
و�لتاأكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة الإد�رة �ملخاطر وفقًا ملتطلبات �ملادة )10( من الئحة حوكمة �ل�سركات. كما يقوم �أع�ساء جمل�س �الإد�رة مبر�جعة �سنوية 

الإجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية لل�سركة.

�أّن �ملعلومات �ملالية �لو�ردة يف هذه �لن�سرة و�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سنو�ت �ملنتهية يف 2013م و2014م و2015م، و�الإي�ساحات �ملرفقة بها من �ملحا�سب �لقانوين . 12
قد مت �إعد�دها وفقًا للمعايري �ملحا�سبية �ل�سادرة عن �لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني ومتت مر�جعتها وفقًا ملعايري �ملر�جعة �ل�سادرة من �لهيئة �ل�سعودية 

للمحا�سبني �لقانونيني و�لتي تتيح ��ستخد�م معايري �ملر�جعة �لدولية يف غياب معايري �ملر�جعة �ل�سعودية ذ�ت �ل�سلة.

ال يجوز الأي من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �أي من كبار �لتنفيذيني �لت�سويت على �أي عقد �أو �قرت�ح له فيه م�سلحة.. 13

با�ستثناء ما ذكر يف �لق�سم رقم  2-1-18 "�لربط �لزكوي وعدم تقدمي و�إف�ساح �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة عن دخلها �خلا�سع لل�سريبة بح�سب �الأ�سول لل�سلطات . 14
�ل�سريبية �ملخت�سة" من هذه �لن�سرة، ال يوجد حاليًا �أي �عرت��س �أو خالف �آخر مع م�سلحة �لزكاة.

با�ستثناء ما ذكر يف �لق�سم رقم  11-9 "�تفاقيات �لتمويل" و�لق�سم رقم  11-11 "�لعقار�ت �ململوكة لل�سركة" من هذه �لن�سرة، ال يوجد �أي �سمان �أو رهن �أو عبء . 15
مايل على �أي من �أ�سول �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة.

لي�س هناك �أي خطة لتخ�سي�س �أ�سهم ملوظفي �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة حتى تاريخ هذه �لن�سرة، وال توجد �أي ترتيبات ت�سرك �ملوظفني يف ر�أ�س مال �ل�سركة �أو . 16
�ل�سركة �لتابعة.

ال يجوز الأي ع�سو من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة وال �أي من كبار �لتنفيذيني �أن يكون له م�سلحة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة يف �الأعمال و�لعقود �لتي تتم حل�ساب �ل�سركة . 17
�إال برتخي�س من �جلمعيات �لعامة. ويتم ذكر تفا�سيل كافة �ملعامالت مع �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �ل�سركات �لتي ي�ساركون بها )ح�سب متطلبات نظام �ل�سركات 

�حلايل/�جلديد والئحة حوكمة �ل�سركات( يف جدول �أعمال �جلمعيات �لعامة بحيث تتاح للم�ساهمني �لفر�سة للمو�فقة على مثل هذه �ملعامالت.

ال متار�س �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة �أي من ن�ساطاتها خارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية وال متتلك �أي �أ�سول خارج �ململكة.. 18

لي�ست هناك �أي �سيا�سات بحث وتطوير معتمدة لدى �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة.. 19

ال يوجد �أي حق خيار على �أ�سهم �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة.. 20

�أنهم مل ي�سهرو� �إفال�سهم يف �أي وقت من �الأوقات ومل يخ�سعو� الإجر�ء�ت �إفال�س.. 21

مل يكن �أي من �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة �أو �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �ملقرتحني �أو كبار �لتنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س �الإد�رة معينني من قبل �سركة مع�سرة يف . 22
من�سب �إد�ري �أو �إ�سر�يف فيها يف �ل�سنو�ت �خلم�س �لتي �سبقت تاريخ هذه �لن�سرة.

لي�س لديهم �أي حق يخولهم �القرت��س من �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة.. 23
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كما يف تاريخ هذه �لن�سرة، وبا�ستثناء �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده �لتي متتلك حاليًا 13.8% من ر�أ�س مال �ل�سركة �لعربية لالأنابيب و26.45% من ر�أ�س �سركة . 24
بو�ن �ملرخ�س لهما مبوجب �أنظمتهما �الأ�سا�سية مبمار�سة �أن�سطة مماثلة الأن�سطة �ل�سركة لكن )على حد علم �سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده( دون ت�سنيع �أو 
ت�سويق حاليًا ملنتجات مناف�سة للمنتجات �مل�سنعة من قبل �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة، ال ميلك �أي من �مل�ساهمني �لبائعني )ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر( �أية �أ�سهم 
�أو ح�س�س �أو م�سالح  يف �أية �سركة �أو �سر�كة �أو موؤ�س�سة د�خل �ململكة )بن�سبة تزيد عن 5% من ر�أ�س مال تلك �ل�سركة �أو �ل�سر�كة �أو �ملوؤ�س�سة( و�لتي متار�س �أعمااًل 

مناف�سة لالأعمال �لتي متار�سها حاليًا �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة و�لتي تتمثل يف:

�إنتاج �أنابيب ملحومة طوليًا )�سود�ء/جملفنة( و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور وتقطيع �ساج و�إنتاج �أ�سرطة وكلب�سات للتخرمي و�لرتبيط، وحو�جز طرق،  �
و

�إنتاج �أ�سياخ حديد �لت�سليح من �خلردة وعربات يدوية و�ساج معرج متنوع وقطاعات حديدية جموفة وقطاعات حديدية م�سكلة على �لبارد و�إطار�ت هيكلية  �
جم�سمة، و

�إنتاج �أعمدة �إنارة كهربائية جملفنة وملحقاتها، و �

�إنتاج �أبر�ج نقل �لطاقة �لكهربائية، و �

�إنتاج قطاعات حديدية خا�سة باملن�ساآت �ملعدنية. �

كما ما هو مبني يف �لق�سم  11-16 "م�ساركة �أع�ساء جمل�س �الإد�رة يف �سركات �أخرى متار�س �أعمااًل �سبيهة الأعمال �ل�سركة" من هذه �لن�سرة، فاإنه لي�س من بينهم . 25
�أي �سخ�س ميتلك �أو يقوم باإد�رة عمل �سبيه قد يعترب مناف�س لالأعمال �لتجارية �لتي متار�سها �ل�سركة حاليًا و�لتي تتمثل يف �ل�سناعات �حلديدية.

�لكهربائية . 26 �الأعمال  �ل�سعودية خلدمات  �ل�سركة  مع  �ملربم  �لتوريد  با�ستثناء عقد  وقانوين  نظامي  ب�سكل  قد متت  ذ�ت عالقة  �الأطر�ف  مع  �لتعامالت  �أن جميع 
بتاريخ 1437/03/25هـ )�ملو�فق 2016/01/05م( و�لذي �سيتم عر�سه على جمل�س  و�أوالده(  �لر��سد  و�مليكانيكية )�ململوكة من قبل �سركة ر��سد عبد�لرحمن 
�الإد�رة و�جلمعية �لعامة لل�سركة للمو�فقة عليه عند �نعقاد �جتماعهم �لقادم، و�أنها متت على �أ�س�س جتارية مالئمة وعادلة وال توؤثر �سلبيًا باأي �سكل من �الأ�سكال 

على �أعمال و�إير�د�ت �ل�سركة ومل يح�سل �أي من هذه �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة على �أية معاملة تف�سيلية يف هذ� �ل�سدد.

با�ستثناء ما ورد يف �لق�سم رقم  2-1-18 "�لربط �لزكوي وعدم تقدمي و�إف�ساح �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة عن دخلها �خلا�سع لل�سريبة بح�سب �الأ�سول لل�سلطات . 27
�ل�سريبية �ملخت�سة" و�لق�سم رقم  11-7 "�تفاقية توفري �خلدمات" و�لق�سم رقم  11-9-1 "�لت�سهيالت �ملمنوحة لل�سركة" من هذه �لن�سرة، فاإنه لي�س على �ل�سركة 

�أو �سركاتها �لتابعة �أي �لتز�مات حمتملة، كما مل تقم �ل�سركة بتقدمي �أي �سمانات ل�سالح �أي �أطر�ف �أخرى.

�أن �ل�شركة ملتزمة بجميع �لأحكام و�ل�شروط �خلا�شة باجلهات �ملانحة جلميع �لقرو�ض و�لت�شهيالت و�لتمويل �مل�شار �إليها يف �لق�شم رقم  11-9-1 "�لت�سهيالت . 28
�لتي ت�شمنتها حتى تاريخ هذه �لن�شرة، كما قد ح�شلت �ل�شركة على كافة �ملو�فقات �لالزمة  �ملالية  و�لتعهد�ت  �ل�شروط  باأي من  و�أنها مل تخل  �ملمنوحة لل�سركة"، 

من �جلهات �ملقر�سة على عملية �الكتتاب.

�أن م�ساهمي �ل�سركة �لتابعة �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف �جلدول رقم 45:"هيكل ملكية �ل�سركاء يف �ل�سركة �لتابعة" من هذه �لن�سرة قد تعهدو� نيابة عن �ل�سركة �لتابعة، . 29
كاًل ح�سب ح�سته �حلالية يف ر�أ�س مال �ل�سركة �لتابعة، بتحمل جميع �اللتز�مات �لتي قد تن�ساأ يف �مل�ستقبل عن مطالبات مر�فق )و�لبالغ قدرها )40.364.269( 
�أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني وذلك عن �لعامني 2012م و2013م( )للمزيد من �لتفا�سيل عن �ملطالبة �لو�ردة من مر�فق، ف�ساًل 

ر�جع �لق�سم رقم  11-7 "�تفاقية توريد �خلدمات" من هذه �لن�سرة(.

�لن�سرة قد تعهدو� . 30 باالأ�سهم" من هذه  �لبائعني قبل وبعد عملية �الكتتاب  �أ�سماوؤهم يف �جلدول رقم 28:"ن�سب ملكية �مل�ساهمني  �لو�ردة  �لبائعني  �أن �مل�ساهمني 
)بالن�سبة مل�ساهمة �ل�سركة يف �ل�سركة �لتابعة و�لبالغة 72.5%( نيابة عن �ل�سركة، كاًل ح�سب ح�سته �حلالية يف ر�أ�س مال �ل�سركة، بتحمل جميع �اللتز�مات �لتي 
قد تن�ساأ يف �مل�ستقبل عن مطالبات مر�فق )و�لبالغ قدرها )40.364.269( �أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني وذلك عن �لعامني 

2012م و2013م( )للمزيد من �لتفا�سيل عن �ملطالبة �لو�ردة من مر�فق، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-7 "�تفاقية توريد �خلدمات" من هذه �لن�سرة(.

با�ستثناء ما مت �الف�ساح عنه يف �لن�سرة، لي�ست �ل�سركة على علم باأي معلومات تتعلق باأي �سيا�سات حكومية �أو �قت�سادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عو�مل . 31
�أخرى �أثرت �أو ميكن �أن توؤثر ب�سكل جوهري )مبا�سر �أو غري مبا�سر( على عملياتها �أو عمليات �ل�سركة �لتابعة.

با�ستثناء ما مت �الإف�ساح عنه يف �لن�سرة، لي�ست �ل�سركة على علم عن �أي ت�سريعات �أو تنظيمات بيئية حملية �أو دولية قد توؤثر على تو�فر �ملو�د �خلام �أو على �أعمال . 32
�ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة.

�أن �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ال متلك �أي ممتلكات مبا يف ذلك �أور�ق مالية )تعاقدية �أو غريها( �أو �أي من �الأ�سول �لتي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات �أو ي�سعب �لتاأكد . 33
من قيمتها مما يوؤثر ب�سكل كبري يف تقييم �ملوقف �ملايل.

با�ستثناء ما مت �الإف�ساح عنه يف هذه �لن�سرة فاإن �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة حا�سلة على جميع �لرت�خي�س و�لت�ساريح �لالزمة ملمار�سة �أعمالهما.. 34

با�ستثناء ما مت �الإف�ساح عنه يف �لن�سرة، فلي�ست �ل�سركة وال �ل�سركة �لتابعة طرفًا يف �أي نز�ع �أو �إجر�ء�ت ق�سائية �أو دعوى قائمة �أو مهدد باإقامتها �أو حتقيق . 35
)حقيقية �أو حمتملة( ميكن �أن يكون لها ب�سكل فردي �أو يف جمموعها تاأثري �سلبي جوهري على �ملركز �ملايل لل�سركة. 

با�شتثناء ما مت �لف�شاح عنه يف �لن�شرة، لي�شت �ل�شركة على علم عن �أي عو�مل مو�شمية �أو دور�ت �قت�شادية متعلقة بن�شاط �ل�شركة و�ل�شركة �لتابعة �أثرت �أو ميكن . 36
�أن توؤثر ب�سكل جوهري على �أعمالهما.

لي�س هناك �أي دعاوى ق�سائية �أو مطالبات �أو �إجر�ء�ت حتقيق )مبا يف ذلك دعاوى قائمة �أو بح�سب علمهم مهدد باإقامتها( يعد �أي من �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة . 37
�أو �أي من كبار �لتنفيذيني طرفًا فيها ومن �ساأنها �سو�ًء منفردة �أو جمتمعة �أن توؤثر تاأثريً� جوهريًا يف �أعمال �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة ومركزها �ملايل.

�أنه مت �لإف�شاح عن جميع �لتفاقيات و�لتعامالت �جلوهرية و�لبنود �لرئي�شية لها و�أنه ل يوجد �أي �إخالل ب�شروط وتعهد�ت تلك �لتفاقيات و�لتعامالت حتى تاريخ . 38
هذه �لن�سرة.

�أن �ل�سركة قد مار�ست بنف�سها مبا�سرة �أو من خالل �ل�سركة �لتابعة ن�ساطًا رئي�سيًا خالل ثالث �سنو�ت مالية على �الأقل حتت �إ�سر�ف �إد�رة مل تتغري يف جمملها . 39
تغريً� جوهريًا.
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و�مل�ست�سار . 40 �ملايل  �مل�ست�سار  �أتعاب  ت�سمل  �لتي  �الكتتاب  �سيتحملون كافة م�ساريف  �لن�سرة  �ل�سفحة )ك( من هذه  �أ�سماوؤهم يف  �لو�ردة  �لبائعون  �مل�ساهمون  �أن 
�الأخرى  و�مل�ساريف  و�لتوزيع  و�لطباعة  �لت�سويق  وم�ساريف  �مل�ستلمة  �جلهات  وم�ساريف  بالتغطية  �لتعهد  وم�ساريف  �ملايل  �ملهنية  �لعناية  وم�ست�سار  �لقانوين 

�ملتعلقة بطرح ��سمهما وت�سجيلها و�إدر�جها.

كما يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة بالتز�مهم باملادة )69( و )70( من نظام �ل�سركات و�ملادة )18( من الئحة حوكمة �ل�سركات فيما يتعلق بالعقود مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة كما 
يلي:

يتم عر�س جميع �لعقود مع �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لتي يكون لهم م�سلحة فيها على جمل�س �الإد�رة للمو�فقة عليها، ومن ثم يتم عر�سها على �جلمعية �لعامة �لعادية . 1
للمو�فقة عليها مع �متناع ع�سو جمل�س �الإد�رة ذو �لعالقة عن �لت�سويت على قر�ر جمل�س �الإد�رة و�جلمعية �لعامة �ملتعلق بها.

يوؤكد �مل�ساهمون و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة بعدم مناف�سة �أعمال �ل�سركة و�أن �لتعامل مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة يتم على �أ�س�س جتارية وتناف�سية بحتة.. 2

�أن �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة ال يعطي �أي ع�سو يف جمل�س �الإد�رة �أو �ملدير �لتنفيذي حق �لت�سويت على �أي عقد �أو �إقرت�ح يكون لهم فيه م�سلحة، وال يعطي �أي . 3
�سالحية الأي منهم للت�سويت على مكافاأة خا�سة متنح لهم �أو �أي �سالحيات جتيز الأع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو كبار �لتنفيذيني �القرت��س من �ل�سركة.

�إ�سافة �إلى �الإقر�ر�ت �مل�سار �إليها �أعاله، يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي مبا يلي:

لي�ست هناك �سلطات متنح �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �لرئي�س �لتنفيذي �حلق يف �لت�سويت على �ملكافاآت �ملمنوحة لهم.. 1

كما يقر جمل�س �الإد�رة:

�ل�سركة . 1 �حتياجات  لتلبية  كافية  وهي  �سليم  ب�سكل  تعمل  �لتابعة  و�ل�سركة  بال�سركة  و�مل�ساندة �خلا�سة  �الإمد�د  و�أنظمة  �ملعلومات  تقنية  نظم  �أن  على حد علمهم 
و�ل�سركة �لتابعة.

على حد علمهم �أن �أنظمة �إد�رة �ملخزون و�ملخ�س�سات �ملجنبة و�سيا�سات �حت�ساب خم�س�سات تناق�س �ملخزون و�لب�ساعة بطيئة �حلركة هي كافية ومالئم لطبيعة . 2
عمليات �ل�سركة.

�أن تقرير �ل�سوق �لذي �أعدته �سركة �إير��س يغطي ب�سورة كافية معلومات وبيانات �ل�سوق و�لقطاع �لذي تعمل فيه �ل�سركة، و�أنه لي�س على علم باأي ق�سور �أو نق�س . 3
جوهري يف تلك �ملعلومات و�لبيانات ب�سكل قد يوؤثر على قر�ر �مل�ستثمرين باالكتتاب باأ�سهم �ل�سركة مبا يف ذلك �أي تغيري�ت يف �ل�سوق منذ تاريخ �لتقرير وحتى 

تاريخ هذه �لن�سرة.

�أنه ال يوجد �أي تغيري جوهري يف �سيا�سة �لت�سويق �خلا�سة بال�سركة خالل �لفرتة بني 2013م و2015م.. 4

على حد علمهم، �أن �أنظمة �لرقابة �لد�خلية و�ملحا�سبية وتقنية �ملعلومات كافية ومالئمة.. 5

على حد علمهم، �أنه مت �لإف�شاح عن جميع �ل�شروط و�لأحكام �لتي ميكن �أن توؤثر على قر�ر �ملكتتبني يف �أ�شهم �ل�شركة.. 6

�أن كافة �لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة يف �مل�ستقبل �ستقوم على �أ�سا�س تناف�سي و�أن يتم �لت�سويت على جميع �الأعمال و�لعقود �ملربمة �لتي يكون الأحد �أع�ساء . 7
جمل�س �الإد�رة م�سلحة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة فيها يف �جتماعات جمل�س �الإد�رة و�جلمعية �لعامة �لعادية لل�سركة مع �متناع ع�سو جمل�س �الإد�رة �لذي له م�سلحة 
مبا�سرة �أو غري مبا�سرة يف هذه �لعقود من �لت�سويت عليها �سو�ًء يف �جتماعات جمل�س �الإد�رة �أو �جلمعية �لعامة �لعادية وفقًا للمادة )69( من نظام �ل�سركات 

و�ملادة )18( من الئحة حوكمة �ل�سركات.

على حد علمهم �أن مالك �الأ�سهم �لذين تظهر �أ�سماوؤهم يف �ل�سفحة )ح( من هذه �لن�سرة هم �ملالك �لقانونيون و�لنفعيون لل�سركة.. 8

�أن جميع �لزياد�ت �لتي طر�أت على ر�أ�س مال �ل�سركة قد مت �ملو�فقة عليها من قبل �جلهات �حلكومية �ملخت�سة.. 9

�أن �ل�سركة قادرة على �إعد�د �لتقارير �ملطلوبة ح�سب �للو�ئح �لتنفيذية لهيئة �ل�سوق �ملالية يف �أوقاتها �ملحددة.. 10

�أنه ال يوجد �أي رهونات على �أي من �أ�سهم �مل�ساهمني يف �ل�سركة.. 11

�أن كبار �لتنفيذيني بال�سركة موؤهلني من حيث �لدر�ية �لالزمة و�خلربة �ملنا�سبة الإد�رة �أعمال �ل�سركة.. 12
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المعلومات القانونية. 11

ملخص النظام األساسي 1   11

اسم الشركة 1   1   11

��سم �ل�سركة هو "�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية" �سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(.

المركز الرئيسي للشركة 2   1   11

يكون �ملركز �لرئي�سي لل�سركة يف مدينة �لريا�س، ويجوز ملجل�س �إد�رة �ل�سركة �إن�ساء فروع �أو وكاالت �أو مكاتب لها د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية �أو خارجها.

أغراض الشركة 2   1   11

�ل�سركة مبز�ولة وتنفيذ  تاريخ 1422/12/25هـ تقوم  تاريخ 1424/08/03هـ و�لرتخي�س �ل�سناعي: رقم )1439/�س(  �ل�سناعي �ملعدل رقم: )929/�س(  وفق �لرتخي�س 
�الأغر��س �لتالية:

�إنتاج �أنابيب �سلب ملحومة طوليًا )�سود�ء/جملفنة(، و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور، وتقطيع �ساج، و�إنتاج �أ�سرطة وكلب�سات للتخرمي و�لرتبيط وحو�جز طرق،  �
و�أ�سياخ حديد �لت�سليح من �خلردة، وعربات يدوية، �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 وفق �لرتخي�س �ل�سناعي رقم )618/�س( وتاريخ 1425/04/06هـ. �

�إنتاج قطاعات حديدية خا�سة باملن�ساآت �ملعدنية وفق �لرتخي�س �ل�سناعي رقم )128/�س( وتاريخ 1428/01/19هـ. �

يحق لل�سركة �لقيام بتنفيذ وحتقيق �أغر��سها د�خل �ململكة وخارجها مبا يف ذلك �ملناطق �حلرة د�خل �ململكة وخارجها بعد �حل�سول على �لرت�خي�س �لالزمة من �جلهات 
�ملخت�سة.

المشاركة 2   1   11

يجوز لل�سركة �أن تكون لها م�سلحة �أو ت�سرتك باأي وجه من �لوجوه مع �لهيئات �أو �ل�سركات �لتي تز�ول �أعمااًل �سبيهة باأعمالها �أو �لتي قد تعاونها على حتقيق �أغر��سها �أو �أية 
�أعمال حتقق �مل�سلحة �لعامة لل�سركة، كما يجوز لها �أن تتملك �الأ�سهم �أو �حل�س�س يف هذه �ل�سركات �أو تندمج معها �أو تدمج فيها �أو ت�سرتيها. كما يجوز �أن يكون لها م�سلحة �أو 
ت�سرتك باأي وجه من �لوجوه مع �ل�سركات �الأخرى مبا ال يتجاوز 20% من �حتياطاتها �حلرة وال يزيد عن 10% من ر�أ�سمال �ل�سركة �لتي ت�سارك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه 

�مل�ساركات قيمة هذه �الحتياطيات مع �إبالغ �جلمعية �لعامة �لعادية بذلك يف �أول �جتماع لها.

مدة الشركة 2   1   11

مدة �ل�سركة ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية، تبد�أ من تاريخ �سدور قر�ر معايل وزير �لتجارة باإعالن حتول �ل�سركة، ويجوز د�ئمًا �إطالة مدة �ل�سركة بقر�ر ت�سدره �جلمعية �لعامة 
غري �لعادية قبل �نتهاء �أجلها ب�سنة و�حدة على �الأقل.

رأس مال الشركة 2   1   11

حدد ر�أ�س مال �ل�سركة مببلغ )508.000.000( خم�سمائة وثمانية ماليني ريال �سعودي، مق�سم �إلى )50.800.000( خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم مت�ساوية �لقيمة، تبلغ 
�لقيمة �ال�سمية لكل �سهم منها )10( ع�سرة رياالت �سعودية، وجميعها �أ�سهم عادية منها عينية ونقدية، دفع �مل�ساهمون قيمتها كاملة.

االكتتاب 2   1   11

�كتتب �ملوؤ�س�سون يف جميع �أ�سهم �ل�سركة �لبالغة )50.800.000( خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم، ودفعو� قيمتها �لبالغة )508.000.000( خم�سمائة وثمانية ماليني 
ريال �سعودي كاملة عينًا ونقدً�. 

التخلف عن دفع قيمة السهم 2   1   11

�إذ� تخلف �مل�ساهم عن دفع قيمة �ل�سهم يف �ملو�عيد �ملعينة لذلك، جاز ملجل�س �الإد�رة بعد �إنذ�ر �مل�ساهم بخطاب م�سجل على عنو�نه �ملثبت يف �سجل �مل�ساهمني بيع �الأ�سهم يف 
مز�د علني، ومع ذلك يجوز للم�ساهم �ملتخلف حتى �ليوم �ملحدد للمز�يدة �أن يدفع �لقيمة �مل�ستحقة عليه م�سافًا �إليها �مل�سروفات �لتي �أنفقتها �ل�سركة. وت�ستويف �ل�سركة من 
ح�سيلة �لبيع �ملبالغ �مل�ستحقة لها وترد �لباقي ل�ساحب �ل�سهم. فاإذ� مل تِف ح�سيلة �لبيع هذه �ملبالغ جاز لل�سركة �أن ت�ستويف �لباقي من جميع �أمو�ل �مل�ساهم، وتلغي �ل�سركة 

�ل�سهم �لذي بيع وتعطي �مل�سرتي �سهمًا جديدً� يحمل رقم �ل�سهم �مللغى وتوؤ�سر بذلك يف �سجل �مل�ساهمني.
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أسهم الشركة 2   1   11

�إلى �الحتياطي  تكون �الأ�سهم ��سمية وال يجوز �أن ت�سدر باأقل من قيمتها �ال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�سدر باأعلى من هذه �لقيمة، ويف هذه �حلالة �الأخرية ي�ساف فرق �لقيمة 
�لنظامي ولو بلغ حده �الأق�سى، و�ل�سهم غري قابل للتجزئة يف مو�جهة �ل�سركة، فاإذ� متلكه �أ�سخا�س عديدون وجب عليهم �أن يختارو� �أحدهم لينوب عنهم يف ��ستعمال �حلقوق 

�ملخت�سة بال�سهم، ويكون هوؤالء �الأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن �اللتز�مات �لنا�سئة عن ملكية �ل�سهم.

تداول األسهم  1   1   11

�الأ�سهم قابلة للتد�ول بعد �إ�سد�ر �سهاد�تها و��ستثناًء من ذلك ال يجوز تد�ول �الأ�سهم �لتي تعطي مقابل �حل�س�س �لعينية �أو �الأ�سهم �لنقدية �لتي يكتتب بها �ملوؤ�س�سون �أو �الأ�سهم 
�ململوكة لل�سركاء يف �ل�سركة �ملحولة قبل ن�سر �مليز�نية وح�ساب �الأرباح و�خل�سائر عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن �ثني ع�سر �سهرً� من تاريخ تاأ�سي�س �ل�سركة �أو 

�سدور قر�ر �ملو�فقة على حتويل �ل�سركة.

وت�سري هذه �الأحكام على ما يكتتب به �ملوؤ�س�سون يف حالة زيادة ر�أ�س �ملال قبل �نق�ساء فرتة �حلظر، وذلك بالن�سبة للمدة �ملتبقية من هذه �لفرتة ومع ذلك �إذ� �قرتن حتول 
�ل�سركة بزيادة يف ر�أ�سمالها عن طريق �الكتتاب عام فال ي�سري �حلظر على �الأ�سهم �ملكتتب بها عن هذ� �لطريق ويوؤ�سر على هذه �ل�سكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س 

�ل�سركة و�ملدة �لتي ميتنع فيها تد�ولها.

ومع ذلك يجوز خالل فرتة �حلظر نقل ملكية �لأ�شهم بدون قيد �أو �شرط من �أحد �ملوؤ�ش�شني �إلى موؤ�ش�ض �آخر �أو بني �أي من �لأطر�ف �مل�شاركة يف �ل�شركات �ملالكة �أو �إلى �أحد 
�أع�ساء جمل�س �الإد�رة لتقدميها ك�سمان لالإد�رة �أو من ورثة �أحد �ملوؤ�س�سني يف حال وفاته �إلى �لغري.

سجل المساهمين 11   1   11

تتد�ول �الأ�سهم �ال�سمية بالقيد يف �سجل �مل�ساهمني �لذي تعده �ل�سركة و�لذي يت�سمن �أ�سماء �مل�ساهمني وجن�سياتهم ومهنهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم و�أرقام �الأ�سهم و�لقدر 
�ملدفوع منها، ويوؤ�سر بهذ� �لقيد على �الأ�سهم وال يعتد بنقل ملكية �ل�سهم يف مو�جهة �ل�سركة �أو �لغري �إال من تاريخ �لقيد يف �ل�سجل �ملذكور �أو ��ستكمال �إجر�ء�ت نقل �مللكية عن 
طريق �لنظام �الآيل ملعلومات �الأ�سهم. ويفيد �الكتتاب يف �الأ�سهم ومتلكها قبول �مل�ساهم لنظام �ل�سركة و�لتز�مه بالقر�ر�ت �لتي ت�سدر من جمعيات �مل�ساهمني وفقًا الأحكام هذ� 

�لنظام �سو�ًء كان حا�سرً� �أو غائبًا و�سو�ًء كان مو�فقًا على هذه �لقر�ر�ت �أو خمالفًا لها.

شهادات األسهم 12   1   11

ت�سدر �ل�سركة �سهاد�ت �الأ�سهم بحيث تكون ذ�ت �أرقام مت�سل�سلة وموقعًا عليها من رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة �أو من يفو�سه من �أع�ساء �ملجل�س، وتختم بخامت �ل�سركة، وتت�سمن 
�سهادة �ل�سهم على �الأخ�س رقم وتاريخ �لقر�ر �لوز�ري �ل�سادر برتخي�س حتويل �ل�سركة �إلى �سركة م�ساهمة ورقم وتاريخ �لقر�ر �لوز�ري �ل�سادر باإعالن حتول �ل�سركة وقيمة 
ر�أ�س �ملال وعدد �الأ�سهم �ملوزع عليها وقيمة �الأ�سهم �ال�سمية و�ملبلغ �ملدفوع منها وغر�س �ل�سركة باخت�سار ومركزها �لرئي�سي ومدتها. ويجوز �أن يكون لالأ�سهم كوبونات ذ�ت 

�أرقام م�سل�سلة وم�ستملة على رقم �ل�سهم �ملرفقة به.

زيادة رأس المال 12   1   11

للجمعية �لعامة غري �لعادية بعد �لتثبت من �جلدوى �القت�سادية وبعد مو�فقة �جلهات �ملخت�سة زيادة ر�أ�سمال �ل�سركة مرة �أو عدة مر�ت باإ�سد�ر �أ�سهم جديدة بنف�س �لقيمة 
�ل�شمية لالأ�شهم �لأ�شلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�ض �ملال �لأ�شلي قد دفع باأكمله ومبر�عاة ما يق�شي به نظام �ل�شركات �حلايل، ويعني �لقر�ر طريقة زيادة ر�أ�ض �ملال.

يكون للم�شاهمني �لأ�شليني �أولوية �لكتتاب يف �لأ�شهم �جلديدة �لنقدية، ويعلن هوؤلء باأولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية عن قر�ر زيادة ر�أ�ض �ملال و�شروط �لكتتاب، ويبدي كل 
م�ساهم رغبته كتابًة يف ��ستعمال حقه يف �الأولوية خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ �لن�سر �أو �الإخطار �مل�سار �إليه.

وتوزع تلك �لأ�شهم على �مل�شاهمني �لأ�شليني �لذين طلبو� �لكتتاب بن�شبة ما ميلكون من �أ�شهم �أ�شلية ب�شرط �أل يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من �لأ�شهم �جلديدة، ويوزع 
�لباقي من �الأ�سهم �جلديدة على �مل�ساهمني �الأ�سليني �لذين طلبو� �أكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكون من �أ�سهم �أ�سلية على �أال يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من �الأ�سهم 

�جلديدة ويطرح ما تبقى من �الأ�سهم لالكتتاب �لعام.

تخفيض رأس المال  12   1   11

يجوز بقر�ر من �جلمعية �لعامة غري �لعادية، وبناًء على مربر�ت مقبولة وبعد مو�فقة وزير �لتجارة و�ل�سناعة تخفي�س ر�أ�س مال �ل�سركة �إذ� ما ز�د عن حاجتها �أو �إذ� منيت 
�اللتز�مات  �لتخفي�س يف هذه  و�أثر  �ل�سركة،  �لتي على  �اللتز�مات  له، وعن  �ملوجبة  �الأ�سباب  �إال بعد تالوة تقرير مر�قب �حل�سابات عن  �لقر�ر  �ل�سركة بخ�سائر، وال ي�سدر 
ومبر�عاة ما يق�سي به نظام �ل�سركات �حلايل، ويبني �لقر�ر طريقة �لتخفي�س و�إذ� كان �لتخفي�س نتيجة لزيادة ر�أ�س مال �ل�سركة عن حاجتها، وجب دعوة �لد�ئنني �إلى �إبد�ء 
�عرت��ساتهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قر�ر �لتخفي�س يف جريدة يومية توزع يف �لبلد �لذي يقع فيه �ملركز �لرئي�سي لل�سركة، فاإذ� �أعرت�س �أحدهم وقدم �إلى �ل�سركة 

م�ستند�ته يف �مليعاد �ملذكور وجب على �ل�سركة �أن توؤدي �إليه دينه �إذ� كان حااًل �أو �أن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به �إذ� كان �آجاًل.

األسهم الممتازة 12   1   11

يجوز لل�سركة وبعد مو�فقة وزير �لتجارة و�ل�سناعة وطبقًا لالأ�س�س �لتي يحددها �أن ت�سدر �أ�سهمًا ممتازة ال تعطى �حلق يف �لت�سويت، وذلك مبا ال يجاوز )50%( من ر�أ�سمالها، 
وترتب �الأ�سهم �ملذكورة الأ�سحابها باالإ�سافة �إلى حق �مل�ساركة يف �الأرباح �ل�سافية �لتي توزع على �الأ�سهم �لعادية ما يلي:
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�حلق يف �حل�سول على ن�سبة معينة من �الأرباح �ل�سافية ال تقل عن )5%( من �لقيمة �ال�سمية لل�سهم بعد جتنيب �الحتياطي �لنظامي وقبل �إجر�ء �أي توزيع الأرباح . 1
�ل�سركة.

�أولوية يف ��سرتد�د قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س �ملال عند ت�سفية �ل�سركة ويف �حل�سول على ن�سبة معينة يف ناجت �لت�سفية.. 2

ويجوز لل�سركة �سر�ء هذه �الأ�سهم طبقًا ملا تقرره �جلمعية �لعامة للم�ساهمني وال تدخل هذه �الأ�سهم يف ح�ساب �لن�ساب �لالزم النعقاد �جلمعية �لعامة لل�سركة �ملن�سو�س عليها 
يف �ملادتني �ملتعلقتني باإثبات �حل�سور يف �جلمعيات �لعامة ون�ساب �جلمعية �لعادية من �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة.

السندات  12   1   11

�ل�سركات �حلايل ونظام  �لقابلة للتجزئة كال�سكوك �الإ�سالمية و�ل�سند�ت، وذلك وفقًا الأحكام نظام  للتد�ول وغري  �لقابلة  �أدو�ت �لدين  �أي نوع من  �أن ت�سدر  لل�سركة  يجوز 
�ل�سوق �ملالية، وملجل�س �الإد�رة �سالحية �إ�سد�ر �ل�سكوك �الإ�سالمية و�ل�سند�ت بكافة �أنو�عها وطرحها طرحًا خا�سًا �أو عامًا �سو�ًء يف جزء �أو عدة �أجز�ء �أو من خالل �سل�سلة من 
�الإ�سد�ر�ت مبوجب برنامج �أو �أكرث ين�سئه جمل�س �الإد�رة من وقت �إلى �آخر وتعيني عدد هذه �ل�سند�ت �أو �ل�سكوك ومقد�رها ومو�عيد ��ستحقاقها و�سروطها وكافة ما يتعلق بها 

و�تخاذ جميع �الإجر�ء�ت �لالزمة الإ�سد�رها.

تكوين مجلس اإلدارة  12   1   11

يتولى �إد�رة �ل�سركة جمل�س �إد�رة يتكون من �سبعة )7( �أع�ساء تعينهم �جلمعية �لعامة �لعادية ملدة ثالث �سنو�ت، يكون عدد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �مل�ستقلني �ملنتخبني من 
�جلمعية �لعامة ثالثة )3( �أع�ساء يف جميع �الأوقات كما تكون �أغلبية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة من �الأع�ساء غري �لتنفيذيني يف جميع �الأوقات.

أسهم ضمان العضوية  12   1   11

يجب �أن يكون ع�سو جمل�س �الإد�رة مالكًا لعدد من �أ�سهم �ل�سركة ال تقل قيمتها �ال�سمية عن )10( ع�سرة �آالف ريال، وتودع هذه �الأ�سهم خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ 
تعيني �لع�سو لدى �أحد �لبنوك �لتي يعينها وزير �لتجارة و�ل�سناعة لهذ� �لغر�س، وتخ�س�س هذه �الأ�سهم ل�سمان م�سئولية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة وتظل غري قابلة للتد�ول �إلى 
�أن تنق�سي �ملدة �ملحددة ل�سماع دعوى �مل�سوؤولية �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )76( من نظام �ل�سركات �حلايل �أو �إلى �أن يف�سل يف �لدعوى �ملذكورة. و�إذ� مل يقدم ع�سو جمل�س 

�الإد�رة �أ�سهم �سمان �لع�سوية يف �مليعاد �ملحدد لذلك بطلت ع�سويته.

شغر مركز عضو مجلس اإلدارة 12   1   11

تنتهي ع�سوية �ملجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء �سالحية �لع�سو لها وفقًا الأي نظام �أو تعليمات �سارية يف �ململكة. و�إذ� �سغر مركز �أحد �أع�ساء �ملجل�س جاز للمجل�س �أن يعني موؤقتًا 
ع�سوً� يف �ملركز �ل�ساغر على �أن يعر�س هذ� �لتعيني على �جلمعية �لعامة �لعادية يف �أول �جتماع لها الإقر�ره ويكمل �لع�سو �جلديد مدة �سلفه.

�إذ� هبط عدد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة عن �لن�ساب �لالزم ل�سحة �جتماعاته )�أربعة �أع�ساء( وجبت دعوة �جلمعية �لعامة �لعادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني �لعدد �لالزم من 
�الأع�ساء.

صالحيات مجلس اإلدارة  2   1   11

و�الإ�سر�ف على جميع  �ململكة وخارجها  �أمورها د�خل  �ل�سركة وت�سريف  �إد�رة  �ل�سالحيات يف  �أو�سع  �الإد�رة  يكون ملجل�س  �لعامة  للجمعية  �ملقررة  مع مر�عاة �الخت�سا�سات 
�ل�سرعية و�لهيئات �لق�سائية  �ل�سركة ومتثيلها يف عالقاتها مع �لغري و�جلهات و�لهيئات �حلكومية و�خلا�سة و�أمام �ملحاكم  �أعمالها و�أمو�لها وجميع معامالتها و�لتوقيع عن 
وديو�ن �ملظامل ومكاتب �لعمل و�لعمال وجلان �الأور�ق �لتجارية وكافة �للجان �لق�سائية �الأخرى وهيئات �لتحكيم و�حلقوق �ملدنية و�أق�سام �ل�سرطة و�لغرف �لتجارية و�ل�سناعية 
�أنو�عها و�لدخول يف �ملناق�سات و�لقب�س و�لت�سديد و�الإقر�ر و�ملطالبة و�ملد�فعة و�ملر�فعة و�ملخا�سمة و�ل�سلح وقبول  و�لهيئات �خلا�سة و�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات على �ختالف 
�الأحكام ونفيها و�لتحكيم عن �ل�سركة وطلب تنفيذ �الأحكام ومعار�ستها وقب�س ما يح�سل من �لتنفيذ وللمجل�س حق �لتوقيع على كافة �أنو�ع �لعقود و�لوثائق و�مل�ستند�ت مبا يف 
ذلك على �سبيل �ملثال �لتوقيع �أمام كاتب �لعدل على عقود تاأ�سي�س �ل�سركات �لتي ت�سرتك فيها �ل�سركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقر�ر�ت �لتعديل و�لتوقيع على �التفاقيات 
و�ل�سكوك �ل�سرعية نيابة عن �ل�سركة و�لبيع و�ل�سر�ء و�الإفر�غ وقبوله و�ال�ستالم و�لت�سليم و�ال�ستئجار و�لتاأجري و�لقب�س و�لدفع وفتح �حل�سابات و�العتماد�ت و�ل�سحب و�الإيد�ع 
لدى �لبنوك و�إ�سد�ر �ل�سمانات �مل�سرفية و�لتوقيع على كافة �الأور�ق و�مل�ستند�ت و�ل�سيكات وكافة �ملعامالت �مل�سرفية. كما له تعيني �ملوظفني و�لعمال وعزلهم وطلب �لتاأ�سري�ت 
�ل�سركة وممتلكاتها  �أ�سول  و�لت�سرف يف  عنها،  و�لتنازل  �لكفاالت  ونقل  �الإقامات  و��ستخر�ج  مرتباتهم  معهم وحتديد  و�لتعاقد  �ململكة  خارج  من  �لعاملة  �الأيدي  و��ستقد�م 
وعقار�تها وله �حلق يف �ل�سر�ء وقبوله ودفع �لثمن و�لرهن وفك �لرهن و�الإفر�غ وقب�س �لثمن وت�سليم �ملثمن على �أن يت�سمن حم�سر جمل�س �الإد�رة وحيثياته قر�ر �لت�سرف يف 

�أ�شول وممتلكات وعقار�ت �ل�شركة مر�عاة �ل�شروط �لتالية:

�أن يحدد �ملجل�س يف قر�ر �لبيع �الأ�سباب و�ملربر�ت له. �

�أن يكون �لبيع مقاربًا لثمن �ملثل. �

�أن يكون �لبيع حا�سرً� �إال يف حاالت �ل�سرورة وب�سمانات كافية. �

�أن ال يرتتب على ذلك �لت�سرف توقف بع�س �أن�سطة �ل�سركة �أو حتميلها بالتز�مات �أخرى. �

يجوز ملجل�س �الإد�رة عقد �لقرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات �لتمويل �حلكومي مهما بلغت مدتها، و�لقرو�س �لتجارية �لتي ال يتجاوز �أجلها نهاية مدة �ل�سركة مع مر�عاة �أن ال تزيد 
قيمة �لقرو�س �لتي يجوز ملجل�س �الإد�رة عقدها خالل �ل�سنة �ملالية لل�سركة عن ثالثة �أ�سعاف ر�أ�س �ملال، وملجل�س �الإد�رة نيابة عن �ل�سركة تقدمي �ل�سمانات و�لكفاالت �لالزمة 

لتحقيق �أغر��سها و�لكفاالت �لت�سامنية لل�سركات �مل�ساركة فيها مبا يعادل ما متلكه يف تلك �ل�سركات.
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�شاأنها حتقيق  �لتي من  و�لت�شرفات  �لأعمال  بكافة  �لقيام  �لإد�رة  ونيابة عنها وملجل�ض  �ل�شركة  با�شم  و�لتعاقد و�للتز�م و�لرتباط  و�لتنازل  �لإد�رة حق �ل�شلح  يكون ملجل�ض 
�أغر��س �ل�سركة.

ملجل�س �الإد�رة �أن يوكل عنه يف حدود �خت�سا�ساته و�حد �أو �أكرث من �أع�سائه �أو من �لغري يف �تخاذ �إجر�ء �أو ت�سرف معني �أو �لقيام بعمل �أو �أعمال معينة وللمجل�س حق تفوي�س 
من ير�ه من �خت�سا�ساته و�سالحياته.

ملجل�س �الإد�رة ويف �حلاالت �لتي يقدرها حق �إبر�ء ذمة مديني �ل�سركة من �لتز�ماتهم طبقًا ملا يحقق م�سلحتها على �أن يت�سمن حم�سر جمل�س �الإد�رة وحيثيات قر�ره مر�عاة 
�ل�شروط �لآتية:

�أن يكون �الإبر�ء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء �لدين. �

�الإبر�ء حق للمجل�س ال يجوز �لتفوي�س فيه. �

�أن يكون �الإبر�ء ملبلغ حمدد كحد �أق�سى لكل عام للمدين �لو�حد. �

مكافآت مجلس اإلدارة  21   1   11

تتكون مكافاأة جمل�س �الإد�رة من �لن�سب �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )40( من �لنظام �الأ�سا�سي ويف حدود ما ن�س عليه نظام �ل�سركات �حلايل �أو �أي �أنظمة �أو قر�ر�ت �أو تعليمات 
�أخرى مكملة له، وي�ستمل تقرير جمل�س �الإد�رة �إلى �جلمعية �لعامة �لعادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه �أع�ساء جمل�س �الإد�رة خالل �ل�سنة �ملالية من رو�تب ون�سيب يف 
�الأرباح وبدل ح�سور وم�سروفات وغري ذلك من �ملز�يا، كما ي�ستمل �لتقرير �ملذكور علي بيان ما قب�سه �أع�ساء �ملجل�س بو�سفهم موظفني �أو �إد�ريني �أو ما قب�سوه نظري �أعمال 

فنية �أو �إد�رية �أو ��ست�سارية �سبق �أن و�فقت عليها �جلمعية �لعامة لل�سركة.

رئيس مجلس اإلدارة والسكرتير 22   1   11

يعني جمل�س �الإد�رة من بني �أع�سائه رئي�سًا كما يجوز له �أن يعني من بني �أع�سائه نائبًا للرئي�س وع�سوً� �آخر منتدبًا. ويجوز �أن يجمع ع�سو و�حد بني مركز نائب �لرئي�س ومركز 
�لع�سو �ملنتدب. ويخت�س رئي�س �ملجل�س �أو من يفو�سه بتمثيل �ل�سركة يف عالقتها مع �لغري ومع �جلهات �حلكومية و�جلهات �خلا�سة، و�أمام �ملحاكم �ل�سرعية و�لهيئات �لق�سائية 
وديو�ن �ملظامل ومكاتب �لعمل و�للجان �لعمالية وجلان �الأور�ق �لتجارية وكافة �للجان �لق�سائية وهيئات �لتحكيم و�حلقوق �ملدنية و�أق�سام �ل�سرطة و�لغرف �لتجارية و�ل�سناعية 
و�لهيئات �خلا�سة و�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات، وحق �لتوقيع على كافة �أنو�ع �لعقود و�لوثائق و�مل�ستند�ت مبا يف ذلك دون ح�سر عقود تاأ�سي�س �ل�سركات �لتي ت�سرتك فيها �ل�سركة 
و�إ�سد�ر  �لبنوك  و�لتاأجري و�لقب�س و�لدفع وفتح �حل�سابات و�العتماد�ت و�ل�سحب و�الإيد�ع لدى  و�لت�سليم و�ال�ستئجار  �لتعديالت عليها وحق �الإفر�غ وقبوله و�ال�ستالم  وكافة 
�ل�سمانات �مل�سرفية و�لتوقيع على كافة �الأور�ق و�مل�ستند�ت و�ل�سيكات وكافة �ملعامالت �مل�سرفية وحق تعيني �ملوظفني و�لعمال وعزلهم وطلب �لتاأ�سري�ت و��ستقد�م �الأيدي 
�لعاملة من خارج �ململكة و�لتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم و��ستخر�ج �الإقامات ونقل �لكفاالت و�لتنازل عنها. ولرئي�س جمل�س �الإد�رة �أن يعني �لوكالء و�ملحامني عن �ل�سركة و�أن 

يفو�س و�حدً� �أو �أكرث من �أع�ساء �ملجل�س �أو من �لغري يف مبا�سرة عمل �أو �أعمال معينة.

يحدد جمل�س �الإد�رة يف قر�ر تعيينه للع�سو �ملنتدب �سلطاته و�سالحياته ومهامه ومكافاأة مدة توليه هذ� �ملن�سب.

يعني جمل�س �الإد�رة �سكرتريً� للمجل�س – من بني �أع�ساءه �أو من غريهم – ويحدد مكافاأته، ويخت�س بت�سجيل حما�سر �جتماعات جمل�س �الإد�رة، وتدوين �لقر�ر�ت �ل�سادرة 
عن هذه �الجتماعات وحفظها �إلى جانب ممار�سة �الخت�سا�سات �الأخرى �لتي يوكلها �إليه جمل�س �الإد�رة.

ال تزيد ع�سوية رئي�س �ملجل�س ونائب �لرئي�س و�لع�سو �ملنتدب و�ل�سكرتري عن ع�سوية كل منهم يف �ملجل�س ويجوز د�ئمًا �إعادة تعيينهم.

ال يجوز �أن يجمع ع�سو و�حد بني من�سب رئي�س جمل�س �الإد�رة ومن�سب �لع�سو �ملنتدب �أو �لرئي�س �لتنفيذي �أو �ملدير �لعام.

اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة  22   1   11

يجتمع �ملجل�س بدعوة من رئي�سه، وتكون �لدعوة خطية ويجوز �أن ت�سلم باليد �أو تر�سل بالربيد �أو �لفاك�س �أو �لربيد �الإلكرتوين. ويجب على رئي�س �ملجل�س �أن يدعو �إلى �الجتماع 
متى طلب �إليه ذلك �ثنان على �الأقل من �الأع�ساء. ال يكون �جتماع �ملجل�س �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره �أربعة �أع�ساء على �الأقل، ويف حالة �إنابة ع�سو جمل�س �الإد�رة ع�سوً� �آخر يف 

ح�سور �جتماعات �ملجل�س يتعني �أن تكون �الإنابة طبقًا لل�سو�بط �لتالية:

ال يجوز لع�سو جمل�س �الإد�رة �أن ينوب عن �أكرث من ع�سو و�حد يف ح�سور ذ�ت �الجتماع. �

�أن تكون �الإنابة ثابتة بالكتابة وب�ساأن �جتماع حمدد، ال يجوز للنائب �لت�سويت على �لقر�ر�ت �لتي يحظر �لنظام على �ملنيب �لت�سويت ب�ساأنها. �

ت�سدر قر�ر�ت جمل�س �الإد�رة باالأغلبية �ملطلقة الأ�سو�ت �أع�ساء �ملجل�س �حلا�سرين �أو �ملمثلني يف �الجتماع. وعند ت�ساوي �الأ�سو�ت يرجح �لر�أي �لذي منه رئي�س �ملجل�س �أو من 
ير�أ�س �ملجل�س يف حال غيابه. ملجل�س �الإد�رة �أن ي�سدر قر�ر�ت بالتمرير عن طريق عر�سها على كافة �الأع�ساء متفرقني ما مل يطلب �أحد �الأع�ساء كتابة �جتماع �ملجل�س للمد�ولة 
فيها، وتعر�س هذه �لقر�ر�ت على جمل�س �الإد�رة يف �أول �جتماع تال له. تثبت مد�والت �ملجل�س وقر�ر�ته يف حما�سر يوقعها رئي�س �ملجل�س و�ل�سكرتري وتدون هذه �ملحا�سر يف 

�سجل خا�س يوقعه رئي�س �ملجل�س و�ل�سكرتري.

لجان مجلس اإلدارة 22   1   11

ملجل�س �الإد�رة �أن ي�سكل من بني �أع�سائه �أو من خارجه جلانًا ح�سبما تقت�سي حاجات �ل�سركة. ويعني �ملجل�س من بني �أع�ساء �للجنة رئي�سًا لكل منها كما يحدد جمل�س �الإد�رة 
طريقة عمل كل جلنة و�خت�سا�ساتها وعدد �أع�سائها و�لن�ساب �ل�سروري الجتماعاتها. ومتار�س �للجان �لتي يوليها �ملجل�س من حني الآخر وفقًا لتعليمات وتوجيهات �ملجل�س.
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حضور جمعيات المساهمين  22   1   11

�جلمعية �لعامة �ملكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع �مل�ساهمني، وتنعقد �جتماعاتها يف �ملدينة �لتي يقع بها �ملركز �لرئي�سي لل�سركة. ولكل مكتتب �أيًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�سور 
�جلمعية �لتاأ�سي�سية بطريق �الأ�سالة �أو نيابة عن غريه من �ملكتتبني. ولكل م�ساهم حائز على )20( ع�سرين �سهمًا فاأكرث حق ح�سور �جلمعية �لعامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة 

م�ساهمًا �آخر من غري �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو موظفي �ل�سركة يف ح�سور �جلمعية �لعامة.

الجمعية التأسيسية 22   1   11

تخت�س �جلمعية �لتاأ�سي�سية بالتحقق من �الكتتاب بكامل ر�أ�س مال �ل�سركة ومن �لوفاء طبقًا الأحكام �ل�سركات باحلد �الأدنى من ر�أ�س �ملال وبالقدر �مل�ستحق من قيمة �ل�سهم، 
�إدخال تعديالت جوهرية على �لنظام �ملعرو�س عليها دون مو�فقة جميع �ملوؤ�س�سني �حلا�سرين �ملمثلني فيها،  و�ملو�فقة على �لن�سو�س �لنهائية لنظام �ل�سركة ولكن ال يجوز 
و�ملو�فقة على نفقات ما قبل �لتاأ�شي�ض، وتعيني �أول مر�قب ح�شابات لل�شركة وحتديد �أتعابه. وي�شرتط ل�شحة �نعقادها ح�شور عدد من �مل�شاهمني ميثل ن�شف ر�أ�ض �ملال على 

�الأقل، ولكل م�ساهم يف �جتماعاتها �سوت عن كل �سهم �كتتب به �أو ميثله.

الجمعية العامة العادية  22   1   11

فيما عد� �الأمور �لتي تخت�س بها �جلمعية �لعامة غري �لعادية، تخت�س �جلمعية �لعامة �لعادية بجميع �الأمور �ملتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على �الأقل يف �ل�سنة خالل �ل�ستة �أ�سهر 
�لتالية النتهاء �ل�سنة �ملالية لل�سركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت �حلاجة لذلك. 

الجمعية العامة غير العادية 22   1   11

تخت�س �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتعديل نظام �ل�سركة با�ستثناء �الأحكام �ملحظور عليها تعديلها نظامًا وتخت�س كذلك بالنظر يف تق�سري مدة �ل�سركة �أو حلها قبل �نتهاء 
مدتها لأي �شبب، وف�شاًل عن ذلك يكون لها �أن ت�شدر قر�ر�ت يف �لأمور �لد�خلة يف �خت�شا�ض �جلمعية �لعامة �لعادية وذلك بنف�ض �ل�شروط و�لأو�شاع �ملقررة للجمعية �لأخرية.

انعقاد الجمعية العامة للمساهمين  22   1   11

�أو عدد من  �إذ� طلب ذلك مر�قب �حل�سابات  �لعادية لالنعقاد  �لعامة  يدعو �جلمعية  �أن  �الإد�رة  �الإد�رة. وعلى جمل�س  بدعوة من جمل�س  للم�ساهمني  �لعامة  تنعقد �جلمعية 
�مل�ساهمني ميثلون 5% من ر�أ�س �ملال على �الأقل. وتن�سر �لدعوة النعقاد �جلمعية �لعامة يف �جلريدة �لر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف �ملركز �لرئي�سي لل�سركة قبل �ملوعد �ملحدد 
لالنعقاد بخم�سة وع�سرون يومًا على �الأقل، وت�ستمل �لدعوة على جدول �الأعمال، وتر�سل �سورة من �لدعوة وجدول �الأعمال �إلى �الإد�رة �لعامة لل�سركات بوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة 

خالل �ملدة �ملحددة للن�سر.

إثبات الحضور  2   1   11

يحرر عند �نعقاد �جلمعية ك�سف باأ�سماء �مل�ساهمني �حلا�سرين و�ملمثلني وحمال �إقامتهم مع بيان عدد �الأ�سهم �لتي يف حيازتهم باالأ�سالة �أو بالوكالة وعدد �الأ�سو�ت �ملخ�س�سة 
لها، ويكون لكل ذي م�سلحة �الطالع على هذ� �لك�سف.

نصاب الجمعية العامة العادية  21   1   11

ال يكون �جتماع �جلمعية �لعادية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف ر�أ�س �ملال على �الأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�ساب يف �الجتماع �الأول، وجهت �لدعوة �إلى �جتماع 
ثاٍن يعقد خالل ثالثني يومًا �لتالية لالجتماع �ل�سابق، وتعلن �لدعوة بالطريقة �ملن�سو�س عليها يف �ملادة �ملتعلقة بانعقاد �جلمعية �لعامة للم�ساهمني من �لنظام �الأ�سا�سي، ويعترب 

�الجتماع �لثاين �سحيحًا �أيًا كان عدد �الأ�سهم �ملمثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية  22   1   11

ال يكون �جتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف ر�أ�س �ملال على �الأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�ساب يف �الجتماع �الأول، وجهت �لدعوة 
�إلى �جتماع ثاٍن، بنف�س �الأو�ساع �ملن�سو�س عليها يف �ملادة �ملتعلقة بانعقاد �جلمعية �لعامة للم�ساهمني من �لنظام �الأ�سا�سي، ويكون �الجتماع �لثاين �سحيحًا �إذ� ح�سره عدد من 

�مل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س �ملال على �الأقل.

القوة التصويتية  22   1   11

لكل م�ساهم  �سوت عن كل �سهم ميثله يف �جلمعية �لتاأ�سي�سية، وحت�سب �الأ�سو�ت يف �جلمعيات �لعامة �لعادية وغري �لعادية على �أ�سا�س �سوت لكل �سهم، ومع ذلك ال يجوز الأع�ساء 
جمل�س �الإد�رة �ال�سرت�ك يف �لت�سويت على قر�ر�ت �جلمعية �لتي تتعلق باإبر�ء ذمتهم عن مدة �إد�رتهم لل�سركة. ويتم �تباع �أ�سلوب �لت�سويت �لرت�كمي يف تعيني �أع�ساء جمل�س 

�الإد�رة من قبل �جلمعية �لعامة للم�ساهمني.

القرارات  22   1   11

ت�سدر �لقر�ر�ت يف �جتماع �جلمعية �لتاأ�سي�سية و�جلمعية �لعامة �لعادية باالأغلبية �ملطلقة لالأ�سهم �ملمثلة فيها ومع ذلك �إذ� تعلقت هذه �لقر�ر�ت بتقييم ح�س�س عينية �أو مز�يا 
خا�سة لزمت مو�فقة �أغلبية �ملكتتبني باأ�سهم نقدية متثل ثلثي �الأ�سهم �ملذكورة بعد ��ستبعاد ما �كتتب به مقدمو �حل�س�س �لعينية �أو �مل�ستفيدون من �ملز�يا �خلا�سة وال يكون 

لهوؤالء ر�أي يف هذه �لقر�ر�ت ولو كانو� من �أ�سحاب �الأ�سهم �لنقدية. 
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كما ت�سدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري �لعادية باأغلبية ثلثي �الأ�سهم �ملمثلة يف �الجتماع �إال �إذ� كان �لقر�ر متعلقًا بزيادة �أو بتخفي�س ر�أ�س �ملال �أو باإطالة مدة �ل�سركة �أو بحل 
�ل�سركة قبل �نق�ساء �ملدة �ملحددة يف نظامها �أو باندماج �ل�سركة يف �سركة �أو موؤ�س�سة �أخرى فال يكون �لقر�ر �سحيحًا �إال �إذ� �سدر باأغلبية ثالثة �أرباع �الأ�سهم �ملمثلة يف �الجتماع.

مناقشة جدول األعمال 22   1   11

لكل م�ساهم حق مناق�سة �ملو�سوعات �ملدرجة يف جدول �أعمال �جلمعية وتوجيه �الأ�سئلة ب�ساأنها �إلى �أع�ساء جمل�س �الإد�رة ومر�قب �حل�سابات، ويجيب �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو 
مر�قب �حل�سابات عن �أ�سئلة �مل�ساهمني، بالقدر �لذي ال يعر�س م�سلحة �ل�سركة لل�سرر، و�إذ� ر�أى �مل�ساهم �أن �لرد على �سوؤ�له غري مقنع �حتكم �إلى �جلمعية وكان قر�رها يف 

هذ� �ل�ساأن نافذً�.

إجراءات الجمعية العامة 22   1   11

ير�أ�س �جلمعية �لعامة رئي�س جمل�س �الإد�رة �أو من ينوب عنه يف حالة غيابه، ويعني �لرئي�س �سكرتريً� لالجتماع وجامعًا لالأ�سو�ت ويحرر باجتماع �جلمعية حم�سرً� يت�سمن �أ�سماء 
�مل�ساهمني �حلا�سرين �أو �ملمثلني وعدد �الأ�سهم �لتي يف حيازتهم باالأ�سالة �أو بالوكالة وعدد �الأ�سو�ت �ملقرر لها و�لقر�ر�ت �لتي �تخذت وعدد �الأ�سو�ت �لتي و�فقت عليها �أو 
خالفتها وخال�سة و�فية للمناق�سات �لتي د�رت يف �الجتماع، وتدون �ملحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل �جتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س �جلمعية و�سكرتريها وجامع �الأ�سو�ت.

تعيين مراقب الحسابات 22   1   11

يكون لل�سركة مر�قب ح�سابات �أو �أكرث من بني �ملر�قبني �مل�سرح لهم بالعمل يف �ململكة تعينه �جلمعية �لعامة �سنويًا وحتدد مكافاأته ويجوز لها �إعادة تعيينه.

االطالع عىل السجالت 22   1   11

ملر�قب �حل�سابات يف كل وقت حق �الطالع على دفاتر �ل�سركة و�سجالتها وغري ذلك من �لوثائق وله �أن يطلب �لبيانات و�الإي�ساحات �لتي يرى �سرورة �حل�سول عليها، وله �أي�سًا 
�أن يحقق موجود�ت �ل�سركة و�لتز�ماتها. وعلى مر�قب �حل�سابات �أن يقدم �إلى �جلمعية �لعامة �ل�سنوية تقريرً� ي�سمنه موقف �ل�سركة من متكينه من �حل�سول على �لبيانات 

و�الإي�ساحات �لتي طلبها، وما يكون قد ك�سفه من خمالفات الأحكام نظام �ل�سركات �أو �أحكام �لنظام �الأ�سا�سي، ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات �ل�سركة للو�قع.

السنة المالية  22   1   11

تبد�أ �ل�سنة �ملالية لل�سركة �عتبارً� من تاريخ �سدور قر�ر معايل وزير �لتجارة باإعالن تاأ�سي�س �ل�سركة، وتنتهي يف 1428/9/19هـ )�ملو�فق 2007/9/30م( ثم تكون �ل�سنة �ملالية 
بعد ذلك �ثنى ع�سر �سهرً� ميالديًا.

ميزانية الشركة  2   1   11

يعد جمل�ض �لإد�رة يف نهاية كل �شنة مالية جردً� لقيمة �أ�شول �ل�شركة وخ�شومها يف �لتاريخ �ملذكور، كما يعد ميز�نية �ل�شركة وح�شاب �لأرباح و�خل�شائر وتقريرً� عن ن�شاط 
�ل�سركة ومركزها �ملايل عن �ل�سنة �ملالية �ملنق�سية و�لطريقة �لتي يقرتحها لتوزيع �الأرباح �ل�سافية وذلك قبل �نعقاد �جلمعية �لعامة �لعادية �ل�سنوية بـ)60( �ستني يومًا على 
�الأقل وي�سع �ملجل�س هذه �لوثائق حتت ت�سرف مر�قب �حل�سابات قبل �ملوعد �ملحدد النعقاد �جلمعية �لعامة بـ)55( خم�سة وخم�سني يومًا على �الأقل، ويوقع رئي�س جمل�س �الإد�رة 
�لوثائق �مل�سار �إليها وتودع ن�سخ منها يف �ملركز �لرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف �مل�ساهمني قبل �ملوعد �ملحدد النعقاد �جلمعية �لعامة بـ)25( خم�سة وع�سرين يومًا على �الأقل، وعلى 
رئي�س جمل�س �الإد�رة �أن ين�سر يف �سحيفة توزع يف �ملركز �لرئي�سي لل�سركة �مليز�نية وح�ساب �الأرباح و�خل�سائر وخال�سة و�فية عن تقرير جمل�س �الإد�رة، و�لن�س �لكامل لتقرير 

مر�قب �حل�سابات و�أن ير�سل �سورة من هذه �لوثائق �إلى �الإد�رة �لعامة لل�سركات قبل تاريخ �نعقاد �جلمعية �لعامة بـ)25( خم�سة وع�سرين يومًا على �الأقل.

توزيع األرباح 21   1   11

توزع �الأرباح �ل�سنوية �ل�سافية لل�سركة بعد ح�سم جميع �مل�سروفات �لعمومية و�لتكاليف �الأخرى مبا فيها �لزكاة �ملفرو�سة �سرعًا، على �لنحو �لتايل:

يجنب 10% من �الأرباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� �لتجنيب متى بلغ �الحتياطي �ملذكور ن�سف ر�أ�س �ملال.. 1

للجمعية �لعامة �لعادية بناًء على �قرت�ح جمل�س �الإد�رة �أن جتنب 10% من �الأرباح �ل�سافية كحد �أق�سى لتكوين �حتياطي �تفاقي وتخ�سي�سه لغر�س �أو �أغر��س . 2
معينة.

يوزع من �لباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن 5% من ر�أ�س �ملال �ملدفوع.. 3

يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة 10% من �لباقي ملكافاأة جمل�س �الإد�رة ويوزع �لباقي بعد ذلك على �مل�ساهمني كح�سة �إ�سافية من �الأرباح �أو ترحل لل�سنو�ت �لتالية على . 4
�لنحو �لذي تو�فق عليه �جلمعية �لعامة. 

سداد األرباح 22   1   11

تدفع �الأرباح �ملقرر توزيعها على �مل�ساهمني يف �ملكان و�ملو�عيد �لتي يحددها جمل�س �الإد�رة وفقًا للتعليمات �لتي ت�سدرها وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة.

خسائر الشركة 22   1   11

�إذ� بلغت خ�سائر �ل�سركة ثالثة �أرباع ر�أ�س �ملال، وجب على �أع�ساء جمل�س �الإد�رة دعوة �جلمعية �لعامة غري �لعادية للنظر يف ��ستمر�ر �ل�سركة �أو حلها قبل �أجلها �ملعني يف �ملادة 
�ملتعلقة مبدة �ل�سركة من �لنظام، وين�سر قر�ر �جلمعية يف جميع �الأحو�ل يف �جلريدة �لر�سمية.
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دعوى المسؤولية 22   1   11

لكل م�شاهم �حلق يف رفع دعوى �مل�شوؤولية �ملقررة لل�شركة على �أع�شاء �لإد�رة �إذ� كان من �شاأن �خلطاأ �لذي �شدر منهم �إحلاق �شرر خا�ض به ب�شرط �أن يكون حق �ل�شركة يف 
رفعها ما ز�ل قائمًا. ويجب على �مل�ساهم �أن يخطر �ل�سركة بعزمه رفع �لدعوى.

انتهاء الشركة 22   1   11

عند �نتهاء مدة �ل�سركة �أو يف حالة حلها قبل �الأجل �ملحدد تقرر �جلمعية �لعامة غري �لعادية بناًء على �قرت�ح جمل�س �الإد�رة طريقة �لت�سفية وتعني م�سفي �أو �أكرث وحتدد 
�سالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س �الإد�رة بانق�ساء �ل�سركة، ومع ذلك ي�ستمر جمل�س �الإد�رة قائمًا على �إد�رة �ل�سركة �إلى �أن يتم تعيني �مل�سفي وتبقى الأجهزة �ل�سركة 

�خت�سا�ساتها بالقدر �لذي ال يتعار�س مع �خت�سا�سات �مل�سفي �أو �مل�سفني.

تفاصيل التأسيس وهيكل ملكية رأس المال 2   11

�أُ�ِس�ست �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية ك�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة يف مدينة �لريا�س بتاريخ 1409/06/01هـ )�ملو�فق 1989/01/09م( مبوجب �ل�سجل �لتجاري رقم 
)1010070794( بر�أ�س مال قدره )5.100.000( خم�سة ماليني ومائة �ألف ريال �سعودي، ومت حتويل �لكيان �لقانوين لل�سركة من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إلى �سركة 
م�ساهمة مقفلة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )1491( بتاريخ 1427/05/30هـ )�ملو�فق 2006/06/26م(. وقد مت زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة عدة مر�ت منذ تاأ�سي�سها من خالل 
ر�سملة �الأرباح �ملبقاة وتقدميات نقدية من �ل�سركاء، ومتت �آخر زيادة لر�أ�س �ملال مبوجب قر�ر �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتاريخ 1430/11/28هــ )�ملو�فق 2009/11/16م( 
لي�سبح ر�أ�س مال �ل�سركة �حلايل )508.000.000( خم�سمائة وثمانية مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )50.800.000( خم�سني مليون وثمامنائة �ألف �سهم عادي مدفوعة 

بالكامل بقيمة ��سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت لل�سهم �لو�حد. 

يو�سح �جلدول �لتايل هيكل ملكية ر�أ�س مال �ل�سركة قبل وبعد �الكتتاب:

جدول 134: هيكل ملكية راأ�س املال قبل وبعد الكتتاب

امل�ضاهمون

بعد الكتتابقبل الكتتاب

الن�ضبةعدد الأ�ضهم*
راأ�س املال

الن�ضبةعدد الأ�ضهم*)بالريال ال�ضعودي(
راأ�س املال

)بالريال ال�ضعودي(

16.9386.009.610%24.19122.888.1608.600.961%12.288.816�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده

16.9386.009.610%24.19122.888.1608.600.961%12.288.816�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده 

11.1156.384.090%15.8680.560.0205.638.409%8.056.002�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

6.7734.403.840%9.6849.155.2603.440.384%4.915.526�سركة �ملهنا �لتجارية

5.8329.625.560%8.3342.328.1502.962.556%4.232.815عبد�لكرمي حمد �ملعجل

3.3817.201.930%4.8424.577.6401.720.193%2.457.764عبد�لعزيز عبد�هلل �ملهنا

3.3817.201.920%4.8424.577.6301.720.192%2.457.763�إبر�هيم عبد�هلل �ملهناء

3.3817.201.920%4.8424.577.6301.720.192%2.457.763مهنا عبد�هلل �ملهنا

2.2711.511.520%3.2416.447.3501.151.152%1.644.735ريا�س عبد�هلل �أبو نيان

30152.450.000%15.245.000---اجلمهور

100508.000.000%100508.000.00050.800.000%50.800.000الإجمايل 

*وت�سمل تلك �الأ�سهم �أ�سهم �سمان ع�سوية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لتي مت تخ�سي�سها من قبل �مل�ساهمني �لبائعني لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �حلاليني (ما عد� حممد بن �أحمد �ل�سعدي وحممد بن عبد�هلل �لقويز(

ويتمثل �لن�شاط �لرئي�شي لل�شركة ح�شب ما ورد يف �ل�شجل �لتجاري يف �إنتاج �ملو�د �حلديدية حيث تقوم �ل�شركة مبز�ولة وتنفيذ �لأغر��ض �لتالية: 

�إنتاج �أنابيب ملحومة طوليًا )�سود�ء/ جملفنة(، و�أنابيب حديدية مزخرفة للديكور، وتقطيع �ساج، و�إنتاج �أ�سرطة وكلب�سات للتخرمي و�لرتبيط، وحو�جز طرق، و�أ�سياخ حديد 
�لت�سليح من �خلردة، وعربات يدوية، �ساج معرج متنوع، وقطاعات حديدية جموفة، وقطاعات حديدية م�سكلة على �لبارد، و�إطار�ت هيكلية جم�سمة و�إنتاج �أعمدة �إنارة كهربائية 

جملفنة وملحقاتها.
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فروع الشركة 2   11

لدى �ل�سركة �أربعة )4( فروع يف �ململكة م�سجلة لدى وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة مبوجب �سجالت فرعية، ويبني �جلدول �لتايل تفا�سيل هذه �لفروع:

جدول 135: فروع ال�ضركة داخل اململكة

تاريخ النتهاء رقم ال�ضجل التجاري املدينة ال�ضم

1438/03/27هـ )�ملو�فق 2016/12/26م( 4030068043 جدة م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

1439/03/06هـ )�ملو�فق 2017/11/24م( 2050059045 �لدمام م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

1440/03/09هـ )�ملو�فق 2018/11/17م( 4030148938 جدة م�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها 

1439/07/09هـ )�ملو�فق 2018/03/26م( 4030180886 جدة م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية 

الشركة التابعة 2   11

الشركة التابعة

تاأ�س�ست �سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح ك�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة، وقد �سجلت يف �ل�سجل �لتجاري يف �لريا�س برقم )1010184297( وتاريخ 1423/12/17هـ )�ملو�فق 
2003/02/18م(. ويقع �ملقر �لرئي�س لل�سركة �لتابعة مبدينة �لريا�س وثم حتولت �ل�سركة �لتابعة بعد ذلك �إلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )205/ق( 
بتاريخ  �لعدل  كاتب  من  �مل�سدق  �ل�سركاء  لقر�ر  وفقًا  �لتجاري  �ل�سجل  ورقم  �ال�سم  بنف�س  �لتابعة  �ل�سركة  ت�سجيل  ومت  2014/06/23م(،  )�ملو�فق  1435/08/25هـ  بتاريخ 
1435/03/13هـ )�ملو�فق 2014/01/14م(. ولها فرع و�حد يف ينبع يتمثل يف م�سنع حلديد �لت�سليح �فتتح بتاريخ 1426/11/05هـ )�ملو�فق 2005/12/07م( وهو م�سجل يف 

�ل�سجل �لتجاري يف ينبع حتت �لرقم )4700009385(.

ويبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة �حلايل )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )30.000.000( ثالثني مليون �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ��سمية )10( 
رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد، ومت توزيع �أ�سهم �ل�سركة �لتابعة �إثر ذلك كما يلي:

جدول 136: ملكية ال�ضركاء يف ال�ضركة التابعة
ن�ضبة امللكية عدد الأ�ضهم املالك

%72.5 21.750.000 �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية

%15.20 4.560.000 �سركة �لفوز�ن �لقاب�سة

%3.65 1.095.000 �سالح بن ر��سد �لر��سد

%3.65 1.095.000 عبد�ملح�سن بن ر��سد �لر��سد

%5 1.500.000 حممد بن علي �لوهيبي

%100 30.000.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

يتمثل �لن�شاط �لرئي�شي لل�شركة �لتابعة يف �إنتاج، وجتارة �جلملة و�لتجزئة يف حديد �لت�شليح.

ويدير �ل�سركة �لتابعة جمل�س �إد�رة موؤلف من �سعد بن �إبر�هيم �ملعجل وفوز�ن �لفوز�ن ور�ئد بن �إبر�هيم �ملديهيم وعلي بن �سالح �لدخيل ومهنا بن عبد�هلل �ملهنا، وللمجل�س 
كافة �ل�سالحيات و�ل�سلطات لتمثيل �ل�سركة �لتابعة يف عالقاتها مع �لغري و�أمام �جلهات �لق�سائية، و�لتوقيع نيابة عنها على كافة �لعقود و�التفاقيات �لتي ت�سارك فيها �ل�سركة 

�لتابعة.
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ملخص التراخيص 2   11

ح�سلت �ل�سركة و�سركتها �لتابعة مبا يف ذلك فروعها على عدد من �لرت�خي�س �الإن�سائية و�لت�سغيلية و�ل�سناعية وغريها من �ل�سلطات �ملخت�سة لتمكينها من تنفيذ �أن�سطة 
�أعمالها.

فيما يلي قائمة بالرت�خي�س �ل�سادرة لل�سركة و�سركتها �لتابعة:

التراخيص الصناعية 1   2   11

مت منح تر�خي�س �سناعية مل�سانع �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة الأغر��س مز�ولة كافة �الأن�سطة �ل�سناعية. وفيما يلي قائمة بالرت�خي�س �ل�سادرة لل�سركة و�سركتها �لتابعة:

جدول 137: قائمة تراخي�س ال�ضركة و ال�ضركة التابعة
تاريخ انتهاء الرتخي�س ال�ضناعيتاريخ الرتخي�س ال�ضناعياجلهة املانحةرقم الرتخي�س ال�ضناعيامل�ضنع

م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
بجدة )�الأنابيب و�لهياكل �لفر�غية(

1438/11/26هـ )�ملو�فق 2017/08/18م(1435/11/17هـ )�ملو�فق 2014/09/22م(وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة2564

م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
بالدمام )�الأنابيب(

1440/03/16هـ )�ملو�فق 2018/11/24م(1437/03/17هـ )�ملو�فق 2015/12/27م(وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة794

م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة 
�لكهربائية بجدة

1438/11/05هـ )�ملو�فق 2017/07/28م(1435/11/06هـ )�ملو�فق 2014/09/01م(وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة2400

م�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها 
بجدة

1438/03/19هـ )�ملو�فق 2016/12/18م(1435/03/20هـ )�ملو�فق 2014/01/21م(وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة588

م�سنع �سركة �ليمامة حلديد 
�لت�سليح بينبع

1439/01/09هـ )�ملو�فق 2017/09/29م(1426/08/27هـ )�ملو�فق 2005/10/01م(وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة96

�مل�سدر: �ل�سركة

جدول 138: تفا�ضيل ترخي�س م�ضنع اليمامة لل�ضناعات احلديدية بجدة )الأنابيب والهياكل الفراغية( 
رمز املنتج الطاقة الإنتاجية )بالطن( و�ضف املنتج

72084000 22.500 �ساج معرج

72141000 100.000 حديد ت�سليح من �خلردة )�أ�سياخ(

72224000 60.000 قطاعات حديدية جموفة

73043100 95.000 �أنابيب �سلب ملحومة طوليًا باأقطار )�سود�ء/ جملفنة(

83025000 50.000 �طار�ت هيكلية جم�سمة

73143900 10.000 حو�جز طرق

72109000 22.500 تقطيع �ساج

72166900 20.000 قطاعات حديدية م�سكلة على �لبارد

7303000 10.000 �أنابيب حديدية مزخرفة للديكور

73262090 20.000 �أ�سرطة وكلب�سات للتخرمي

87168011 100.000 عربات يدوية

- 510.000 الإجمايل

�مل�سدر: �ل�سركة

جدول 139: تفا�ضيل ترخي�س م�ضنع اليمامة لل�ضناعات احلديدية بالدمام )الأنابيب(
رمز املنتج الطاقة الإنتاجية )بالطن( و�ضف املنتج

73069000 100.000 �أنابيب مربعة وم�ستطيلة ود�ئرية

�مل�سدر: �ل�سركة

جدول 140: تفا�ضيل ترخي�س م�ضنع اليمامة لإنتاج اأبراج الطاقة الكهربائية بجدة
رمز املنتج الطاقة الإنتاجية )بالطن( و�ضف املنتج

73082000 60.000 �أبر�ج نقل �لطاقة �لكهربائية �ملجلفنة

�مل�سدر: �ل�سركة
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جدول 141: تفا�ضيل ترخي�س م�ضنع اليمامة لالأعمدة وملحقاتها بجدة
رمز املنتج الطاقة الإنتاجية )بالطن( و�ضف املنتج

73269097 62.000 �أعمدة �إنارة وكهرباء وملحقاتها

�مل�سدر: �ل�سركة

جدول 142: تفا�ضيل ترخي�س م�ضنع �ضركة اليمامة حلديد الت�ضليح بينبع
رمز املنتج الطاقة الإنتاجية )بالطن( و�ضف املنتج

72143000 1.200.000 �أ�سياخ حديد ت�سليح على �ل�ساخن

�مل�سدر: �ل�سركة

التراخيص اإلنشائية 2   2   11

مت منح تر�خي�س �إن�سائية لكل م�سانع �ل�سركة و�لتي تت�سمن م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية بفرعيه يف جدة و�لدمام وم�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها وم�سنع �ليمامة 
الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية وم�سنع �ليمامة لقطاعات �ملن�ساآت �ملعدنية �لو�قعة جميعها يف جدة، لغر�س �إن�ساء �إ�سافات وحت�سينات للم�سانع �خلا�سة بها.

التراخيص البيئية 2   2   11

ح�سلت م�سانع �ل�سركة على عدد من �لرت�خي�س �لبيئية �ل�سادرة من �لرئا�سة �لعامة لالأر�ساد وحماية �لبيئة، وفيما يلي قائمة �لرت�خي�س �ل�سادرة لل�سركة:

جدول 143: الرتاخي�س البيئية ال�ضادرة لل�ضركة 
تاريخ انتهاء الرتخي�س البيئيتاريخ الرتخي�س البيئياجلهة املانحةرقم الرتخي�س البيئيامل�ضنع

م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة 
�لكهربائية بجدة

�لرئا�سة �لعامة لالأر�ساد 420 �س/18176/37
وحماية �لبيئة

1439/05/26هـ )�ملو�فق 2018/02/12م(1437/06/01هـ )�ملو�فق 2016/03/10م(

م�سنع �ليمامة لالأعمدة وملحقاتها 
بجدة

�لرئا�سة �لعامة لالأر�ساد 404 �س/18038/37
وحماية �لبيئة

1439/05/26هـ )�ملو�فق 2018/02/12م(1437/06/01هـ )�ملو�فق 2016/03/10م(

م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
بجدة )�الأنابيب(

�لرئا�سة �لعامة لالأر�ساد 179 �س/13886/35
وحماية �لبيئة

1436/05/23هـ )�ملو�فق 2015/05/14م(*1435/05/23هـ )�ملو�فق 2014/05/24م(

م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
بالدمام )�الأنابيب(

�لرئا�سة �لعامة لالأر�ساد 184 �س/8122/37
وحماية �لبيئة

1439/02/25هـ )�ملو�فق 2017/11/14م(1437/03/11هـ )�ملو�فق 2015/12/22م(

م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
بجدة )�لهياكل �لفر�غية(

�لرئا�سة �لعامة لالأر�ساد 244 �س/11504/37
وحماية �لبيئة

1439/03/20هـ )�ملو�فق 2017/12/08م(1437/04/09هـ )�ملو�فق 2016/01/19م(

�مل�سدر: �ل�سركة

*مت تقدمي طلب �لتجديد وال يز�ل حتت �الإجر�ء من قبل �لرئا�سة �لعامة لالأر�ساد وحماية �لبيئة.

كما ح�سلت �ل�سركة �لتابعة على عدد من �لت�ساريح �لبيئية �ل�سادرة من �لهيئة �مللكية باجلبيل وينبع الأعمال �لت�سغيل و�لت�سييد يف مدينة ينبع �ل�سناعية على �لنحو �لتايل:

جدول 144: الت�ضاريح البيئية ال�ضادرة لل�ضركة التابعة
تاريخ انتهاء الت�ضريح تاريخ الت�ضريح اجلهة املانحةرقم الت�ضريحنوع الت�ضريح

1440/03/06هـ )�ملو�فق 2018/11/14م(1435/01/12هـ )�ملو�فق 2013/11/15م(�لهيئة �مللكية باجلبيل وينبعR1 0708-98-2ت�سغيل

�مل�سدر: �ل�سركة

ملخص العقود الجوهرية 2   11

فيما يلي �التفاقيات �جلوهرية �لتي مت �إبر�مها من قبل �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة الأغر��س مز�ولة �أن�سطة �أعمالها:

عقود المقاوالت واإلنشاء 1   2   11

�أبرمت �ل�سركة عدد من عقود �ملقاوالت و�الن�ساء لغر�س �إجناز �أعمال �لتو�سع و�لتح�سني يف عدد من م�سانعها. وفيما يلي تفا�سيل تلك �لعقود �لتي �أبرمتها �ل�سركة:

اتفاقيات توريد وتركيب مع شركة ونجن الصناعية

�أبرمت �ل�سركة �تفاقية ت�سميم وتوريد وتركيب وبدء �أعمال �لت�سغيل بتاريخ 1436/11/02هـ )�ملو�فق 2015/08/17م( مع �سركة وجنن �ل�سناعية بغر�س جتديد  �
خط �إنتاج �الأنابيب يف م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( مبدينة جدة حيث ت�سدد �ل�سركة �أتعاب �ملقاول وم�ساريف �مل�سروع �لبالغة )1.150.000( 
مليون ومائة وخم�سني �ألف دوالر �أمريكي )تقريبًا )4.313.707( �أربعة ماليني وثالثمائة وثالثة ع�شر �ألف و�شبعمائة و�شبعة ريالت �شعودية( على عدة �أق�شاط. 
يتوجب على �سركة وجنن �ل�سناعية تقدمي �سمان بنكي لل�سركة بن�سبة 20% من قيمة �لعقد باالإ�سافة �إلى �سمان تنفيذ يعادل 5% من قيمة �لعقد �ساري �ملفعول ملدة 

�سنة من تاريخ �لت�سليم. مدة هذ� �لعقد )12( �ثني ع�سر �سهرً� ميالديًا.
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�أبرمت �ل�سركة �تفاقية ت�سميم وتوريد وتركيب وبدء �أعمال �لت�سغيل بتاريخ 1436/11/03هـ )�ملو�فق 2015/08/18م( مع �سركة وجنن �ل�سناعية بغر�س توريد  �
وتركيب وبدء �أعمال �لت�سغيل خلط �إنتاج �الأنابيب يف م�سنع �ليمامة لل�سناعات �حلديدية )�الأنابيب( مبدينة �لدمام حيث ت�سدد �ل�سركة �أتعاب �ملقاول وم�ساريف 
�مل�سروع �لبالغة )1.875.000( مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعني �ألف دوالر �أمريكي )تقريبًا )7.033.219( �سبعة ماليني وثالثة وثالثني �ألف ومائتني وت�سعة 
ع�شر ريال �شعودي( على عدة �أق�شاط. يتوجب على �شركة وجنن �ل�شناعية تقدمي �شمان بنكي لل�شركة بن�شبة 20% من قيمة �لعقد باالإ�سافة �إلى �سمان تنفيذ يعادل 

5% من قيمة �لعقد �ساري �ملفعول ملدة �سنة من تاريخ �لت�سليم. مدة هذ� �لعقد )12( �ثني ع�سر �سهرً� ميالديًا

عقود البيع مع العمالء 2   2   11

لقد �أبرمت �ل�سركة و�سركتها �لتابعة عدد من عقود �لبيع، و�أو�مر �ل�سر�ء مع عمالئها لبيع منتجاتها. وفيما يلي تفا�سيل تلك �لعقود و �أو�مر �ل�سر�ء �لتي �أبرمتها �ل�سركة عرب 
وحد�ت �الأعمال �خلا�سة بها:

اتفاقية إطار للتعامالت مع شركة مصدر لمواد البناء

�أبرمت �ل�سركة �تفاقية �إطار للتعامالت مع �سركة م�سدر ملو�د �لبناء، وهي �سركة مملوكة من �أحد �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف �ل�سركة )�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده(، بتاريخ 
1436/03/10هـ )�ملو�فق 2015/01/01م( لتقدمي خدمات جتارية وبيع منتجات بناًء على طلبات �ل�سر�ء �ملقدمة من �أحد �لطرفني �إلى �الآخر و�لتي مبوجبها يتم حتديد �لكمية 
و�الأ�سعار )ح�سب �لقيمة �ل�سوقية �لعادلة( و�ملو��سفات �ملطلوبة لكل منتج �أو خدمة على �أن ي�سدر �لطرف مقدم �خلدمة �أو �ملنتج فو�تري �سهرية للطرف �الآخر يتم �سد�دها خالل 
)30( ثالثني يومًا من تاريخ �لفاتورة. مدة هذه �التفاقية �سنة و�حدة تتجدد تلقائيًا ملدة �أو مدد مماثلة ما مل يخل �أحد �لطرفني ببنود �التفاقية �أو ما مل يخطر �أحد �لطرفني 
�الآخر كتابًة برغبته بعدم �لتجديد قبل �نتهاء �ملدة �الأ�سلية �أو �ملجددة ب�سهر و�حد على �الأقل. وقد و�فق جمل�س �الإد�رة على هذه �التفاقية بتاريخ 1436/08/09هـ )�ملو�فق 

2015/05/27م(، كما و�فقت �جلمعية �لعامة لل�سركة على هذه �التفاقية بتاريخ 1437/03/16هـ )�ملو�فق 2015/12/27م(. 

وحدة أعمال األنابيب

تتم �أغلب عمليات �لبيع لوحدة �أعمال �الأنابيب عن طريق تلقي �أو�مر �سر�ء من عمالوؤها، حيث يحتوي �أمر �ل�سر�ء �لنموذجي �ملعتمد من قبل �ل�سركة على �لبيانات �لتالية:

��سم وعنو�ن �ملورد. �

تاريخ ومكان �لت�سليم. �

�شروط �لدفع. �

مو��سفات �ملنتجات. �

كمية �ملنتجات. �

�ل�سعر �الإجمايل للمنتجات. �

وحدة أعمال األبراج الكهربائية

يرتكز ن�شاط وحدة �أعمال �لأبر�ج �لكهربائية على �بر�م عقود توريد مع �ملقاولني �ملعتمدين من �ل�شركة �ل�شعودية للكهرباء �لتي ت�شكل �لعميل �لأ�شا�شي لوحدة �أعمال �لأبر�ج 
�لكهربائية. وفيما يلي تفا�سيل �أهم تلك �لعقود �لتي �أبرمتها �ل�سركة عرب وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية:

�أ.  عقد توريد مع �سركة �لفنار بتاريخ 1435/02/09هـ )�ملو�فق 2013/12/12م( لتوريد حو�يل )11.651( طن من هياكل �الأبر�ج �حلديدية �ل�سبكية �ملجلفنة 
بطاقة 380 ك.ف بقيمة )57.092.889( �سبعة وخم�سني مليون و�ثنني وت�سعني �ألف وثمامنائة وت�سعة وثمانني ريال �سعودي. وكما يف 1437/04/21هـ )�ملو�فق 

2016/01/31م(، يتبقى على �ل�سركة توريد كمية )100( طن مبوجب هذ� �لعقد. 

عقد توريد مع �ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية و�مليكانيكية، وهي �سركة مملوكة من �أحد �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف �ل�سركة )�سركة ر��سد عبد�لرحمن  ب. 
لزوم  �الأبر�ج �حلديدية  لتوريد )2.277( طن من  �مللكية  �لهيئة  مل�سروع  ب�سفتها مقاول  )�ملو�فق 2013/10/07م(  بتاريخ 1434/12/02هـ  و�أوالده(،  �لر��سد 
خطوط نقل طاقة هو�ئية للجهد �لفائق 380 ك.ف و110 ك.ف بقيمة )10.929.600( ع�سرة ماليني وت�سعمائة وت�سعة وع�سرين �ألف و�ستمائة ريال �سعودي. وكما 
يف 1437/04/21هـ )�ملو�فق 2016/01/31م(، يتبقى على �ل�سركة توريد كمية )110( طن مبوجب هذ� �لعقد. وقد و�فق جمل�س �الإد�رة على هذ� �لعقد بتاريخ 

1436/08/09هـ )�ملو�فق 2015/05/27م(، كما و�فقت �جلمعية �لعامة لل�سركة على هذ� �لعقد بتاريخ 1437/03/16هـ )�ملو�فق 2015/12/27م(. 

ت.  عقد توريد مع �ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية و�مليكانيكية، وهي �سركة مملوكة من �أحد �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف �ل�سركة )�سركة ر��سد عبد�لرحمن 
لزوم  �الأبر�ج �حلديدية  لتوريد )4.354( طن من  �مللكية  �لهيئة  مل�سروع  ب�سفتها مقاول  )�ملو�فق 2013/10/07م(  بتاريخ 1434/12/02هـ  و�أوالده(،  �لر��سد 
�ألف ريال �سعودي. وكما يف  خطوط نقل طاقة هو�ئية للجهد �لفائق 380 ك.ف و110 ك.ف بقيمة )21.720.000( و�حد وع�سرين مليون و�سبعمائة وع�سرين 
بتاريخ  �لعقد  �الإد�رة على هذ�  �لعقد. وقد و�فق جمل�س  �ل�سركة توريد كمية )110( طن مبوجب هذ�  يتبقى على  1437/04/21هـ )�ملو�فق 2016/01/31م(، 

1436/08/09هـ )�ملو�فق 2015/05/27م(، كما و�فقت �جلمعية �لعامة لل�سركة على هذ� �لعقد بتاريخ 1437/03/16هـ )�ملو�فق 2015/12/27م(. 

عقد توريد مع �سركة �ل�سرق �الأو�سط للهند�سة و�لتنمية بتاريخ 1436/05/13هـ )�ملو�فق 2015/03/04م( ب�سفتها مقاول عن �سركة هيوند�ي لتوريد )21.545(  ث. 
طن من �لأبر�ج �حلديدية لزوم خطوط نقل طاقة هو�ئية للجهد �لفائق 380 ك.ف يف منطقة �لريا�س و�مل�سمى مب�سروع منطقة �لريا�س بقيمة )28.452.242.74( 
ثمانية وع�سرين مليون و�أربعمائة و�ثنني وخم�سني �ألف ومائتني و�ثنني و�أربعني دوالر و�أربعة و�سبعني �سنت �أمريكي )تقريبًا 106.674.571.09( مائة و�ستة ماليني 
و�ستمائة و�أربعة و�سبعني �ألف وخم�سمائة وو�حد و�سبعني ريال �سعودي وت�سع هلالت(، وكما يف 1437/04/21هـ )�ملو�فق 2016/01/31م(، يتبقى على �ل�سركة 

توريد كمية )4.500( طن مبوجب هذ� �لعقد.
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عقد توريد مع �ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية و�مليكانيكية، وهي �سركة مملوكة من �أحد �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف �ل�سركة )�سركة ر��سد عبد�لرحمن  ج. 
�لر��سد و�أوالده(، بتاريخ 1437/03/25هـ )�ملو�فق 2016/01/05م( لتوريد )7.405( طن من �لأبر�ج �حلديدية لزوم خطوط نقل طاقة هو�ئية للجهد �لفائق 
380 ك.ف بقيمة )29.805.125( ت�سعة وع�سرين مليون وثمامنائة وخم�سة �آالف ومائة وخم�سة وع�سرين ريال �سعودي. و�سيبد�أ �لتوريد مبوجب هذ� �لعقد يف �سهر 

�إبريل 2016م. و�سيتم عر�س هذ� �لعقد على جمل�س �الإد�رة و�جلمعية �لعامة لل�سركة للمو�فقة عليه عند �نعقاد �الجتماع �لقادم. 

عقد توريد مع �ل�سركة �لوطنية للمقاوالت بتاريخ 1437/01/14هـ )�ملو�فق 2015/10/27م( لتوريد )2.250( طن من �لأبر�ج �حلديدية لزوم خطوط نقل طاقة  ح. 
هو�ئية للجهد �لفائق 380 ك.ف بقيمة )10.575.000( ع�سرة ماليني وخم�سمائة وخم�سة و�سبعني �ألف ريال �سعودي. و�سيبد�أ �لتوريد مبوجب هذ� �لعقد يف �سهر 

مار�س 2016م.

باالإ�سافة �إلى عقود �لتوريد �ملف�سلة �أعاله تقوم وحدة �أعمال �الأبر�ج �لكهربائية بالتعاقد مع بع�س �لعمالء �الآخرين مبوجب �أو�مر �سر�ء م�سابهة الأو�مر �ل�سر�ء  خ. 
�مل�ستخدمة من قبل وحدة �أعمال �الأنابيب.

وحدة أعمال األعمدة الحديدية

تتم �أغلب عمليات �لبيع لوحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية عن طريق تلقي �أو�مر �سر�ء من عمالئها، حيث يحتوي �أمر �ل�سر�ء �لنموذجي �ملعتمد من قبل �ل�سركة على �لبيانات 
�لتالية:

��سم وعنو�ن �ملورد. �

تاريخ ومكان �لت�سليم. �

�شروط �لدفع. �

مو��سفات �ملنتجات. �

كمية �ملنتجات. �

�ل�سعر �الإجمايل للمنتجات. �

وباالإ�سافة �إلى �أو�مر �ل�سر�ء �أبرمت �ل�سركة عرب وحدة �أعمال �الأعمدة �حلديدية �تفاقية بيع مع �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء، �لتي ت�سكل �أحد �لعمالء �لرئي�سيني لوحدة �الأعمال 
بتاريخ 1436/09/20هـ )�ملو�فق 2015/07/07م( لتحديد نطاق �لتعامل بني �لطرفني وبيع منتجات �ل�سركة، �ساحلة ملدة �سنة وقابلة للتجديد باتفاق �لطرفني. ويتم من خالل 
هذه �التفاقية تنظيم �لعالقة بني �ل�سركة و�ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء حيث تقوم �ل�سركة بتلقي طلبات �أو�مر �سر�ء من �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء لكميات حمددة من �الأعمدة 

�حلديدية. 

وحدة أعمال الهياكل الفراغية

ترتكز تعامالت وحدة �أعمال �لهياكل �لفر�غية على �أ�س�س تعاقدية مع عمالئها من �ملقاولني �لذين يكون قد �أ�سند �ليهم م�سروع ما بالتعاقد من �لباطن مع �ل�سركة للقيام باأعمال 
�ل�سركة مبوجب هذه �لعقود بت�سميم، وهند�سة، وت�سنيع، وتوريد، وتركيب هذه �لقطاعات، ويتم �لدفع عن طريق  �ملن�ساآت �ملعدنية �خلا�سة بذلك �مل�سروع. تقوم  قطاعات 
خطابات �عتماد �أو �سمانات بنكية. ومن �أهم هوؤالء �ملقاولني �لتي تعاقدت معهم �ل�سركة الإجناز �أعمال قطاعات �ملن�ساآت �ملعدنية، �سركة �لق�سي �لعاملية و�سركة  �مليم �ملتحدة 
و�ل�سركة �لوطنية لل�سناعات �لبرتوكيماوية و�سركة �سد� للتجارة و�ملقاوالت وجمموعة �سقالة و�ملركز �لعاملي للمقاوالت وجامعة �الأمري �سلطان. ترت�وح قيمة هذه �لعقود من 
حو�يل مليون �إلى خم�سة ماليني ريال �سعودي وتبلغ قيمتها �الإجمالية حو�يل )21.104.844( و�حد وع�سرين مليون ومائة و�أربعة �آالف وثمامنائة و�أربعة و�أربعني ريال �سعودي، 
بينما ترت�وح مدة �نتهاء �الأعمال مبوجبها ما بني 20 �إلى 32 �أ�سبوعًا على �أن تخ�سع �ل�سركة �إلى غر�مة عن كل �أ�سبوع تتاأخر فيه عن تنفيذ �أعمال �لعقد وعلى �أال تتجاوز �لقيمة 

�الإجمالية للغر�مة 5 �إلى 10% من قيمة �لعقد.

بتاريخ  و�أوالده(،  �ملهيدب  عبد�لقادر  )�سركة  �ل�سركة  يف  �لرئي�سيني  �مل�ساهمني  �أحد  من  مملوكة  �سركة  وهي  للمقاوالت،  �ملهيدب  �سركة  مع  �تفاقيتني  �ل�سركة  �أبرمت  كما 
1436/05/14هـ )�ملو�فق 2015/03/05م( وذلك للقيام باأعمال �لهياكل �لفر�غية يف م�ساريع كليات جامعة �أم �لقرى يف مكة �ملكرمة وذلك بقيمة )1.644.144( مليون 
و�ستمائة و�أربعة و�أربعني �ألف ومائة و�أربعة و�أربعني ريال �سعودي و)1.621.856( مليون و�ستمائة وو�حد وع�سرين �ألف وثمامنائة و�ستة وخم�سني ريال �سعودي، على �لتو�يل. 
ويتم �لدفع عن طريق خطابات �عتماد على عدد من �لدفعات ح�سب �سري �مل�سروع. وترت�وح مدة هذه �التفاقيات ما بني 20 �إلى 28 �أ�سبوعًا. وقد و�فق جمل�س �الإد�رة على هذه 
�التفاقيات بتاريخ 1436/08/09هـ )�ملو�فق 2015/05/27م(، كما و�فقت �جلمعية �لعامة لل�سركة على هذه �التفاقيات بتاريخ 1437/03/16هـ )�ملو�فق 2015/12/27م( 

)للمزيد من �ملعلومات عن �لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-10 "�لعقود و�لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة" من هذه �لن�سرة(.

الشركة التابعة

تتم �أغلب عمليات �لبيع لل�سركة �لتابعة عن طريق تلقي �أو�مر �سر�ء من عمالوؤها، حيث يحتوي �أمر �ل�سر�ء �لنموذجي �ملعتمد من قبلها على �لبيانات �لتالية:

��سم وعنو�ن �ملورد. �

تاريخ ومكان �لت�سليم. �

�شروط �لدفع. �

مو��سفات �ملنتجات. �

كمية �ملنتجات. �

�ل�سعر �الإجمايل للمنتجات. �
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ويو�سح �جلدول �لتايل ملخ�سًا الأو�مر �ل�سر�ء بح�سب كل وحدة �أعمال:

جدول 145: ملخ�س اأوامر ال�ضراء بح�ضب كل وحدة اأعمال

وحدة الأعمال
قيمة اأوامر ال�ضراء كن�ضبة من اإجمايل مبيعات ال�ضركةقيمة اإجمايل عدد اأوامر ال�ضراء )األف ريال �ضعودي(عدد اأوامر ال�ضراء

2015م2014م2013م2015م2014م2013م2015م2014م2013م

87%89%87%361314421900.604997.515971.486�ل�سركة �لتابعة*

104%100%100%5.0995.0376.002458.250489.936465.002وحدة �أعمال �الأنابيب

109%100%100%214207129140.896187.098223.368وحدة �أعمال �الأعمدة

�مل�سدر: �ل�سركة

* تعود �لفروقات يف قيمة �أو�مر �ل�سر�ء كن�سبة من �إجمايل مبيعات �ل�سركة �إلى �ملبيعات �لتي تتم نقدً� ب�سكل فو�تري �سر�ء مبا�سرة.

عقود التوريد 2   2   11

 تعتمد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة لتوريد �ملو�د �خلام �لالزمة لعملياتها على �أو�مر �سر�ء وعقود توريد مقت�سبة وملدة ق�سرية تت�سمن بع�س �لبيانات �ملوحدة �لتالية:

�لتاريخ. �

��سم �ملورد. �

�لو�سف. �

�لكمية. �

�سعر �لوحدة. �

مكان وتاريخ �لت�سليم. �

وقد قامت �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة بالتعاقد مع موردين للمو�د �خلام وغريها من �ملو�د �لالزمة لعملياتها من د�خل وخارج �ململكة عن طريق �أو�مر �سر�ء �أو عقود توريد ق�سرية. 
كما وتوؤكد �إد�رة �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة �أنها مل تقم باإبر�م �أية عقود توريد طويلة �ملدى بحيث تعتمد يف تعاقد�تها على �لعالقات �لقائمة مع مورديها.

اتفاقية توفير الخدمات 2   11

�أبرمت �ل�سركة �لتابعة �تفاقية توفري �خلدمات مع �سركة مر�فق بتاريخ 1428/03/27هـ )�ملو�فق 2007/04/15م( لغر�س توريد �ملاء و�لكهرباء مل�سنع �ل�سركة �لتابعة �لكائن 
يف مدينة ينبع، وتبلغ مدة �التفاقية 30 �سنة. تتعهد مر�فق مبوجب هذه �التفاقية بتوفري �لكميات من �ملاء و�لكهرباء �ملحددة يف منت �التفاقية )�سمن �مللحقات( و�إر�سال فو�تري 
�سهرية لل�سركة �لتابعة تت�سمن كلفة  تلك �خلدمات بناًء على �لت�سعرية �ملعتمدة من �جلهات �لرقابية �ملخت�سة. وعلى �ل�سركة �لتابعة �ن تعلم مر�فق يف بد�ية كل عام عن �لكميات 

�ملتوقع ��ستهالكها خالل عام نف�سه. 

وردت مطالبة مالية من مر�فق �إلى �ل�سركة �لتابعة مبوجب عدة خطابات كان �أولها بتاريخ 1435/03/13هـ )�ملو�فق 2014/01/14م(، مبجموع )62.210.864( �ثنان و�ستني 
�لتابعة  لل�سركة  �لفعلي  للكهرباء و�ملياه �ملتفق عليها وكميات �ال�ستهالك  ��ستهالك  و�أربعة و�ستني ريال �سعودي متثل فروق بني كميات  �آالف وثمامنائة  مليون ومائتني وع�سرة 
خالل �الأعو�م ما بني 2012م-2014م. وقد تو�سلت �ل�سركة �لتابعة �إلى �تفاق مع مر�فق خلف�س كمية �ال�ستهالك �ملتفق عليها يف منت �التفاقية لالأعو�م �لقادمة كي تتنا�سب 
مع كميات �ال�ستهالك �لفعلي لل�سركة �لتابعة وذلك مبوجب ملحق تعديلي التفاقية توفري �خلدمات �أبرم بتاريخ 1436/11/17هـ )�ملو�فق 2015/09/01م( بحيث يكون ذلك 
�لتعديل �ساري �ملفعول باأثر رجعي بدءً� من يناير 2014م، وبالتايل مت تخفي�س مبلغ �ملطالبة �مل�ستحق عن عام 2014م من )21.846.595( و�حد وع�سرين مليون وثمامنائة 
و�ستة و�أربعني �ألف وخم�سمائة وخم�سة وت�سعني ريال �سعودي �إلى )9.755.484( ت�سعة ماليني و�سبعمائة وخم�سة وخم�سني �ألف و�أربعمائة و�أربعة وثمانني ريال �سعودي و�لذي 
مت �سد�ده من قبل �ل�سركة �لتابعة، يف حني تبقى مبالغ �لفروقات عن �لعامني 2012م و2013م )�أي مبلغ �إجمايل قدره )40.364.269( �أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني 
�ألف ومائتني وت�سعة و�ستني ريال �سعودي( غري مدفوعة. وتعترب �ل�سركة �لتابعة �أن تلك �ملبالغ �الإ�سافية غري متوجب دفعها بحيث �أن عدم ��ستهالكها للكميات �ملتفق عليها ناجت 
عن عدم قيام مر�فق بتوفري �لطاقة �لكهربائية �لالزمة مل�ساريع �لتو�سعة �خلا�سة بال�سركة �لتابعة باالإ�سافة �إلى عدم حتديد موعد ثابت لذلك. وال تز�ل �ملطالبة حاليًا قيد 
�ملناق�سة و�لدر��سة وفقًا لالتفاقية �ملربمة بني �لطرفني. وقد تعهد م�ساهمو �ل�سركة �لتابعة �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف �جلدول رقم 45:"هيكل ملكية �ل�سركاء يف �ل�سركة �لتابعة" من 
هذه �لن�سرة نيابة عن �ل�سركة �لتابعة، كاًل ح�سب ح�سته �حلالية يف ر�أ�س مال �ل�سركة �لتابعة، بتحمل جميع �اللتز�مات �لتي قد تن�ساأ يف �مل�ستقبل عن مطالبات مر�فق �لتي ما 
ز�لت قيد �ملناق�سة و�لدر��سة )و�لبالغ قدرها )40.364.269( �أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني وذلك عن �لعامني 2012م و2013م(. كما تعهد 
�مل�ساهمون �لبائعون �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف �جلدول رقم 28:"ن�سب ملكية �مل�ساهمني �لبائعني قبل وبعد عملية �الكتتاب باالأ�سهم" من هذه �لن�سرة )بالن�سبة مل�ساهمة �ل�سركة يف 
�ل�سركة �لتابعة و�لبالغة 72.5%( نيابة عن �ل�سركة، كاًل ح�سب ح�سته �حلالية يف ر�أ�س مال �ل�سركة، بتحمل جميع �اللتز�مات �لتي قد تن�ساأ يف �مل�ستقبل عن مطالبات مر�فق 

�لتي ما ز�لت قيد �ملناق�سة و�لدر��سة.

وجتدر �الإ�سارة �إلى �أنه مبوجب �أحكام دليل تقدمي �خلدمة �لكهربائية �ملعتمد من قبل هيئة تنظيم �لكهرباء و�الإنتاج �ملزدوج، ال ي�سمح ملقدم خدمة �أن يف�سل �خلدمة �لكهربائية 
بعد تقدمي �مل�ستهلك ل�سكوى �سد مقدم �خلدمة.
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اتفاقيات خدمات الشحن 2   11

قامت �ل�سركة و�سركتها �لتابعة باإبر�م �تفاقيات خدمات �ل�سحن �لتالية:

اتفاقية خدمات الشحن المبرمة من قبل الشركة

جددت �ل�سركة �تفاقية تخلي�س مع �سركة �سلطان حممد �لقحطاين و�أوالده للنقليات بتاريخ 1436/12/17هـ )�ملو�فق 2015/10/01م( حيث تلتزم مبوجبه �سركة �سلطان 
حممد �لقحطاين و�أوالده للنقليات باإنهاء جميع �إجر�ء�ت �لتخلي�س نيابة عن �ل�سركة، وتختلف �أ�سعار نقل �ملنتجات من ميناء جدة مل�سانع �ل�سركة ح�سب نوع �ملنتجات ومو�قع 

�مل�سانع. تبلغ مدة �لعقد �سنة و�حدة، تتجدد تلقائيًا لفرتة مماثلة �إال �إذ� �أخطر �أحد �لطرفني �لطرف �الآخر عن عدم رغبته بالتجديد قبل مدة �سهر من �نتهاء مدة �لعقد.

اتفاقية خدمات الشحن المبرمة من قبل الشركة التابعة

�أبرمت �ل�سركة �لتابعة �تفاقية نقل مع موؤ�س�سة ح�سر غازي �ل�سهلي للنقليات بتاريخ 1435/03/15هـ )�ملو�فق 2014/01/16م( حيث تلتزم مبوجبه موؤ�س�سة ح�سر غازي �ل�سهلي 
للنقليات بتوفري �ساحنات لنقل �أ�سياخ حديد �لت�سليح من م�سنع �ل�سركة �لتابعة للمو�قع �ملختلفة، وتختلف �أ�سعار نقل �ملنتجات ح�سب مو�قع �لتو�سيل. تبلغ مدة �التفاقية �سنتني، 

قابلة للتجديد باتفاق �لطرفني. وال يز�ل �لعمل �ساري مبوجب هذه �التفاقية حيث �تفق �لطرفان على جتديد �لعقد حتى 1437/08/09هـ )�ملو�فق 2016/04/16م(.

تلتزم مبوجبه موؤ�س�سة ريان عبد�لعزيز  بتاريخ 1433/03/28هـ )�ملو�فق 2012/02/20م( حيث  �تفاقية نقل مع موؤ�س�سة ريان عبد�لعزيز �ل�سبحي  �لتابعة  �ل�سركة  �أبرمت 
�ل�سبحي بتوفري �ساحنات لنقل �أ�سياخ حديد �لت�سليح من م�سنع �ل�سركة �لتابعة للمو�قع �ملختلفة، وتختلف �أ�سعار نقل �ملنتجات ح�سب مو�قع �لتو�سيل. تبلغ مدة �التفاقية �سنتني، 

قابلة للتجديد باتفاق �لطرفني. وال يز�ل �لعمل �ساري مبوجب هذه �التفاقية حيث �تفق �لطرفان على جتديد �لعقد حتى 1437/04/30هـ )�ملو�فق 2016/02/19م(.

اتفاقيات التمويل 2   11

قامت �ل�سركة و�سركتها �لتابعة باإبر�م �تفاقيات �لت�سهيالت �الئتمانية �لتالية:

التسهيالت الممنوحة للشركة 1   2   11

اتفاقية قرض ألجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

�أبرمت �ل�سركة �تفاقية قر�س الأجل مع �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي )"�سندوق �لتنمية"( بتاريخ 1434/04/01هـ )�ملو�فق 2013/02/11م( مت مبوجبها تعديل �تفاقية 
�سابقة مع �سندوق �لتنمية ورفع حد �الئتمان من مبلغ )29.000.000( ت�سعة وع�سرون مليون ريال �سعودي �إلى )45.900.000( خم�سة و�أربعني مليون وت�سعمائة �ألف ريال 
�سعودي لغر�س متويل �إقامة م�سنع �ليمامة لالأعمدة يف جنوب جدة. �ملبلغ �ملتبقي �لذي يتوجب على �ل�سركة ت�سديده )16.400.000( �ستة ع�سر مليون و�أربعمائة �ألف ريال 

�سعودي. ويتم ت�سديد مبلغ �لقر�س على �ثني ع�سر )12( ق�سطًا ن�سف �سنوية تدفع تباعًا يف مو�عيد حمددة حتى تاريخ 1442/04/15هـ )�ملو�فق 2020/11/30م(.

وقد قدمت �ل�سركة �ل�سمانات �لتالية مبوجب �تفاقية �لقر�س مع �سندوق �لتنمية:

�سند رهن مت مبوجبه رهن جميع �الأ�سول �حلالية و�مل�ستقبلة �لتي متلكها �ل�سركة وجميع �آالت م�سروع جدة لالأعمدة ل�سالح �سندوق �لتنمية. �

�سند الأمر مقابل كل طلب بال�سحب. �

القيود وااللتزامات:

وجتدر �الإ�سارة باأن �ل�سركة تلتزم مبوجب هذه �التفاقية مبا يلي:

تنفيذ رهونات �إ�سافية على �الأمالك �لتي ي�سملها �سند �لرهن و�ملتعلقة بامل�سروع من وقت �إلى �آخر ح�سب طلب �سندوق �لتنمية. �

�حلفاظ على �ل�سجل �لتجاري و�لرت�خي�س �ل�سناعية �خلا�سة بامل�سروع �سارية �ملفعول. �

عدم �لقيام باأي عمل �أو ن�شاط يتعار�ض مع �أغر��ض �مل�شروع. �

�المتثال ومر�عاة جميع �لقو�نني و�الأنظمة و�لتوجيهات �لتي ت�سدرها �أي جهة �أو هيئة حكومية �أو حمكمة لها والية �الخت�سا�س على �ل�سركة �أو �أمالكها �أو �أ�سولها  �
�ملالية.

�إبالغ �سندوق �لتنمية فورً� وخطيًا باأية حالة من حاالت �لنز�ع و�لدعوى �أو �الإجر�ء�ت �الإد�رية. �

دفع �لزكاة وكافة �لر�سوم و�ل�سر�ئب �حلكومية �لتي تتعلق بامل�سروع.  �

�لتاأمني على �مل�شروع لدى �شركات �لتاأمني طبقًا ملا يرت�شيه �شندوق �لتنمية، ويجب �أن تت�شمن بو�ل�ض �لتاأمني �أو تظهر ب�شروط �لدفع عند �خل�شارة ل�شالح �شندوق  �
�لتنمية.

عدم �إن�ساء �أي رهن �أو حق �أو �ئتمان �أو �أية �أعباء �أخرى على �أي من ممتلكاتها �أو عائد�تها �أو �أ�سولها مما هو مملوك �الآن �أو ما �سيوؤول �إلى ملكيته م�ستقباًل. �

ال يجوز لل�سركة �لقيام بالتايل ما مل يو�فق �سندوق �لتنمية: �

�الندماج �أو �لتوحد مع �أي �سخ�س �أو من�ساأة. �

بيع �أو �إيجار �أو حتويل من كل �أو جزء جوهري من �مل�سروع �أو �أ�سولها �ملالية �سو�ء �ململوك منها حاليا �أو ما �سيوؤول �إلى ملكيتها م�ستقباًل. �
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حتمل كل �أو جزء جوهري من �أ�سول �أو مديونيات �أي �سخ�س �أو من�ساأة. �

عدم �لقيام باأي تغيري�ت جوهرية يف �مل�سروع كما جاء يف و�سفه دون �حل�سول على مو�فقة �سندوق �لتنمية �خلطية. �

�ملحافظة يف جميع �الأوقات على �إد�رة مقبولة لدى �سندوق �لتنمية. �

حاالت اإلخالل:

وتن�س هذه �التفاقية على حاالت تعد بها �ل�سركة يف حالة تق�سري، وهي:

�لتاأخر عن �لوفاء عند �ال�ستحقاق باأي من �ملبلغ �الأ�سلي للقر�س �أو �ل�سند�ت الأمر �أو �أي مبلغ ي�ستحق �لوفاء مبوجب هذه �التفاقية. �

�لف�شل يف تنفيذ ومر�عاة �لأحكام �ملن�شو�ض عليها يف هذه �لعقد �و يف �ل�شند�ت لأمر �أو يف �شند �لرهن، وي�شرتط لعتبار ف�شل �ل�شركة حالة تق�شري �أن ل تقوم  �
�ل�سركة �لتابعة بتاليف �لف�سل خالل ثالثني يوم من �إ�سعاره بطلب مثل هذ� �لتاليف.

ثبوت عدم �سحة �أي ت�سريح �أو �سمان قدمته �ل�سركة مبوجب هذه �التفاقية �أو �ل�سند�ت الأمر �أو �سند �لرهن �أو يف �أي بيان �أو �سهادة تقدم بناء على هذه �التفاقية  �
�أو تلك �لوثائق.

�إذ� حل وفاء �أو ��ستحقاق �الأمو�ل �ملقرت�سة من �أجل �مل�سروع �أو ثمن �سر�ء موؤجل الأية ملكية خا�سة بامل�سروع تكون فيها حاليًا �أو م�ستقباًل هي �مل�سوؤولة �أو �مللتزم  �
�لرئي�سي �أو �لكفيل �أو غري ذلك وت�ستحق �لوفاء �أو ميكن �عتبارها م�ستحقة �لوفاء قبل �لتاريخ �ملحدد ال�ستحقاقها، ومل تدفع مثل هذه �لديون يف تاريخ ��ستحقاقها 

�أو يف نهاية �أي فرتة �سماح حمددة لها

�إذ� كانت �ل�سركة قد: �

قدمت طلبًا �أو و�فقت على تعيني حار�س �أو م�سف لها والأمالكها. �

عجزت �أو �عرتفت كتابيًا بعجزها عن �لوفاء بديونها عند ��ستحقاقها. �

�أجرت تنازاًل عامًا ل�سالح �لد�ئنني. �

�أ�سهرت �إفال�سها �أو �إع�سارها. �

ُعني عليها م�سٍف �أو حار�ٍس. �

قدمت طلبًا �ختياريًا الإ�سهار �إفال�سها. �

توقفت ب�سفة فردية �أو جماعية بح�سب �الأحو�ل عن �ال�ستمر�ر يف كونها �سريكًا �أو مالكًا ح�سبما يكون �حلال دون مو�فقة �سندوق �لتنمية �لتي لن حتجب  �
عنه دون �سبب معقول.

�لتخلي عن �مل�سروع يف �أي وقت �أو عدم بدء �لعمليات �لتجارية للم�سروع قبل تاريخ �لت�سغيل �ملن�سو�س عليه. �

ويف �أي حالة من �حلاالت يجوز ل�سندوق �لتنمية �أن ينهي فورً� �لتز�ماته مبوجب هذه �التفاقية، و�أن يعلن يف �حلال �عتبار �لقر�س �ملقدم م�ستحق �الأد�ء من �ل�سركة، وكذلك 
فاإن جميع �ملبالغ �الأخرى �لتي ت�ستحق على �ل�سركة مبوجب هذه �التفاقية �أو �أي من �التفاقيات �الأخرى �ملتعلقة به تعترب م�ستحقة �الأد�ء فورً� دون �حلاجة �إلى �أي طلب �آخر.

ولقد خاطبت �ل�سركة �سندوق �لتنمية مبوجب �خلطاب �ملوؤرخ يف 1435/08/07هـ )�ملو�فق 2014/06/05م(، وح�سلت منه بتاريخ 1435/08/20هـ )�ملو�فق 2014/06/18م( 
على مو�فقته على عدم �عتبار عملية �الكتتاب مبثابة خرق لبنود �تفاقية �لقر�س �ملربمة بني �لطرفني.

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني

�أبرمت �ل�سركة �تفاقية ت�سهيالت �ئتمانية مع �لبنك �لعربي �لوطني بتاريخ 1435/08/04هـ )�ملو�فق 2014/06/02م( �ملعدلة بناًء على �إقر�ر بتجديد وزيادة وتعديل �لت�سهيالت 
�الئتمانية بتاريخ 1436/05/13هـ )�ملو�فق 2015/03/04م( مببلغ �إجمايل �أق�ساه )680.000.000( �ستمائة وثمانني مليون ريال �سعودي لغر�س متويل �لعمليات �لت�سغيلية 

لل�سركة تنتهي يف 1437/05/19هـ )�ملو�فق 2016/02/28م( وتنوي �ل�سركة جتديد هذه �التفاقية، وتنق�سم �لت�سهيالت �الئتمانية �ملمنوحة من �لبنك كالتايل:

ت�سهيالت �ل�سحب على �ملك�سوف بحد �أق�سى )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي. �

ت�سهيالت فتح و�إعادة متويل خطابات �العتماد �مل�ستندي بالتورق بحد �أق�سى )500.000.000( خم�سمائة مليون ريال �سعودي. �

ت�سهيالت متويل بالتورق دو�رة ق�سرية �الأجل بحد �أق�سى )125.000.000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي متاحة لغر�س متويل ر�أ�س �ملال �لعامل  �
لل�سركة ومتويل �أرباح �ل�سركاء.

ت�سهيالت �سند�ت و�سمانات �إ�سالمية دو�رة بحد �أق�سى )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي. �

ت�سهيالت �سند�ت و�سمانات �إ�سالمية دو�رة بحد �أق�سى )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي. �

ت�سهيالت متويل بالتورق حمددة �ملدة بحد �أق�سى )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي. �

وقد قدمت �ل�سركة �ل�سمانات �لتالية مبوجب �تفاقية �لت�سهيالت مع �لبنك �لعربي �لوطني:

�سند الأمر مقدم من قبل �ل�سركة مببلغ )680.000.000( �ستمائة وثمانون مليون ريال �سعودي. �

تعهد مقدم من قبل �ل�سركة باإيد�ع ما ال يقل عن 50% من عائد�ت بيع �ل�سركة يف ح�سابها لدى �لبنك. �
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القيود وااللتزامات:

وجتدر �الإ�سارة باأن �ل�سركة تلتزم �سمن هذه �التفاقية على عدم �لقيام باأي �إجر�ء �أو ترتيب �أي رهن على �أ�سولها �لثابتة و�ملنقولة �حلالية و�مل�ستقبلية – غري �ملرهونة للبنك – 
ل�سالح �أي طرف ثالث دون �حل�سول على �ملو�فقة �خلطية �مل�سبقة من �لبنك.

حاالت اإلخالل:

وتن�س هذه �التفاقية على حاالت يعد �لقيام بها �إخالال بالعقد يرتتب على حدوث �أي منها حق �لبنك يف �إلغاء �أو تعديل �لت�سهيالت �أو �تخاذ �أي �إجر�ء �آخر ن�ست عليه �التفاقية 
مثل �إجر�ء �ملقا�سة على ح�ساب �ل�سركة لدى �لبنك، وهذه �حلاالت هي:

تخلف �ل�سركة عن �سد�د �أي مبلغ متوجب �لدفع للبنك وفقا الأحكام هذه �التفاقية. �

�إخالل �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات بتنفيذ �لتز�ماتهم مبوجب هذه �التفاقية �أو مبوجب �أي م�ستند �سمانات يكون �أي منهم طرفًا فيه وعدم ت�سحيحه  �
خالل ثالثة �أيام.

عدم �سحة �أو دقة �أي �سمان �أو �إقر�ر قدمته �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات. �

وجود �أي مديونية لل�سركة و�جبة �لدفع �أو قابلة العتبارها و�جبة �لدفع قبل تاريخ ��ستحقاقها �ملحدد �أو عدم دفعها عند ��ستحقاقها. �

��ستيالء �أي د�ئن لل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات على كل �أو بع�س �أعمال �أو �أ�سول �أو ممتلكات �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات. �

تقدمي الئحة �أو مبا�سرة �إجر�ء الإ�سهار �إفال�س �أو �إع�سار �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات. �

توقف �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات عن �أي جزء جوهري من �الأعمال �لتجارية. �

توقف �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات عن �سد�د �لديون للد�ئنني. �

وفاة �أو فقد�ن �أهلية مقدمي �ل�سمانات �أو �إلغائهم الأي �لتز�م �سمن هذه �التفاقية. �

عدم منح �أي تفوي�سات لل�سركة الإبر�م هذه �التفاقية �أو مت تعديل هذه �لتفوي�سات �أو �أ�سبحت غري �سارية. �

�سدور �أي قانون �أو نظام �أو �أمر �أو تعديل �أي قانون �أو نظام �أو �أمر يعفي �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات من تنفيذ �لتز�ماتهم مبوجب هذه �التفاقية. �

�أي حالة تقع ويعتقد �لبنك باأن لها تاأثريً� جوهريًا �سلبيًا على �الأعمال �لتجارية �أو �لو�سع �ملادي �أو م�ستقبل �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات، �أو على قدرتهم  �
على تنفيذ �لتز�ماتهم مبوجب هذه �التفاقية.

ف�سل �أي من �ل�سركات �لتابعة لل�سركة �أو تلك �لتي لل�سركة ح�سة فيها يف �سد�د كل �أو جزء من مديونيتها �سو�ء كانت م�ستحقة للبنك �أو للغري. �

كما قد يقوم �لبنك باإلغاء �التفاقية مبح�س �ختياره و�إلز�م �ل�سركة بدفع جميع �ملبالغ �مل�ستحقة حااًل.

)�ملو�فق  1435/06/20هـ  بتاريخ  منه  وح�سلت  2014/03/25م(،  )�ملو�فق  1435/05/24هـ  يف  �ملوؤرخ  �خلطاب  مبوجب  �لوطني  �لعربي  �لبنك  �ل�سركة  خاطبت  ولقد 
2014/04/20م( على عدم �ملمانعة على عملية �الكتتاب.

اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي

 )434.023.000( �أق�ساه  �إجمايل  مببلغ  2015/08/24م(  )�ملو�فق  1436/11/09هـ  بتاريخ  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  مع  م�سرفية  ت�سهيالت  �تفاقية  �ل�سركة  �أبرمت 
�ألف ريال �سعودي لغر�س متويل �لعمليات �لت�سغيلية لل�سركة ومتويل تو�سعة م�سنع �ليمامة لالأنابيب يف �لدمام تنتهي بتاريخ  �أربعمائة و�أربعة وثالثني مليون وثالثة وع�سرين 

1437/09/25هـ )�ملو�فق 2016/06/30م(. وتنق�سم �لت�سهيالت �مل�سرفية �ملمنوحة من �لبنك كالتايل:

ت�سهيالت عامة متعددة �الأغر��س بحد �أق�سى )425.000.000( �أربعمائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي. �

�ملتبقي  � �لر�سيد  �ألف ريال )وهو ميثل  ت�سعة ماليني وثالثة وع�سرين  �أق�سى )9.023.000(  �لدمام بحد  �ليمامة لالأنابيب يف  تو�سعة م�سنع  لتمويل  ت�سهيالت 
)�ملو�فق  1436/12/17هـ  يف  تنتهي  2013/02/17م(  )�ملو�فق  1434/04/07هـ  بتاريخ  مربمة  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  مع  �سابقة  ت�سهيالت  �تفاقية  من 

2015/09/30م(.

وقد قدمت �ل�سركة �ل�سمانات �لتالية مبوجب �تفاقية �لت�سهيالت مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي:

�سند الأمر م�ستحق عند �لطلب مقدم من قبل �ل�سركة مببلغ )434.023.000( �أربعمائة و�أربعة وثالثني مليون وثالثة وع�سرين �ألف ريال �سعودي. �

تعيني �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي كم�ستفيد �أول يف وثيقة �لتاأمني عند �كتمال م�سنع �ليمامة لالأنابيب يف �لدمام. �

القيود وااللتزامات:

�القرت��س  ن�سبة  تزيد  ال  و�أن  �لبنك،  من  �مل�سبقة  �ملو�فقة  على  �حل�سول  دون  لالأرباح  توزيع  باأي  �لقيام  عدم  على  �التفاقية  هذه  �سمن  تلتزم  �ل�سركة  باأن  �الإ�سارة  وجتدر 
)leverage( خالل مدة �التفاقية عن x2.5، كما تلتزم �ل�سركة باأن تقدم قو�ئمها �ملالية خالل 120 يوم من نهاية �ل�سنة �ملالية، و�أن تقدم �لتقارير �ملالية �لتي مت مر�جعتها 

خالل 30 يوم من نهاية كل ربع �سنة.

كما تن�س هذه �التفاقية على حق �لبنك يف �إلغاء �التفاقية مبح�س �ختياره و�إلز�م �ل�سركة بدفع جميع �ملبالغ �مل�ستحقة حااًل.
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)�ملو�فق  1435/05/26هـ  بتاريخ  منه  وح�سلت  2014/03/25م(،  )�ملو�فق  1435/05/24هـ  يف  �ملوؤرخ  �خلطاب  مبوجب  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  �ل�سركة  خاطبت  ولقد 
2014/03/27م( على عدم ممانعة على عملية �الكتتاب.

اتفاقية تسهيالت مصرفية مع شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

�أبرمت �ل�سركة �تفاقية ت�سهيالت م�سرفية مع �سركة �لر�جحي �مل�سرفية لال�ستثمار بتاريخ 1436/05/24هـ )�ملو�فق 2015/03/15م( مببلغ �إجمايل �أق�ساه )200.000.000( 
مائتا مليون ريال �سعودي لغر�س متويل ر�أ�س �ملال �لعامل متاحة ملدة �ستة )6( �أ�سهر. هذه �التفاقية قيد �لتجديد وال يز�ل �لعمل جاري مبوجبها.

وقد قدمت �ل�سركة �ل�سمانات �لتالية مبوجب �تفاقية �لت�سهيالت مع �سركة �لر�جحي �مل�سرفية لال�ستثمار:

�سند الأمر يغطي جميع �اللتز�مات، وتوقيع �سند الأمر عند تنفيذ كل عملية �سحب. �

دفع مقدم من �لثمن بن�سبة 0.10% من قيمة كل عقد م�ساركة ولي�س من مبلغ �لت�سهيالت �الإجمايل، تخ�سم من ح�سابها عند تنفيذ �لعقد. �

�إيد�ع ماال يقل عن 20% من عائد�ت مبيعات �ل�سركة لدى ح�سابها يف �لبنك. �

القيود وااللتزامات:

وجتدر �الإ�سارة باأن �ل�سركة تلتزم �سمن هذه �التفاقية بت�سديد جميع �اللتز�مات �ملالية و�مل�سروفات يف مو�عيد ��ستحقاقها ودون �إ�سعار من �لبنك، وتوقيع �سند الأمر لكل خط 
متويل ولكل ق�سط على حده يف تاريخ ��ستحقاقه، كما تلتزم باإخطار �لبنك باأي �أخطاء تعتقد بوجودها يف �أي ك�سف ح�ساب �أو �إ�سعار�ت خالل 15 يوم من تاريخ �إتاحة �لك�سف 

�أو �الإ�سعار.

حاالت اإلخالل:

وتن�س هذه �التفاقية على �إمكانية قيام �لبنك يف �أي وقت باإلغاء �التفاقية مبح�س �ختياره و�إلز�م �ل�سركة بدفع جميع �ملبالغ �مل�ستحقة حااًل، كما تن�س هذه �التفاقية على حاالت 
يعد �لقيام بها �إخالال بالعقد يرتتب على حدوث �أي منها حق �لبنك يف �إلغاء �أو تعديل �لت�سهيالت �أو �تخاذ �أي �إجر�ء �آخر ن�ست عليه �التفاقية، وهذه �حلاالت هي:

تخلف �ل�سركة عن �سد�د �أي مبلغ متوجب �لدفع للبنك وفقًا الأحكام هذه �التفاقية. �

�إخالل �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات بتنفيذ �لتز�ماتهم مبوجب هذه �التفاقية �أو مبوجب �أي م�ستند �سمانات يكون �أي منهم طرفًا فيه. �

تقدمي الئحة �أو مبا�سرة �إجر�ء الإ�سهار �إفال�س �أو �إع�سار �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات. �

�ملعار�سة يف قبول �أو �سد�د �أي ورقة جتارية. �

بطالن �أو عدم نفاذ �أو عدم �سريان �أي كفالة �أو رهن �أو �سمان. �

ثبوت عدم �سحة تعهد�ت �لو�سع �ملايل �لتي وردت يف هذه �التفاقية �أو �أي �تفاقية �أخرى متفرعة عنها. �

ف�سل �ل�سركة �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة لل�سركة يف �سد�د كل �أو جزء من مديونيتها �سو�ًء كانت م�ستحقة للبنك �أو للغري. �

وي�سبح كامل �ملبلغ و�جب �لدفع حااًل يف حال وقوع �أي �إخالل من قبل �ل�سركة.

ولقد خاطبت �ل�سركة �سركة �لر�جحي �مل�سرفية لال�ستثمار مبوجب �خلطاب �ملوؤرخ يف 1435/05/24هـ )�ملو�فق 2014/03/25م(، وح�سلت منها بتاريخ 1435/05/25هـ 
)�ملو�فق 2014/03/26م( على عدم ممانعة على عملية �الكتتاب.

التسهيالت الممنوحة للشركة التابعة 2   2   11

اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك العربي الوطني

�أبرمت �ل�سركة �لتابعة �تفاقية ت�سهيالت �ئتمانية مع �لبنك �لعربي �لوطني بتاريخ 1435/08/04هـ )�ملو�فق 2014/06/02م( �ملعدلة بناًء على �إقر�ر بتجديد وتعديل �لت�سهيالت 
�الئتمانية بتاريخ 1436/05/13هـ )�ملو�فق 2015/03/04م( مببلغ �إجمايل �أق�ساه )555.000.000( خم�سمائة وخم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي لغر�س متويل �الأعمال 
�لت�سغيلية لل�سركة �لتابعة تنتهي يف 1437/05/19هـ )�ملو�فق 2016/02/28م( وتنوي �ل�سركة جتديد هذه �التفاقية، وتنق�سم �لت�سهيالت �الئتمانية �ملمنوحة من �لبنك كالتايل:

�  )550.000.000( �أق�سى  بحد  �لدفع  و�سمانات  �لقائمة  �لدو�رة  و�لقرو�س  �العتماد�ت  متويل  وقرو�س  مبوجبها  �مل�سحوبة  و�لكمبياالت  �مل�ستندية  �العتماد�ت 
خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي.

ت�سهيل جاري مدين بحد �أق�سى )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي. �

وقد قدمت �ل�سركة �لتابعة و�ل�سركة �ل�سمانات �لتالية مبوجب �تفاقية �لت�سهيالت مع �لبنك �لعربي �لوطني:

�سند الأمر مقدم من قبل �ل�سركة �لتابعة مببلغ )555.000.000( خم�سمائة وخم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي. �
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القيود وااللتزامات:

وجتدر �الإ�سارة باأن �ل�سركة �لتابعة تلتزم مبوجب هذه �التفاقية مبا يلي:

تزويد �لبنك خالل مدة ال تتجاوز 120 يوم بعد نهاية كل �سنة بن�سخة من �لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة و�أي معلومات مالية يطلبها �لبنك. �

 �إخطار �لبنك فور حدوث �أي حالة �إخالل �أو حالة �إخالل حمتملة. �

 �ملحافظة على �لو�سع �ملايل و�الإد�ري و�لقانوين وعلى ملكية �ملن�ساأة وعدم تغيري ن�ساطها كما هو يف تاريخ هذه �التفاقية. �

 �أن حتتل �لتز�ماتها مبوجب هذه �التفاقية يف جميع �الأوقات ومن جميع �جلو�نب مرتبة م�ساوية لكافة �لتز�ماتها �الأخرى �حلالية و�مل�ستقبلية. �

 عدم �ل�سماح باإ�سد�ر �أو �ملو�فقة على �إ�سد�ر �أ�سهم �أو ح�س�س جديدة �أو منح خيار�ت �أو �سمانات �أو حق �الكتتاب يف �أي �أ�سهم �إ�سافية يف ر�أ�س مال �ل�سركة �لتابعة  �
الأي �سخ�س �إال مل�ساهم �أو �سريك حايل يف �ل�سركة �لتابعة.

 �ملحافظة على �لتفوي�سات �ملمنوحة مبوجب هذه �التفاقية. �

 عدم �الندماج مع �أي هيئة �أخرى �أو �تخاذ �أي تد�بري باجتاه حل �ل�سركة �لتابعة. �

 عدم بيع �أو تاأجري �أو �لتنازل عن �أو حتويل كل �أو جزء من �الأعمال �لتجارية و�الأ�سول �لتابعة لل�سركة �لتابعة �إال �إذ� كانت يف نطاق �لعمل �لتجاري �ملعتاد. �

 عدم �إن�ساء �أو حماولة �إن�ساء �أو �ل�سماح باإن�ساء �أعباء على جميع �أ�سولها �أو �أي جزء منها غري �مل�سموح بها يف نطاق �لعمل �لتجاري �ملعتاد. �

 عدم �ل�سمان بطريقة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة عن �أي خ�سارة �و �أ�سر�ر �إال �إذ� كانت يف نطاق �لعمل �لتجاري �ملعتاد. �

عدم �إن�ساء �أو �متالك �أي �سركة تابعة �أو �ال�ستثمار يف �أي �سركة �أخرى. �

عدم �لقيام باأي �إجر�ء �أو ترتيب �أي رهن على �أ�سولها �حلالية و�مل�ستقبلية دون �حل�سول على �ملو�فقة �خلطية �مل�سبقة من �لبنك. �

حاالت اإلخالل:

وتن�س هذه �التفاقية على حاالت يعد �لقيام بها �إخالاًل بالعقد يرتتب على حدوث �أي منها حق �لبنك يف �إلغاء �أو تعديل �لت�سهيالت �أو �تخاذ �أي �إجر�ء �آخر ن�ست عليه �التفاقية، 
وهذه �حلاالت هي:

تخلف �ل�سركة �لتابعة عن �سد�د �أي مبلغ متوجب �لدفع للبنك وفقًا الأحكام هذه �التفاقية. �

�إخالل �ل�سركة �لتابعة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات بتنفيذ �لتز�ماتهم مبوجب هذه �التفاقية �أو مبوجب �أي م�ستند �سمانات يكون �أي منهم طرفًا فيه. �

عدم �سحة �أو دقة �أي �سمان �أو �إقر�ر قدمته �ل�سركة �لتابعة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات. �

وجود �أي مديونية لل�سركة �لتابعة و�جبة �لدفع �أو قابلة العتبارها و�جبة �لدفع قبل تاريخ ��ستحقاقها �ملحدد �أو عدم دفعها عند ��ستحقاقها. �

��ستيالء �أي د�ئن لل�سركة �لتابعة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات على كل �أو بع�س �أعمال �أو �أ�سول �أو ممتلكات �ل�سركة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات. �

تقدمي الئحة �أو مبا�سرة �إجر�ء الإ�سهار �إفال�س �أو �إع�سار �ل�سركة �لتابعة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات. �

توقف �ل�سركة �لتابعة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات عن �أي جزء جوهري من �الأعمال �لتجارية. �

توقف �ل�سركة �لتابعة �أو �أي من مقدمي �ل�سمانات عن �سد�د �لديون للد�ئنني. �

وفاة �أو فقد�ن �أهلية مقدمي �ل�سمانات �أو �إلغائهم الأي �لتز�م �سمن هذه �التفاقية. �

كما قد يقوم �لبنك باإلغاء �التفاقية مبح�س �ختياره و�إلز�م �ل�سركة �لتابعة بدفع جميع �ملبالغ �مل�ستحقة حااًل.

ولقد خاطبت �ل�سركة �لتابعة �لبنك �لعربي �لوطني مبوجب �خلطاب �ملوؤرخ يف 1435/05/29هـ )�ملو�فق 2014/03/30م(، وح�سلت منه بتاريخ 1435/06/20هـ )�ملو�فق 
2014/04/20م( على عدم ممانعة على حتول كيان �ل�سركة �لتابعة من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إلى �سركة م�ساهمة مقفلة.

اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي

�أبرمت �ل�سركة �لتابعة �تفاقية ت�سهيالت م�سرفية مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي بتاريخ 1436/10/25هـ )�ملو�فق 2015/08/10م(، مببلغ �إجمايل �أق�ساه )275.000.000( 
مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي لتقدمي ت�سهيالت عامة متعددة �الأغر��س تنتهي بتاريخ 1437/09/25هـ )�ملو�فق 2016/06/30م(. وتنق�سم �لت�سهيالت �مل�سرفية 

�ملمنوحة من �لبنك كالتايل:

ت�سهيالت �سحب على �ملك�سوف و/�أو قرو�س ق�سرية �الأجل بحد �أق�سى )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي. �

ت�سهيالت عامة متعددة �الأغر��س بحد �أق�سى )250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي. �

وقد قدمت �ل�سركة �لتابعة �ل�سمانات �لتالية مبوجب �تفاقية �لت�سهيالت مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي:

�سند الأمر م�ستحق عند �لطلب مقدم من قبل �ل�سركة �لتابعة مببلغ )275.000.000( مائتان وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي. �

خطاب طماأنة مقدم من �ل�سركة باحلفاظ على ن�سبة ملكيتها يف �ل�سركة �لتابعة. �
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القيود وااللتزامات:

وجتدر �الإ�سارة باأن �ل�سركة �لتابعة تلتزم �سمن هذه �التفاقية باأن تقدم تقارير �ملحا�سبة �ملالية خالل 120 يوم من نهاية �ل�سنة �ملالية، و�أن تقدم �لتقارير �ملالية �لتي مت مر�جعتها 
خالل 30 يوم من نهاية كل ربع �سنة. كما تلتزم �ل�سركة �لتابعة باحل�سول على مو�فقة �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي �مل�سبقة قبل �أي تغيري يف ن�سبة ملكية �ل�سركة يف �ل�سركة �لتابعة 

و�لبالغة %72.5.

وتن�س هذه �التفاقية على حق �لبنك يف �إلغاء �التفاقية مبح�س �ختياره و�إلز�م �ل�سركة �لتابعة بدفع جميع �ملبالغ �مل�ستحقة حااًل.

اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي لالستثمار

�أبرمت �ل�سركة �لتابعة �تفاقية ت�سهيالت �ئتمانية مع �لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار بتاريخ 1436/08/15هـ )�ملو�فق 2015/06/02م( مببلغ �إجمايل قدره )100.000.000( مائة 
مليون ريال تنتهي يف 1437/05/21هـ )�ملو�فق 2016/03/31م(، وتنق�سم �لت�سهيالت �الئتمانية �ملمنوحة من �لبنك كالتايل، على �أال يتجاوز �إجمايل �ملبالغ �لقائمة حتت �أي 

منها )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي يف �أي وقت:

قرو�س ق�سرية �الأجل الإعادة متويل خطابات �العتماد�ت �مل�ستندية بحد �أق�سى )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي. �

قرو�س ق�سرية �الأجل بحد �أق�سى )10.000.000( ع�سرة ريال �سعودي. �

خطابات �سمان الإ�سد�ر �سمانات مالحية ل�سالح م�ستفيدين مقبولني للبنك بحد �أق�سى )25.000.000( خم�سة وع�سرين مليون ريال �سعودي. �

وقد قدمت �ل�سركة �لتابعة �ل�سمانات �لتالية مبوجب �تفاقية �لت�سهيالت مع �لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار: 

�سند الأمر مقدم من �ل�سركة �لتابعة بقيمة )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي. �

القيود وااللتزامات:

وجتدر �الإ�سارة باأن �ل�سركة �لتابعة تلتزم مبوجب هذه �التفاقية مبا يلي:

�أال تقل ن�سبة جمموع �الأ�سول �ملتد�ولة �إلى �سايف �خل�سوم �ملتد�ولة للمقرت�س عن )1:1( �

�أال تتعدى ن�سبة جمموع �ملطلوبات �إلى �سايف �لقيمة �مللمو�سة للمقرت�س عن )2:1(. �

�أن حتتفظ ب�شايف قيمة ملمو�شة ل تقل عن )375.000.000( ثالثمائة وخم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي. �

عدم تغيري هيكل ملكية �ل�سركة �لتابعة قبل �حل�سول على �ملو�فقة �خلطية �مل�سبقة من �لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار. �

تزويد �لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار بقو�ئمها �ملالية �لن�سف �سنوية غري �ملدققة. �

�أن يكون �لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار على قدم �مل�سو�ة مع بقية �لبنوك �الأخرى �لد�ئنة لل�سركة �لتابعة )با�ستثناء �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي( فيما يتعلق  �
بال�سمانات �ملفرو�سة على �ل�سركة �لتابعة من قبل تلك �لبنوك.

تقدمي �أدلة مقبولة للبنك �ل�سعودي لال�ستثمار �أنه مت �الإفر�ج عن جميع �ل�سمانات �ل�سخ�سية و/�أو �العتبارية �لتنا�سبية �ملفرو�سة على �ل�سركة �لتابعة من جميع  �
�ل�سعودي لال�ستثمار �سمانات  للبنك  تقدم  �أن  �لتابعة  �ل�سركة  و�إال فيجب على  �التفاقية  تاريخ  �أ�سهر من  �أق�ساها ثالثة  لها خالل مدة  �لد�ئنة  �الأخرى  �لبنوك 

�سخ�سية/�عتبارية تنا�سبية من جميع �ل�سركاء يف �ل�سركة �لتابعة.

�ل�سماح باإعالن/توزيع �أرباح على �ل�سركاء وذلك فقط يف حال �اللتز�م بجميع �لتعهد�ت �ملالية �الأخرى �ملذكورة يف هذه �التفاقية وجميع تعهد�ت �سندوق �لتنمية  �
�ل�سناعية �ل�سعودي.

وميثل �جلدول �لتايل �إجمايل مبلغ �لت�سهيالت و�ال�ستخد�م لكل من �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة لها كما يف 2015/09/30م:

جدول 146: اإجمايل مبلغ الت�ضهيالت وال�ضتخدام لكل من ال�ضركة وال�ضركة التابعة كما يف 2015/09/30م
اإجمايل ال�ضتخدام )األف ريال( اإجمايل مبلغ الت�ضهيالت )األف ريال( ال�ضركة البنك

212.800 680.000 �ل�سركة �لبنك �لعربي �لوطني

108.328 555.000 �ل�سركة �لتابعة

83.500 434.023 �ل�سركة �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

0 275.000 �ل�سركة �لتابعة

5.441 200.000 �ل�سركة �سركة �لر�جحي �مل�سرفية لال�ستثمار

16.400 45.900 �ل�سركة �سندوق �لتنمية

0 100.000 �ل�سركة �لتابعة �لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار

426.469 2.023.458.000 - املجموع

�مل�سدر: �ل�سركة
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العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة   1   11

�سوف تلتزم �ل�سركة باأن تكون جميع �لعقود و�لتعامالت �لتي جتري فيما بينها وبني موظفيها، ومديريها، و�مل�ساهمني فيها، �أو �أي من �ل�سركات �لتابعة لهم �أو �ل�سركة �لتابعة 
مبو�فقة �أغلبية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة، مبا يف ذلك �أغلبية �الأع�ساء �مل�ستقلني و�الأع�ساء �لذين ال ميلكون م�سلحة يف مو�سوع �لت�سويت. و�سوف ميتنع �الأع�ساء �لذين ميلكون 

م�سلحة يف �لعقود و�لتعامالت �ملذكورة عن �لت�سويت على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بها يف جمل�س �الإد�رة.

تقوم �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة بالتعاقد ب�سكل دوري مع �سركائها لبيع منتجاتها عن طريق �أو�مر �سر�ء. وقد بلغ حجم مبيعات �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة الأطر�ف ذ�ت عالقة، خالل 
عام 2013م )868( ثمامنائة وثمانية و�ستني مليون ريال �سعودي، وخالل عام 2014م )892( ثمامنائة و�ثنني وت�سعني مليون ريال �سعودي، وخالل عام 2015م )926( ت�سعمائة 
و�ستة وع�سرين مليون ريال �سعودي، ومتثل تلك �لتعامالت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة ن�سبة 46.3% من �إير�د�ت �ل�سركة للعام 2013م، و48% للعام 2014م و45.9% للعام 2015م 

كما ذكر يف �لق�سم رقم  2-1-10 "�عتماد �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة ب�سورة جوهرية على معامالت قائمة مع �أطر�ف ذ�ت �لعالقة" من هذه �لن�سرة. 

كما �أبرمت �ل�سركة �تفاقية �إطار للتعامالت مع �سركة م�سدر ملو�د �لبناء بتاريخ 1436/03/10هـ )�ملو�فق 2015/01/01م( لتقدمي خدمات جتارية وبيع منتجات، و�تفاقيتني 
�أم �لقرى يف مكة �ملكرمة، وهي  مع �سركة �ملهيدب للمقاوالت بتاريخ 1436/05/14هـ )�ملو�فق 2015/03/05م( للقيام باأعمال �لهياكل �لفر�غية يف م�ساريع كليات جامعة 
�لكهربائية  �الأعمال  �ل�سعودية خلدمات  �ل�سركة  �تفاقيتني مع  �إلى  باالإ�سافة  و�أوالده(،  �ملهيدب  �ل�سركة )�سركة عبد�لقادر  �لرئي�سيني يف  �مل�ساهمني  �سركتني مملوكتني الأحد 
و�مليكانيكية بتاريخ 1434/12/02هـ )�ملو�فق 2013/10/07م( لتوريد �الأبر�ج �لكهربائية �لالزمة مل�ساريعها، وهي �سركة مملوكة الأحد �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف �ل�سركة )�سركة 
ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده(. وقد و�فق جمل�س �الإد�رة على هذه �التفاقيات بتاريخ 1436/08/09هـ )�ملو�فق 2015/05/27م(، كما و�فقت �جلمعية �لعامة لل�سركة على 
هذه �التفاقيات بتاريخ 1437/03/16هـ )�ملو�فق 2015/12/27م( )للمزيد من �ملعلومات عن �التفاقية مع �سركة م�سدر ملو�د �لبناء و�التفاقيتني �ملربمة مع �سركة �ملهيدب 

للمقاوالت و�التفاقيتني �ملربمة مع �ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال �لكهربائية و�مليكانيكية، ف�ساًل ر�جع �لق�سم رقم  11-6-2 "عقود �لبيع مع �لعمالء" من هذه �لن�سرة(. 

وتوؤكد �ل�سركة ويقر �أع�ساء جمل�س �إد�رتها �أن جميع �لتعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت عالقة، مبا يف ذلك ت�سعري �أي عقود، قد متت ب�سكل نظامي وقانوين وعلى �أ�س�س جتارية مالئمة 
وعادلة كالتي تتم مع �الأطر�ف �الأخرى من �لغري، و�أنها ال توؤثر باأي �سكل من �الأ�سكال �سلبيًا على �أعمال و�إير�د�ت �ل�سركة ومل يح�سل �أي من هذه �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة على 

�أية معاملة تف�سيلية يف هذ� �ل�سدد.

وفيما يلي تفا�سيل �لتعامالت �لتي متت بني �ل�سركة و�الأطر�ف ذ�ت �لعالقة و�لتي مت عر�سها و�ملو�فقة عليها يف �جلمعية �لعامة �لتي �نعقدت بتاريخ 1435/04/03هـ )�ملو�فق 
2014/02/03م( عن عام 2013م وبتاريخ 1436/02/24هـ )�ملو�فق 2014/12/16م( عن عام 2014م وبتاريخ 1437/03/16هـ )�ملو�فق 2015/12/27م( عن عام 2015م. 
ومن �جلدير بالذكر �أنه �سيتم عر�س كافة �لتعامالت بني �ل�سركة و�الأطر�ف ذ�ت �لعالقة للمو�فقة عليها ب�سكل �سنوي يف �جلمعيات �لعامة �لعادية ح�سب متطلبات �لفقرة )�أ( 

من �ملادة )18( من الئحة حوكمة �ل�سركات �ملقابلة للمادة )69( من نظام �ل�سركات �حلايل.

جدول 147: تفا�ضيل التعامالت بني ال�ضركة والأطراف ذات العالقة

وحدة الأعمالالأطراف ذوي العالقة
عدد اأوامر ال�ضراء

قيمة اإجمايل عدد اأوامر ال�ضراء )األف 
ريال �ضعودي(

قيمة اأوامر ال�ضراء كن�ضبة مئوية من 
اإجمايل مبيعات الوحدة 

2015م2014م2013م2015م2014م2013م2015م2014م2013م

�سركة عبد�لقادر �ملهيدب و�أوالده و�سركة 
م�سدر ملو�د �لبناء �لتابعة لها

31%31%28%3290101289.749346.123342.937�ل�سركة �لتابعة

وحدة �أعمال 
�الأنابيب

40740234748.88639.69028.303%11%8%6

�سركة ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد و�أوالده 
و�ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �الأعمال 

�لكهربائية و�مليكانيكية �لتابعة لها

7%8%11%103736977.76491.32982.980�ل�سركة �لتابعة

وحدة �أعمال 
�الأنابيب

681201276.88411.02914.062%2%2%3

وحدة �أعمال جمموعة �ملهنا للحديد
�الأنابيب

1398814748.06342.55344.273%10%9%10

وحدة �أعمال �سركة �ملهنا �لتجارية
�الأنابيب

33269711.4478.74516.637%2%2%3.7

32%30%29%416689299.014334.837361.284�ل�سركة �لتابعة�سركة �لفوز�ن ملو�د �لبناء

وحدة �أعمال 
�الأنابيب

19935730413.41721.59818.266%3%4%4

وحدة �أعمال 
�الأبر�ج 

�لكهربائية

666121.303161.450152.920%95%84%68

0.08%--851--5--�ل�سركة �لتابعة�سركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

�مل�سدر: �ل�سركة

ويت�سمن �جلدول �أعاله كافة �لتعامالت �لتي متت بني �ل�سركة و�الأطر�ف ذ�ت �لعالقة كما يف 2013م و2014م و2015م.
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كما توؤكد �ل�سركة و�أع�ساء جمل�س �إد�رتها وم�ساهميها تقيدهم وعزمهم على �لتقيد م�ستقباًل باملادتني )69( و)70( من نظام �ل�سركات �حلايل �ل�سادر عن وز�رة �لتجارة 
و�ل�سناعة وبتعليمات �ملادة )18( من الئحة حوكمة �ل�سركات �ل�سادرة عن �لهيئة، فيما يتعلق بالعقود مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة، كما يلي:

يتم �لت�سويت على جميع �لعقود مع �أع�ساء جمل�س �الإد�رة يف �جلمعية �لعامة �لعادية. �

يوؤكد �مل�ساهمون �حلاليون بعدم مناف�سة �أعمال �ل�سركة، و�أن �لتعامل مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة يتم بناء على �أ�س�س جتارية. �

فيما عد� ما ذكر �أعاله، ال يوجد حتى تاريخ هذه �لن�سرة �أية تعامالت جتارية مع �أي من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو مديريها �لتنفيذيني �أو م�ساهميها �أو �أي من  �
�أقاربهم ممن لديهم م�سلحة من �أي نوع مبا�سرة �أو غري مبا�سرة يف تلك �لتعامالت، و�إ�سافة �إلى ذلك، ال توجد �أية �سالحيات تعطي �أيا منهم حقًا للت�سويت على 

تلك �لتعامالت.

العقارات المملوكة للشركة  11   11

متتلك �ل�سركة �أر�س رقم )6( يف حي �خلمرة بجدة حيث يقع م�سنعي �الأعمدة �حلديدية و�الأبر�ج �لكهربائية �خلا�سني بال�سركة. وتبلغ قيمتها �لدفرتية )10.777.630( ع�سرة 
ماليني و�سبعمائة و�سبعة و�سبعني �ألف و�ستمائة وثالثني ريال �سعودي. وقد مت رهن �الأر�س ل�سالح �سندوق �لتنمية مقابل قر�س تو�سعة م�سنع �الأعمدة مببلغ )16.900.000( 

�شتة ع�شر مليون وت�شعمائة �ألف ريال �شعودي ي�شدد باأق�شاط ن�شف �شنوية.

العقارات المستأجرة من الشركة  12   11

�أبرمت �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة عدد من عقود �اليجار �خلا�سة مب�سانعها ومبقرها �لرئي�سي. ويو�سح �جلدول �لتايل �لتفا�سيل �لرئي�سية لتلك �لعقود �حلالية �لتي �أبرمتها 
�ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة:

جدول 148: العقارات امل�ضتاأجرة من ال�ضركة

مدة الإيجار / تاريخ انتهاء العقد
مبلغ الإيجار ال�ضنوي
)بالريال ال�ضعودي(

تاريخ العقد املوقع ووجهة ال�ضتعمال امل�ضتاأجر

�سنة و�حدة، جتدد تلقائيًا لفرتة 
مماثلة ما مل يخطر �أحد �لطرفني 

�الآخر برغبته يف عدم �لتجديد قبل 
ثالثة �أ�سهر من �نتهاء �ملدة �الأ�سلية 

�أو �ملجددة.

182.700 1417/06/30هـ )�ملو�فق 1996/11/12م( مبنى رقم 5401 يف مركز �ل�ستني �لتجاري 
بالريا�س حيث يقع مقر �ل�سركة و�ل�سركة 

�لتابعة �لرئي�سني.

�سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

تنتهي مدة �لعقد بتاريخ 
1448/11/20هـ )�ملو�فق 

2027/04/27م(

107.100 1428/09/21هـ )�ملو�فق 2007/10/03م( قطعة �أر�س يف �ملدينة �ل�سناعية �لثانية 
بالدمام حيث يقع م�سنع �الأنابيب ومكاتب 

�الإد�رة.

�سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

تنتهي مدة �لعقد بتاريخ 
1454/10/28هـ )�ملو�فق 

2033/01/29م(

97.600 1409/10/29هـ )�ملو�فق 1989/06/04م( قطعة �أر�س يف �جلزء �لر�بع من �ملدينة 
�ل�سناعية بجدة حيث يقع م�سنع �النابيب.

�سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

تنتهي مدة �لعقد بتاريخ 
1454/12/15هـ )�ملو�فق 

2033/03/16م(

44.536 1434/12/15هـ )�ملو�فق 2013/10/20م( قطعة �أر�س يف �جلزء �لر�بع من �ملدينة 
�ل�سناعية بجدة حيث يقع م�سنع �لهياكل 

�لفر�غية.

�سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

تنتهي مدة �لعقد بتاريخ 
1441/05/05هـ )�ملو�فق 

2019/12/31م(

6.000 1416/05/05هـ )�ملو�فق 1995/09/30م( قطعة �أر�س يف �جلزء �لر�بع من �ملدينة 
�ل�سناعية بجدة حيث يقع مبنى �سكن عمال 

م�سنع �الأنابيب �حلديدية وم�سنع �لهياكل 
�لفر�غية.

�سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

35 �سنة هجرية تنتهي يف 
1462/04/05هـ )�ملو�فق 

2040/0/17م( وجتدد باإر�دة 
�لطرفني.

985.522 1427/04/05هـ )�ملو�فق 2006/05/03م( جزء من �الأر�س �لو�قعة يف �ملدينة �ل�سناعية 
للهيئة �مللكية يف جبيل وينبع يقع م�سنع 

حديد �لت�سليح.

�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح

5 �سنو�ت هجرية جتدد تلقائيًا لفرتة 
�سنتني.

100.000 1429/08/05هـ )�ملو�فق 2008/08/06م( قطعة �أر�س يف ميناء ينبع �لتجاري حيث يقع 
مبنى �سكن عمال م�سنع حديد �لت�سليح.

�سركة �ليمامة حلديد �لت�سليح

�مل�سدر: �ل�سركة

األصول غير الملموسة 12   11

قامت �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة بت�سجيل عالمتها �لتجارية لدى �إد�رة �لعالمات �لتجارية بوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة، علمًا باأن �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة يعتمد�ن على عالمتهما 
�لتجارية يف جناح �أعمالهم ودعم و�سعهم �لتناف�سي يف �ل�سوق، لذ� فاإن عدم مقدرة �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة على حماية عالمتها �لتجارية �أو ��سطر�رها �إلى �تخاذ �إجر�ء 

قانوين الزم حلمايتها قد يوؤثر �سلبيًا على مقدرتها على ��ستعمالها مما �سيوؤثر على �سري �أعمالها ونتائج عملياتها.

كما وجتدر �الإ�سارة �إلى باأنه لي�س لدى �ل�سركة �أو �ل�سركة �لتابعة �أي �أ�سول غري ملمو�سة �أو حقوق ملكية فكرية �أخرى ما عد� عالماتها �لتجارية كما يف تاريخ �لن�سرة.
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ويو�سح �جلدول �لتايل �لتفا�سيل �لرئي�سية للعالمات �لتجارية �مل�سجلة من قبل �ل�سركة و�ل�سركات �لتابعة:

جدول 149: التفا�ضيل الرئي�ضية للعالمات التجارية امل�ضجلة لل�ضركة وال�ضركة التابعة
ال�ضورةرقم الت�ضجيلتاريخ النتهاءتاريخ الت�ضجيلالفئةا�ضم ال�ضركة

1436/01/11هـ )�ملو�فق 6�ل�سركة
2014/11/04م(

1446/01/10هـ )�ملو�فق 
2024/07/16م(

1436000663

1436/05/13هـ )�ملو�فق 6�ل�سركة �لتابعة
2015/03/04م(

1446/01/24هـ )�ملو�فق 
2024/07/20م(

14360001741

�مل�سدر: �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة

التأمين 12   11

حتتفظ �ل�شركة و�شركتها �لتابعة بوثائق �لتاأمني �لتي تغطي خمتلف �أنو�ع �ملخاطر �ملرتبطة باأعمالها. وقد �شدرت هذه �لوثائق من قبل �شركة �لتعاونية للتاأمني، و�شركة �ملتو�شط 
و�خلليج للتاأمني و�إعادة �لتاأمني �لتعاوين، و�شركة �إي�ض �لعربية للتاأمني �لتعاوين. وفيما يلي �لتفا�شيل �لرئي�شية لوثائق �لتاأمني �لتي حتتفظ بها �ل�شركة و�ل�شركة �لتابعة:

جدول 150: التاأمني
نطاق املبالغ املوؤمنة نطاق فرتة التغطية نوع التغطية �ضركة التاأمني ال�ضركة املوؤمن عليها

حد �أق�سى )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي 
لل�سحنة

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م �لتاأمني على �ل�سحنات 
�لبحرية

�سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

)523.712.997( خم�سمائة وثالثة وع�سرين مليون 
و�سبعمائة و�ثني ع�سر �ألف وت�سعمائة و�سبعة وت�سعني 

ريال �سعودي

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م �لتاأمني �سد كافة �ملخاطر �سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

حد �أق�سى للنفقات �لطبية �لطارئة: )250( مائتان 
وخم�سون ريال �سعودي

حد �أق�سى للرعاية و�حلماية من �سحب �ملركبات: 
)250( مائتان وخم�سون ريال �سعودي

حد �أق�سى للم�سوؤولية �سد �الأطر�ف �الأخرى: 
)10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م �لتاأمني �ل�سامل على 
�ملركبات �خلا�سة

�سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

حد �أق�سى للرعاية و�حلماية من �سحب �ملركبات 
�خلفيفة: )500( خم�سمائة ريال �سعودي

حد �أق�سى للرعاية و�حلماية من �سحب �ملركبات �لثقيلة: 
)750( �سبعمائة وخم�سون ريال �سعودي

حد �أق�سى للم�سوؤولية �سد �الأطر�ف �الأخرى: 
)10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي

من 2015/10/01م  ولغاية 2016/09/30م �لتاأمني �ل�سامل على 
�ملركبات �لتجارية

�سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

حد �أق�سى )1.700.000( مليون و�سبعمائة �ألف ريال 
�سعودي

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م تاأمني �الأمانة �سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

حد �أق�سى )500.000( خم�سمائة �ألف ريال �سعوي 
للنقد يف كل من فروع �ل�سركة يف جدة و�لدمام و�ملركز 

�لرئي�سي و�لنقد �ملنقول

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م �لتاأمني على �الأمو�ل �سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

حد �أق�سى )500.000( خم�سمائة �ألف ريال �سعوي 
للنقد يف م�سنع �ليمامة الإنتاج �أبر�ج �لطاقة �لكهربائية 

و�لنقد �ملنقول.

من 2015/10/13م ولغاية 2016/10/12م �لتاأمني على �الأمو�ل �سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

حد �أق�سى )500.000( خم�سمائة �ألف ريال �سعوي 
للنقد يف م�سنع �ليمامة لالأعمدة �لكهربائية و�لنقد 

�ملنقول.

من 2015/10/13م ولغاية 2016/10/12م �لتاأمني على �الأمو�ل �سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية
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نطاق املبالغ املوؤمنة نطاق فرتة التغطية نوع التغطية �ضركة التاأمني ال�ضركة املوؤمن عليها

حد �أق�سى للفرد: )500.000( خم�سمائة �ألف ريال 
�سعودي

من 2015/07/01م ولغاية 2016/06/30م تاأمني �سحي �سركة �ملتو�سط و�خلليج 
للتاأمني و�إعادة �لتاأمني 

�لتعاوين

�سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

)12.636.500( �ثني ع�سر مليون و�ستمائة و�ستة 
وثالثني �ألف وخم�سمائة ريال �سعودي

من 2015/10/01م ولغاية 2016/09/30م تاأمني �سد �خل�سارة �لتبعية 
الأ�سر�ر �ملمتلكات

�سركة �لتعاونية للتاأمني �سركة �ليمامة لل�سناعات 
�حلديدية

)440.000( �أربعمائة و�أربعني �ألف ريال �سعودي من 2016/01/24م ولغاية 2017/01/23م �لتاأمني �ل�سامل على 
�ل�سيار�ت

�سركة �إي�س �لعربية للتاأمني 
�لتعاوين

�سركة �ليمامة حلديد 
�لت�سليح

)462.624.615( �أربعمائة و�ثنان و�ستون مليون 
و�ستمائة و�أربعة وع�سرون �ألف و�ستمائة وخم�سة ع�سر 

ريال �سعودي

من 2015/04/25م ولغاية 2016/04/24م �لتاأمني على �ملمتلكات �سد 
جميع �ملخاطر

�سركة �إي�س �لعربية للتاأمني 
�لتعاوين

�سركة �ليمامة حلديد 
�لت�سليح

حد �أق�سى للب�سائع �ملنقولة بحرً�: )75.000.000( 
خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي.

حد �أق�سى للب�سائع �ملنقولة جوً�: )5.000.000( 
خم�سة ماليني ريال �سعودي.

حد �أق�سى للب�سائع �ملنقولة برً�: )1.000.000( مليون 
ريال �سعودي.

من 2015/04/01م ولغاية 2016/03/31م �لتاأمني �ملفتوح على 
�ل�سحن �لبحري

�سركة �إي�س �لعربية للتاأمني 
�لتعاوين

�سركة �ليمامة حلديد 
�لت�سليح

�مل�سدر: �ل�سركة و�ل�سركة �لتابعة

ويعتقد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أن وثائق �لتاأمني هذه توفر غطاء تاأميني بحدود كافية لل�سركة و�أعمالها، وتقوم �ل�سركة بتجديد وثائق وعقود �لتاأمني ب�سكل دوري ل�سمان وجود 
تغطية تاأمينية ب�سكل م�ستمر.

التقاضي 12   11

وردت مطالبة مالية من مر�فق �إلى �ل�سركة �لتابعة مبوجب عدة خطابات كان �أولها بتاريخ 1435/03/13هـ )�ملو�فق 2014/01/14م(، مبجموع )62.210.864( �ثنان و�ستني 
�لتابعة  لل�سركة  �لفعلي  للكهرباء و�ملياه �ملتفق عليها وكميات �ال�ستهالك  ��ستهالك  و�أربعة و�ستني ريال �سعودي متثل فروق بني كميات  �آالف وثمامنائة  مليون ومائتني وع�سرة 
خالل �الأعو�م ما بني 2012م-2014م. وقد تو�سلت �ل�سركة �لتابعة �إلى �تفاق مع مر�فق خلف�س كمية �ال�ستهالك �ملتفق عليها يف منت �التفاقية لالأعو�م �لقادمة كي تتنا�سب 
مع كميات �ال�ستهالك �لفعلي لل�سركة �لتابعة وذلك مبوجب ملحق تعديلي التفاقية توفري �خلدمات �أبرم بتاريخ 1436/11/17هـ )�ملو�فق 2015/09/01م( بحيث يكون ذلك 
�لتعديل �ساري �ملفعول باأثر رجعي بدءً� من يناير 2014م، وبالتايل مت تخفي�س مبلغ �ملطالبة �مل�ستحق عن عام 2014م من )21.846.595( و�حد وع�سرين مليون وثمامنائة 
و�ستة و�أربعني �ألف وخم�سمائة وخم�سة وت�سعني ريال �سعودي �إلى )9.755.484( ت�سعة ماليني و�سبعمائة وخم�سة وخم�سني �ألف و�أربعمائة و�أربعة وثمانني ريال �سعودي و�لذي 
مت �سد�ده من قبل �ل�سركة �لتابعة، يف حني تبقى مبالغ �لفروقات للعامني 2012م و2013م )�أي مبلغ �إجمايل قدره )40.364.269( �أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف 
ومائتني وت�سعة و�ستني ريال �سعودي( غري مدفوعة. وتعترب �ل�سركة �لتابعة �أن تلك �ملبالغ �الإ�سافية غري متوجب دفعها بحيث �أن عدم ��ستهالكها للكميات �ملتفق عليها ناجت عن 
تق�سري من قبل مر�فق يف توفري �لطاقة �لكهربائية �لالزمة مل�ساريع �لتو�سعة �خلا�سة بال�سركة �لتابعة باالإ�سافة �إلى عدم حتديد موعد ثابت لذلك. وال تز�ل �ملطالبة حاليًا قيد 

�ملناق�سة و�لدر��سة وفقًا لالتفاقية �ملربمة بني �لطرفني. 

وقد تعهد م�ساهمو �ل�سركة �لتابعة وم�ساهمي �ل�سركة �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف �جلدول رقم 45:"هيكل ملكية �ل�سركاء يف �ل�سركة �لتابعة" من هذه �لن�سرة نيابة عن �ل�سركة �لتابعة، 
كاًل ح�سب ح�سته �حلالية يف ر�أ�س مال �ل�سركة �لتابعة، بتحمل جميع �اللتز�مات �لتي قد تن�ساأ يف �مل�ستقبل عن مطالبات مر�فق �لتي ما ز�لت قيد �ملناق�سة و�لدر��سة )و�لبالغ 
قدرها )40.364.269( �أربعني مليون وثالثمائة و�أربعة و�ستني �ألف ومائتني وت�سعة و�ستني وذلك عن �لعامني 2012م و2013م(. كما تعهد �مل�ساهمون �لبائعون �لو�ردة �أ�سماوؤهم 
يف �جلدول رقم 28:"ن�سب ملكية �مل�ساهمني �لبائعني قبل وبعد عملية �الكتتاب باالأ�سهم" من هذه �لن�سرة )بالن�سبة مل�ساهمة �ل�سركة يف �ل�سركة �لتابعة و�لبالغة 72.5%( نيابة 

عن �ل�سركة، كاًل ح�سب ح�سته �حلالية يف ر�أ�س مال �ل�سركة، بتحمل جميع �اللتز�مات �لتي قد تن�ساأ يف �مل�ستقبل عن مطالبات مر�فق �لتي ما ز�لت قيد �ملناق�سة و�لدر��سة.

وجتدر �الإ�سارة �إلى �أنه مبوجب �أحكام دليل تقدمي �خلدمة �لكهربائية �ملعتمد من قبل هيئة تنظيم �لكهرباء و�الإنتاج �ملزدوج، ال ي�سمح ملقدم خدمة �أن يف�سل �خلدمة �لكهربائية 
بعد تقدمي �مل�ستهلك ل�سكوى �سد مقدم �خلدمة.
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مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة يف شركات أو مؤسسات أخرى تمارس أعمااًل شبيهة ألعمال  12   11
الشركة

ي�سارك عددً� من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة عن طريق ع�سويتهم يف جمل�س �الإد�رة �أو �مل�ساهمة يف ر�أ�س مال �سركات �أو موؤ�س�سات متار�س �أعمااًل �سبيهة الأعمال �ل�سركة. ويو�سح 
�جلدول �أدناه معلومات عن �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة بخ�سو�س م�ساركتهم كما يف تاريخ هذه �لن�سرة يف �سركات �أو موؤ�س�سات متار�س �أعمااًل �سبيهة الأعمال �ل�سركة.

جدول 151: اأع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ي�ضاركون يف �ضركات اأو موؤ�ض�ضات متار�س اأعماًل �ضبيهة لأعمال ال�ضركة عن طريق ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة اأو 
امل�ضاهمة يف راأ�س املال:

هل تناف�س اأعمال ال�ضركة؟ طبيعة اأعمال ال�ضركة ذات العالقة
الكيان القانوين 

لل�ضركة ذات 
العالقة

�ضفة الع�ضو بال�ضركة ذات 
العالقة

�ضركة اأخرى ذات عالقة بع�ضو 
ع�ضو جمل�س جمل�س الإدارة

اإدارة/مدير

مالك 
)ملكية 
مبا�ضرة(

�سعد �إبر�هيم �ملعجل

ال - حيث �أن ن�ساطات �سركة �إ�سمنت �ملنطقة 
�ل�سرقية تقوم على �أعمال �لت�سنيع ملنتجات 

�الإ�سمنت بكافة �أنو�عه، وحيث �أن �ل�سركة 
ال متار�س �أي ن�ساطات جتارية تخت�س مبثل 

منتجات �سركة �إ�سمنت �ملنطقة �ل�سرقية 
لذلك فهي ال تعترب مناف�سة لل�سركة كما يف 

تاريخ هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة يف جمموعة من �لن�ساطات، وتت�سمن 
�أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

• �إنتاج �الإ�سمنت باأنو�عه.	

• �إد�رة وت�سغيل م�سانع �الإ�سمنت �لبورتالندي 	
بجميع �أنو�عه.

• جتارة �جلملة و�لتجزئة يف منتجات �ل�سركة 	
مبا يف ذلك ��ستري�دها وت�سديرها للخارج.

• �إد�رة وت�سغيل و�سيانة �ملن�ساآت �ل�سناعية 	
�ملكملة لغر�س �ل�سركة.

�سركة م�ساهمة 
عامة

نعم نعم �سركة �إ�سمنت �ملنطقة  �ل�سرقية

ال - حيث �أن ن�ساطات �ل�سركة �لعربية 
لالأنابيب تقوم على �أعمال �لت�سنيع 

ملنتجات �الأنابيب �مللحومة طوليًا �ملخ�س�سة 
لال�ستخد�م يف م�ساريع �لنفط و�لغاز و�ملياه 

على خالف منتجات �ل�سركة �لتي ت�ستخدم يف 
جماالت �أخرى.

تعمل �ل�سركة يف جمموعة من �لن�ساطات تت�سمن 
�أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

• �إنتاج وت�سويق �أنابيب �ل�سلب �مللحومة طوياًل 	
و�ملطلية خلطوط �لأنابيب.

• ثني وت�سكيل وت�سنني �الأنابيب.	

• تغليف �الأنابيب من �خلارج و�لد�خل.	

• �لقيام باالأعمال �لتجارية من بيع و�سر�ء 	
�الأنابيب وملحقاتها وم�ستلزماتها.

• تنفيذ �أعمال متديد خطوط �لأنابيب.	

• مقاوالت �ل�سيانة و�لت�سغيل �ملرتبطة باأعمالها.	

�سركة م�ساهمة 
عامة

نعم نعم �ل�سركة �لعربية لالأنابيب

ال – حيث ن�ساطات �سركة �خلزف �ل�سعودي 
تقوم على �إنتاج �ملنتجات �خلزفية و�سخانات 

�ملياه فهي ال تعترب مناف�سة لل�سركة.

تتمثل �لن�ساطات �لرئي�سية لل�سركة يف �إنتاج وبيع 
�ملنتجات �خلزفية و�سخانات �ملياه ومكوناتهما 

و��ستري�د ما يتطلبه ذلك من معد�ت و�آالت ومو�د 
مكملة.

�سركة م�ساهمة 
عامة

نعم نعم �سركة �خلزف �ل�سعودي

ال - حيث �أن ن�ساطات �سركة �سناعات 
�لرباليت �ل�سعودية تعمل يف �إنتاج �لرباليت 

و�لرتبة �لزر�عية �جلاهزة و�سناعة �لتعدين 
و�أعمال �ملناجم، وحيث �أن �ل�سركة ال متار�س 

�أي ن�ساطات جتارية تخت�س مبثل منتجات 
�سركة �سناعات �لرباليت �ل�سعودية لذلك 

فهي ال تعترب مناف�سة لل�سركة كما يف تاريخ 
هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة يف جمال �إنتاج �لرباليت �ملمدد متعدد 
�ال�ستخد�م و�لبلوك من �لرباليت وتربة زر�عية 

جاهزة لال�ستخد�م و�سناعة �لتعدين و��ستخر�ج 
�ملو�د �الأولية و�أعمال �ملناجم.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

ال نعم �سركة �سناعات �لرباليت 
�ل�سعودية

ال - حيث �أن ن�ساطات �ل�سركة �ملتحدة 
لل�سناعات �لتعدينية تقوم على �أعمال 

�لت�سنيع ملنتجات �الألو�ح و�لفو��سل �جلب�سية 
وجب�س �لبودرة و�لبالطات �ل�سقفية و�الألو�ح 

�الإ�سمنتية لذلك ال تعترب مناف�سة لل�سركة كما 
يف تاريخ هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة يف جمموعة من �لن�ساطات تت�سمن 
�أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

• �إنتاج �ألو�ح وفو��سل جب�سيه.	

• �إنتاج جب�س �لبودرة.	

• �إنتاج �لبالطات �جلب�سية �ل�سقفية.	

• �إنتاج �الألو�ح �الإ�سمنتية.	

• جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �ملو�د �خلام 	
�مل�ستخرجة بطريقة �لتعدين.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

ال نعم �ل�سركة �ملتحدة لل�سناعات 
�لتعدينية
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هل تناف�س اأعمال ال�ضركة؟ طبيعة اأعمال ال�ضركة ذات العالقة
الكيان القانوين 

لل�ضركة ذات 
العالقة

�ضفة الع�ضو بال�ضركة ذات 
العالقة

�ضركة اأخرى ذات عالقة بع�ضو 
ع�ضو جمل�س جمل�س الإدارة

اإدارة/مدير

مالك 
)ملكية 
مبا�ضرة(

ال – حيث �أن ن�شاط �شركة �خلرب لتطوير 
�مل�ساريع  هو تطوير �مل�ساريع �ل�سناعية 

و�ال�ستثمار فيها فهي ال تعترب مناف�سة 
لل�سركة.

تطوير �مل�ساريع �ل�سناعية و�ال�ستثمار فيها. �سركة م�ساهمة 
مقفلة

ال نعم �سركة �خلرب لتطوير �مل�ساريع

ال – حيث �أن ن�شاط �شركة م�شانع �ليمامة 
للجر�نيت و�لرخام جتارة �جلملة و�لتجزئة 
يف �جلر�نيت و�لرخام فهي ال تعترب مناف�سة 

لل�سركة.

جتارة �جلملة و�لتجزئة يف  �جلر�نيت و�لرخام 
و�حلجر و�إقامة �مل�سروعات �ل�سناعية.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

ال نعم �سركة م�سانع �ليمامة للجر�نيت 
و�لرخام

ال – حيث �أن ن�شاط �شركة  �خلليج لل�شبائك 
�ملعدنية هي �إنتاج �لفري �سليكون و�ملنجنيز 

ومعدن �ل�سليكون فهي ال تعترب مناف�سة 
لل�سركة.

�الأعمال �لرئي�سية لل�سركة هي �إنتاج �لفري �سليكون 
و�لفري منجنيز و�سيلكون �ملنجنيز ومعدن �ل�سليكون.

�سركة ذ�ت 
م�سوؤولية حمدودة

ال نعم �سركة  �خلليج لل�سبائك �ملعدنية

ال – حيث �أن ن�شاط �شركة  �لإ�شمنت �لأبي�ض 
)�إ�سمنت �لريا�س( �إنتاج �الإ�سمنت وجتارة 

�جلملة و�لتجزئة ملنتجات �ل�سركة ومو�د 
�لبناء وتاأ�سي�س �سركات خا�سة ب�سيانة 
�مل�سانع فهي ال تعترب مناف�سة لل�سركة.

�إنتاج �إ�سمنت عادى وبورتالندي ومقاوم  وجتارة 
�جلملة و�لتجزئة يف منتجات �ل�سركة ومو�د �لبناء

وتاأ�سي�س �سركات �خلدمات �ل�سناعية بغر�س توفري 
�ل�سيانة و�إد�رة وت�سغيل م�سانع �الإ�سمنت ومتلك 

�الأر��سي و�لعقار�ت وبر�ء�ت �الخرت�ع.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

ال نعم �سركة �الإ�سمنت �الأبي�س )�إ�سمنت 
�لريا�س(

ال – حيث �أن ن�شاط �ل�شركة �خلليجية 
للت�سنيع تقوم على م�سروع �ل�سبائك �ملعدنية 

و�أمالح �ل�سوديوم و�ل�سناعات �لريا�سية  
فهي ال تعترب مناف�سة لل�سركة.

تاأ�سي�س و�متالك و�مل�ساركة يف  م�ساريع و�سركات 
�سناعية يف  دول �خلليج �لعربية �أهمها م�سروع 

�ل�سبائك �ملعدنية يف �جلبيل وم�سروع �أمالح 
�ل�سوديوم �سولفايت وم�سروع �ل�سناعات �لريا�سية 
�لقيام باأعمال �ل�سيانة و�لت�سغيل �ل�سناعي و�لقيم 

بن�ساطات جتارية وت�سويقية خلدمة �الأغر��س 
�ل�سناعية.

�سركة م�ساهمة 
عامة

ال نعم �خلليجية �ملتحدة للت�سنيع/ 
يوجك �لبحرين

ر�ئد �إبر�هيم �ملديهيم

ل - حيث �أن ن�شاط �شركة م�شدر ملو�د 
�لبناء كله ن�شاط جتاري ولي�ض ت�شنيعي بل 

على �لعك�س من ذلك فاإن �سركة �ليمامة 
لل�سناعات �حلديدية تعترب مكملة الأعمال 

�سركة م�سدر ملو�د �لبناء كون �سركة م�سدر 
ت�سرتي بع�س �ملنتجات �خلا�سة باأعمالها 
من �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 
على �أ�س�س جتارية بحتة وخ�سو�سًا بع�س 

منتجات �ملو��سري و�الأنابيب �حلديدية 
و�لفو�رغ وق�سبان ولفات حديد �لت�سليح لذلك 

فال تعترب �سركة م�سدر ملو�د �لبناء مناف�سة 
لل�سركة كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة يف جمال ��ستري�د وت�سدير وجتارة 
�جلملة و�لتجزئة يف مو�د �لبناء �ملختلفة من خالل 

ن�ساطها �الأ�سا�سي يف جتارة �حلديد و�الأخ�ساب 
ومن خالل �سركاتها �لتابعة يف جتارة مو�د �لنجارة 

كامل�سكات و�الأقفال و�ملو�د �ل�سناعية كاملثبتات 
و�لرب�غي و�لعو�زل و�لعدد و�الأدو�ت �مل�ستخدمة يف 

�أعمال �لنجارة و�حلد�دة.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

نعم ال �سركة م�سدر ملو�د �لبناء

ال - حيث �أن ن�ساطات �سركة بو�ن يف �لوقت 
�حلايل تقوم على �أعمال �لت�سنيع للمنتجات 
�ملعدنية و�خل�سبية و�خلر�سانية و�لكهربائية، 

و�لتي ال ت�سابه تلك �لتي تقوم بها �سركة 
�ليمامة لل�سناعات �حلديدية �إال �أنها 

مرخ�سة بالقيام باأن�سطة قد ت�سابه تلك �لتي 
تقوم بها �سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية 

لذلك ال تعترب مناف�سة لل�سركة كما يف تاريخ 
هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة مبثابة �سركة قاب�سة ملجموعة �سركات 
تت�سمن �أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

• ت�سنيع جمموعة متنوعة من �ملنتجات �ملعدنية.	

• ت�سنيع جمموعة متنوعة من �ملنتجات 	
�خل�سبية.

• ت�سنيع جمموعة متنوعة من �ملنتجات 	
�خلر�سانية.

• ت�سنيع جمموعة متنوعة من �ملنتجات 	
�لكهربائية.

�سركة م�ساهمة 
عامة

نعم ال �سركة بو�ن
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هل تناف�س اأعمال ال�ضركة؟ طبيعة اأعمال ال�ضركة ذات العالقة
الكيان القانوين 

لل�ضركة ذات 
العالقة

�ضفة الع�ضو بال�ضركة ذات 
العالقة

�ضركة اأخرى ذات عالقة بع�ضو 
ع�ضو جمل�س جمل�س الإدارة

اإدارة/مدير

مالك 
)ملكية 
مبا�ضرة(

ال - حيث �أن ن�ساطات �ل�سركة �ملتحدة 
لل�سناعات �لتعدينية تقوم على �أعمال 

�لت�سنيع ملنتجات �الألو�ح و�لفو��سل �جلب�سية 
وجب�س �لبودرة و�لبالطات �ل�سقفية و�الألو�ح 

�الإ�سمنتية لذلك ال تعترب مناف�سة لل�سركة كما 
يف تاريخ هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة يف جمموعة من �لن�ساطات تت�سمن 
�أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

• �إنتاج �ألو�ح وفو��سل جب�سية.	

• �إنتاج جب�س �لبودرة.	

• �إنتاج �لبالطات �جلب�سية �ل�سقفية.	

• �إنتاج �الألو�ح �الإ�سمنتية. 	

•  جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �ملو�د �خلام 	
�مل�ستخرجة بطريقة �لتعدين.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

نعم ال �ل�سركة �ملتحدة لل�سناعات 
�لتعدينية 

ال - حيث �أن ن�ساطات �سركة �إ�سمنت �ملنطقة 
�ل�سمالية تقوم على �أعمال �لت�سنيع ملنتجات 

�الإ�سمنت بكافة �أنو�عه، وحيث �أن �سركة 
�ليمامة ال متار�س �أي ن�ساطات جتارية تخت�س 
مبثل منتجات �سركة �إ�سمنت �ملنطقة �ل�سمالية 

لذلك فهي ال تعترب مناف�سة لل�سركة كما يف 
تاريخ هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة يف جمموعة من �لن�ساطات تت�سمن 
�أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

• �إنتاج �الإ�سمنت باأنو�عه.	

• �إد�رة وت�سغيل م�سانع �الإ�سمنت �لبورتالندي 	
بجميع �أنو�عه.

• جتارة �جلملة و�لتجزئة يف منتجات �ل�سركة 	
مبا يف ذلك ��ستري�دها وت�سديرها للخارج.

• �إد�رة وت�سغيل و�سيانة �ملن�ساآت �ل�سناعية 	
�ملكملة لغر�س �ل�سركة.

�سركة م�ساهمة 
عامة

نعم نعم �سركة �إ�سمنت �ملنطقة �ل�سمالية

ال - حيث �أن ن�ساطات �ل�سركة �لعربية 
لالأنابيب تقوم على �أعمال �لت�سنيع 

ملنتجات �الأنابيب �مللحومة طوليًا �ملخ�س�سة 
لال�ستخد�م يف م�ساريع �لنفط و�لغاز و�ملياه 

على خالف منتجات �ل�سركة �لتي ت�ستخدم يف 
جماالت �أخرى.

تعمل �ل�سركة يف جمموعة من �لن�ساطات تت�سمن 
�أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

• �إنتاج وت�سويق �أنابيب �ل�سلب �مللحومة طوليًا 	
و�ملطلية خلطوط �لأنابيب.

• ثني وت�سكيل وت�سنيني �الأنابيب.	

• تغليف �الأنابيب من �خلارج و�لد�خل.	

• �لقيام باالأعمال �لتجارية من بيع و�سر�ء 	
�الأنابيب وملحقاتها وم�ستلزماتها.

• تنفيذ �أعمال متديد خطوط �لأنابيب.	

• مقاوالت �ل�سيانة و�لت�سغيل �ملرتبطة باأعمالها.	

�سركة م�ساهمة 
عامة

ال نعم �ل�سركة �لعربية لالأنابيب

ال حيث �أن �سركة �إ�سمنت �لبادية )�سوريا( 
متار�س �أعمااًل خمتلفة عن �أعمال �ل�سركة وال 

تتعلق بن�ساطها كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة يف جمموعة من �لن�ساطات تت�سمن 
�أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

• �إنتاج �الإ�سمنت باأنو�عه.	

• �إد�رة وت�سغيل م�سانع �الإ�سمنت �لبورتالندي 	
بجميع �أنو�عه.

�سركة م�ساهمة 
عامة

نعم ال �سركة �إ�سمنت �لبادية ـ �سوريا

ال حيث �أن �سركة �ملهيدب للمقاوالت متار�س 
�أعمااًل خمتلفة عن �أعمال �ل�سركة وال تتعلق 

بن�ساطها كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

تعمل �ل�سركة يف جمموعة من ن�ساطات �ملقاوالت 
تت�سمن �أن�سطتها �لرئي�سية �لتايل:

م�ساريع �لهند�سة و�ملباين �لعامة و�ملياه و�ل�سرف 
�ل�سحي و�لتوريد و�لبناء.

�سركة ذ�ت 
م�سوؤولية حمدودة

نعم ال �سركة �ملهيدب للمقاوالت

ال حيث �أن �سركة �إ�سمنت �ل�سوي�س )م�سر( 
متار�س �أعمااًل خمتلفة عن �أعمال �ل�سركة وال 

تتعلق بن�ساطها كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

يت�سمن ن�ساطها �لرئي�سي �لتايل:

�إنتاج �الإ�سمنت.

�سركة م�ساهمة 
عامة

نعم ال �سركة �إ�سمنت �ل�سوي�س )م�سر(

ال حيث �أن �سركة �إ�سمنت �ل�سمال )�الأردن( 
متار�س �أعمااًل خمتلفة عن �أعمال �ل�سركة وال 

تتعلق بن�ساطها كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

يت�سمن ن�ساطها �لرئي�سي �لتايل:

�إنتاج �الإ�سمنت.

�سركة م�ساهمة 
عامة

نعم ال �سركة �إ�سمنت �ل�سمالية 
)�الأردن(

علي �سالح �لدخيل

ل يعترب ن�شاط �ل�شركة مناف�ض لل�شركة و�إمنا 
ت�سرتك معها بقطاع �لبناء و�لت�سييد.

�إنتاج �الألو�ح و�لبالطات �جلب�سية.

�إنتاج بودرة �جلب�س. 

�إنتاج �الألو�ح �الإ�سمنتية.

جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �ملو�د �خلام �مل�ستخرجة 
بالتعدين.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

نعم ال �ل�سركة �ملتحدة لل�سناعات 
�لتعدينية
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هل تناف�س اأعمال ال�ضركة؟ طبيعة اأعمال ال�ضركة ذات العالقة
الكيان القانوين 

لل�ضركة ذات 
العالقة

�ضفة الع�ضو بال�ضركة ذات 
العالقة

�ضركة اأخرى ذات عالقة بع�ضو 
ع�ضو جمل�س جمل�س الإدارة

اإدارة/مدير

مالك 
)ملكية 
مبا�ضرة(

ل يعترب ن�شاط �ل�شركة مناف�ض لل�شركة و�إمنا 
ت�سرتك معها بقطاع �لبناء و�لت�سييد.

�إنتاج كتل و�لو�ح �جلر�نيت و�لرخام  و�حلجر 
�لطبيعي. 

��ستري�د وت�سدير وجتارة �ملعد�ت �خلا�سة بالرخام 
و�جلر�نيت. 

��ستري�د وت�سدير �لرخام و�حلجر �لطبيعي و�ملنتجات 
�ملرتبطة بها.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

نعم ال �سركة �ليمامة للجر�نيت 
و�لرخام

ل يعترب ن�شاط �ل�شركة مناف�ض لل�شركة و�إمنا 
ت�سرتك معها بقطاع �لبناء و�لت�سييد. 

مقاوالت عامة.

�إنتاج �خلر�سانة �جلاهزة. 

�إنتاج �خلر�سانة �مل�سبقة �ل�سنع. 

جتارة مو�د �لبناء. 

ور�س حد�دة وجنارة.

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

نعم نعم �سركة �الإن�ساء و�لتعمري للتجارة 
و�ل�سناعة

ل يعترب ن�شاط �ل�شركة مناف�ض لل�شركة. • خدمات �لت�سويق حل�ساب �لغري.	

• جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �الأجهزة و�ل�سا�سات 	
�الإلكرتونية.

�سركة ذ�ت 
م�سوؤولية حمدودة

ال نعم �ل�سركة �لعاملية لو�سائل �الإعالن               

ل يعترب ن�شاط �ل�شركة مناف�ض لل�شركة. • ت�سنيع �الأنابيب �لفخارية و�لبال�ستيكية.	 �سركة م�ساهمة 
مقفلة

نعم نعم �سركة �خلزف لالأنابيب

مهنا بن عبد�هلل �ملهنا

ل يعترب ن�شاط �ل�شركة مناف�ض لل�شركة. • جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �حلديد و��ستري�ده 	
وت�سديره.

موؤ�س�سة فردية نعم نعم جمموعة �ملهنا للحديد 

وال ي�سارك حممد بن �أحمد �ل�سعدي �أو حممد بن عبد�هلل �لقويز يف �سركات �أو موؤ�س�سات متار�س �أعمااًل �سبيهة قد تعترب مناف�سة الأعمال �ل�سركة عن طريق ع�سويتهم يف جمل�س 
�الإد�رة �أو �مل�ساهمة يف ر�أ�س �ملال.
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وصف األسهم. 12

األسهم 

تكون �الأ�سهم ��سمية وال يجوز �أن ت�سدر �الأ�سهم باأقل من قيمتها �ال�سمية، و�إمنا يجوز �أن ت�سدر باأعلى من هذه �لقيمة، ويف هذه �حلال �الأخرية ي�ساف فرق �لقيمة �إلى �الحتياطي 
�لنظامي ولو بلغ حده �الأق�سى، و�ل�سهم غري قابل للتجزئة يف مو�جهة �ل�سركة؛ فاإذ� متلكه عدة �أ�سخا�س وجب عليهم �أن يختارو� �أحدهم لينوب عنهم يف ��ستعمال �حلقوق 

�ملخت�سة بال�سهم، ويكون هوؤالء �الأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن �اللتز�مات �لنا�سئة عن ملكية �ل�سهم.

نقل ملكية األسهم

يخ�سع تد�ول �الأ�سهم للو�ئح �لتي حتكم �ل�سركات �ملدرجة يف تد�ول ويعترب تد�ول �أو نقل ملكية �الأ�سهم مبا يخالف هذه �للو�ئح باطاًل. و�سيخ�سع �مل�ساهمون �لبائعون لفرتة 
�حلظر �ملعرفة يف ق�سم "ملخ�س �الكتتاب" من هذه �لن�سرة و�لتي يحظر عليهم خاللها �لت�سرف باأي من �الأ�سهم �لتي ميلكونها.

تداول األسهم 

�الأ�سهم قابلة للتد�ول مبوجب �الأنظمة و�لقو�نني �ملطبقة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف هذ� �خل�سو�س، و��ستثناء من ذلك ال يجوز تد�ول �الأ�سهم �لتي تعطى مقابل �حل�س�س 
�لعينية �أو �الأ�سهم �لنقدية �لتي يكتتب بها �ملوؤ�س�سون �أو �الأ�سهم �ململوكة لل�سركاء يف �ل�سركة �ملحولة قبل ن�سر �مليز�نية وح�ساب �الأرباح و�خل�سائر عن )2( �سنتني كاملتني ال تقل 

كل منها عن )12( �ثني ع�سر �سهرً� من تاريخ تاأ�سي�س �ل�سركة �أو �سدور قر�ر �ملو�فقة على حتويل �ل�سركة.

حقوق المساهمين 

مبوجب �ملادة )108( من نظام �ل�سركات �حلايل مينح �مل�ساهم جميع �حلقوق �ملرتبطة بال�سهم، وعلى وجه �خل�سو�س �حلق يف �حل�سول على ن�سيب من �الأرباح �لتي يتقرر 
و�لت�سويت على قر�ر�تها، و�حلق  �لت�سفية، وحق ح�سور جمعيات �مل�ساهمني و�ال�سرت�ك يف مد�والتها  �ل�سركة عند  توزيعها، و�حلق يف �حل�سول على ن�سيب من موجود�ت 
بالت�سرف يف �الأ�سهم، وحق طلب �الطالع على دفاتر �ل�سركة ووثائقها ومر�قبة �أعمال جمل�س �الإد�رة ورفع دعوى �مل�سوؤولية على �أع�ساء �ملجل�س و�لطعن بالبطالن يف قر�ر�ت 
جمعيات �مل�شاهمني، وذلك بال�شروط و�لقيود �لو�ردة يف نظام �ل�شركات �حلايل، ووفقا لأحكام نظام �ل�شركات �حلايل فاإنه ل يوجد �أية �أحكام متنح �مل�شاهمني يف �ل�شركات 

�مل�ساهمة حق طلب ��سرتد�د �أ�سهمهم �أو �إعادة �سر�ئها من قبل �ل�سركة.

الجمعيات العامة للمساهمين 

�جلمعية �لعامة �ملكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع �مل�ساهمني وتنعقد يف �ملدينة �لتي يقع فيها �ملركز �لرئي�س لل�سركة. ولكل م�ساهم حائز لـ )20( ع�سرين �سهمًا على �الأقل حق 
ح�سور �جلمعية �لعامة، وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا �آخر من غري �أع�ساء جمل�س �الإد�رة ومن غري موظفي �ل�سركة يف ح�سور �جلمعية �لعامة.

تخت�س �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتعديل نظام �ل�سركة �الأ�سا�سي با�ستثناء �الأحكام �ملحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها �أن ت�سدر قر�ر�ت يف �الأمور �لد�خلة يف �خت�سا�س 
�جلمعية �لعامة �لعادية، وذلك بال�شروط و�لأو�شاع نف�شها �ملقررة للجمعية �لأخرية. هذ� وبا�شتثناء ما ذكر مما تخت�ض به �جلمعية �لعامة غري �لعادية، فاإن �جلمعية �لعامة 
�لعادية تخت�س بجميع �الأمور �ملتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على �الأقل يف �ل�سنة خالل �لـ)6( �ستة �أ�سهر �لتالية النتهاء �ل�سنة �ملالية لل�سركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية 

�أخرى كلما دعت �حلاجة �إلى ذلك.

دعوة الجمعيات العامة

�أو عدد من  �إذ� طلب ذلك مر�قب �حل�سابات  �لعادية لالنعقاد  �لعامة  يدعو �جلمعية  �أن  �الإد�رة  �الإد�رة. وعلى جمل�س  بدعوة من جمل�س  للم�ساهمني  �لعامة  تنعقد �جلمعية 
�مل�ساهمني ميثل 5% من ر�أ�س �ملال على �الأقل. وتن�سر �لدعوة النعقاد �جلمعية �لعامة يف �جلريدة �لر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف �ملركز �لرئي�سي لل�سركة قبل �ملوعد �ملحدد 
لالنعقاد بخم�سة وع�سرون يومًا على �الأقل، وت�ستمل �لدعوة على جدول �الأعمال، وتر�سل �سورة من �لدعوة وجدول �الأعمال �إلى �الإد�رة �لعامة لل�سركات بوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة 

خالل �ملدة �ملحددة للن�سر.

نصاب الجمعية العامة العادية 

ال يكون �جتماع �جلمعية �لعادية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف ر�أ�س �ملال على �الأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�ساب يف �الجتماع �الأول، وجهت �لدعوة �إلى �جتماع 
ثاٍن يعقد خالل ثالثني يومًا �لتالية لالجتماع �ل�سابق، وتعلن �لدعوة بالطريقة �ملن�سو�س عليها يف �ملادة �ملتعلقة باإنعقاد �جلمعية �لعامة للم�ساهمني من �لنظام �الأ�سا�سي ويعترب 

�الجتماع �لثاين �سحيحًا �أيًا كان عدد �الأ�سهم �ملمثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية 

ال يكون �جتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف ر�أ�س �ملال على �الأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�ساب يف �الجتماع �الأول، وجهت �لدعوة 
�إلى �جتماع ثاٍن، بنف�س �الأو�ساع �ملن�سو�س عليها يف �ملادة �ملتعلقة باإنعقاد �جلمعية �لعامة للم�ساهمني من �لنظام �الأ�سا�سي، ويكون �الجتماع �لثاين �سحيحًا �إذ� ح�سره عدد من 

�مل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س �ملال على �الأقل. 
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حقوق التصويت

حت�سب �الأ�سو�ت يف �جلمعيات �لعامة �لعادية وغري �لعادية على �أ�سا�س �سوت و�حد لكل �سهم، وت�سدر �لقر�ر�ت يف �جلمعية �لتاأ�سي�سية باالأغلبية �ملطلقة لالأ�سهم �ملتمثلة فيها، 
ومع ذلك فاإنه �إذ� تعلقت هذه �لقر�ر�ت بتقييم ح�ش�ض عينية �أو مز�يا خا�شة فاإنه ي�شرتط مو�فقة �أغلبية �ملكتتبني باأ�شهم نقدية �لتي متثل ثلثي �لأ�شهم �ملذكورة بعد ��شتبعاد ما 
�كتتب به مقدمو �حل�س�س �لعينية �أو �مل�ستفيدون من �ملز�يا �خلا�سة، وال يكون لهوؤالء ر�أي يف هذه �لقر�ر�ت ولو كانو� من �أ�سحاب �الأ�سهم �لنقدية. ويتم �تباع �أ�سلوب �لت�سويت 

�لرت�كمي يف تعيني �أع�ساء جمل�س �الإد�رة من قبل �جلمعية �لعامة للم�ساهمني.

ت�سدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لعادية باالأغلبية �ملطلقة لالأ�سهم �ملمثلة يف �الجتماع، كما ت�سدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري �لعادية باأغلبية ثلثي �الأ�سهم �ملمثلة يف �الجتماع 
�إال �إذ� كان �لقر�ر متعلقا بزيادة �أو تخفي�س ر�أ�س �ملال، �أو باإطالة مدة �ل�سركة، �أو بحل �ل�سركة قبل �نق�ساء �ملدة �ملحددة يف نظامها، �أو باندماج �ل�سركة يف �سركة �أو يف موؤ�س�سة 

�أخرى؛ ففي هذه �الأحو�ل ال يكون �لقر�ر �سحيحًا �إال �إذ� �سدر باأغلبية ثالثة �أرباع �الأ�سهم �ملمثلة يف �الجتماع. 

مدة الشركة

مدة �ل�سركة ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية، تبد�أ من تاريخ �سدور قر�ر معايل وزير �لتجارة باإعالن حتول �ل�سركة، ويجوز د�ئمًا �إطالة مدة �ل�سركة بقر�ر ت�سدره �جلمعية �لعامة 
غري �لعادية قبل �نتهاء �أجلها ب�سنة و�حدة على �الأقل.

حل الشركة

عند �نتهاء مدة �ل�سركة �أو يف حالة حلها قبل �الأجل �ملحدد تقرر �جلمعية �لعامة غري �لعادية بناًء على �قرت�ح جمل�س �الإد�رة طريقة �لت�سفية وتعني م�سفي �أو �أكرث وحتدد 
�سالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س �الإد�رة بانق�ساء �ل�سركة، ومع ذلك ي�ستمر جمل�س �الإد�رة قائمًا على �إد�رة �ل�سركة �إلى �أن يتم تعيني �مل�سفي وتبقى الأجهزة �ل�سركة 
�خت�سا�ساتها بالقدر �لذي ال يتعار�س مع �خت�سا�سات �مل�سفي �أو �مل�سفني. وبعد �سد�د كافة �اللتز�مات �ملالية �ملرتتبة على �ل�سركة، يتم توزيع فائ�س مبلغ �لت�سفية – �إن 

وجد – على �مل�ساهمني يف �ل�سركة بن�سبة ملكية كل منهم.
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التعهد بتغطية االكتتاب. 12

متعهد التغطية 1   12

تعهدت �لريا�س �ملالية مبوجب �تفاقية �لتعهد بالتغطية �ملربمة مع �ل�سركة و�مل�ساهمون �لبائعون بتغطية كامل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب و�لبالغ عددها )15.245.000( 
خم�سة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي متثل جميع �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب ب�سعر �كتتاب قدره )36( ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد.

�لريا�س �ملالية 

�س.ب. 21116، �لريا�س 11475

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4865695 11 966+

�لفاك�س: 2826823 11 966+

 www.riyadcapital.com :ملوقع �الإلكرتوين�

 pittsburgh@riyadcapital.com :لربيد �الإلكرتوين�

ملخص أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية  2   12

طبقًا ل�شروط و�أحكام �تفاقية تغطية �لكتتاب، فاإنه:

يتعهد �مل�ساهمون �لبائعون و�ل�سركة ملتعهد تغطية �الكتتاب باأنهم �سيقومون يف �أول يوم عمل يلي تاريخ مو�فقة هيئة �ل�سوق �ملالية على تخ�سي�س �أ�سهم �الكتتاب بعد �نتهاء  �أ- 
فرتة �الكتتاب مبا يلي: 

بيع وتخ�سي�س �أ�سهم �الكتتاب للمكتتبني �لتي قبلت طلبات �كتتابهم لدى �جلهات �مل�ستلمة؛ و/�أو �

بيع وتخ�سي�س �أي �أ�سهم مطروحة مل يتم �سر�ئها من قبل �ملكتتبني من �سريحة �الأفر�د �أو �ملوؤ�س�سات �ملكتتبة �لذين قبلت طلباتهم �إلى متعهد �لتغطية. �

يتعهد متعهد �لتغطية للم�ساهمني �لبائعني يف تاريخ �لتخ�سي�س باأن ي�سرتي تلك �الأ�سهم من �أ�سهم �الكتتاب �لتي مل يتم �الكتتاب فيها من قبل �ملكتتبني �الأفر�د �أو �ملوؤ�س�سات  ب- 
�ملكتتبة �لذين قبلت طلباتهم، وقد تعهدت �ل�شركة و�مل�شاهمون �لبائعون مل�شلحة متعهد �لتغطية باأنهم ملتزمون بجميع ما ورد يف هذه �لن�شرة وجميع �شروط �تفاقية �لتعهد 

بالتغطية.

يتقا�سى متعهد �لتغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية و�لذي ميثل ن�سبة حمددة من �إجمايل متح�سالت �الكتتاب. ج- 
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مصاريف االكتتاب. 12
�إجمايل متح�سالت  �أن تبلغ حو�يل )31( مليون ريال �سعودي حيث �سيتم خ�سمها من  �لتكاليف �ملتعلقة باالكتتاب و�لتي من �ملتوقع  �لبائعون كافة  �سوف يتحمل �مل�ساهمون 
�ملايل  �ملهنية  �لعناية  وم�ست�سار  لالكتتاب  �لقانوين  و�مل�ست�سار  �ملايل  �مل�ست�سار  �أتعاب  �الكتتاب  م�ساريف  وتت�سمن  �سعودي،  ريال  مليون   )548.820.000( �لبالغة  �الكتتاب 

وم�ساريف �لتعهد بالتغطية وم�ساريف �جلهات �مل�ستلمة وم�ساريف �لت�سويق و�لطباعة و�لتوزيع و�مل�ساريف �الأخرى �ملتعلقة باالكتتاب.

ب�سد�د م�ساريف  �لبائعون  �مل�ساهمون  و�سيقوم  �الكتتاب  �سيتم خ�سمها من متح�سالت  و�إمنا  باالكتتاب  �ملتعلقة  �مل�ساريف  �أي من  تتحمل  لن  �ل�سركة  �أن  �لذكر  هذ� ويجدر 
�الكتتاب �لتي حتملتها �ل�سركة عنهم فور �النتهاء من عملية �الكتتاب.
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اإلعفاءات. 12
مل تقدم �ل�سركة �أو �مل�ست�سار �ملايل باأي طلب لهيئة �ل�سوق �ملالية الإعفائهما من �أٍي من متطلبات قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج.
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أحكام وشروط االكتتاب. 12
تقدمت �ل�سركة بطلب �لت�سجيل وقبول �الإدر�ج ح�سب متطلبات قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج �ل�سادرة عن �لهيئة يف �ململكة ومتت �ملو�فقة على هذه �لن�سرة وكافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة 

�لتي طلبتها �لهيئة. وقد مت �حل�سول على جميع �ملو�فقات �لر�سمية �لالزمة لعملية طرح �الأ�سهم مبا يف ذلك:

قر�ر جمل�س �إد�رة �ل�سركة �ل�سادر بتاريخ 1436/05/10هـ )�ملو�فق 2015/03/01م(.. 1

مو�فقة هيئة �ل�سوق �ملالية على طرح �الأ�سهم لالكتتاب �لعام �ملعلن عنها على موقع هيئة �ل�سوق �ملالية بتاريخ 1437/06/19هـ )�ملو�فق 2016/03/28م(.. 2

يجب على جميع �ملكتتبني قر�ءة �شروط و�أحكام �لكتتاب بعناية تامة قبل ��شتكمال تعبئة منوذج طلب �لكتتاب، حيث �أن �لتوقيع على منوذج طلب �لكتتاب وت�شليمه �إلى �جلهة 
�مل�شتلمة يعترب مبثابة �إقر�ر بالقبول و�ملو�فقة على �شروط وتعليمات �لكتتاب �ملذكورة.

االكتتاب

يتكون �الكتتاب من )15.245.000( خم�سة ع�سرة مليون ومائتني وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة ��سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم 
�إجمالية قدرها )548.820.000( مليون ريال  �لو�حد متثل 30% ثالثون باملائة من ر�أ�س مال �ل�سركة، و�لتي يتم طرحها ب�سعر )36( ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد، وبقيمة 

�سعودي، ويقت�سر �الكتتاب على �ل�سريحتني �لتاليتني:

�ل�سريحة )�أ(: �ملوؤ�س�سات �ملكتتبة: وت�سمل هذه �ل�سريحة جمموعة من �ملوؤ�س�سات من �سمنها �سناديق ��ستثمار. ويبلغ عدد �الأ�سهم �لتي �سيتم تخ�سي�سها للموؤ�س�سات �ملكتتبة 
)15.245.000( خم�سة ع�سر مليون ومائتان وخم�سة و�أربعون �ألف �سهم عادي متثل )100%( مائة باملائة من �أ�سهم �الكتتاب، علمًا باأنه يف حال قيام �ملكتتبني �الأفر�د )�ملعرفني 
بال�سريحة )ب( �أدناه( باالكتتاب يف �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب، ويحق ملدير �سجل �الكتتاب للموؤ�س�سات، بعد �حل�سول على مو�فقة �لهيئة، تخفي�س عدد �الأ�سهم �ملخ�س�سة 
و�سيتم  �الكتتاب.  �أ�سهم  �إجمايل  من  باملائة  �سبعني   )%70( متثل  �سهمًا  وخم�سمائة  �ألف  و�سبعني  وو�حد  و�ستمائة  ماليني  ع�سرة   )10.671.500( حتى  �ملكتتبة  للموؤ�س�سات 
تخ�سي�س ن�سبة )90%( ت�سعني باملائة من �الأ�سهم �ملخ�س�سة لهذه �ل�سريحة ل�سناديق �ال�ستثمار، على �أن تكون هذه �لن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم �كتتاب �ملوؤ�س�سات �الأخرى 

بكامل �لن�سبة �ملتبقية )�أي ما يعادل 10%( ع�سرة �أو يف حال عدم �كتتاب �سناديق �ال�ستثمار بكامل �لن�سبة �ملخ�س�سة لهم )�أي ما يعادل %90(. 

ر من زوج غري �سعودي، حيث  �ل�سريحة )ب(: �ملكتتبون �الأفر�د: وي�سمل ذلك �الأ�سخا�س �ل�سعوديني �لطبيعيني، مبا يف ذلك �ملر�أة �ل�سعودية �ملطلقة �أو �الأرملة �لتي لها �أوالد ق�سّ
يحق لها �أن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها؛ �سريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها لالأوالد �لق�سر. ويعد الغيًا �كتتاب من �كتتب با�سم مطلقته، و�إذ� ثبت 
�لقيام بعملية من هذ� �لنوع ف�سيطبق �لنظام بحق مقدم �لطلب. و�سيتم تخ�سي�س )4.573.500( �أربعة ماليني وخم�سمائة وثالثة و�سبعني �ألف وخم�سمائة �سهمًا من �أ�سهم 
�أ�سهم  �أق�سى مبا يعادل )30%( ثالثني باملائة من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب للمكتتبني �الأفر�د. ويف حال عدم �كتتاب �ملكتتبني �الأفر�د بكامل عدد  �الكتتاب كحد 
�الكتتاب �ملخ�س�سة لهم، فيحق ملدير �سجل �الكتتاب – بعد �حل�سول على مو�فقة �لهيئة – تخفي�س عدد �الأ�سهم �ملخ�س�سة للمكتتبني �الأفر�د لتتنا�سب مع عدد �الأ�سهم �لتي 

مت �الكتتاب فيها من قبل هوؤالء �ملكتتبني.

طريقة االكتتاب باألسهم المطروحة 

ينبغي على مقدمي طلبات �الكتتاب توقيع وتقدمي طلباتهم ل�سر�ء �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب يف �الأوقات و�لتو�ريخ �ملحددة ووفق �الآلية �ملن�سو�س عليها لكل �سريحة يف منوذج 
طلب �الكتتاب. ويعترب �أي طلب �كتتاب موقع ومقدم من �ملكتتب �إلى �أي من �جلهات �مل�ستلمة مبثابة �تفاقية قانونية ملزمة بني �مل�ساهمني �لبائعني و�ملكتتب.

�نتهاء �الكتتاب. وميكن  �ل�سركة بعد  لـ )70(% �سبعني باملائة من ر�أ�س مال  �لبائعون حاليًا )100(% مائة باملائة من ر�أ�س مال �ل�سركة، و�ستكون ملكيتهم  ميتلك �مل�ساهمون 
للمكتتبني �حل�سول على ن�سخة من ن�سرة �الإ�سد�ر �لرئي�سية ومنوذج طلب �الكتتاب من فروع �جلهات �مل�ستلمة �لتالية:

اجلهات امل�ضتلمة

م�سرف �لر�جحي
�سارع �لعليا

�س. ب. 28 �لريا�س 11411
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4629922  11 966+
فاك�س: 4624311 11 966+

 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�
www.alrajhibank.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
طريق �ملعذر

�س ب. 56006 �لريا�س 11554 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4042222 11 996+
فاك�س: 4042311 11 966+

 communications@alfransi.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�
www.alfransi.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�
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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: 4013030 11 996+
فاك�س: 4042618 11 996+

 customercare@riyadbank.com :لربيد �الإلكرتوين�
www.riyadbank.com :ملوقع �الإلكرتوين�

جمموعة �سامبا �ملالية
طريق �مللك عبد�لعزيز

�س. ب. 833 �لريا�س 11421
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4774770 11 996+
فاك�س: 4799402 11 996+

 customercare@samba.com :لربيد �الإلكرتوين�
www.samba.com :ملوقع �الإلكرتوين�

�لبنك �الأهلي �لتجاري
طريق �مللك عبد�لعزيز

�س. ب. 3555 جدة 21481
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4787877 11 996+
فاك�س: 4730417 11 996+

contactus@alahli.com :لربيد �الإلكرتوين�
www.alahli.com :ملوقع �الإلكرتوين�

�لبنك �لعربي �لوطني
�سارع �مللك في�سل

�س. ب. 56921 �لريا�س 11564
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 4029000 11 996+
فاك�س: 4027747 11 996+

abinayba@anb.com.sa :لربيد �الإلكرتوين�
www.anb.com.sa :ملوقع �الإلكرتوين�

فترة االكتتاب وشروطه

)�ملو�فق  1437/07/20هـ  �الأربعاء  يوم  من  بدءً�  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أنحاء  كافة  يف  فروعها  يف  لالأفر�د  �الكتتاب  طلب  مناذج  ��ستالم  يف  �مل�ستلمة  �جلهات  �ستبد�أ 
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 الغيًا. 
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 )36( ريال �سعودي لل�سهم.

لن يقبل لالأفر�د �الكتتاب باأقل من )10( ع�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 )250.000( مائتني وخم�سني �ألف �سهمًا من �الأ�سهم �ملطروحة.

يجب تقدمي طلب �الكتتاب خالل فرتة �الكتتاب مرفًقا 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�سر �لوكالة على �أع�ساء �لعائلة )�الآباء و�الأبناء فقط(، ويف حالة تقدمي منوذج طلب �كتتاب نيابة عن مقدم �لطلب )�الآباء و�الأبناء فقط(، يجب ذكر �أ�سم �ل�سخ�س �لذي 
قام بالتوقيع نيابة عن �ملكتتب. ويجب �أن تكون �لوكالة �سادرة من كتابة �لعدل بالن�سبة للمكتتبني �الأفر�د �ملقيمني د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �أما �ملكتتبني �الأفر�د �ملقيمني 

خارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية، فيجب توثيق �لتوكيل من خالل �ل�سفارة �أو �لقن�سلية �ل�سعودية يف �لدولة �ملعنية.

يكتفى بتعبئة طلب �كتتاب و�حد للمكتتب �لرئي�سي و�أفر�د �لعائلة �ملقيدين يف دفرت �لعائلة �إذ� كان �أفر�د �لعائلة �سيكتتبون بنف�س عدد �الأ�سهم �لتي يتقدم �ملكتتب �لرئي�سي 
بطلبها، ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�سجيل جميع �الأ�سهم �ملخ�س�سة للمكتتب �لرئي�سي و�ملكتتبني �لتابعني با�سم �ملكتتب �لرئي�سي .. 1

تعاد �ملبالغ �لفائ�سة عن �الأ�سهم غري �ملخ�س�سة �إلى �ملكتتب �لرئي�سي و�لتي دفعها بنف�سه �أو عن مكتتبني تابعني.. 2

يح�سل �ملكتتب �لرئي�سي على كامل �أرباح �الأ�سهم �ملوزعة عن �الأ�سهم �ملخ�س�سة للمكتتب �لرئي�سي وللمكتتبني �لتابعني )يف حال عدم بيع �الأ�سهم �أو نقل ملكيتها(.. 3

ي�ستخدم طلب �كتتاب منف�سل: 

�إذ� رغب �ملكتتب يف ت�سجيل �الأ�سهم �لتي يتم تخ�سي�سها با�سم غري �أ�سم �ملكتتب �لرئي�سي.. 1

�إذ� �ختلفت كمية �الأ�سهم �لتي يرغب �لتابع �الكتتاب بها عن �ملكتتب �لرئي�سي.. 2

�إذ� رغبت �لزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل �الأ�سهم �ملخ�س�سة حل�سابها )فعليها تعبئة طلب �كتتاب منف�سل خا�س بها كمكتتب رئي�سي(، ويف هذه �حلالة يلغى . 3
�أي منوذج طلب �كتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، ويقوم �لبنك �مل�ستلم بالتعامل مع طلب �الكتتاب �ملنف�سل �لتي تقدمت به تلك �لزوجة.

ر من زوج غري �سعودي �أن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة �إبر�ز ما يثبت �أمومتها لهم. يحق للمر�أة �ل�سعودية �ملطلقة �أو �الأرملة �لتي لها �أوالد ُق�سَّ

�لتابعني غري  ت�سمني  �مليالد. وميكن  �سهاد�ت  �أو  �ل�سفر  تقبل جو�ز�ت  ولن  �ل�سعوديني،  بالتابعني غري  للتعريف  �الأويل  عام  �الكتتاب  �أثناء  �ملفعول  �سارية  �الإقامة  فقط  تقبل 
�ل�سعوديني كتابعني فقط مع �أمهاتهم، وال ميكنهم �الكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. و�لعمر �الأق�سى للتابعني غري �ل�سعوديني �لذين يتم ت�سمينهم مع �أمهاتهم هو 18 عامًا، و�أية وثائق 

�سادرة من �أي حكومة �أجنبية يجب �أن يتم ت�سديقها من قبل �سفارة �أو قن�سلية �ململكة يف تلك �لدولة.

يو�فق كل متقدم بطلب على �الكتتاب يف �الأ�سهم �ملحددة يف منوذج طلب �الكتتاب �لذي قدمه و�سر�ئها مببلغ يعادل عدد �الأ�سهم �ملتقدم بطلبها م�سروبًا ب�سعر �الكتتاب �لبالغ 
)36( ريال �شعودي لل�شهم. ويعترب كل مكتتب �أنه قد متلك عدد �لأ�شهم �ملخ�ش�شة له عند حتقق �ل�شروط �لتالية: 

ت�سليم منوذج طلب �الكتتاب �إلى �أي من �جلهات �مل�ستلمة من قبل �ملتقدم بطلب �الكتتاب.. 1

ت�سديد كامل قيمة �الأ�سهم �لتي طلب �الكتتاب بها �إلى �جلهة �مل�ستلمة.. 2

تقدمي خطاب �لتخ�سي�س من �جلهة �مل�ستلمة �إلى �ملكتتب و�لذي يحدد من خالله عدد �الأ�سهم �ملخ�س�سة له.. 3

يجب �أن يتم دفع �إجمايل قيمة �أ�سهم �الكتتاب بالكامل لفروع �جلهات �مل�ستلمة من خالل �الإيد�ع يف ح�ساب �ملكتتب لدى �لبنك �مل�ستلم �لذي يتم فيه تقدمي طلب �الكتتاب.

�إذ� كان �أي منوذج طلب �كتتاب غري مطابقة ل�شروط و�أحكام �لكتتاب، يكون لل�شركة �حلق يف رف�ض هذ� �لطلب كليًا �أو جزئيًا، ويقر �ملتقدم بالطلب مبو�فقته على �أي عدد من 
�الأ�سهم �سيتم تخ�سي�سها له، �إال �إذ� جتاوز عدد �الأ�سهم �ملخ�س�سة له عدد �الأ�سهم �لذي تقدم لالكتتاب به.

التخصيص ورد الفائض

�ستقوم �جلهات �مل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة تتم ت�سميته )"�الكتتاب �الأويل عام ل�سركة �ليمامة لل�سناعات �حلديدية"( ويجب على كل جهة م�ستلمة �أن تودع �ملبالغ �لتي قامت 
بتح�سيلها من �ملكتتبني يف ح�ساب �الأمانة �ملذكور.

و�سيتم �الإعالن عن �لتخ�سي�س �لنهائي ورد فائ�س �الكتتاب، �إن وجد، يف موعد �أق�ساه يوم �لثالثاء 1437/08/03هـ )�ملو�فق 2016/05/10م(.

تخصيص االسهم بالنسبة لشريحة المؤسسات المكتتبة

�سيتم تخ�سي�س �أ�سهم �الكتتاب ب�سكل نهائي للموؤ�س�سات �ملكتتبة ح�سبما تر�ه �ل�سركة منا�سبًا بالت�ساور مع مدير �الكتتاب بعد �النتهاء من تخ�سي�س �سريحة �ملكتتبني �الأفر�د.

تخصيص األسهم بالنسبة لشريحة المكتتبين األفراد

�سيتم تخ�سي�س )10( ع�سرة �أ�سهم عادية لكل مكتتب فرد كحد �أدنى، و�سيتم تخ�سي�س ما تبقى من �الأ�سهم �ملطروحة، �إن وجدت، لالكتتاب على �سريحة �ملكتتبني �الأفر�د على 
�أ�شا�ض تنا�شبي بناًء على ن�شبة ما طلبه كل مكتتب فرد �إلى �إجمايل �لأ�شهم �ملطلوب �لكتتاب فيها، ويحتفظ مدير �لكتتاب باحلق يف زيادة عدد �لأ�شهم �ملخ�ش�شة للمكتتبني 
�أ�سهم  �إجمايل  باملائة من  �سبعني  �إلى )%70(  �ملكتتبة  للموؤ�س�سات  �الأ�سهم �ملخ�س�سة  �ملطروحة وخف�س عدد  �الكتتاب  �أ�سهم  �إجمايل  باملائة من  �إلى )30%( ثالثني  �الأفر�د 
�الكتتاب �ملطروحة، و�إذ� جتاوز عدد �ملكتتبني �الأفر�د )457.350( �أربعمائة و�سبعة وخم�سني �ألف وثالثمائة وخم�سني مكتتبًا ال ت�سمن �ل�سركة تخ�سي�س �حلد �الأدنى )10( 
ع�سرة �أ�سهم لكل مكتتب فرد و�سيتم توزيع �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب على �أفر�د �سريحة �مل�ساهمني بالت�ساوي، و�أما �إذ� جتاوز عدد �ملكتتبني �الأفر�د )4.573.500( �أربعة 

ماليني وخم�سمائة وثالثة و�سبعني �ألف وخم�سمائة )عدد �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب( مكتتب فردً� �سيتم �لتخ�سي�س ح�سبما تقرره �لهيئة.

)�ملو�فق  1437/08/03هـ  �لثالثاء  يوم  �أق�ساه  موعد  يف  وجد(  )�إن  �الكتتاب  وفائ�س  للمكتتبني  تخ�سي�سه  مت  �لذي  �لنهائي  �الأ�سهم  عدد  عن  �الإعالن  يتم  �أن  �ملتوقع  من 
2016/05/10م( يف �ل�سحف �ملحلية �ليومية �لتي ت�سدر يف �ململكة.
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و�سيبد�أ مدير �الكتتاب و�جلهات �مل�ستلمة يف عملية رد �أمو�ل فائ�س �الكتتاب �إلى مقدمي �لطلبات �ملعنيني، و�سيقوم مدير �الكتتاب و�جلهات �مل�ستلمة باإر�سال �إ�سعار تخ�سي�س 
للمكتتبني عن طريق �الإعالن يف �ل�سحف �ملحلية يحدد �لعدد �لنهائي لالأ�سهم �لتي مت تخ�سي�سها ومبلغ فائ�س �الكتتاب )�إن وجد( �لذي �سريد �إليهم، كذلك �ستقوم �جلهات 
�مل�ستلمة برد مبالغ فائ�س �الكتتاب عن �الأ�سهم �لتي مل تخ�س�س للمتقدمني �ملعنيني ح�سبما ين�س عليه �إ�سعار �لتخ�سي�س بدون �قتطاع �أية ر�سوم �أو �حتجاز �أي مبلغ، وذلك 
باإيد�عها يف ح�سابات مقدمي �لطلبات. ولال�ستف�سار �أو طلب �ملزيد من �ملعلومات، ميكن للمتقدم �الت�سال بفرع �جلهة �مل�ستلمة �أو �جلهة �مل�ستلمة �لذي قدم فيها منوذج طلب 

�الكتتاب.

أحكام متفرقة

�لو�شايا  و�ملتنازل ل�شاحلهم ومنفذي  �أطر�فها من مقدمي طلبات �لكتتاب وخلفائهم  �لعالقة ملزمة وملنفعة  و�لتعهد�ت ذ�ت  و�لأحكام  �ل�شروط  يكون طلب �لكتتاب وكافة 
ومديري �لرتكات و�لورثة، وي�شرتط �أنه فيما عد� ما جرى �لن�ض عليه حتديد� يف هذه �لن�شرة، ل يتم �لتنازل عن �لطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�شالح �أو �لتز�مات نا�شئة عنه �أو 

�لتفوي�س بها الأي من �الأطر�ف �مل�سار �إليهم يف هذه �لن�سرة دون �حل�سول على مو�فقة خطية م�سبقة من �لطرف �الآخر.

تخ�سع هذه �لتعليمات و�لبنود و�أي ��ستالم لنماذج طلب �الكتتاب �أو �لعقود �ملرتتبة عليها الأنظمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.

ويخ�سع �مل�ساهمون �لبائعون لفرتة حظر مدتها )18( ثمانية ع�سر �سهرً� تبد�أ من تاريخ �لبدء يف تد�ول �أ�سهم �ل�سركة يف �ل�سوق �ملالية، حيث يحظر عليهم �لت�سرف باأي من 
�أ�شهم �ل�شركة �لتي ميلكونها. وبعد �نتهاء فرتة �حلظر يجوز للم�شاهمني �حلاليني �لت�شرف يف �أ�شهمهم ب�شرط �حل�شول م�شبقًا على مو�فقة �لهيئة على ذلك.

مت �إ�سد�ر هذه �لن�سرة باللغتني �لعربية و�الإجنليزية، ويف حال وجود �أي �ختالف بني �لن�سني �لعربي و�الإجنليزي، فاإن �لن�س �لعربي هو �لذي �سيتم �عتماده وتطبيقه.

الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه 

تعليق اإلدرا	 	و إلغائه

يجوز للهيئة تعليق �الإدر�ج �أو �إلغائه يف �أي وقت ح�سبما تر�ه منا�سبًا يف �أي من �حلاالت �الآتية:. 1

�إذ� ر�أت �سرورة ذلك حلماية �مل�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم. �

�إذ� �أخفق �مل�سدر �إخفاقًا تر�ه �لهيئة جوهريًا يف �لتز�م �لنظام ولو�ئحه �لتنفيذية مبا يف ذلك عدم �سد�د �أي مقابل مايل �أو غر�مات للهيئة يف مو�عيده. �

�إذ� مل ت�ستوف متطلبات �ل�سيولة �ملحددة يف �لفقرة )�أ( من �ملادة )13( من قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج. �

�إذ� ر�أت �أن م�ستوى عمليات �مل�سدر �أو �أ�سوله ال ت�سوغ �لتد�ول �مل�ستمر الأور�قه �ملالية يف �ل�سوق. �

�إذ� ر�أت �أن �مل�سدر �أو �أعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ��ستمر�ر �إدر�ج �أور�قه �ملالية يف �ل�سوق. �

�إذ� ��ستمر �لتعليق ملدة 6 �أ�سهر من دون �أن يتخذ �مل�سدر �الإجر�ء�ت �ملنا�سبة ال�ستئناف �لتد�ول، جاز للهيئة �أن تلغي �الإدر�ج.. 2

عند �إعالن مو�فقة �جلمعية �لعامة غري �لعادية للم�سدر على زيادة ر�أ�س ماله �لذي ينتج عنه ��ستحو�ذ عك�سي يلغي �إدر�ج �أ�سهم �مل�سدر، وعليه تقدمي طلب جديد . 3
لت�سجيل �الأ�سهم وقبول �إدر�جها وفقًا لقو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج �إذ� رغب يف ذلك.

اإللغاء 	و التعليق االختياري لإلدرا	

ال يجوز مل�سدر �أدرجت �أور�قه �ملالية يف �ل�سوق �إلغاء �الإدر�ج �أو تعليقه �إال مبو�فقه �سابقة من �لهيئة، ويجب على �مل�سدر تزويد �لهيئة باملعلومات �الآتية:. 1

�الأ�سباب �ملحددة لطلب �الإلغاء �أو �لتعليق. �

ن�سخة من �الإعالن عن �سبب �الإلغاء. �

ن�سخة من �مل�ستند�ت ذ�ت �لعالقة ون�سخة من �أي وثيقة مر�سلة �إلى �مل�ساهمني، �إذ� كان �إلغاء �الإدر�ج نتيجة لعملية ��ستحو�ذ �أو �أي �إجر�ء �آخر يتخذه �مل�سدر. �

يجب على �مل�سدر بعد �حل�سول على مو�فقة �لهيئة على �إلغاء �الإدر�ج، �حل�سول على مو�فقة �جلمعية �لعامة غري �لعادية على ذلك.. 2

عندما يتم تعليق �أو �إلغاء �الإدر�ج بناًء على طلب �مل�سدر، يجب على �مل�سدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن عن �سبب �لتعليق �أو �الإلغاء و�ملدة �ملتوقعة للتعليق وطبيعة . 3
�حلدث �سبب �لتعليق �أو �الإلغاء �لذي يوؤثر يف ن�ساطات �مل�سدر.

يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�س طلب �لتعليق �أو �الإلغاء ح�سب تقديرها.. 4

149



التعليق المؤقت

يجوز للم�سدر �أن يطلب �لتعليق �ملوؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة �لتد�ول يجب �الإف�ساح عنه من دون تاأخري، وال ي�ستطيع �مل�سدر تاأمني �سريته حتى نهاية فرتة . 1
�لتد�ول.

لتمكني �لهيئة من تقومي �حلاجة �إلى �لتعليق �ملوؤقت و�ملدة �ملنا�سبة لذلك، يجب تاأييد �لطلب باالآتي:. 2

�الأ�سباب �ملحددة لطلب �لتعليق �ملوؤقت ومدة �لتعليق �ملطلوبة. �

ن�سخة من �الإعالن عن �سبب �لتعليق و�ملدة �ملتوقعة له وطبيعة �حلدث �سبب �لتعليق. �

عندما يتم �لتعليق �ملوؤقت بناًء على طلب �مل�سدر، يجب على �مل�سدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن، �سبب �لتعليق و�ملدة �ملتوقعة للتعليق وطبيعة �حلدث �سبب �لتعليق . 3
�لذي يوؤثر يف ن�ساطات �مل�سدر.

يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�س طلب �لتعليق �ملوؤقت بح�سب تقديرها.. 4

يجوز للهيئة �أن تفر�س �لتعليق �ملوؤقت من دون طلب من �مل�سدر عندما تطلع على معلومات �أو ظروف توؤثر يف ن�ساطات �مل�سدر وترى �أن تلك �لظروف من �ملحتمل . 5
�أن توؤثر يف �ل�سوق �أو حماية �مل�ستثمرين، ويجب على �مل�سدر �لذي تخ�سع �أور�قه �ملالية للتعليق �ملوؤقت �ال�ستمر�ر يف �لتز�م نظام �ل�سوق �ملايل ولو�ئحه �لتنفيذية.

يرفع �لتعليق �ملوؤقت بعد �نتهاء �ملدة �ملحددة يف �الإعالن �مل�سار �إليه يف �لفقرة 3 �أعاله، مامل ترى �لهيئة خالف ذلك.. 6

رفع التعليق

عندما ُيعّلق �الإدر�ج يجب لرفع �لتعليق تو�فر �الآتي:. 1

�أن ُتعالج �الأو�ساع �لتي �أدت �إلى �لتعليق، و�أال يكون �لتعليق �سروريًا حلماية �مل�ستثمرين. �

�لتز�م �مل�شدر لأي �شروط �أخرى تر�ها �لهيئة. �

للهيئة رفع �لتعليق و�إن مل يطلب �مل�سدر ذلك.. 2

إعادة تسجيل وقبول إدرا	 	وراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ي�شرتط لت�شجيل وقبول �إدر�ج �أور�ق مالية �شبق �إلغاء �إدر�جها تقدمي �مل�شدر لطلب ت�شجيل �أور�ق مالية وقبول �إدر�ج جديد.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب. 12

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب

مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب �الكتتاب، فاإن �ملكتتب:

يو�فق على �كتتابه يف �ل�سركة بعدد �الأ�سهم �ملو�سحة يف منوذج طلب �الكتتاب. �

يقر باأنه �طلع على ن�سرة �الإ�سد�ر وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �

يو�فق على �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة وعلى كافة تعليمات �لكتتاب و�ل�شروط �لو�ردة يف ن�شرة �لإ�شد�ر وبناًء على ذلك �كتتب يف �لأ�شهم �ملذكورة. �

ال يتنازل عن حقه مبطالبة �ل�سركة و�لرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر جر�ء �حتو�ء ن�سرة �الإ�سد�ر على معلومات جوهرية غري �سحيحة �أو غري كافية �أو  �
نتيجة �إغفال معلومات جوهرية توؤثر على قر�ر �ملكتتب باالكتتاب يف حالة �إ�سافتها �إلى �لن�سرة.

يعلن �أنه مل ي�سبق له وال الأي من �الأفر�د عائلته �مل�سمولني يف منوذج طلب �الكتتاب، �لتقدم بطلب �الكتتاب يف �الأ�سهم ويو�فق على �أن لل�سركة �حلق يف رف�س طلبات  �
�الكتتاب �ملزدوجة.

يعلن قبوله �لأ�شهم �ملخ�ش�شة مبوجب منوذج طلب �لكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات �لكتتاب �لو�ردة يف �لطلب ويف ن�شرة �لإ�شد�ر. �

يتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل طلب �الكتتاب بعد تقدميه للجهة �مل�ستلمة. �

سوق األسهم السعودية )تداول( 

مت تاأ�سي�س نظام تد�ول يف عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات �الأور�ق �ملالية �الإلكرتوين، وكان قد بد�أ تد�ول �الأ�سهم �الإلكرتوين يف �ململكة عام 1990م. تتم عملية �لتد�ول 
من خالل نظام �إلكرتوين متكامل �بتد�ًء من تنفيذ �ل�سفقة و�نتهاء بالت�سوية، ويتم �لتد�ول من �الأحد �إلى �خلمي�س على فرتة و�حدة من �ل�ساعة 10 �سباحًا وحتى 3 ع�سرً� ويتم 

خاللها تنفيذ �الأو�مر. �أما خارج هذه �الأوقات في�سمح باإدخال �الأو�مر وتعديلها و�إلغائها من �ل�ساعة 9:30 �سباحًا وحتى �ل�ساعة 10 �سباحًا.

ويتم تنفيذ �ل�سفقات من خالل مطابقة �آلية لالأو�مر، ويتم ��ستقبال وحتديد �أولوية �الأو�مر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ �أو�مر �ل�سوق �أواًل وهي �الأو�مر �مل�ستملة على �أف�سل 
�الأ�سعار، وتليها �الأو�مر حمددة �ل�سعر، ويف حال �إدخال عدة �أو�مر بنف�س �ل�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت �الإدخال.

يقوم نظام تد�ول بتوزيع نطاق �سامل من �ملعلومات من خالل قنو�ت خمتلفة �أبرزها موقع تد�ول على �الإنرتنت، ويتم توفري بيانات �ل�سوق ب�سكل فوري ملزودي �ملعلومات �ملعروفني 
مثل رويرتز. وتتم ت�سوية �ل�سفقات �آنيًا خالل �ليوم، �أي �أن نقل �مللكية لالأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ �ل�سفقة.

وينبغي على م�سدري �الأ�سهم �الإف�ساح عن جميع �لقر�ر�ت و�ملعلومات ذ�ت �الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تد�ول. وتقع على عاتق �إد�رة تد�ول م�سوؤولية مر�قبة �ل�سوق بهدف 
�سمان عد�لة �لتد�ول وكفاءة عمليات �ل�سوق.

تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي

يتوقع �لبدء بتد�ول �أ�سهم �ل�سركة بعد �لتخ�سي�س �لنهائي لتلك �الأ�سهم، و�إعالن تد�ول عن تاريخ بدء تد�ول �أ�سهم �ل�سركة. وتعترب �لتو�ريخ و�الأوقات �ملذكورة يف هذه �لن�سرة 
تو�ريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبو�فقة هيئة �ل�سوق �ملالية.

وال ميكن �لتد�ول يف �الأ�سهم �ملطروحة �إال بعد �عتماد تخ�سي�س �الأ�سهم يف ح�سابات �ملكتتبني يف "تد�ول"، وت�سجيل �ل�سركة و�إدر�ج �أ�سهمها يف �ل�سوق �ملالية "تد�ول"، ويحظر 
�لتد�ول يف �أ�سهم �ل�سركة حظرً� تامًا قبل �لتد�ول �لر�سمي، ويتحمل �ملكتتبون �لذين يتعاملون يف تلك �الأن�سطة �ملحظورة من �لتد�ول �مل�سوؤولية �لكاملة عنها، ولن تتحمل �ل�سركة 

�أية م�سوؤولية قانونية يف هذه �حلالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة . 12
�لثالثاء  يوم  من  م�ساًء  و�لن�سف  �لر�بعة  وحتى  �سباحًا  و�لن�سف  �لثامنة  �ل�ساعة  من  �عتبارً�  لل�سركة  �لرئي�سي  �ملركز  يف  للمعاينة  متاحة  �لتالية  �مل�ستند�ت  تكون  �سوف 
�أن ال تقل فرتة  �إلى �خلمي�س(، على  �أيام �لعمل )�الأحد  1437/07/05هـ )�ملو�فق 2016/04/12م( وحتى يوم �لثالثاء 1437/07/26هـ )�ملو�فق 2016/05/03م(، خالل 

�ملعاينة عن 20 يومًا قبل نهاية فرتة �الكتتاب:

�سهادة �ل�سجل �لتجاري لل�سركة. �

�سهادة �ل�سجل �لتجاري لل�سركة �لتابعة. �

�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة وتعديالته وم�ستند�ت �لتاأ�سي�س �الأخرى. �

دليل �إد�رة �حلوكمة �خلا�س بال�سركة. �

مو�فقة هيئة �ل�سوق �ملالية على طرح �الأ�سهم. �

قر�ر جمل�س �الإد�رة �ل�سادر بتاريخ 1436/05/10هـ )�ملو�فق 2015/03/01م( باملو�فقة على �الكتتاب. �

�لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة لل�سركة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية 30 �سبتمرب 2013م و2014م و2015م. �

�لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة لل�سركة �لتابعة عن �ل�سنو�ت �ملالية �ملنتهية 30 �سبتمرب 2013م و2014م و2015م. �

�لقو�ئم �ملالية �الأولية لل�سركة عن �لربع �الأول من �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2016م. �

�لقو�ئم �ملالية �الأولية لل�سركة �لتابعةعن �لربع �الأول من �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2016م. �

تقرير تقومي �ل�سركة. �

تقرير در��سة �ل�سوق مل�ست�سار �ل�سوق )باللغة �الإجنليزية(. �

ن�سخ من عقود �ل�سركة مع �الأطر�ف ذو �لعالقة و�ملذكورة يف �لق�سم 11 "�ملعلومات �لقانونية". �

تقرير ر�أ�س �ملال �لعامل. �

�تفاقية �لتعهد بالتغطية. �

�ملو�فقات �خلطية من قبل: �

�مل�ست�سار �لقانوين لل�سركة، مكتب �ملحامي �سلمان بن متعب �ل�سديري بالتعاون مع ليثم �آند و�تكنز �إل �إل بي على �إدر�ج ��سمه و�سعاره �سمن ن�سرة �الإ�سد�ر. �

�ملحا�سب �لقانوين، على �إدر�ج تقريره و��سمه و�سعاره �سمن ن�سرة �الإ�سد�ر. �

م�ست�سار �لعناية �ملهنية �ملالية ور�أ�س �ملال �لعامل، بر�ي�س وتر هاو�س كوبرز على �إدر�ج ��سمه و�سعاره �سمن ن�سرة �الإ�سد�ر. �

م�ست�سار �ل�سوق، على �إدر�ج تقرير در��سة �ل�سوق �ملن�سوب �إليه و��سمه و�سعاره �سمن ن�سرة �الإ�سد�ر. �

متعهد �لتغطية و�مل�ست�سار �ملايل ومدير �الكتتاب ومدير �سجل �ملوؤ�س�سات �ملكتتبة على �إدر�ج ��سمه و�سعاره �سمن ن�سرة �الإ�سد�ر. �

152



تقرير المحاسب القانوني. 12
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م

مع تقرير مراجعي الحسابات 
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المايل الموحدة
كما يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي(
2014م2015ماإي�ضاحاملوجودات

املوجودات املتداولة :

445.646.18128.214.910نقد وما يف حكمه

5247.157.925310.302.869ذمم جتارية مدينة

6500.864.874511.015.955خمزون

733.886.21629.217.852مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى

827.555.196878.751.586اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة :

862.64262.642اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

93.772.0676.516.218م�سروفات موؤجلة – �سايف

10485.368.957479.400.653ممتلكات واآالت ومعدات

489.203.666485.979.513اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.316.758.8621.364.731.099اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات:

املطلوبات املتداولة :

11400.068.907462.805.294/اأقرو�ض ق�سرية االأجل

1111.250.00047.570.305/بقرو�ض طويلة االأجل- اجلزء املتداول

47.181.14044.896.201ذمم جتارية دائنة

127.274.2225.482.980    خم�س�سات 

1826.228.49522.220.480خم�س�ض الزكاة

1333.436.31429.865.031م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

525.439.078612.840.291اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة :

1115.150.00023.020.000/بقرو�ض طويلة االأجل

1420.725.65317.629.702خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

35.875.65340.649.702اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

561.314.731653.489.993اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية:

حقوق امللكية العائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة:  

508.000.000 15508.000.000راأ�ض املال

1635.474.00319.599.960اإحتياطي نظامي

�سايف التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع

836.64236.642

84.204.35968.337.978اأرباح مبقاة 

627.715.004595.974.580اإجمايل حقوق امللكية العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة 

127.729.127115.266.526حقوق امللكية غري امل�سيطرة

755.444.131711.241.106اإجمايل حقوق امللكية

1.316.758.8621.364.731.099اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م

)ريال سعودي(
2014م2015ماإي�ضاح

2.020.241.3132.011.739.781�سايف املبيعات

)1.766.688.169()1.737.850.730(تكلفة املبيعات 

282.390.583245.051.612جممل الدخل

)25.859.310()28.161.056(20م�سروفات بيع وتوزيع

)39.524.055()42.430.240(21م�سروفات عمومية واإدارية

211.799.287179.668.247الدخل من العمليات 

224.307.8623.428.734اإيرادات اأخرى

)17.756.137()15.121.558(تكاليف التمويل

200.985.591165.340.844�سايف الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

)11.642.624()14.520.065(18الزكاة

186.465.526153.698.220�سايف الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

)21.765.249()27.725.101(حقوق امللكية غري امل�سيطرة

158.740.425131.932.971�سايف الدخل

19ربحية ال�سهم من:

4.173.54الدخل من العمليات 

0.080.07االإيرادات االأخرى 

3.122.60�سايف الدخل

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م

)ريال سعودي(
2014م2015ماإي�ضاح 

االأن�سطة الت�سغيلية :

200.985.591165.340.844�سايف الدخل قبل الزكاة وقبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

ت�سويات ملطابقة �سايف الدخل مع �سايف التدفق النقدي املتوفر من االأن�سطة الت�سغيلية :

1035.220.41738.346.006اإ�ستهلك 

)110.834()55.322(22 اأرباح بيع ممتلكات واآالت ومعدات

2.347.784-- 5خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها – املكون خلل ال�سنة

)748.720()322.273(5امل�ستخدم من خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

1.500.000-- 6خم�س�ض خمزون بطيئة احلركة

)767.641(--6امل�ستخدم من خم�س�ض خمزون بطيئ احلركة

1.040.000--املحول من امل�سروعات حتت التنفيذ اإلى امل�سروفات

478.250--�سطب م�سروعات حتت التنفيذ

92.744.1503.809.898اإطفاء م�سروفات موؤجلة

15.121.55817.756.137تكاليف متويل

121.791.2425.482.980خم�س�سات مكونة خلل ال�سنة

144.402.2644.797.877خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املحملة على ال�سنة

259.887.627239.272.581

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

)90.005.047(63.467.217    ذمم جتارية مدينة 

10.151.08135.816.736    خمزون

58.175.587--م�ستحق من اأطراف ذو علقة

4.642.995)4.668.363(مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى 

2.284.9397.937.536ذمم جتارية دائنة

3.571.2831.521.969م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

)8.825.519()10.512.050(18زكاة مدفوعة

)899.145()1.306.313(14مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

322.875.421247.637.693�سايف التدفق النقدي املتوفر من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة االإ�ستثمارية :

)70.311.410()41.250.139(10    اإ�سافات ملمتلكات واآالت ومعدات

116.740120.542متح�سلت بيع ممتلكات واآالت ومعدات

)70.190.868()41.133.399(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية :

)36.889.917()62.736.387(   �سايف احلركة يف قرو�ض ق�سرية االأجل

)55.503.435()44.190.305(   �سايف احلركة يف قرو�ض طويلة االأجل

)17.756.137()15.121.558(تكاليف متويل مدفوعة

)12.375.000()15.262.500(اأرباح موزعة مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

)67.056.000()127.000.001(17اأرباح موزعة مدفوعة مل�ساهمى ال�سركة

)189.580.489()264.310.751(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

)12.133.664(17.431.271التغري يف النقد وما يف حكمه

28.214.91040.348.574النقد ومايف حكمه يف بداية ال�سنة

445.646.18128.214.910النقد ومايف حكمه يف نهاية ال�سنة

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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ت الحديدية
صناعا

شركة اليمامة لل
سعودية مقفلة(

ساهمة 
شركة م

(

ق الملكية الموحدة
يف حقو

ت 
قائمة التغيرا

سبتمبر 2015م
يف 30 

سنة المنتهية 
لل

سعودي(
)ريال 

حقوق امللكية العائدة اإلى م�ضاهمي ال�ضركة

راأ�س املال
اإحتياطي نظامي

ري فى القيمة العادلة 
التغ

لإ�ضتثمارات املتاحة للبيع
ل

اأرباح مبقاة 
يل

الإجما
طرة

ري امل�ضي
حقوق امللكية غ

يل حقوق امللكية
اإجما

الر�سيد يف 1 اكتوبر 2013م
 508.000.000

 6.406.663
 16.364

 16.654.304
 531.077.331

 105.876.277
 636.953.608

�سايف دخل ال�سنة
--

--
--

131.932.971
131.932.971

21.765.249
153.698.220

املحول اإلى االإحتياطي النظامي
--

13.193.297
--

)13.193.297(
--

--
--

التغرييف القيمة العادلة للإ�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع
--

--
20.278

--
20.278

--
20.278

اأرباح موزعة
--

--
--

)67.056.000(
)67.056.000(

--
)67.056.000(

ح�سة حقوق امللكيه غري امل�سيطره من االأرباح املوزعه بال�سركة التابعة
--

--
--

--
--

)12.375.000(
)12.375.000(

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2014م
508.000.000

19.599.960
36.642

68.337.978
595.974.580

115.266.526
711.241.106

�سايف دخل ال�سنة
--

--
--

158.740.425
158.740.425

27.725.101
186.465.526

املحول اإلى االإحتياطي النظامي
--

15.874.043
--

)15.874.043(
--

--
--

اأرباح موزعة 
--

--
--

)127.000.001(
)127.000.001(

--
)127.000.001(

ح�سة حقوق امللكيه غري امل�سيطره من االأرباح املوزعه بال�سركة التابعة
--

--
--

--
--

)15.262.500(
)15.262.500(

رب 2015م
الر�ضيد يف 30 �ضبتم

508.000.000
35.474.003

36.642
84.204.359

627.715.004
127.729.127

755.444.131

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28جزءًا ال يتجزاأ 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 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي(

عام. 1

تاأ�س�ست �سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )»ال�سركة« اأو »ال�سركة االأم«( وامل�سجلة مبدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010070794 
بتاريخ   )1491( رقم  ال�سركة  تاأ�سي�ض  اإعلن  على  باملوافقة  معاليه  وقرار  1327/3/20هـ  بتاريخ   )726( رقم  التجارة  وزير  معايل  قرار  مبوجب  1409/06/1هـ  بتاريخ 
اأن�سطة  1427/5/30هـ املوافق 2006/6/26م. كما تعمل ال�سركة مبوجب الرتخي�ض ال�سناعي رقم 144/�ض بتاريخ 1409/03/22هـ والتعديلت اللحقة له، هذا وتتمثل 

ال�سركة فيما يلي:

اإنتاج اأنابيب �سلب ملحومة طوليا )�سوداء / جملفنة( واأنابيب حديدية مزخرفة للديكور، وتقطيع �ساج، اإنتاج اأ�سرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط، وحواجز طرق، واأ�سياخ أ( 
حديد الت�سليح من اخلردة، وعربات يدوية، �ساج معرج متنوع، اأ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة، قطاعات حديدية جموفة، قطاعات حديدية م�سكلة على البارد واإطارات 

هيكلية جم�سمة.

اإنتاج اأعمدة كهربائية جملفنة وملحقاتها.ب( 

اإنتاج اأبراج نقل الطاقة الكهربائية.ج( 

اإنتاج قطاعات حديدية خا�سة باملن�ساآت املعدنية.د( 

تعمل ال�سركة من خلل م�سانع لها باملدن التالية داخل اململكة وتعمل هذه امل�سانع مبوجب ال�سجلت التجارية التايل اأرقامها وتواريخها:

تاريخ ال�ضجل التجاريرقم ال�ضجل التجارياملدينةامل�ضنع 

1410/4/28هـ4030068043جدةاليمامة لل�سناعات احلديدية  

1425/3/9هـ4030148938جدةاليمامة للأعمدة الكهربائية  

1429/3/7هـ2050059045الدماماليمامة لل�سناعات احلديدية  

1429/7/9هـ4030180886جدةاليمامة الإنتاج اأبراج الطاقة الكهربائية

ينبع  مبدينة  وم�سنعها  بالريا�ض  الرئي�سي  مركزها  يقع  والتي  اأدناه،  املذكورة  التابعة  وال�سركة  بفروعها  لل�سركة  املالية  القوائم  املوحدة  املالية  القوائم  هذه  تت�سمن 
ال�سناعية، ) ي�سار اليهما معًا بـ “ املجموعة”(:

ن�ضبة امللكيةبلد التاأ�ضي�ساأ�ضم ال�ضركة

72.5%اململكة العربية ال�سعودية�سركة اليمامة حلديد الت�سليح

يتمثل ن�ساط ال�سركة التابعة يف اإنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح.

يف 1435/3/13هـ املوافق 2014/1/14م قرر ال�سركاء بال�سركة التابعة حتويل �سركة اليمامة حلديد الت�سليح من �سركة ذات م�سئولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة، وقد 
مت احل�سول على موافقة وزير التجارة وال�سناعة مبوجب القرار الوزاي رقم )205/ق( بتاريخ 1435/8/25هـ املوافق 2014/6/23م على اإعلن حتول ال�سركة من �سركة ذات 

م�سئولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة.

العنوان امل�سجل لل�سركة كالتايل:

�سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية

الريا�ض 15341

�ض. 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 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(

أسس اإلعداد. 2

المعايير المطبقة 2   2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

أسس القياس   2   2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االإ�ستثمارات يف االأوراق املالية املتاحة للبيع والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة، وباإ�ستخدام مبداأ 
االإ�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم االإ�ستمرارية. 

أسس توحيد القوائم المالية 2   2

ت�سمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�سركة و�سركتها التابعة كما يف 30 �سبتمرب لكل �سنة. مت اإعداد القوائم املالية لل�سركة التابعة لنف�ض �سنة التقرير. 

الشركة التابعة  1   3   2

ال�سركه التابعة هي من�ساآه ت�سيطر عليها املجموعة. وتتوفر ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية للمن�ساأة للح�سول على منافع 
من اأن�سطتها. وعند تقييم ال�سيطرة، توؤخذ باالعتبار حقوق الت�سويت املحتملة القابلة للممار�سة يف الوقت احلايل. يتم توحيد ال�سركات التابعة من تاريخ اال�ستحواذ )التاريخ 

الذي حت�سل فيه ال�سركة على ال�سيطرة( ويتم اال�ستمرار يف التوحيد حتى تاريخ توقف ال�سيطرة.

كافة االأر�سدة واملعاملت وامل�سروفات واالأرباح واخل�سائر املحققة والغري حمققة الناجتة عن املعاملت بني �سركات املجموعة يتم اإ�ستبعادها عند التوحيد.

الحصص غير المسيطرة  2   3   2

تتمثل احل�س�ض غري امل�سيطرة يف احل�س�ض يف ال�سركة التابعة التي ال حتتفظ بها ال�سركة والتي تقا�ض باحل�سة التنا�سبية يف �سايف املوجودات املحددة لل�سركة التابعة. ويتم 
معاجلة املعاملت مع االأطراف التي متتلك احل�س�ض غري امل�سيطرة كمعاملت مع اأطراف من خارج املجموعة. 

عملة العرض والنشاط  2   2

مت عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة العر�ض والن�ساط لل�سركة الأم وال�سركة التابعة.

إستخدام األحكام والتقديرات 2   2

املعرو�سة  واملبالغ  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  توؤثرعلى  التي  واالإفرتا�سات  والتقديرات  االأحكام  بع�ض  باإ�ستخدام  القيام  االإدارة  من  املوحدة  املالية   القوائم  اإعداد  يتطلب 
للموجودات واملطلوبات واالإيرادات وامل�سروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. 

تتم مراجعة التقديرات واالإفرتا�سات املتعلقة بها على اأ�سا�ض م�ستمر. يتم اإظهار مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي تتم فيها تلك املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي تتاأثر بها.

فيما يلي تو�سيحًا للمعلومات عن اأهم التقديرات وحاالت عدم التاأكد واالأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها اأثر هام على املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية 
املوحدة، والتي مت اإدراجها يف االإي�ساحات:

إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  1   5   2

يتم تكوين خم�س�ض االإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على اأن املجموعة لن تكون قادرة على حت�سيل كافة املبالغ امل�ستحقة وفقًا 
لل�سروط الأ�سلية لالإتفاقية. اإن ال�سعوبات املالية الكبرية التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل يف مرحلة اإفال�ض اأو اإعادة الهيكلة املالية، والعجز اأو التاأخر يف ال�سداد تعترب 
جميعها موؤ�سرات على وجود دليل مو�سوعي الإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية. بالن�سبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم اإجراء تقييم على اأ�سا�ض فردي. وبالن�سبة للمبالغ 

غري الفردية الهامة، ولكنها متاأخرة، فيتم تقييمها ب�سكل جماعي، ويتم اإثبات خم�س�ض باالأخذ باالإعتبار طول املدة الزمنية وفقًا ملعدالت االإ�سرتداد ال�سابقة.

مخصص أصناف مخزون بطيئة الحركة  2   5   2

تقوم االإدارة بتكوين خم�س�ض باملخزون املتقادم وبطيء احلركة. وت�ستند تقديرات �سايف القيمة اال�سرتدادية للمخزون على اأكرث االأدلة موثوقية يف وقت ا�ستخدام التقديرات. 
وتاأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات يف االأ�سعار اأو التكاليف املرتبطة ب�سكل مبا�سر باأحداث تقع بعد تاريخ قائمة املركز املايل بالقدر الذي يوؤكد اأن ظروف هذه االأحداث 

قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(
األعمار اإلنتاجية للممتلكات واالالت والمعدات 3   5   2

حتدد االإدارة االأعمار االإنتاجية املقدرة للممتلكات واالالت واملعدات بغر�ض اإحت�ساب االإ�ستهلك. يتم حتديد هذا التقدير بعد االأخذ باالعتبار االإ�ستخدام املتوقع للموجودات 
وال�سرر املادي الذي تتعر�ض له هذه املوجودات. وتقوم االإدارة مبراجعة القيمة املتبقية واالأعمار االإنتاجية �سنويًا ويتم تعديل التغري يف م�سروفات االإ�ستهلك )اإن وجدت( يف 

الفرتات احلالية وامل�ستقبلية.

اإلنخفاض يف القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات غير المالية 2   5   2

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما اإذا كان هناك اأي خ�سائر نتيجة االإنخفا�ض يف قيمتها كلما كانت االأحداث اأو التغريات يف الظروف ت�سري اإلى اأن القيمة الدفرتية قد 
ال تكون قابلة للإ�سرتداد. ويتم اإثبات خ�سارة االإنخفا�ض يف القيمة )اإن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفرتية للأ�سل قيمتها القابلة للإ�سرتداد. القيمة القابلة 
للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�سل بعد خ�سم تكاليف البيع والقيمة املتبقية لل�ستخدام اأيهما اأعلى. يتم جتميع املوجودات اإلى اأدنى م�ستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية 
م�ستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة املوجودات الغري متداولة وتلك التي تعر�ست للإنخفا�ض يف قيمتها وذلك الحتمالية عك�ض االنخفا�ض يف القيمة بتاريخ كل قائمة مركز 
مايل. وعندما يتم الحقًا عك�ض خ�سارة االإنخفا�ض يف القيمة، يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�سل اأو وحدة توليد النقد اإلى التقدير املعدل لقيمتها القابلة للإ�سرتداد، ولكن القيمة 
الدفرتية التي متت زيادتها يجب اأن ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، والتي فيما لو مت حتديدها مل يتم ت�سجيل اأي خ�سارة االإنخفا�ض يف قيمة املوجودات 

اأو وحدة توليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. ويتم اإثبات عك�ض خ�سارة االإنخفا�ض يف القيمة كاإيرادات مبا�سرة يف قائمة الدخل املوحدة. 

اإلنخفاض يف قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 5   5   2

متار�ض االإدارة حكمها حل�ساب خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع وكذلك املوجودات التي تتعلق بها. وهذا يت�سمن تقييم االأدلة املو�سوعية التي تت�سبب يف 
حدوث انخفا�ض غري موؤقت يف قيمة اال�ستثمارات. ويف حالة كانت اأدوات امللكية واأي انخفا�ض كبري ومتوا�سل يف القيمة العادلة لل�ستثمارات يف االأ�سهم اأقل من تكلفتها، يتم 
اإن حتديد ماهية االنخفا�ض »الكبري« و »املتوا�سل« يتطلب من االإدارة اإجراء تقديرات. كما ترى االإدارة اأن فح�ض  اعتبار ذلك كدليل مو�سوعي لهذا االنخفا�ض يف القيمة. 
االإنخفا�ض يف القيمة �سيكون ملئمًا عند وجود دليل على تراجع الو�سع املايل لل�سركة امل�ستثمر فيها، واأداء القطاعات واالأعمال، والتغريات يف التكنولوجيا، والتدفقات النقدية 
الت�سغيلية والتمويلية. باالإ�سافة لذلك، ترى االإدارة اأن ن�سبة 20% اأو اأكرث هو معيار معقول للإنخفا�ض الكبري الذي يكون اأقل من تكلفتها بغ�ض النظر عن مدة هذا االنخفا�ض 
وتقوم باإدراجه يف قائمة الدخل املوحدة كمخ�س�ض لالإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات. النخفا�ض املتوا�سل ميثل الإنخفا�ض الذي يقل عن التكلفة وامل�ستمر لفرتة 9 اأ�سهر اأو اأكرث 
بغ�ض النظر عن قيمته ويتم اإدراجه يف قائمة الدخل املوحدة كم�سروف اإنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات. اخل�سارة املدرجة �سابقًا للإنخفا�ض يف قيمة االإ�ستثمارات يف اأ�سهم ال 

ميكن عك�سها يف قائمة الدخل املوحدة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 3

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة اأدناه ب�سكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�سة يف القوائم املالية املوحدة.

النقد وما يف حكمه  2   2

يتكون النقد وما يف حكمه من االأر�سدة لدى البنوك والنقد يف ال�سندوق والودائع الأجل واالإ�ستثمارات يف �سناديق اإ�ستثمارية والقابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية وت�ستحق خلل 
فرتة 3 اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ االإ�ستثمار االأ�سلي، واملتاحة للمجموعة دون اأي قيود.

الذمم التجارية المدينة  2   2

تظهر الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة االأ�سلي بعد خ�سم املخ�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها. ويتم تكوين خم�س�ض بالديون امل�سكوك يف حت�سيلها عند وجود دليل 
مو�سوعي ي�سري اإلى عدم مقدرة املجموعة على حت�سيل املبالغ امل�ستحقة وفقًا لل�سروط الأ�سلية للذمم املدينة. ويتم �سطب الديون املعدومة عند حتديدها مقابل املخ�س�سات 

املتعلقة بها. ويتم حتميل املخ�س�سات على قائمة الدخل املوحدة. واأي اإ�سرتدادات الحقة ملبالغ الذمم املدينة والتي مت �سطبها �سابقًا ت�ساف اإلى االإيرادات.

المخزون  2   2

يتم قيا�ض املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة القابلة لل�سرتداد اأيهما اأقل. ويتم حتديد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح. وتت�سمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها 
ل�سراء املخزون، وتكاليف االإنتاج اأو التحويل والتكاليف االأخرى التي يتم تكبدها من اأجل اإح�سار املخزون اإلى املوقع بحالته الراهنة.  

يف حالة املخزون امل�سنع وحتت الت�سنيع، تت�سمن التكلفة ح�سة منا�سبة من تكاليف االإنتاج املبا�سرة على اأ�سا�ض الطاقة الت�سغيلية العادية.

تتكون �سايف القيمة القابلة لل�سرتداد من �سعر البيع التقديري خلل ال�سري االعتيادي للأعمال بعد خ�سم تكاليف االنتاج اال�سافية للإكمال وم�سروفات البيع والتوزيع. ويتم 
تكوين خم�س�ض )عند اللزوم( باملخزون املتقادم وبطيء احلركة والتالف.

163



شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(
إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع 2   2

تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع ب�سكل رئي�سي من ح�سة تقل عن 20% من اال�ستثمارات يف االأ�سهم املدرجة اأو غري املدرجة مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف ال�سناديق اال�ستثمارية، 
وهي لي�ست ا�ستثمارات لغر�ض االجتار وال متتلك ال�سركة فيها اأي تاأثري جوهري اأو �سيطرة. وتقيد هذه اال�ستثمارات مبدئيًا والحقًا يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة. ويتم قيد اأية 
تغريات يف القيمة العادلة �سمن حقوق امللكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم ا�ستبعاد تلك اال�ستثمارات. ويتم قيد اأي انخفا�ض كبري ومتوا�سل يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع 
)اإن وجد( يف قائمة الدخل املوحده. ويتم حتديد القيمة العادلة لل�ستثمارات املتداولة يف �سوق مايل ن�سط بالرجوع اإلى اأ�سعار ال�سوق املدرجة فيه تلك اال�ستثمارات بنهاية يوم 
التداول يف تاريخ قائمة املركز املايل. وبالن�سبة لل�ستثمارات غري املتداولة يف �سوق مايل ن�سط، مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف حقوق امللكية غري املدرجة يتم حتديد القيمة العادلة 
با�ستخدام تقنيات تقييم معينة. وتت�سمن هذه التقنيات ا�ستخدام معاملت ال�سوق االأخرية التي متت بني اأطراف جادين، والرجوع اإلى القيمة ال�سوقية احلالية الأداة اأخرى والتي 

متاثلها اإلى حد كبري، وحتليل التدفقات النقدية املخ�سومة وخيار مناذج الت�سعري، وبخلف ذلك، تعترب التكلفة هي القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات.

مصروفات مؤجلة  2   2

تتمثل يف امل�سروفات املوؤجلة التي تكبدتها املجموعة واملتعلقة باأن�سطتها قبل مرحلة الت�سغيل والتى ت�ستفيد منها ال�سنوات القادمة. هذا ويتم اإطفاوؤها على مدى الفرتة التقديرية 
للنتفاع بها باإ�ستخدام الق�سط الثابت بحد اأق�سى خم�ض �سنوات.

ممتلكات وآالت ومعدات  3   2

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�سم االإ�ستهلك املرتاكم وخ�سارة االإنخفا�ض املرتاكمة، اإن وجدت. تت�سمن التكلفة امل�سروفات التي تتعلق مبا�سرًة باإقتناء 
االأ�سل. تكاليف التمويل عن القرو�ض لتمويل ت�سييد االأ�سول تتم ر�سملتها خلل الفرتة الزمنية املطلوبة الإكمال واإعداد االأ�سل لغر�ض االإ�ستخدام.

كافة النفقات االأخرى يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. يتم حتميل االإ�ستهلك على قائمة الدخل املوحدة باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر 
االإنتاجي املقدر للمتلكات واالآالت واملعدات. 

حتمل م�سروفات االإ�سلح وال�سيانة على قائمة الدخل املوحدة اأما التح�سينات التي تزيد يف قيمة املوجودات ذات العلقة اأو تطيل اأعمارها ب�سورة جوهرية فتتم ر�سملتها.

ال يحت�سب اإ�ستهلك على االأرا�سي اململوكة، ي�ستهلك الفرق بني تكلفة املمتلكات واالآالت واملعدات وقيمتها التقديرية يف نهاية مدة ا�ستخدامها – اإعتبارًا من تاريخ �سرائها اأو 
تركيبها – على اأق�ساط �سنوية مت�ساوية على مدى اأعمارها الإنتاجية املتوقعة. اأما فيما يتعلق باحت�ساب الإ�ستهالك لل�سركة التابعة لبندي مباين واآلت ومعدات اإنتاج م�سنع 

الورق فيتم ذلك مبوجب طريقة عدد الوحدات املنتجة. 

فيما يلي االأعمار االإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية وفرتة املقارنة:

ال�ضنوات

20- 33 مباين 

10- 20 اآالت ومعدات

5اجهزة وبرامج حا�سب اآيل واالجهزه الكهربائية

5االأثاث واالأجهزة املكتبية

5ال�سيارات

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع 3   2

تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل الب�ساعة اأو اخلدمات التي يتم احل�سول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة عنها من قبل املوارد اأم ال.

القروض  3   2

يتم اإدراج القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�سم تكاليف املعاملة املتكبدة، كما يتم تاأجيل العموالت االإدارية املخ�سومة مقدما من قر�ض �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 
وعر�سها خم�سومة من مبلغ القر�ض االأ�سلي. يتم اإطفاء 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�سرة الإن�ساء موجودات موؤهلة حتى ت�سل اإلى املرحلة التي يكتمل عندها ب�سكل جوهري جميع االأن�سطة اللزمة 

الإعداد املوجودات املوؤهلة لل�ستخدام املحدد لها، وبخلف 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 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(
المخصصات 3   2

يتم العرتاف باملخ�س�ض اإذا ظهر نتيجة لأحداث �سابقة اأن لدى املجموعة اإلتزام نظامي حايل اأو تعاقدي ميكن تقديره ب�سكل موثوق، ومن املحتمل اأن يتطلب تدفقات خارجة 
ملنافع اقت�سادية لت�سوية هذا االإلتزام.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  2   2

يتم اإحت�ساب خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل املوحدة. ويتم اإحت�ساب 
هذه املكافاأة على اأ�سا�ض القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.

تحقق اإليرادات  22   2

تتحقق الإيرادات عند ا�ستيفاء ال�سروط التالية:

وجود احتمالية بتدفق منافع اقت�سادية للمجموعة. �

ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق بغ�ض النظر عن موعد �سدادها. �

امكانية حتديد التكلفة املتكبدة والتكاليف امل�ستقبلية املتوقعة حتى تاريخه وامكانية قيا�سها ب�سكل موثوق. �

يتم قيا�ض الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو ل�سروط الدفع املحددة تعاقديًا. ويجب كذلك ا�ستيفاء معايري التحقق املحددة اأدناه قبل حتقق الإيرادات.

مبيعات بضائع 1   11   3

يكون  ال  بحيث  امل�سرتي  اإلى  الب�ساعة  مللكية  امل�ساحبة  الهامة  واملنافع  املخاطر  اإنتقال  يتم مبقت�ساها  التي  املنتجات  �سحن  اأو  ت�سليم  املبيعات عند  االإيرادات من  اإثبات  يتم 
للمجموعة �سيطرة فعالة او م�ساركة اإدارية م�ستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة مبلكية الب�ساعة. ويتم ت�سجيل املبيعات بعد خ�سم املردودات واخل�سم التجاري وخ�سم الكمية.

المصروفات 22   2

م�سروفات البيع والتوزيع متثل امل�سروفات الناجتة عن جمهودات املجموعه يف وظائف البيع والتوزيع. كافة امل�سروفات االأخرى بخلف تكلفة املبيعات واأعباء التمويل يتم 
ت�سنيفها كم�سروفات عمومية واإدارية. يتم توزيع امل�سروفات امل�سرتكة بني تكلفة املبيعات وم�سروفات البيع والتوزيع وامل�سروفات  العمومية واالإدارية اإن لزم االأمر، على اأ�سا�ض 

منتظم.

الزكاة 22   2

تخ�سع ال�سركة و�سركتها التابعة للزكاة وفقًا الأنظمة م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل باململكة العربية ال�سعودية )»امل�سلحة«( ويتم اإثبات ا�ستحقاق للزكاة ويحمل على قائمة 
الدخل للفرتة اجلارية. ويتم احت�ساب مطلوبات الزكاة الإ�سافية، اإن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على �سنوات �سابقة من قبل امل�سلحة يف الفرتة التي يتم فيها اإ�سدار الربوط 

النهائية.

المعامالت بالعمالت األجنبية 22   2

يتم حتويل املعاملت التي تتم بالعملت االأجنبية اإلى العملة الوظيفية للمجموعة على اأ�سا�ض اأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ تلك املعاملت. اأما املوجودات واملطلوبات النقدية 
التي تتم بالعملت االأجنبية فيجري حتويلها لتعك�ض ما يعادلها بالعملة الوظيفية للمجموعة باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج فروقات التحويل الناجتة 

عن حتويل العملت االأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية.

توزيعات األرباح  22   2

يتم ت�سجيل توزيعات االأرباح املرحلية كاإلتزام يف الفرتة التي يتم فيها اإعتمادها من قبل جمل�ض االإدارة، كما يتم قيد توزيعات االأرباح النهائية فى ال�سنة التى تعتمد خللها من 
قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.

التقارير المالية القطاعية  23   2

قطاع االأعمال هو جمموعة من االأ�سول والعمليات املرتبطة بتقدمي منتجات اأو خدمات تتعر�ض ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى. وي�سمل القطاع 
اجلغرايف تقدمي منتجات اأو خدمات �سمن بيئة اقت�سادية حمددة تتعر�ض ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(
اإلحتياطي النظامي 23   2

وفقًا لنظام ال�سركات باململكة العربية ال�سعودية، على ال�سركة حتويل ما ن�سبته 10% من �سايف دخلها ال�سنوي اإلى االإحتياطي النظامي حتى ي�سل هذا االحتياطي 50% من راأ�ض 
املال. هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع على امل�ساهمني.

المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة 23   2

المطلوبات المحتملة 1    1   3

جميع االلتزامات املحتملة الناجمة عن اأحداث �سابقة والتي �سوف يتاأكد وجودها فقط من خلل وقوع اأو عدم وقوع حدث واحد اأو اأكرث من االأحداث امل�ستقبلية غري املوؤكدة والتي 
ال تخ�سع ل�سيطرة كاملة من قبل املجموعة، اأو جميع االلتزامات احلالية الناجمة عن اأحداث �سابقة ولكنها غري مثبتة للأ�سباب التالية: )1( عدم وجود اإحتمال باأن تدفق املوارد 
اخلارجة الكامنة يف املنافع االقت�سادية �سيكون مطلوبًا لت�سوية االإلتزام، اأو )2( عدم اإمكانية قيا�ض مبلغ االلتزام مبوثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة 

مركز مايل واالإف�ساح عنها يف القوائم املالية للمجموعة �سمن املطلوبات املحتملة.   

الموجودات المحتملة 2    1   3

جميع املوجودات املحتملة الناجمة عن اأحداث �سابقة التي �سوف يتاأكد وجودها فقط من خلل وقوع اأو عدم وقوع حدث واحد اأو اأكرث من االأحداث امل�ستقبلية غري املوؤكدة والتي 
ال تخ�سع ل�سيطرة كاملة من قبل املجموعة يجب تقييمها جميعها بتاريخ كل قائمة مركز مايل واالإف�ساح عنها يف القوائم املالية للمجموعة �سمن املوجودات املحتملة.

نقد وما يف حكمه. 2

يتكون النقد وما يف حكمه كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2014م2015م

45.325.01121.636.602نقد بالبنوك - ح�سابات جارية

6.578.308  321.170نقد بال�سندوق

45.646.18128.214.910

ذمم تجارية مدينة. 5

تتكون الذمم التجارية املدينة كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2014م2015ماإي�ضاح

148.115.907130.232.208عملء جتاريون

24101.389.803182.740.719عملء جتاريون - اأطراف ذات علقة

249.505.710312.972.927

)2.670.058()2.347.785(5-1يخ�سم: خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

247.157.925310.302.869

الحركة يف مخصص الذمم التجارية المدينة خالل السنة تتكون مما ييل: 2   2

2014م2015م

2.670.0581.070.994الر�سيد يف بداية ال�سنة

2.347.784-- املكون خلل ال�سنة

)748.720()322.273(امل�ستخدم خلل ال�سنة

2.347.7852.670.058الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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مخزون. 6

يتكون املخزون كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2014م2015ماإي�ضاح

242.659.188329.987.761مواد خام

107.141.885105.172.053اإنتاج تام

53.543.22650.334.530قطع غيار

13.528.19716.434.184اإنتاج حتت الت�سغيل

85.492.37810.587.427ب�ساعة بالطريق 

502.364.874512.515.955

)1.500.000()1.500.000(6-1يخ�سم: خم�س�ض خمزون بطئ احلركة

500.864.874511.015.955

الحركة ىف مخصص مخزون بطئ الحركة خالل السنة تتكون مما ييل: 2   3

2014م2015م

1.500.000767.641الر�سيد يف بداية ال�سنة

1.500.000--املكون خلل ال�سنة

)767.641(--امل�ستخدم خلل ال�سنة

1.500.0001.500.000الر�سيد يف نهاية ال�سنة

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى. 7

تتكون املدفوعات مقدمًا واملوجودات املتداولة االأخرى كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2014م2015م

25.474.19220.667.623دفعات مقدمة للموردين

2.280.0062.091.321تاأمني طبى مدفوع مقدمًا

2.272.4182.123.377ذمم موظفني

3.859.6004.335.531اأخرى

33.886.21629.217.852

إستثمار يف أوراق مالية متاحة للبيع.  

يتمثل االإ�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع يف م�ساهمة ال�سركة يف ال�سركة العربية للأنابيب )�سركة م�ساهمة �سعودية مدرجة( وبياناتها كما يلي:     

2014م2015مالتغري يف القيمة العادلة التكلفة

ال�سركة العربية 
للأنابيب

26.00036.64262.64262.642
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للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(

مصروفات مؤجلة   صايف. 9

فيما يلي احلركة يف امل�سروفات املوؤجلة خلل ال�سنة املنتهية  يف 30 �سبتمرب:

2014م2015ماإي�ضاح

التكلفـــة :

43.930.28543.930.285الر�سيد يف بداية ونهاية ال�سنة  

)18.569.837()18.569.837(امل�سروفات املوؤجلة املطفاأة بالكامل 

25.360.44825.360.448االإجمايل

االإطفاء املرتاكـم : 

37.414.06833.604.169الر�سيد يف بداية ال�سنة  

)18.569.837()18.569.837(االإطفاء املرتاكم بالكامل 

18.844.23115.034.332االإجمايل

)3.809.898()2.744.150(21االإطفاء املحمـل على ال�سنة  

)18.844.230()21.588.381(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

3.772.0676.516.218�سايف القيمة الدفرتية

تتمثل امل�سروفات املوؤجلة يف التكاليف املتعلقة باالأن�سطة التي تن�ساأ ملرة واحدة وتتعلق باإن�ساء مواقع جديدة وت�سمل جميع النفقات مثل اأتعاب اخلرباء االإ�ست�ساريني والر�سوم 
القانونية ور�سوم الرتاخي�ض املتعلقة بت�سجيل الفرع اأو املوقع اجلديد.
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ت الحديدية
صناعا

شركة اليمامة لل
سعودية مقفلة(

ساهمة 
شركة م

(

ت حول القوائم المالية الموحدة
ضاحا

إي
سبتمبر 2015م 

يف 30 
سنة المنتهية 

لل

سعودي( )تتمة(
)ريال 

10
 .

ت
ت ومعدا

ت وآال
ممتلكا

أ( 
مما يلي:

حلركة يف املمتلكات واالآالت واملعدات خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م 
تتكون ا

اأرا�ضي
ين

مبا
اآلت ومعدات

�ضيارات
اأثاث والأجهزة املكتبية

ب 
اأجهزة وبرامج حا�ض

يل والأجهزة الكهربائية
اآ

عدد واأدوات
حتت التنفيذ

م�ضروعات 
يل

الإجما

التكلفة
 

الر�سيد يف 1 اأكتوبر 2014م
13.264.725

238.684.632
378.312.639

4.798.160
3.982.551

13.487.658
10.278.242

50.930.838
713.739.445

اإ�سافات
--

--
5.365.603

948.218
299.800

749.755
282.497

33.604.266
41.250.139

اإ�ستبعادات
--

--
--

)301.930(
)43.161(

)550(
)10.992(

--
)356.633(

حتت التنفيذ
حمول من امل�سروعات 

--
27.753.138

51.526.886
--

404.300
662.170

--
)80.346.494(

--

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2015م
13.264.725

266.437.770
435.205.128

5.444.448
4.643.490

14.899.033
10.549.747

4.188.610
754.632.951

االإ�ستهلك املرتاكم

الر�سيد يف 1 اأكتوبر 2014م
--

52.455.510
160.879.906

3.258.616
3.451.726

9.490.125
4.802.909

--
234.338.792

االإ�ستهلك املحمل على ال�سنة
--

9.624.872
22.002.030

659.809
239.479

2.138.764
555.463

--
35.220.417

اإ�ستبعادات
--

--
--

)253.962(
)33.783(

)550(
)6.920(

--
)295.215(

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2015م
--

62.080.382
182.881.936

3.664.463
3.657.422

11.628.339
5.351.452

--
269.263.994

القيمة الدفرتية

كما يف 30 �سبتمرب 2015م
13.264.725

204.357.388
252.323.192

1.779.985
986.068

3.270.694
5.198.295

4.188.610
485.368.957

كما يف 30 �سبتمرب 2014م
13.264.725

186.229.121
217.432.733

1.539.544
530.825

3.997.533
5.475.334

50.930.838
479.400.653
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(
االإ�ستهلك املحمل لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م مت توزيعه كما يلي:ب( 

2014م2015ماإي�ضاح

31.609.61534.814.563تكلفة املبيعات

20120.419174.371م�سروفات بيع وتوزيع

213.490.3833.357.072م�سروفات عمومية واإدارية

35.220.41738.346.006

للأعمدة ج(  اليمامة  ال�سركة، م�سنع  فرع  تخ�ض  )ال�سندوق(  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  ل�سالح  ومعدات مرهونة  واملعدات، ممتلكات  واآالت  املمتلكات  تت�سمن 
الكهربائية وملحقاتها، بلغ �سايف قيمتها الدفرتية يف 30 �سبتمرب 2015م مبلغ 65 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2014م: 59 مليون ريال �سعودي(. )اإي�ساح )11-ب(.

تقع مباين م�سنع ال�سركة التابعة والبالغ �سايف قيمتها الدفرتية 101 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م )30 �سبتمرب 2013م: 104 مليون ريال �سعودي( على د( 
قطعة اأر�ض م�ستاأجرة من االإدارة العامة للهيئة امللكية بينبع ملدة 35 �سنة، تبداأ من 5 ربيع الثاين 1427هـ باإيجار �سنوي اإ�سمي. االإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�ض 

ال�سروط و�سروط اأخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية.

اإن مباين ال�سركة والبالغ �سايف قيمتها الدفرتية 62 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2015م )2014م: 37 مليون ريال �سعودي( مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة من ه( 
هيئة املدن ال�سناعية ومناطق التقنية باإيجار �سنوي رمزي ملدة 20 �سنة تبداأ يف 29 �سوال 1429هـ، الإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�ض ال�سروط اأو �سروط اأخرى كما 

هو متفق عليه بوا�سطة االأطراف املعنية، ما عدا م�سنعي االأعمدة واالأبراج حيث اأنهما مقامان على اأر�ض مملوكة لل�سركة.

تتمثل امل�سروعات حتت التنفيذ يف امل�ساريع التالية:و( 

2014م2015م

2.571.9682.571.968م�سروع الكتل احلديدية - ال�سلب

1.197.65814.800.170 م�سروع تطويرم�سنع اإنتاج االأنابيب - جدة 

139.58825.333.351م�سروع م�سنع اإنتاج االأنابيب بالدمام 

3.830.722--م�سروع مبني االإدارة و�سكن العمال 

3.504.673--م�سروع تو�سعة م�سنع االأبراج 

889.954--م�سروع تو�سعة م�سنع االأعمدة 

--279.396اأخرى

4.188.61050.930.838
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(

تسهيالت إئتمانية. 11
تسهيالت بنكية من بنوك محلية 2   22

لدى املجموعة ت�سهيلت بنكية م�ستخدمة مع بع�ض البنوك املحلية باإجمايل مبلغ 734 مليون ريال �سعودي )2014م: 1.026 مليون ريال �سعودي( تتمثل يف خطابات �سمان 
واإعتمادات م�ستندية وت�سهيلت بنكية ق�سرية وطويلة االأجل وذلك لتغطية متطلبات راأ�ض املال العامل واملتطلبات الراأ�سمالية ل�سركات املجموعة. اإن كافة الت�سهيلت البنكية 

حتمل بعموالت بنكية وفقًا للأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق وم�سمونة بوا�سطة �سند الأمر �سادر من ال�سركة. 

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 2   22

ح�سلت ال�سركة يف 31 اأكتوبر 2013م على قر�ض من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بغر�ض تو�سعة م�سنع اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها بحد اأق�سى 16.9 مليون 
ريال �سعودي، وي�سدد القر�ض على اأق�ساط ن�سف �سنوية تبداأ يف 15 �سوال 1436هـ املوافق 31 يوليو 2015م وتنتهي يف 15 ربيع الثاين 1442هـ املوافق 30 نوفمرب 2020م، هذا 
القر�ض م�سمون برهن املباين واملن�ساآت املقامة اأو التي �ستقام على اأر�ض امل�سنع مع كامل امل�سنع واآالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�سول عليه الحقًا من اأجل 

امل�سروع، تت�سمن الإتفاقية بع�ض ال�سروط والتي من �سمنها الإحتفاظ بن�سب مالية معينة.

القروض قصيرة األجل 1   2   11

متثل القرو�ض البنكية ق�سرية االأجل مبالغ غري م�سددة حتت ح�ساب ت�سهيلت �سحب على املك�سوف وت�سهيلت قرو�ض ق�سرية االأجل مع بع�ض البنوك التجارية لتمويل متطلبات 
راأ�ض املال العامل ل�سركات املجموعة. 

تتكون القرو�ض البنكية ق�سرية االأجل كما يف 30 �سبتمرب من االآتي:

2014م2015م

311.128.124260.820.265البنك العربي الوطني

83.500.000175.717.256البنك ال�سعودي الفرن�سي

5.440.78326.267.773م�سرف الراجحي

400.068.907462.805.294

قروض طويلة األجل 2   2   11

تتكون القرو�ض طويلة االأجل كما يف 30 �سبتمرب من االآتي:

2014م2015م
10.000.00030.000.000البنك العربي الوطني

27.070.305--البنك ال�سعودي الفرن�سي
16.400.00013.520.000 قر�ض �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

26.400.00070.590.305

مت عر�ض القرو�ض طويلة االأجل يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:

2014م2015م

11.250.00047.570.305اجلزء املتداول حتت بند املطلوبات املتداولة

15.150.00023.020.000اجلزء غري املتداول حتت بند املطلوبات غري املتداولة

26.400.00070.590.305

ي�ستحق اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة االأجل كما يلي:

1.950.000عام 2017

2.700.000عام 2018

3.500.000عام 2019

4.500.000عام 2020

2.500.000عام 2021

15.150.000الإجمايل
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(

مخصصات . 12

فيما يلي احلركة يف املخ�س�ض:

2014م2015م

--5.482.980الر�سيد يف بداية ال�سنة 

1.791.2425.482.980املكون خلل ال�سنة

7.274.2225.482.980الر�سيد يف نهاية ال�سنة

وفقًا ملا ورد يف مطالبة �سركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع )مرافق( عن الفروقات بني كميات االإ�ستهلك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�سركة التابعة و�سركة 
مرافق وكميات االإ�ستهلك الفعلي لل�سركة التابعة )اإي�ساح 23)اأ((. قامت ال�سركة التابعة باإحت�ساب خم�س�ض لفروقات كميات االإ�ستهلك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني 
ال�سركة التابعة و�سركة مرافق وكميات االإ�ستهلك الفعلي لل�سركة التابعة عن الفرتة من 1 يناير 2015م وحتى تاريخ املركز املايل، وذلك ملقابلة اأية مطالبات قد تن�ساأ م�ستقبًل 

عن تلك الفرتة.

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى . 13

تتكون امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة االأخرى كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2014م2015م

11.756.04311.555.915م�سروفات م�ستحقة

10.103.0128.003.971حوافز موظفني م�ستحقة

2.870.6532.673.991م�سروفات متويل م�ستحقة

8.000.9396.483.620دفعات م�ستلمة مقدمًا من عملء

705.6671.147.534اأر�سدة دائنة اأخرى

33.436.31429.865.031

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 12

احلركة فى خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة خلل ال�سنة تتكون مما يلي:

2014م2015م 

17.629.70213.730.970الر�سيد يف بداية ال�سنة

4.402.2644.797.877املكون خلل ال�سنة

)899.145()1.306.313(املدفوع خلل ال�سنة

20.725.65317.629.702الر�سيد يف نهاية ال�سنة

رأس المال. 15

بلغ راأ�ض املال املكتتب فيه واملدفوع بالكامل مبلغ 508 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2014م: 508 مليون ريال �سعودي( موزع على 50.8 مليون �سهم )30 �سبتمرب 2014م: 
50.8 مليون �سهم( قيمة كل منها 10 ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2014م: 10 ريال �سعودي(. 

بتاريخ 1436/05/26هـ املوافق 2015/03/17م مت بيع )7.373.290( �سهم من االأ�سهم اململوكة ل�سركة املهنا التجارية الأ�سحابها حممد وعبداهلل املهنا مبا لها من حقوق وما 
عليها من اإلتزامات اإلى كل من اأخوانهم ال�سيد/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن اإبراهيم املهنا وال�سيد/ اإبراهيم بن عبداهلل بن اإبراهيم املهناء املهنا وال�سيد/ مهنا بن عبداهلل بن 

اإبراهيم املهنا. اإن االإجراءات النظامية لتعديل عقد التاأ�سي�ض بهذا ال�ساأن مازالت حتت التنفيذ لي�سبح راأ�ض املال موزعًا على امل�ساهمني كالتايل:
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(

اإ�ضم امل�ضاهم
2014م2015م

املبلــغ%عدد الأ�ضهماملبلــغ%عدد الأ�ضهم

24.19122.888.160%24.19122.888.16012.288.816%12.288.816�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأوالده 

24.19122.888.160%24.19122.888.16012.288.816%12.288.816�سركة عبدالقادر املهيدب واأوالده

15.8680.560.020%15.8680.560.0208.056.002%8.056.002�سركة املعجل للتجارة واملقاوالت

24.19122.888.160%9.6849.155.26012.288.816%4.915.526�سركة املهنا التجارية

------4.8424.577.640%2.457.764ال�سيد/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

------4.8424.577.630%2.457.763ال�سيد/ ابراهيم بن عبداهلل بن ابراهيم املهناء

------4.8424.577.630%2.457.763ال�سيد/ مهنا بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

8.3342.328.150%8.3342.328.1504.232.815%4.232.815ال�سيد/ عبدالكرمي بن حمد بن عبدالكرمي املعجل

3.2416.447.350%3.2416.447.3501.644.735%1.644.735ال�سيد/ ريا�ض بن عبداهلل بن را�سد ابو نيان

100508.000.000%100508.000.00050.800.000%50.800.000الإجمالى

اإلحتياطي النظامي . 16

وفقًا لنظام ال�سركات باململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة يتطلب من ال�سركة حتويل ما ن�سبته 10% من �سايف دخل ال�سنة لتكوين اإحتياطي نظامي حتى يبلغ 
ر�سيد هذا االإحتياطي 50% من راأ�ض املال. هذا االإحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

أرباح موزعة. 17

اأو�سى جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه رقم )3/2( بتاريخ 20 حمرم 1436هـ املوافق 13 نوفمرب2014م بتوزيع اأرباح عن الن�سف الثاين للعام املايل 2014م على امل�ساهمني بواقع 
للم�ساهمني يف  العادية  العامة  اأقرت اجلمعية  وقد  �سعودي،  ريال  مليون  مبلغ 63.50  وباإجمايل  لل�سهم  االإ�سمية  القيمة  يعادل 12.5% من  ما  �سهم  لكل  �سعودي  ريال   1.25
اجتماعها بتاريخ 24 �سفر 1436هـ املوافق 16 دي�سمرب 2014م هذا التوزيع. وعليه يكون اإجمايل ما مت توزيعه من اأرباح عن العام املايل 2014م حوايل 114.2 مليون ريال �سعودي 

اأي ما يعادل 22.5% من راأ�ض املال ومبعدل 2.25 ريال �سعودي لكل �سهم.

اأو�سى جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه رقم )3/4( بتاريخ 9 �سعبان 1436هـ املوافق 27 مايو 2015م توزيع اأرباح عن الن�سف االأول للعام املايل 2015م على امل�ساهمني بواقع 1.25 
ريال �سعودي لكل �سهم مبا يعادل 12.5% من القيمة االإ�سمية لل�سهم وباإجمايل مبلغ 63.5 مليون ريال �سعودي.

الزكاة.  1

المحمل عىل السـنة  2   23

تقوم ال�سركة و�سركتها التابعة بتقدمي اإقرارات منف�سلة للزكاة ال�سرعية على اأ�سا�ض غري موحد باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية. تتكون العنا�سر الرئي�سية للوعاء الزكوي لكل 
�سركة من حقوق امللكية واملخ�س�سات كما يف بداية العام والدخل ال�سايف املعدل، ناق�ض احل�سومات ل�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات، االآالت واملعدات واالإ�ستثمارات وبع�ض 

البنود االأخرى. ويف حال كان الوعاء الزكوي �سالبًا، ال يكون على ال�سركة زكاة م�ستحقة الدفع لل�سنة.

تتكون الزكاة املحملة خلل ال�سنة املنتهـية يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2014م2015م

14.520.06511.642.624ال�سنة احلالية
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(
مخصص الزكاة  2   23

احلركة يف خم�س�ض الزكاة خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب هي كما يلي: 

2014م2015م

22.220.4809.403.3751الر�سيد يف بداية ال�سنة

14.520.06511.642.624ي�ساف: املحمل على ال�سنة

)8.825.519()10.512.050(يخ�سم: املدفوعات خلل ال�سنة

26.228.49522.220.480الر�سيـد فـي نهايـة ال�سنــة

الوضع الزكوي 2   23

شركة اليمامة للصناعات الحديدية 1   3    1

قامت ال�سركة بتقدمي االإقرارات الزكوية عن ال�سنوات منذ بداية التاأ�سي�ض حتى العام املنتهي يف 30 �سبتمرب 2014م. ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�سلت على �سهادة 
زكاة �ساحلة حتى 30 يناير 2016م. اإ�ستلمت ال�سركة ربوطات زكوية عن ال�سنوات من 2008م حتى 2011م طالبت فيها امل�سلحة بفروقات اإ�سافية زكوية مببلغ 9.9 مليون ريال 
�سعودي وقامت ال�سركة باالإعرتا�ض على الربوطات املذكورة ومت رفع اإعرتا�ض ال�سركة اإلى اللجنة االإبتدائية الزكوية ال�سريبية كما قدمت ال�سركة خطاب �سمان للم�سلحة باملبلغ 
املطلوب، بتاريخ 1435/11/23هـ املوافق 2014/9/18م �سدر قرار من اللجنة بقبول بند من بنود االإعرتا�ض وقد مت ت�سليم الئحة االإعرتا�ض على قرار اللجنة االإبتدائية اإلى 

جلنة االإ�ستئناف ومل ي�سدر قرار حتى تاريخه. اإال اأن اإدارة ال�سركة على قناعة باأن نتيجة االإعرتا�ض �سوف تكون يف �ساحلها وذلك وفقًا لتقديرات امل�ست�سار الزكوي لل�سركة.

شركة اليمامة لحديد التسليح 2   3    1

اأنهت ال�سركة موقفها الزكوي مع م�سلحة الزكاة والدخل عن ال�سنوات من تاريخ التاأ�سي�ض حتى العام املنتهي يف 30 �سبتمرب 2007م، قدمت ال�سركة اقراراتها الزكوية عن 
ال�سنوات 2008م حتى 2014م ومل حت�سل على ربط زكوي عن تلك ال�سنوات حتى تاريخه. ح�سلت ال�سركة على �سهادة زكاة غري مقيدة عن عام 2014م �ساحلة حتى تاريخ 30 

يناير 2016م.

ربحية السهم. 19

اإحت�ساب ربحية ال�سهم من الدخل من العمليات وربحية ال�سهم من االإيرادات االأخرى وربحية ال�سهم من �سايف الدخل لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م على اأ�سا�ض  مت 
املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خلل ال�سنة والبالغة 50.8 مليون �سهم )2014م: 50.8 مليون �سهم(.

مصروفات بيع وتوزيع. 20

تتكون م�سروفات البيع والتوزيع لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2014م2015ماإي�ضاح

20.030.47218.569.573م�سروفات نقل

6.352.7225.363.260رواتب واأجور وما يف حكمها

1.279.9561.402.467دعاية واإعلن

10120.419174.371اإ�ستهلك

50.82950.688اإيجارات

326.658298.951اأخرى

28.161.05625.859.310
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مصروفات عمومية وإدارية . 21

تتكون امل�سروفات العمومية واالدارية لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2014م2015ماإي�ضاح

2430.825.84524.534.341رواتب واأجور وما يف حكمها

103.490.3833.357.072اإ�ستهلك

92.744.1503.809.898اإطفاء م�سروفات موؤجلة

1.552.4941.476.575م�سروفات دعم احلا�سب االآيل واإ�سرتاكات

944.401677.981�سفرواإنتقاالت

698.222624.593هاتف وبريد

527.875632.634اأتعاب مهنية واإ�ست�سارية

252.757190.591اإيجارات

194.351179.682قرطا�سية ومطبوعات

132.690216.494م�سروفات �سيانة واإ�سلح

112.543245.476دعاية واإعلن

2.347.784--خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

954.5291.230.934اأخرى

42.430.24039.524.055

إيرادات أخرى . 22

تتكون االإيردات االأخرى لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2014م2015م

2.040.4912.725.825دعم �سندوق املوارد الب�سرية

--1.999.149فروق اأ�سعار �سرف العملت االأجنبية

55.322110.834اأرباح بيع ممتلكات واآالت ومعدات

212.900592.075اأخرى

4.307.8623.428.734
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اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة. 23

وردت مطالبة بتاريخ 27 يوليو 2015م اإلى ال�سركة التابعة من �سركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع )مرافق( باإجمايل مبلغ 146.473.084 ريال �سعودي وذلك أ( 
عن فروقات كميات االإ�ستهلك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�سركة التابعة و�سركة مرافق وكميات االإ�ستهلك الفعلي لل�سركة التابعة عن ال�سنوات من 2008م اإلى 
2014م والتي تت�سمن املطالبة ال�سابقة من �سركة مرافق بتاريخ 14 يناير 2014م. قامت ال�سركة التابعة بالتفاو�ض مع �سركة مرافق وبتاريخ 15 اأكتوبر 2015م مت االإتفاق 
بني ال�سركة التابعة و�سركة مرافق على تعديل بنود االإ�ستهلك املتفق عليها يف االإتفاقية ال�سابقة على اأن تكون واجبة التطبيق اإعتبارًا من 1 يناير 2014م. وبناًء على ذلك 
اأ�سدرت �سركة مرافق مطالبات معدلة عن الفرتة من 1 يناير 2014م اإلى 31 دي�سمرب 2014م وقامت ال�سركة التابعة ب�سدادها بالكامل. وفيما يتعلق بفروق االإ�ستهلك 
لل�سنوات من 2008م اإلى 2013م والبالغ اإجماليها 124 مليون ريال �سعودي تقريبًا فمازالت خا�سعة للتفاو�ض مع �سركة مرافق. قامت ال�سركة التابعة باالإ�ستناد الى ما ورد 
باملادة )41( من دليل اخلدمة الكهربائية ال�سادر من هيئة تنظيم الكهرباء واالإنتاج املزدوج »الهيئة« والتي تن�ض اأنه يف حالة تق�سري اأو تراخي مقدم اخلدمة يف حت�سيل 
م�ستحقاته عن االإ�ستهلك غري ال�سكني فاإنه ال يتم حما�سبة امل�ستهلك باأثر رجعي واإحت�ساب اخلطاأ ملدة تزيد عن �سنتني ميلديتني ل�سالح مقدم اخلدمة، وبناًء على ذلك 
فاإن اأق�سى مبلغ قد ينتج عن هذه املطالبة لن يزيد عن 40 مليون ريال �سعودي وذلك عن عامي 2012م،2013م ولقد ح�سلت ال�سركة التابعة على راأى قانوين يدعم وجهة 
نظرها. باالإ�سافة اإلى ذلك اأكد امل�ساهمني بال�سركة التابعة على حتملهم �سخ�سيًا اأية اإلتزامات قد تن�ساأ عن هذه املطالبة يف امل�ستقبل نقدًا وذلك كًل ح�سب م�ساهمته 
يف راأ�ض املال. كما اأكد امل�ساهمني بال�سركة التابعة على حتملهم �سخ�سيًا اأية اإلتزامات اأخرى قد تن�ساأ م�ستقبًل عن فروق كميات االإ�ستهلك الفعلي للكهرباء واملياه عن 
 عام 2015م مقارنة مبا هو مدرج كمخ�س�ض مقابل تلك االإلتزامات )اإي�ساح 12( نقدًا وذلك كًل ح�سب م�ساهمته يف راأ�ض املال وبحد اأق�سى 21 مليون ريال �سعودي.
وبدورهم اأكد امل�ساهمني ب�سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية بتاريخ 9 �سبتمرب 2015م على حتملهم �سخ�سيًا ح�سة ال�سركة والبالغة 72.5% من اأي التزامات قد تن�ساأ عن 

املطالبة احلالية و/اأو املطالبة امل�ستقبلية يف امل�ستقبل نقدًا وذلك كل ح�سب م�ساهمته  يف راأ�ض مال ال�سركة.

يف 30 �سبتمرب 2015م بلغت االرتباطات الراأ�سمالية املتعلقة بامل�سروعات حتت التنفيذ مبلغ 1.5 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2013م: 35 مليون ريال �سعودي(.ب( 

يف 30 �سبتمرب 2015م بلغت قيمة االإلتزامات املحتملة مقابل خطابات اإعتمادات م�ستندية قائمة 181 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2013م: 379 مليون ريال �سعودي( ج( 
والتي �سدرت يف �سياق االأعمال العادية للمجموعة.

يف 30 �سبتمرب 2015م بلغت قيمة االإلتزامات املحتملة مقابل اجلزء غري املغطي من خطابات ال�سمان البنكية التي ت�سدرها البنوك املحلية نيابة عن �سركات املجموعة 127 د( 
مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2014م: 115 مليون ريال �سعودي(.

معامالت وأرصدة مع أطراف ذو عالقة . 22

تتكون الأطراف ذات العالقة من امل�ساهمني يف ال�سركة واأقربائهم حتى اجليل الرابع، وال�سركات الزميلة وال�سقيقة واملديرين وموظفي الإدارة العليا لل�سركة. يتم اإعتماد �سروط 
واأحكام هذه املعاملت من قبل اإدارة ال�سركة.

اإعتمادها بوا�سطة الإدارة مع  اأ�سا�سية يف م�سرتيات ومبيعات ب�سائع وتقدمي خدمات والتي تتم وفقًا ل�سروط متفق عليها ويتم  تتمثل املعامالت مع اأطراف ذو عالقة ب�سفة 
املن�ساآت التالية:

العلقةاإ�ضم املن�ضـــاأة

م�ساهم�سركة املهنا التجارية 

م�ساهمجمموعة املهنا للحديد

م�ساهمال�سيد/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

م�ساهمال�سيد/ ابراهيم بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

م�ساهمال�سيد/ مهنا بن عبداهلل بن ابراهيم املهنا

م�ساهم�سركة املعجل التجارية

م�ساهم�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

م�ساهمال�سيد/ ريا�ض بن عبد اهلل بن را�سد ابونيان

م�ساهمال�سيد/عبدالكرمي بن حمد بن عبدالكرمي املعجل

م�ساهم�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأوالده

م�ساهم يف ال�سركة التابعة�سركة الفوزان ملواد البناء
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)ريال سعودي( )تتمة(
املعاملت مع االأطراف ذو علقة لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب واالأر�سدة الناجتة عنها:

مبلغ املعاملةطبيعة
ر�ضيد الإقفال

مدين

2014م2015م2014م2015ماملعاملةمعاملت مع

حتت بند ذمم جتارية مدينة:

374.098.993386.526.25634.719.63248.538.635مبيعات�سركة م�سدر ملواد البناء *

379.651.143355.446.72642.719.75370.797.151مبيعات�سركة الفوزان ملواد البناء **

114.573.865164.692.22811.597.29642.670.881مبيعات�سركة را�سد عبد الرحمن الرا�سد واأوالده

41.466.34942.553.4686.883.64315.458.910مبيعاتجمموعة املهنا للحديد

16.701.5258.744.6885.210.8092.560.651مبيعات�سركة املهنا التجارية 

1.613.1962.707.050258.6702.707.050مبيعات�سركة املعجل للتجارة واملقاوالت

7.441--7.211.400--مبيعات�سركة الفوزان للمعادن

101.389.803182.740.719

م�ضتحق اإلى اأطراف ذات علقة

------1.269.170�سراء مواد�سركة م�سدر ملواد البناء

* ي�سمل التعامل مع �سركة عبد القادر املهيدب واأوالده، �سركة م�سدر ملواد البناء و�سركة املهيدب للمقاوالت. 

** ي�سمل التعامل مع �سركة را�سد عبد الرحمن الرا�سد واأوالده، ال�سركة ال�سعودية خلدمات االأعمال الكهربائية وامليكانيكية. 

موظفي الإدارة العليا هم الأ�سخا�ض الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف تخطيط وتوجيه ومراقبة اأن�سطة املجموعة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مبا يف ذلك اأي مدير 
)�سواء كان تنفيذي اأو غري ذلك(.

يت�سمن بند الرواتب واالأجور وما يف حكمها خلل ال�سنة كما يلي:

2014م2015مطبيعة املعاملةمعاملت مع

11.524.8689.855.161راتب وبدالت وحوافزموظفي االإدارة العليا
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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األدوات المالية وإدارة المخاطر. 25

مخاطر أسعار الفائدة  2   22

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من اإحتمال ما يوؤثر تذبذب اأ�سعار الفائدة على الربحية امل�ستقبلية. اإن املجموعة معر�سة ملخاطر اأ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي 
تدفع عليها فائدة مبا يف ذلك البنك الدائن والت�سهلت البنكية. تعمل االإدارة على احلد من خماطر اأ�سعار الفائدة عن طريق مراقبة تذبذب اأ�سعار الفائدة.

مخاطر السيولة 2   22

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على مقابلة اإلتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال اإ�ستحقاقها. تتم مراقبة اإحتياجات ال�سيولة على اأ�سا�ض �سهري وتعمل االإدارة 
على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة اأي اإلتزامات حالة ن�سوئها.

تتكون املطلوبات املالية املتداولة للمجموعة من اجلزء املتداول من قرو�ض ق�سرية االأجل وذمم جتارية دائنة وم�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى. من املتوقع من الناحية 
العملية اأن يتم �سداد جميع هذه املطلوبات املالية خلل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وتتوقع املجموعة اأن يكون لديها اأموال كافية للقيام بذلك.

مخاطر اإلئتمان 2   22

هي املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف خ�سائر مالية للطرف االآخر. ويتم اإيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية ودولية ذات 
ت�سنيف ائتماين مرتفع. ت�ستحق الذمم املدينة التجارية واالأخرى ب�سكل رئي�سي من عملء يف ال�سوق املحلية  وترتكز 79 % )2014م: 70%( من الذمم املدينة التجارية امل�ستحقة 

لل�سركة طرف 23 عملء رئي�سيني كما يف 30 �سبتمرب 2015م )2014م: 23 عملء رئي�سني(. وقد مت اإظهار الذمم املدينة التجارية بقيمتها القابلة لل�سرتداد املقدرة.

مخاطر العملة 2   22

تتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة اأداة مالية نتيجة لتقلبات اأ�سعار �سرف العملت االأجنبية. اإن املجموعة غري معر�سة لتقلبات اأ�سعار �سرف العملت االأجنبية خلل دورة 
اأن �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر  اأعمالها العادية، نظرًا الأن تعاملت ال�سركة اجلوهرية خلل الفرتة متت بالريال ال�سعودي والدوالر االأمريكي، وحيث 

االأمريكي فاإنه لي�ست هناك خماطر هامة مرتبطة بالتعاملت واالر�سدة املقيمة بالدوالر االأمريكي.

القيمة العادلة لألدوات المالية 2   22

هي القيمة التي �سيتم ا�ستلمها مقابل بيع اأ�سل ما اأو دفعها مقابل حتويل التزام ما �سمن معاملة منتظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق بتاريخ القيا�ض. وحيث يتم اإعداد القوائم 
املالية املرفقة على اأ�سا�ض التكلفة التاريخية، با�ستثناء االإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع والتي تقا�ض بالقيمة العادلة، قد تن�ساأ فروقات بني تقديرات القيم الدفرتية والقيم 

العادلة. وبراأي االإدارة اأن القيم العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة ال تختلف ب�سورة كبرية عن قيمتها الدفرتية.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2015م 

)ريال سعودي( )تتمة(

المعلومات القطاعية. 26

متار�ض ال�سركة ن�ساطها باململكة العربية ال�سعودية من خلل قطاعات االأعمال الرئي�سية التالية:

اإنتاج اأنابيب �سلبأ( 

م�سنع االأعمدة الكهربائية.ب( 

م�سنع الهياكل الفراغية.ج( 

م�سنع اأبراج الطاقة الكهربائية. د( 

�سركة اليمامة حلديد الت�سليح )�سركة تابعة(.ه( 

اأخرى تتمثل يف ممتلكات تخ�ض االإدارة العامة والعائدات الناجتة من االإ�ستثمارات.و( 

م�ضنع الأنابيب30 �ضبتمرب 2015م
م�ضنع اليمامة للأعمدة 

الكهربائية وملحقاتها
م�ضنع 

 الهياكل الفراغية
م�ضنع اأبراج

 الطاقة الكهربائية
�ضركة اليمامة

 حلديد الت�ضليح
الإجمايلاأخرى

96.770.13164.747.6004.207.17247.568.973256.778.58215.296.499485.368.957ممتلكات واآالت ومعدات 

2.020.241.313--448.835.680205.483.38020311.303224.511.2561.121.099.694�سايف املبيعات

158.740.425--6.451.64138.727.7434.560.78135.906.81173.093.449�سايف الدخل

م�ضنع الأنابيب30 �ضبتمرب 2014م
م�ضنع اليمامة للأعمدة 

الكهربائية وملحقاتها
م�ضنع 

 الهياكل الفراغية
م�ضنع اأبراج

 الطاقة الكهربائية
�ضركة اليمامة

 حلديد الت�ضليح
الإجمايلاأخرى

96.967.86060.085.4274.632.75536.035.564269.316.48112.362.566479.400.653ممتلكات واآالت ومعدات 

2.011.739.781--489.935.774187.068.73520.674.277192.588.2511.121.472.744�سايف املبيعات

131.932.971--16.852.14837.909.7273.742.76516.047.22057.381.111�سايف الدخل

مل يتم االإف�ساح عن بع�ض بنود املوجودات االأخرى واالإلتزامات على م�ستوى القطاعات الت�سغيلية وذلك نظرًا لعدم توافرها على امل�ستوى الت�سغيلي.

أرقام المقارنة . 27

مت اإعادة تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لتتفق مع طريقة العر�ض بال�سنة احلالية وذلك كما يلي:

البند
كما يف

30 �ضبتمرب 2014م
قبل اإعادة التبويب

املبالغ املعاد تبويبها
كما يف

30 �ضبتمرب 2014م
بعد اإعادة التبويب

12.277.9929.942.48822.220.480خم�س�ض زكاة

29.865.031)9.942.488(39.807.519م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

إعتماد القوائم المالية.  2

مت اإعتماد القوائم املالية املوحدة للإ�سدار من قبل جمل�ض االإدارة يف 4 �سفر 1437هـ )املوافق 16 نوفمرب 2015م(. 
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م

مع تقرير مراجعي الحسابات 
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المايل الموحدة
كما يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي(
2013م2014ماإي�ضاحاملوجودات

املوجودات املتداولة :

40.348.574 428.214.910نقد وما يف حكمه

221.896.886 5310.302.869ذمم جتارية مدينة

547.565.050 6511.015.955خمزون

58.175.587 --24م�ستحق من اأطراف ذو علقة

33.860.847 729.217.852مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى

901.846.944 878.751.586اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة :

42.364 862.642اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

10.326.116 96.516.218م�سروفات موؤجلة – �سايف

448.963.207 10479.400.653ممتلكات، اآالت ومعدات

459.331.687 485.979.513اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.361.178.631 1.364.731.099اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات:

املطلوبات املتداولة :

499.695.211 11462.805.294/اأقرو�ض ق�سرية االأجل

68.807.169 1147.570.305/باجلزء املتداول من قرو�ض طويلة االأجل

36.958.665 44.896.201ذمم جتارية دائنة

--125.482.980    خم�س�سات 

9.460.887 1812.277.992خم�س�ض الزكاة

38.285.550 1339.807.519م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

653.207.482 612.840.291اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة :

57.286.571 1123.020.000/بقرو�ض طويلة االأجل

13.730.970 1417.629.702خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

71.017.541 40.649.702اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

724.225.023 653.489.993اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية:

حقوق امللكية العائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة:  

508.000.000 508.000.000 15راأ�ض املال

6.406.663 1619.599.960اإحتياطي نظامي

�سايف التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع

36.642 16.364

16.654.304 68.337.978اأرباح مبقاة 

531.077.331 595.974.580اإجمايل حقوق امللكية العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة 

105.876.277 115.266.526حقوق امللكية غري امل�سيطرة

636.953.608 711.241.106اإجمايل حقوق امللكية

1.361.178.631 1.364.731.099اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م

)ريال سعودي(
2013م2014ماإي�ضاح

1.775.264.303 2.011.739.781�سايف املبيعات

)1.554.978.775()1.766.688.169(تكلفة املبيعات 

220.285.528 245.051.612جممل الربح

 

)24.390.914()25.859.310(20م�سروفات بيع وتوزيع

)40.146.057()39.524.055(21م�سروفات عمومية واإدارية

155.748.557 179.668.247الدخل من العمليات الرئي�سية

454.331 223.428.734اإيرادات اأخرى

)20.424.860()17.756.137(تكاليف التمويل

135.778.028 165.340.844�سايف الدخل قبل الزكاة 

 

)8.670.851()11.642.624(18الزكاة

127.107.177 153.698.220�سايف الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

)21.452.783()21.765.249(حقوق امللكية غري امل�سيطرة

105.654.394 131.932.971�سايف الدخل

19ربحية ال�سهم من:

3.07 3.54الدخل من العمليات الرئي�سية

0.01 0.07االإيرادات االأخرى 

2.602.08�سايف الدخل

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م

)ريال سعودي(
2013م2014ماإي�ضاح 

االأن�سطة الت�سغيلية :

105.654.394 131.932.971�سايف الدخل 

 ت�سويات ملطابقة �سايف الدخل مع �سايف التدفق النقدي املتوفر من االأن�سطة الت�سغيلية :

35.456.001 1038.346.006اإ�ستهلك 

)97.535()110.834(22 اأرباح بيع ممتلكات، اآالت ومعدات

52.347.7841.070.994خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها -تدعيم

303.899 61.500.000خم�س�ض خمزون بطيئة احلركة

--101.040.000املحول من امل�سروعات حتت التنفيذ اإلى امل�سروفات

--10478.250�سطب م�سروعات حتت التنفيذ

6.436.108 93.809.898اإطفاء م�سروفات موؤجلة

20.424.860 17.756.137تكاليف متويل

--125.482.980خم�س�سات 

8.670.851 1811.642.624زكاة حمملة على ال�سنة

21.452.783 21.765.249ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �سايف الدخل

144.797.8773.606.152خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املحملة على ال�سنة

240.788.942202.978.507

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

9.314.194)90.753.767(    ذمم جتارية مدينة 

)10.406.213(35.049.095    خمزون

38.783.725 58.175.587م�ستحق من اأطراف ذو علقة

)16.643.463(4.642.995مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى 

19.340.804 7.937.536ذمم جتارية دائنة

9.037.010 1.521.969م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

)6.114.716()8.825.519(18زكاة مدفوعة

)1.039.031()899.145(14مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

245.250.817 247.637.693�سايف التدفق النقدي املتوفر من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة االإ�ستثمارية :

)23.844.614()70.311.410(10    اإ�سافات ملمتلكات، اآالت ومعدات

)5.625.134(--9اإ�سافات مل�سروفات موؤجلة

102.249 120.542متح�سلت بيع ممتلكات، اآالت ومعدات

)29.367.499()70.190.868(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية :

)119.846.222()36.889.917(   �سايف احلركة يف قرو�ض ق�سرية االأجل

)19.698.165()55.503.435(   �سايف احلركة يف قرو�ض طويلة االأجل

)20.424.860()17.756.137(تكاليف متويل مدفوعة

)40.640.001()79.431.000(اأرباح موزعة

)200.609.248()189.580.489(�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

15.274.070 )12.133.664(التغري يف النقد وما يف حكمه

25.074.504 40.348.574النقد ومايف حكمه يف بداية ال�سنة

40.348.574 428.214.910النقد ومايف حكمه يف نهاية ال�سنة

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ 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 30 سبتمبر 2012م

)ريال سعودي(
حقوق امللكية العائدة اإلى م�ضاهمي ال�ضركة

راأ�س املال
اإحتياطي 

نظامي
التغري فى القيمة العادلة 
للإ�ضتثمارات املتاحة للبيع

املجموعاأرباح مبقاة 
حقوق امللكية غري 

امل�ضيطرة
اإجمايل حقوق 

امللكية

466.046.57484.423.494550.470.068)41.994.055(--508.000.00040.629الر�سيد يف 1 اكتوبر 2012م

105.654.394105.654.39421.452.783127.107.177------�سايف دخل ال�سنة

------)6.366.034(--6.366.034--حمول اإلى االإحتياطي النظامي

التغرييف القيمة العادلة للإ�ستثمار 
يف اأوراق مالية متاحة للبيع

----16.364--16.364--16.364

)40.640.001(--)40.640.001()40.640.001(------ارباح موزعة

636.953.608 105.876.277 531.077.331 16.654.304 16.364 6.406.663 508.000.000 الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2013م

131.932.971131.932.97121.765.249153.698.220------�سايف دخل ال�سنة

------)13.193.297(--13.193.297--املحول اإلى اإحتياطي نظامي

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار 
يف اأوراق مالية متاحة للبيع

----

20.278

--

20.278

--

20.278

)67.056.000(--)67.056.000()67.056.000(------اأرباح موزعة 

ح�سة حقوق امللكيه غري امل�سيطره 
من االأرباح املوزعه بال�سركة التابعة

----------)12.375.000()12.375.000(

508.000.00019.599.96036.64268.337.978595.974.580115.266.526711.241.106الر�ضيد يف 30 �ضبتمرب 2014م

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ 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 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(

عام. 1

تاأ�س�ست �سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة )»ال�سركة« اأو ال�سركة االأم( وامل�سجلة مبدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010070794 
بتاريخ   )1491( رقم  ال�سركة  تاأ�سي�ض  اإعلن  على  باملوافقة  معاليه  وقرار  1327/3/20هـ  بتاريخ   )726( رقم  التجارة  وزير  معايل  قرار  مبوجب  1409/06/1هـ   بتاريخ 
1427/5/30هـ املوافق 2006/6/26م وجرى الرتخي�ض لل�سركة مبوجب الرتخي�ض ال�سناعي رقم 144/�ض بتاريخ 1409/03/22هـ والتعديلت اللحقة له، تتمثل اأن�سطة 

ال�سركة فيما يلي:

اإنتاج اأنابيب �سلب ملحومة طوليا )�سوداء / جملفنة( واأنابيب حديدية مزخرفة للديكور، وتقطيع �ساج، اإنتاج اأ�سرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط، وحواجز طرق، واأ�سياخ ز( 
حديد الت�سليح من اخلردة، وعربات يدوية، �ساج معرج متنوع، اأ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة، قطاعات حديدية جموفة، قطاعات حديدية م�سكلة على البارد واإطارات 

هيكلية جم�سمة.

اإنتاج اأعمدة كهربائية جملفنة وملحقاتها.ح( 

اإنتاج اأبراج نقل الطاقة الكهربائية.ط( 

اإنتاج وتركيب قطاعات حديدية خا�سة باملن�ساآت املعدنية.ي( 

تعمل ال�سركة من خلل م�سانع لها داخل اململكة وتعمل هذه امل�سانع مبوجب ال�سجلت التجارية التالية اأرقامها وتواريخها:

تاريخ ال�ضجل التجاريرقم ال�ضجل التجارياملدينةامل�ضنع 

1410/4/28هـ4030068043جدةاليمامة لل�سناعات احلديدية  

1425/3/9هـ4030148938جدةاليمامة للأعمدة الكهربائية  

1429/3/7هـ2050059045الدماماليمامة لل�سناعات احلديدية  

1429/7/9هـ4030180885جدةاليمامة لقطاعات املن�سات املعدنية

1429/7/9هـ4030180886جدةاليمامة الإنتاج اأبراج الطاقة الكهربائية

تت�سمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�سركة وال�سركة التابعة التالية )�سركة اليمامة حلديد الت�سليح( والتي يقع مركزها الرئي�سي بالريا�ض وامل�سنع مبدينة ينبع 
ال�سناعية ) ي�سار اليهما معًا بـ “ املجموعة”(:

ن�ضبة امللكيةبلد التاأ�ضي�ساأ�ضم ال�ضركة

72.5%اململكة العربية ال�سعودية�سركة اليمامة حلديد الت�سليح

يتمثل ن�ساط ال�سركة التابعة يف اإنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح.

يف 1435/3/13هـ املوافق 2014/1/14م قرر ال�سركاء بال�سركة التابعة حتويل �سركة اليمامة حلديد الت�سليح من �سركة ذات م�سئولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة، وقد 
مت احل�سول على موافقة وزير التجارة وال�سناعة مبوجب القرار الوزاي رقم )205/ق( بتاريخ 1435/8/25هـ املوافق 2014/6/23م على اإعلن حتول ال�سركة من �سركة ذات 

م�سئولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة.

العنوان امل�سجل لل�سركة كالتايل:

�سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية

الريا�ض 15341

�ض. 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 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(

أسس اإلعداد. 2

المعايير المطبقة 2   2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

أسس القياس   2   2

مبداأ  وباإ�ستخدام  العادلة،  بالقيمة  قيا�سها  يتم  والتي  للبيع  املتاحة  املالية  االأوراق  يف  االإ�ستثمارات  عدا  فيما  التاريخية،  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 
االإ�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم االإ�ستمرارية. 

أسس توحيد القوائم المالية 2   2

ت�سمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�سركة االأم و�سركتها التابعة كما هو مبني يف االإي�ساح رقم )1( اأعله. 

الشركة التابعة  1   3   2

ال�سركه التابعة هي من�ساآه ت�سيطر عليها املجموعة. وتتوفر ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية للمن�ساأة للح�سول على منافع 
من اأن�سطتها. وعند تقييم ال�سيطرة، توؤخذ باالعتبار حقوق الت�سويت املحتملة القابلة للممار�سة يف الوقت احلايل. يتم توحيد ال�سركات التابعة من تاريخ اال�ستحواذ )التاريخ 

الذي حت�سل فيه ال�سركة على ال�سيطرة( ويتم اال�ستمرار يف التوحيد حتى تاريخ توقف ال�سيطرة.

كافة االأر�سدة داخل املجموعة واملعاملت وامل�سروفات واالأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعاملت داخل املجموعة/ال�سركة واملدرجة يف املوجودات يتم ا�ستبعادها بالكامل. 
كذلك اأي اأرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة عن املعاملت داخل املجموعة يتم ا�ستبعادها عند التوحيد.

الحصص غير المسيطرة  2   3   2

تتمثل احل�س�ض غري امل�سيطرة يف احل�س�ض يف ال�سركة التابعة التي ال حتتفظ ال�سركة بها والتي تقا�ض باحل�سة التنا�سبية يف �سايف املوجودات املحددة لل�سركة التابعة. ويتم 
معاجلة املعاملت مع اأطراف احل�س�ض غري امل�سيطرة كمعاملت مع اأطراف من خارج املجموعة. 

عملة العرض والنشاط  2   2

مت عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة العر�ض والن�ساط للمجموعة.

إستخدام األحكام والتقديرات 2   2

املعرو�سة  واملبالغ  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  توؤثرعلى  التي  واالإفرتا�سات  والتقديرات  االأحكام  بع�ض  باإ�ستخدام  القيام  االإدارة  من  املوحدة  املالية   القوائم  اإعداد  يتطلب 
للموجودات واملطلوبات واالإيرادات وامل�سروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. 

تتم مراجعة التقديرات واالإفرتا�سات املتعلقة بها على اأ�سا�ض م�ستمر. يتم اإظهار مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي تتم فيها تلك املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي 
تتاأثر بها.

فيما يلي تو�سيحًا للمعلومات عن اأهم التقديرات غري املوؤكدة واالأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها اأثر هام على املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة، 
والتي مت اإدراجها يف االإي�ساحات:

إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  1   5   2

يتم تكوين خم�س�ض االإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على اأن املجموعة لن تكون قادرة على حت�سيل كافة املبالغ امل�ستحقة وفقًا 
لل�سروط الأ�سلية لالإتفاقية. اإن ال�سعوبات املالية الكبرية التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل يف مرحلة اإفال�ض اأو اإعادة الهيكلة املالية، والعجز اأو التاأخر يف ال�سداد تعترب 
جميعها موؤ�سرات على وجود دليل مو�سوعي الإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية. بالن�سبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم اإجراء تقييم على اأ�سا�ض فردي. وبالن�سبة للمبالغ 

غري الفردية الهامة ، ولكنها متاأخرة، فيتم تقييمها ب�سكل جماعي، ويتم اإثبات خم�س�ض باالأخذ باالإعتبار طول املدة الزمنية وفقًا ملعدالت االإ�سرتداد ال�سابقة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(
مخصص أصناف مخزون بطيئة الحركة  2   5   2

تقوم االإدارة بتكوين خم�س�ض باملخزون املتقادم وبطيء احلركة. وت�ستند تقديرات �سايف القيمة اال�سرتدادية للمخزون على اأكرث االأدلة موثوقية يف وقت ا�ستخدام التقديرات. 
وتاأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات يف االأ�سعار اأو التكاليف املرتبطة ب�سكل مبا�سرة باأحداث تقع بعد تاريخ قائمة املركز املايل بالقدر الذي يوؤكد اأن ظروف هذه االأحداث 

قائمة كما يف نهاية ال�سنة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات ، االالت والمعدات 3   5   2

حتدد االإدارة االأعمار االإنتاجية املقدرة للممتلكات ، االالت واملعدات بغر�ض اإحت�ساب االإ�ستهلك. يتم حتديد هذا التقدير بعد االأخذ باالعتبار االإ�ستخدام املتوقع للموجودات 
وال�سرر املادي الذي تتعر�ض له هذه املوجودات. وتقوم االإدارة مبراجعة القيمة املتبقية واالأعمار االإنتاجية �سنويًا ويتم تعديل التغري يف م�سروفات االإ�ستهلك )اإن وجدت( يف 

الفرتات احلالية وامل�ستقبلية.

اإلنخفاض يف القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات غير المالية 2   5   2

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما اإذا كان هناك اأي خ�سائر نتيجة االإنخفا�ض يف قيمتها كلما كانت االأحداث اأو التغريات يف الظروف ت�سري اإلى اأن القيمة الدفرتية قد 
ال تكون قابلة للإ�سرتداد. ويتم اإثبات خ�سارة االإنخفا�ض يف القيمة )اإن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفرتية للأ�سل قيمتها القابلة للإ�سرتداد. القيمة القابلة 
للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�سل بعد خ�سم تكاليف البيع والقيمة املتبقية لل�ستخدام اأيهما اأعلى. يتم جتميع املوجودات اإلى اأدنى م�ستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية 
م�ستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة املوجودات الغري متداولة بخلف املوجودات غري امللمو�سة وتلك التي تعر�ست للإنخفا�ض يف قيمتها وذلك الحتمالية عك�ض االنخفا�ض يف 
القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مايل. وعندما يتم الحقًا عك�ض خ�سارة االإنخفا�ض يف القيمة، يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�سل اأو وحدة توليد النقد اإلى التقدير املعدل لقيمتها 
القابلة للإ�سرتداد، ولكن القيمة الدفرتية التي متت زيادتها يجب اأن ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، والتي فيما لو مت حتديدها مل يتم ت�سجيل اأي 
خ�سارة االإنخفا�ض يف قيمة املوجودات اأو وحدة توليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. ويتم اإثبات عك�ض خ�سارة االإنخفا�ض يف القيمة كاإيرادات مبا�سرة يف قائمة الدخل املوحدة. ال 

يتم عك�ض خ�سائر االإنخفا�ض يف القيمة التي مت اإدراجها للموجودات غري امللمو�سة واالأوراق املالية املتاحة للبيع.

اإلنخفاض يف قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 5   5   2

متار�ض االإدارة حكمها حل�ساب خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع وكذلك املوجودات التي تتعلق بها. وهذا يت�سمن تقييم االأدلة املو�سوعية التي تت�سبب يف 
حدوث انخفا�ض غري موؤقت يف قيمة اال�ستثمارات. ويف حالة كانت اأدوات امللكية ،اأي انخفا�ض كبري ومتوا�سل يف القيمة العادلة لل�ستثمارات يف االأ�سهم الأقل من تكلفتها، يتم 
اعتبار ذلك كدليل مو�سوعي للنخفا�ض يف القيمة. اإن حتديد ماهية االنخفا�ض »الكبري« و »املتوا�سل« يتطلب من االإدارة اإجراء تقديرات. كما ترى االإدارة اأن فح�ض االإنخفا�ض 
يف القيمة �سيكون ملئمًا عند وجود دليل على تراجع الو�سع املايل لل�سركة امل�ستثمر فيها، واأداء القطاعات واالأعمال، والتغريات يف التكنولوجيا، والتدفقات النقدية الت�سغيلية 
والتمويلية. باالإ�سافة لذلك، ترى االإدارة اأن ن�سبة 20% اأو اأكرث هو معيار معقول للإنخفا�ض الكبري الذي يكون اأقل من تكلفتها بغ�ض النظر عن مدة هذا االنخفا�ض وتقوم باإدراجه 
يف قائمة الدخل املوحدة كمخ�س�ض لالإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات. النخفا�ض املتوا�سل ميثل الإنخفا�ض الذي يقل عن التكلفة وامل�ستمر لفرتة 9 اأ�سهر اأو اأطول بغ�ض النظر 
عن قيمته ويتم اإدراجه يف قائمة الدخل املوحدة كم�سروف اإنخفا�ض يف قيمة ال�ستثمارات. اخل�سارة املدرجة �سابقًا لالإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات يف اأ�سهم ل ميكن عك�سها 

يف قائمة الدخل املوحدة.

تكلفة إنجاز المشاريع 6   5   2

كجزء من تطبيق طريقة ن�سبة االجناز على حما�سبة العقود، يتم تقدير تكلفة اجناز امل�ساريع. وتت�سمن هذه التقديرات )من بني بنود اأخرى( تكلفة االإن�ساء، واأوامر التغيري من 
املقاولني، وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية االأخرى للعملء. تتم مراجعة هذه التقديرات على فرتات منتظمة. اأية تغيريات الحقة يف التكلفة املقدرة للإجناز قد توؤثر على 

نتائج الفرتات اللحقة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 3

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة اأدناه ب�سكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�سة يف القوائم املالية املوحدة.

مت اإعادة تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لتتفق مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.

النقد وما يف حكمه  2   2

يتكون النقد وما يف حكمه من االأر�سدة لدى البنوك والنقد يف ال�سندوق والودائع الأجل واالإ�ستثمارات يف �سناديق اإ�ستثمارية والقابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية وت�ستحق خلل 
فرتة 3 اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ االإ�ستثمار االأ�سلي، واملتاحة للمجموعة دون اأي قيود.
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)ريال سعودي( )تتمة(
الذمم التجارية المدينة  2   2

تظهر الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة االأ�سلي بعد خ�سم املخ�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها. ويتم تكوين خم�س�ض بالديون امل�سكوك يف حت�سيلها عند وجود دليل 
مو�سوعي ي�سري اإلى عدم مقدرة املجموعة على حت�سيل املبالغ امل�ستحقة وفقًا لل�سروط الأ�سلية للذمم املدينة. ويتم �سطب الديون املعدومة عند حتديدها مقابل املخ�س�سات 

املتعلقة بها. ويتم حتميل املخ�س�سات على قائمة الدخل املوحدة. واأي اإ�سرتدادات الحقة ملبالغ الذمم املدينة والتي مت �سطبها �سابقًا ت�ساف اإلى االإيرادات.

المخزون  2   2

يتم قيا�ض املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة القابلة لل�سرتداد اأيهما اأقل. ويتم حتديد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح. وتت�سمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها 
ل�سراء املخزون، وتكاليف االإنتاج اأو التحويل والتكاليف االأخرى التي يتم تكبدها من اأجل اإح�سار املخزون اإلى املوقع بحالته الراهنة.  

يف حالة املخزون امل�سنع وحتت الت�سنيع، تت�سمن التكلفة ح�سة منا�سبة من تكاليف االإنتاج املبا�سرة على اأ�سا�ض الطاقة الت�سغيلية العادية.

تتكون �سايف القيمة القابلة لل�سرتداد من �سعر البيع التقديري خلل ال�سري االعتيادي للأعمال بعد خ�سم تكاليف االنتاج اال�سافية للإكمال وم�سروفات البيع والتوزيع. ويتم 
تكوين خم�س�ض )عند اللزوم( باملخزون املتقادم وبطيء احلركة والتالف.

إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع 1   3   3

تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع ب�سكل رئي�سي من ح�سة تقل عن 20% من اال�ستثمارات يف االأ�سهم املدرجة اأو غري املدرجة مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف ال�سناديق اال�ستثمارية، 
وهي لي�ست ا�ستثمارات لغر�ض االجتار وال متتلك ال�سركة فيها اأي تاأثري جوهري اأو �سيطرة. وتقيد هذه اال�ستثمارات مبدئيًا والحقًا يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة. ويتم قيد اأية 
تغريات يف القيمة العادلة �سمن حقوق امللكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم ا�ستبعاد تلك اال�ستثمارات. ويتم قيد اأي انخفا�ض كبري ومتوا�سل يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع 
)اإن وجد( يف قائمة الدخل املوحده. ويتم حتديد القيمة العادلة لل�ستثمارات املتداولة يف �سوق مايل ن�سط بالرجوع اإلى اأ�سعار ال�سوق املدرجة فيه تلك اال�ستثمارات بنهاية يوم 
التداول يف تاريخ قائمة املركز املايل. وبالن�سبة لل�ستثمارات غري املتداولة يف �سوق مايل ن�سط، مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف حقوق امللكية غري املدرجة يتم حتديد القيمة العادلة 
با�ستخدام تقنيات تقييم معينة. وتت�سمن هذه التقنيات ا�ستخدام معاملت ال�سوق االأخرية التي متت بني اأطراف جادين، والرجوع اإلى القيمة ال�سوقية احلالية الأداة اأخرى والتي 

متاثلها اإلى حد كبري، وحتليل التدفقات النقدية املخ�سومة وخيار مناذج الت�سعري، وبخلف ذلك، تعترب التكلفة هي القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات.

مصروفات مؤجلة  2   2

تت�سمن امل�سروفات املوؤجلة جميع التكاليف وامل�سروفات املتكبدة املتعلقة باالأن�سطة التى تن�ساأ ملرة واحدة وتتعلق باأن�ساء مواقع جديدة ولها منافع اإقت�سادية م�ستقبلية. ويتم 
اإطفاوؤها على مدى الفرتة التقديرية للإنتفاع بها باإ�ستخدام الق�سط الثابت بحد اأق�سى خم�ض �سنوات.

ممتلكات، آالت ومعدات  2   2

تظهر املمتلكات، االآالت، واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�سم االإ�ستهلك املرتاكم وخ�سارة االإنخفا�ض املرتاكمة، اإن وجدت. تت�سمن التكلفة امل�سروفات التي تتعلق مبا�سرًة باإقتناء 
االأ�سل. تكاليف التمويل عن القرو�ض لتمويل ت�سييد االأ�سول تتم ر�سملتها خلل الفرتة الزمنية املطلوبة الإكمال واإعداد االأ�سل لغر�ض االإ�ستخدام.

كافة النفقات االأخرى يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. يتم حتميل االإ�ستهلك على قائمة الدخل املوحدة باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر 
االإنتاجي املقدر للمتلكات، االآالت واملعدات. 

حتمل م�سروفات االإ�سلح وال�سيانة على قائمة الدخل املوحدة اأما التح�سينات التي تزيد يف قيمة املوجودات ذات العلقة اأو تطيل اأعمارها ب�سورة جوهرية فتتم ر�سملتها.

ال يحت�سب اإ�ستهلك على االأرا�سي اململوكة، ي�ستهلك الفرق بني تكلفة املمتلكات، االآالت واملعدات وقيمتها التقديرية يف نهاية مدة ا�ستخدامها – اإعتبارًا من تاريخ �سرائها اأو 
تركيبها – على اأق�ساط �سنوية مت�ساوية على مدى اأعمارها الإنتاجية املتوقعة. اأما فيما يتعلق باحت�ساب الإ�ستهالك لل�سركة التابعة لبندي مباين اإنتاج م�سنع الورق واآلت ومعدات 

اإنتاج م�سنع الورق فيتم ذلك مبوجب طريقة عدد الوحدات املنتجة. 
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(
فيما يلي االأعمار االإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية وفرتة املقارنة:

ال�ضنوات

20- 33 مباين 

10- 20 اآالت ومعدات

5اجهزة وبرامج حا�سب اآيل واالجهزه الكهربائية

5االأثاث واالأجهزة املكتبية

5ال�سيارات

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع 3   2

تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل الب�ساعة اأو اخلدمات التي يتم احل�سول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة عنها من قبل املوارد اأم ال.

القروض  3   2

يتم اإدراج القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�سم تكاليف املعاملة املتكبدة، كما يتم تاأجيل العموالت االإدارية املخ�سومة مقدما من قر�ض �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 
وعر�سها خم�سومة من مبلغ القر�ض االأ�سلي. يتم اإطفاء 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�سرة الإن�ساء موجودات موؤهلة حتى ت�سل اإلى املرحلة التي يكتمل عندها ب�سكل جوهري جميع االأن�سطة اللزمة 

الإعداد املوجودات املوؤهلة لل�ستخدام املحدد لها، وبخلف ذلك، يتم حتميل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة.

المخصصات 3   2

يتم اإثبات خم�س�ض ما اإذا كان على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة اأن على املجموعة اإلتزام نظامي حايل اأو �سمني ميكن تقديره ب�سكل موثوق، مع اإحتمال وجود �سرورة 
اإقت�سادية ل�سداد ذلك االإلتزام.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 3   2

يتم اإحت�ساب خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل املوحدة. ويتم اإحت�ساب 
هذه املكافاأة على اأ�سا�ض القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.

تحقق اإليرادات   2   2

تتحقق الإيرادات عند ا�ستيفاء ال�سروط التالية:

وجود احتمالية بتدفق منافع اقت�سادية للمجموعة. �

ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق بغ�ض النظر عن موعد �سدادها. �

امكانية حتديد التكلفة املتكبدة والتكاليف امل�ستقبلية املتوقعة حتى تاريخه وامكانية قيا�سها ب�سكل موثوق. �

يتم قيا�ض الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو ل�سروط الدفع املحددة تعاقديًا. ويجب كذلك ا�ستيفاء معايري التحقق املحددة اأدناه قبل حتقق الإيرادات.

مبيعات بضائع 1   10   3

يكون  ال  بحيث  امل�سرتي  اإلى  الب�ساعة  مللكية  امل�ساحبة  الهامة  واملنافع  املخاطر  اإنتقال  يتم مبقت�ساها  التي  املنتجات  �سحن  اأو  ت�سليم  املبيعات عند  االإيرادات من  اإثبات  يتم 
للمجموعة �سيطرة فعالة او م�ساركة اإدارية م�ستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة مبلكية الب�ساعة. ويتم ت�سجيل املبيعات بعد خ�سم املردودات واخل�سم التجاري وخ�سم الكمية.

إيرادات العقود 2   10   3

يتم اإثبات اإيرادات العقود على اأ�سا�ض طريقة ن�سبة االإجناز لكل عقد والتي يتم حتديدها باإ�ستخدام قيا�ض خمرجات العقد )اإجراء ح�سري للعمل املنجز اأو اجلزء امل�ستكمل 
فعليا من اأعمال العقد( اأو القيام بداًل من ذلك بتطبيق قيا�ض مدخلت العقد )ن�سبة التكاليف املتكبدة حتى تاريخه اإلى اإجمايل التكلفة املقدرة للعقد(. ت�ستمل تكلفة العقد 
على التكلفة وامل�سروفات العمومية واالإدارية العائدة مبا�سرة اإلى العقد من تاريخ �سمان العقد وحتى االنتهاء بالكامل. يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض العائدة مبا�سرة اإلى اإن�ساء 
موجودات موؤهلة وتدرج كتكاليف عقود. يتم اإدراج التغريات يف تقديرات التكاليف وخ�سائر العقود غري امل�ستكملة )اإن وجدت( يف الفرتة التي يتم فيها حتديد تلك التغريات. 

وعندما يكون من املحتمل اأن اإجمايل تكاليف العقد �سوف يتجاوز اإجمايل اإيرادات العقد، يتم اإدراج اخل�سارة املتوقعة مبا�سرة. 
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(
المصروفات 22   2

م�سروفات البيع والتوزيع متثل امل�سروفات الناجتة عن جمهودات املجموعه يف وظائف البيع والتوزيع. كافة امل�سروفات االأخرى بخلف تكلفة املبيعات واأعباء التمويل يتم 
ت�سنيفها كم�سروفات عمومية واإدارية. يتم توزيع امل�سروفات امل�سرتكة بني تكلفة املبيعات وم�سروفات البيع والتوزيع وامل�سروفات  العمومية واالإدارية اإن لزم االأمر، على اأ�سا�ض 

منتظم.

الزكاة 22   2

تخ�سع ال�سركة و�سركاتها التابعة للزكاة وفقًا الأنظمة م�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل باململكة العربية ال�سعودية )»امل�سلحة«( ويتم اإثبات ا�ستحقاق للزكاة ويحمل على قائمة 
الدخل للفرتة اجلارية. ويتم احت�ساب مطلوبات الزكاة الإ�سافية، اإن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على �سنوات �سابقة من قبل امل�سلحة يف الفرتة التي يتم فيها اإ�سدار الربوط 

النهائية.

تحويل العمالت األجنبية 22   2

امل�سجل  املالية  واملطلوبات  املوجودات  يعاد حتويل  املعاملة،  اإجراء  تاريخ  ال�سائدة يف  ال�سرف  الأ�سعار  طبقًا  ال�سعودي  بالريال  االأجنبية  بالعملت  تتم  التي  املعاملت  ت�سجل 
بالعملت االأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. تدرج جميع الفروق يف قائمة الدخل املوحدة.

توزيعات األرباح  22   2

يتم قيد توزيعات االأرباح املرحلية يف الفرتة التي يتم اإعتمادها من قبل جمل�ض االإدارة. كما يتم قيد توزيعات االأرباح النهائية يف ال�سنة التي تعتمد خللها من قبل اجلمعية 
العامة للم�ساهمني.

التقارير المالية القطاعية  22   2

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل يف تقدمي املنتجات واخلدمات املعر�سة للمخاطر واخلا�سعة ملنافع خمتلفة عن خماطر ومنافع القطاعات االأخرى. يعتمد منوذج 
املجموعة االأ�سا�سي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل. حتدد قطاعات العمل بناًء على اإدارة املجموعة وهيكل التقارير الداخلية.

اإلحتياطي النظامي 23   2

وفقًا لنظام ال�سركات باململكة العربية ال�سعودية، على ال�سركة حتويل ما ن�سبته 10% من �سايف دخلها ال�سنوي اإلى االإحتياطي النظامي حتى ي�سل هذا االحتياطي 50% من راأ�ض 
املال. هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع على امل�ساهمني.

المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة 23   2

المطلوبات المحتملة 1   17   3

جميع االلتزامات املحتملة الناجمة عن اأحداث �سابقة والتي �سوف يتاأكد وجودها فقط من خلل وقوع اأو عدم وقوع حدث واحد اأو اأكرث من االأحداث امل�ستقبلية غري املوؤكدة والتي 
ال تخ�سع ل�سيطرة كاملة من قبل املجموعة، اأو جميع االلتزامات احلالية الناجمة عن اأحداث �سابقة ولكنها غري مثبتة للأ�سباب التالية: )1( عدم وجود اإحتمال باأن تدفق املوارد 
اخلارجة الكامنة يف املنافع االقت�سادية �سيكون مطلوبًا لت�سوية االإلتزام، اأو )2( عدم اإمكانية قيا�ض مبلغ االلتزام مبوثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل قائمة 

مركز مايل واالإف�ساح عنها يف القوائم املالية للمجموعة �سمن املطلوبات املحتملة.   

الموجودات المحتملة 2   17   3

جميع املوجودات املحتملة الناجمة عن اأحداث �سابقة التي �سوف يتاأكد وجودها فقط من خلل وقوع اأو عدم وقوع حدث واحد اأو اأكرث من االأحداث امل�ستقبلية غري املوؤكدة والتي 
ال تخ�سع ل�سيطرة كاملة من قبل املجموعة يجب تقييمها جميعها بتاريخ كل قائمة مركز مايل واالإف�ساح عنها يف القوائم املالية للمجموعة �سمن املوجودات املحتملة.
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نقد وما يف حكمه. 2

يتكون النقد وما يف حكمه كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2013م2014م

95.996 213.271نقد بال�سندوق

39.187.934 21.636.602بنوك ح�سابات جارية

1.064.644 6.365.037�سيكات حتت التح�سيل

28.214.910 40.348.574

ذمم تجارية مدينة. 5

تتكون الذمم التجارية املدينة كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2013م2014ماإي�ضاح

121.479.181 158.856.888عملء جتاريون

101.488.699 24154.116.039اأطراف ذو علقة

222.967.880 312.972.927االإجمايل 

)1.070.994()2.670.058(5-1يخ�سم: خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

310.302.869 221.896.886

الحركة ىف مخصص الذمم التجارية المدينة خالل السنة تتكون مما ييل: 2   2

2013م2014م

--1.070.994الر�سيد يف بداية ال�سنة

2.347.7841.070.994املكون خلل ال�سنة

--)748.720(امل�ستخدم خلل ال�سنة

2.670.0581.070.994الر�سيد يف نهاية ال�سنة

مخزون. 6

يتكون  املخزون كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2013م2014ماإي�ضاح

362.370.850 329.987.761مواد خام

107.225.801 105.172.053اإنتاج تام

49.017.025 50.334.530قطع غيار

14.709.475 16.434.184اإنتاج حتت الت�سغيل

15.009.540 10.587.427ب�ساعة بالطريق 

512.515.955 548.332.691

)767.641()1.500.000(6-1يخ�سم: خم�س�ض خمزون بطئ احلركة

511.015.955 547.565.050
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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)ريال سعودي( )تتمة(
الحركة ىف مخصص مخزون بطئ الحركة خالل السنة تتكون مما ييل: 2   3

2013م2014م

767.641463.742الر�سيد يف بداية ال�سنة

1.500.000303.899املكون خلل ال�سنة

--)767.641(امل�ستخدم خلل ال�سنة

1.500.000767.641الر�سيد يف نهاية ال�سنة

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى. 7

تتكون املدفوعات مقدمًا واملوجودات املتداولة االأخرى كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2013م2014م

26.618.616 20.667.623دفعات مقدمة للموردين

4.839.682 6.082.852مدفوعات مقدمًا 

1.827.536 2.123.377ذمم موظفني

575.013 344.000اأخرى

29.217.85233.860.847

إستثمار يف أوراق مالية متاحة للبيع.  

يتمثل االإ�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع يف م�ساهمة ال�سركة يف ال�سركة  العربية للأنابيب )�سركة م�ساهمة �سعودية( وبياناتها كما يلي:

2013م2014مالتغري يف القيمة العادلة التكلفة

26.00036.64262.64242.364ال�سركة العربية للأنابيب

مصروفات مؤجلة   صايف. 9

فيما يلي احلركة يف امل�سروفات املوؤجلة خلل ال�سنة املنتهية  يف 30 �سبتمرب:

2013م2014ماإي�ضاح

التكلفـــة :

38.305.151 43.930.285الر�سيد يف بداية ال�سنة  

5.625.134 --اإ�سافات خلل ال�سنة 

43.930.285 43.930.285الر�سيد يف نهاية ال�سنة

االإطفاء املرتاكـم : 

)27.168.061()33.604.169(الر�سيد يف بداية ال�سنة  

)6.436.108()3.809.898(21االإطفاء املحمـل على ال�سنة  

)33.604.169()37.414.067(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

 

10.326.116 6.516.218�سايف القيمة الدفرتية

تتمثل امل�سروفات املوؤجلة يف التكاليف املتعلقة باالأن�سطة التي تن�ساأ ملرة واحدة وتتعلق باإن�ساء مواقع جديدة وت�سمل جميع النفقات مثل اأتعاب اخلرباء االإ�ست�ساريني والر�سوم 
القانونية ور�سوم الرتاخي�ض املتعلقة بت�سجيل الفرع اأو املوقع اجلديد.
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ت الحديدية
صناعا

شركة اليمامة لل
سعودية مقفلة(

ساهمة 
شركة م

(

ت حول القوائم المالية الموحدة
ضاحا

إي
سبتمبر 2012م 

يف 30 
سنة المنتهية 

لل

سعودي( )تتمة(
)ريال 

10
 .

ت
ت ومعدا

ت، آال
ممتلكا

أ( 
مما يلي:

حلركة يف املمتلكات، االآالت واملعدات خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م 
تتكون ا

اأرا�ضي
ين

مبا
اآلت ومعدات

�ضيارات
اأثاث والأجهزة املكتبية

يل والأجهزة الكهربائية
ب اآ

اأجهزة وبرامج حا�ض
عدد واأدوات

حتت 
م�ضروعات 

التنفيذ
املجموع

التكلفة
 

الر�سيد يف 1 اأكتوبر 2013م
 13.264.725

 223.330.715
 355.240.820

 4.983.160
 3.756.377

 13.062.411
 9.773.297

 22.153.893
 645.565.398

اإ�سافات
--

15.250
5.228.717

227.650
227.138

428.646
504.946

63.679.063
70.311.410

اإ�ستبعادات
--

--
--

)607.650(
)964(

)3.399(
--

)7.100(
)619.113(

حتت التنفيذ
حمول من امل�سروعات 

--
15.338.666

17.843.102
195.000

--
--

--
)33.376.768(

--

حمول اإلى امل�سروفات
--

--
--

--
--

--
--

)1.040.000(
)1.040.000(

حتت التنفيذ
�سطب م�سروعات 

--
--

--
--

--
--

--
)478.250(

)478.250(

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2014م
13.264.725

238.684.631
378.312.639

4.798.160
3.982.551

13.487.658
10.278.243

50.930.838
713.739.445

االإ�ستهلك املرتاكم

الر�سيد يف 1 اأكتوبر 2013م
--

 43.421.232
 135.345.555

 3.334.413
 3.184.968

 7.376.425
 3.939.598

--
 196.602.191

االإ�ستهلك املحمل على ال�سنة
--

9.034.278
25.534.351

530.624
267.530

2.115.912
863.311

--
38.346.006

اإ�ستبعادات
--

--
--

)606.421(
)772(

)2.212(
--

--
)609.405(

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2014م
--

52.455.510
160.879.906

3.258.616
3.451.726

9.490.125
4.802.909

--
234.338.792

القيمة الدفرتية

كما يف 30 �سبتمرب 2014م
13.264.725

186.229.121
217.432.733

1.539.544
530.825

3.997.533
5.475.334

50.930.838
479.400.653

كما يف 30 �سبتمرب 2013م
 13.264.725

 179.909.483
 219.895.265

 1.648.747
 571.409

 5.685.986
 5.833.699

 22.153.893
 448.963.207
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(
االإ�ستهلك املحمل لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م مت توزيعه كما يلي:ب( 

2013م2014ماإي�ضاح

31.998.041 34.814.563تكلفة املبيعات

177.224 20174.371م�سروفات بيع وتوزيع

3.280.736 213.357.072م�سروفات عمومية واإدارية

38.346.006 35.456.001

الكهربائية ج(  للأعمدة  اليمامة  م�سنع  تخ�ض  )ال�سندوق(  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  ل�سالح  مرهونة  ومعدات  ممتلكات  واملعدات،  اآالت  املمتلكات،  تت�سمن 
وملحقاتها )فرع �سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية( بلغ �سايف قيمتها الدفرتية يف 30 �سبتمرب 2014م مبلغ 59 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2013م: 32 مليون ريال 
�سعودي(. )قامت ال�سركة ب�سداد كامل القر�ض وقد ح�سلت ال�سركة على قر�ض اإ�سايف من ال�سندوق لتمويل تو�سعة م�سنع اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها( بتاريخ 

3 اأكتوبر 2013م.

اإن مباين ال�سركة التابعة )�سركة اليمامة حلديد الت�سليح( املقامة اأو التي �ستقام على اأر�ض امل�سنع مع كامل امل�سنع واآالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�سول د( 
عليه اًلحقا من اأجل امل�سروع والبالغ �سايف قيمتها الدفرتية 104 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2014م )30 �سبتمرب 2013م: 107 مليون ريال �سعودي( مرهونة ل�سالح 

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي مقابل القرو�ض الأجل.

تقع مباين م�سنع ال�سركة التابعة )�سركة اليمامة حلديد الت�سليح( والبالغ �سايف قيمتها الدفرتية 126 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2014م )30 �سبتمرب 2013م ه( 
:125 مليون ريال �سعودي( على قطعة اأر�ض م�ستاأجرة من االإدارة العامة للهيئة امللكية بينبع ملدة 35 �سنة، تبداأ من 5 ربيع الثاين 1427هـ باإيجار �سنوي اإ�سمي. االإيجار قابل 

للتجديد ملدة مماثلة بنف�ض ال�سروط و�سروط اأخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية.

مباين ال�سركة والبالغ �سايف قيمتها الدفرتية 186 مليون ريال �سعودي )2013م: 179 مليون ريال �سعودي( مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة من هيئة املدن ال�سناعية ومناطق و( 
التقنية باإيجار �سنوي رمزي ملدة 20 �سنة تبداأ يف 29 �سوال 1409هـ، الإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�ض ال�سروط و�سروط اأخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف 

املعنية، ما عدا م�سنعي االأعمدة واالأبراج حيث اأنهما مقامان على اأر�ض مملوكة لل�سركة.

تتمثل امل�سروعات حتت التنفيذ يف امل�ساريع التالية:ز( 

2013م2014م

10.638.162 889.954م�سروع تو�سعة م�سنع االأعمدة 

6.076.485 25.333.351م�سروع م�سنع اإنتاج االأنابيب بالدمام

2.571.968 2.571.968م�سروع م�سنع الكتل احلديدية – ال�سلب

 14.800.1701.614.779م�سروع تو�سعة م�سنع االأنابيب

978.234 3.830.722م�سروع تو�سعة مبنى االإدارة بجدة و�سكن العمال

--3.504.673م�سروع تو�سعة م�سنع االأبراج الكهربائية

274.265 --م�سروع برج تربيد املياه

50.930.838 22.153.893
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(

قروض بنكية . 11

قروض قصيرة األجل 2   22

متثل القرو�ض البنكية ق�سرية االأجل مبالغ غري م�سددة حتت ح�ساب ت�سهيلت �سحب على املك�سوف وت�سهيلت قرو�ض ق�سرية االأجل مع بع�ض البنوك التجارية لتمويل متطلبات 
راأ�ض املال العامل ل�سركات املجموعة. 

تتكون القرو�ض البنكية ق�سرية االأجل كما يف 30 �سبتمرب من االآتي:

2013م2014م

363.735.928 260.820.265البنك العربي الوطني

119.900.000 175.717.256البنك ال�سعودي الفرن�سي

16.059.283 26.267.773م�سرف الراجحي

462.805.294 499.695.211

قروض طويلة األجل 2   22

تتكون القرو�ض البنكية طويلة االأجل كما يف 30 �سبتمرب من االآتي:

2013م2014م

63.286.571 30.000.000البنك العربي الوطني

22.807.169 27.070.305البنك ال�سعودي الفرن�سي

40.000.000 13.520.000 قر�ض �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

70.590.305 126.093.740

مت عر�ض القرو�ض طويلة االأجل يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:

2013م2014م

68.807.169 47.570.305اجلزء املتداول حتت بند املطلوبات املتداولة

57.286.571 23.020.000اجلزء غري املتداول حتت بند املطلوبات غري املتداولة

70.590.305 126.093.740

القرو�ض ق�سرية وطويلة الأجل م�سمونة بوا�سطة �سند لأمر �سادر من ال�سركة الم وحتت�سب عمولة على هذه القرو�ض طبقًا للمعدلت التجارية وي�ستحق ال�سداد على عدة اأق�ساط 
ربع �سنوية. تت�سمن اإتفاقية القرو�ض الأجل بع�ض التعهدات التي تن�ض- من بني اأ�سياء اأخرى-على بع�ض القيود فيما يتعلق بتخفي�ض راأ�ض املال وتقدمي اأي منحة اأو �سمان.

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 2   22

ح�سلت ال�سركة االأم على قر�ض طويل االأجل من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بقيمة )16.9( مليون ريال �سعودي لتمويل تو�سعة م�سنع اليمامة للأعمدة الكهربائية 
وملحقاتها، ي�سدد على اأق�ساط ن�سف �سنوية تبداأ من 15 �سوال 1436 هـ املوافق 31 يوليو 2015م تنتهي يف 15 ربيع الثاين 1442هـ املوافق 30 نوفمرب 2020م، هذا القر�ض 
م�سمون برهن املباين واملن�ساآت املقامة اأو التي �ستقام على اأر�ض امل�سنع مع كامل امل�سنع واآالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�سول عليه الحقًا من اأجل امل�سروع، 

تت�سمن الإتفاقية بع�ض ال�سروط والتي من �سمنها الإحتفاظ بن�سب مالية معينة .

ح�سلت ال�سركة التابعة على قر�ض طويل االأجل من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بقيمة )108( مليون ريال �سعودي لتمويل اإقامة م�سنع اإنتاج ق�سبان حديد الت�سليح 
ي�سدد على اأق�ساط ن�سف �سنوية تنتهي يف 15 ربيع الثاين 1436هـ املوافق 5 فرباير 2015م بقيمة 14 مليون ريال �سعودي، هذا القر�ض م�سمون برهن املباين واملن�ساآت املقامة 
اأو التي �ستقام على اأر�ض امل�سنع مع كامل امل�سنع واآالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�سول عليه الحقًا من اأجل امل�سروع، تت�سمن اإتفاقية القرو�ض الأجل بع�ض 
التعهدات التي تن�ض- من بني اأ�سياء اأخرى-على بع�ض القيود فيما يتعلق بتخفي�ض راأ�ض املال وتقدمي اأي منحة اأو �سمان. وقد مت �سداد كامل ر�سيد القر�ض قبل نهاية ال�سنة 

املالية وجاري ا�ستكمال اجراءات فك الرهن عن مباين ومن�ساآت واآالت ومعدات امل�سنع مع �سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(

مخصصات . 12

فيما يلي احلركة يف املخ�س�ض:

2013م2014م

--5.482.980املكون خلل ال�سنة

--5.482.980الر�سيد يف نهاية ال�سنة

تباعًا ملا ورد يف مطالبة �سركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع )مرافق( عن فروقات كميات االإ�ستهلك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�سركة التابعة و�سركة مرافق 
وكميات االإ�ستهلك الفعلي لل�سركة التابعة )اإي�ساح 23/اأ(. قامت ال�سركة التابعة باإحت�ساب خم�س�ض لفروقات كميات االإ�ستهلك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�سركة 
التابعة و�سركة مرافق وكميات االإ�ستهلك الفعلي لل�سركة التابعة عن الفرتة من 1يناير 2014 وحتى تاريخ املركز املايل، ملقابلة اأية مطالبات قد تن�سا، م�ستقبًل عن تلك الفرتة. 

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى . 13

تتكون امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة االأخرى كما يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2013م2014م

18.197.711 21.498.403م�سروفات م�ستحقة

8.861.161 8.003.971حوافز موظفني م�ستحقة

2.941.906 2.673.991م�سروفات متويل م�ستحقة

6.959.675 6.483.620دفعات م�ستلمة مقدمًا من عملء

1.325.097 1.147.534اأر�سدة دائنة اأخرى

39.807.519 38.285.550

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 12

احلركة فى خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة خلل ال�سنة تتكون مما يلي:

2013م2014م

13.730.97011.163.849الر�سيد يف بداية ال�سنة

4.797.8773.606.152املكون خلل ال�سنة

)1.039.031()899.145(املدفوع خلل ال�سنة

17.629.70213.730.970الر�سيد يف نهاية ال�سنة

رأس المال. 15

يف 30 �سبتمرب 2014م بلغ راأ�ض املال املكتتب فيه واملدفوع بالكامل مبلغ 508 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2013م: 508 مليون ريال �سعودي( موزع على 50.8 مليون �سهم 
)30 �سبتمرب 2013م: 50.8 مليون �سهم( قيمة كل منها 10 ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2013م: 10 ريال �سعودي(. ومملوك كما يلي:

املبلـــغ%قيمة ال�ضهمعدد ال�ضهماإ�ضـم امل�ضاهم

12.288.8161024.19122.888.160�سركة را�سد عبد الرحمن الرا�سد واأوالده

12.288.8161024.19122.888.160�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

12.288.8161024.19122.888.160�سركة املهنا التجارية

8.056.0021015.8680.560.020�سركة املعجل للتجارة واملقاوالت

4.232.815108.3342.328.150ال�سيد – عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل

1.644.735103.2416.447.350ال�سيد – ريا�ض بن عبد اهلل بن را�سد اأبو نيان

50.800.000100508.000.000املجمـوع 
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(

اإلحتياطي النظامي . 16

يتطلب نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة اأن يتم حتويل 10% من الدخل ال�سنوي اإلى االإحتياطي النظامي واأن ي�ستمر هذا التحويل حتى يبلغ 
االإحتياطي النظامي 50% من راأ�ض املال. هذا االإحتياطي غري متاح للتوزيع على امل�ساهمني.

أرباح موزعة. 17

قررت اجلمعيه العامه غري العادية بتاريخ 3 /1435/4هــ املوافق 3 فرباير 2014م املوافقة علي توزيع اأرباح على امل�ساهمني وذلك عن نتائج ال�سنة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2013م بواقع 0.32 ريال �سعودي لكل �سهم ما يعادل 0.03% من القيمة االإ�سمية لل�سهم وباإجمايل قدره 16.3مليون ريال �سعودي، كما قرر جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه رقم 
)2/9( بتاريخ 1435/7/6هـ املوافق 5 مايو 2014م توزيع اأرباح مرحلية على امل�ساهمني وذلك عن نتائج ال�ستة ا�سهر لل�سنة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م بواقع واحد 

ريال �سعودي لكل �سهم ما يعادل 10% من القيمة االإ�سمية لل�سهم وباإجمايل قدره  50.8 مليون ريال �سعودي.

الزكاة.  1
المحمل عىل السـنة  2   23

تقوم ال�سركة و�سركتها التابعة بتقدمي اإقرارات منف�سلة للزكاة ال�سرعية على اأ�سا�ض غري موحد باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية. تتكون العنا�سر الرئي�سية للوعاء الزكوي لكل 
�سركة من حقوق امللكية واملخ�س�سات كما يف بداية العام والدخل ال�سايف املعدل، ناق�ض احل�سومات ل�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات، االآالت واملعدات واالإ�ستثمارات وبع�ض 

البنود االأخرى. ويف حال كان الوعاء الزكوي �سالبًا، ال يكون على ال�سركة زكاة م�ستحقة الدفع لل�سنة.

تتكون الزكاة املحملة خلل ال�سنة املنتهـية يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2013م2014م

11.642.6248.670.851ال�سنة احلالية

مخصص الزكاة  2   23

احلركة يف خم�س�ض الزكاة خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب هي كما يلي: 

2013م2014م 

9.460.8876.904.752الر�سيد يف بداية ال�سنة

11.642.6248.670.851ي�ساف: املحمل على ال�سنة

)6.114.716()8.825.519(يخ�سم: املدفوعات خلل ال�سنة

12.277.9929.460.887الر�سيـد فـي نهايـة ال�سنــة

الوضع الزكوي 2   23

شركة اليمامة للصناعات الحديدية 1   3    1

قامت ال�سركة بتقدمي االإقرارات الزكوية حتى 30 �سبتمرب 2013م ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�سلت على �سهادة زكاة مقيدة �ساحلة حتى 30 يناير 2015م. اإ�ستلمت 
ال�سركة الربوط الزكوية من م�سلحة الزكاة والدخل )امل�سلحة( حتى 30 �سبتمرب 2007م ومت �سداد االإلتزامات االإ�سافية املطلوبة من قبل امل�سلحة. 

قامت ال�سركة بتقدمي االقرارات الزكوية عن ال�سنوات من 2008م حتى 2011م واإ�ستلمت ربط زكوي عن تلك ال�سنوات طالبت فيه امل�سلحة بفروقات زكوية مببلغ 9.9 مليون 
ريال �سعودي وقامت ال�سركة باالإعرتا�ض على الربط املذكور ومت رفع اإعرتا�ض ال�سركة اإلى اللجنة االإبتدائية الزكوية ال�سريبية كما قدمت ال�سركة خطاب �سمان للم�سلحة باملبلغ 

املطلوب، ومل ي�سدر قرار من اللجنة حتى تاريخه. اإال اأن اإدارة ال�سركة على قناعة باأن نتيجة االإعرتا�ض �سوف تكون يف �ساحلها.

شركة اليمامة لحديد التسليح

قدمت ال�سركة اإقراراتها الزكوية عن الأعوام منذ بداية الن�ساط حتى العام املايل املنتهي يف 30 �سبتمرب 2013م ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�سلت على �سهادة زكاة 
مقيدة �ساحلة حتى 30 يناير 2015م.
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ربحية السهم. 19

مت اإحت�ساب ربحية ال�سهم من الدخل من العمليات الرئي�سية وربحية ال�سهم من االإيرادات االأخرى وربحية ال�سهم من �سايف الدخل لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م على 
اأ�سا�ض عدد االأ�سهم القائمة خلل ال�سنة والبالغة 50.800.000 �سهمًا )2013م: 50.800.000 �سهمًا(.

مصروفات بيع وتوزيع. 20

تتكون م�سروفات البيع والتوزيع لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2013م2014ماإي�ضاح

17.238.727 18.569.573م�سروفات نقل

5.262.005 5.363.260رواتب واأجور وما يف حكمها

1.387.963 1.402.467دعاية واإعلن

177.224 10174.371اإ�ستهلك

55.837 50.688اإيجارات

269.158 298.951اأخرى

25.859.310 24.390.914

مصروفات عمومية وإدارية . 21

تتكون امل�سروفات العمومية واالدارية لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2013م2014ماإي�ضاح

24.390.571 24.534.341رواتب واأجور وما يف حكمها

6.436.108 93.809.898اإطفاء م�سروفات موؤجلة

3.280.736 103.357.072اإ�ستهلك

632.634597.450اأتعاب مهنية واإ�ست�سارية

1.476.5751.619.272م�سروفات دعم احلا�سب االآيل واإ�سرتاكات

588.142 677.981�سفر واإنتقاالت

577.145 624.593هاتف وبريد

251.688 190.591اإيجارات

216.494151.260م�سروفات �سيانة واإ�سلح

148.356 179.682قرطا�سية ومطبوعات

134.173 245.476دعاية واإعلن

----تربعات 

2.347.7841.070.994خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

1.230.934900.162اأخرى

39.524.055 40.146.057
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إيرادات أخرى . 22

تتكون االإيردات االأخرى لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2013م2014م

--2.725.825دعم �سندوق املوارد الب�سريه

110.83497.535اأرباح بيع ممتلكات ،االت ومعدات

592.075356.796اأخرى

3.428.734454.331

اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة. 23

وردت مطالبة بتاريخ 14 يناير 2014م اإلى �سركة اليمامة حلديد الت�سليح )ال�سركة التابعة( من �سركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع )مرافق( مببلغ 40.364.269 أ( 
ريال �سعودي وذلك عن فروقات كميات االإ�ستهلك للكهرباء واملياه املتفق عليها بني ال�سركة التابعة و�سركة مرافق وكميات االإ�ستهلك الفعلي لل�سركة التابعة ل�سنتي 2012م 
و2013م. يتم حاليًا درا�سة املطالبة اأعله، وفقًا للعقد املربم مع �سركة مرافق. وقد اأكد امل�ساهمني بال�سركة التابعة على حتمل اأية اإلتزامات قد تن�ساأ عن هذه املطالبة يف 
امل�ستقبل نقدا نيابة عن ال�سركة وذلك كًل ح�سب ح�سته يف راأ�ض املال. كما اأكد امل�ساهمني بال�سركة بدورهم على حتمل ح�سة ال�سركة والبالغة 72.5% من اأية اإلتزامات قد 

تن�ساأ عن هذه املطالبة يف امل�ستقبل نقدًا نيابة عن ال�سركة وذلك كًل ح�سب م�ساهمته يف راأ�ض املال.

املجموعة ب(  عن  نيابة  املحلية  البنوك  ت�سدرها  التي  البنكية  ال�سمان  خطابات  من  املغطى  غري  اجلزء  مقابل  املحتملة  االإلتزامات  قيمة  بلغت  2014م  �سبتمرب   30 يف 
114.687.359 ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2013م: 93.707.844 ريال �سعودي(.

يف 30 �سبتمرب 2014م بلغت االرتباطات الراأ�سمالية املتعلقة بامل�سروعات حتت التنفيذ مبلغ 35 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2013م: 64 مليون ريال �سعودي(.ج( 

يف 30 �سبتمرب 2014م بلغت قيمة االإلتزامات املحتملة مقابل خطابات اإعتمادات م�ستندية قائمة 378.853.456 ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2013م: 201.398.565 ريال د( 
�سعودي( والتي �سدرت يف �سياق االأعمال العادية ل�سركات املجموعة.

معامالت وأرصدة مع أطراف ذو عالقة . 22

متثل املعامالت مع اأطراف ذو عالقة ب�سفة اأ�سا�سية يف م�سرتيات ومبيعات ب�سائع وتقدمي خدمات والتي تتم وفقًا ل�سروط متفق عليها ويتم اإعتمادها بوا�سطة الإدارة مع 
التالية: املن�ساآت 

العلقةاإ�ضم املن�ضـــاأة

م�ساهم�سركة املهنا التجارية 

م�ساهم�سركة املعجل للتجارية واملقاوالت

م�ساهم�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

م�ساهمال�سيد ريا�ض بن عبد اهلل بن را�سد اأبو نيان

م�ساهمال�سيد عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل

م�ساهم�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأوالده

�سريك يف ال�سركة التابعة�سركة الفوزان ملواد البناء

�سريك يف ال�سركة التابعة�سركة الفوزان ملواد البناء
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املعاملت مع االأطراف ذو علقة لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب واالأر�سدة الناجتة عنها:

مبلغ املعاملةطبيعة
ر�ضيد الإقفال

مدين

2013م2014م2013م2014ماملعاملةمعاملت مع

حتت  بند ذمم جتارية مدينة:

355.446.726312.430.82970.797.15139.739.396مبيعات�سركة الفوزان ملواد البناء

386.526.256360.449.82448.538.63535.463.723مبيعات�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

51.298.15665.124.46418.019.56112.898.687مبيعات�سركة املهنا التجارية 

102.357.75984.647.96414.046.20110.637.393مبيعات�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأوالده

2.707.05023.484.3002.707.0502.749.500مبيعات�سركة املعجل للتجارة واملقاوالت

--7.441--7.211.400مبيعات�سركة الفوزان للمعادن

154.116.039101.488.699

حتت بند م�ضتحق من اأطراف ذو علقة:

4.847.373--8.081.433--�سراء اأر�ضال�سيد عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل

9.225.643--15.376.072--�سراء اأر�ض�سركة املعجل للتجارة واملقاوالت

1.883.532--3.139.220--�سراء اأر�ضال�سيد ريا�ض بن عبد اهلل بن را�سد ابو نيان

14.073.013--23.455.022--�سراء اأر�ض�سركة املهنا التجارية 

14.073.013--23.455.022--�سراء اأر�ض�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

14.073.013--23.455.022--�سراء اأر�ض�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأوالده

--58.175.587

قامت ال�سركة يف 30 �سبتمرب 2012م ببيع قطعة اأر�ض امللي�سا بجنوب جدة والتي كانت مدرجة �سمن بند م�سروعات حتت التنفيذ اإلى م�ساهمي ال�سركة كل وفقًا حل�سته يف 
ال�سركة بتكلفتها الدفرتية والبالغة 96.959.312 ريال �سعودي. خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م قام امل�ساهمون ب�سدد مبلغ 38.783.725 ريال �سعودي ومت �سداد 

املبلغ الباقي والبالغ 58.175.587 ريال �سعودى خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب2014م.

موظفي الإدارة العليا هم الأ�سخا�ض الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف تخطيط وتوجيه ومراقبة اأن�سطة املجموعة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مبا يف ذلك اأي مدير 
)�سواء كان تنفيذي اأو غري ذلك(.

يت�سمن بند الرواتب واالأجور وما يف حكمها خلل ال�سنة كما يلي:

2013م2014مطبيعة املعاملةمعاملت مع

9.855.1616.624.133راتب وبدالت وحوافزموظفي االإدارة العليا
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األدوات المالية وإدارة المخاطر. 25

مخاطر أسعار الفائدة  2   22

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من اإحتمال ما يوؤثر تذبذب اأ�سعار الفائدة على الربحية امل�ستقبلية. اإن املجموعة معر�سة ملخاطر اأ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي 
تدفع عليها فائدة مبا يف ذلك البنك الدائن والت�سهلت البنكية. تعمل االإدارة على احلد من خماطر اأ�سعار الفائدة عن طريق مراقبة تذبذب اأ�سعار الفائدة.

مخاطر السيولة 2   22

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على مقابلة اإلتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال اإ�ستحقاقها. تتم مراقبة اإحتياجات ال�سيولة على اأ�سا�ض �سهري وتعمل االإدارة 
على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة اأي اإلتزامات حالة ن�سوئها.

تتكون املطلوبات املالية املتداولة للمجموعة من اجلزء املتداول من قرو�ض ق�سرية االأجل وذمم جتارية دائنة وم�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى. من املتوقع من الناحية 
العملية اأن يتم �سداد جميع هذه املطلوبات املالية خلل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وتتوقع املجموعة اأن يكون لديها اأموال كافية للقيام بذلك.

مخاطر اإلئتمان 2   22

هي املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف خ�سائر مالية للطرف االآخر. ويتم اإيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية ودولية ذات 
ت�سنيف ائتماين مرتفع. ت�ستحق الذمم املدينة التجارية واالأخرى ب�سكل رئي�سي من عملء يف ال�سوق املحلية  وترتكز 77 % )2013م: 72 %( من الذمم املدينة التجارية امل�ستحقة 

لل�سركة طرف 11 عملء رئي�سيني كما يف 30 �سبتمرب 2014م )2013م: 7 عملء رئي�سني(. وقد مت اإظهار الذمم املدينة التجارية بقيمتها القابلة لل�سرتداد املقدرة.

مخاطر العملة 2   22

تتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة اأداة مالية نتيجة لتقلبات اأ�سعار �سرف العملت االأجنبية. اإن املجموعة غري معر�سة لتقلبات اأ�سعار �سرف العملت االأجنبية خلل دورة 
اأعمالها العادية، نظرًا الأن تعاملت املجموعة اجلوهرية خلل الفرتة متت بالريال ال�سعودي والدوالر االأمريكي، وحيث اأن �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر 

االأمريكي فاإنه لي�ست هناك خماطر هامة مرتبطة بالتعاملت واالر�سدة املقيمة بالدوالر االأمريكي.

القيمة العادلة لألدوات المالية. 26

هي القيمة التي �سيتم ا�ستلمها مقابل بيع اأ�سل ما اأو دفعها مقابل حتويل التزام ما �سمن معاملة منتظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق بتاريخ القيا�ض. وحيث يتم اإعداد القوائم 
املالية املرفقة على اأ�سا�ض التكلفة التاريخية، با�ستثناء االإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع والتي تقا�ض بالقيمة العادلة، قد تن�ساأ فروقات بني تقديرات القيم الدفرتية والقيم 

العادلة. وبراأي االإدارة اأن القيم العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة ال تختلف ب�سورة كبرية عن قيمتها الدفرتية.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2012م 

)ريال سعودي( )تتمة(

المعلومات القطاعية. 27

متار�ض ال�سركة ن�ساطها باململكة العربية ال�سعودية من خلل قطاعات االأعمال الرئي�سية التالية:

اإنتاج اأنابيب �سلبأ( 

م�سنع االأعمدة الكهربائية.ب( 

م�سنع الهياكل الفراغية.ج( 

م�سنع اأبراج الطاقة الكهربائية. د( 

م�سنع اليمامة حلديد الت�سليح.ه( 

اأخرى تتمثل يف ممتلكات تخ�ض االإدارة العامة والعائدات الناجتة من االإ�ستثمارات.و( 

م�ضنع الأنابيب30 �ضبتمرب 2014م
م�ضنع اليمامة 

للأعمدة الكهربائية 
وملحقاتها

م�ضنع 
 الهياكل الفراغية

م�ضنع اأبراج
 الطاقة الكهربائية

�ضركة اليمامة
 حلديد الت�ضليح

املجموعاأخرى

96.967.86060.085.4274.632.75536.035.564269.316.48112.362.566479.400.653ممتلكات، االآت ومعدات 

2.011.739.781--489.935.774187.068.73520.674.277192.588.2511.121.472.744�سايف املبيعات

131.932.971--16.852.14837.909.7273.742.76516.047.22057.381.111�سايف الدخل

املجموعاأخرىحديد الت�سليحاأبراجهياكلاأعمدةاأنابيب30 �سبتمرب 2013م

67.804.39233.808.8925.162.04038.869.401282.135.86621.182.616448.963.207ممتلكات، االآت ومعدات 

1.775.264.303--458.250.244140.890.12113.557.116127.879.2801.034.687.542�سايف املبيعات

105.654.394--23.883.56320.009.259186.2975.017.93956.557.336�سايف الدخل

مل يتم االإف�ساح عن بع�ض بنود املوجودات االأخرى واالإلتزامات على م�ستوى القطاعات الت�سغيلية وذلك نظرًا لعدم توافرها على امل�ستوى الت�سغيلي.

إعتماد القوائم المالية.  2

مت اإعتماد القوائم املالية املوحدة للإ�سدار من قبل جمل�ض االإدارة يف 20 حمرم 1436هـ )املوافق 13 نوفمرب 2014م(.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م

مع تقرير مراجعي الحسابات 

205



206



207



شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المايل الموحدة
كما يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي(
2012م2013ماإي�ضاحاملوجودات

موجودات متداولة :

25.074.504 40.348.574 4نقد وما يف حكمه

232.282.074 221.896.886 5ذمم جتارية مدينة

537.462.736 547.565.050 6خمزون

38.783.725 58.175.587 22م�ستحق من اأطراف ذوي علقة

17.217.384 33.860.847 7مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى

850.820.423 901.846.944 جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة :

26.000 42.364 8اإ�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع

58.175.587 --21م�ستحق من اأطراف ذوي علقة

11.137.090 10.326.116 9م�سروفات موؤجلة – �سايف

460.579.308 448.963.207 10ممتلكات، اآالت ومعدات

529.917.985 459.331.687 جمموع املوجودات غري املتداولة

1.380.738.408 1.361.178.631 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات:

مطلوبات متداولة :

619.541.433 499.695.211 11قرو�ض ق�سرية االأجل

65.791.667 68.807.169 11اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة االأجل

17.617.861 36.958.665 ذمم جتارية دائنة

29.248.540 38.285.550 12م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

6.904.752 9.460.887 16خم�س�ض الزكاة

739.104.253 653.207.482 جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة :

80.000.238 57.286.571 11قرو�ض طويلة االأجل

11.163.849 13.730.970 خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

91.164.087 71.017.541 جمموع املطلوبات غري املتداولة

830.268.340 724.225.023 جمموع املطلوبات

حقوق امللكية العائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة:  

508.000.000 508.000.000 13راأ�ض املال

40.629 6.406.663 14اإحتياطي نظامي

--16.364 8�سايف التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع

)41.994.055(16.654.304 اأرباح مبقاة / )خ�سائر مرتاكمة(

466.046.574 531.077.331 جمموع حقوق امللكية العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة 

84.423.494 105.876.277 حقوق امللكية غري امل�سيطرة

550.470.068 636.953.608 جمموع حقوق امللكية

1.380.738.408 1.361.178.631 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م

)ريال سعودي(
2012م2013ماإي�ضاح

1.941.818.611 1.775.264.303 �سايف املبيعات

)1.764.896.842()1.554.978.775(تكلفة املبيعات 

176.921.769 220.285.528 جممل الربح

 

)23.240.596()24.390.914(18م�سروفات بيع وتوزيع

)42.231.691()40.146.057(19م�سروفات عمومية واإدارية

111.449.482 155.748.557 الدخل من العمليات الرئي�سية

819.596 454.331 20اإيرادات اأخرى

)15.963.910()20.424.860(تكاليف التمويل

96.305.168 135.778.028 �سايف الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

 

)7.610.335()8.670.851(16الزكاة

88.694.833 127.107.177 �سايف الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

)17.934.228()21.452.783(حقوق امللكية غري امل�سيطرة

70.760.605 105.654.394 �سايف الدخل

17ربحية ال�سهم من:

3.072.19 الدخل من العمليات الرئي�سية

0.02 0.01 االإيرادات االأخرى 

2.081.39�سايف الدخل

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

209



شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م

)ريال سعودي(
2012م2013ماإي�ضاح 

االأن�سطة الت�سغيلية :

70.760.605 105.654.394 �سايف الدخل 

 تعديلت لت�سوية �سايف الدخل مع �سايف التدفق النقدي املتوفر من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية : 

32.646.058 35.456.001 10اإ�ستهلك 

)34.547()97.535(20 )اأرباح( بيع ممتلكات، اآالت ومعدات

463.742 303.899 خم�س�ض خمزون بطيئة احلركة

7.045.545 --�سطب م�سروعات حتت التنفيذ

6.398.839 6.436.108 9اإطفاء م�سروفات موؤجلة

15.963.910 20.424.860 تكاليف متويل

7.610.335 8.670.851 16زكاة حمملة على ال�سنة

17.934.228 21.452.783 حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �سايف الدخل

2.648.447 3.891.008 خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

 202.192.369 161.437.162

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

)99.957.939(10.385.188     ذمم جتارية مدينة 

)162.087.511()10.406.213(    خمزون

3.986.784 38.783.725 م�ستحق من اأطراف ذوي علقة

4.986.294 )16.643.463(مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى 

939.187 19.340.804 ذمم جتارية دائنة

3.758.166 9.037.010 م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

)6.455.480()6.114.716(16زكاة مدفوعة

)587.567()1.323.887(مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

)93.980.904(245.250.817 �سايف التدفق النقدي املتوفر من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة االإ�ستثمارية :

)43.112.954()23.844.614(10    اإ�سافات ممتلكات، اآالت ومعدات

--)5.625.134(9اأ�سافات م�سروفات موؤجلة

159.000 102.249 متح�سلت بيع ممتلكات، اآالت ومعدات

)42.953.954()29.367.499(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( االأن�سطة االإ�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية :

140.678.746 )119.846.222(   �سايف احلركة يف قرو�ض ق�سرية االأجل

)4.454.455()19.698.165(   �سايف احلركة يف قرو�ض طويلة االأجل

)5.414.810(-- بنوك دائنة

)15.963.910()20.424.860(تكاليف متويل مدفوعة

--)40.640.001(اأرباح موزعة

114.845.571 )200.609.248(�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( املتوفر من االأن�سطة التمويلية

)22.089.287(15.274.070 التغري يف النقد وما يف حكمه 

47.163.791 25.074.504 النقد ومايف حكمه يف بداية ال�سنة

25.074.504 40.348.574 4النقد ومايف حكمه يف نهاية ال�سنة

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26جزءًا ال يتجزاأ 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 30 سبتمبر 2013م

)ريال سعودي(
جمموع حقوق امللكية العائدة اإلى م�ضاهمي ال�ضركة

راأ�س املال
اإحتياطي 

نظامي

�ضايف التغري يف القيمة 
العادلة للإ�ضتثمار يف 

اأوراق مالية متاحة للبيع

اأرباح مبقاة /
)خ�ضائر مرتاكمة(

املجموع
حقوق امللكية غري 

امل�ضيطرة
جمموع حقوق 

امللكية

466.046.57484.423.494550.470.068)41.994.055(--508.000.00040.629الر�سيد يف 1 اكتوبر 2012م

105.654.394105.654.39421.452.783127.107.177------�سايف دخل ال�سنة

------)6.366.034(--6.366.034 --حمول اإلى االإحتياطي النظامي

التغري يف القيمة العادلة 
للإ�ستثمار يف اأوراق مالية 

متاحة للبيع

---- 16.364-- 16.364-- 16.364

)40.640.001(--)40.640.001()40.640.001(------اأرباح موزعة

636.953.608 105.876.277 531.077.331 16.654.304 16.364 6.406.663 508.000.000 الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2013م

461.775.235 66.489.266 395.285.969 )112.754.660(--508.000.00040.629الر�سيد يف 1 اكتوبر 2011م

88.694.833 17.934.228 70.760.605 70.760.605 ------�سايف دخل ال�سنة

550.470.068 84.423.494 466.046.574 )41.994.055(--508.000.00040.629الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2012م

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26جزءًا ال يتجزاأ 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 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي(

عام. 1

بتاريخ   1010070794 رقم   التجاري  بال�سجل  الريا�ض  مبدينة  وامل�سجلة  )»ال�سركة«(  )مقفلة(  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  احلديدة  لل�سناعات  اليمامة  �سركة  تاأ�س�ست 
1409/06/1هـ  مبوجب قرار معايل وزير التجارة رقم )726( بتاريخ 1327/3/20هـ وقرار معاليه باملوافقة على اإعلن تاأ�سي�ض ال�سركة رقم )1491( بتاريخ 1427/5/30هـ 
املوافق 2006/6/26م وجرى الرتخي�ض لل�سركة مبوجب الرتخي�ض ال�سناعي رقم 144/�ض بتاريخ 1409/03/22هـ والتعديلت اللحقة له، تتمثل اأن�سطة ال�سركة فيما يلي:

اإنتاج اأنابيب �سلب ملحومة طوليا )�سوداء / جملفنة( واأنابيب حديدية مزخرفة للديكور، وتقطيع �ساج، اإنتاج اأ�سرطة وكلب�سات للتخرمي والرتبيط، وحواجز طرق، واأ�سياخ ز( 
حديد الت�سليح من اخلردة، وعربات يدوية، �ساج معرج متنوع، اأ�سياخ حديد الت�سليح من اخلردة، قطاعات حديدية جموفة، قطاعات حديدية م�سكلة على البارد واإطارات 

هيكلية جم�سمة.

اإنتاج اأعمدة كهربائية جملفنة وملحقاتها.ح( 

اإنتاج اأبراج نقل الطاقة الكهربائية.ط( 

اإنتاج قطاعات حديدية خا�سة باملن�سات املعدنيةي( 

تعمل ال�سركة من خلل م�سانع لها داخل اململكة وتعمل هذه امل�سانع مبوجب ال�سجلت التجارية التالية اأرقامها وتواريخها:

تاريخ ال�ضجل التجاريرقم ال�ضجل التجارياملدينةامل�ضنع 

1410/4/28هـ4030068043جدةاليمامة لل�سناعات احلديدية  

1425/3/9هـ4030148938جدةاليمامة للأعمدة الكهربائية  

1429/3/7هـ2050059045الدماماليمامة لل�سناعات احلديدية  

1429/7/9هـ4030180885جدةاليمامة لقطاعات املن�سات املعدنية

1429/7/9هـ4030180886جدةاليمامة الإنتاج اأبراج الطاقة الكهربائية

تت�سمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�سركة وال�سركة التابعة التالية )�سركة اليمامة حلديد الت�سليح( والتي يقع مركزها الرئي�سي بالريا�ض وامل�سنع مبدينة ينبع 
ال�سناعية ) ي�سار اليهما معًا بـ » املجموعة«(:

ن�ضبة امللكيةبلد التاأ�ضي�ساأ�ضم ال�ضركة

72.5%اململكة العربية ال�سعودية�سركة اليمامة حلديد الت�سليح

يتمثل ن�ساط ال�سركة التابعة يف اإنتاج وجتارة اجلملة والتجزئة يف حديد الت�سليح.

العنوان امل�سجل لل�سركة كالتايل:

�سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية

الريا�ض 15341

�ض. 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 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(

أسس اإلعداد. 2

المعايير المطبقة 2   2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

أسس القياس   2   2

مبداأ  وباإ�ستخدام  العادلة،  بالقيمة  قيا�سها  يتم  والتي  للبيع  املتاحة  املالية  االأوراق  االإ�ستثمارات يف  فيما عدا  التاريخية،  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم 
االإ�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم االإ�ستمرارية. 

عملة العرض والنشاط  2   2

مت عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة العر�ض والن�ساط للمجموعة.

إستخدام الحكم والتقديرات 2   2

املوجودات  املعرو�سة يف  واملبالغ  املحا�سبية  ال�سيا�سات  توؤثر على تطبيق  التي  واالإفرتا�سات  التقديرات  باإجراء بع�ض  القيام  االإدارة  املوحدة من  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 
واملطلوبات واالإيرادات وامل�سروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. 

تتم مراجعة التقديرات واالإفرتا�سات املتعلقة بها على اأ�سا�ض م�ستمر. يتم اإظهار مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي تتم فيها تلك املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي 
تتاأثر بها.

فيما يلي تو�سيحًا للمعلومات عن اأهم التقديرات غري املوؤكدة واالأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها اأثر هام على املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة، 
والتي مت اإدراجها يف االإي�ساحات:

إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  1   2   2

يتم تقدير قيمة الذمم املدينة التجارية القابلة للتح�سيل عندما ي�سبح من غري املحتمل حت�سيل كامل املبلغ. يتم هذا التقدير بالن�سبة للمبالغ الهامة يف حد ذاتها وعلى اأ�سا�ض 
كل مبلغ على حده. اأما املبالغ التي لي�ست هامة يف حد ذاتها ولكن جتاوزت موعد اإ�ستحقاقها فيتم تقييمها على اأ�سا�ض اإجمايل ويتم تكوين املخ�س�ض على اأ�سا�ض طول مدة جتاوز 

االإ�ستحقاق بناء على معدالت التح�سيل التاريخية.

مخصص أصناف مخزون بطيئة الحركة  2   2   2

ت�سجل الب�ساعة بالتكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل. عند تقادم الب�ساعة اأو عندما ت�سبح تالفة يتم تقدير قيمتها القابلة للتحقق. يف حالة مبالغ الب�ساعة الهامة 
يف حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حده، اأما مبالغ الب�ساعة التي لي�ست هامة يف حد ذاتها اإال اأنها متقادمة اأو تالفة فيتم التقدير على اأ�سا�ض اإجمايل، ويتم تكوين املخ�س�ض 

طبقًا لنوع الب�ساعة ودرجة التقادم اأو التلف بناء على اأ�سعار البيع املتوقعة.

إستخدام الحكم والتقديرات )تابع( 2   2

اإلنخفاض يف القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات المالية 1   5   2

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات، االآالت واملعدات واملوجودات غري املتداولة االأخرى للتاأكد من وجود اأي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة اإنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�سري 
االأحداث اأو التغري يف الظـروف اإلى اأن القيمة الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد. يتم اإثبات اخل�سارة الناجتة عن االإنخفا�ض يف القيمة، اإن وجدت، والتي متثل زيادة القيمة الدفرتية 
عن القيمة القابلة لل�سرتداد. اإن القيمة القابلة لل�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�سم م�سروفات البيع اأوقيمة االأ�سل عند اال�ستخدام، اأيهما اأكرب. لغر�ض تقييم االنخفا�ض 

يف قيمة املوجودات، يتم جتميع املوجودات اإلى اأدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�سورة منف�سلة.

اإلنخفاض يف قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تقوم ال�سركة مبمار�سة االأحكام لتاأخذ يف االعتبار اإنخفا�ض قيمة االإ�ستثمارات املتاحة للبيع، باالإ�سافة اإلى املوجودات املتعلقة بها. وذلك ي�سمل تقييم االأدلة املو�سوعية التي 
ت�سبب اإنخفا�ض غري موؤقت يف قيمة اال�ستثمارات. اإن اأي اإنخفا�ض هام وغري موؤقت يف القيمة العادلة لل�ستثمار يف حقوق امللكية باأقل من تكلفته، يعترب دليل مو�سوعي على 
انخفا�ض القيمة. حيث اأن حتديد االنخفا�ض »الهام« و«الغري موؤقت« يتطلب اتخاذ اأحكام. كما ترى ال�سركة اأن االنخفا�ض يف القيمة ملئمًا عندما يكون هناك دليل على تدهور 

يف الو�سع املايل لل�سركة امل�ستثمر بها اأو ال�سناعة واأداء القطاع اأو التغريات يف التقنية اأوالتدفقات النقدية الت�سغيلية والتمويلية.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 3

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة اأدناه ب�سكل ثابت على جميع الفرتات املعرو�سة يف القوائم املالية املوحدة.

مت اإعادة تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لتتفق مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.

أسس التوحيد 2   2

ت�سمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�سركة و�سركتها التابعة كما هو مبني يف االإي�ساح رقم )1( اأعله. يتم اإ�ستبعاد املعاملت واالأر�سدة بني ال�سركات عند التوحيد.

الشركة التابعة  1   1   3

ال�سركة التابعة هي من�ساأة يتم ال�سيطرة عليها بوا�سطة املجموعة. توجد ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة املقدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية للمن�ساأة وذلك 
اإدراج القوائم املالية لل�سركة  اأن�سطتها. لتقدير ال�سيطرة فاإن حقوق الت�سويت املحتملة التي متار�ض حاليًا يتم اأخذها يف احل�سبان. يتم  اإقت�سادية من  للح�سول على منافع 
التابعة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بداأ ال�سيطرة حتى تاريخ توقفها. كافة االأر�سدة الداخلية للمجموعة واملعاملت املالية الناجتة من املعاملت بني ال�سركة و�سركاتها 
التابعة وتلك الناجتة بني ال�سركة التابعة يتم اإ�ستبعادها عند اإعداد القوائم املالية املوحدة. اأي�سًا، اأية اأرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة من معاملت داخلية يف املجموعة يتم 

اإ�ستبعادها عند توحيد القوائم املالية املوحدة.

يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركة التابعة لنف�ض ال�سنة املالية للمجموعة وذلك باإ�ستخدام نف�ض ال�سيا�سات املحا�سبية.

اإلستحواذ عىل حقوق الملكية غير المسيطرة  2   1   3

يتم اإحت�ساب اأي تغريات حا�سلة يف حقوق ملكية املجموعة يف اإحدى ال�سركات التابعة بعد اإقتناء ال�سيطرة، كمعاملت حقوق ملكية على اأن يتم تعديل القيم الدفرتية حلقوق 
امللكية غري امل�سيطرة مقابل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع، ويتم اإدراج اأي فرق مبا�سرًة يف حقوق امللكية حتت »معاملت مع م�ساهمي امللكية غري امل�سيطرة«. ينتج عن �سراء حقوق 
امللكية مببلغ يزيد عن  القيمة الدفرتية ل�سايف احل�سة املقتناة يف موجودات ال�سركة التابعة �سهرة جتارية. ينتج عن االإ�ستبعادات يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة، اإن وجدت، 

اأرباح وخ�سائر للمجموعة فيتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل اإذا مت فقدان ال�سيطرة عليها.

الذمم التجارية المدينة 2   2

تدرج الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة االأ�سلي بعد خ�سم املخ�س�ض مقابل اأي مبالغ غري قابلة للتح�سيل. يتم جتنيب خم�س�ض مقابل الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما 
ي�سبح من غري املحتمل حت�سيل كامل املبلغ. ت�سطب الديون املعدومة حال تكبدها.

المخزون  2   2

يقيم خمزون املواد االأولية واالإنتاج التام وحتت الت�سغيل وقطع الغيار بالتكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل. يتم التو�سل اإلى تكلفة خمزون املواد االأولية وقطع الغيار 
على اأ�سا�ض املتو�سط املرجح، وتت�سمن تكلفة االإنتاج التام وحتت الت�سغيل املواد املبا�سرة وامل�سروفات غري املبا�سرة املت�سلة بها. يتم تكوين خم�س�ض لقاء قطع الغيار بطيئة 

احلركة واملتقادمة، ويتم اإظهار قطع الغيار بال�سايف.

�سايف القيمة القابلة للتحقق هي �سعر البيع التقديري يف الن�ساط العادي بعد خ�سم التكاليف التقديرية مل�ساريف الإكمال والبيع.

إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع 2   2

يتم ت�سنيف االإ�ستثمارات يف املن�ساآت والتي ال يتم االإ�ستحواذ عليها الأغرا�ض املتاجرة وال الأغر�ض االإحتفاظ بها لتاريخ االإ�ستحقاق كاإ�ستثمارات متاحة للبيع وتدرج بقيمتها 
العادلة. يظهر الفرق ما بني القيمة العادلة والتكلفة، اإن وجد، ب�سكل م�ستقل يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية. اأي انخفا�ض غري موؤقت يف قيمة االإ�ستثمارات يتم حتميله 
على قائمة الدخل املوحدة. يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإلى القيمة ال�سوقية يف حال وجود �سوق مفتوح اأو بناءًا على اأحدث قوائم مالية، غري ذلك يتم اإعتبار التكلفة هي 

القيمة العادلة.

مصروفات مؤجلة  2   2

التقديرية  الفرتة  اإطفاوؤها على مدى  ويتم  اإقت�سادية م�ستقبلية.  ولها منافع  الت�سغيل  املتكبدة خلل مرحلة ماقبل  وامل�سروفات  التكاليف  املوؤجلة جميع  امل�سروفات  تت�سمن 
للإنتفاع بها باإ�ستخدام الق�سط الثابت بحد اأق�سى خم�ض �سنوات.
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ممتلكات، آالت ومعدات  3   2

تظهر املمتلكات، االآالت واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�سم االإ�ستهلك املرتاكم وخ�سارة االإنخفا�ض املرتاكمة، اإن وجدت. تت�سمن التكلفة امل�سروفات التي تتعلق مبا�سرًة باإقتناء 
االأ�سل. تكاليف التمويل عن القرو�ض لتمويل ت�سييد االأ�سول تتم ر�سملتها خلل الفرتة الزمنية املطلوبة الإكمال واإعداد االأ�سل لغر�ض االإ�ستخدام.

كافة النفقات االأخرى يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. يتم حتميل االإ�ستهلك على قائمة الدخل  املوحدة باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر 
االإنتاجي املقدر للمتلكات، االآالت واملعدات. 

حتمل م�سروفات االإ�سلح وال�سيانة على قائمة الدخل املوحدة اأما التح�سينات التي تزيد يف قيمة املوجودات ذوي العلقة اأو تطيل اأعمارها ب�سورة جوهرية فتتم ر�سملتها.

ال يحت�سب اإ�ستهلك على االأرا�سي اململوكة، ي�ستهلك الفرق بني تكلفة املمتلكات، االآالت واملعدات وقيمتها التقديرية يف نهاية مدة ا�ستخدامها – اإعتبارًا من تاريخ �سرائها اأو 
تركيبها – على اأق�ساط �سنوية مت�ساوية على مدى اأعمارها الإنتاجية املقدرة. 

االأعمار االإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة اجلارية وفتة املقارنة هي كما يلي:

ال�ضنوات

20- 33 مباين واإن�ساءات

10- 20 اآالت ومعدات

5اجهزة حا�سب اآيل

5االأثاث والرتكيبات

5ال�سيارات

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع 3   2

تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل الب�ساعة اأو اخلدمات التي يتم احل�سول عليها �سواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املوارد اأم ال.

المخصصات 3   2

يتم اإثبات املخ�س�ض ما اإذا كان على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة اإلتزام قانوين حايل اأو �سمني ميكن تقديره ب�سكل موثوق، مع اإحتمال وجود �سرورة اإقت�سادية ل�سداد ذلك 
االإلتزام.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 3   2

يتم اإحت�ساب خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل املوحدة. ويتم اإحت�ساب 
هذه املكافاأة على اأ�سا�ض القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.

تحقق اإليرادات   2   2

تدرج املبيعات عند اإنتقال املزايا واملخاطر الفعلية مللكية الب�ساعة اإلى امل�سرتي، ويكون باالإمكان قيا�ض مبلغ االإيرادات ب�سورة يعتمد عليها باإعتباره قيمة الب�ساعة املوردة خلل 
الفرتة املقدم بها فواتري، بعد تخفي�سها بقيمة اأي خ�سومات جتارية اأو اخل�سم على الكميات.اما بالن�سبة مل�ساريع ق�سم الهياكل املعدنية فيتم اأتباع طريقة ن�سبة االإجناز يف 

اإثبات اإاليرادات.

المصروفات 22   2

م�سروفات البيع والتوزيع متثل امل�سروفات الناجتة عن جمهودات ال�سركة يف وظائف البيع والتوزيع. كافة امل�سروفات االأخرى بخلف تكلفة املبيعات وتكاليف التمويل يتم 
ت�سنيفها كم�سروفات عمومية واإدارية. يتم توزيع امل�سروفات امل�سرتكة بني تكلفة املبيعات وم�سروفات البيع والتوزيع وامل�سروفات  العمومية واالإدارية اإن لزم االأمر، على اأ�سا�ض 

منتظم.
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الزكاة 22   2

يتم اإحت�ساب الزكاة وفقًا الأنظمة الزكاة والدخل باململكة العربية ال�سعودية وتقيد كم�ستحقات وحتمل على قائمة الدخل املوحد للفرتة اجلارية.

تحويل العمالت األجنبية 22   2

امل�سجل  املالية  واملطلوبات  املوجودات  يعاد حتويل  املعاملة،  اإجراء  تاريخ  ال�سائدة يف  ال�سرف  الأ�سعار  طبقًا  ال�سعودي  بالريال  االأجنبية  بالعملت  تتم  التي  املعاملت  ت�سجل 
بالعملت االأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. تدرج جميع الفروق يف قائمة الدخل املوحدة.

توزيعات األرباح  22   2

يتم قيد توزيعات االأرباح املرحلية يف الفرتة التي يتم اإعتمادها من قبل جمل�ض االإدارة. كما يتم قيد توزيعات االأرباح النهائية يف ال�سنة التي تعتمد خللها من قبل اجلمعية 
العامة للم�ساهمني.

النقد وما يف حكمه  22   2

يتكون النقد وما يف حكمه من االأر�سدة لدى البنوك والنقد يف ال�سندوق والودائع الأجل واالإ�ستثمارات يف �سناديق اإ�ستثمارية والقابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية وت�ستحق خلل 
فرتة 3 اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ االإ�ستثمار االأ�سلي.

التقارير المالية القطاعية  23   2

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل يف تقدمي املنتجات واخلدمات املعر�سة للمخاطر واخلا�سعة ملنافع خمتلفة عن خماطر ومنافع القطاعات االأخرى. يعتمد منوذج 
املجموعة االأ�سا�سي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل. حتدد قطاعات العمل بناًء على اإدارة ال�سركة وهيكل التقارير الداخلية.

نقد وما يف حكمه. 2

يتكون النقد وما يف حكمه كما يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2012م2013م

330.918 95.996 نقد بال�سندوق

19.443.796 39.187.934 بنوك ح�سابات جارية

5.299.790 1.064.644 �سيكات حتت التح�سيل

 40.348.574 25.074.504

ذمم تجارية مدينة. 5

تتكون الذمم التجارية املدينة كما يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2012م2013ماإي�ضاح

109.365.437 121.479.181 عملء جتاريون

122.916.637 101.488.699 22عملء جتاريون -  اأطراف ذوي علقة

232.282.074 222.967.880 االإجمايل 

--)1.070.994(يخ�سم: خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

 221.896.886 232.282.074
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(

مخزون. 6

يتكون  املخزون كما يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2012م2013م

375.412.637 362.370.850 مواد خام

11.191.112 14.709.475 اإنتاج حتت الت�سغيل

96.953.167 107.225.801 اإنتاج تام

44.113.481 49.017.025 قطع غيار

10.256.081 15.009.540 ب�ساعة بالطريق 

 548.332.691 537.926.478

)463.742()767.641(يخ�سم: خم�س�ض خمزون بطيئ احلركة

 547.565.050 537.462.736

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى. 7

تتكون  املدفوعات مقدمًا واملوجودات املتداولة االأخرى كما يف 30 �سبتمرب مما يلي :

2012م2013م

9.675.413 26.618.616 مدفوعات مقدمًا

4.493.064 4.839.682 دفعات مقدمة للموردين

1.948.817 1.827.536 ذمم موظفني

1.344.301 575.013 اأخرى

33.860.847 17.461.595

)244.211(--يخ�سم: خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

33.860.847 17.217.384

إستثمار يف أوراق مالية متاحة للبيع.  

يتمثل االإ�ستثمار يف اأوراق مالية متاحة للبيع يف م�ساهمة ال�سركة يف ال�سركة  العربية للأنابيب )�سركة م�ساهمة �سعودية( وبياناتها كما يلي: 

التكلفة
التغري يف القيمة العادلة للإ�ضتثمار 

يف اأوراق مالية متاحة للبيع
2012م2013م

26.00016.36442.36426.000ال�سركة العربية للأنابيب
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(

مصروفات مؤجلة   صايف. 9

احلركة يف امل�سروفات املوؤجلة خلل ال�سنة املنتهية  يف 30 �سبتمرب هي كما يلي:

2012م2013ماإي�ضاح

التكلفـــة :

38.305.15138.305.151 الر�سيد يف بداية ال�سنة  

--5.625.134 اإ�سافات خلل ال�سنة 

38.305.151 43.930.285 الر�سيد يف نهاية ال�سنة

االإطفاء املرتاكـم : 

)20.769.222()27.168.061(الر�سيد يف بداية ال�سنة  

)6.398.839()6.436.108(19االإطفاء املحمـل على ال�سنة  

)27.168.061()33.604.169(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

 

11.137.090 10.326.116 �سايف القيمة الدفرتية

تتمثل امل�سروفات املوؤجلة يف التكاليف املتعلقة باالأن�سطة التي تن�ساأ ملرة واحدة وتتعلق باإن�ساء مواقع جديدة وت�سمل جميع النفقات مثل اأتعاب اخلرباء االإ�ست�ساريني والر�سوم 
القانونية ور�سوم الرتاخي�ض املتعلقة بت�سجيل الفرع  اأو املوقع اجلديد.

* االإ�سافات خلل ال�سنة تتمثل ب�سورة اأ�سا�سية يف التكاليف املتعلقة باإن�ساء م�سنع الدمام والتي يتم اإطفاوؤها بحد اأق�سى على 5 �سنوات.
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ت الحديدية
صناعا

شركة اليمامة لل
سعودية مقفلة(

ساهمة 
شركة م

(

ت حول القوائم المالية الموحدة
ضاحا

إي
سبتمبر 2013م 

يف 30 
سنة المنتهية 

لل

سعودي( )تتمة(
)ريال 

10
 .

ت
ت ومعدا

ت، آال
ممتلكا

أ( 
مما يلي:

حلركة يف املمتلكات، االآالت واملعدات خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م 
تتكون ا

اأرا�ضي
ين

مبا
اآلت ومعدات

�ضيارات
اأثاث والأجهزة 

املكتبية
يل والأجهزة الكهربائية

ب اآ
اأجهزة وبرامج حا�ض

عدد واأدوات
حتت 

م�ضروعات 
التنفيذ

املجموع

التكلفة
 

الر�سيد يف 1 اأكتوبر 2012م
 13.264.725

 196.599.806
 335.230.114

 4.397.110
 3.544.179

 12.042.486
 9.348.947

 47.751.684
 622.179.051

اإ�سافات
--

 2.045.018
 4.667.179

 702.545
 232.026

 952.246
 415.524

 14.830.076
 23.844.614

اإ�ستبعادات
--

--
--

)368.050(
)23.857(

)65.660(
)700(

--
)458.267(

حتت التنفيذ
حمول من امل�ساريع 

--
 24.685.891

 15.343.527
 251.555

 4.029
 133.339

 9.526
)40.427.867(

--

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2013م
 13.264.725

 223.330.715
 355.240.820

 4.983.160
 3.756.377

 13.062.411
 9.773.297

 22.153.893
 645.565.398

االإ�ستهلك املرتاكم

الر�سيد يف 1 اأكتوبر 2012م
--

 35.296.922
 111.818.040

 3.254.531
 2.816.483

 5.297.695
 3.116.072

--
 161.599.743

االإ�ستهلك املحمل على ال�سنة
--

 8.124.310
 23.527.515

 445.473
 392.339

 2.142.139
 824.225

--
 35.456.001

اإ�ستبعادات
--

--
--

)365.591(
)23.854(

)63.409(
)699(

--
)453.553(

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2013م
--

 43.421.232
 135.345.555

 3.334.413
 3.184.968

 7.376.425
 3.939.598

--
 196.602.191

القيمة الدفرتية

كما يف 30 �سبتمرب 2013م
 13.264.725

 179.909.483
 219.895.265

 1.648.747
 571.409

 5.685.986
 5.833.699

 22.153.893
 448.963.207

كما  يف 30 �سبتمرب 2012م
 13.264.725

 161.302.884
 223.412.074

 1.142.579
 727.696

 6.744.791
 6.232.875

 47.751.684
 460.579.308
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(
االإ�ستهلك املحمل لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م مت توزيعه كما يلي:ب( 

2012م2013ماإي�ضاح

29.905.479 31.998.041 تكلفة املبيعات

180.772 177.224 18م�سروفات بيع وتوزيع

2.559.807 3.280.736 19م�سروفات عمومية واإدارية

 35.456.001 32.646.058

يف مار�ض 2013م مت االإنتهاء من املرحلة االأولى من م�سروع م�سنع اإنتاج االأنابيب بالدمام ومن ثم مت حتويله من م�ساريع حتت التنفيذ اإلى ممتلكات، اآالت ومعدات. وقد ج( 
بلغت التكلفة االإجمالية للم�سروع 50 مليون ريال �سعودي. 

الكهربائية د(  للأعمدة  اليمامة  م�سنع  تخ�ض  )ال�سندوق(  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  ل�سالح  مرهونة  ومعدات  ممتلكات  واملعدات،  اآالت  املمتلكات،  تت�سمن 
وملحقاتها )فرع �سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية( بلغ �سايف قيمتها الدفرتية يف 30 �سبتمرب 2013م مبلغ 32 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2012م: 37 مليون ريال 
�سعودي(. )قامت ال�سركة ب�سداد كامل القر�ض وقد ح�سلت ال�سركة على قر�ض اإ�سايف من ال�سندوق لتمويل تو�سعة م�سنع اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها( بتاريخ 

3 اأكتوبر 2013م.

اإن مباين ال�سركة التابعة )�سركة اليمامة حلديد الت�سليح( املقامة اأو التي �ستقام على اأر�ض امل�سنع مع كامل امل�سنع واآالته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�سول ه( 
عليه اًلحقا من اأجل امل�سروع وبالغ �سايف قيمتها الدفرتية يف 30 �سبتمرب 2013م 107 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2012م: 111 مليون ريال �سعودي( مرهونة ل�سالح 

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي مقابل القرو�ض الأجل.

تقع مباين م�سنع ال�سركة التابعة )�سركة اليمامة حلديد الت�سليح( على قطعة اأر�ض م�ستاأجرة من االإدارة العامة للهيئة امللكية بينبع ملدة 35 �سنة، تبداأ من 5 ربيع الثاين و( 
1427هـ باإيجار �سنوي اإ�سمي. الإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�ض ال�سروط و�سروط اأخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية.

مباين ال�سركة مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة من هيئة املدن ال�سناعية ومناطق التقنية باإيجار �سنوي رمزي ملدة 20 �سنة تبداأ يف 29 �سوال 1409هـ، االإيجار قابل للتجديد ز( 
ملدة مماثلة بنف�ض ال�سروط و�سروط اأخرى كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية، ما عدا م�سنعي الأعمدة والأبراج حيث اأنهما مقامان على اأر�ض مملوكة لل�سركة.

تتمثل امل�سروعات حتت التنفيذ يف امل�ساريع التالية :

2012م2013م

10.638.1621.100.972 م�سروع تو�سعة م�سنع االأعمدة 

6.076.48544.001.444 م�سروع م�سنع اإنتاج االأنابيب بالدمام

2.571.9682.571.968 م�سروع م�سنع الكتل احلديدية – ال�سلب

-- 1.614.779م�سروع تو�سعة م�سنع االأنابيب

978.23477.300 م�سروع تو�سعة مبنى االإدارة بجدة و�سكن العمال

--274.265 م�سروع برج تربيد املياه

 22.153.89347.751.684
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للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(

قروض بنكية . 11

قروض قصيرة األجل 2   22

متثل القرو�ض البنكية ق�سرية االأجل مبالغ غري م�سددة حتت ح�ساب ت�سهيلت �سحب على املك�سوف وت�سهيلت قرو�ض ق�سرية االأجل مع بع�ض البنوك التجارية لتمويل متطلبات 
راأ�ض املال العامل للمجموعة. 

تتكون القرو�ض البنكية ق�سرية االأجل كما يف 30 �سبتمرب من االآتي:

2012م2013م

63.576.478 119.900.000 البنك ال�سعودي الفرن�سي

555.964.955 363.735.928 البنك العربي الوطني

--16.059.283 م�سرف الراجحي

 499.695.211 619.541.433

قروض طويلة األجل 2   22

تتكون القرو�ض البنكية طويلة االأجل كما يف 30 �سبتمرب من االآتي:

2012م2013م

40.000.238 22.807.169 البنك ال�سعودي الفرن�سي

43.791.667 63.286.571 البنك العربي الوطني

62.000.000 40.000.000  قر�ض �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

 126.093.740 145.791.905

مت عر�ض القرو�ض طويلة االأجل يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:

2012م2013م

65.791.667 68.807.169 اجلزء املتداول حتت بند املطلوبات املتداولة

80.000.238 57.286.571 اجلزء غري املتداول حتت بند املطلوبات غري املتداولة

 126.093.740 145.791.905

القرو�ض ق�سرية وطويلة االأجل، ماعدا قر�ض �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، م�سمونة بوا�سطة �سند الأمر �سادر من ال�سركة وحتت�سب عمولة على هذه القرو�ض طبقًا 
للمعدلت التجارية وي�ستحق ال�سداد على عدة اأق�ساط ربع �سنوية. تت�سمن اإتفاقيات القرو�ض بع�ض التعهدات التي تن�ض ـ من بني اأ�سياء اأخرى ـ على بع�ض القيود فيما يتعلق بدفع 

توزيعات االأرباح، تخفي�ض راأ�ض املال وتقدمي اأي منحه اأو �سمان.

ح�سلت ال�سركة التابعة على قر�ض طويل االأجل من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بقيمة )108( مليون ريال �سعودي لتمويل اإقامة م�سنع اإنتاج ق�سبان حديد الت�سليح 
ي�سدد على اأق�ساط ن�سف �سنوية تنتهي يف 15 ربيع الثاين 1436 هـ املوافق 5 فرباير 2015م بقيمة 14 مليون ريال �سعودي، هذا القر�ض م�سمون برهن املباين واملن�ساآت املقامة 
اأو التي �ستقام على اأر�ض امل�سنع مع كامل امل�سنع واآلته ومعداته وتوابعه وملحقاته وكل ما يتم احل�سول عليه لحقًا من اأجل امل�سروع، تت�سمن الإتفاقية بع�ض ال�سروط والتي من 

�سمنها االإحتفاظ بن�سب مالية معينة وحتديد توزيع االأرباح.
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى . 12

تتكون امل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة االأخرى كما يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2012م2013م

15.703.607 18.197.711 م�سروفات م�ستحقة

5.714.832 8.861.161 حوافز موظفني وم�ستحقة

2.194.834 2.941.906 م�سروفات متويل م�ستحقة

3.811.607 6.959.675 دفعات م�ستلمة مقدمًا من عملء

1.823.660 1.325.097 اأر�سدة دائنة اأخرى

 38.285.550 29.248.540

رأس المال. 13

بلغ راأ�ض املال املكتتب فيه واملدفوع بالكامل مبلغ 508 مليون ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2012م: 508 مليون ريال �سعودي( موزع على 50.8 مليون �سهم )30 �سبتمرب 2012م: 
50.8 مليون �سهم( قيمة كل منها 10 ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2012م: 10 ريال �سعودي(. ومملوك كما يلي:

املبلـــغ%قيمة ال�ضهمعدد ال�ضهماإ�ضـم امل�ضاهم

12.288.8161024.19122.888.160�سركة را�سد عبد الرحمن الرا�سد واأوالده

12.288.8161024.19122.888.160�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

12.288.8161024.19122.888.160�سركة املهنا التجارية

8.056.0021015.8680.560.020�سركة املعجل للتجارة واملقاوالت

4.232.815108.3342.328.150ال�سيد – عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل

1.644.735103.2416.447.350ال�سيد – ريا�ض بن عبد اهلل بن را�سد اأبو نيان

50.800.000100508.000.000املجمـوع 

اإلحتياطي النظامي . 12

يتطلب نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة اأن يتم حتويل 10% من الدخل ال�سنوي اإلى االإحتياطي النظامي واأن ي�ستمر هذا التحويل حتى يبلغ 
االإحتياطي النظامي 50% من راأ�ض املال. 

أرباح موزعة. 15

قرر جمل�ض االإدارة يف اإجتماعه رقم )2/6( بتاريخ 26 �سوال 1434هـ املوافق 2 �سبتمرب 2013م توزيع اأرباح مرحلية على امل�ساهمني وذلك عن نتائج الت�سعة اأ�سهر االأولى من 
ال�سنة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م بواقع 0.80 ريال �سعودي لكل �سهم ما يعادل 8% من القيمة االإ�سمية لل�سهم وباإجمايل قدره 40.64 مليون ريال �سعودي.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(

الزكاة. 16

المحمل عىل السـنة  2   23

تقوم ال�سركة و�سركتها التابعة بتقدمي اإقرارات منف�سلة للزكاة ال�سرعية على اأ�سا�ض غري موحد باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية. تتكون العنا�سر الرئي�سية للوعاء الزكوي لكل 
�سركة من حقوق امللكية واملخ�س�سات كما يف بداية العام والدخل ال�سايف املعدل، ناق�ض احل�سومات ل�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات، االآالت واملعدات واالإ�ستثمارات وبع�ض 

البنود االأخرى. ويف حال كان الوعاء الزكوي �سالبًا، ال يكون على ال�سركة زكاة م�ستحقة الدفع لل�سنة.

تتكون الزكاة املحملة خلل ال�سنة املنتهـية يف 30 �سبتمرب مما يلي:

2012م2013م

8.670.8517.610.335ال�سنة احلالية

مخصص الزكاة  2   23

احلركة يف خم�س�ض الزكاة خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب هي كما يلي: 

2012م2013م

6.904.7525.749.897الر�سيد يف بداية ال�سنة

8.670.8517.610.335ي�ساف: املحمل على ال�سنة

)6.455.480()6.114.716(يخ�سم: املدفوعات خلل ال�سنة

9.460.8876.904.752الر�سيـد فـي نهايـة ال�سنــة

الوضع الزكوي 2   23

شركة اليمامة للصناعات الحديدية 1   3   16

قامت ال�سركة بتقدمي االإقرارات الزكوية حتى 30 �سبتمرب 2012م ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�سلت على �سهادة زكاة مقيدة �ساحلة حتى 31 يناير 2014م. اإ�ستلمت 
ال�سركة الربوط الزكوية من م�سلحة الزكاة والدخل )امل�سلحة( حتى 30 �سبتمرب 2007م ومت �سداد االإلتزامات االإ�سافية املطلوبة من قبل امل�سلحة. 

قامت ال�سركة بتقدمي االقرارات الزكوية عن ال�سنوات من 2008م حتى 2011م واإ�ستلمت ربط زكوي عن تلك ال�سنوات طالبت فيه امل�سلحة بفروقات زكوية مببلغ 9.9 مليون 
ريال �سعودي وقامت ال�سركة باالإعرتا�ض على الربط املذكور ومت رفع اإعرتا�ض ال�سركة اإلى اللجنة االإبتدائية الزكوية ال�سريبية كما قدمت ال�سركة خطاب �سمان للم�سلحة باملبلغ 

املطلوب، ومل ي�سدر قرار من اللجنة حتى تاريخه. اإال اأن اإدارة ال�سركة على قناعة باأن نتيجة االإعرتا�ض �سوف تكون يف �ساحلها.

شركة اليمامة لحديد التسليح 2   3   16

قدمت ال�سركة اإقراراتها الزكوية عن الأعوام منذ بداية الن�ساط حتى العام املايل املنتهي يف 30 �سبتمرب 2012م ومبوجبه دفعت الزكاة امل�ستحقة وح�سلت على �سهادة زكاة 
مقيدة �ساحلة حتى 30 يناير 2014م.

ربحية السهم. 17

مت اإحت�ساب ربحية ال�سهم من دخل العمليات الرئي�سية وربحية ال�سهم من االإيرادات االأخرى وربحية ال�سهم من �سايف الدخل لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م على اأ�سا�ض 
عدد االأ�سهم القائمة خلل ال�سنة والبالغة 50.800.000 �سهمًا )2012م: 50.800.000 �سهمًا(.
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مصروفات بيع وتوزيع.  1

تتكون م�سروفات البيع والتوزيع لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2012م2013ماإي�ضاح

17.021.113 17.238.727 م�سروفات نقل

4.548.522 5.262.005 رواتب واأجور وما يف حكمها

1.078.370 1.387.963 دعاية واإعلن

180.772 177.224 10اإ�ستهلك

70.915 55.837 اإيجارات

340.904 269.158 اأخرى

 24.390.914 23.240.596

مصروفات عمومية وإدارية . 19

تتكون م�سروفات عمومية وادارية لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2012م2013ماإي�ضاح

20.668.465 24.390.571 22رواتب واأجور وما يف حكمها

6.398.839 6.436.108 9اإطفاء م�سروفات موؤجلة

2.559.807 3.280.736 10اإ�ستهلك

597.450225.000اأتعاب مهنية واإ�ست�سارية

1.619.2721.732.301م�سروفات دعم احلا�سب االآيل واإ�سرتاكات

588.142479.602 �سفر واإنتقاالت

577.145597.689 هاتف وبريد

194.403 251.688 اإيجارات

151.260193.822م�سروفات �سيانة واإ�سلح

145.745 148.356 قرطا�سية ومطبوعات

134.17367.345 دعاية واإعلن

7.045.545--�سطب م�سروعات حتت التنفيذ

1.000.000--تربعات 

--1.070.994ديون معدومة

923.128 900.162اأخرى

 40.146.057 42.231.691

إيرادات أخرى . 20

تتكون االإيردات االأخرى لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب كما يلي:

2012م2013م

34.547 97.535اأرباح بيع ممتلكات ،االت ومعدات

785.049اأخرى

454.331 819.596
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شركة اليمامة للصناعات الحديدية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية يف 30 سبتمبر 2013م 

)ريال سعودي( )تتمة(

اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة. 21

يف 30 �سبتمرب 2013م بلغت قيمة االإلتزامات املحتملة مقابل اجلزء غري املغطى من خطابات ال�سمان البنكية التي ت�سدرها البنوك املحلية نيابة عن �سركات املجموعة أ( 
93.707.844 ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2012م: 87.273.035 ريال �سعودي(.

يف 30 �سبتمرب 2013م بلغت قيمة االإلتزامات املحتملة مقابل خطابات اإعتمادات م�ستندية قائمة 201.398.565 ريال �سعودي )30 �سبتمرب 2012م: 303.743.421 ريال ب( 
�سعودي( والتي �سدرت يف �سياق االأعمال العادية ل�سركات املجموعة.

معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة . 22

متثل املعامالت مع اأطراف ذوي عالقة ب�سفة اأ�سا�سية م�سرتيات ومبيعات ب�سائع وتقدمي خدمات والتي تتم وفقًا ل�سروط الن�ساط التجاري ويتم اإعتمادها بوا�سطة الإدارة من 
املن�ساآت التالية:

العلقةاإ�ضم املن�ضـــاأة

م�ساهم�سركة املهنا التجارية 

م�ساهم�سركة املعجل للتجارية واملقاوالت

م�ساهم�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

م�ساهمال�سيد ريا�ض بن عبد اهلل بن را�سد اأبو نيان

م�ساهمال�سيد عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي املعجل

م�ساهم�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأوالده

�سريك يف ال�سركة التابعة�سركة الفوزان ملواد البناء

املعاملت مع االأطراف ذوي علقة لل�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب واالأر�سدة الناجتة عنها يتم تو�سيحها كما يلي:

مبلغ املعاملةطبيعة
ر�ضيد الإقفال

مدين

2012م2013م2012م2013ماملعاملةمعاملت مع

حتت بند ذمم جتارية مدينة:

80.084.01546.942.37812.898.68752.473مبيعات�سركة املهنا التجارية 

23.484.30011.419.5002.749.5004.994.100مبيعات�سركة املعجل للتجارة واملقاوالت

85.692.810141.294.78510.637.39327.118.556مبيعات�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأوالده

378.312.094301.987.53135.463.72330.730.276مبيعات�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

300.430.829453.602.82739.739.39660.021.232مبيعات�سركة الفوزان ملواد البناء

101.488.699122.916.637

م�ضتحق من اأطراف ذوي علقة:

8.078.9544.847.3738.078.954--�سراء اأر�ضال�سيد عبد الكرمي بن حمد بن عبد الكرمي

15.376.0729.225.64315.376.072--�سراء اأر�ض�سركة املعجل للتجارة واملقاوالت

3.139.2201.883.5323.139.220--�سراء اأر�ضال�سيد ريا�ض بن عبد اهلل بن را�سد 

23.455.02214.073.01323.455.022--�سراء اأر�ض�سركة املهنا التجارية 

23.455.02214.073.01323.455.022--�سراء اأر�ض�سركة عبد القادر املهيدب واأوالده

23.455.02214.073.01323.455.022--�سراء اأر�ض�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأوالده

58.175.58796.959.312

)58.175.587(--يخ�سم اجلزء الغري متداول 

58.175.58738.783.725اجلزء متداول
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قامت ال�سركة يف 30 �سبتمرب 2012م ببيع قطعة اأر�ض امللي�سا بجنوب جدة والتي كانت مدرجة �سمن بند م�سروعات حتت التنفيذ اإلى م�ساهمي ال�سركة كل وفقًا حل�سته يف 
ال�سركة بتكلفتها الدفرتية والبالغة 96.959.312 ريال �سعودي. خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م قام امل�ساهمون ب�سدد مبلغ 38.783.725 ريال �سعودي على اأن 

ي�سدد املبلغ الباقي والبالغ 58.175.587 ريال �سعودى خلل ال�سنة املنتهية يف 30 �سبتمرب2014م، وبالتايل مت عر�سه حتت املوجودات املتداولة.

موظفي الإدارة العليا هم الأ�سخا�ض الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف تخطيط وتوجيه ومراقبة اأن�سطة املجموعة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مبا يف ذلك اأي مدير 
)�سواء كان تنفيذي اأو غري ذلك(.

يت�سمن بند الرواتب واالأجور وما يف حكمها خلل ال�سنة كما يلي:

2012م2013مطبيعة  املعاملةمعاملت مع

6.624.1337.405.331راتب وبدالت وحوافزموظفي االإدارة العليا

األدوات المالية وإدارة المخاطر. 23

مخاطر أسعار الفائدة  2   22

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من اإحتمال ما يوؤثر تذبذب اأ�سعار الفائدة على الربحية امل�ستقبلية. اإن املجموعة معر�سة ملخاطر اأ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي 
تدفع عليها فائدة مبا يف ذلك البنوك الدائنة والت�سهيلت البنكية. تعمل االإدارة على احلد من خماطر اأ�سعار الفائدة عن طريق مراقبة تذبذب اأ�سعار الفائدة.

مخاطر السيولة 2   22

اأ�سا�ض �سهري وتعمل  ال�سيولة على  اإحتياجات  اإ�ستحقاقها. تتم مراقبة  املالية حال  املتعلقة باملطلوبات  اإلتزاماتها  ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على مقابلة  تتمثل خماطر 
االإدارة على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة اأي التزامات حالة ن�سوئها.تتكون املطلوبات املالية املتداولة للمجموعة من ذمم جتارية دائنة وقرو�ض ق�سري االأجل وم�سروفات 
م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى. من املتوقع من الناحية العملية اأن يتم �سداد جميع هذه املطلوبات املالية خلل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل وتتوقع املجموعة اأن 

يكون لديها اأموال كافية للقيام بذلك.

مخاطر اإلئتمان 2   22

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خل�سارة مالية. اأر�سدة النقد وما يف حكمه القائمة لدى املجموعة يف تاريخ املركز املايل 
مودعة لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف اإئتماين جيد. ت�ستحق الذمم املدينة التجارية واالأخرى ب�سكل رئي�سي من عملء يف ال�سوق املحلية  وترتكز 72 % )2012م: 22 %( من 
الذمم املدينة التجارية امل�ستحقة للمجموعة طرف 7 عملء رئي�سيني كما يف 30 �سيتمرب 2013م )2012م: 6 عملء رئي�سني(. وقد مت اإظهار الذمم املدينة التجارية بقيمتها 

القابلة لل�سرتداد املقدرة.

مخاطر العملة 2   22

تتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة اأداة مالية نتيجة لتقلبات اأ�سعار �سرف العملت االأجنبية. اإن املجموعة غري معر�سة لتقلبات اأ�سعار �سرف العملت االأجنبية خلل دورة 
اأعمالها العادية، نظرًا الأن تعاملت املجموعة اجلوهرية خلل الفرتة متت بالريال ال�سعودي والدوالر االأمريكي، وحيث اأن �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر 

االأمريكي فاإنه لي�ست هناك خماطر هامة مرتبطة بالتعاملت واالر�سدة املقيمة بالدوالر االأمريكي.

القيمة العادلة لألدوات المالية. 22

اأ�سا�ض جتاري. تتكون املوجودات املالية  اإرادتهما على  اإلتزام املجموعة يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما وملء  اأو �سداد  اأ�سل  القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة 
للمجموعة من النقد وما يف حكمه والذمم املدينة واالإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع واملوجودات االأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من الت�سهيلت البنكية والذمم التجارية الدائنة 

واالأرباح قيد التوزيع وامل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات االأخرى. ال تختلف القيمة العادلة للأدوات املالية جوهريًا عن قيمتها الدفرتية.
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المعلومات القطاعية. 25

ال�سعودية، من خلل خم�سة  العربية  باململكة  ن�ساطها  للمجموعة  الت�سليح ومتار�ض  االأبراج وحديد  الهياكل،  االأعمدة،  اأنابيب �سلب،  اإنتاج  يتمثل يف  ت�سغيلي  للمجموعة قطاع 
قطاعات ت�سغيلية كما يلي: 

م�ضنع الأنابيب30 �ضبتمرب 2013م
م�ضنع اليمامة للأعمدة 

الكهربائية وملحقاتها
م�ضنع 

 الهياكل الفراغية
م�ضنع اأبراج

 الطاقة الكهربائية
�ضركة اليمامة

 حلديد الت�ضليح
املجموعاأخرى

67.804.39233.808.8925.162.04038.869.401282.135.86621.182.616448.963.207ممتلكات، االآت ومعدات 

1.775.264.303--458.250.244140.890.12113.557.116127.879.2801.034.687.542�سايف املبيعات

105.654.394--23.883.56320.009.259186.2975.017.93956.557.336�سايف الدخل

املجموعاأخرىحديد الت�ضليحاأبراجهياكلاأعمدةاأنابيب30 �ضبتمرب 2012م

26.283.78837.741.2355.773.48341.339.698296.693.23652.747.868460.579.308ممتلكات، االآت ومعدات 

1.941.818.611--480.320.650125.528.22217.514.42458.486.0561.259.969.259�سايف املبيعات

70.760.605)4.582.259(919.81847.281.139)3.858.878(19.635.22411.365.561�سايف الدخل

إعتماد القوائم المالية. 26

مت اإعتماد القوائم املالية املوحدة للإ�سدار من قبل جمل�ض االإدارة يف 6 حمرم 1435هـ )املوافق 10 نوفمرب 2013م(.
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 (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 kÉ≤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 kGó≤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 kÉ≤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 ,kGÒNCGh .»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 kÓ°†a) (záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸGz`H
 kÉª∏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“ kÉª¡°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 ‘

نشرة إصدار
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“ kÉjOÉY kÉª¡°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

 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 q°üb O’hCG
 º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG kÉ«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 kÉª¡°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 kÓ°†a) á«dÉŸG ¢VÉjôdG ácô°T πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG πeÉc
 º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe kGô¡°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 kÓ°†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 kÉª∏Y ,≈fOCG móëc º¡°SCG Iô°ûY (10) Oó©H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y Öéj
 ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »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 kÓ°†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 kÉª¡°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 kGQÉÑàYG 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 kÓ°†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 kÓ°†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 kÓ°†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 kGQGôb ºgPÉîJG πÑb ábóH Iô°ûædG √òg ‘ øjOQGƒdG

(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

 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 âeó ob 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
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