ﻧﺸﺮة إﺻﺪار ا ﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ
áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%20) áFÉŸÉH ¿hô°ûY πã“ …OÉY º¡°S (1^200^000) ∞dCG ÚàFÉeh ¿ƒ«∏e ìôW
ácô°T .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (28) ¿hô°ûYh á«fÉªK √Qób ô©°ùH ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ÜÉààcÓd É¡MôW ∫ÓN øe ,IQÉéàdGh
≥aGƒŸG) `g1428/02/13 ïjQÉJh 1010187735 ºbôH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdG …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe
.(Ω2007/05/01 ≥aGƒŸG) `g1428/2/13 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/40) ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω2007/05/01

.áÄ«¡dG πÑb øe Ióªà©ŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ πeÉ©à∏d áeÉ©dG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y Ók °UÉM ¿ƒµj ¿CG 
áÄ«¡dG ºgOó– øjôNBG ¢UÉî°TCG …CG -10
,¿Gôª©dG óªfi øH ¿GôªY øH óªfi ºgh QÉÑµdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ìô£dG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
øH ô°UÉf óªfi øªMôdGóÑYh ,¿GôªY øH ô°UÉf óªfi ô°UÉfh ,¿GôªY øH ¿GôªY ô°UÉf óªfih
‘ ºgDhÉª°SCG IOQGƒdG »é◊G Oƒ©°S øH óªfi âæH áØ«£d ºgh ácô°ûdG »ªgÉ°ùe »bÉHh ,¿GôªY
¿ƒµ∏àÁ øjòdGh (zÚ©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG{ ` `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) Iô°ûædG √òg øe (16) áëØ°üdG
Ée ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏àª«°S ìô£dG á«∏ªY ∫Éªµà°SG ó©Hh ìô£dG πÑb ácô°ûdG º¡°SG ™«ªL Ú©ªà›
.ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùŸG á°ü◊ÉH ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fCÉa ‹ÉàdÉHh º¡°SC’G øe (%80) áFÉŸÉH ¿ƒfÉªK ¬àÑ°ùf
≈∏Y (ìô£dG äÓ°üëàe ‘É°U) ìô£dG ∞jQÉ°üe º°üN ó©H ìô£dG äÓ°üëàe ™jRƒJ ºàj ±ƒ°S
øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh ,ìô£dG º¡°SCG ‘ º¡æe πc á«µ∏e áÑ°ùæd É≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG
äÓ°üëàe ΩGóîà°SG) (6) º°ù≤dG á©LGôe AÉLôdG π«°UÉØàdG øe ójõª∏d) ìô£dG äÓ°üëàe ‘É°U
‘ ±ô°üàdG ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëj Éªc ,(ìô£dG
¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe (ô¶◊G IÎa) Gk ô¡°T (12)ô°ûY ÉæKG IóŸ º¡ª¡°SCG
á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO ô¶◊G IÎa AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj Éªc ájRGƒŸG
.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øe
16 IóŸ ôªà°ùjh (Ω2017/01/25) ≥aGƒŸG `g1438/04/27 AÉ©HQC’G Ωƒj ácô°ûdG º¡°SC’ ìô£dG CGóÑj
,(Ω2017/02/09) ≥aGƒŸG `g1438/05/12 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ìô£∏d Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T Ék eƒj
»àjƒµdG …Oƒ©°ùdG πjƒªàdG â«H ™e π°UGƒàdG ∫ÓN øe ìô£dG ‘ ∑GÎ°T’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M
áë°VGƒdG ∫É°üJ’G äÉfÉ«H ∫ÓN øe ∂dPh ìô£dG ‘ ácô°û∏d ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG ¬àØ°üH z‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG{
ΩÉµMCGh º¡°SC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG{ (9 ºbQ) º°ùb ™LGQ Ó°†a) ,Iô°ûædG √òg øe (O) áëØ°üdG ‘
.(¬Whô°Th ìô£dG
ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc ≈£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S (20) ¿hô°ûY ∂∏àÁ
º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ¬jCÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG
Ó°†a) QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ïjQÉJ øe Gk QÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ¬jCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG
.(QGó°UE’G Iô°ûf øe zìÉHQ’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (5) ºbQ º°ù≤dG ™LGQ
âeó≤J óbh .ìô£dG πÑb É¡LQÉN hCG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ”h .ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG
á≤∏©àŸG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉØ«à°SE’G ”h áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG
øe AÉ¡àf’G ó©H ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh ,QGó°UE’G Iô°ûfh ìô£dG á«∏ª©H
º°ùb ™LGQ Ók °†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY
ºbQ º°ù≤dGh (ì) áëØ°üdG ‘ zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQO Öéj .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{
.ìô£dG º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg ‘ zIôWÉîŸG πeGƒY{ (2)

πé°ùdG ÖLƒÃ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc zácô°ûdG{ IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T â°ù°SCÉJ
¢SCGôHh / (Ω2003/06/19 ≥aGƒŸG) `g1424/04/18 ïjQÉàH QOÉ°üdG 1010187735 ºbQ …QÉéàdG
¿Gôª©dG ácô°T{ ≈ª°ùe â–h …Oƒ©°S ∫ÉjQ (3^200^000) ∞dG ÚàFÉeh ÚjÓe áKÓK ≠∏Ñj ∫Ée
ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG Qó°U (Ω2007/05/01 ≥aGƒŸG) `g1428/2/13 ïjQÉàH ,zá«fó©ŸG ïHÉ£ª∏d
¢SCGôH á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T øe ácô°ûdG πjƒëàH ¢UÉÿG (¥/40)
…OÉY º¡°S (6^000^000) ÚjÓe áà°S ≈dEG º°ù≤e ∫ÉjQ (60^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒà°S ≠∏Ñj ∫Ée
¿Gôª©dG ácô°T íÑ°ü«d ácô°ûdG º°SG πjó©Jh óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ≠∏ÑJ á«ª°SEG áª«≤H
.(zQó°üŸG{ hCG zácô°ûdG{) IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d
áFÉŸÉH ¿hô°ûY πã“ …OÉY º¡°S (1^200^000) ∞dCG ÚàFÉeh ¿ƒ«∏e ìôW zìô£dG{ ìô£dG á«∏ªY πª°ûJ
ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ÜÉààcÓd É¡MôW ∫ÓN øe ,IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%20)
øjôªãà°ùŸG{ ≈∏Y ìô£dG ô°üà≤jh ,óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (28) ¿hô°ûYh á«fÉªK √Qób ô©°ùH
π«é°ùàdG óYGƒb øe zìô£dG ‘ ácQÉ°ûŸG É¡d ≥ëj »àdG äÉÄØdG{ á©HGôdG IOÉŸG É¡JOóM Éªc zÚ∏gDƒŸG
óYGƒb øe zäÉØjô©àdG{ áãdÉãdG IOÉŸG ‘ Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG ójó– ”h ,ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’Gh
:º¡JÉfÉ«H á«JB’G ¢UÉî°TC’ÉH ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’Gh π«é°ùàdG
.¢UÉÿG º¡HÉ°ù◊ ¿ƒaô°üàj º¡d ¢üNôeo ¢UÉî°TCG -1
¢üNôŸG ¢üî°ûdG ∂dP ¿ƒµj ¿CG á£jô°T IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T AÓªY -2
ìô£dG ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ƒÑ≤H á°UÉÿG äGQGô≤dG PÉîJG øe ¬æµ“ •hô°ûH ¬æ««©J ” ób ¬d
á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈dEG áLÉ◊G ¿hO π«ª©dG øY áHÉ«f IájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ QÉªãà°S’Gh
.¬æe
¥ƒ°S …CGh ,¥ƒ°ùdG hCG ,áÄ«¡dG É¡H ±Î©J á«dhO áÄ«g …CG hCG ,á«eƒµM á¡L …CG hCG ,áµ∏ªŸG áeƒµM -3
.´GójE’G õcôe hCG ,áÄ«¡dG É¡H ±Î©J iôNCG á«dÉe
‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T Égôjój á¶Øfi ≥jôW øY hCG Iô°TÉÑe ,áeƒµ◊G øe ácƒ∏ªŸG äÉcô°ûdG -4
.IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡
.á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ á°ù°SDƒŸG ≥jOÉæ°üdGh äÉcô°ûdG -5
.QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U -6
.¿ƒ∏gDƒe ÖfÉLCG ¿hôªãà°ùe -7
õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa º¡d Rƒéj øjôNBG ÚjQÉÑàYG ¢UÉî°TCG …CG -8
.´GójE’G
´GójE’G õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa º¡d Rƒéj ¿ƒ«©«ÑW ¢UÉî°TCG -9
:á«JB’G ÒjÉ©ŸG øe …CG ¿ƒaƒà°ùjh
¿ƒ«∏e Ú©HQCG øY É¡àª«b ´ƒª› π≤j ’ á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG ‘ äÉ≤Ø°üH ΩÉb ób ¿ƒµj ¿CG 
.á«°VÉŸG Gk ô¡°T Iô°ûY »æK’G ∫ÓN áæ°S ™HQ πc ‘ äÉ≤Ø°U ô°ûY øY π≤J ’h …Oƒ©°S ∫ÉjQ
»æK’G ∫ÓN …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe Iô°ûY á«dÉŸG ¬bGQhCG á¶Øfi ºéM §°Sƒàe RhÉéàj ¿CG 
.á«°VÉŸG Gk ô¡°T Iô°ûY

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ

áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (Ü) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
,∫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
ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e ¬«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY iODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG
á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡°ùØfCG ¿É«∏îJh ,¬dÉªàcG hCG Iô°ûædG √òg ábóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ)
√òg ÖLƒÃ áMhô£ŸG º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG ≈∏Y Öéjh .¬æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e
.z¬d ¢üNôe ‹Ée QÉ°ûà°ùe IQÉ°ûà°SG Öéj ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi º¡a Qò©J ∫ÉM ‘h .ìô£dG πfi º¡°SC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG áë°U ióe …ô– Iô°ûædG
(Ω2017/01/11 ≥aGƒŸG) `g1438/04/13 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

ﺇﺷﻌاﺭ ﻫاﻡ
–تو iن�شرة الإ�شدار على معلومات مف�شلة تتعل≥ بال�شركة واأ�شهم الطرح ,وعند التقدم بطلب الكتتاب يف اأ�شهم الطرح �شيتم معاملة امل�شتãمرين اأن
طلباتهم ت�شتند اإلى املعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة والتي Áكن احل�شول على ن�ش ïمنها من ال�شركة ,اأو من خالل زيارة املوقع اللكرتو Êلل�شركة
 www.alomranco.comاأو املوقع اللكرتو Êللهيئة  www.cma.org.saاأو املوقع اللكرتو Êللم�شت�شار املا‹ .www.skfh.com.sa
وقد قام âال�شركة بتعيني Tشركة بي âالتمويل ال�شعودي الكويتي كم�شت�شار ما‹ )ي�شار اإلي¬ فيما بعد ب`امل�شت�شار املا‹( فيما يخ�س بعملية طرح اأ�شهم ال�شركة
وت�شجيلها يف ال�شوق املوازية ل�شوق الأ�شهم ال�شعودية.
–تو iهذ√ الن�شرة على معلومات ” تقدÁها ح�شب متطلبات قواعد الت�شجيل والإدرا êيف ال�شوق املوازية ال�شادرة عن الهيئة ويتëمل اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة
الذين تظهر اأ�شماوؤهم يف ال�شفëة )ب( جمتمعني ومنفردين ,كامل امل�شوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة ,ويوؤكدون ح�شب علمهم واعتقادهم وبعد
اإجراء جميع الدرا�شات املمكنة واإلى احلد املعقول اأن¬ ل توجد اأية وقائع اأخرÁ iكن اأن يوؤدي عدم ت�شمينها يف الن�شرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�شللة.
ل يوجد لد iال�شركة اأو امل�شت�شار املا‹ اأو اأي من م�شت�شاري ال�شركة الذين تظهر اأ�شماوؤهم يف ال�شفëة )د( من هذ√ الن�شرة )وي�شار اإليهم جميعا مع امل�شت�شار
املا‹ ب ` "امل�شت�شارين"( اأي �شبب لالعتقاد بان املعلومات املتعلقة بال�شواق والقطا´ غري دقيقة يف جوهرها اإل ان¬  ⁄يتم التëق≥ من هذ√ املعلومات ب�شكل م�شتقل
من قبل ال�شركة اأو امل�شت�شارين وبالتا‹ ل Áكن تقد Ëاأي تاأكيد اأو �شمان ب�شاأن دقة اأو اكتمال اأي من هذ√ املعلومات .
اإن املعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة كما يف تاري ïاإ�شدارها عر�شة للتغري وبالتëديد فاإن الو�شع املا‹ لل�شركة وقيمة اأ�شهم الطرح Áكن اأن تتاأKر ب�شكل �شلبي
نتيجة للتطورات امل�شتقبلية املتعلقة بعوامل الت�شخم ومعدلت الفائدة وال�شرائب اأو غريها من العوامل القت�شادية وال�شيا�شية اأو العوامل اخلارجة عن نطاق
�شيطرة ال�شركة )للمزيد من التفا�شيل ,الرجاء مراجعة الق�شم )") (2عوامل املخاطرة"( ,ول يجوز اعتبار تقد Ëهذ√ الن�شرة اأو اأية معلومات Tشفهية اأو خطية
متعلقة با�شهم الطرح اأو تف�شريها اأو العتماد عليها باأي Tشكل من الأTشكال ,على اأن¬ وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�شاأن –قي≥ اأي ايرادات اأو نتائ èاأو اأحدا çم�شتقبلية.
ل يجوز اعتبار هذ√ الن�شرة ãÃابة تو�شية من جانب ال�شركة اأو اأع�شاء جمل�س اإدارتها اأو امل�شاهمني البائعني اأو من امل�شت�شارين ,لال�شتãمار يف اأ�شهم الطرح وتعتÈ
املعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة ذات طبيعة عامة ” اإعدادها دون الأخذ يف العتبار اأهدا ±ال�شتãمار الفردية اأو الو�شع املا‹ اأو الحتياجات ال�شتãمارية
اخلا�شة لالأTشخا�س الراغبني يف ال�شتãمار باأ�شهم الطرح .ويتëمل كل م�شتلم لهذ√ الن�شرة قبل اتخاذ قرار√ بال�شتãمار م�شوؤولية احل�شول على ا�شت�شارة مهنية
م�شتقلة من م�شت�شار ما‹ مرخ�س ل¬ من الهيئة بخ�شو�س الطرح لتقييم مد iمالئمة فر�شة ال�شتãمار واملعلومات الواردة يف هذ√ الن�شرة لالأهدا ±والأو�شا´
والحتياجات املالية اخلا�شة ب¬Ã ,ا يف ذل∂ مزايا وخماطر ال�شتãمار يف اأ�شهم الطرح .اإن ال�شتãمار يف اأ�شهم الطرح قد يكون منا�شبا لبع�س امل�شتãمرين وغري
منا�شبا للبع�س الآخر

ﺩلﻴﻞ الﺸﺮﻛﺔ
ﺃﻋﻀاﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ
ال�صم

املن�صب

ا÷ن�صية

العمر

ال�صفة

بعد الطرح

قÑل الطرح
عدد الأ�صهم

ن�صÑة امللكية

عدد الأ�صهم

ن�صÑة امللكية

مد عمران مد العمران

الرئي�س

�شعودي

67

غري م�شتقل

3^000^000

%50^0

2^400^000

%40

نا�شر مد نا�شر بن عمران

نائب الرئي�س

�شعودي

45

غري م�شتقل

300^000

%5^0

240^000

%4^0

عبدالرحمن مد نا�شر بن عمران

ع�شو منتدب

�شعودي

39

غري م�شتقل

300^000

%5^0

240^000

%4^0

عبداˆ عبدالعزيز الغدير

ع�شو

�شعودي

56

م�شتقل

-

-

-

-

فهد �شعد عبداˆ الهوÁل

ع�شو

�شعودي

42

م�شتقل

-

-

-

-

امل�شدر :ال�شركة

ب

دليل ال�صركة
�صركة العمرا¿ لل�صناعة والتéارة
طري≥ اخلر êالزراعي القد – Ëخمر êهيâ
�س.ب  ,40569رمز بريد 11511 iالريا�س
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 8999 812 :
فاك�س +966 11 224 1234 :
املوقع اللكرتوwww.alomranco.com :Ê
الÈيد اللكرتوinfo@alomranco.com :Ê
‡ãلي ال�صركة
الأ�صم :عÑدالرحم øمد ب øعمرا¿
املن�شب :الع�شو املنتدب -ع�شو يف جمل�س الإدارة
طري≥ اخلر êالزراعي القد – Ëخمر êهيâ
�س.ب  ,40569رمز بريد 11511 iالريا�س
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 8999 812 :
جوال+966 55 903 5555 :
فاك�س+966 11 265 1862 :
املوقع اللكرتوwww.alomranco.com :Ê
الÈيد اللكرتوa@alomranco.com :Ê

ال�صم :عمرا¿ ب øمد ب øعمرا¿ العمرا¿
املن�شب :نائب الع�شو املنتدب لل�شوؤون الفنية
طري≥ اخلر êالزراعي القد – Ëخمر êهيâ
�س.ب  ,40569رمز بريد 11511 iالريا�س
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 8999 812 :
جوال+966 50 008 3389 :
فاك�س+966 11 224 1234 :
املوقع اللكرتوwww.alomranco.com :Ê
الÈيد اللكرتوomran56@alomranco.com :Ê
�صو ¥الأ�صهم

�صركة ال�صو ¥املالية ال�صعودية )تداول(
اأبرا êالتعاونية ,ال êÈال�شما‹
 700طري≥ املل∂ فهد
�س.ب  60612الريا�س 11555
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 218 9999 :
فاك�س+966 11 218 9090 :
املوقع اللكرتوwww.tadawul.com.sa :Ê
الÈيد اللكرتوwebinf@tadawul.com.sa :Ê

ê

المﺴتﺸاﺭوﻥ
امل�صت�صار املا‹
�صركة بي âالتمويل ال�صعود… الكويتي
واحة غرناطة املبنى 4اأ ,الدور 14
�س.ب  - 5005الريا�س 11523
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 511 7323 :
فاك�س+966 11 201 9819 :
املوقع اللكرتوwww.skfh.com.sa :Ê
الÈيد اللكرتوmbinshahbal@skfh.com.sa :Ê
امل�صت�صار القانوين
مكتب فرا�ص ال�صوا ±للمحاماة
طري≥ الأمري �شلطان ,العليا
�س.ب  - 63956الريا�س 11526
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 461 4001 :
فاك�س+966 11 466 0618 :
املوقع اللكرتوwww.alshawaﬂaw.com :Ê
الÈيد اللكرتوinfo@alshawaf.com.sa :Ê
املحا�صب القانوين
�صركة املحا�صÑو¿ املت†صامنو¿
حمود الربيعان ومد Tشع - åا�شبون ومراجعون قانونيون
طري≥ العليا العام – مركز الأندل�س التجاري – مبنى رقم  – 6الطاب≥ الãاÊ
�س.ب  - 60930الريا�س 11555
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 2551 460 :
فاك�س+966 11 2470 460 :
املوقع اللكرتوwww.aacpa.com.sa :Ê
الÈيد اللكرتوinfo@aacpa.com.sa :Ê

مالحظة :اإن امل�شت�شارين املذكورين اأعال√ قدموا موافقتهم الكتابية لن�شر اأ�شمائهم وTشعاراتهم وعلى ت�شمني اإفاداتهم بال�شكل وامل�شمون الواردين يف ن�شرة
الإ�شدار هذ√ ,و ⁄يقم اأي منهم ب�شëب موافقت¬ حتى تاري ïهذ√ الن�شرة .هذا ول Áتل∂ اأي من امل�شت�شارين اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأي اأ�شهم اأو
م�شلëة مهما كان نوعها يف ال�شركة كما يف تاري ïهذ√ الن�شرة.

د

الﺒﻨوﻙ التﻲ ﺗتﻌاﻣﻞ ﻣﻌﻬا الﺸﺮﻛﺔ
الÑن∂ الأهلي التéار…
جدة – طري≥ املل∂ عبدالعزيز
�س ب  - 3555الريا�س 21481
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+ 966 12 649 3333 :
فاك�س+ 966 12 643 7426 :
املوقع اللكرتوwww.alahli.com :Ê
الÈيد اللكرتوcontactus@alahli.com :Ê
م�صر ±الراجحي
الريا�س – Tشار´ العليا
�س.ب - 28 .الريا�س 11411
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 462 9922 :
فاك�س+966 11 462 4311 :
املوقع اللكرتوwww.alrajhibank.com.sa :Ê
الÈيد اللكرتوcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :Ê
م�صر ±الإ‰اء
الريا�س  -طري≥ املل∂ فهد
�س ب  - 66674الريا�س 11586
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 218 5555 :
فاك�س+966 11 218 5000 :
املوقع اللكرتوwww.alinma.com :Ê
الÈيد اللكرتوinfo@alinma.com :Ê
بن∂ الرياVص
الريا�س – طري≥ املل∂ عبدالعزيز
�س ب  - 22622الريا�س 11614
اململكة العربية ال�شعودية
هات∞+966 11 401 3030 :
فاك�س+966 11 404 2618 :
املوقع اللكرتوwww.riyadbank.com.sa :Ê
الÈيد اللكرتوcustomercare@riyadbank.com :Ê

√

ﻣﻠﺨﺺ الﻄﺮﺡ:
على امل�شتãمرين الراغبني بالكتتاب يف اأ�شهم هذا الطرح قراءة ن�شرة الإ�شدار بكاملها قبل اتخاذ قرارهم ال�شتãماري املتعل≥ بالكتتاب يف هذ√ الأ�شهم .ويف ما
ملخ�س عن الطرح:
يلي
ّ
ال�صركة

ملخ�ص اأن�صطة ال�صركة

امل�صاهمو¿ الكÑار ,وعدد اأ�صمهم ,ون�صب
ملكيتهم قÑل الطرح وبعد√

و

Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة ,هى Tشركة م�شاهمة مقفلة �شعودية تاأ�ش�ش âبتاري1424/04/18 ïه`) ,املواف≥ 2003/06/19م( و–مل
ال�شجل التجار iرقم  1010187735ال�شادر من مدينة الريا�س  ,ويبل≠ راأ�س مال ال�شركة احلالى �شتون مليون ) (60^000^000ريال �شعودi
مق�شم الى �شتة ) (6^000^000مالين �شهم عادي بقيمة ا�شمية قدرها ) (10ع�شرة ريالت �شعودية لل�شهم الواحد.
وaق kاللماIOالãالنيةøeالن¶اΩا’SCشاSش»لل�شركةa,ا�f¿Eشاطال�شركةƒgاfEتاêا’LCهIõاملنõليةوا’لÎµوfيةوالüشناعاäاملعfóيةوالSÓÑشتيµية
والورقية والكرتونية والأعمال املكملة واملتممة لهاŒ ,ارة ا÷ملة والتجزئة يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية واملنتجات البال�شتيكية والورقية
والكرتونية وقطع الغيارT ,شراء الأرا�شي لإقامة املبا Êعليها وا�شتãمارها بالبيع اأو التاأجري ل�شال íال�شركة .اإدارة وتطوير وت�شغيل العقارات,
اإقامة املبا Êالعامة وامل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات واإدارتها و�شيانتها ,ال�شترياد والت�شدير يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات
املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار والأعمال املكملة واملتممة لها ,و“ار�س ال�شركة ن�شاطها بعد احل�شول على الرتاخي�س
الالزمة من جهات الخت�شا�س.
يو�ش íا÷دول التا‹ اأ�شماء وملكية امل�شاهمون الكبار يف ال�شركة قبل وبعد الطرح:
امل�صاهم

بعد الطرح

قÑل الطرح
عدد الأ�صهم

ن�صÑة امللكية

عدد الأ�صهم

ن�صÑة امللكية

مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

2^394^000

%39^9

1^915^200

%31^92

مد بن عمران بن مد العمران

3^000^000

%50^0

2^400^000

%40^0

نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

%5^0

240^000

%4^0

عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

%5^0

240^000

%4^0

راأ�ص مال ال�صركة

�شتون مليون ) (60^000^000ريال �شعودي

اإجما‹ عدد اأ�صهم ال�صركة

�شتة مليون )� (6^000^000شهم عادي مدفو´ القيمة بالكامل

القيمة ال�صمية لل�صهم

ع�شرة ) (10ريالت �شعودية لل�شهم الواحد

اإجما‹ عدد الأ�صهم املطروحة

مليون ومائتني األ∞ )� (1^200^000شهم عادي.

ن�صÑة الأ�صهم املطروحة م øراأ�ص مال
ال�صركة

“ãل اأ�شهم الطرح ن�شبة ع�شرون باملائة ) (%20من اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة.

�صعر الطرح

Kمانية وع�شرون ) (28ريال �شعودي لل�شهم الواحد

اإجما‹ قيمة الطرح

KالKة وKالKون ومليون و�شتمائة األ∞ ) (33^600^000ريال �شعودي

ا�صتخدام متح�صالت الطرح

�شو ±يتم توزيع �شايف مت�ëشالت الطرح البالغة اKنان وKالKون مليون و�شتمائة األ∞ ) (32^600^000ريال �شعودي) ,وذل∂ بعد خ�شم
م�شاري∞ الطرح التي تقدر بëوا‹ مليون ) (1^000^000ريال �شعودي تقريبا على امل�شاهمني البائعني على اأ�شا�س تنا�شبي ب�ëشب الأ�شهم
التي Áلكها كل م�شاهم بائع من اأ�شهم الكتتاب ,ولن –�شل ال�شركة على اأي جزء من مت�ëشالت الطرح )يرجى مراجعة ق�شم رقم )(6
"ا�شتخدام مت�ëشالت الطرح" ملزيد من املعلومات حول ا�شتخدام مت�ëشالت الطرح(

فÄات امل�صتãمري øامل�صتهدفÚ

يقت�شر الطرح على فئات امل�شتãمرين املوؤهلني ,وهم اأي wمن الأTشخا�س الآتي بيانهم:
 -1اأTشخا�س oمرخ�س لهم يت�شرفون حل�شابهم اخلا�س.
-2عمTAÓشخe¢üر¢üNل¬‘‡اSQشة اCعما∫ا’OEاTIQشر£jة اP¿ƒµj¿Cل∂ال�شخ¢üاملر¢üNل¬”óbتعيين¬ب�شروط“µن¬øe
اتخاذ القرارات اخلا�شة بقبول امل�شاركة يف الطرح وال�شتãمار يف ال�شوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�شول على
موافقة م�شبقة من¬.
 -3حكومة اململكة ,اأو اأي جهة حكومية ,اأو اأي هيئة دولية تعرت ±بها الهيئة ,اأو ال�شوق ,واأي �شوق مالية اأخر iتعرت ±بها الهيئة ,اأو مركز
الإيدا´.
-4ال�شركاäاململƒكةøeا◊eƒµةÑe,اTشرIاCوعøطر¶Ø≥jةjójرgاTشخe¢üر¢üNل¬‘‡اSQشةاCعما∫ا’OEا.IQ
 -5ال�شركات وال�شنادي≥ املوؤ�ش�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخللي èالعربية.
� -6شنادي≥ ال�شتãمار.
 -7م�شتãمرون اأجانب موؤهلون.
 -8اأي اأTشخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فت íح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لد iمركز الإيدا´.

فÄات امل�صتãمري øامل�صتهدفÚ

 -9اأTشخا�س طبيعيون يجوز لهم فت íح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لد iمركز الإيدا´ وي�شتوفون اأي من املعايري الآتية:
• اأن يكون قد قام ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جممو´ قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول تقل عن ع�شر �شفقات
‘كQπب™Sشنة∫ÓNا’Kن»ع�شرTIشهر kااملاVشية.
• اj¿CتéاوeRتSƒش§¶ØºéMةاCوQا¬bاملاليةع�شرjQÚjÓeIا∫Sشع∫ÓN…Oƒا’Kن»ع�شرTIشهر kااملاVشية.
• اM¿ƒµj¿CاUش Ókعل≈ال�شهاIOالعاeةللتعا‘πeا’CوQا¥املاليةاملعتمπÑbøeIóالهيÄة.
 -10اأي اأTشخا�س اآخرين –ددهم الهيئة
k
يبداأ الطرح لأ�شهم ال�شركة يوم الأربعاء 1438/04/27ه` )املواف≥ 2017/01/25م( وي�شتمر ملدة eƒj16اTشاeلة اNBرΩƒjلل£رìلينته»
بنهاية يوم اخلمي�س 1438/05/12ه` )املواف≥ 2016/02/09م(� ,شو ±يوفر امل�شت�شار املا‹ طلبات الكتتاب للم�شتãمرين املوؤهلني حيå
Áكن تقد Ëطلبات الكتتاب يف الطرح من خالل التوا�شل مع بي âالتمويل ال�شعودي الكويتي "امل�شت�شار املا‹" ب�شفت¬ امل�شت�شار املا‹ لل�شركة
يف الطرح وذل∂ من خالل بيانات الت�شال الوا�شëة يف ال�شفëة )د( من هذ√ الن�شرة) ,ف�شال راجع ق�شم )رقم  (9من "املعلومات املتعلقة
بالأ�شهم واأحكام الطرح وTشروط¬(.

ا◊د الأدن≈ لعدد الأ�صهم التي Áكø
الكتتاب فيها

KالKمائة وخم�شون )� (350شهم

قيمة ا◊د الأدن≈ لعدد الأ�صهم التي
Áك øالكتتاب فيها

ت�شعة اآل ±وKما‰ائة ) (9^800ريال

ا◊د الأعل≈ لعدد الأ�صهم التي Áكø
الكتتاب فيها

� 299^999شهم

قيمة ا◊د الأعل≈ لعدد الأ�صهم التي
Áك øالكتتاب فيها

Kمانية مليون وKالKمائة وت�شعة وت�شعون األ∞ وت�شعمائة واKنان و�شبعون ) (8^399^972ريال

طريقة التخ�صي�ص ورد الفا†Fص

�شيقوم امل�شت�شار املا‹ بفت íح�شاب اأمانة تتم ت�شميت¬ ){Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة {ال�شركة –zح�شاب الطرح لالكتتاب يف ال�شوق
املوازية ,(zويجب اأن يود´ املكتتبني مبال≠ الكتتاب يف ح�شاب الأمانة املذكور .و�شيتم التخ�شي�س النهائي على اأ�شا�س تنا�شبي بناء على ن�شبة
eاطل¬ÑكµeπتتøeÖاLEما‹ا’SCشهºامل£روMةلÓكتتاÜاوÃاjرا√املùشت�شاQاملا‹eناSشk Ñا,وSشj±ƒتaOQºا¢†Fا’كتتا,Üا¿Eو‘,óL
موعد اأق�شا√ 1438/05/23ه` املواف≥ )2017/02/20م(.
و�شري�شل امل�شت�شار املا‹ اإTشعارات/تاأكيدات للمتقدمني لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�شهم املخ�ش�شة لكل منهم واملبال≠
الفائ�شة التي �شيتم اإعادتها لهم ,اإن وجدت ,و�شريد امل�شت�شار املا‹ اإلى املكتتبني اأي مبال≠  ⁄يتم تخ�شي�س اأ�شهم مقابلها دون عمولت اأو
ا�شتقطاعات ,اإن وجدت ,ح�شب ر�شائل الإTشعار والتاأكيد .للمزيد من املعلومات يتعني على املكتتبني الت�شال بامل�شت�شار املا‹.

رد فا†Fص اأموال الكتتاب

�شو ±يتم اإعادة مبال≠ فائ�س الكتتاب ,اإن وجدت ,اإلى املكتتبني دون خ�شم اأي ر�شوم اأو ا�شتقطاعات من قبل امل�شت�شار املا‹ .و�شو ±يتم
الإTشعار بالتخ�شي�س النهائي واإعادة مبال≠ فائ�س الكتتاب ,اإن وجدت ,يف موعد اأق�شا√ يوم 1438/05/23ه` املواف≥ )2017/02/20م(.
)†aش QÓkا™Lالقùش" 9ºbQºتخ�شي�س الأ�شهم ورد الفائ�س"(.

فÎة الطرح

يبداأ الكتتاب يف 1438/04/27ه` املواف≥ )2017/01/25م( وي�شتمر ملدة  16يوم Tشاملة يوم اغالق الكتتاب وهو يف 1438/05/12ه` املواف≥
)2017/02/09م(

الأحقية يف الأرباح

تùشت≥ëاSCشهºال£رüfìشيÑهاøeاjCةاQCباìتعلنهاال�شركةøeتا√ògïjQالن�شرIوللùشنƒاäاملاليةالت»تليهاللمøeójõاملعلeƒا†aäش QÓkا™L
ق�شم �شيا�شة توزيع الأرباح �شفëة )(35

حقو ¥الت�صويâ

Lمي™اSCشهºال�شركة»gاSCشهºعاjOةÄaøeةوا,IóMو’تخ∫ƒا’SCشه‡ºاSQشةاM…Cق¥ƒتüشâjƒت†ØشيليةM,يjåع»£كSπشهMºاeل¬Uشäƒ
واحد وي ≥ëللم�شاهم الذي Áتل∂ � 20شهما على الأقل ح�شور اجتماعات ا÷معية العامة والت�شوي âفيها ويجوز للم�شاهم تفوي�س م�شاهم
اآخر من غري اأع�شاء ملج�س اإدارة ال�شركة لينوب عن¬ يف ح�شور اجتماعات ا÷معية العامة للمزيد من التفا�شيل يرجي مراجعة الق�شم )(8
خمل�س النظام الأ�شا�شي لل�شركة
يëظر على الأTشخا�س الذين تظهر ن�شرة الإ�شدار ملكيتهم يف ال�شركة الت�شر ±يف اأ�شهمهم ملدة اKنا ع�شر )T(12شهر kا)IÎaا◊¶ر(øe
تاري ïبدء تداول اأ�شهم ال�شركة يف ال�شوق املوازية ويجوز لهم الت�شر ±يف اأ�شهمهم بعد انتهاء فرتة احلظردون احل�شول على موافقة م�شبقة
من هيئة ال�شوق املالية.

طريقة الكتتاب

القيود املفروVصة عل≈ الأ�صهم )فÎة
ا◊ظر(
الأ�صهم التي �ص ≥Ñللم�صدر اإدراجها )اإ¿
وجدت(

 ⁄ي�شب≥ تداول اأ�شهم ال�شركة يف اأي �شوق لالأ�شهم �شواء داخل اململكة العربية ال�شعودية اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام ,وقد تقدّمâ
ال�شركة بطلب للهيئة لت�شجيل الأ�شهم وقبول ادراجها ,وقد ” الوفاء باملتطلبات كافة ,وقد ” احل�شول على جميع املوافقات الر�شمية الالزمة
للطرح .ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�شهم يف ال�شوق املوازية يف وق âقريب بعد النتهاء من عملية تخ�شي�س اأ�شهم الكتتاب وا�شتكمال جميع
ا’LEراAاäالرSشميةPاäالعbÓة).للمøeójõالتØاUشي†a,πش QÓkاùb™Lش{ºتƒاeïjQهمةللمµتت.(zÚÑ

تنوي¬ :يجب الرجو´ اإلى ق�شمي )اإTشعار هام( وعوامل املخاطرة )ق�شم رقم  (2الواردين يف ن�شرة الإ�شدار هذ√ بعناية قبل اتخاذ قرار ال�شتãمار يف اأ�شهم الطرح
وف≥ هذ√ الن�شرة.

ز

التواﺭيﺦ المﻬمﺔ وﺇجﺮاﺀات اﻻﻛتتاﺏ:
التاريï

ا÷دول الõمني املتوقع لالكتتاب
فرتة الطرح

ابتداء من 1438/04/27ه` املواف≥ )2017/01/25م( اإلى 1438/05/12ه` املواف≥ )2017/02/09م(

التخ�شي�س ورد الفائ�س

1438/05/23ه` املواف≥ )2017/02/20م(.

Sشj±ƒتºتóاو∫ا’SCشهºامل£روMةلÓكتتاÜعنóا’fتهاøeAا’LEراAاäالن¶اeيةPاäالعbÓة,وSشj±ƒتºا’Eع¿Óعن¬’Mق kا‘الüش∞ëاملëليةوعل≈™bƒeتóاو∫.

تنوي¬ :جميع التواري ïاملذكورة يف ا÷دول الزمني اأعال√ تقريبية .و�شيتم الإعالن عن التواري ïواملواعيد الفعلية ع Èال�ش ∞ëاملëلية يف اململكة وع Èاملوقع
اللكرتو Êلتداول على Tشبكة الإنرتنwww.tadawul.com.sa â

ﻛﻴﻔﻴﺔ التﻘدﻡ ﺑﻄﻠﺐ اﻻﻛتتاﺏ
يقت�شر الطرح على "امل�شتãمرين املوؤهلني" كما حددتها املادة الرابعة "الفئات التي ي ≥ëلها امل�شاركة يف الطرح" من قواعد الت�شجيل والإدرا êيف ال�شوق املوازية,
و” –ديد امل�شتãمرين املوؤهلني يف املادة الãالãة "تعريفات" من قواعد الت�شجيل والإدرا êيف ال�شوق املوازية بالأTشخا�س الآتي بياناتهم:
 -1اأTشخا�س oمرخ�س لهم يت�شرفون حل�شابهم اخلا�س.
 -2عمTAÓشخe¢üر¢üNل¬‘‡اSQشةاCعما∫ا’OEاTIQشر£jةاP¿ƒµj¿Cل∂ال�شخ¢üاملر¢üNل¬”óbتعيين¬ب�شروط“µن¬øeاتخاPالقراQاä
اخلا�شة بقبول امل�شاركة يف الطرح وال�شتãمار يف ال�شوق املوازيةة نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�شول على موافقة م�شبقة من¬.
 -3حكومة اململكة ,اأو اأي جهة حكومية ,اأو اأي هيئة دولية تعرت ±بها الهيئة ,اأو ال�شوق ,واأي �شوق مالية اأخر iتعرت ±بها الهيئة ,اأو مركز الإيدا´.
 -4ال�شركاäاململƒكةøeا◊eƒµةÑe,اTشرIاCوعøطر¶Ø≥jةjójرgاTشخe¢üر¢üNل¬‘‡اSQشةاCعما∫ا’OEا.IQ
 -5ال�شركات وال�شنادي≥ املوؤ�ش�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخللي èالعربية.
� -6شنادي≥ ال�شتãمار.
 -7م�شتãمرون اأجانب موؤهلون.
 -8اأي اأTشخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فت íح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لد iمركز الإيدا´.
 -9اأTشخا�س طبيعيون يجوز لهم فت íح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لد iمركز الإيدا´ وي�شتوفون اأي من املعايري الآتية:
 اأن يكون قد قام ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جممو´ قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول تقل عن ع�شر �شفقات يف كل ربع
Sشنة∫ÓNا’Kن»ع�شرTIشهر kااملاVشية.
 اj¿CتéاوeRتSƒش§¶ØºéMةاCوQا¬bاملاليةع�شرjQÚjÓeIا∫Sشع∫ÓN…Oƒا’Kن»ع�شرTIشهر kااملاVشية.
 اM¿ƒµj¿CاUش Ókعل≈ال�شهاIOالعاeةللتعا‘πeا’CوQا¥املاليةاملعتمπÑbøeIóالهيÄة.
 -10اأي اأTشخا�س اآخرين –ددهم الهيئة
SشيقΩƒاملùشت�شاQاملا‹ب£رìا’SCشهºعل≈املùشتãمرøjاملgDƒل∫ÓNøeÚالتƒاUشeπعهÑeºاTشرIاeEا∫ÓNøeا’Lتماعاã‡™eäل»املùشتãمرøjاملgDƒل,ÚاCو
باإر�شال ن�شرة الإ�شدار للم�شتãمرين ع ÈالÈيد الإلكرتو .Êو�شيقوم امل�شت�شار املا‹ بالرد على كافة ا�شتف�شارات امل�شتãمرين املوؤهلني والتعامل معها.
يبداأ ا�شتالم طلبات الكتتاب من امل�شتãمرين املوؤهلني من تاري1438/04/27 ïه` ) املواف≥ 2017/01/25م( وحتى تاري1438/05/12 ïه` )املواف≥
2017/02/09م( ,من خالل تعبئة طلبات الكتتاب واإر�شالها للم�شت�شار املا‹.
Öéjاƒj¿Cا≥aاملùشتãمراملπgDƒعل≈TشروطواµMCاΩا’كتتاÜواj¿CعLÅÑمي™بنOƒطلÖا’كتتا.Üو‘MالةعΩóاSشتيØاAال£لÖاملقøeΩóاملµتتTøe…C’Öشروط
واµMCاΩا’كتتاa,Üا≥Møe¿Eال�شركةP¢†aQل∂ال£لÖكلي kااCوFõLي kا.كòل∂jتعÚعل≈eقΩóطلÖا’كتتاÜاj¿CقπÑا…CعjOóتºتخüشيüش¬ل¬øeا’SCشه.º
وSشيعتÈا…CطلÖاكتتاëjÜت…ƒعل≈eعلeƒاÒZäكاeلةاCوUÒZشëيëة’Zي kا.
Ñe™aOÖéjل≠ا’كتتاÜكاÓk eعنóتقËóطلÖا’كتتا∫ÓNøeÜت¢†jƒØاملùشت�شاQاملا‹بخüشºاملÑل≠امل£لùMøeÜƒشاÜاملµتتÖلióاóMCالÑن∑ƒالùشعjOƒة,
اأو عن طري≥ Tشي∂ م�شريف م�شدق م�شëوب على اأحد البنو∑ املëلية وم�شجل با�شم ال�شركة.

ح

ﻣﻠﺨﺺ المﻌﻠوﻣات اﻷﺳاﺳﻴﺔ
jقògΩóامللخIõLƒeIòÑf¢üعøاملعلeƒاäالƒا�f‘IOQشرIا’UEشóا,Qو¶fر kا’e¬fCلخa,¢üا�j’¬fEشتمπعل≈كπاملعلeƒاäالت»óbتe¿ƒµهمةللمùشتãمر.øj
ويجب على م�شتلمي ن�شرة الإ�شدار قراءت¬ بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�شتãمار يف اأ�شهم الطرح .وقد ” تعري∞ بع�س امل�شطلëات والعبارات املخت�شرة الواردة
يف هذ√ الن�شرة يف ق�شم {التعريفات وامل�شطلëات zويف اأماكن اخر iمن ن�شرة الإ�شدار هذ√.

ﻧﺒﺬﻩ ﻋﻦ الﺸﺮﻛﺔ:
تاأ�ش�شT âشركة العمران لل�شناعة والتجارة {ال�شركة zك�شركة ذات م�شوؤولية دودة Ãوجب ال�شجل التجاري رقم  1010187735ال�شادر بتاري1424/04/18 ïه`
)املواف≥ 2003/06/19م( وبراأ�س مال يبل≠ KالKة ماليني ومائتني ال∞ ) (3^200^000ريال �شعودي و– âم�شمى "Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية" ,بتاريï
1428/2/13ه` )املواف≥ 2007/05/01م( �شدر القرار الوزاري رقم )/40ق( اخلا�س بتëويل ال�شركة من Tشركة ذات م�شوؤولية دودة اإلى Tشركة م�شاهمة
مقفلة براأ�س مال يبل≠ �شتون مليون ) (60^000^000ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني )� (6^000^000شهم عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة ) (10ريالت لل�شهم
الواحد وتعديل ا�شم ال�شركة لي�شبT íشركة العمران لل�شناعة والتجارة

المﺴاﻫموﻥ الﻜﺒاﺭ الﺬيﻦ يمﻠﻜوﻥ  ٪٥ﺃو ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ الﺸﺮﻛﺔ:
يو�ش íا÷دول التا‹ اأ�شماء وملكية امل�شاهمون الكبار يف ال�شركة قبل وبعد الطرح:
امل�صاهم

بعد الطرح

قÑل الطرح
عدد الأ�صهم

ن�صÑةامللكية

عدد الأ�صهم

ن�صÑةامللكية

مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

2^394^000

%39^9

1^915^200

%31^92

مد بن عمران بن مد العمران

3^000^000

%50^0

2^400^000

%40^0

نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

%5^0

240^000

%4^0

عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

%5^0

240^000

%4^0

امل�شدر :ال�شركة

ﺭﺅيﺔ الﺸﺮﻛﺔ:
امل�شاركة يف دفع عجلة التنمية يف اململكة العربية ال�شعودية وامل�شاهمة يف الأعمال اخلريية والجتماعية والرتفا´ Ãعايري العمل يف قطا´ ال�شناعة وت�شمينها
ØeاgيºاLتماعيةواùfشاfيةIójóLوتقËóكƒاQOوطنيةgDƒeلةعل≈ اCعل≈LQOةللùش¥ƒالùشعjOƒةوالعمπوV≥aشƒاب§بيÄيةùeشتóاeةوالƒع»التاΩملùشƒÄليتنا
الجتماعية.

ﺭﺳالﺔ الﺸﺮﻛﺔ:
ت�شعى Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة اأن تكون يف م�شا ±ال�شركات الك iÈالتى تقوم بتوفري حلول رائدة يف جمال ال�شناعة وقادرة على تنفيذ اأ�شخم امل�شاريع
واCكgÌاتعقيk óاوتعمπال�شركةعل≈ت�ش¨يπوتاgيπالƒµاQOالƒطنيةوالتقΩóبالüشناعةالùشعjOƒةلت¿ƒµلهاµeاfةتلي≥بها‘املن£قة.

اﺳتﺮاﺗﻴﺠﻴات الﺸﺮﻛﺔ الﻌاﻣﺔ:
تقوم Tشركة العمران بالب åëبا�شتمرار عن منتجات جديد√ ذات ربëية عالية وطلب متزايد بال�شوق حي åت�شعى اإلى تكوين ال�شتفادة ب�شكل كبري من مركزها
الرjا£b‘…Oاعاäالùش¥ƒاملختلØةلي kاوعاملي kا.ا¿Eاملخاطرالت≈–ي§بال�شركةeنخ†ØشةبùشÖÑتن´ƒالق£اعاäالت≈تعمπبهاال�شركةوتن´ƒالعمAÓوfاœ
عøتن´ƒاملنتéاäوالن�شاطا,äو–ر¢Uال�شركةOاFماعل≈تعي Úا†aCشπالƒµاùÃQOشتiƒعا‹øeا’ÎMاaية‡اjنع¢ùµبا’éjEاÜعل≈تjƒ£ر اOCاFهااملا‹
والتناùaش»لل�شركة.وتقΩƒال�شركةبVƒش™e§£NرSش¬eƒبعناjةللتSƒش™‘كاaةالق£اعاMäيbåاâeبVƒش™÷§£Nمي™املüشا™fلjõاIOال£ا¬bا’fEتاLية
وتلبية متطلبات ال�شوق.

ط

ﺃﻧﺸﻄﺔ الﺸﺮﻛﺔ:
Ãوجب النظام الأ�شا�شي لل�شركة “ار�س ال�شركة الأن�شطة الرئي�شية التالية وذل∂ بعد احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من ا÷هات ذات الخت�شا�س:







اإنتا êالأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية والأعمال املكملة واملتممة لها.
Œارة ا÷ملة والتجزئة يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية واملنتجات البال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار.
Tشراء الأرا�شي لإقامة املبا Êعليها وا�شتãمارها بالبيع اأو التاأجري ل�شال íال�شركة.
اإدارة وتطوير وت�شغيل العقارات.
اإقامة املبا Êالعامة وامل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات واإدارتها و�شيانتها.
ال�شترياد والت�شدير يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار والأعمال املكملة
واملتممة لها.

ﻣﻨتﺠات الﺸﺮﻛﺔ الﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
Kالجات العرVص والربادات

الرف∞ وانظمة والتخõيø

املكيفات والربادات ال�صحراوية والأجه √õاملنõلية

ﻧواﺣﻲ الﻘوﺓ والمﺰايا التﻨاﻓﺴﻴﺔ:
تعتمد ال�شركة يف عملها على تطوير بع�س املزايا التناف�شية التي ت�شعى ل�شتخدامها ب�شكل مك ∞ãمن اأجل –�شني و�شعها املا‹ وهي تتماTشى مع جمموعة الأهدا±
واملباد Çالتي و�شعتها الإدارة ا÷ديدة لتعزيز اأن�شطة ال�شركة:





عeÓاŒäاjQة‡يIõوjƒbة
وجود العمالة ذات اخلÈة والكفاءة
توفري ال�شيولة املطلوبة
Tشبكة توزيع وا�شع¬ يف ال�شوق

ﻣﻠﺨﺺ المﻌﻠوﻣات المالﻴﺔ:
يجب قراءة املعلومات املالية لل�شركة والواردة اأدنا√ مقرونة مع القوائم املالية املراجعة لل�شركة واإي�شاحات القوائم املالية املتعلقة بها امل�شمنة يف الق�شم ) (14من
ن�شرة الإ�شدار {تقارير املëا�شب القانو.zÊ
ي�شتند ملخ�س البيانات املالية الواردة اأدنا√ اإلى القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�شنوات املالية املنتهية يف  31دي�شم2013 Èم و  31دي�شم2014 Èم و  31دي�شمÈ
2015م والت�شعة اأTشهر املنتهية يف � 30شبتم2016 Èم.
وقد ” مراجعة البيانات املالية من قبل Tشركة املëا�شبون املت�شامنون  -ا�شبون قانونيون وا�شت�شاريون لل�شنوات املالية املنتهية يف 2013/12/31م,
2014/12/31م2015/12/31 ,م والت�شعة اأTشهر املنتهية يف � 30شبتم.Ω2016 ÈتعóاملعلeƒاäاملاليةالتاjQخيةاملÑينة‘ا÷óاو∫ اfOCا√ãÃابةeلخa¢üق§
ولي�ش âبال�شرورة موؤTشر على اأي نتائ èم�شتقبلية.

ي

ﻗاﺋمﺔ الدﺧﻞ
يبني ا÷دول قائمة الدخل لل�شركة لل�شنوات  ,2014 ,2013و ,2015والت�شعة اأTشهر الأولية املنتهية يف � 30شبمت:2016 È
)ريال �صعود…(

الت�صعة اأ�صهر
املنتهية يف � 30صÑمترب 2016

الت¨Ò
2013 - 2014

الت¨Ò
2014 - 2015

 31دي�صمرب 2013

 31دي�صمرب 2014

 31دي�صمرب 2015

%8^8

%23^5

املÑيعات

87^049^423

94^678^469

116^947^970

114^641^958

%28^0

تكلفة املبيعات

)(65^592^978

)(74^105^206

)(94^869^491

)(88^690^022

%13^0

الرب íاجما‹

21^456^445

20^570^263

22^078^479

25^951^936

)(%4^1

%7^3

م�شروفات عمومية ادراية

)(7^457^920

)(3^848^258

)(3^668^915

)(2^753^957

)(%48^4

)(%4^7

م�شروفات بيع وت�شوي≥

)(3^406^640

)(8^032^027

)(9^343^209

)(7^654^077

%135^8

%16^3

الرب íالت�ص¨يلي

10^591^885

8^692^978

9^066^355

15^543^902

%9^3

%9^5

م�شروفات “ويلية

)(379^136

)(404^590

)(516^180

)(609^949

%6^7

%27^6

ايرادات اخرi

201^893

483^825

614^454

398^745

%139^6

%27^0

�شايف الرب íقبل الزكاة ال�شرعية

10^414^642

8^769^213

9^164^629

15^332^698

)(%15^8

%4^5

الزكاة ال�شرعية

)(1^172^221

)(1^359^865

)(1^384^309

)(1^025^394

%16^0

%1^8

�صايف اخل�صارة /الربí

9^242^421

7^409^348

7^780^320

14^307^304

)(%19^8

%5^0

امل�شدر :القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2013م و2014م و 2015م والقوائم املالية الأولية للت�شعة اأTشهر املنتهية يف � 30شبتم2016 Èم.

ﻗاﺋمﺔ المﺮﻛﺰ المالﻲ
يبني ا÷دول التا‹ ملخ�س لقائمة املركز املا‹ لل�شركة خالل فرتة من عام  2013الى  ,2015والت�شعة اأTشهر الأولية املنتهية يف � 30شبمت:2016 È
)ريال �صعود…(

 31دي�صمرب 2013

 31دي�صمرب 2014

 31دي�صمرب 2015

67^699^040

82^590^461

80^453^892

101^274^351

60^698^659

62^540^727

63^279^291^00

61^819^907

اجما‹ املوجودات

128^397^699

145^131^188

143^733^183

163^094^258

اجما‹ املطلوبات املتداولة

10^114^891

21^462^356

19^894^650

34^739^006

اجما‹ املطلوبات غري املتداولة

5^089^737

3^441^413

2^263^639

5^145^126

اجما‹ املطلوبات

15^204^628

24^903^769

22^158^289

39^884^132

›مو´ حقو ¥امل�صاهمÚ

113^193^071

120^227^419

121^574^894

123^210^126

اجما‹ حقو ¥املطلوبات وامل�صاهمÚ

128^397^699

145^131^188

143^733^183

163^094^258

اجما‹ املوجودات املتداولة
*

اجما‹ املوجودات غري املتداولة

الت�صعة اأ�صهر
املنتهية يف � 30صÑمترب 2016
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مالحظة :خالل Tشهر 2016/11م ” بيع اأر�س كان âم�شرتا√ ل�شال íال�شركة لأغرا�س ا�شتãمارية بقيمة  21^650^000ريال و” وتوزيع مت�ëشالت البيع كاأرباح
على امل�شاهمني احلاليني.

∑

ﻗاﺋمﺔ التدﻓﻘات الﻨﻘديﺔ
يبني ا÷دول التا‹ ملخ�س لقائمة املركز املا‹ لل�شركة خالل فرتة من عام  2013الى  ,2015والت�شعة اأTشهر الأولية املنتهية يف � 30شبمت:2016 È
)ريال �صعود…(

الت�صعة اأ�صهر
املنتهية يف � 30صÑمترب 2016

 31دي�صمرب 2013

 31دي�صمرب 2014

 31دي�صمرب 2015

�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

3^287^072

)(3^529^760

12^794^422

)(3^057^982

�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتãمارية

)(121^838

)(2^358^558

)(1^607^638

)(1^358^859

�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية

)(1^615^854

6^513^401

)(10^326^258

1^781^125

�شايف النقد امل�شتخدم خالل الفرتة

1^549^380

625^083

860^526

)(2^635^716

النقد وما يف حكمة يف اول �شنة

1^412^662

2^962^042

3^587^125

4^447^651

النقد وما يف حكمة يف اخر �شنة

2^962^042

3^587^125

4^447^651

1^811^935
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ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺩاﺀ الﺮﺋﻴﺴﻴﺔ لﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل الﻔتﺮﺓ ﻣﻦ ﻋاﻡ  ٢٠1٣ﺇلﻰ ﻋاﻡ ٢٠1٥ﻡ
 31دي�صمرب 2013

 31دي�صمرب 2014

 31دي�صمرب 2015

%3

%8^7

%23^5

)(%10^8

)(%19^83

%5

هام�س الرب íالإجما‹

%26^8

%23^7

%18^9

هام�س �شايف الرب) /íاخل�شارة(

%10^6

%7^8

%6^6

6^7

3^8

4^04

اإجما‹ املطلوبات /حقوق امللكية

%13^4

%20^7

%18^2

العائد على الأ�شول

%7^2

%5^1

%5^4

%8^2

%6^2

%6^4

معدل ‰و املبيعات
معدل ‰و �شايف الدخل) /اخل�شارة(

املوجودات املتداولة /املطلوبات املتداولة

العائد على حقوق امللكية
امل�شدر :القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2013م و2014م و 2015م
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 .1ﺗﻌﺮيﻔات وﻣﺨتﺼﺮات
يت�شمن ا÷دول التا‹ قائمة بالتعريفات والخت�شارات وامل�شطلëات امل�شتخدمة يف ن�شرة الإ�شدار:
امل�صطل íاأو الNت�صار املعر±

التعري∞
CAGR

معدل النمو املركب ال�شنوي.

SOCPA

الهيئة ال�شعودية للمëا�شبني القانونيني.

املعاي Òالدولية لإعداد التقارير املالية )(IFRS

جمموعة من املعايري املëا�شبية وتف�شرياتها �شادرة عن جمل�س معايري املëا�شبة الدولية
"."International Financial Reporting Standards

العمرا¿  /ال�صركة /امل�صدر

Tشركة العمران لل�شناعة والتجارةT ,شركة م�شاه¬ �شعودية م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شجل Œاري رقم .1010187735

ن�صرة الإ�صدار

الوKيقة املطلوبة لطرح الأ�شهم Ãوجب نظام ال�شوق املالية وقواعد الت�شجيل والإدرا êيف ال�شوق املوازية.

ال�صو ¥املوازية

ال�شوق التي تتداول فيها الأ�شهم التي ” ت�شجيلها وقبول اإدراجها Ãوجب قواعد الت�شجيل والإدرا êيف ال�شوق املوازية وحقوق
الأولوية اخلا�شة بتل∂ الأ�شهم.

ال�صو ¥الرFي�صية

ال�شوق التي تoتداول فيها الأوراق املالية التي ” ت�شجيلها وقبول اإدراجها Ãوجب قواعد الت�شجيل والإدرا.ê

تعميم امل�صاهمÚ

امل�شتند املطلوب يف احلالت املëددة يف هذ√ القواعد لتعديل راأ�س مال امل�oشدر بغر�س “كني امل�شاهمني من الت�شوي âيف ا÷معية
العاeةPاäالعbÓةبنا Akعل≈QOاjةواQOEا∑.

م�صتãمر موDهل

ا ّlأي من الأTشخا�س الآتي بيانهم:
 -1اأTشخا�س oمرخ�س لهم يت�شرفون حل�شابهم اخلا�س.
 -2عمTAÓشخe¢üر¢üNل¬‘‡اSQشة اCعما∫ا’OEاTIQشر£jة اP¿ƒµj¿Cل∂ال�شخ¢üاملر¢üNل¬”óbتعيين¬ب�شروط
“كن¬ من اتخاذ القرارات اخلا�شة بقبول امل�شاركة يف الطرح وال�شتãمار يف ال�شوق املوازيةة نيابة عن العميل دون احلاجة
اإلى احل�شول على موافقة م�شبقة من¬.
 -3حكومة اململكة ,اأو اأي جهة حكومية ,اأو اأي هيئة دولية تعرت ±بها الهيئة ,اأو ال�شوق ,واأي �شوق مالية اأخر iتعرت ±بها الهيئة,
اأو مركز الإيدا´.
 -4ال�شركاäاململƒكةøeا◊eƒµةÑe,اTشرIاCوعøطر¶Ø≥jةjójرgاTشخe¢üر¢üNل¬‘‡اSQشةاCعما∫ا’OEا.IQ
 -5ال�شركات وال�شنادي≥ املوؤ�ش�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخللي èالعربية.
� -6شنادي≥ ال�شتãمار.
 -7م�شتãمرون اأجانب موؤهلون.
 -8اأي اأTشخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فت íح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لد iمركز الإيدا´.
 -9اأTشخا�س طبيعيون يجوز لهم فت íح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لد iمركز الإيدا´ وي�شتوفون اأي من املعايري الآتية:
• اأن يكون قد قام ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جممو´ قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول تقل عن ع�شر
UشØقا‘äكQπب™Sشنة∫ÓNا’Kن»ع�شرTIشهر kااملاVشية.
• اj¿CتéاوeRتSƒش§¶ØºéMة اCوQا¬bاملاليةع�شرjQÚjÓeIا∫Sشع∫ÓN…Oƒا’Kن»ع�شرTIشهر kااملاVشية.
• اM¿ƒµj¿CاUش Ókعل≈ال�شهاIOالعاeةللتعا‘πeا’CوQا¥املاليةاملعتمπÑbøeIóالهيÄة.
 -10اأي اأTشخا�س اآخرين –ددهم الهيئة

كÑار التنفيòي Úاأو الإدارة اأو الإدارة العليا

اT…Cشخ¢üطÑيع»jójروùe¿ƒµjشDƒو ’kعøوVش™وتنØيòالقراQاäا’SشÎاتيéيةلل�شركةÃا‘Pل∂الرFي¢ùالتنØي…òوƒfاب¬
واملدير املا‹.

الأ�صهم

اأ�شهم ال�شركة البال≠ عددها � 6^000^000شهم واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�شمية  10ريالت �شعودية لل�شهم الواحد.

اأ�صهم الطرح

الأ�شهم املعرو�شة للطرح والبالغة ) (1^200^000مليون ومائتان األ∞ �شهم عادي

ا◊كومة

حكومة اململكة العربية ال�شعودية.

�صعر الطرح

Kمانية وع�شرون ) (28ريال

ال�صهم

�شهم عادي بقيمة ا�شمية ) (10ريالت �شعودية يف راأ�س مال ال�شركة.

القيمة ال�صمية

 10ريالت �شعودية لل�شهم الواحد.

ال�صعودة

اللوائ íالتنظيمية يف اململكة العربية ال�شعودية التي تفر�س على ال�شركات العاملة يف اململكة توظي∞ ن�شبة معينة من ال�شعوديني.

ال�صو ¥املالية

Tشركةال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.

�صخ�ص

اأي Tشخ�س طبيعي ,اأو اعتباري تقر ل¬ اأنظمة اململكة بهذ√ ال�شفة.

1

التعري∞

2

امل�صطل íاأو الNت�صار املعر±

الطرP ±و العالقة

يق�شد ب¬ يف قواعد الت�شجيل والإدرا êما يلي:
 -1تابعي امل�شدر.
 -2امل�شاهمون الكبار يف امل�شدر.
 -3اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�شدر.
 -4اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�شدر.
 -5اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لد iامل�شاهمني الكبار يف امل�شدر.
 -6امل�شت�شار القانو Êوامل�شت�شار املا‹ للم�شدر.
 -7اأي اأقرباء لالأTشخا�س امل�شار اإليهم يف ) 1,2,3,4اأو  (5اأعال√.
 -8اأي Tشركة ي�شيطر عليها اأي Tشخ�س م�شار اإلي¬ يف ) 1,2,3,4,5,6اأو  (7اأعال√.

القواFم املالية

القوائم املالية لل�شركة للفرتات املالية املنتهية يف  31دي�شم2013 Èم و 31دي�شم2014 Èم و 31دي�شم2015 Èم ,والت�شعة اأTشهر
الأولى من �شنة 2016م

القواعد

قواعد الت�شجيل والإدرا êيف ال�شوق املوازية ,ال�شادرة عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية Ãوجب القرار رقم 2016-151-3بتاري22 ï
1438/03 /ه` )املواف≥ (2016/12/21بناء على نظام ال�شوق املالية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م 30/وتاري1424/6/2 ïه` (
املواف≥ 2003/7/31م.

ال�صنة املالية

ال�شنة املنتهية بتاري 31 ïدي�شم Èمن كل �شنة ميالدية.

امل�صت�صار املا‹

بي âالتمويل ال�شعودي الكويتي.

امل�صت�صار القانوين

مكتب فرا�س ال�شوا ±للمëاما√

الأ�صخا�ص امل�صرح لهم بعرVص الأ�صهم اأو بيعها

بي âالتمويل ال�شعودي الكويتي

ا÷ريدة الر�صمية

جريدة اأم القرi

املéل�ص اأو ›ل�ص الإدارة

جمل�س اإدارة ال�شركة.

ع†صو ›ل�ص الإدارة

بالن�شبة لل�شركة ي�شمل اأع�شاء جمل�س الإدارة ,وبالن�شبة لأي Tشركة اأخر iي�شمل اأي مدير اأو م�شوؤول كبري اآخر من مهام¬ و�شع
وتنفيذ القرارات ال�شرتاتيجية لل�شركة.

م�صاهم كÒÑ

Tشخ�س Áل∂ )(%5اCواCكøeÌاSCشهºال�شركة.

امل�صاهم اأو امل�صاهمو¿

حملة اأ�شهم ال�شركة لأي فرتة ددة من الزمن.

اململكة

اململكة العربية ال�شعودية.

الهيÄة

هيئة ال�شوق املالية باململكة العربية ال�شعودية.

تداول

النظام الآ‹ لتداول الأ�شهم يف ال�شوق املالية ال�شعودية.

النظام الأ�صا�صي

النظام الأ�شا�شي لل�شركة.

نظام ال�صركات

نظام ال�شركات ال�شادر Ãوجب املر�شوم امللكي رقم )م (6/وتاري1385/03/22 ïه` وتعديالت¬.

مو ∞XمراقÑة تطÑي≥ الأنظمة

Tشخ�س طبيعي يهتم بالأعمال التنظيمية ل�شمان التقيد بجميع الأنظمة واللوائ.í

›ل�ص التعاو¿

جمل�س التعاون لدول اخللي èالعربي.

اخلطر

هو احلد çالذي يت�شمن خ�شارة اأو قد ل يت�شمن خ�شارة لكن ل ي�شتمل على اأي مك�شب.

املنتéات

املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�شركة.

عوامل املخاطرة

›»gمƒعةøeاملKDƒراäاملëتملةالت»Öéjا’EملاΩبهاوالتƒëطلهاπÑbاتخاbPراQا’Sشتãما.Q

لFحة حوكمة ال�صركات

’ëFةƒMكمةال�شركا‘äاململµةالعربيةالùشعjOƒةالüشاIQOعgøيÄةالùش¥ƒاملاليةوaق kاللقرا2006/212/1ºbQQم بتاريï
1427/10/21ه` )املواف≥ 2006/11/12م( وتعديالت¬ الالحقة.

يوم العمل

اأي يوم با�شتãناء اأيام ا÷معة وال�شب âوالعطالت الر�شمية يف اململكة العربية ال�شعودية.

 .٢ﻋواﻣﻞ المﺨاﻃﺮﺓ
ا¿Eا’Sشتãما‘Qا’SCشهºامل£روMة√ògÖLƒÃالن�شرjIن…ƒ£عل≈اطرعاليةو¿ƒµj’óbا’SشتãماaQيهاFÓeم kاSشiƒللمùشتãمرøjالقاøjQOعل≈تقييõeºاjا
وخماطر هذا ال�شتãمار ,و–مل خ�شارة قد تنجم عن مãل هذا ال�شتãمار ,واإذا كان لد iامل�شتãمر املëتمل اأي Tش∂ ب�شاأن الإجراء الذي يجب اأن يتخذ√ ,فعلي¬
ا�شت�شارة م�شت�شار مرخ�س ل¬ من هيئة ال�شوق املالية بتقد Ëال�شت�شارات ب�شاأن Tشراء الأ�شهم والأوراق املالية الأخر.i
يتعني على كل من يرغب يف ال�شتãمار يف ال�شوق املوازية اأن يدر�س بعناية املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�شدار ول �ش ّيما عوامل املخاطرة املëددة اأدنا√ ,وذل∂ قبل
ّ
اتخاذ اأي قرار بال�شتãمار يف ال�شوق املوازية .مع الإTشارة اإلى اأنّ املخاطر املو�شëة اأدنا√ ل ت�شمل جميع املخاطر التي Áكن اأن تواجهها ال�شركة ,بل من املمكن
وOƒLاطراNCرiاCواVEشاaيةليùشeâعلeƒةلل�شركة‘الâbƒا◊ا‹,اCوتعتgÈاال�شركةgƒLÒZرjة‘الâbƒا◊ا‹óbتعي≥عملياتهاjób.تاKCر�fشاط
ال�شركة ومركزها املا‹ ونتائ èعملياتها وتدفقاتها النقدية ب�شورة �شلبية جوهرية ب�شبب حدو çاأو –ق≥ اأي من هذ√ املخاطر ,وقد ينخف�س �شعر اأ�شهم ال�شركة
بùشóMÖÑوçاCو–ق≥ا√ògøe…CاملخاطراCوgÒZا‡,اjóbتùشùN‘ÖÑشاIQاملµتتS’ÚÑشتãماºgQب�ش»FõLπµاCوكل».
كما يقر اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة ح�شب علمهم واعتقادهم ,بعدم وجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن يوؤKر عدم ذكرها على قرار امل�شاهمني ,كما بتاريï
ن�شرة الإ�شدار ,فيما عدا ما ” الإف�شاح عن¬ بهذا الق�شم.
ويف حال حدو çاأو –ق≥ اأي من عوامل املخاطرة التي تعتقد ال�شركة يف الوق âاحلا�شر باأنها مهمة ,اأو حدو çاأي خماطر  ⁄يت�شنى لل�شركة اأن –ددها ,اأو التي
تعتÈها يف الوق âاحلا�شر غري جوهرية ,فاإن ذل∂ قد يوؤدي اإلى انخفا�س �شعر الأ�شهم يف ال�شوق وقد يت�شبب هذا الأمر بخ�شارة امل�شتãمر املëتمل كامل ا�شتãمار√.
اإن املخاطر املو�شëة اأدنا√ مقدمة برتتيب ل يعك�س مد iاأهميتها اأو تاأKريها املتوقع على ال�شركة واأعمالها.

 1 - ٢المﺨاﻃﺮ المتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸاﻁ الﺸﺮﻛﺔ وﻋمﻠﻴاﺗﻬا
 ١ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎرﻫﺎ

تقΩƒال�شركةب�شراeAع¶ºاملƒاOاÿاfΩقk óاøeاملøjOQƒاملëلي ,ÚاeCااملÒZÚjOQƒاملëليaÚتقΩƒب�شراFها£N∫ÓNøeاباäا’عتماOعøطر≥jالÑن,∑ƒ
وتتاأKر اأعمال ال�شركة ب�شكل كبري Ãد iتوفر املواد اخلام التي تدخل يف ت�شنيع منتجاتها وعلي¬ ,فاإن عدم توفر املواد اخلام اأو عدم “كني ال�شركة من احل�شول
عليها’QتØا´ال£لÖعليهاTπÑbøeشركاäالüشناعاäاملناùaشةبüشbDƒeIQƒتةاCوOاFمةSشي…ODƒاEل≈اEعاbةالعملياäا’fEتاLيةلل�شركة‡اSشي¿ƒµل¬اKCرSشل»Ñعل≈
اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹ .بالإ�شافة اإلى ذل∂ فاإن اأ�شعار املواد اخلام قابلة للتقلب ب�شكل كبري وقد تتاأKر بعوامل عديدة من �شمنها :التقلبات
الدورية ,اŒاهات الطلب� ,شدور اأنظمة اأو لوائ íجديدة ,تعامل املوردين مع م�شرتين اآخرين ,وا�شتمرارية اأعمال املوردين وم�شاريعهم التو�شعية ,وتوقفهم عن
الإنتا ,êون�شوء احلواد çاأو ما Tشابهها يف عقارات املوردين اأو يف �شل�شلة التوريد ,واحلروب والكوار çالطبيعية ,وال�شطرابات ال�شيا�شية اأو ما Tشابهها .والتقلبات
يف اأ�شعار ال�شر ,±واملقدرة التفاو�شية ملوردي املواد اخلام ,وتوفر و�شائل النقل وتكلفتها .اإن اأي زيادة يف اأ�شعار املواد اخلام �شتوؤدي اإلى تكبد ال�شركة لتكالي∞
اإنتاجية اإ�شافية والذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على توقعات اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹.
٢-١-٢

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ

bاâeال�شركةبا’MتØا®Ãخõو¿øeاملƒاOاÿا»ØµjΩلتلÑيةاMتياLاتهاملSIóشتة اTCشهرتقرk Ñjا∫ÓNالعا 2015Ωوالت�شعة اأTشهر الأولية من  2016وتعمل
ال�شركةعل≈õ¢†ØNو¿اMتياLهاملIóاQCب™اEل≈Nم¢ùاTCشهروaق kالتbƒعاäو§£Nالتüشني™.و‘MالةوaOƒLا¢†FاCوfقòg‘¢üااملخõو¿‘ا…Cوk aÓNâbا
له√òالتbƒعاäواa,§£ÿاP¿Eل∂Sشي…ODƒاEل≈وNOƒLل‘πاMتياLاäال�شركةøeاملخõو¿,وبالتا‹aا¿EاOEاIQاملخõو¿øeاملƒاOاÿاΩالõاIóFعøاMتياê
ال�شركة �شيوؤدي اإلى تكبدها تكالي∞ تخزين ومناولة اإ�شافية من جهة ,كما �شيوؤدي وجود نق�س يف هذا املخزون اإلى التاأKري على مقدرة ال�شركة على املëافظة على
املùشتiƒامل£لøeÜƒا’fEتاLøeêهةاNCر,iوSشيP…ODƒل∂اEل≈التاSÒKCشلk Ñاعل≈اCعما∫ال�شركةوfتاèFعملياتهاوeركgõااملا‹.
عالوة على ذل∂ ,فاإن اأي توق∞ يف اأعمال ال�شركة نتيجة لتل∞ املنتجات النهائية ,اأو ت�شرر املخازن ,اأو تعطل اأنظمة التخزين �شيوؤدي اإلى وقو´ خ�شائر مادية �شتوؤKر
Sشلk Ñاعل≈اCعما∫ال�شركةوfتاèFعملياتهاوeركgõااملا‹.
 ٣ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻏﺮاﻣﺎت ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد

قد تواج¬ ال�شركة يف �شياق عملها املعتاد دعاوي ومطالبات واإجراءات ق�شائية ناŒة عن حواد çال�شëة وال�شالمة اأو امل�شوؤولية الناŒة عن املنتجات اأو نتيجة
لكونها جزء من منتجات اأخر iاأو منازعات عمالية اأو خمالفات لل�شركة .يف حال ” حل هذ√ الإجراءات يف غري م�شلëة ال�شركة ف�شو ±يكون لذل∂ اأKر �شلبي على
توقعات اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹ .وتوؤكد اإدارة ال�شركة باأن¬ ل توجد دعاوي ق�شائية قائمة على ال�شركة كما يف تاري ïهذ√ الن�شرة
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٤-١-٢

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻈﻬﻮر ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻛﻔﺎءة أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﺮض ﻣﻮاﺻﻔﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ:

óbتƒا¬Lال�شركةùeشتقÓk ÑاطرXهeQƒنتéاeäناùaشةتعمπبتقنيةوكØاIAاCعل≈øeبع†e¢نتéاäال�شركةا◊الية,ا’eCرالS…òشي…ODƒاEل≈التاSÒKCشلÑي kاعل≈
üMشةال�شركةالùشbƒيةøeتل∂املنتéا‡äاSشKDƒرب�شSπµشل»Ñعل≈Qبëيةال�شركةوfتاèFعملياتها.
٥-١-٢

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺰﻛﻮي وﻋﺪم إﻓﺼﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ ا¡ﺻﻮل ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

تخ�شع ال�شركة لل�شريبة والزكاة املفرو�شة من قبل م�شلëة الزكاة و�شريبة الدخل ){م�شلëة الزكاة (zيف �شياق اأعمالها املعتادة .ويف حال  ⁄تف�ش íال�شركة
مل�شلëة الزكاة عن اأي دخل يخ�شع لل�شريبة والنا œعن عمليات اأو �شفقات م�شتقبلية )والتي Áكن اأن تنت èعن ت�شديد مبال≠ اإ�شافية مãل الزكاة و�شريبة الدخل
و�شريبة ال�شتقطا´ و�شريبة الأرباح الراأ�شمالية( ,قد ت�شب íال�شركة عر�شة لت�شديد مبال≠ اإ�شافية مل�شلëة الزكاة وال�شلطات ال�شريبية الأخر iاملخت�شة
با’VEشاaةاEل≈Zراeاäتا‡ÒNCاSشي¿ƒµل¬اKCرSشل»Ñعل≈fتاèFعملياتهاوتbƒعاتها.وbóbاTâeشركةالعمرا¿بÑe™aóل≠ 1^359^865ريال عن عام 2014م
وح�شل âعلى Tشهادة الزكاة بتاري1436/08/26 ïه` )املواف≥ (Ω2015/06/14وتقΩƒال�شركةMالي kابتùشjƒةbيمةالõكاIعøعا2015Ωم لدفعها مل�شلëة الزكاة.
٦-١-٢

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ا¡ﻋﻤﺎل

اإن طبيعة مبيعات ال�شركة ب�شورة عامة تعت Èعر�شة للتقلبات املو�شمية مع زيادة ملëوظة يف املبيعات خالل الربعني الãا Êوالãال åمن ال�شنة املالية ,وعلي¬ فقد
تتاKCراjEراOاäال�شركةبتقلÑاäالعر¢Vوال£لÖاملSƒشميةعل≈eنتéاتهاوالت»تKDƒرعل≈اSCشعاQالÑي™وºéMال£لNÖاUشةاÑe¿Cيعاäال�شركةتاjQخي kاتنخ‘¢†Ø
IÎaال�شتا‡Aا¿ƒµjóbل¬اKCرSشل»Ñعل≈اCعما∫ال�شركةوتbƒعتهاوfتاéFهاالت�ش¨يلية.
٧-١-٢

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة

تعتمد ال�شركة على اأر�س م�شتاأجرة من املدينة ال�شناعية الãانية مل�شنع مكيفات الراحة ,وحي åاأن عقد ا�شتئجار املوقع دد املدة بطبيعتها والتي من املمكن اأن
jتeºراLعةTشروطهاN,اUشةال�شرطاملتعل≥ب∫óÑا’éjEاQاملùشتS,≥ëشƒاSIóe∫ÓNAشرjاfهااCوعنgójóŒóاa,اTøe¿Eشا¿CاjR…CاIOتØرVشهاا÷هةاملLDƒرI
على ال�شركة تكبيد ال�شركة باأعباء اإ�شافية غري متوقعة والذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على اأعمالها ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹.
با’VEشاaة اEل≈Pل∂’óbتتمøµال�شركةójóŒøeعق óاéjEاQامل™bƒاملùشتاLCرعل≈ا’Eط ¥ÓاCو اj¿Cت√ójóŒºولøµب�شروطÒZت†Øشيليةلل�شركةeقاfQة
بال�شروطا◊اليةالت»jت†شمنهاògاالعق.óكماjóbخ†ش™العقóلت¨ÒاZ‘äر¢Vالعقا,Qو‘Mا∫bرäQال�شركة اCو اäÈLCعل≈ا’fتقا∫مل ™bƒاNBرfتيéة
لعدم Œديد عقد الإيجار على النëو املو�ش íاأعال√ ,فاإن ال�شركة ل ت�شمن باأن¬ �شيكون Ãقدورها نقل امل�شنع اإلى موقع جديد خالل فرتة ق�شرية اأو مالئمة ,كما
Sشي…ODƒعمليةالنقπاEل≈تóÑµال�شركةاEل≈ØfقاQäاSCشماليةeÒZتbƒعة‡اSشي…ODƒاEل≈التاSÒKCشلk Ñاعل≈اSشتمراjQةاCعمالهاوfتاèFعملياتهاوeركgõااملا‹.
٨-١-٢

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﻛﺰ إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ

ترتكز اإيرادات ال�شركة على مبيعات املنتجات امل�شتوردة حي åاأنها بلغ 22^767 âمليون ريال ,و 38^787مليون ريال و 43^032مليون ريال لالأعوام 2014م و
2015م والت�شعة اأTشهر الأولية للعام 2016م على التوا‹ Ãا ن�شبت¬ %59 ,%52 ,%39 ,على التوا‹ .اإن حدو çاأي من العوامل ال�شلبية على �شبيل املãال ل احل�شر
اfتهاAالعقøeOƒاملøjOQƒوعgójóŒΩóا,اCوjRاIOا’SCشعاTøeQشا¬fCالتاÒKCبüشSIQƒشلÑيةوgƒLرjةعل≈اOCاAال�شركة,والS…òشي¿ƒµل¬اKCر kاSشلÑي kاوgƒLرk jا
على اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها وو�شعها املا‹ وتوقعاتها امل�شتقبلية.
 ٩ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

قام âا÷معية العامة غري العادية للم�شاهمني باعتماد لئëة حلوكمة ال�شركة تت�شمن الإجراءات والقواعد ا÷ديدة التي يتعني عليها اللتزام بها Ãوجب لئëة
حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية يف اململكة ,وت�شمل هذ√ الإجراءات والقواعد ت�شكيل ÷ان للمراجعة الداخلية والرتTشيëات واملكافاآت ,والتي ”
ا�fEشاوgDاk ãjóMاعم ÓkبالëFÓة.وSشعتم‚óاìال�شركة‘‡اSQشةا◊ƒكمةبال�شπµالüشëيíعل≈ióeاSشتيعاÜوaه›ºل¢ùا’OEاIQو÷ا¬fوا’OEاIQوالعاeلÚ
‘ال�شركةله√òالقƒاعóوالتÑ£ي≥الØعل»الüشëيíلهاN,اUشةaيماjتعل≥بت�شµي›πل¢ùا’OEاIQواللéا¿التابعةل¬واTشÎاطاäا’SشتقÓليةو‡اSQشةكøeπ
جمل�س الإدارة واللجان التابعة ل¬ لأدوارهم وم�شوؤولياتهم واملباد Çاملرتبطة بتعار�س امل�شال íوالأطرا ±ذوي العالقة والإف�شاح امل�شتمر.
ا¿EعIQóbΩóال�شركةعل≈ا’لتõاΩبتÑ£ي≥ƒbاعóا◊ƒكمةوNاUش kةاEل≈ا◊óال…òتت£لëF’¬ÑةƒMكمةال�شركاäالüشاIQOعgøيÄةالùش¥ƒاملاليةSشيKDƒرعل≈
جودة اإدارة ال�شركة واأ�شلوب اتخاذ القرار فيها  .كما �شيوؤدي عدم التزامها بتل∂ القواعد اإلى خمالفتها للتزامات الإدرا êامل�شتمرة التي يتطلبها نظام ال�شوق
املاليةولƒا¬ëFالتنØيjòةبعóا’QOEا‡,êاjóbعرVشهاللõéاAاgπÑbøeäيÄةالùش¥ƒاملالية.وعلي¬aا�a¿Eشπال�شركة‘ا’لتõاΩبتÑ£ي≥ƒbاعóا◊ƒكمةSشيKDƒر
ب�شكل �شلبي وجوهري على اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها وو�شعها املا‹ وتوقعاتها امل�شتقبلية.
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١٠ - ١ - ٢

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ ﺧﺒﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪى إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

تدار ال�شركة ك�شركة ذات م�شوؤولية دودة ,لذا فاإن موظفي الإدارة العليا لديهم خÈة دودة يف اإدارة ال�شركات امل�شاهمة العامة ,ويف كيفية التقيد باللوائí
والأنظمة اخلا�شة بال�شركات امل�شاهمة املدرجة يف ال�شوق املوازية .ويتوجب على موظفي ال�شركة ب�شكل عام وموظفي الإدارة العليا ب�شكل خا�س بذل جهود اإ�شافية
ل†شما¿التõاΩال�شركةبالقƒاعóالتن¶يميةوالقƒاعóاملتعلقةبا’üaEشاìاملØروVشةعل≈ال�شركاäاملLQóة‘الùش¥ƒاملƒاjRة‡اSشي…ODƒاEل≈aرZ¢Vراeاeäالية
عل≈ال�شركة,واEل≈تقليπالâbƒالj…òخüشüش¬»ØXƒeا’OEاIQالعليا ’OEا IQاCعما∫ال�شركةاليeƒية,ا’eCرالS…òشيKDƒربóوS√Qشلk Ñاعل≈ اCعما∫ال�شركةوfتاèF
عملياتها وو�شعها املا‹ وتوقعاتها امل�شتقبلية.
 ١١ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ وﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ

jتعÚعل≈ال�شركةا◊üش∫ƒعل≈التüشاíjQوالÎاNي¢üواملƒاaقاäالن¶اeيةالeRÓةواملëا¶aةعليهاaيماjتعل≥بن�شاطهاòg.او–تßØال�شركةMالي kابعøeOó
الرتاخي�س وال�شهادات والت�شاري íواملوافقات ذات العالقة باأن�شطتها وت�شمل هذ√ الرتاخي�س على �شبيل املãال ل احل�شر ,الرتاخي�س ال�شناعية التي ح�شلâ
عليها ال�شركة وفروعها من وزارة التجارة وال�شتãمارT ,شهادات الت�شجيل ال�شادرة من وزارة التجارةT ,شهادات ت�شجيل العالمات التجاريةT ,شهادات التاأمينات
ا’Lتماعية.با’VEشاaةاEل≈Pل∂,تخ†ش™eع¶ºتراNي¢üوTشهاOاäوتüشاíjQال�شركةل�شروطjóbتÑLƒÃºهاتعلي≥اCواfEهاAالÎاNي¢üاCوال�شهاOاتاCوالتüشاíjQ
اCواملƒاaقاäاPEا�aشلâال�شركة‘الaƒاAوا’لتõاΩبتل∂ال�شروط.
 ١٢ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺪوث أﻋﻄﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وا¸ﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

قد يتوق∞ ت�شغيل بع�س الآلت الأ�شا�شية التي تعتمد عليها عمليات ال�شركة الت�شنيعية كالآلت الكهربائية نتيجة حدو çاأعطال غري متوقعة ,اأو القيام باأعمال
�شيانة دورية لها ,اأو وقو´ ظرو ±قاهرة كاحلرائ≥ وتعطل الأجهزة .فعلى �شبيل املãال قد تواج¬ ال�شركة يف امل�شتقبل تعطل مل�شانعها اأو انخفا�س الطاقة النتاجية
لل�شركةلÎØاfIOóäتيéةلتع√ògπ£ا’ä’BاCولعƒاπeاNCرNiاLQةعøالùشي£ر‡,Iا…ODƒjóbاEل≈عQóbΩóتهاعل≈›ابهةال†شرQالناºLعøا’fخØا¢V
يف قدرتها النتاجية املخططة لها نتيجة لذل∂ اأو الخالل بالتزامات العمالء وعدم “كنها من ت�شنيع الكميات املطلوبة والذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على اأعمالها
ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹.
 ١٣ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮء ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأﺧﻄﺎﺋﻬﻢ

ل ت�شتطيع ال�شركة اأن ت�شمن عدم حدو çحالت �شوء �شلو∑ من قبل موظفيها خالل قيامهم بعملهم وذل∂ مãل الغ�س والأخطاء املتعمدة والإخفاق يف توKي≥
كا ±لتفادي الأخطاء
املعامالت ب�شورة كمة وعدم احل�شول على التفوي�شات الداخلية املطلوبة .كما ل Áكن اأن ت�شمن ال�شركة باأن التدريب املعطى للموظفني m
غري املتعمدة من قبلهم .وبالتا‹ ,رÃا ينت èعن �شوء �شلو∑ املوظ∞ اأو خطاأ√ خمالفة الأنظمة املعتمدة من قبل ال�شركة ,اأو تطبي≥ عقوبات نظامية ,اأو –ميل
ال�شركةùeشDƒوليةeاليةو/اCوالتاSÒKCشلÑي kابùشمعةال�شركة’.تùشت£ي™ال�شركةا¿Cت†شمøاS¿CشSAƒشل∑ƒاملÚØXƒاCوا£NCاFهºلøت…ODƒاEل≈ا’VEشراQب�شgƒLπµر…
بو�شعها املا‹ اأو نتائ èعملياتها.
 ١٤ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

�jش πµqامل¿ƒØXƒالرFيùشي¿ƒعنüشر kااSCشاSشي kا‘‚اìاCعما∫ال�شركةوبالتا‹S,ش±ƒترت‚§ÑاMاäال�شركةوت£لعاتهااملùشتقÑليةاEل≈óMكÒÑبقIQóال�شركة
عل≈تXƒي∞املÚØXƒاملتميøjõوا’MتØا®بهøµÁ’.ºلل�شركةا¿Cتq Dƒكóعل≈QóbتهاباéjEاOبgDƒeA’óلøe…C’ÚاملÚØXƒالرFيùشي‘ÚالâbƒاملOóëاCوا¿C
ŒتÜòو–تgDƒeÚØXƒÃßØلÚعنeóاتن�شاCا◊اLةاEليه.º
با’VEشاaةاEل≈Pل∂g,نال∂eناùaشةعالية‘الùش¥ƒعل≈اSشتق£اÜاملÚØXƒاملgDƒلÚالjøjòتمتع¿ƒباIÈÿامل£لƒبة¶fر kالق qلةا’aCراOاملgDƒل.Úوبالتا‹ób
تتاKCرال�شركةSشلÑي kااPEاùNشرeóNäاTäشخ¢üاCواCكøeÌا’Cع†شاAالرFيùشيM‘Úا∫j⁄تºتTÒaƒشخ¢üبن¢ùØالØµا,IAا’eCرالS…òشي…ODƒاEل≈تاKCراCعما∫
q
Cعمالهاوت£لعاتهااملùشتقÑليةووVشعهااملا‹وfتاèFعملياتها.وóbت†ش£رال�شركةعل≈تقQËóوات ÖاCعل≈و‡يõا äاVEشاaية
ال�شركةSشلk Ñاوعل≈aر‚¢Uا ìا
من اأجل املëافظة على العنا�شر املتمر�شة واملوؤهلة لكي ت�شمن ا�شتمرارية بقاء موظفيها وا�شتقطاب كوادر جديدة ذات موؤهالت منا�شبة الأمر الذي �شيزيد من
üeشا∞jQال�شركةوبالتا‹التاSÒKCشلk Ñاعل≈اQCباìال�شركة.
 ١٥ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻌﻮدة

بنا Akعل≈تعليماäوRاIQالعمπوالتنميةا’Lتماعية‘تنØي¶fòاΩالùشعÖéj,IOƒا¿Cتخ†ش™ال�شركةلنùشÑةSشعeIOƒقóاgQا %25يف قطا´ ال�شناعة والتجارة كي
ت�شن∞ �شمن النطاق الأخ�شر .ن�شبة ال�شعودة يف ال�شركة )%19^89كمابتا�fïjQشرIا’UEشóا(QوV»gشمøالن£ا¥ا’†NشراملتSƒش§اeCابالنùشÑةللعا2015Ωم
والعام 2014م فقد بلغ âن�شبة ال�شعودة يف ال�شركة  %27و  %24على التوا‹ ,ول يوجد اأي �شمانات على –قي≥ ال�شركة عن ن�شب ال�شعودة اأو رفعها اأو املëافظة
عليها كما قد توؤدي زيادة عدد املوظفني الأجانب اأو عدم قدرة ال�شركة على تطبي≥ متطلبات ال�شعودة اإلى تعر�س ال�شركة لعدد من العقوبات اأو دفع ر�شوم كبرية
والذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على اأعمالها ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹.
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 ١٦ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

اتخeƒµMäòةاململµةتóابÒواLEراAاäلتن¶يºتXƒي∞العما∫ÒZالùشعÚjOƒوaق kالن¶اΩالعمπوا¶fCمةا’bEاeةوالت»تùشع≈ÓNøeلهااEل≈اتخاPاLEراAاä
Vشóال�شركاäواملÚØXƒا’LCاÖfالj’øjòعمل¿ƒلUióشاÖMالعمπالØµj…òله ºاCوjق¿ƒeƒباCعما∫’تت£اب≥™eاملùشم≈الXƒي»Øوaق kالر ¢üNاbEاeاته.º
كما بتاري ïن�شرة الإ�شدار ,جميع املوظفني غري ال�شعوديني العاملني لد iال�شركة هم على كفالة ال�شركة ويقومون باأعمال تتطاب≥ مع امل�شميات الوظيفية لهم
وفقا لرخ�س اإقاماتهم� ,شو ±تتاأKر اأعمال ال�شركة وو�شعها املا‹ ونتائجها الت�شغيلية ب�شكل �شلبي اإذا  ⁄تتمكن من املëافظة على كوادرها من العمالة الأجنبية
املوؤهلني اأو اإيجاد بدلء لهم يتمتعون بذات امل�شتو iمن اخلÈات واملهارات اأو تغيري �شيا�شات ال�شتقدام )�شواء الأجور اأو �شاعات العمل( يف دولة الهند اأو باك�شتان
اأو الفلبني اأو اأي من الدول الرئي�شية التي تعتمد ال�شركة عليها ل�شتقدام العمالة غري ال�شعودية املدربة منها وعدم مقدرتها على توظي∞ بدلء لهم يتمتعون بذات
املùشتøeiƒاIÈÿواملهاIQا’OEاjQةو‘Mا∫عIQóbΩóال�شركةùeشتقÓk Ñعل≈ا’لتõاΩباLEراAاäتن¶يºتXƒي∞العما∫ÒZالùشعùeÚjOƒشتقùa,Ók ÑشيÎتÖ
ذل∂ على فر�س غرامات من وزارة العمل والتنمية الجتماعية قد ت�شل اإلى ) (100^000مائة األ∞ ريال عن كل موظ∞ يعمل بطريقة غري نظامية .اإن تغرË
ال�شركة اأو فر�س عقوبات عليها يف حال عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات املطبقة بهذا اخل�شو�س �شو ±يوؤKر �شلبي oا على ن�شاطها ونتائ èاأعمالها .وليوجد لدi
ال�شركة تركز عا‹ ÷ن�شية واحدة من العمالة ,كما هو مو�ش íيف ا÷دول اأدنا√ ن�شب توزيع جن�شيات موظفي ال�شركة وعمالها خالل الأعوام 2014م و 2015م
والفرتة املنتهية يف � 30شبتم2016 Èم:
 2014م

 2015م

الت�صع ا�صهر الول≈  2016/م

العمالة
باك�شتان

%23

%24

%28

ال�شعودية

%24

%27

%18

م�شر

%8

%8

%10

بنغالدي�س

%4

%4

%3

الهند

%26

%19

%19

اليمن

%4

%4

%4

الفلبني

%10

%5

%4

نيبال

%7

%7

%10

�شوريا

%5

%2

%4

وùMشÖا’¶fCمةاملعم∫ƒبها‘اململµةRƒéj’,ل¨ÒالùشعÚjOƒا’QتÑاطبعمOπو¿ا◊üش∫ƒعل≈تراNي¢üوتüشاíjQالعمπالن¶اeية.وjóbعتم‚óاìال�شركة
بدرجة عالية على بقاء املوظفني الرئي�شيني غري ال�شعوديني يف اململكة العربية ال�شعودية .ول تتوافر �شمانات Ãوافقة ا÷هات النظامية املعنية باإ�شدار ت�شاريí
العمπامل£لƒبةمل»ØXƒال�شركةÒZøeالùشع ÚjOƒاCوباEعاgójóŒIOالióاfتهاóeAتها.وøeاملم øµا†jCش kاbياΩالùشل£اäاملùشƒÄلة‘اململµةبت¨يÒا’¶fCمة
والùشياSشاäاملعم∫ƒبهاوaرb¢VيTøeOƒشاfCهاا¿CتUøeójõشعƒبةüMشÒZ∫ƒالùشعÚjOƒعل≈تüشاíjQالعمπامل£لƒبة‡.اjóbنتèعPøل∂jRا‘IOا’QƒL
MيSåشي�شPπµل∂عÑاCاVشاaياعل≈ال�شركةو…ODƒjال≈ا’fخØا‘¢VاQباMها.وa…ODƒjóbقóا¿ال�شركةeóÿاäوا óMاCو اCك øeÌاCع†شا AاOEاQتهاالعليا اCو
اأق�شامها واإداراتها اإلى اإعاقة تطبي≥ ا�شرتاتيجية عملها ,وهذا �شيكون ل¬ تاأKري �شلبي على اأعمالها وو�شعها املا‹ ونتائ èعملياتها.
 ١٧ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

قد –تا êال�شركة اإلى اإيجاد م�شادر “ويل جديدة عن طري≥ القرتا�س واأن تقوم بتقلي�س م�شتو iالنمو لديها اأو تخفي�س قيمة اأ�شولها .وقد يتبني اأن اأيجاد
م�شادر “ويل عن طري≥ القرو�س اأو زيادة راأ�س املال ,يف حال توفر ذل∂ ,ل تخدم م�شال íال�شركة ول تتماTشى مع خططها .ويف حالة التمويل عن طري≥ زيادة
Qا¢SCاملا∫P…ODƒjóbل∂اEل≈تقليùf¢üشÑةeلµيةاملùشاgم‘Úال�شركة.واPEا⁄تتمøµال�شركةøeا◊üش∫ƒعل≈Qا¢SCاملا∫الµا‘S,شيP…ODƒل∂اEل≈تاKCر�fشاط
ال�شركة ونتائ èاأعمالها ومركزها املا‹ ي�شكل �شلبي.
 ١٨ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ

ل “تل∂ ال�شركة اأ�شطول نقل خا�س بها لنقل منتجاتها اإلى العمالء ,وبالتا‹ يتم اإ�شناد هذ√ املهمة اإلى Tشركات نقل متخ�ش�شة .اإن اأي تعديل اأو تغيري يف اأنظمة
النقπوا’TشÎاطاäالن¶اeيةاملÑ£قةلنقeπنتéاäال�شركةSشيKDƒرعل≈Qóbتها‘تeójQƒنتéاتهااEل≈ا’SCشƒا¥والعم‡AÓاSشي¿ƒµل¬اKCرSشل»Ñعل≈fتاéFها
وعملياتها وتوقعاتها امل�شتقبلية ومركزها املا‹ .ت�شمل اأ�شعار منتجات ال�شركة تكلفة ال�شëن والنقل كما اأن ال�شركة تقوم ب�شداد م�شاري∞ ال�شëن مباTشرة ملقدمي
خدمات النقل ,اإل اأن¬ اإذا كان هنا∑ اأي خلل يف عملية النقل بعد بيع املنتجات ف�شيوؤدي اإلى زيادة يف تكلفة النقل من قبل ناقلني بدلء ,فاإن ال�شركة ل تكون
bاIQOعل≈تعSπjóشعراملنتéاäواMتùشاÜالتµلØةا’VEشاaيةVشمøاSCشعاQاملنتéاäوjنتèعPøل∂اfخØاg¢Vا¢�eالرب,íا’eCرالS…òشيKDƒرSشلk Ñاعل≈اQCباMها
وعملياتها وتوقعاتها امل�شتقبلية ومركزها املا‹.
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 ١٩ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

تواج¬ ال�شركة خماطر ال�شيولة عندما تعجز عن توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية ومطلوباتها يف الوق âاملëدد من جراء عدم توفر ال�شيولة ,ول
ت†شمøال�شركةعΩóو´ƒbاjCةاóMCاçطاFQةاCوØeاÄLةóbتت£لSÖشيƒلةjQƒaة‡,اSشيKDƒرSشلÑاعل≈ا’OCاAالت�ش¨يل»لل�شركةوعل≈وVشعهااملا‹.
 ٢٠ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻼء

اعتمدت ال�شركة على بيع ما ن�شبت¬  %33 ,%36و  %33من اإجما‹ مبيعات ال�شركة اإلى ع�شرة ) (10عمالء رئي�شيني لل�شركة خالل عام 2014م و 2015م والت�شعة
اأTشهر الأولى من عام 2016م على التوا‹ .اإن اأي انخفا�س يف الطلب من هوؤلء العمالء الرئي�شيني لل�شركة �شيوؤدي اإلى انخفا�س يف املبيعات والأرباح وتذبذب
واfخØاU¢Vشا‘ا’QCبا‡,ìاSشي¿ƒµل¬تاSÒKCشل»ÑوgƒLر…عل≈وVش™ال�شركةاملùشتقÑل»وfتاéFهااملاليةوتbƒعاتهاووVشعهااملا‹واSCشعاQاSCشهمها.
كماا¬fCلي¢ùلióال�شركةعقOƒطjƒلةا’™eπLCالعم,AÓوبالتا‹aا¿Eعøµ“Ωóال�شركةبرب§عمFÓهابعbÓاäطjƒلةا’jób,πLCعرVشها£ÿراملناùaشة™e
TشركاäاNCر‡iاKDƒjرSشلk Ñاعل≈وVش™ال�شركةاملا‹.
 ٢١ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮردﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

اعتمدت ال�شركة يف الأغلب على ال�شركة ال�شعودية للëديد وال�شلب كمورد رئي�شي للëديد ل�شناعة الأرف∞ ,وTشركة القا�شي )تركيا( كمورد رئي�شي لقطع غيار
الãالجات ,وTشركة البابطني لل�شناعات الهند�شية كمورد للÈادات خالل الأعوام 2014م2015 ,م والت�شعة اأTشهر الأولى من عام 2016م كما هو مو�ش íيف ا÷دول
التا‹:
2014

2015

الت�صع ا�صهر الول≈ 2016

ن�شبة ال�شركة ال�شعودية للëديد وال�شلب كمورد رئي�شي للëديد

%73

%53

%80

ن�شبة Tشركة القا�شي )تركيا( كمورد لقطع غيار الãالجات

%50

%48

%45

ن�شبة Tشركة البابطني لل�شناعات الهند�شية كمورد للÈادات

%45

%56

%36

و‘MالةóMو çاN…Cل πاCوع π£اCواfق£ا´Øeا‘ÅLعمƒ£Nπط اfEتاêتل∂ال�شركاäامل ,IOQƒاCو‘Mالة اjEقا ±اA’DƒgóMCاملøjOQƒالرFيùشيÚعbÓت¬™e
ال�شركة فاإن ذل∂ التاأKري ب�شورة �شلبية على اإنتا êال�شركة حي åاأن ال�شركة ل ت�شمن اأن¬ �شيكون Ãقدورها اإيجاد موردين بدلء يف فرتة ق�شرية وبالتا‹ التاأKري
Sشلk Ñاعل≈اCعما∫ال�شركةوتbƒعاتهاوfتاèFعملياتها.
 ٢٢ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ

قام âال�شركة بعمل خم�ش�شات للديون والذمم املدينة املعدومة وامل�شكو∑ يف –�شيلها ب�شكل عام بالإ�شافة اإلى بع�س املخ�ش�شات مقابل اأر�شدة عمالء
øjOóتعتgÈاال�شركةbÒZابلةللتüëشيπوjتºتقjóرgاπÑbøeا’OEا.IQتعمπال�شركةMالي kاعل≈UشياZةSشياSشةIOóلتüøjƒµشüشاäلل¿ƒjóوالºeò
املعدومة اأو امل�شكو∑ يف –�شيلها ,وقد ح�شل âال�شركة على موافقة جمل�س الإدارة لو�شع ال�شيا�شة املëددة واعتمادها.
بلغ âقيمة الذمم املدينة لد iال�شركة  11^717^264ريال 17^034^524 ,ريال ,و 32^984^076ريال لالأعوام 2014م و2015م والت�شعة اأTشهر الأولية من عام
2016م ,حي åتبل≠ ن�شبة اك Èالعمالء لإجما‹ الذمم املدينة  ,%41وتقوم ال�شركة باإجراء مراجعة للذمم املدينة املتجاوزة لفرتات ال�شداد املëددة .حي åاإن عدم
IQóbال�شركةعل≈–üشي√ògπالS¿ƒjóشيKDƒرSشلk Ñاعل≈اCعما∫ال�شركةوfتاèFعملياتها.
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 ٢٣ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ا¡ﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

قام âال�شركة خالل الأعوام 2014م و 2015م باإجراء معامالت مع اأطرا ±ذوي عالقة تت�شمن معامالت “ويلية وŒارية على Tشكل م�شرتيات )حي åتقوم
ال�شركة ب�شراء بع�س احتياجاتها اأو بيع بع�س منتجاتها لأطرا ±ذات عالقة على اأ�ش�س Œارية( ول توجد �شمانات Tشخ�شية يف التعامل مع الأطرا ±ذات العالقة,
و“ âهذ√ املعامالت على اأ�ش�س Œارية وÃوافقة جمل�س الإدارة ,ول ت�شمن ال�شركة ا�شتمرارية هذ√ التفاقيات واملعامالت ,حي åقد ل يواف≥ جمل�س اإدارة ال�شركة
عل≈√ògπãeójóŒالتعا,äÓeاCو’ƒjا≥aال£رP±والعbÓةعل≈ójóŒتل∂التعا,äÓeو≥aال�شروطالت»–gOóاال�شركة‡اSشيعر¢Vال�شركةاEل≈اطر
عΩóاéjEاOبπjóلتل∂التعاäÓeب�شSπµشر™jوبن¢ùØال�شروطوeƒgاSشيKDƒرSشلk Ñاعل≈اCعما∫ال�شركةواOCاFهااملا‹والت�ش¨يل»,و’SشيماواfCهاتعتمóعل≈تل∂
التفاقيات يف ت�شيري اأعمالها.
ويو�ش íا÷دول التا‹ اجما‹ قيمة التعامالت مع الطرا ±ذات العالقة خالل الأعوام 2014م و2015م
اإجما‹ التعامالت املدينة
عام 2014
عام 2015

اإجما‹ التعامالت الداFنة

3^608^303

2^051^249

16^105^193

13^554^043

امل�شدر :القوائم املالية املراجعة لل�شركة لالأعوام 2014م و 2015م

 ٢٤ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

تعتمد ال�شركة على اأنظمة تقنية املعلومات لدعم عملياتها ,اإل اأنها قد تتعر�س ملخاطر تعطلها ,وي�شمل ذل∂ ف�شل النظام اأو عدم قدرة اأنظمة احلمالية للفريو�شات
عبى مو÷هة عمليات الخرتاق اأو الأخطاء الب�شرية اأو الكوار çالطبيعية اأو احلرائ≥ اأو اأخطاء الت�شال اأو عدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�شغيل هذ√ الأنظمة
واOEاQتها.و‘Mا∫óMوçعS,π£شتتاKCراjEراOاäال�شركةب�شSπµشل»ÑوgƒLر…ولøتتمøµال�شركةøeاUEشóاQتقاjQرgااملاليةالóوjQة‘التbƒيâاملناSش‡Öا
يعر�شها للم�شاءلة والعقوبة وبالتا‹ التاأKري على ن�شاطها ونتائجها الت�شغيلية.
 ٢٥ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﻓﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ

اCبرâeال�شركةعk OóاøeالعقOƒوا’تØاbيا™eäالعøeójóا÷هاäوaق kاملاتØرVش¬اMتياLا äاCعمالهاeóNøeاäوت�شم√ògπا÷هاäاملøjOQƒوeق»eó
اخلدمات واملقاولني وعلي¬ تتعر�س ال�شركة خلطر عدم قدرة ا÷هة املتعاقدة معها اأو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية .وعند اإخالل هذ√ ا÷هات
بالتزاماتها لأي �شبب من الأ�شباب Ãا يف ذل∂ اأن يكون نتيجة اإفال�شها اأو عدم مالءتها املالية اأو تعطل عملياتها� .شت�شب íاملخاطر التي تن�شاأ عن التعامل مع هذ√
ا÷هاäاCكXπX‘IóMÌرو±الùش¥ƒالüشعÑةالت»aójõjيهااMتما’äعΩóالaƒاAبا’لتõاeاäالتعاjóbةاŒا√ال�شركة.
كما ل Áكن التاأكيد باأن تل∂ الأطرا� ±شو ±تكون على م�شتو iتطلعات ال�شركة ,ويف حال عدم قدرة ال�شركة اأو الأطرا ±املتعاقدة معها على اللتزام ببنود تل∂
العق OƒاCو‘Mا∫و ´ƒbاe…CناRعاùeäشتقÑلية اCو†bشاjاùNشاIQال�شركةلتل∂املناRعاaäاP¿Eل∂SشيKDƒرSشلk Ñاعل≈eركgõااملا‹وتaóقاتهاالنقjóةوfتاéFها
الت�شغيلية اأو تطلعاتها امل�شتقبلية.
 ٢٦ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ

اإن ظهور اأي عيوب يف الت�شميم اأو الت�شنيع يف منتجات ال�شركة من Tشاأن¬ التاأKري على مبيعات ال�شركة وو�شعها التناف�شي واأ�شعار منتجاتها ,وبالتا‹ �شيوؤدي اإلى
اLCراAاCعما∫اUEشMÓاäو–مπال�شركةتµالي∞اVEشاaيةبا’VEشاaةاEل≈تعπ£اCعمالها‘§NاfEتاLيةاملنتèال…òاMتiƒعل≈عيÜƒتüشنيعية,وتgóÑµاùNشاFر
تKDƒربóوgQاعل≈اCعما∫ال�شركةSشلk Ñاوعل≈fتاèFعملياتهاووVشعهااملا‹وتbƒعاتهااملùشتقÑلية.
 ٢٧ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت وا¡ﻧﻈﻤﺔ

تعتمد ال�شركة على �شناعة بع�س منتجاتها من م�شانعها اخلا�شة وا�شترياد منتجاتها الأخر iمن موردين دوليني .اإن ال�شركة م�شوؤولة عن اأي عيوب يف منتجاتها
عم Ókبا’¶fCمةاملÑ£قةوeت£لÑاäوRاIQالتéاIQوا’Sشتãما‡,QاSشj±ƒعرVشهامل£الÑاäواLEراAا¶fäاeيةتتعل≥ب†شما¿IOƒLاملنتéاäوSشeÓتها.
óbتتعر¢Vال�شركةلóعاو…aيماjتعل≥بIOƒéاملنتéاäوVشماfهاو£eابقتها÷مي™املƒاUشØاäوا’¶fCمة.وóbتùشت¨ر√òg¥الóعاو…واLEراAاتهاوbت kاطÓk jƒ
و–مل ال�شركة نفقات تقا�شي كبرية .كما �شو ±يوؤKر اأي ت�شريب اأو ت�شهري متعل≥ بتل∂ الدعاوي اأو نتائجها على �شمعة ال�شركة وKقة العمالء يف منتجاتها ,و�شو±
óM…ODƒjوçا√ògøe…CاملخاطراEل≈التاSÒKCشلk ÑاوبüشgƒLIQƒرjةعل≈�fشاطال�شركةوfتاèFعملياتهاووVشعهااملا‹.
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 ٢٨ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

óëjóbعIQóbΩóال�شركة‘ا◊üش∫ƒعل≈ال¨£اAالتاeCين»الµا‘IQóbøeال�شركةعل≈‡اSQشةعملهابال�شπµامل£ل‡.ÜƒاSشيKDƒرعل≈اCعما∫ال�شركة.كما
اأن¬ من املمكن اأن تتعر�س ال�شركة اأو اأعمالها اأو م�شانعها للعديد من احلواد çالتي تخر êعن �شيطرتها والتي Áكن اأن توؤKر على �شري اأعمالها .ومن �شمن هذ√
ا◊ƒاçOالت»øµÁا¿Cتل≥ëبهاعل≈SشÑيπاملãا∫’ا◊üشرƒMاçOا◊ر≥jوالƒµاçQالÑ£يعيةالت»øµÁا¿Cتتعر¢Vلهاال�شركةاCواk jCاeøeراaقها.ا¿Eتعلي≥
وت∞bƒا’Cعما∫‘üeشا™fال�شركة¶fر kاله√òا◊ƒا†a,çOش ÓkعøالنØقاäالراe¢SCاليةال£اFQةوتµالي∞ا’UEشìÓواEعاIOالÑناAوالتاgCيπالت»óbتتgóÑµا
ال�شركة’UEشìÓواEعاIOتاgCيüeπشا™fال�شركةاCواملرا≥aاملت†شرIQاEل≈eاكاâfعلي¬,وبالتا‹aا¿Eو√ògπãe´ƒbا◊ƒاTøeçOشاfCهاالتاSÒKCشلk Ñاعل≈�fشاط
ال�شركة ونتائ èعملياتها وو�شعها املا‹.
“ل∂ال�شركةبƒليüشاäلتاÚeCاملÚØXƒواملركÑاäو’“ل∂ا…CبƒليüشاäلتاÚeCاملمتلµا.äو‘Mا∫⁄تùشت™£ال�شركةا◊üش∫ƒعل≈اتØاbياäباµMCاΩوTشروط
ذات منفعة لل�شركة �شيكون لذل∂ الأKر ال�شلبي على اأعمال ال�شركة وطاقتها الإنتاجية ومن املمكن اأن تن�شاأ حالت تتجاوز فيها قيمة املطالبة قيمة التاأمني الذي
�شت�ëشل علي¬ ال�شركة اأو اأن يتم رف�س قيمة مطالبة التعوي�س املقدمة من قبل ال�شركة ل�شركة التاأمني ذات العالقة اأو اأن تطول فرتة املطالبة والتعوي�س والبتا‹
التاSÒKCشلk ÑاوبüشgƒLIQƒرjةعل≈�fشاطال�شركةوfتاèFعملياتهاووVشعهااملا‹.
 ٢٩ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻗﻒ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اSشتØاäOال�شركةتاjQخي kاøeا◊ƒاõaالت»تقeóهاا◊eƒµةللمùشتãمرøeøjاOπLCعºالتüشني™‘اململµة,وOعºالÑنيةالتëتيةوتÒaƒا’QCاVش»وال£اbةوامليا√
باSCشعا†ØQشة‘امل¿óالüشناعية,وكا¿له√òا◊ƒاOõaوgQا‚‘Ωاìامل�شا™jQالت»òØfتهاال�شركةوSشي…ODƒا…Cو∞bاCوتعلي≥اCوتخØي†¢له√òا◊ƒاõaاEل≈
تاأKري �شلبي على اأعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�شتقبلية وو�شعها املا‹ ونتائ èعملياتها.
 ٣٠ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻔﺔ ﺑﺎ¡ﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

تتطلب اأعمال ال�شركة اللتزام بالت�شريعات والأنظمة والتعليمات البيئية املطبقة يف اململكة والتي تنظم عدة جوانب منها املعايري البيئية وال�شëة املهنية و�شالمة
املن�شاآت ال�شناعية والعاملني فيها .وÁكن اأن ينت èعن م�شنع ال�شركة عدد من مواد النفايات واملواد امللوKة املنبعãة التي Áكن اأن توؤدي –يف حال  ⁄يتم ال�شيطرة
عليهاواOEاQتهاب�شUπµشëيíاCو‘Mا∫تoركOøeâو¿عêÓاCواOEاSIQشليمةاEل≈£NرتلüeçƒشاQOامليا√والتاÒKCعل≈ƒfعيةالهƒا‡AاSشينتèعن¬VشرQبالÑيÄة
و�شëة الإن�شان.
اإن عدم اللتزام والمتãال الكامل بالت�شريعات والأنظمة البيئية �شيوؤدي اإلى اإغالق املن�شاآت ال�شناعية التابعة لل�شركة كما �شو ±يعر�س ال�شركة اإلى خمالفات اأو
ZراeاäاCوعقƒباóbäتØرVشهاا÷هاäالرbابيةعليهاوالت»SشتKDƒرSشلk Ñاعل≈عملياتهابëيƒ‰øeó–åاjEراOاتهااCوتعلي≥عملهااCوترNيüشهاوSشKDƒj±ƒر
Pل∂عل≈eقQóتهاعل≈õeاولةاCعمالهاوبالتا‹التاSÒKCشلk Ñاعل≈fتاëFهااملاليةوQبëيتها.
 ٣١ - ١ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

تعتمد قدرة ال�شركة يف ت�شوي≥ منتجاتها وتطوير اأعمالها على ا�شتخدام ا�شمها وTشعارها وعالمتها التجارية ,وقد قام âال�شركة بت�شجيل عالمتها التجارية لدi
ا÷هات املخت�شة برقم ت�شجيل ) .(142810154اإن اأي انتها∑ حلقوق امللكية الفكرية اأو ال�شتخدام غري امل�شرو´ للعالمات اخلا�شة بال�شركة �شيوؤدي اإلى اإقامة
Oعاوiو£eالÑا†bäشاFية اeCاΩاملëاكºاملختüشة◊ماjة√ògا◊ق.¥ƒا’eCرالj…òت£لÖوbت kاطÓk jƒوتµلØة†a,ش Ókعøا÷هóاملòÑو∫πÑbøeا’OEا‘IQ
eتابعتها .ا¿EعIQóbΩóال�شركةعل≈eن™اfتها∑MقbƒهابهòااüÿشS¢UƒشيKDƒرSشلk Ñاعل≈عeÓتهاالتéاjQةوSشéj¥ƒع‡πاSQشةعملها اCكÌتµلØةوبالتا‹
يوؤKر على نتائ èال�شركة.
 ٣٢ - ١ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

jعتم óاOCاAال�شركة‘املùشتقπÑعل≈التنØيòالØعا∫ §£ÿاCعمالهاواSشÎاتيéياgƒ‰äاالت»ت�شمπتüشني™eنتéاIójóLäوتSƒشي™bاعIóاملنتéاäالت»
تüشنعهاال�شركةبÑناAوŒهيõوتjƒ£رƒ£Nطا’fتا .êا ¿EاØNEا¥ال�شركة‘تنØي§£NòالعمπواSشÎاتيéياäالنمƒوبناƒ£NAطا’fتاêالeRÓةعل≈النƒë
املºFÓاCواùfشëاÜاCواgEما∫ال�شركاäامل�شرaةعل≈�eشا™jQالتSƒش™SشKDƒj±ƒرSشلk Ñاعل≈اCعما∫ال�شركةوتbƒعاتهاوfتاèFعملياتهاوeركgõااملا‹.
اإن قدرة ال�شركة على التو�شع يف اأعمالها يف امل�شتقبل تعتمد على قدرتها يف موا�شلة تنفيذ و–�شني نظم املعلومات الت�شغيلية والإدارية بكفاءة ويف الوق âاملنا�شب
وكذل∂ قدرتها على زيادة قوتها العاملة وتدريبها و–فيزها واإدراتها .كما تعتمد قدرة ال�شركة على التو�شع يف اأعمالها على موافقة ا÷هات التنظيمية على زيادة
الطاقة الإنتاجية املرخ�س لها.
ول ت�شمن ال�شركة باأن املوظفني الذين تعينهم ال�شركة اأو اأن النظم والإجراءات التي تعتمدها �شتكون كافية لدعم النمو والتو�شع امل�شتقبلي .اإن اأي اإخفاق لل�شركة
�شو ±يوؤدي اإلى زيادة التكالي∞ ع Èاإعادة تعيني موظفني جدد على كفاءة ودراية واإعادة تعيني م�شت�شارين جدد واإعادة تعيني م�شت�شارين جدد واإعادة اإعداد
الQóاSشاäللUƒش ∫ƒاEل≈§£NبjóلةللتSƒش™واBلية اOEاQتها‡ا …ODƒjاEل≈اfخØا¢Vالربëية .اVEشاaة اEل≈Pل∂a,ا ¿Eا§£N…CتSƒش™‘ا’Cعما∫تعتΩõال�شركة
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تنØيgòا‘املùشتقSπÑش±ƒتخ†ش™للتµالي∞املقIQóوóLو∫التنØيòالeõن»املOóëلها,و–óbتاêال�شركة اEل≈“ πjƒاVEشا‘ ’‚Eا Rا§£N…CتSƒش™,واPEا⁄
تتمøµال�شركةøeتنØي§£NòالتSƒش™وaق kاللóéو∫الeõن»املOóëلهاùa,شP…ODƒj±ƒل∂اEل≈ع–Ωóقي≥الØاIóFا’bتüشاjOةاملرeIƒLنهاطيلةIÎaالتا,ÒNC
‡اSشيKDƒرعل≈الVƒش™التناùaش»لل�شركة,وبالتا‹التاSÒKCشلÑاعل≈ا’OCاAالت�ش¨يل»لل�شركةوعل≈وVشعهااملا‹.

 ٢ - ٢ﻣﺨاﻃﺮ ﺫات ﺻﻠﺔ ﺑالﺴوﻕ والﺒﻴﺌﺔ التﺸﺮيﻌﻴﺔ
 ١ - ٢ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺪور ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ

اUCش›Qóل¢ùالQRƒاNDƒeAر kا¶fاójóLΩلل�شركا¶fππëjäاΩال�شركاäا◊ا‹,وØjر¢Vالن¶اΩا÷ójóبع†¢املت£لÑاäالن¶اeيةا÷Iójóالت»jتÖLƒ
على ال�شركة التقيد بها .وقد ي�شتلزم مãل هذا الأمر قيام ال�شركة باتخاذ الإجراءات الالزمة لالمتãال ملãل هذ√ املتطلبات والتي Áكن اأن توؤKر على خطة اأعمالها
اأو ت�شتغرق وق âطويل .كما اأفرد النظام ا÷ديد عقوبات اأTشد �شرامة على خمالفة اأحكام¬ وقواعد√ الإلزامية ,وبالتا‹ فاإن¬ من املمكن اأن تتعر�س ال�شركة اإلى
√ògπãeالعقƒباM‘äا∫عΩóالتõاeهابهاوالS…òشيKDƒرSشلk Ñاعل≈عملياäال�شركةوfتاèFعملياتهاe™e,راعاIاòg¿Cاالن¶اeΩنeíهلةSشنةلل�شركاäوPل∂
من تاري ïنفاذ√ 1437/7/25ه` )املواف≥ (Ω2016/5/2لتعπjóاCوVشاعهاوaق kا’µMCا.¬e
 ٢ - ٢ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

تعمل ال�شركة يف بيئة تناف�شية وتواج¬ مناف�شة قوية ول يوجد �شمان با�شتمرار قدرة ال�شركة على املناف�شة ب�شكل فعال مع ال�شركات الأخر iيف ال�شوق .بالإ�شافة
اإلى ذل∂ ,توؤKر �شيا�شات ت�شعري مناف�شي امل�شركة على اأدائها املا‹ ,عالوة على ذل∂ ,فاإان الزيادة يف العر�س على املنتجات التي ت�شنعها باملقارنة مع الطلب
عليهاSشي…ODƒاEل≈ال†ش¨§Sشلk Ñاعل≈اSCشعاgQا,وبالتا‹التاSÒKCشلk Ñاعل≈اCعما∫ال�شركةوتbƒعاتهااملùشتقÑليةوfتاèFعملياتهاووVشعهااملا‹ب�شπµعا.Ω
تعتمد قدرة ال�شركة التناف�شية على “يز منتجاتها عن املنتجات الأخر iاملعرو�شة يف ال�شوق ,وذل∂ من خالل توفري منتجات عالية ا÷ودة وباأ�شعار معقولة.
ويف حال قام املناف�شني احلاليني اأو املëتملني بتقد Ëمنتجات ذات جودة اأو اأعلى اأو ذات اأ�شعار تناف�شية اأف�شل من تل∂ التي تقدمها ال�شركة فال ت�شمن ال�شركة
ƒeاكÑتهاوتµيØهاب�شSπµشر™e™jاŒاgاäالüشناعةاملتIQƒ£اCوeت£لÑاäالùش¥ƒاملت¨‡IÒاSش¿ƒµj±ƒل¬ا’KCرالùشل»Ñعل≈fتاèFال�شركةاملاليةوQبëيتها.
 ٣ - ٢ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ إﺳﺎءة ا¡ﻣﺎﻧﺔ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎل

تƒا¬Lال�شركةعk OóاøeاملخاطرالناLمةعøاSEشاIAا’eCاfةوالùشرbةوا’Mتيا∫وا’Sشت¨∫ÓالXƒي,»Øو’ت†شمøال�شركة‚اìاللƒاíFالóاNليةالت»تÑ£قها‘
مكافëة هذ√ الت�شرفات والأفعال غري امل�شروعة واملجرمة Ãوجب القانون.
وÁكن اأن يكون ملãل هذ√ الت�شرفات والأفعال غري امل�شروعة والتي قد تتعر�س لها ال�شركة اأو موجوداتها من املواد اخلام اأو املعدات اأو املخزون خماطر كبرية على
عمليات ال�شركة ,واإن ح�شل� âشيكون لها تبعات �شلبية منها تكبد خ�شائر مالية واإحلاق ال�شرر Ãراف≥ ال�شركة اأو بنيتها التëتية الرئي�شية وتعطل عملياتها وتاأخري
ا’fEتاêوا’VCشراØXƒÃQيهاوeقاوليهاوعمFÓهاوباملùشتãمر.øjو’ت†شمøال�شركةبا¿Cاƒ£ÿاäالت»اتخòتهاملµاëaة√ògاملخاطر âë‚óbاCوSشتƒاUشπ
‚اMها.
بالإ�شافة اإلى ذل∂ ,قد تواج¬ ال�شركة ا�شطرابات �شناعية اأو اأعمال من Tشاأنها زيادة التكالي∞ وتعطل عملياتها يف حال �شع âاإلى ت�شديد الإجراءات الأمنية اأو
–éيSºشل∑ƒاملÚØXƒاملتعاøjóbو‘ºgÒZاملƒا™bالت�ش¨يلية,و‘√ògا◊الةóbت†شرالóعاjةاملüشاÑMةبùشمعةال�شركة.كماSشي‡…C’¿ƒµاSش≥ÑتاSÒKCشل»Ñ
على اأعمال ال�شركة وتوقعاتها امل�شتقبلية ونتائ èعملياتها وو�شعها املا‹ و/اأو اأ�شعار اأ�شهمها.
 ٤ - ٢ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ا¿Eا’CوVشا´الùشياSشيةاملتƒتر‘Iال�شر¥ا’CوSش§óbتKDƒرSشلk Ñاعل≈اbتüشاOاململµة,وبالتا‹عل≈IQóbعمAÓال�شركةعل≈ójóŒعbÓتهeºعهاوعQóbΩóتها
عل≈ا◊üش∫ƒعل≈عمOóLAÓوبالتا‹التاSÒKCشلk Ñاعل≈ اjEراOاتهاواQCباMهاوfتاèFعملياتهاTøe.شا√òg¿Cاملخاطر ا¿Cت¿ƒµلها اKCرSشل»Ñعل≈ اSCشƒا¥املا∫
وبالتا‹ �شتوؤدي اإلى تاأKري �شلبي جوهري على �شعر �شهم ال�شركة وخ�شارة امل�شتãمر كامل ,اأو جزء من قيمة ا�شتãمار√.
 ٥ - ٢ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اإن فر�س متطلبات قانونية اأو تنظيمية جديدة من قبل ا÷هات الرقابية والTشرافية ذات العالقة ,مãل ر�شوم مكافëة الإغراق اأو التدابري التعوي�شية ,ح�ش�س
ال�شترياد ,والر�شوم ا÷مركية ,والعقوبات ,واملقاطعة وغريها من التدابري التي اعتمدتها ال�شلطات احلكومية� .شتوؤKر على الو�شع التناف�شي للمنتجات امل�شنعة
من قبل ال�شركة اأو التي –ول دون بيع هذ√ املنتجات يف بع�س البلدان ,والتي �شيكون لها تاأKري �شلبي جوهري على نتائ èوعمليات ال�شركة وتوقعاتهال امل�شتقبلية
ومركزها املا‹.
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 ٦ - ٢ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﺬﺑﺬب ﻧﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة

تتمãل خماطر اأ�شعار �شر ±العمالت على ال�شركة عندما تربطها عالقة Œارية مع اأطرا ±دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند بيع وTشراء الأجهزة
واملعدات وغريها من اللوازم التي –تاجها يف عملياتها اليومية ويف تذبذب قيمة ال�شتãمارات املالية اخلارجية ب�شبب التغري يف �شعر �شر ±العمالت الأجنبية.
وحي åاأن عمليات ال�شركة تتم بالريال ال�شعودي وعمالت اأخر iفاإن ال�شركة معر�شة ملخاطر اأ�شعار �شر ±العمالت الأجنبية واأن اأية تذبذبات كبرية غري متوقعة
‘اSCشعاQالüشرS±ش±ƒتKDƒرSشلk Ñاعل≈ا’OCاAاملا‹لل�شركة.
كما ا¿CاQتØا´تµالي∞التمS,πjƒشيعر¢Vال�شركةلتóÑµتµالي∞“πjƒعالية,ا’eCرالKDƒjób…òرSشلk Ñاعل≈QبëيتهااملùشتقÑليةوQóbتهاعل≈الaƒاAوSشóاO
التزاماتها اŒا√ ا÷هات املمولة.
كما ا¿CاQتØا´تµالي∞التمSπjƒشƒاAالãابتة اCواملت¨)IÒا…Cالتµالي∞الت»تتخSøeòشعرا’Îbاa¢VيمابÚالÑن∑ƒالùشعjOƒة اSCشاSش kا’Mتùشاب¬ اCوeاjعر±
ب"�شايبور" ) (SIBORاأو �شعر القرتا�س فيما بني البنو∑ يف لندن اأو ما يعر ±ب"ليبور" ) (LIBORالتي ت�شت ≥ëللجهات املمولة لل�شركة �شو ±يوؤدي اإلى
jRاIOتµلØةالتمπjƒال–…òتا¬Lال�شركة‘“πjƒاCعمالها‡,اKDƒjرSشلk Ñاعل≈eعQä’óبëيتهاوfتاéFهااملالية.
 ٧ - ٢ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

تعتمUóشناعةeنتéاäال�شركةعل≈eنتéاäال£اbةM,يåتعتمóعملياäال�شركةعل≈املاAوالµهربا,Aوت�شπµتµالي∞eنتéاäال£اbةk AõLاكk ÒÑاøeتµلØة
ا’fتا.êكماóbاUCش›Qóل¢ùالQRƒاbAراk Qابتا1437/03/17ïjQه` )املواف≥ 2015/12/28م( يق�شي برفع اأ�شعار منتجات الطاقة وتعرفة ا�شتهال∑ الكهرباء
وت�شعرية بيع امليا√ يف اململكة ⁄ .يتاأKر هام�س رب íال�شركة بهذ√ الزيادة ولكن اأي زيادة جوهرية اأخر iمتعلقة برفع اأ�شعار منتجات الطاقة يف امل�شتقبل �شتوؤدي اإلى
–مπال�شركةتµاليk ØااVEشاaية‡ياSشي…ODƒاEل≈التاSÒKCشلk Ñاعل≈اCعمالهاوfتاèFعملياتهاوeركgõااملا‹.
 ٨ - ٢ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺤﺪاث أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ

تخ�شع ال�شركة ملخاطر تغيري الأنظمة وال�شيا�شات يف اململكة Ãا فيها الأنظمة وال�شيا�شات التي تتعل≥ بال�شرائب والت�شفيات والواردات وال�شادرات والعمالت
وMماjةالÑيÄةوeعاÒjالعمπوeعاÒjالüشëةوالùشeÓةاملهنية.وت¶πالÑيÄةالتن¶يميةوالقاfƒfية‘اململµة اTπbCشمe’k ƒقاfQةباملناط≥ا’NCرiوبالتا‹aه»
عر�شة للتغريات .لقد بداأت اململكة بتطبي≥ �شيا�شات جديدة مع تطور تل∂ البيئة التنظيمية والقانونية ,وتعتقد ال�شركة باأن اململكة �شت�شتمر يف ذل∂ .فعلى �شبيل
املãال ,قام âوزارة التجارة وال�شتãمار بتطبي≥ قيود ومقايي�س على التجارة وذل∂ حلماية امل�شتهلكني وتنظيم الأ�شواق التجارية وال�شناعيى ب�شكل اأف�شل .وتعد
التكالي∞ املرتبطة بالمتãال لهذ√ الأنظمة واللوائ íعالية .ونتيجة ملا �شب≥ ,فقد يوؤدي ن�شوء اأنظمة ولوائ íم�شتقبلية احتمالية اأو وجود تغريات على الأنظمة واللوائí
ا◊اليةاEل≈jRاIOالنØقاäوüeشروaاQäا¢SCاملا∫والقيOƒعل≈عملياäال�شركةاCوتعليقها.كماjóbع∫óت¨يÒا’¶fCمةواللƒا‘íFاململµةطرjقة‡اSQشةال�شركة
لعملياتها الذي �شيكون ل¬ اأKر �شلبي على توقعات اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹.
 ٩ - ٢ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

“ا¢SQال�شركة�fشاطهاالüشناع»üe∫ÓNøeشاfعها,وaق kاللNÎي¢üالüشناع»�/127)ºbQس( وتاري 1403/04/10 ïه ` مل�شنع العمران للمطاب ïاملعدنية.
وترخي�س رقم �/175س بتاري1414/03/05 ïه` مل�شنع مكيفات الراحة .وترخي�س رقم �/493س بتاري1423/04/02 ïه` مل�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س
والÈاOاÖéj.äعل≈ال�شركةا’لتõاΩبال�شروطوالتعليماäالت»تØرVشهاوRاIQالتéاIQعل≈ال�شركاäالت»üMشلâعل≈تراNيU¢üشناعية,وعل≈املر¢üN
ل¬õÃاولة�fشاطUشناع»التقk QƒaΩóالRƒاIQالتéاIQبعóالAóÑبا�fEشاAاملüشن™’Sشتµما∫الÑياfاäالüشناعية∫ÓNøeتقËóاملعلeƒاäع øاLEما‹التمπjƒ
وال£اbةا’fEتاLيةواملƒاOوا’ä’Bوالعمالةامل£لƒبةليتùشن≈لRƒاIQالتéاIQتقËóالóعºالΩRÓوPل∂ùMشTÖشروطالرüNشة.وRƒéjللRƒاIQاEل¨اAالرüNشة‘
الأحوال التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

عدم اللتزام باملوا�شفات القيا�شية ال�شعودية املعمول بها يف اململكة واإذا  ⁄تتوفر تل∂ املوا�شفات فيتم التن�شي≥ بني �شاحب امل�شرو´ والهيئة العربية
ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س لختيار اأن�شب موا�شفات دولية تفي بالغر�س حلني �شدور موا�شفات �شعودية
عدم اللتزام باتخاذ التدابري الالزمة للمëافظة على البيئة من التلوç
عدم احل�شول على موافقة البلدية املخت�شة والتقيد Ãا ي�شدر من تعليمات يف حالة اإقامة امل�شنع خار êاملدن ال�شناعية املرخ�شة
�شم Tشركاء اآخرين قبل احل�شول على موافقة وزارة التجارة وال�شتãمار
جمع اأموال اأو تغيري يف ملكية الرتخي�س قبل احل�شول على موافقة وزارة التجارة وال�شتãمار
عدم اللتزام Ãا ورد بالقرار الوزاري رقم )1404/902ه`( وتاري1404/03/21 ïه` ال�شادر من وزارة الداخلية "الدفا´ املد "Êب�شاأن تطبي≥
القواعد التنظيمية ملفهوم ال�شالمة والأمن ال�شناعي يف جميع املن�شاآت ال�شناعية
عΩóا’لتõاΩبا◊óا’LE’≈fOCما‹التمπjƒامل£لÜƒملنíالÎاNي¢üالüشناعيةوaق kاللن�شاطالüشناع»
عΩóتقUΩóشاÖMالNÎي¢üب£لfπÑb√ójóŒÖهاjةóeت¬MيjåعتÈالNÎي√òg‘¢üا◊الة’Zي kا
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وعل≈كاaةال�شركاäالüشناعيةاملرüNشةøeوRاIQالتéاIQوا’SشتãماQالتقQóب£لÖتعπjóترNيüشهاتÑع kا’…Cتع‘äÓjóبياfاتهاوeنهاعل≈SشÑيπاملãا∫امللµية
اCوjRاQIOا¢SCاملا∫اCوتعπjóا’Sشºالتéا…QاCوjRاIOعOóعمالةاCوSشƒاgا.واPEا”SشÖëالNÎيøe¢üال�شركةaا¬fEل¿ƒµjøباSشت£اعتهاا’Sشتمرا‡‘QاSQشة
ن�شاطها .و�شيكون لذل∂ تاأKري �شلبي وجوهري على اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها وو�شعها املا‹ وعلى اأ�شعار اأ�شهمها.
 ١٠ - ٢ - ٢ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

تتºعملياäال�شركة‘اململµةوالت»تعتøeÈا’SCشƒا¥الناTشÄةMيåتتƒاLóLمي™‡تلµاäال�شركة.وjت™bƒاj¿CلعπNOÖالنO§Øوk Qاgاk eا‘§£Nاململµة
ا’bتüشاjOةوتjƒ£رgاوPل∂jعتمóعل≈اSشتمراQاململµة‘تÑ£ي≥SشياSشةالتن™jƒلóعùeºشاgماäالق£اعاäا’NCرiعل≈£b±ÓNا´الن‘§Øالناœاملëل»
ا’LEما‹.وبنا Akعل≈Pل∂…ODƒjób,ا…CاfخØا¢VاVEشا‘‘اSCشعاQالن§Øوال¨اRاEل≈تÑاطDƒاCواEعاbةU§£Nشر±اململµةاCوا◊eƒµةاEل≈óMك‡ÒÑاKDƒjرب�شπµ
Sشل»Ñعل≈اbتüشاOاململµةاLEما ’kوعل≈Lمي™املùشتjƒاäا÷FõيةøeاbتüشاgOا.وبالتا‹تاKCرال�شركا£b‘äا´الüشناعةوالتéاIQبهòاا’fخØا¢Vال…òبóو√Q
�شيوؤKر ب�شكل �شلبي وجوهري على اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها وو�شعها املا‹ وعلى اأ�شعار اأ�شهمها.
 ١١ - ٢ - ٢ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﺰﻻزل وا¡ﺣﺪاث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ا¡ﺧﺮى

óbت†شرالƒµاçQالÑ£يعيةاÿاLQةعSøشي£رIال�شركةاEل≈óMكÒÑباملرا≥aا’fEتاLيةلل�شركةوبنيتهاالتëتيةعاk eة.و…ODƒjóbاV…CشرüjQشيeÖرا≥aال�شركة
اأو اأي من جممعاتها الإنتاجية الأ�شا�شية اأو ي�شيب العمال �شواء كان ب�شبب الفي�شانات اأم الزلزل اأم العوا�ش∞ اأم اأي كارKة طبيعية اأخر iاإلى تكبد تكالي∞ كبرية
πÑbøeال�شركةاملتاKCرIوPل∂لتüشëي íاKBاQتل∂الƒµا,çQكماKDƒjرب�شIóعل≈IQóbال�شركةعل≈‡اSQشةعملياتهاوبالتا‹التقليføeπتاéFهاالت�ش¨يلية
امل�شتقبلية .ويف حالة اإ�شرار الكوار çالطبيعية Ãراف≥ ال�شركة .ف�شو ±يكون ذل∂ اأKر �شلبي على توقعات اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹.

 ٣ - ٢المﺨاﻃﺮ المتﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻷﺳﻬﻢ
 ١ - ٣ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ

بعد النتهاء من الكتتاب� ,شيمتل∂ امل�شاهمون البائعون ن�شبة ل تقل عن  %80من راأ�س مال ال�شركة ,وعلي¬ �شيكون Ãقدور امل�شاهمني البائعني التاأKري يف جميع
الأمور والقرارات التي تتطلب موافقة امل�شاهمنيÃ .ا يف ذل∂ انتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة واملوافقة وامل�شادقة على عقود واأن�شطة ال�شركة املهمة والتعديالت
التي قد تطراأ على راأ�س مال ال�شركة وبنود نظامها الأ�شا�شي ,ومن املمكن اأن ي�شتخدم ذل∂ بطريقة قد توؤKر ب�شكل �شلبي وجوهري على توقعات اأعمال ال�شركة
وfتاèFعملياتهاوeركgõااملا‹‡,اSشيKDƒربóوS√Qشلk Ñاعل≈العƒاóFاملتbƒعةللمµتت,ÚÑاCو…ODƒjاEل≈ùNشاIQاملµتتøeAõ÷ÚÑاCولµاπeاSشتãما‘ºgQال�شركة.
 ٢ - ٣ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ

الùش¥ƒاملƒاjRةSƒgشójóL¥ƒعل≈املùشتãمر‘øjتóاو∫,لòل∂aقj’óعر±الøeÒãµاملùشتãمرøjع øاBليةالتóاو∫aي¬‡,اjنعS¢ùµشلk Ñاعل≈ÑZQته‘º
ال�شتãمار يف ال�شركات املدرجة يف هذا ال�شوق وتداولها.
عالوة اإلى ذل∂ فقد يتاأKر �شعر الأ�شهم بعد تاري ïن�شرة الإ�شدار بعدة تقلبات نتيجة لعوامل منها:
 التطورات التنظيمية يف الأ�شواق امل�شتهدفة من قبل ال�شركة حي åيكون لها تاأKري على ال�شركة اأو عمالئها اأو مناف�شيها
 التغريات يف التقديرات املالية من قبل للي الأوراق املاية
 الزيادة اأو النق�شان يف عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو الإدارة العليا اأو املوظفني الأ�شا�شيني
 aقóا¿اóMCالعمAÓالرFيùشيÚاCواCكÌ
 اأداء القت�شاد ال�شعودي والعاملي
 التطورات املهمة يف �شيا�شات اململكة القت�شادية
 التقلبات يف اأ�شواق الأوراق املالية العاملية واملëلية
 الت¨Òا‘äالعƒاπeا’bتüشاjOةوالقاfƒfيةوالتن¶يمية)لي kاوOولي kا(ÒZاملتعلقةباOCاAال�شركةكالركOƒا’bتüشا…Oوaر¢Vعƒا≥Fعل≈
الŒار اأو عدم¬ وفر�س العواقب وغريها من العوامل
كøeÒãالعƒاπeاملÑنية اCع√Óتق™NاSêQشي£رIال�شركة,وا ¿Eا…CتقلÑاSC’ äشعاQا’SCشهfºتيéة√ògالعƒاSπeشتKDƒرSشلk Ñاعل≈fتاèFال�شركةاملاليةوتbƒعاتها
والقرارات ال�شتãمارية للمكتتبني.
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 ٣ - ٣ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮح أﺳﻬﻢ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل.

قد –تا êال�شركة ,من وق âاإلى ّاخر ,اإلى زيادة راأ�س مالها بناء على متطلبات اأعمالها.وتت�شمن بع�س العوامل التي قد تتطلب زيادة ال�شركة لراأ�س مالها ا ّلتي:
)اأ( تو�شع ن�شاطات ال�شركة Ãا يفوق ما تتëمل¬ ميزانيتها) ,ب( فر�س متطلبات اإ�شافية لراأ�س املال نتيجة �شدور اأنظمة ولوائ íجديدة (ê) ,ا�شتنفاذ راأ�س املال
احلا‹ ب�شكل بلي≠ نتيجة وجود خ�شائر ت�شغيلية غري متوقعة .وقد ل تتمكن ال�شركة من زيادة راأ�س مالها يف الوق âالذي –تاج¬ اأو بال�شكل الذي يخدم م�شلëتها
اأو م�شلëة امل�شاهمني احلاليني الأمر الذي �شياأKر �شلبا على توقعات اأعمال ال�شركة ونتائ èعملياتها ومركزها املا‹.
 ٤ - ٣ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ا¡ﺳﻬﻢ

يعتمد توزيع اأرباح الأ�شهم يف امل�شتقبل على عدة عوامل من بينها الو�شع املا‹ والأرباح امل�شتقبلية ,ومتطلبات راأ�س املال ,والحتياطات القابلة للتوزيع يف ال�شركة,
والظرو ±القت�شادية العامة ,واأي عوامل اأخر iذات �شلة يراها جمل�س اإدارة ال�شركة ذات اأهمية من حني اإلى اآخر .وبالتا‹ فاإن ال�شركة ل ت�شمن باأي Tشكل
øeا’TCشµا∫ت™jRƒا…CاQCباùeìشتق.Ók Ñ
 ٥ - ٣ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ا¡ﺳﻬﻢ

الùشعرالùشSC’»bƒشهºال�شركة‘IÎaال£رTDƒe¿ƒµj’óbìشر kاللùشعرالùشSC’»bƒشهºال�شركةبعóا’fتهاøeAال£ر.ìكماSΩƒµj’óbشعرSشهºال�شركةùeشتقر kا
وقد يتعر�س لدرجة كبرية من التذبذب ب�شبب تغيري يف توجهات تداول فيما يتعل≥ بال�شوق املوازية اأو اأ�شهم ال�شركة احلالية ,واإ�شافة لذل∂ قد تنت èمãل هذ√
التذبذبات ب�شبب العديد من العوامل التي ت�شمل دون احل�شر تغيريات يف ظرو ±واŒاهات القطا´ الذي تعمل ب¬ ال�شركة ,وتدهور اأداء ال�شركة وعدم القدرة على
تنØيòا§£ÿاملùشتقÑليةوT∫ƒNOشركاeäناùaشة‘IójóLتقjóراäا’OCاAاملا‹ÈN∫ÓNøeاAولل»ا’CوQا¥املالية.
 ٦ - ٣ - ٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ا¡ﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح

قد يوؤKر بيع عدد كبري من الأ�شهم يف ال�شوق املوازية بعد اكتمال عملية الطرح ,اأو احتمالية حدو çعملية البيع هذ√ ,ب�شورة �شلبية على �شعر الأ�شهم يف ال�شوق.
ويعد اكتمال عملية الطرح بنجاح� ,شو ±يخ�شع امل�شاهمون احلاليوون لفرتة حظر مدتها اKنا ع�شر )T(12شهر kاتóÑاøeCتاïjQتóاو∫ا’SCشه,ºو¶ëjرعليها
خاللها الت�شر ±باأي من الأ�شهم التي Áلكونها يف ال�شركة .وقد يوؤدي بيع امل�شاهمني املوؤ�ش�شني اأو اأي منهم لعدد كبري من الأ�شهم بعد النتهاء من فرتة احلظر
اEل≈التاSÒKCشلk Ñاعل≈اSCشهºال�شركةوبالتا‹اfخØاS¢Vشعرgا‘الùش.¥ƒ
 ٧ - ٣ - ٢اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ت�شπµبع†¢الÑياfاäالƒا�f‘IOQشرIا’UEشóاQبياfاùeäشتقÑلية,ولµنهاليùشVâشماk fاملاSشي¿ƒµعلي¬ا’OCاùeAشتق.ÓÑوتن…ƒ£تل∂الÑياfاäاملùشتقÑليةعل≈
اطرeعلeƒةوeÒZعلeƒةوعƒاπeاNCرóbiتKDƒرعل≈النتاèFالØعليةوبالتا‹عل≈اOCاAال�شركةوا‚EاRاتها,وgنا∑العøeójóالعƒاπeالت»óbتKDƒر‘ا’OCاA
الØعل» اCوا’‚EاRا äاCوالنتاèFالت»–ققهاال�شركةوت …ODƒاEل≈اNتaÓهاب�شπµكÒÑعماكا¿eتbƒعاUشراMة اCوVشمنيا‘الÑياfاäاملòك.IQƒوaيمال–ƒق≥
واóMاCواCك√ògøeÌاملخاطراCوا’ÒZQƒeCاملتيقنةاCوâÑKعbOΩóةاøe…Cا’ÎaاVشاäالت»”ا’عتماOعليهاa,ا¿EالنتاèFالØعليةóbتختل∞ب�شgƒLπµر…
عن تل∂ املو�شëة يف ن�شرة الإ�شدار.
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 .٣الﺸﺮﻛﺔ
 1 - ٣ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ الﺸﺮﻛﺔ وﻣﻠﻜﻴتﻬا
تاأ�ش�شT âشركة العمران لل�شناعة والتجارة {ال�شركة zك�شركة ذات م�شوؤولية دودة Ãوجب ال�شجل التجاري رقم  1010187735ال�شادر بتاري1424/04/18 ïه`
)املواف≥ 2003/06/19م( ومقرها الرئي�شي ,الريا�س ,طري≥ اخلر êالزراعي القد Ëخمر êهي .âوبراأ�س مال يبل≠ KالKة ماليني ومائتني ال∞ )(3^200^000
ريال �شعودي و– âم�شمى "Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية" ,بتاري1428/2/13 ïه` )املواف≥ 2007/05/01م( �شدر القرار الوزاري رقم )/40ق( اخلا�س
بتëويل ال�شركة من Tشركة ذات م�شوؤولية دودة اإلى Tشركة م�شاهمة مقفلة براأ�س مال يبل≠ �شتون مليون ) (60^000^000ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني
)� (6^000^000شهم عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة ) (10ريالت لل�شهم الواحد وتعديل ا�شم ال�شركة لي�شبT íشركة العمران لل�شناعة والتجارة.

 ٢ - ٣ﺭﺅيﺔ الﺸﺮﻛﺔ
امل�شاركة يف دفع عجلة التنمية يف اململكة العربية ال�شعودية وامل�شاهمة يف الأعمال اخلريية والجتماعية والرتفا´ Ãعايري العمل يف قطا´ ال�شناعة وت�شمينها
ØeاgيºاLتماعيةواùfشاfيةIójóLوتقËóكƒاQOوطنيةgDƒeلةعل≈ اCعل≈LQOةللùش¥ƒالùشعjOƒةوالعمπوV≥aشƒاب§بيÄيةùeشتóاeةوالƒع»التاΩملùشƒÄليتنا
الجتماعية.

 ٣ - ٣ﺭﺳالﺔ الﺸﺮﻛﺔ
ت�شعى Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة اأن نكون يف م�شا ±ال�شركات الك iÈالتى تقوم بتوفري حلول رائدة يف جمال ال�شناعة وقادرة على تنفيذ اأ�شخم امل�شاريع
واCكgÌاتعقيk óاوتعمπال�شركةعل≈ ا¿CتeóN¿ƒµاäالعمNAÓاUشةبال�شركةوeي†eIõشاaة اEل≈‡يõاäت�ش¨يπوتاgيπكƒاfQOاالƒطنيةوالتقΩóبالüشناعة
ال�شعودية لتكون لها مكانة تلي≥ بها يف املنطقة.

 ٤ - ٣ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ الﺸﺮﻛﺔ وﺗﻐﻴﺮات ﺭﺃﺱ المال
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ا¡وﻟﻰ:
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بتاري1424/1/6 ïه` )املواف≥ 2003/3/9م( ” توقيع عقد تاأ�شي�س Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية )امل�شمى القد Ëلل�شركة( والذي Ãوجبة
” تاأ�شي�س Tشركة Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية ,حي ” åالتفاق فيما بني ال�شركاء املوؤ�ش�شني )وهم كل من ,مد نا�شر عمران بن عمران,
و مد عمران مد العمران ,ونا�شر مد نا�شر بن عمران ,وعبدالرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران(,
Áتل∂ ال�شيد مد عمران مد العمران موؤ�ش�شة Ãدينة الريا�س با�شم موؤ�ش�شة مد عمران مد العمران التجارية ورقم �شجلها
التجاري � 1010013334شادر من مدينة الريا�س بتاري`g1397/10/13 ïو�fشاطاملSDƒشùشةjتمŒ‘πãاIQا÷ملةوالتFõéة‘ا’KCاç
املكتبي واملنز‹ واملفروTشات وكذل∂ “تل∂ موؤ�ش�شة مد عمران مد العمران التجارية فر´ �شادر من ال�شجل التجاري بالريا�س برقم
 001/010013334ورقم ت�شل�شلي  052468وتاري1404/3/14 ïه` با�شم م�شنع العمران للمطاب ïاملعدنية Ãوجب الرتخي�س ال�شناعي رقم
�/465س وبتاري1412/8/13 ïه`,
دخول كل من )مد نا�شر عمران بن عمران ونا�شر مد نا�شر بن عمران ,وعبدالرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران( بتاريï
1424/1/6ه` )املواف≥ 2003/3/9م( ك�شركاء يف موؤ�ش�شة مد عمران مد العمران التجارية بعد –ويلها ل�شركة ذات م�شوؤولية دودة.
” تقييم �شايف موجودات موؤ�ش�شة مد عمران مد العمران التجارية وفروعها التجارية وال�شناعية Ãبل≠ KالKة ماليني ومائتني ال∞
) (3^200^000ريال �شعودي و” احل�شول على موافقة وزارة التجارة وال�شتãمار )وزارة ال�شناعة يف ذل∂ الوق (âعلى تقييم �شايف
موجودات املوؤ�ش�شة و�شدر القرار الوزاري برقم �/120س وتاري1424/1/26 ïه` .يبل≠ عدد فرو´ ال�شركة اأربعة فرو´ على النëو التا‹:
 م�شنع مكيفات الراحة -:الريا�س –ال�شناعية الãانية
 م�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س -:الريا�س –طري≥ اخلر- êهيâ
 م�شنع العمران لالأرف∞ و اأنظمة التخزين -:الريا�س –طري≥ اخلر- êهيâ
 الق�شم التجاري -:الريا�س –طري≥ اخلر– êهيâ
” –ويل موؤ�ش�شة مد عمران مد العمران التجارية اإلى Tشركة ذات م�شوؤولية دودة با�شم Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية بتاريï
1424/04/18ه` )املواف≥ 2003/06/19م( ” تاأ�شي�س Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية ك�شركة ذات م�شوؤولية دودة براأ�س مال يبل≠ KالKة
ماليني ومائتني ال∞ ) (3^200^000ريال و” �شدور ال�شجل التجاري ل�شركة Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية برقم  1010187735وفقا
لنظام ال�شركات ال�شدار باملر�شوم امللكي الكر Ëرقم )م (6/وبتاري1385/03/22 ïه` وتعديالت¬.

 ” –ديد اأغرا�س Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية على النëو التا‹:
 اإنتا êمطاب ïمعدنية ودواليب مكتبية ,ودواليب مالب�س واأرف∞ متنوعة ووحدة زوايا اأرف∞ معدنية واأ�شر√ معدنية.
 Tشراء و“ل∂ العقارات حل�شاب ال�شركة.
 حدد راأ�س مال Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية ب` KالKة ماليني ومائتني ال∞ ) (3^200^000ريال مق�شم اإلى KالKة اآل ±ومائتني )(3^200
ح�شة عينية ونقدية مت�شاوية القيمة ,وتبل≠ قيمة كل ح�شة األ∞ ) (1^000ريال �شعودي ,ويو�ش íا÷دول هيكل ملكية ال�شركة بنهاية املرحلة
الأولى:
جدول ) (1-3هيكل ملكية �صركة العمرا¿ للمطاب ïاملعدنية بنهاية املرحلة الأول≈:
عدد ا◊�ص�ص
النقدية
400
500
50
50
1^000

ال�صم
مد بن نا�شر بن عمران بن عمران
مد بن عمران بن مد العمران
نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران
عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران
الإجما‹

امل�شدر :ال�شركة

عدد
ا◊�ص�ص العينية
880
1^100
110
110
2^200

اإجما‹
ا◊�ص�ص
1^280
1^600
160
160
3^200

قيمة الوحدة
الواحدة )ريال(
1^000
1^000
1^000
1^000
1^000

الإجما‹
1^280^000
1^600^000
160^000
160^000
3^200^000

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

 قرر Tشركاء Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية )وهم كل من ,مد نا�شر عمران بن عمران ,و مد عمران مد العمران ,ونا�شر مد
نا�شر بن عمران ,وعبدالرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران( ,القرارات التالية:
 بتاري1428/02/13 ïه` )املواف≥ 2007/05/01م( –ولT âشركة العمران للمطاب ïاملعدنية من Tشركة ذات م�شوؤولية دودة اإلى Tشركة
م�شاهمة مقفلة ,وقام âال�شركة بتعديل ا�شمها لي�شبT íشركة العمران لل�شناعة والتجارة.
 ال�شتëواذ بتاري1427/12/23 ïه` )املواف≥ 2007/01/13م( على موؤ�ش�شة م�شنع مكيفات الواحة )الذي تعود ملكيتها ملëمد نا�شر
عمران بن عمران( وامل�شجل بال�شجل التجاري بالريا�س برقم  1010154984وبتاري1427/04/27 ïه` )املواف≥ 2006/05/26م(
Ãالها من حقوق وماعليها من التزامات ,وقد ” تقييم �شايف اأ�شول موؤ�ش�شة م�شنع مكيفات الواحة Ãبل≠ اإKنا ع�شر )(12^000^000
مليون ريال �شعودي.
 ال�شتëواذ بتاري1427/12/23 ïه` على موؤ�ش�شة م�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س والÈادات )الذي تعود ملكيتها لنا�شر مد
نا�شر بن عمران( وامل�شجل بال�شجل التجاري بالريا�س برقم  1010179603وبتاري1423/06/03 ïه` )املواف≥ 2002/08/12م( Ãالها
من حقوق وماعليها من التزامات ,وقد ” تقييم �شايف اأ�شول موؤ�ش�شة م�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س والÈادات Ãبل≠ ع�شرة
) (10^000^000ماليني ريال �شعودي.
 اإعادة تقييم �شايف اأ�شول Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية Ãاقيمت¬ Kمانية وKالKون ) (38^000^000مليون ريال �شعودي بتاريï
1427/12/23ه` )املواف≥ 2007/01/13م(
 بتاري1427/12/23 ïه` )املواف≥ 2007/01/13م( ” –ديد راأ�س مال Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة ب�شتني مليون )(60^000^000
ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني )� (6^000^000شهم عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة ) (10ريالت لل�شهم الواحد ,و” الو�شول ل لتëديد
راأ�س مال ال�شركة على النëو التا‹:
الÑيا¿

املÑل≠

ال�شتëواذ على موؤ�ش�شة م�شنع مكيفات الواحة

12^000^000

ال�شتëواذ على موؤ�ش�شة م�شنع زاوية الري∞ لãالجات العر�س والÈادات

10^000^000

اإعادة تقييم Tشركة العمران للمطاب ïاملعدنية

38^000^000

الإجما‹

60^000^000

 املوافقة على دخول ال�شيدة /لطيفة بن âمد �شعود احلجي ك�شري∂ جديد لل�شركاء احلاليني )وهم كل من ,مد نا�شر عمران بن
عمران ,و مد عمران مد العمران ,ونا�شر مد نا�شر بن عمران ,وعبدالرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران( ,وذل∂ عن
طري≥ بيع ال�شركاء احلاليني جزء من ح�ش�شهم ل�شال íال�شيدة  /لطيفة بن âمد �شعود احلجي.
بتاري1428/2/13 ïه` )املواف≥ 2007/05/01م( �شدر القرار الوزاري رقم )/40ق( اخلا�س بتëويل ال�شركة من Tشركة ذات م�شوؤولية دودة اإلى Tشركة
م�شاهمة مقفلة براأ�س مال يبل≠ �شتون مليون ) (60^000^000ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني ) (6^000^000عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة ) (10ريالت لل�شهم
الواحد وتعديل ا�شم ال�شركة لي�شبT íشركة العمران لل�شناعة والتجارة ,يو�ش íا÷دول التا‹ هيكل ملكية ال�شركة بنهاية املرحلة الãانية:
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جدول ) (2-3هيكل ملكية �صركة العمرا¿ لل�صناعة والتéارة بنهاية املرحلة الãانية:
عدد الأ�صهم

القيمة الأ�صمية

القيمة

ن�صÑةامللكية

امل�صاهم
مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

2^394^000

10

23^940^000

%39^9

مد بن عمران بن مد العمران

3^000^000

10

30^000^000

%50^0

نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

10

3^000^000

%5^0

عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

10

3^000^000

%5^0

لطيفة بن âمد �شعودي احلجي

6^000

10

60^000

%0^10

6^000^0000

10

60^000^000

%100

الإجما‹
امل�شدر :ال�شركة

 ٥ - ٣ﺭﺃﺱ المال وﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ الﺸﺮﻛﺔ
يبل≠ راأ�س مال ال�شركة احلا‹ �شتون مليون ) (60^000^000ريال مق�شم اإلى �شتة ماليني )� (6^000^000شهم عادي بقيمة اإ�شمية تبل≠ ع�شرة ) (10ريالت
لل�شهم الواحد ,ويو�ش íا÷دول التا‹ هيكلة ملكية ال�شركة احلا‹:
جدول ) (3-3هيكل ملكية ال�صركة:
امل�صاهم

عدد الأ�صهم

القيمة الأ�صمية

القيمة

ن�صÑةامللكية

مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

2^394^000

10

23^940^000

%39^9

مد بن عمران بن مد العمران

3^000^000

10

30^000^000

%50^0

نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

10

3^000^000

%5^0

عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

10

3^000^000

%5^0

لطيفة بن âمد �شعودي احلجي

6^000

10

60^000

%0^10

6^000^0000

10

60^000^000

%100

الإجما‹
امل�شدر :ال�شركة

 ٦ - ٣ﺃﻏﺮاﺽ الﺸﺮﻛﺔ
Ãوجب النظام الأ�شا�شي لل�شركة وبعد احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�شا�س“ ,ار�س ال�شركة الأغرا�س التالية:
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اإنتا êالأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية والأعمال املكملة واملتممة لها.
Œارة ا÷ملة والتجزئة يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية واملنتجات البال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار.
Tشراء الأرا�شي لإقامة املبا Êعليها وا�شتãمارها بالبيع اأو التاأجري ل�شال íال�شركة.
اإدارة وتطوير وت�شغيل العقارات.
اإقامة املبا Êالعامة وامل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات واإدارتها و�شيانتها.
ال�شترياد والت�شدير يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار والأعمال املكملة
واملتممة لها.

 ٧ - ٣ﻣﺼاﻧﻊ الﺸﺮﻛﺔ
لد iال�شركة عدد من امل�شانع التي تنت èمن خاللها منتجاتها ال�شناعية وÁكن تلخي�شها عى النëو التا‹:
م�صانع ال�صركة

املنتéات

الطاقة النتاجية

مقر امل�صانع

1

م�شنع مكيفات الراحة

يقوم امل�شنع باإنتا êاملكيفات ال�شëراوية بجميع اأحجامها و
مقا�شاتها بت�شميمات ع�شرية وبطاقات خمتلفة ترتاوح من
6/1ح�شان اإلى  10اأح�شنة ,ويتم ت�شنيع هذ√ املكيفات –â
اأ�شماء العالمات التجارية امل�شجلة )الري∞  -يونك�س  -ماك�س
كول( وكذل∂ يقوم امل�شنع باإنتا êجميع اأنوا´ برادات امليا√
باأحجام ومقا�شات )من 70لرت اإلى 1000لرت( و بعالمات Œارية
خمتلفة مãل )الري∞-يونك�س -ماك�س كول(

مكيفات �شغرية من  1/2الى  1/6ح�شان
 20000حبة و مكيفات كبرية مركزية من 2
الى  10ح�شان  500حبة
الÈادات  250000لرت

الريا�س –
ال�شناعية الãانية

2

م�شنع زاوية الري∞ لãالجات
العر�س والÈادات

يقوم هذا امل�شنع باإنتا êجميع اأنوا´ Kالجات العر�س وامل�شتخدمة
يف تÈيد احللويات والأجبان والأ�شما∑ وغريها ,واأي�شا يقوم
باإنتا êالãالجات الراأ�شية ب�شعات واأحجام خمتلفة ) 35قدم –
 45قدم –  50قدم –  75قدم( بالإ�شافة اإلى Kالجات العر�س
املك�شوفة ) اخلا�شة بالع�شريات واملرطبات ومعلبات الأطعمة
وامل�شروبات( بالإ�شافة اإلى ذل∂ يقوم امل�شنع بت�شنيع غر±
التÈيد لكافة الأغرا�س – âالعالمات التجارية امل�شجلة مãل
)الري∞ -العمران -يونك�س(

Kالجات  9900مرت
غر ±التÈيد  28غرفة

الريا�س –طري≥
اخلر- êهيâ

3

م�شنع العمران لالأرف∞ واأنظمة
التخزين

يقوم هذا امل�شنع باإنتا êكافة اأنوا´ الأرف∞ اخلا�شة باملëالت
التجارية املتنوعة بت�شميمات ع�شرية ومقا�شات خمتلفة ح�شب
احتياجات العمالء â– ,العالمة التجارية امل�شجلة )العمران(.

�شوبر مارك âاذر´  779000حبة
ر 743000 ±حبة
ديكور  91900حبة
عمود �100شم  147500حبة
ظهر  411500حبة
م�شتودعات ر 223500 ±حبة
�شلم Kقيل  1مرت  95400حبة
�شلم خفي∞  790حبة.
عار�شة  1مرت  213400حبة

الريا�س –طري≥
اخلر- êهيâ

 ٨ - ٣الﻘﺴﻢ التﺠاﺭﻱ
“تل∂ال�شركةاCك 11øeÌمعر�س خا�س لعر�س و بيع منتجاتها على النëو التا‹:
 -1معر�س العمران – فر´ الريا�س )Tشار´ اخلزان(
 -2معر�س العمران – فر´ الريا�س )�شناعية المري �شلمان(
 -3معر�س العمران – فر´ الريا�س )حرا êبن قا�شم(
 -4معر�س العمران – فر´ الدمام
 -5معر�س العمران – فر´ الق�شيم بريدة 1
 -6معر�س العمران – فر´ الح�شاء
 -7معر�س العمران – فر´ جدة )Tشار´ املكرونة(
 -8معر�س العمران – فر´ جدة –الكيلو 2
 -9معر�س العمران – aر´Nمي�e¢ùشي§
 -10معر�س العمران – فر´ املدينة املنورة
 -11معر�س العمران – فر´ الق�شيم – بريدة 2
اإ�شافة اإلى موؤ�ش�شة عبداˆ القا�شم التجارية – aر´ت∑ƒÑكمe´Rƒعتمóلل�شركة,كمااeIOƒL¿Cنتéاäال�شركةLعلتهات¨õواSCشƒا¥التüشjóربKπµقةو‚اì
لتëق≥ بذل∂ مكانة مرموقة يف عا ⁄التكيي∞ والتÈيد ي�شهد لها الوكالء يف الأ�شواق اخلارجية .كما و“تل∂ ال�شركة فري≥ �شخم لل�شيانة Áكنها من اأداء خدمة
ما بعد البيع على الوج¬ الأكمل  .كما اأن فري≥ ال�شيانة ي�شل اإلى العميل اأينما كان موقع¬ و يف الوق âاملنا�شب.
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تعت Èال�شركة واحدة من ال�شركات الرائدة يف اململكة العربية ال�شعودية يف جمال التكيي∞ والتÈيد والجهز√ املنزلية )مكيفات اإ�شبلي âوTشبا∑ بجميع املقا�شات
من  12000وحد√ وحتى  36000وحدة( )والأفران والغ�شالت واملكوا√ واملكان�س بجميع الأحجام واملقا�شات(.

 ٩ - ٣اﺳتﺮاﺗﻴﺠﻴات الﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄويﺮ ﻣﻨتﺠاﺗﻬا
تقوم Tشركة العمران بالب åëبا�شتمرار عن منتجات جديدة ذات ربëية عالية وطلب متزايد بال�شوق حي åت�شعى اإلى تكوين ال�شتفادة ب�شكل كبري من مركزها
الرjا£b‘…Oاعاäالùش¥ƒاملختلØةلي kاوعاملي kا.ا¿Eاملخاطرالت≈–ي§بال�شركةeنخ†ØشةبùشÖÑتن´ƒالق£اعاäالت≈تعمπبهاال�شركةوتن´ƒالعمAÓالناœ
عøتن´ƒاملنتéاäوالن�شاطا,äو–ر¢Uال�شركةOاFماعل≈تعي Úا†aCشπالƒµاùÃQOشتiƒعا‹øeا’ÎMاaية‡اjنع¢ùµبا’éjEاÜعل≈تjƒ£ر اOCاFهااملا‹
والتناùaش»لل�شركة.وتقΩƒال�شركةبVƒش™e§£NرSش¬eƒبعناjةللتSƒش™‘كاaةالق£اعاMäيbåاâeبVƒش™÷§£Nمي™املüشا™fلjõاIOال£ا¬bا’fEتاLية
وتلبية متطلبات ال�شوق.

 1٠ - ٣ﻧواﺣﻲ الﻘوﺓ والمﺰايا التﻨاﻓﺴﻴﺔ
تعتمد ال�شركة يف عملها على تطوير بع�س املزايا التناف�شية التي ت�شعى ل�شتخدامها ب�شكل مك ∞ãمن اأجل –�شني و�شعها املا‹ وهي تتماTشى مع جمموعة الأهدا±
واملباد Çالتي و�شعتها الإدارة ا÷ديدة لتعزيز اأن�شطة ال�شركة:
-1
-2
-3
-4

عeÓاŒäاjQة‡يIõوjƒbة
وجود العمالة ذات اخلÈة والكفاءة
توفري ال�شيولة املطلوبة
Tشبكة توزيع وا�شع¬ يف ال�شوق

 11 - ٣المﺴاﻫموﻥ ﻓﻲ الﺸﺮﻛﺔ
يو�ش íا÷دول التاا‹ هيكل ملكية امل�شاهمون يف ال�شركة قبل وبعد الطرح :
جدول ) (3-3هيكل ملكية ال�صركة قÑل وبعد الطرح:
امل�صاهم

بعد الطرح

قÑل الطرح
عدد الأ�صهم

ن�صÑةامللكية

عدد الأ�صهم

ن�صÑةامللكية

مد بن نا�شر بن عمران بن عمران

2^394^000

%39^9

1^915^200

%31^92

مد بن عمران بن مد العمران

3^000^000

%50^0

2^400^000

%40^0

نا�شر بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

%5^0

240^000

%4^0

عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

300^000

%5^0

240^000

%4^0

لطيفة بن âمد �شعودي احلجي

6^000

%0^10

4^800

%0^08

امل�شتãمرين املوؤهلني

-

-

1^200^000

%20^0

%100

6^000^000

%100

الإجما‹
امل�شدر :ال�شركة
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6^000^000

 1٢ - ٣ﻧﻈﺮﺓ ﻋاﻣﺔ ﻋﻠﻰ المﺴاﻫمﻴﻦ الﻜﺒاﺭ ﻓﻲ الﺸﺮﻛﺔ
 -1ال�صم :مد ب øنا�صر ب øعمرا¿ ب øعمرا¿
العمر90 :

ا÷ن�شية� :شعودي
املن�شب :اأحد مال∑ ال�شركة
تاري ïالتعيني :لي�س ع�شو من اأع�شاء جمل�س الإدارة ول يعمل بال�شركة
املوؤهالت العلميةK :انوية عامة
اخلÈات العملية :موظ∞ يف وزارة الزراعة ملدة  40عام وحاليا متقاعد
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
 -2ال�صم :مد ب øعمرا¿ ب øمد العمرا¿
العمر67 :
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب  :رئي�س جمل�س الإدارة
تاري ïالتعيني 1403 /4 :ه` )املواف≥ 1983/1م(
املوؤهالت العلمية K :انوية عامة عام 1390ه`
اخلÈات العملية  :خ √Èمن عام  1403ه` وحتى عام  1428ه` مدير عام ملجموعة م�شانع العمران  ,وخ √Èمن عام  1429ه` وحتى تاريخ¬ رئي�س جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة
والتجارة
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ع�شو جمل�س ادارة يف Tشركة املنتجات البرتولية عام 2014م
 -3ال�صم :نا�صر ب øمد ب øنا�صر ب øعمرا¿
العمر45 :
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب  :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاري ïالتعيني1419 /9/14 :ه` )املواف≥ 1999/01/02م(
املوؤهالت العلمية K :انوي¬ عامة من Kانوية بدر عام 1414ه`
اخلÈات العملية :
• خ √Èمن عام  1429ه` حتى تاريخ¬ نائب رئي�س جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة
• خ √Èمن  1419ه` حتى عام 1428ه` نائب املدير العام ملجموعة م�شانع العمران لل�شناعة والتجارة لل�شوؤون الفنية
منا�شب اأخر : iليوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ليوجد
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 -4ال�صم :عÑد الرحم øب øمد ب øنا�صر ب øعمرا¿
العمر39 :
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب  :الع�شو املنتدب
تاري ïالتعيني 1419 /09 /14 :ه` )املواف≥ 1999/01/02م(
املوؤهالت العلمية  :دبلوم عا‹ يف املëا�شبة من الكلية التقنية عام 1421ه`
اخلÈات العملية :
• خ √Èمن عام  1429ه` حتى تاريخ¬ ع�شو منتدب يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة
• خ √Èمن  1419ه` حتى عام 1428ه` نائب املدير العام ملجموعة م�شانع العمران لل�شئون املالية والإدارية
منا�شب اأخر : iليوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ليوجد

 1٣ - ٣المﻨتﺠات والﺨدﻣات
 -١ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻌﺮض واﻟﻔﺮﻳﺰر:

 -٢اﻻرﻓﻒ واﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ:
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 -٣اﻟﻤﻜﻴﻔﺎت واﻟﺒﺮادات اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وا¡ﺟﻬﺰه اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ:

كما تقوم ال�شركة با�شترياد الجهزة املنزلية مãل مكيفات ا�شبلي – âمكيفات Tشبا∑ – افران منزلية – غ�شالت – Kالجات وفريزرات منزلية – µeا¢ùfو§N
انتا êارف∞ ايطا‹.
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ÖjQóàdG

á«∏fi äÉjÎ°ûe

êÉàfG ±ô°ûe

äÉØ«µŸG êÉàfG ôjóe
äGOGÈdGh ájhGôë°üdG

êÉàfG ±ô°ûe

äÉLÓãdG êÉàfG ôjóe

OGôa’G

á«LQÉN äÉjÎ°ûe

¢VQÉ©ŸG ôjóe
¢VQÉ©ŸG ƒdƒÄ°ùe

™jQÉ°ûŸG ôjóe
OÉcƒJG ΩÉ°SQ
äÉ©«Ñe ƒaô°ûe

á∏ª÷G äÉ©«Ñe ôjóe

äÉ©«Ñe ƒahô°ûe

™«ÑdG ≈Hhóæe

ôjó°üàdG ôjóe

ájQGO’G ¿ƒÄ°ûdG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóe

êÉàfG ±ô°ûe

äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdG ôjóe

äÉjÎ°ûŸG IQGOG ôjóe

±ƒaôdG êÉàfG ôjóe

äÉë«°TÎdGh äBÉaÉµŸG áæ÷
¿Gôª©dG óªfi ¿GôªY óªfi
¿Gôª©dG óªfi ô°UÉf
¿Gôª©dG óªfi øªMôdGóÑY

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOG ôjóe

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOG
(ºcÉM ó«°S âª°üY)

äÉÑ«côJh áfÉ«°U ƒ«æa

áæjõÿG

áeÉ©dG äÉHÉ°ù◊G

ôjQÉ≤àdG h π«∏ëàdG

äÉfRGƒŸG

äGOÉªàY’Gh ∑ƒæÑdG äÉHÉ°ùM
¿RÉîŸG äÉHÉ°ùM

Ò©°ùàdG h º««≤àdG

ájôjó≤àdG h á«∏©ØdG ∞«dÉµàdG

∞«dÉµàdG ôjóe

∞«dÉµàdG IQGOG
(óªfi ó«°ùdG ±ô°TCG)

øjOQƒŸG äÉHÉ°ùM

AÓª©dG äÉHÉ°ùM

á«dÉŸG äÉHÉ°ù◊G ¢ù«FQ

á«dÉŸG IQGO’G ôjóe

á«dÉ`ŸG IQGOE’G
(iRÉéM óªfi ôHÉ°U)

ájQGO’G h á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d iò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
(ôgÉ£dG ÖjOCG ≈∏Y óªMCG)

äÉÑ«cÎdGh áfÉ«°üdG º°ùb ¢ù«FQ

ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOا
(iôª°SC’G óªfi ¢†FÉY)

äÉjÎ°ûŸG IQGOG
( ÉéædG ƒHCG ≈«éj )

äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdG IQGOG
( ∫ÉÑªc óªfi)

ÜóàæŸG ƒ°†©dG-iò«ØæàdG ¢ù«FôdG
( ¿GôªY øH ô°UÉf øH óªfi øH øªMôdG óÑY)

IQGO’G ¢ù∏›

™fÉ°üŸG ôjóe
(Íd Ö°U ÖjOCG)

á«æØdG ¿hDƒ°û∏d iò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
(¿Gôª©dG ¿GôªY óªfi ¿GôªY)

á©LGôŸG áæ÷
ôjó¨dG ˆGóÑY
¿Gôª©dG ¿GôªY
¿Gôª©dG ∞°Sƒj

IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T

 ﻫﻴﻜﻞ الﺸﺮﻛﺔ التﻨﻈﻴمﻲ وﺣوﻛمتﻬا.٤
 الﻬﻴﻜﻞ التﻨﻈﻴمﻲ1 - ٤
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 ٢ - ٤ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ
دون امل�شا�س بال�شالحيات املمنوحة للجمعية العامة يكون ملجل�س الإدارة ){املجل�س zاأو {جمل�س الإدارة (zال�شالحيات يف اإدارة Tشوؤون ال�شركة والإTشرا ±على
Lمي™اCعمالهاواƒeCالهاوLمي™eعاÓeتهاوالتbƒي™عøال�شركة.وøµÁللمéلV¢ùشمóMøوOاNتüشاUش¬ا¢VƒØj¿CوjنتÜóواkóMااCواCكøeÌاCع†شا¬FاCوا…Cطر±
Kال åليتولى القيام بوظيفة معينة اأو اأعمال ددة.
اSشتناk Oاللن¶اΩا’SCشاSش»لل�شركةjój,رال�شركة›ل ¢ùاOEاjIQتاCل∞ 5øeاأع�شاء يتم تعيينهم من قبل ا÷معية العامة العادية للم�شاهمني .وقد Tش ّكل جمل�س
الإدارة ÷ان فرعية هي ÷نة املراجعة و÷نة مكافاآت ومزايا ولدعم دور جمل�س الإدارة يف متابعة ن�شاطات ال�شركة وتزويد اإدارة ال�شركة بالإرTشاد والتوجي¬
الالزمني.
تتمQƒëاملùشDƒوليةا’SCشاSشيةملéل¢ùا’OEاV∫ƒMIQشما¿اSشتمرا‚Qاìال�شركةعل≈املióالÑعي.óوògا�jشمπعل≈SشÑيπاملãا∫’ا◊üشرا’QƒeCالتالية:
 الختيار والتعوي�س والإTشرا ±و-عند احلاجة -ا�شتبدال الإدارة العليا واملدراء التنفيذيني الآخرين يف ال�شركة
 التخ£ي§لعمليةا’‘∫ÓMEال�شركة
 تقËóالتLƒي¬‘Lمي™TشDƒو¿ال�شركةوeراLعةاSشÎاتيéيتهاوSشياSشاäاOEاIQاملخاطروالتخ£ي§املا‹واملƒاfRةالùشنjƒةو§£Nالعمπكما
تو�شي بها اإدارة ال�شركة
 و�شع الأهدا ±لالأداء
 مراجعة النفقات الراأ�شمالية الأ�شا�شية
 التاأكد من �شëة الإجراءات املالية واملëا�شبية الداخلية يف ال�شركة Ãايف ذل∂ دعم عمليات تدقي≥ ومراجعة م�شتقلة
 التاأكد من كفاءة اأنظمة املراقبة الداخلية واإعداد القوائم املالية وتقد Ëامل�شاندة ÷هات املراجعة اخلارجية و�شمان تطبي≥ اأنظمة مراقبة
داخلية منا�شبة وبالتëديد الأنظمة اخلا�شة Ãراقبة املخاطر والرقابة املالية وتنفيذ القوانني ذات العالقة
جدول ) (1-4اأع†صاء ›ل�ص الإدارة:
ال�صم

املن�صب

ا÷ن�صية

العمر

ال�صفة

بعد الطرح

قÑل الطرح
عدد الأ�صهم

ن�صÑة امللكية

عدد الأ�صهم

ن�صÑة امللكية

مد عمران مد العمران

الرئي�س

�شعودي

67

غري م�شتقل
غري تنفيذي

3^000^000

%50^0

2^400^000

%40^0

نا�شر مد نا�شر بن عمران

نائب الرئي�س

�شعودي

45

غري م�شتقل
غري تنفيذي

300^000

%5^0

240^000

%4^0

عبدالرحمن مد نا�شر بن عمران

ع�شو منتدب

�شعودي

39

غري م�شتقل
تنفيذي

300^000

%5^0

240^000

%4^0

عبداˆ عبدالعزيز الغدير

ع�شو

�شعودي

56

م�شتقل
غري تنفيذي

-

-

-

-

فهد �شعد عبداˆ الهوÁل

ع�شو

�شعودي

42

م�شتقل
غري تنفيذي

-

-

-

-

امل�شدر :ال�شركة

باإ�شتãناء ما ذكر اأعال√ ,ليوجد لأع�شاء جمل�س الإدارة اأو املدراء التنفيذيني اأو �شكرتري جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقاربهم اأي م�شلëة مباTشرة اأو غري مباTشرة
يف ال�شركة
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ﻧﺒﺬﺓ ﻣﺨتﺼﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﻋﻀاﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ
ال�صم :مد ب øعمرا¿ ب øمد العمرا¿
العمر67 :
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب  :رئي�س جمل�س الإدارة
تاري ïالتعيني 1403 /4 :ه` )املواف≥ 1983/1م(
املوؤهالت العلمية K :انوية عامة عام 1390ه`
اخلÈات العملية  :خ √Èمن عام  1403ه` وحتى عام  1428ه` مدير عام ملجموعة م�شانع العمران  ,وخ √Èمن عام  1429ه` وحتى تاريخ¬ رئي�س جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة
والتجارة
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ع�شو جمل�س ادارة يف Tشركة املنتجات البرتولية عام 2014م
ال�صم :نا�صر ب øمد ب øنا�صر ب øعمرا¿
العمر45 :
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب  :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاري ïالتعيني1419 /9/14 :ه` )املواف≥ 1999/01/02م(
املوؤهالت العلمية K :انوي¬ عامة من Kانوية بدر عام 1414ه`
اخلÈات العملية :
• خ √Èمن عام  1429ه` حتى تاريخ¬ نائب رئي�س جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة
• خ √Èمن  1419ه` حتى عام  1428ه` نائب املدير العام ملجموعة م�شانع العمران لل�شناعة والتجارة لل�شوؤون الفنية
منا�شب اأخر : iليوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ليوجد
ال�صم :عÑد الرحم øب øمد ب øنا�صر ب øعمرا¿
العمر39 :
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب  :الع�شو املنتدب
تاري ïالتعيني 1419 /09 /14 :ه` )املواف≥ 1999/01/02م(
املوؤهالت العلمية  :دبلوم عا‹ يف املëا�شبة من الكلية التقنية عام 1421ه`
اخلÈات العملية :
• خ √Èمن عام  1429ه` حتى تاريخ¬ ع�شو منتدب يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة
• خ √Èمن  1419ه` حتى عام  1428ه` نائب املدير العام ملجموعة م�شانع العمران لل�شئون املالية والإدارية
منا�شب اأخر : iليوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ليوجد
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ال�صم  :عÑداˆ عÑدالعõي õال¨دير
العمر� 56 :شنة
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب  :ع�شو
تاري ïالتعيني 1438/1/19 :ه` )املواف≥ 2016/10/21م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س ا�شبة من جامعة املل∂ �شعود عام 1415ه`
اخلÈات العملية  :رئي�س ح�شابات ب�شركة اأ�شمن âاليمامة للفرتة من عام 1411ه` حتى عام  1436ه`
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
ال�صم  :فهد ب� øصعد ب øعÑداˆ الهوÁل
العمر42 :
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب  :ع�شو
تاري ïالتعيني 1438/1/19 :ه` )املواف≥ 2016/10/21م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س اإدارة اأعمال من جامعة ترنتي الوليات املتëدة الأمريكية عام 2013م
اخلÈات العملية  :خ √Èمن عام  1422ه` حتى عام  1437ه` موظ∞ يف الإدارة املالية يف مركز املل∂ في�شل التخ�ش�شي
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ل يوجد

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ:
ال�صم  :عاي†ص مد عاي†ص ال�صمر…
العمر� 37 :شنة
ا÷ن�شية � :شعودي
املن�شب � :شكرتري جمل�س الإدارة
تاري ïالتعيني 1432/07/29 :ه` )املواف≥ 2011/07/01م(
املوؤهالت العلمية  :دبلوم يف الدارة املكتبية
اخلÈات العملية :
• Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة من عام 2011م حتى الآن
• م�شاعد م�شر ±العالقات احلكومية يف Tشركة العيو Êلال�شتãمارات واملقاولت من عام 2009م اإلى عام 2011م
• موظ∞ يف اإدارة املوارد الب�شرية الب�شرية يف Tشركة ا÷زيرة لل�شناعات البال�شتيكية التابعة ملجموعة مد عبد العزيز الراجëي من عام 2005م اإلى عام 2009م
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ل يوجد

 ٣ - ٤ﺇﻗﺮاﺭات ﺃﻋﻀاﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ
يقر اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة حتى تاري ïن�شر ن�شرة الإ�شدار ,وبا�شتãناء ما ّ” الإف�شاح عن¬ يف موا�شع اأخر iمن هذ√ الن�شرة Ã ,ا يلي:




 ⁄يكن هنا∑ اأي تغيري �شلبي جوهري يف الو�شع املا‹ والتجاري لل�شركة خالل ال�شنوات الãال çال�شابقة مباTشرة لتاري ïتقد Ëطلب الت�شجيل
يف ال�شوق املوازية ,حتى اعتماد ن�شرة الإ�شدار.
’óLƒjا�f…CشاطŒا…QاCواjCةاUCشN∫ƒاêQاململµةالعربيةالùشعjOƒة.
“o ⁄ن íلهم اأي عمولت اأو خ�شومات او اأتعاب و�شاطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل امل�شدر خالل ال�شنوات الãال çال�شابقة مباTشرة لتاريï
تقد Ëطلب الت�شجيل يف ال�شوق املوازية ,حتى اعتماد ن�شرة الإ�شدار.

25






ل توجد لل�شركة اأ�شول مادّية – âالرهن اأو العبء اأو اأية حقوق اأخر.i
لي�س على ال�شركة اي التزامات تملة كما  ⁄تقم ال�شركة بتقد Ëاي �شمانات ل�شال íاي اأطرا ±اأخر.i
جميع الأمور ا÷وهرية املتعلقة بال�شركة واأدائها املا‹ قد ” الإف�شاح عنها يف ن�شرة الإ�شدار هذهاواأن¬ ل توجد اأي وقائع اأخرÁ iكن اأن يوؤدي
عدم ت�شمينها يف هذ√ ن�شرة الإ�شدار اإلى ت�شليل امل�شاهمني.
ل يوجد لل�شركة اأي نية اأو توج¬ لإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�شركة.

 ٤ - ٤اﻹﺩاﺭﺓ التﻨﻔﻴﺬيﺔ لﻠﺸﺮﻛﺔ
تعمل اإدارة ال�شركة Ãوجب لئëة ال�شالحيات الداخلية التي –دد م�شوؤوليات كبار املدراء بو�شوح وو�شع م�شتويات لل�شلطة والتفوي�س و�شالحية التعاقد مع الغري,
حي åتبني الالئëة جميع الوظائ∞ القيادية وفيما يلي جدول يو�ش íكبار التنفيذيني يف ال�شركة:
ا÷دول ) (2-4الإدارة العليا لل�صركة
ا÷ن�صية

العمر

املن�صب

ال�صم
عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

الع�شو املنتدب

�شعودي

39

عمران مد العمران

نائب الع�شو املنتدب لل�شوؤون الفنية

�شعودي

30

احمد على اديب الطاهر

نائب الع�شو املنتدب لل�شوؤون املالية والدارية

اردÊ

42

�شابر مد حجازي زرين¬

املدير املا‹

م�شري

59

اديب مود مد Tشم�س �شب لÍ

املدير الفني للم�شانع

اردÊ

38

يëيى ابو النجا عبد√ ال�شيد

مدير امل�شرتيات

م�شري

53

مد ح�شن بابكر

مدير املبيعات

�شوداÊ

55

امل�شدر :ال�شركة

با�شتãناء عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران ل Áل∂ اأي من كبار التنفيذيني اأي اأ�شهم بال�شركة ب�شكل مباTشر اأو غري مباTشر
ال�صم  :عÑد الرحم øب øمد ب øنا�صر ب øعمرا¿
” ذكر �شريت¬ الذاتية كع�شو جمل�س اإدارة
ال�صم  :عمرا¿ مد العمرا¿
العمر 30
ا÷ن�شية� :شعودي
املن�شب  :نائب الع�شو املنتدب لل�شئون الفنية
تاري ïالتعيني 1429/03/25 :ه` )املواف≥ 2008/04/02م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س اإدارة اأعمال -ت�شوي≥ من جامعة املل∂ عبدالعزيز عام 1435/1/30ه`
اخلÈات العملية :
• نائب الع�شو املنتدب لل�شئون الفني¬ ل�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 1431/05/01ه` وحتى تاريخ¬
• مدير للعالقات العامة ب�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 1429/03/25ه` حتى تاري1431/04/30 ïه`
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
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ال�صم احمد علي اديب الطاهر
العمر 42 :
ا÷ن�شية  :اردÊ
املن�شب  :نائب الع�شو املنتدب لل�شئون املالية والإدارية
تاري ïالتعيني1437/02/18 :ه` )املواف≥ 2015/12 /1م(
املوؤهالت العلمية  :دكتورا√ من الكادÁية العربية للعلوم املالية وامل�شرفية عام 2009م
اخلÈات العملية :
• اللتëاق ب�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من  2015/12اإلى الن
• رئي�س ما‹ تنفيذي ل�شركة املتëد√ لالدوي¬ يف الفرتة من  2013/11/01م وحى تاري2015/10/15 ïم
• م�شت�شار ما‹ لعدة Tشركات ومدرب معتمد لد iاملجمع العربي للمëا�شبني القانونيني يف الفرتة من 2009/06/01م وحتى تاري 2013/10/15 ïم
• ا�شر يف جامعة جرTس الأردني¬ يف الفرتة من  2009/03/20م وحتى تاري2013/05/02 ïم
• العمل كرئي�س ما‹ تنفيذي ملجموعة النëا�س يف الفرتة من 2005/01/21م وحتى تاري2009/03/15 ïم
• العمل كمدير ما‹ ل�شركة بي اأ ±اأي يف الفرتة من 2000/02/01م وحتى تاري2005/12/31 ïم
منا�شب اأخر :iا�شر متفر Æبا÷امعات الأردنية وم�شت�شار مالى لعدة Tشركات
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
ال�صم �صابر مد حéاز… زرينه
العمر 59 :
ا÷ن�شية  :م�شري
املن�شب  :املدير املا‹
تاري ïالتعيني1431/12/24 :ه` )املواف≥ 2010/12 /01م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س Œارة من جامعة طنطا عام 1979م
اخلÈات العملية:
• مدير ما‹ يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة من عام  2010وحتى تاريخ¬
• مدير مالى يف Tشركة فالكون للمنتجات البال�شتيكي¬ اإحدT iشركات جمموعة مد بن عبدالعزيز الراجëي يف الفرتة من عام  2000م حتى عام  2009م
• رئي�س ح�شابات يف Tشركة فالكون للمنتجات البال�شتيكي¬ اإحدT iشركات جمموعة مد بن عبدالعزيز الراجëي يف الفرتة من عام  1991حتى عام  1999م .
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة  :ل يوجد
ال�صم اديب مود مد �صم�ص �صب لÍ
العمر 38 :
ا÷ن�شية  :اردÊ
املن�شب  :املدير الفني للم�شانع
تاري ïالتعيني1437/12/28 :ه` )املواف≥ 2016/10 /01م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س هند�شة ميكانيكية من جامعة الطفيل¬ التقنية عام 2010م
اخلÈات العملية :
• مهند�س ميكاني∂ Ãوؤ�ش�شة عابدين ال�شناعي¬ يف الفرتة من  2012وحتى عام 2016م
• معلم بوزارة الرتبي¬ والتعليم الردني¬ يف الفرتة من  2001وحتى 2012
منا�شب اأخر : iمهند�س ب åëوتطوير ورئي�س ق�شم العمليات الفني¬ يف الهند�شة يف موؤ�ش�شة عابدين ال�شناعية
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
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ال�صم يحي≈ ابو النéا عÑد√ ال�صيد
العمر 53 :
ا÷ن�شية  :م�شري
املن�شب  :مدير امل�شرتيات
تاري ïالتعيني1430/03/04 :ه` )املواف≥ 2009/03/01م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س Œارة من جامعة الزقازي≥ 1984م
اخلÈات العملية :
• مدير اإدارة امل�شرتيات الدولية واملëلية والإعتمادات امل�شتندي¬ جموعة م�شانع العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من  2009وحتى الن
• مدير اإدارة امل�شرتيات الدولية واملëلية جموعة م�شانع ا÷ب�س يف الفرتة من 2007م اإلى 2008م
• مدير اإدارة امل�شرتيات الدولية واملëلية جموعة م�شانع فالكون للبال�شتي∂ يف الفرتة من  2003م اإلى 2006م
• مدير اإدارة امل�شرتيات اخلارجي¬ Ãجوع¬ م�شانع ا÷زير√ لالأجهز√ املنزلي¬ يف الفرتة من 1996م اإلى  2002م
• مدير اإدارة العتمادات امل�شتندي¬ Ãجوعة م�شانع ا÷زير√ لالأجهز√ املنزلي¬ يف الفرتة من 1991م اإلى 1995م
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
ال�صم مد ح�ص øبابكر
العمر 55 :
ا÷ن�شية � :شوداÊ
املن�شب  :مدير الت�شوي≥ املبيعات
تاري ïالتعيني1435/05/30 :ه` )املواف≥ 2014/04/01م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س زراعة من جامعة الزقازي≥
اخلÈات العملية:
• العمل مدير مبيعات ل�شركة العمران لل�شناعة والتجارة من عام  2014وحتى الن
• العمل Ãوؤ�ش�شة املالكى مدير مبيعات عام  2013م وحتى عام 2014م
• العمل ب�شركة ا÷ Èوكالء هاير مدير مبيعات املنطق¬ الغربية وا÷نوبية عام  2008م وحتى عام  2012م
• العمل ب�شركة ا÷ Èوكالء هاير مندوب وم�شر ±عام 2001م وحتى عام 2007م
• العمل ب�شركة كليمري مندوب مبيعات تكيي∞ وتÈيد عام 2000م
• لعمل ب�شركة الدهلوي Ãهنة مندوب مبيعات عام  1996م وحتى عام 1999م
• العمل ب�شركة الدهلوÃ iهنة تخلي�س جمركي يف الفرتة من عام  1993م وحتى عام 1995م
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
ال�صم ع�صم� âصيد حاكم
العمر 27 :
ا÷ن�شية � :شوداÊ
املن�شب  :مدير تقنية املعلومات
تاري ïالتعيني1436/09/01 :ه` )املواف≥ 2015/06/18م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س تقنية معلومات من الكلية الأردنية يف ال�شودان 2013م
اخلÈات العملية:
• العمل يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة  2015حتى الآن
• العمل يف Tشركة Tشداد يف ال�شعودية 2015-2014
• العمل يف Tشركة التباTشري الطبية يف ال�شودان 2014-2013
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
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ال�صم اأ�صر ±ال�صيد
العمر 40 :
ا÷ن�شية  :م�شري
املن�شب  :مدير التكالي∞
تاري ïالتعيني1432/03/25 :ه` )املواف≥ 2011/03/01م(
املوؤهالت العلمية :
• بكالوريو�س Œارة جامعة القاهرة –املëا�شبة 1999م
• ع�شو Ãعهد املëا�شبني الإداريني الأمريكيني .IMA 7519001
• ع�شو بالهيئة ال�شعودية للمëا�شبني القانونني SOCPA 8251
اخلÈات العملية:
• مدير ق�شم التكالي∞ ب�شركة العمران من  2015حتى الآنرئي�س ح�شابات )ابريل :2007اكتوبرT -(2010شركة اخللي èللتموين اإحدT iشركات املنجم
• ا�شب اأول )مار�س :2005مار�سT- (2007شركة اخللي èللتموين اإحدT iشركات املنجم
• مدير ق�شم التكالي∞ ) دي�شم :2010 ÈفÈاير T (2011شركة �شوف âروز انرتناTشيونال
• رئي�س ق�شم التكالي∞ )  : 1999فÈاير (2005ال�شركة امل�شرية للرتيكو وا÷اهز –اأت∂
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
ال�صم  :عاي†ص مد الأ�صمر…
املن�شب :مدير املوارد الب�شرية
” ذكر �شريت¬ الذاتية ك�شكرتري جمل�س اإدارة )ف�شال راجع الق�شم )" (2-4جمل�س الإدارة"(

 ٥ - ٤اﻹﺩاﺭات الﺮﺋﻴﺴﻴﺔ لﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻹﺩاﺭﺓ المالﻴﺔ:

مدير الإدارة املالية� :صابر مد حéاز… زرينة
وهي الإدارة الرئي�شية التي تقوم Ãراقبة وحماية اأ�شول ال�شركة .لهذ√ الإدارة فري≥ من املهنيني املخت�شني الذين يقومون Ãراجعة اداء ال�شركة والتطوير امل�شتمر
للجهود لت�ëشني النتائ èاملالية لل�شركة .وتقوم الإدارة املالية بال�شركة بعدة مهام وتتلخ�س اأهمها يف يلي:










اإعداد الإجراءات وال�شيا�شات املالية واملëا�شبية.
قيد امل�شتندات املالية يف ال�شجالت والدفاتر املëا�شبية ومتابعة احل�شابات.
التاأكد من تنفيذ �شيا�شة ال�شركة املالية وف≥ االلوائ íوالتعليمات اخلا�شة بذل∂.
التاأكد من �شالمة املعلومات املالية لل�شركة ودقتها و�شالمة الإجراءات املنفذة.
اإعداد املوازنات ال�شنوية التقديرية والتقارير ,واإبراز الأهدا ±املالية القادمة والنتائ èاملالية املتوقعة منها.
اإعداد احل�شابات اخلتامية ال�شنوية ,واحل�شابات الأولية الربعية ,والتن�شي≥ يف ذل∂ مع املراجعيني اخلارجيني.
اإدارة التدفقات النقدية ب�شكل اأ�شبوعي وTشهري وربع �شنوي و�شنوي ,وتقد Ëتقارير عن التدف≥ النقدي الفعلي والتدف≥ النقدي املتوقع خالل
الإKني ع�شر Tشهرا القادمة.
تقد Ëمعلومات الإلتزام باملعايري املëا�شبية املعتمدة من قبل ال�شركة ومراقبتها �Ãشتو iهذا اللتزام
اإبال Æاإدارة ال�شركة بامل�شائل املالية الرئي�شية
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المواﺭﺩ الﺒﺸﺮيﺔ:

مدير اإدارة املوارد ال�Ñصرية :عاي†ص مد الأ�صمر…
تقوم اإدارة املوارد الب�شرية بو�شع وتنفيذ ال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة باملوارد الب�شرية ,بالإ�شافة اإلى التطوير امل�شتمر للمهارات والكفاءات .كذل∂ تقوم
�Ãشوؤولية تعيني املوظفني واإعداد ك�شوفات الرواتب والتعوي�شات و املزايا ,و�شمان –فيز املوظفني على جميع امل�شتويات .وتوا�شل ال�شركة توظي∞ وتدريب
املواطنني ال�شعوديني الكفاء.
ﺇﺩاﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ المﻌﻠوﻣات:

مدير اإدارة تقنية املعلومات :ع�صم� âصيد حاكم
يقوم ق�شم تقنية املعلومات بخدمة جميع اأق�شام ال�شركة ع� Èشل�شلة من اخلدمات والتي ت�شتمل على تطوير اأنظمة الأجهزة ,والتدريب ,واإدارة العقود املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات ,اإلى جانب الدعم الفني .ويقوم هذا الق�شم كذل∂ بتوفري املنا ñالتقني الذي u Áoكن موظفي ال�شركة من احل�شول ب�شرعة على املعلومات
ال�شرورية.
التﺴويﻖ والمﺒﻴﻌات:

مدير اإدارة الت�صوي≥ واملÑيعات :مد ح�ص øبابكر
تعنى هذ√ الإدارة باملهام الرئي�شية التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

التعر ±على فئة العمالء امل�شتهدفني
درا�شة خ�شائ�شهم و �شلوكياتهم و عاداتهم احلياتية و ال�شرائية.
التعر ±على احتياجاتهم ورغباتهم و تطلعاتهم
توجي¬ جهود ال�شركة نëو اإنتا êال�شلع و اخلدمات التي ت�شبع هذ√ الرغبات ,بالكم ويف الوق ,âوبا÷ودة املالئمة لهذ√ ال�شريëة
اNتياLQQا∫الÑي™,وتÑjQóه,ºوµeاaاCته,ºو–eójóناطقهºالÑيعية,ووVش™ƒ£NطالùشÒاÿاUشةبهº

ﺇﺩاﺭﺓ المﺼاﻧﻊ:

مدير امل�صانع :اديب مود مد �صم�ص �صب لÍ
هي الإدارة امل�شوؤولة عن امل�شانع وامل�شوؤولة بدورها عن الإنتا êوالت�شنيع .وتعت Èمن الوظائ∞ التنفيذية امل�شرية لل�شركة .تلعب امل�شانع دورا اأ�شا�شيا يف العملية
الإنتاجية وعن طريقها –ق≥ ال�شركة اأغرا�شها الأ�شا�شية.
وت�شم امل�شانع جمموعة من الن�شاطات امل�شاركة يف:
-1
-2
-3
-4
-5

الت�شميم
تخ£ي§املƒاOQاملاليةوال�Ñشرjة
ا÷دولة
تر�شيم الن�شاطات الإنتاجية
مراقبة ن�شاطات الإنتاê

التﻜالﻴﻒ:

مدير اإدارة التكالي∞ :اأ�صر ±ال�صيد
تعنى هذ√ الإدارة باملهام الرئي�شية التالية:






30

ح�شاب التكالي∞ الفعلية لالإنتا êككل و لكل اأمر انتاجى على حد√ )قائمة تكالي∞ اأمر(
ح�شاب التكالي∞ الفعلية ملراكز الإنتا) êمراكز امل�شئولية( كل على حد√ )قائمة تكالي∞ مركز اأو فر´ اأو قطا´(
تقييم الإنتا êالتام و الإنتا â– êالت�شغيل بالتكالي∞ الفعلية
ح�شاب ربëية اأوامر الإنتا êكل على حد√ )منتجات الرفو-±الãالجات-املكيفات-الÈادات(
تقد Ëالتقارير الدورية لكل ما �شب≥ لالإدارة العليا و لالإدارات املعنية لال�شتفادة يف عمل املركز املا‹ و اإغرا�س الت�شعري من قبل الإدارة العليا
واإغرا�س التكالي∞ التقديرية.

المﺸتﺮيات:

مدير اإدارة امل�صÎيات :يحي≈ اأبو النéا
تعنى هذ√ الإدارة باملهام الرئي�شية التالية:
 -١اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:

تتم من خالل طلب Tشراء قطع الغيار املطلوبة لالإنتا êمقدم من اإدارات الإنتا êبامل�شانع وا�ش íفية الكميات املطلوبة واملخزون احلا‹ ومعدلت ال�شتهال∑
اليومي.
 -٢اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ:

اأ -امل�شرتيات من الإنتا êالتام ا÷اهز لغر�س البيع من الأجهزة املنزلية .
ب -امل�شرتيات من قطع الغيار واخلامات وم�شتلزمات الإنتا êللم�شانع .
الﺮﺋﻴﺲ التﻨﻔﻴﺬﻱ واﻹﺩاﺭﺓ التﻨﻔﻴﺬيﺔ

jعÚاملéلFQ¢ùيùش kاتنØيk jòالل�شركةوQóeاAتنØيÚjòاNBرøjوOqóëjلهUºشMÓياتهºوµeاaاBتهòg.ºاو”q óbتعيÚا’OEاIQالتنØيjòةلل�شركةوaق kاملاjل»:
q


الع†صو املنتدب:
تاري ïبدء العمل1419 /9/14 :ه` )املواف≥ 1999/01/02م(



ناFب الع†صو املنتدب لل�صوDو¿ الفنية :
تاري ïبدء العمل1429 /03 /25 :ه` )املواف≥ 2008/04/02م(



ناFب الع†صو املنتدب لل�صوDو¿ املالية والإدارية:
تاري ïبدء العمل1437/02/18:ه` )املواف≥ 2015/12 /1م(



املدير املا‹:
تاري ïبدء العمل 1431/12/24 :ه` )املواف≥ 2010/12 /01م(



رFي�ص ق�صم املوارد ال�Ñصرية:
تاري ïبدء العمل1432/07/29 :ه` )املواف≥ 2011/07/01م(



رFي�ص ق�صم الت�صوي≥ واملÑيعات:
تاري ïبدء العمل1435/05/30 :ه` )املواف≥ 2014/04/01م(



رFي�ص امل�صانع:
تاري ïبدء العمل1437/12/28 :ه` )املواف≥ 2016/10 /01م(



رFي�ص ق�صم اإدارة تقنية املعلومات:
تاري ïبدء العمل1436/09/01 :ه` )املواف≥ 2015/06/18م(



رFي�ص ق�صم اإدارة التكالي∞:
تاري ïبدء العمل1432/03/25 :ه` )املواف≥ 2011/03/01م(

31

 ٦ - ٤ﺣوﻛمﺔ الﺸﺮﻛﺔ
ت�شعى اإدارة ال�شركة دائما باللتزام بتطبي≥ معايري احلوكمة والتي تتواف≥ مع كافة املتطلبات الإلزامية الواردة يف لئëة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن جمل�س
هيئة ال�شوق املالية وتعديالتها.
ويدر∑ جمل�س الإدارة باأن الإدارة والرقابة الفاعلة تعد موؤTشرات مهمة لنجاح ال�شركة .وياأتى التزام ال�شركة بانتها êاأف�شل معايري احلوكمة من خالل تطبيقها
لإطار تنفيذي وا�ش íلل�شفافية والإف�شاح من اأجل التاأكد من اأن جمل�س الإدارة يعمل من اأجل –قي≥ اأف�شل امل�شال íللم�شاهمني ويقدم �شورة حقيقية ووا�شëة
وعادلة لأحوال ال�شركة املالية ونتائ èعملياتها .وقد قام âال�شركة باعتماد �شيا�شة خا�شة بتنظيم تعار�س امل�شال ,íبالإ�شافة اإلى �شيا�شة خا�شة Ãعايري
واإجراءات تعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة و�شيا�شات واإجراءات مف�شلة لالإف�شاح .كما اإن ال�شركة ملتزمة بتطبي≥ جميع اللوائ íوالأنظمة ال�شادرة عن ا÷هات
الرقابية والتنظيمية واملنطبقة عليها.
كماا¿Cلióال�شركةeراN™Lا»LQعل≈Qóbعا∫øeاملهنيةوا’Nتüشاj¢Uق¿ƒeóتقاjQرSشنjƒةع�føشاطال�شركة,وaيماjل»eلخE’¢üطاƒMQكمةال�شركة
املعمول ب¬ لد iال�شركة:
SCشاSش»لل�شركةولëFÓةƒMكمةال�شركا,äع›Úل¢ùاOEاIQال�شركة÷اk fاعIqóا�foCشاäCلتمµين¬øeاOCاeAها¬eب�شπµا†aCشπواCكÌكØا.IAوób
اSشتناk Oاللن¶اΩا’
q
تق ّيد املجل�س يف ت�شكيل هذ√ اللجان Ãا تقت�شي¬ لئëة حوكمة ال�شركات.
لﺠﻨﺔ لمﺮاجﻌﺔ

يتم تعيني اأغلبهم من غري اأع�شاء جمل�س الإدارة وذل∂ ملدّة Kال� çشنوات .يتم تعيني رئي�س ÷نة املراجعة واأع�شاءها
تتاأل∞ ÷نة املراجعة من KالKة اأع�شاء ّ
الآخرين بوا�شطة جمل�س الإدارة على اأن يتمتع ع�شو واحد على الأقل من ÷نة املراجعةبخÈة ددة يف امل�شائل املëا�شبية واملالية.
تت�شمن مهام ÷نة املراجعة Ãا يلي:
 تقد Ëالتو�شيات اإلى املجل�س ,من اأجل اأن تطرح للم�شاهمني للموافقة عليها يف اجتما´ ا÷معية العامة ,فيما يتعل≥ بتعيني واإعادة تعيني واإزالة
امل≥bq óاÿا»LQلل�شركة)وتùe¿ƒµشDƒول kةب�شÑeπµاTشرعøاملƒاaقةعل≈ا’LCروTشروطتعيÚاملرا™Lاÿا.(»LQ
 مراجعة ومراقبة ا�شتقاللية املراجع اخلارجي وفعالية عملية املراجعة ,مع الأخذ بعني العتبار املتطلبات املهنية والتنظيمية ذات ال�شلة.
 مراقبة �شالمة البيانات املالية لل�شركة ,واأية اإعالنات ر�شمية تتعل≥ بالأداء املا‹ لل�شركة اأو املعلومات التنظيمية التكميلية ,ومراجعة الأحكام
التقارير املالية الهامة الواردة في¬.
 املناق�شة مع مراجع احل�شابات اخلارجي النه èالعام وطبيعة ونطاق التزامات التدقي≥ واإعداد التقارير اخلا�شة بهم قبل التدقي≥ Ãا يف ذل∂
على وج¬ اخل�شو�س اأي م�شاكل – ⁄ل من قبل املëا�شبة واملراجعة والتëفظات الناجمة عن ا�شتعرا�شاتها املوؤقتة والتدقي≥ النهائي )Ãا يف
ذل∂ جميع ال�شيا�شات املëا�شبية الهامة واملمار�شات امل�شتخدمة من قبل ال�شركة والتغيريات امللëقة بها(.
وتتكون اللجنة من Kال ¬Kمن الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:
ا÷دول ) (3-4اأع†صاء ÷نة املراجعة
اأع†صاء اللéنة

�صفة الع†صوية

عبداˆ الغدبر

رئي�س اللجنة

عمران العمران

ع�شو

يو�ش∞ العمران

ع�شو

امل�شدر:ال�شركة

نبذة عن اأع�شاء ÷نة املراجعة:
ال�صم :عÑداˆ عÑدالعõي õال¨دير
” ذكر �شريت¬ الذاتية كع�شو جمل�س اإدارة )يرجى مراجعة الق�شم (2-4
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ال�صم :عمرا¿ مد العمرا¿
العمر30 :
ا÷ن�شية� :شعودي
املن�شب :نائب الع�شو املنتدب لل�شئون الفنية
تاري ïالتعيني1429 /03 /25 :ه` )املواف≥ 2008/014/02م(
املوؤهالت العلمية  :بكالوريو�س اإدارة اأعمال  -ت�شوي≥ من جامعة املل∂ عبدالعزيز عام 1435/1/30ه`
اخلÈات العملية:
• نائب الع�شو املنتدب لل�شئون الفني¬ ل�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 1431/05/01ه` وحتى تاريخ¬
• مدير للعالقات العامة ب�شركة العمران لل�شناعة والتجارة يف الفرتة من 1429/03/25ه` حتى تاري1431/04/30 ïه`
منا�شب اأخر :iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد
ال�صم :يو�ص∞ العمرا¿
العمر28 :
ا÷ن�شية� :شعودي
املن�شب :ع�شو ÷نة املراجع¬
املوؤهالت العلمية:
• ماجي�شتري يف القت�شاد جامعة اأولد دومينيون ,جامعة يف نورفول∂ ,فرجينيا,الوليات املتëدة الأمريكية  2015م
• بكالوريو�س ا�شبة جامعة املل∂ �شعود 2011م
اخلÈات العملية:
• ا�شب ملدة عام يف Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة
• مراجع داخلي ملدة عام يف 2015 KPMGم2016-م
منا�شب اأخر : iل يوجد
ع�شويات جمال�س اإدارات �شابقة :ل يوجد

لﺠﻨﺔ المﻜاﻓﺂت والتﺮﺷﻴحات

تت�شمن مهمات ÷نة الرتTشيëات واملكافاآت وم�شوؤولياتها ما يلي:









التو�شية بتقييم املرTشëني املتقدميني لع�شوية ÷ان جمل�س الدارة ,ف�شال عن املرTشëني ملن�شب "الرئي�س التنفيذي".
التUƒشيةملéل¢ùا’OEاIQبالTÎشيíلع†شjƒةاملéل¢ùوaق kاللùشياSشاäواملعاÒjاملعتمe™eIóراعاIعΩóترTشيíاT…CشخS¢üش≥ÑاOEاfت¬بéرÁة
خملة بال�شر ±اأو الأمانة.
املراجعة ال�شنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�شبة لع�شوية جمل�س الإدارة واإعداد و�ش∞ للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�شوية جمل�س
الإدارةÃ ,ا يف ذل∂ –ديد الوق âالذي يلزم اأن يخ�ش�ش¬ الع�شو لأعمال جمل�س الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�شيات يف Tشاأن التغيريات التي Áكن اإجراوؤها.
–ديد جوانب ال�شع∞ والقوة يف جمل�س الإدارة ,واقرتاح معا÷تها Ãا يتف≥ مع م�شلëة ال�شركة.
التاأكد ب�شكل �شنوي من اإ�شتقاللية الأع�شاء امل�شتقلني ,وعدم وجود اأي تعار�س م�شال íاإذا كان الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة Tشركة اأخر.i
التاأكد من اأن جميع الأTشخا�س امل�شوؤولني الرئي�شيني م�شتوفني ومنا�شبيني للمتطلبات املطلوبة.
و�شع �شيا�شات وا�شëة لتعوي�شات ومكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ,ويراعى عند و�شع تل∂ ال�شيا�شات ا�شتخدام معايري
ترت§Ñبا’OCا.A
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وتتكون اللجنة من Kال ¬Kمن الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:
ا÷دول ) (4-4اأع†صاء ÷نة املكافاBت وال�Îصيحات
اأع†صاء اللéنة

�صفة الع†صوية

مد عمران مد العمران

رئي�س اللجنة

نا�شر مد العمران

ع�شو

عبدالرحمن مد العمران

ع�شو

امل�شدر:ال�شركة

” ذكر �شرية اأع�شاء ÷نة املكافاآت والرتTشيëات كاأع�شاء جمل�س اإدارة )يرجى مراجعة الق�شم (2-4

 ٧ - ٤الموﻇﻔوﻥ والﺴﻌوﺩﺓ
انخف�س عدد موظفي ال�شركة بنهاية العام 2015م اإلى )k ØXƒe(389اeنه (79)ºموظ∞ �شعودي و ) (310موظ∞ غري �شعودي وبن�شبة �شعودة قدرها ),(%20^5
مقارنة بالعام  2014حي åكان عدد موظفي ال�شركة ) (398موظ∞ منهم ) (98موظ∞ �شعودي و ) (300موظ∞ غري �شعودي اي بن�شبة �شعودة قدرها
) , .(%24^5وتعد هذ√ الن�شب متوافقة مع متطلبات ن�شب ال�شعودة املطلوبة على ال�شركة ,كما اأن ال�شركة ت�شعى با�شتمرار اإلى زيادة ن�شبة ال�شعودة وذل∂
با�شتقطاب كفاءات �شعودية للعمل يف ال�شركة و�شو ±تتبع خطة ت�شمل نواحي التوظي∞ والتدريب والتطوير والتعوي�س ,والتي من Tشاأنها اأن –ق≥ املتطلبات
اÿاUشةبالùشع,IOƒوتنêQóال�شركة–âالن£ا{¥ا’†NCشراملتSƒش§øezبرfا£fèeاbاäالùشع..IOƒ
ا÷دول ) (5-4اإجما‹ اإعداد املوXف Úوال�صعودة
2014

2016

2015

العدد

الن�صÑة

العدد

الن�صÑة

العدد

ال�شعوديني

98

%24^5

79

%20^5

73

%18

غري ال�شعوديني

300

%75^5

310

%79^5

336

%82

398

%100

389

%100

409

%100

الإجما‹

الن�صÑة

امل�شدر  :ال�شركة

يو�ش íا÷دول التاا‹ توزيع موظفي ال�شركة على الإدارة الرئي�شية لل�شركة:
ا÷دول ) (6-4اإعداد املوXف Úح�صب الإدارات
الإدارة  /الق�صم

كما يف نهاية دي�صمرب 2014م
ال�صعوديÚ

 ÒZال�صعوديÚ

كما يف نهاية دي�صمرب 2015م
ال�صعوديÚ

 ÒZال�صعوديÚ

الإدارة العامة

13

12

5

13

املبيعات

51

46

6

53

الإنتاê

34

242

68

244

98

300

79

310

الإجما‹
امل�شدر  :ال�شركة
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 .٥ﺳﻴاﺳﺔ ﺗوﺯيﻊ ﻓﻲ اﻷﺭﺑاﺡ
اSشتناk Oاللن¶اΩا’SCشاSش»لل�شركة,تقΩƒال�شركةبت™jRƒاQCباMهاالüشاaيةالùشنjƒةبعüNóشLºمي™املüشروaاäالعمeƒيةوالتµالي∞ا’NCرiعل≈ال¬Lƒا’Bت»:
 يجنب ) (%10من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وق∞ هذا التجنيب متى بل≠ الحتياطي املذكور
ن�ش∞ راأ�س املال.
 للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن Œنب ن�شبة ) (5%من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�شي�ش¬ لغر�س
اأو اأغرا�س معينة.
 يوز´ من الباقي بعد ذل∂ دفعة اأولى للم�شاهمني تعادل ) (%5من راأ�س املال الدفو´.
 يخ�ش�س بعد ما تقدم ) (%10من الباقي ملكافاأة جمل�س جمل�س الإدارة على اأن ل تتجاوز احلدود امل�شموح بها نظاما ويوز´ الباقي بعد ذل∂
على امل�شاهمني ك�ëشة اإ�شافية من الأرباح.
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�شاهمني يف املكان واملواعيد التي يëددها جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�شدرها وزارة التجارة وال�شتãمار.
يف حالة عدم توزيع اأرباح عن اأي �شنة مالية فاإن¬ ل يجوز توزيع اأرباح عن ال�شنوات التالية اإل بعد دفع الن�شبة امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من املادة ) (9من
النظام الأ�شا�شي لل�شركة لأ�شëاب الأ�شهم العدÁة ال�شوت عن هذ√ ال�شنة واإذا ف�شل âال�شركة يف دفع هذ√ الن�شبة من الأرباح ملدة Kال� çشنوات متتالية فاإن¬
يجوز للجمعية اخلا�شة لأ�شëاب هذ√ الأ�شهم منعقدة طبقا لأحكام املادة ) (86من نظام ال�شركات اأن تقرر اإما ح�شورهم اجتماعات ا÷معية العامة لل�شركة
وامل�شاQكة‘التüش âjƒاCوتعيã‡ÚلÚعنه›‘ºل¢ùا’OEاÃIQاjتناSشb™eÖيمة اSCشهمهQ‘ºا¢SCاملا∫وPل∂ اEل≈ ا¿Cتتمøµال�شركة™aOøeكا πeاQCباì
الأولوية املخ�ش�شة لأ�شëاب هذ√ الأ�شهم عن ال�شنوات ال�شابقة.
اإذا بلغ âخ�شائر ال�شركة KالKة اأربا´ راأ�س املال وجب على اأع�شاء جمل�س الإدارة دعوة ا÷معية العامة غري العادية للنظر يف ا�شتمرار ال�شركة اأو حلها قبل اأجلها
املعني باملادة ) (6من النظام الأ�شا�شي لل�شركة وين�شر قرار ا÷معية يف جميع الأحوال يف ا÷ريدة الر�شمية.
يو�ش íا÷دول التا‹ توزيعات ال�شركة خالل الأعوام ال�شابقة:
ا÷دول ) (1-5توزيعات الأرباح Nالل ال�صنوات ال�صابقة
العام
املبل≠ )ريال �شعودي(

 31دي�صمرب 2013

 31دي�صمرب 2014

 31دي�صمرب 2015

الت�صعة اأ�صهر 2016 /

-

-

6^000^000

12^000^000

امل�شدر :ال�شركة
*مالحظة :خالل Tشهر 2016/11م ” بيع اأر�س كان âم�شرتا√ ل�شال íال�شركة لأغرا�س ا�شتãمارية بقيمة  21^650^000ريال و” وتوزيع مت�ëشالت البيع كاأرباح على امل�شاهمني احلاليني.
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 .٦اﺳتﺨداﻡ ﻣتحﺼﻼت الﻄﺮﺡ
يقدر جممو´ مت�ëشالت الكتتاب بëوا‹ KالKة وKالKون مليون و�شتمائة األ∞ ) (33^600^000ريال �شعودي �شي�شتخدم منها مبل≠ وقدر√ مليون )(1^000^000
ريال �شعودي لت�شوية جميع امل�شاري∞ املتعلقة بالطرح وي�شمل ذل∂ اأتعاب امل�شت�شار املا‹ ,وامل�شت�شار القانو ,Êالت�شوي≥ والطباعة والتوزيع ,واألتعاب وامل�شاري∞
الأخر iاملتعلقة بعملية بالطرح.
اأما �شايف مت�ëشالت الكتتاب املقدرة بëوا‹ اKنان وKالKون مليون و�شتمائة األ∞ ) (32,600,000ريال �شعودي ف�شو ±تدفع اإلى امل�شاهمني البائعني ب�ëشب
ملكية كل منهم ,ولن –�شل ال�شركة على اأية مبال≠ من مت�ëشالت الطرح .و�شيتëمل امل�شاهمون البائعون جميع م�شاري∞ عملية طرح الأ�شهم لالكتتاب.
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 .٧اﻹﻗﺮاﺭات
يقر اأع�شاء جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة بالتا‹:
 gøµj⁄نا∑ا…Cاfق£ا´‘اCعما∫املüoشøµÁQóاKDƒj¿CراCوób¿ƒµjاKCرتاk ÒKCاeلk Xƒëا‘الVƒش™املا‹∫ÓNا∫)T(12شهر kاا’.IÒNC
 “o ⁄ن íاأي عمولت اأو خ�شومات اأو اأتعاب و�شاطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل امل�oشدر خالل ال�شنة ال�شابقة مباTشرة لتاري ïطلب الت�شجيل
وقبول الإدرا êفيما يتعل≥ باإ�شدار اأو طرح اأي اأ�شهم
  ⁄يكن هنا∑ اأي تغري �شلبي جوهري يف الو�شع املا‹ والتجاري امل�oشدر خالل ال�شنة ال�شابقة مباTشرة لتاري ïتقد Ëطلب الت�شجيل وقبول
الإدراê
بخال ±ما ” ذكر√ يف ق�شم {اأع�شاء جمل�س الإدارة ) z(2-4لي�س لأع�شاء جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقربائهم اأي اأ�شهم اأو م�شلëة من اأي نو´ يف ال�شركة.
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 .٨ﻣﻠﺨﺺ الﻨﻈاﻡ اﻷﺳاﺳﻲ
يت�شمن نظام ال�شركة الأ�شا�شي البنود الواردة اأدنا√ .وŒدر الإTشارة اإلى اأن¬ ينبغي الرجو´ اإلى الن�شخة الكاملة من نظام ال�شركة الأ�شا�شي املتاح للمعاينة يف
املركز الرئي�شي لل�شركة.

 1 - ٨اﺳﻢ الﺸﺮﻛﺔ
Tشركة العمران لل�شناعة والتجارةT) .شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة(.

 ٢ - ٨ﻣﺮﻛﺰ الﺸﺮﻛﺔ
jق™‘الرjا¢Vولل�شركةا¿Cتن�شÅلهاaروع kااCوµeاتÖاCوتƒكيOäÓاπNاململµةالعربيةالùشعjOƒةاCوNاLQها.

 ٣ - ٨ﻏﺮﺽ الﺸﺮﻛﺔ
“ار�س ال�شركة الأغرا�س التالية :
 -1اإنتا êالأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية والأعمال املكملة واملتممة لها .
Œ -2ارة ا÷ملة والتجزئة يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية واملنتجات البال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار .
T -3شراء الأرا�شي لإقامة املبا Êعليها وا�شتãمارها بالبيع اأو التاأجري ل�شال íال�شركة.
 -4اإدارة وتطوير وت�شغيل العقارات.
 -5اإقامة املبا Êالعامة وامل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات واإدارتها و�شيانتها .
 -6ال�شترياد والت�شدير يف الأجهزة املنزلية واللكرتونية وال�شناعات املعدنية والبال�شتيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار والأعمال املكملة واملتممة
لها.
 و“ار�س ال�شركة ن�شاطها بعد احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�شا�س.
يجوز لل�شركة اأن تكون لها م�شلëة ,اأو ت�شرت∑ باأي وج¬ من الوجو√ مع الهيئات اأو ال�شركات التي تزاول اأعمال Tشبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على –قي≥
غر�شها  ,ولها اأن تتمل∂ الأ�شهم اأو احل�ش�س يف هذ√ ال�شركات واأن تندم èاأو تدم èفيها اأو ت�شرتيها .
كما يجوز اأن تكون لها م�شلëة اأو اأن ت�شرت∑ باأي وج¬ من الوجو√ مع ال�شركات الأخرÃ iا ل يتجاوز ع�شرين باملائة مع احتياطياتها احلرة ول يزيد على ع�شرة
باملائة من راأ�شمال ال�شركة التي ت�شار∑ فيها و اأن ل يتجاوز اإجما‹ هذ√ امل�شاركات قيمة هذ√ الحتياطيات مع اإبال Æا÷معية العامة العادية يف اأول اجتما´ لها.

 ٤ - ٨ﻣدﺓ الﺸﺮﻛﺔ
مدة ال�شركة )� (99شنة ميالدية تبداأ من تاري� ïشدور قرار وزير التجارة وال�شناعة باإعالن تاأ�شي�شها ويجوز دائما اإطالة مدة ال�شركة بقرار ت�شدر√ ا÷معية
العامة غري العادية قبل اإنتهاء اأجلها ب�شنة على الأقل.

 ٥ - ٨ﺭﺃﺱ ﻣال الﺸﺮﻛﺔ
حدد راأ�س مال ال�شركة Ãبل≠ )� (60^000^000شتون مليون ريال �شعودي  ,مق�شم اإلى )� (6^000^000شتة ماليني �شهم مت�شاوية القيمة  ,قيمة كل �شهم منها
) (10ع�شرة ريالت  ,وجميعها اأ�شهم عادية عينية.
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 ٦ - ٨ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ
يتولى اإدارة ال�شركة جمل�س اإدارة مكون من ) خم�شة ( اأع�شاء تعينهم ا÷معية العامة ملدة ل تتجاوز Kال� çشنوات مالية ,ويëدد النظام الأ�شا�شي لل�شركة مكافاآت
اأع�شاء جمل�س الإدارة و�شالحيات املجل�س .وا�شتãناءا من ذل∂ عني املوؤ�ش�شون اأول جمل�س اإدارة لل�شركة ملدة خم�س �شنوات كما يلي:
ال�صفة

ا�صم الع†صو
مد بن عمران بن مد العمران

رئي�س جمل�س الدراة

نا�شر بن مد بن نا�شر العمران

نائب للرئي�س

عبد الرحمن بن مد بن نا�شر بن عمران

الع�شو املنتدب

عبداˆ عبدالعزيز الغدير

ع�شو

فهد بن �شعد بن عبداˆ الهوÁل

ع�شو

امل�شدر :ال�شركة

مع مراعاة اخت�شا�شات ا÷معية العامة لل�شركة ,يتمتع جمل�س الإدارة بكافة ال�شالحيات وال�شلطات التي “كن¬ من اإدارة ال�شركة و–ديد ال�شيا�شات العامة لها .

 ٧ - ٨ﺻﻼﺣﻴات ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ
¿ƒµjملéل¢ùا’OEاIQاCوSش™الùشل£ا‘äاOEاIQال�شركةول¬≥Mا’TشÎا∑‘TشركاäاNCرiكما¿ƒµjل¬óMوOاNتüشاUشات¬ا¢VƒØj¿CواóMاCواCكøeÌاCع†شا¬FاCو
من الغري مباTشرة عمل معني اأو اأعمال معينة .
Áار�س جمل�س الإدارة جميع ال�شالحيات لإدارة ال�شركة ول¬ احل≥ يف امل�شاحلة واملخال�شة على حقوق ال�شركة وت�شويتها وعقد القرو�س والقرتا�س من �شنادي≥
وموؤ�ش�شات التمويل احلكومية والبنو∑ واملوؤ�ش�شات امل�شرفية و�شنادي≥ التنمية العقارية وال�شناعية وفت íاحل�شابات لد iالبنو∑ واتخاذ القرارات بافتتاح فرو´
لل�شركة داخل وخار êاململكة و–ديد مهام هذ√ الفرو´ وميزانيتها وتعيني مدراء وموظفني لها و–ديد �شالحياتهم وعزلهم وت�شفية هذ√ الفرو´ واإغالقها.

 ٨ - ٨ﻣﻜاﻓﺂت ﺃﻋﻀاﺀ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ
تتكون مكافاأة جمل�س الإدارة من ن�شبة ع�شرة باملائة من �شايف الأرباح وبعد توزيع ن�شبة )( % 5على امل�شاهمني وÃا ل يتجاوز مائتي األ∞ ريال لكل ع�شو ويف
حدود ما ن�س علي¬ نظام ال�شركات اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليمات اأخر iمكملة ل¬ وي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة اإلى ا÷معية العامة العادية على بيان Tشامل
لكل ما ح�شل علي¬ اأع�شاء جمل�س الإدارة خالل ال�شنة املالية من رواتب ون�شيب يف الأرباح وبدل ح�شور وم�شروفات وغري ذل∂ من املزايا كما ي�شتمل التقرير
املذكور على بيان ما قب�ش¬ اأع�شاء املجل�س بو�شفهم موظفني اأو اإداريني او ما قب�شو√ نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�شت�شارية �شب≥ اأن وافق âعليها ا÷معية العامة
لل�شركة.

 ٩ - ٨ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﺩاﺭﺓ والﻌﻀو المﻨتدﺏ
ويخت�س رئي�س املجل�س بكامل ال�شالحيات املëددة للمجل�س بتفوي�س من املجل�س وãÁل رئي�س جمل�س الإدارة اأو الع�شو املنتدب ال�شركة يف عالقاتها مع الغري
واأمام الق�شاء ولأي منهما ح≥ التوقيع على عقود تاأ�شي�س ال�شركات التي ت�شرت∑ فيها وغريها من العقود وال�شكو∑ والإفراغات اأمام كاتب العدل واأمام ا÷هات
الر�شمية .ويعني جمل�س الإدارة �شكرتريا من بني اأع�شائ¬ اأو من غريهم ويخت�س ويëدد اخت�شا�شات¬ ومكافاأت¬.
ول تزيد مدة رئي�س املجل�س والع�شو املنتدب وال�شكرتري ع�شو جمل�س الإدارة عن مدة ع�شوية كل منهم يف املجل�س ويجوز اإعادة تعيينهم.

 1٠ - ٨اجتماﻋات وﻗﺮاﺭات المﺠﻠﺲ
يجتمع املجل�س بدعو iمن رئي�ش¬ وتكون الدعوة خطية ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو√ اإلى الجتما´ متى طلب اإلي¬ ذل∂ اKنان من الأع�شاء.

 11 - ٨جمﻌﻴات المﺴاﻫمﻴﻦ
ا÷معيةالعاeةاملq fƒµةتjƒµن kاUشëيk ëا“ Lπãqمي™املùشاgمÚوتنعق‘óاملjóنةالت»jق™بهااملركõالرFيùش»لل�شركة.
ولµeπµتتÖاk jCاكا¿عOóاSCشهم¬†M≥MشQƒا÷معيةالتاSCشيùشيةب£ر≥jا’UCشالةاCوfيابةعøe√ÒZøاملµتتÚÑولùeπµشاMºgاõFعل≈ع�شرSøjشه†M≥MºشQƒ
ا÷معيةالعاeةوللمùشاºgاƒj¿Cكùeπشاgم kااNBرÒZøeاCع†شا›Aل¢ùا’OEا†M‘IQشQƒا÷معيةالعاeة.
Cو∫وLهâ
’¿ƒµjاLتما´ا÷معيةالعاeةالعاjOةUشëيk ëاا’EاPEا†Mشر√ùeشاgمãÁ¿ƒلüf¿ƒش∞Qا¢SCاملا∫عل≈ا’a,πbCاPEاj⁄تq aƒرògاالنüشا‘Üا’Lتما´ا’ q
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Eل≈اLتما´Kا¿∫ÓN mالk eƒjÚKÓãاالتاليةلLÓتما´الùشاب≥وتن�شر√ògالóعIƒبال£رjقةاملنüش¢Uƒعليها‘املا (88)IOمن نظام ال�شركات .ويعتÈ
الóعIƒا
m
ا’Lتما´الãاUÊشëيëااk jCاكا¿عOóا’SCشهºاملمãلةaي¬.
’¿ƒµjاLتما´ا÷معيةالعاeةÒZالعاjOةUشëيk ëاا’EاPEا†Mشر√ùeشاgمãÁ¿ƒلüf¿ƒش∞Qا¢SCاملا∫عل≈ا’a,πbCاPEاj⁄تq aƒرògاالنüشا‘Üا’Lتما´ا’Cو∫
Eل≈اLتما´Kا¿∫ÓN mالk eƒjÚKÓãاالتاليةلLÓتما´الùشاب≥وتن�شر√ògالóعIƒبال£رjقةاملنüش¢Uƒعليها‘املا (88)IOمن نظام ال�شركات.
وLهâالóعIƒا
q
m
ويعت Èالجتما´ الãا� Êشëيëا اإذا ح�شر√ عدد من امل�شاهمني ãÁلون ربع راأ�س املال على الأقل.

 1٢ - ٨ﻣﺮاﻗﺐ الحﺴاﺑات
¿ƒµjلل�شركةeراùMÖbشاباäاCواCكøeÌبÚاملراÚÑbاملüشرìلهºبالعم‘πاململµةتعين¬ا÷معيةالعاeةSشنjƒاو–µeOóاaاCت¬وRƒéjلهااEعاIOتعيين¬.
ملراقب احل�شابات يف كل وق âح≥ الطال´ على دفاتر ال�شركة و�شجالتها وغري ذل∂ من الوKائ≥ ول¬ ان يطلب البيانات والإي�شاحات التي ير� iشرورة احل�شول
عليها  ,ول¬ اأي�شا اأن يëق≥ موجودات ال�شركة والتزاماتها.

 1٣ - ٨الﺴﻨﺔ المالﻴﺔ
تبداأ ال�شنة املالية لل�شركة من الأول من Tشهر يناير وتنتهي بنهاية Tشهر دي�شم Èمن نف�س ال�شنة على اأن تبداأ ال�شنة املالية الأولى من تاري ïالقرار ال�شادر باإعالن
تاأ�شي�س ال�شركة وتنتهي يف  31دي�شم Èمن ال�شنة التالية.

 1٤ - ٨ﺗوﺯيﻊ اﻷﺭﺑاﺡ
توز´ اأرباح ال�شركة ال�شافية ال�شنوية بعد خ�شم جميع امل�شروفات العمومية والتكالي∞ الأخر iعلى الوج¬ الآتي:
 -1يجنب ) (%10من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وق∞ هذا التجنيب متى بل≠ الحتياطي املذكور ن�ش∞
راأ�س املال.
 -2للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن Œنب ن�شبة ) (%5من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�شي�ش¬ لغر�س اأو
اأغرا�س معين¬
 -3يوز´ من الباقي بعد ذل∂ دفع¬ اأولى للم�شاهمني تعادل  %5من راأ�س املال املدفو´.
 -4يخ�ش�س بعد ما تقدم  % 10من الباقي ملكافاأة جمل�س الإدارة على اأن ل تتجاوز احلدود امل�شموح بها نظاما ويوز´ الباقي بعد ذل∂ على امل�شاهمني
ك�ëشة اإ�شافية يف الأرباح.
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�شاهمني يف املكان واملواعيد التي يëددها جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�شدرها وزارة التجارة وال�شتãمار.
يف حالة عدم توزيع اأرباح عن اأي �شنة مالية فان¬ ل يجوز توزيع اأرباح عن ال�شنوات التالية اإل بعد دفع ن�شبة ل تقل عن  %5من الأرباح لأ�شëاب الأ�شهم العدÁة
ال�شوت عن هذ√ ال�شنة واإذا ف�شل âال�شركة يف دفع هذ√ الن�شبة من الأرباح ملدة Kال� çشنوات متتالية فان¬ يجوز للجمعية اخلا�شة لأ�شëاب هذ√ الأ�شهم منعقدة
طبقا لأحكام املادة )¶føe(86اΩال�شركاäا¿CتقرQاeEا†MشºgQƒاLتماعاäا÷معيةالعاeةلل�شركةوامل�شاQكة‘التüشâjƒاCوتعيã‡ÚلÚعنه›‘ºل¢ù
الإدارة Ãا يتنا�شب مع قيمة اأ�شهمهم يف راأ�س املال وذل∂ اإلى اأن تتمكن ال�شركة من دفع كامل اأرباح الأولوية املخ�ش�شة لأ�شëاب هذ√ الأ�شهم عن ال�شنوات
ال�شابقة.

ﹼ
ﺣﻞ الﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﻔﻴتﻬا
1٥ - ٨
عنóاfتهاAال�شركةاCو‘MالةMلهاπÑbا’πLCاملOóëتقرQا÷معيةالعاeةÒZالعاjOةبناAعل≈اÎbا›ìل¢ùا’OEاIQطرjقةالتüشØيةوتعüeÚش»ØاCواCكÌ
و–دد �شالحيتهم واإتعابهم وتنتهي �شلطة جمل�س الإدارة بانق�شاء ال�شركة ومع ذل∂ ي�شتمر جمل�س الإدارة قائمة على اإدارة ال�شركة اإلى اأن يتم تعيني امل�شفي
وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�شا�شاتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�شا�شات امل�شفني وين�شر قرار ا÷معية يف جميع الأحوال يف ا÷ريدة الر�شمية .

 1٦ - ٨ﺃﺣﻜاﻡ ﺧتاﻣﻴﺔ
يود´ هذا النظام وين�شر طبقا لنظام ال�شركات.
كل ما  ⁄يرد يف هذا النظام يطب≥ بëق¬ نظام ال�شركات.
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 .٩المﻌﻠوﻣات المتﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻷﺳﻬﻢ وﺃﺣﻜاﻡ الﻄﺮﺡ وﺷﺮوﻃﻪ
التﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳوﻕ اﻷﺳﻬﻢ الﺴﻌوﺩيﺔ

قام âال�شركة بتقد Ëطلب اإلى هيئة ال�شوق املالية لت�شجيل وقبول اإدرا êاأ�شهمها يف ال�شوق املوازية من �شوق الأ�شهم ال�شعودي ,ومن املتوقع اعتماد الت�شجيل وبدء
تداول الأ�شهم يف ال�شوق املوازية بعد النتهاء من عملية التخ�شي�س النهائي و�شو ±يعلن ذل∂ يف موقع تداول اللكرتو Êيف حين¬.
اﻻﻛتتاﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ الﻄﺮﺡ

Ãوجب ن�شرة الإ�شدار هذ√ �شيتم طرح مليون ومائتني األ∞ )� (1^200^000شهم عادي “ãل ع�شرون باملائة ) (%20من راأ�س مال Tشركة العمران لل�شناعة
والتجارة ,من خالل طرحها لالكتتاب يف ال�شوق املوازية ب�شعر قدر√ Kمانية وع�شرون )jQ(28ا∫Sشع…OƒللùشهºالƒاTóMشاbÓk eيمةاSشميةgQóbاع�شر(10)I
ريالت  ,ويقت�شر الطرح على {امل�شتãمرين املوؤهلني zكما حددتها املادة الرابعة {الفئات التي ي ≥ëلها امل�شاركة يف الطرح zمن قواعد الت�شجيل والإدرا êيف ال�شوق
املوازية ,و” –ديد امل�شتãمرين املوؤهلني يف املادة الãالãة {تعريفات zمن قواعد الت�شجيل والإدرا êيف ال�شوق املوازية بالأTشخا�س الآتي بياناتهم:
 -1اأTشخا�س oمرخ�س لهم يت�شرفون حل�شابهم اخلا�س.
 -2عمTAÓشخe¢üر¢üNل¬‘‡اSQشةاCعما∫ا’OEاTIQشر£jةاP¿ƒµj¿Cل∂ال�شخ¢üاملر¢üNل¬”óbتعيين¬ب�شروط“µن¬øeاتخاPالقراQاä
اخلا�شة بقبول امل�شاركة يف الطرح وال�شتãمار يف ال�شوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�شول على موافقة م�شبقة من¬.
 -3حكومة اململكة ,اأو اأي جهة حكومية ,اأو اأي هيئة دولية تعرت ±بها الهيئة ,اأو ال�شوق ,واأي �شوق مالية اأخر iتعرت ±بها الهيئة ,اأو مركز الإيدا´.
 -4ال�شركاäاململƒكةøeا◊eƒµةÑe,اTشرIاCوعøطر¶Ø≥jةjójرgاTشخe¢üر¢üNل¬‘‡اSQشةاCعما∫ا’OEا.IQ
 -5ال�شركات وال�شنادي≥ املوؤ�ش�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخللي èالعربية.
� -6شنادي≥ ال�شتãمار.
 -7م�شتãمرون اأجانب موؤهلون.
 -8اأي اأTشخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فت íح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لد iمركز الإيدا´.
 -9اأTشخا�س طبيعيون يجوز لهم فت íح�شاب ا�شتãماري يف اململكة وح�شاب لد iمركز الإيدا´ وي�شتوفون اأي من املعايري الآتية:
 اأن يكون قد قام ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جممو´ قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول تقل عن ع�شر �شفقات يف كل ربع
Sشنة∫ÓNا’Kن»ع�شرTIشهر kااملاVشية.
 اj¿CتéاوeRتSƒش§¶ØºéMةاCوQا¬bاملاليةع�شرjQÚjÓeIا∫Sشع∫ÓN…Oƒا’Kن»ع�شرTIشهر kااملاVشية.
 اM¿ƒµj¿CاUش Ókعل≈ال�شهاIOالعاeةللتعا‘πeا’CوQا¥املاليةاملعتمπÑbøeIóالهيÄة.
 -10اأي اأTشخا�س اآخرين –ددهم الهيئة
SشيقΩƒاملùشت�شاQاملا‹ب£رìا’SCشهºعل≈املùشتãمرøjاملgDƒل∫ÓNøeÚالتƒاUشeπعهÑeºاTشرIاeEا∫ÓNøeا’Lتماعاã‡™eäل»املùشتãمرøjاملgDƒل,ÚاCو
باإر�شال ن�شرة الإ�شدار للم�شتãمرين ع ÈالÈيد الإلكرتو .Êو�شيقوم امل�شت�شار املا‹ بالرد على كافة ا�شتف�شارات امل�شتãمرين املوؤهلني والتعامل معها.
يبداأ ا�شتالم طلبات الكتتاب من امل�شتãمرين املوؤهلني من تاري1438/04/27 ïه` )املواف≥ 2017/01/25م( وحتى تاري1438/05/19 ïه` )املواف≥
2017/02/16م( ,من خالل تعبئة طلبات الكتتاب واإر�شالها للم�شت�شار املا‹.
Öéjاƒj¿Cا≥aاملùشتãمراملπgDƒعل≈TشروطواµMCاΩا’كتتاÜواj¿CعLÅÑمي™بنOƒطلÖا’كتتا.Üو‘MالةعΩóاSشتيØاAال£لÖاملقøeΩóاملµتتTøe…C’Öشروط
واµMCاΩا’كتتاa,Üا≥Møe¿Eال�شركةP¢†aQل∂ال£لÖكلي kااCوFõLي kا.كòل∂jتعÚعل≈eقΩóطلÖا’كتتاÜاj¿CقπÑا…CعjOóتºتخüشيüش¬ل¬øeا’SCشه.º
وSشيعتÈا…CطلÖاكتتاëjÜت…ƒعل≈eعلeƒاÒZäكاeلةاCوUÒZشëيëة’Zي kا.
Ñe™aOÖéjل≠ا’كتتاÜكاÓk eعنóتقËóطلÖا’كتتا∫ÓNøeÜت¢†jƒØاملùشت�شاQاملا‹بخüشºاملÑل≠امل£لùMøeÜƒشاÜاملµتتÖلióاóMCالÑن∑ƒالùشعjOƒة,
اأو عن طري≥ Tشي∂ م�شريف م�شدق م�شëوب على اأحد البنو∑ املëلية وم�شجل با�شم ال�شركة.
التﺨﺼﻴﺺ وﺭﺩ الﻔاﺋﺾ

�شيقوم امل�شت�شار املا‹ بفت íح�شاب اأمانة تتم ت�شميت¬ ){Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة {ال�شركة –zح�شاب الطرح لالكتتاب يف ال�شوق املوازية ,(zويجب اأن
يود´ املكتتبني مبال≠ الكتتاب يف ح�شاب الأمانة املذكور .و�شيتم التخ�شي�س النهائي على اأ�شا�س تنا�شبي بناء على ن�شبة ماطلب¬ كل مكتتب من اإجما‹ الأ�شهم
امل£روMةلÓكتتاÜاوÃاjرا√املùشت�شاQاملا‹eناSشk Ñا,وSشj±ƒتaOQºا¢†Fا’كتتا,Üا¿Eوƒe‘,óLعóاübCشا√1438/05/23ه` املواف≥ )2017/02/20م(.
و�شري�شل امل�شت�شار املا‹ اإTشعارات/تاأكيدات للمتقدمني لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�شهم املخ�ش�شة لكل منهم واملبال≠ الفائ�شة التي �شيتم
اإعادتها لهم ,اإن وجدت ,و�شريد امل�شت�شار املا‹ اإلى املكتتبني اأي مبال≠  ⁄يتم تخ�شي�س اأ�شهم مقابلها دون عمولت اأو ا�شتقطاعات ,اإن وجدت ,ح�شب ر�شائل
الإTشعار والتاأكيد .للمزيد من املعلومات فاإن¬ يتعني على املكتتبني الت�شال بامل�شت�شار املا‹.
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ﺗداول اﻷﺳﻬﻢ الﺠديدﺓ ﻓﻲ الﺴوﻕ

�شيبداأ تداول الأ�شهم املطروحة لالكتتاب على نظام ال�شوق املوازية عند ا�شتكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�شجيل الأ�شهم املطروحة وتخ�شي�شها بالتن�شي≥ مع
الهيÄةوSشيتºا’Eع¿Óعنها’Mق kا.
المواﻓﻘات التﻲ ﺳتﻄﺮﺡ ﺑموجﺒﻬا اﻷﺳﻬﻢ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ:

اأو�شى جمل�س اإدارة Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة بتقد Ëطلب ت�شجيل وقبول اإدرا êاأ�شهم Tشركة العمران لل�شناعة والتجارة وذل∂ بطرح 1^200^000
Sشهºعاøe…OاSCشهºال�شركةطرk Mاعاk eا‘الùش¥ƒاملƒاjRةبا’SCشهºالùشعjOƒة,وjخ†ش™ògاالقراQملƒاaقةا÷هاäالرSشميةÃاaيهاوRاIQالتéاIQوا’SشتãماQ
وهيئة ال�شوق املالية.
ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

ّ“ âاملوافقة على ن�شرة الإ�شدار هذ√ و” الوفاء باملتطلبات كافة بتاري ïيوم 1438/04/13ه` )املواف≥ 2017/01/11م(.
اﻷوﻗات والﻈﺮوﻑ التﻲ يﺠوﺯ ﻓﻴﻬا ﺗﻌﻠﻴﻖ الﻄﺮﺡ:
ﺗﻌﻠﻴﻖ اÌدراج أو إﻟﻐﺎﺋﻪ

 -1يجوز للهيئة تعلي≥ الإدرا êيف اأي وق âح�شبما ترا√ منا�شبا يف اأي من احلالت الأتية:
 اإذا راأت �شرورة ذل∂ حلماية امل�شتãمرين اأو املëافظة على �شوق منتظم.
 اPEاا≥ØNCاملüشQóاØNEاk bاترا√الهيÄةgƒLرjا‘التõاΩالن¶اΩولƒا¬ëFالتنØيjòةÃا‘Pل∂عSΩóشóاOاe…CقابπاCوeا‹اCوZراeاäللهيÄة
يف مواعيد√.
 اإذا راأت اأن م�شتو iعمليات امل�شدر اأو اأ�شول¬ ل ت�شو Æالتداول امل�شتمر لأوراق¬ املالية يف ال�شوق.
 اإذا راأت اأن امل�شدر اأو اأعمال¬  ⁄تعد منا�شبة لت�شوي≠ ا�شتمرار اإدرا êاأوراق¬ املالية يف ال�شوق.
 -2اإذا ا�شتمر التعلي≥ ملدة  6اأTشهر من دون اأن يتخذ امل�شدر الإجراءات املنا�شبة لإ�شتئنا ±التداول ,جاز للهيئة اأن تلغي الإدرا.ê
 -3عند اإعالن موافقة ا÷معية العامة غري العادية للم�شدر على زيادة راأ�س مال¬ الذي ينت èعن¬ ا�شتëواذ عك�شي يلغي اإدرا êاأ�شهم امل�شدر ,وعلي¬ تقدË
طلójóLÖلتùشéيπا’SCشهºو∫ƒÑbاQOEاLهاوaق kالقƒاعóالتùشéيπوا’QOEا‘êالùش¥ƒاملƒاjRةاPEاP‘ÖZQل∂.
اÌﻟﻐﺎء أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻟÍدراج

-1

-2
-3
-4
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ل يجوز مل�شدر اأدرج âاأوراق¬ املالية يف ال�شوق اإلغاء الإدرا êاأو تعليق¬ اإل Ãوافق¬ �شابقة من الهيئة ,ويجب على امل�شدر تزويد الهيئة باملعلومات الأتية:
 الأ�شباب املëددة لطلب الإلغاء اأو التعلي≥.
 ن�شخة من الإعالن عن �شبب الإلغاء.
 ن�شخة من امل�شتندات ذات العالقة ون�شخة من اأي وKيقة مر�شلة اإلى امل�شاهمني ,اإذا كان اإلغاء الإدرا êنتيجة لعملية ا�شتëواذ اأو اأي اإجراء اخر
يتخذ√ امل�شدر.
يجب على امل�شدر بعد احل�شول على املوافقة الهيئة على اإلغاء الإدرا ,êاحل�شول على املوافقة ا÷معية العامة غري العادية على ذل∂.
عنeóاjتºتعلي≥اCواEل¨اAا’QOEاêبناAعل≈طلÖاملüشÖéj,Qóعل≈املüشQóا¿jعل‘øاbCرÜوøµ‡âbعSøشÖÑالتعلي≥اCوا’Eل¨اAواملIóاملتbƒعة
لتعلي≥ وطبيعة احلد� çشبب التعلي≥ اأو الإلغاء الذي يوؤKر يف ن�شاطات امل�شدر.
يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعلي≥ اأو الإلغاء ح�شب تقديرها.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺆﻗﺖ

-1
-2

-3
-4
-5

-6

يجوز للم�شدر اأن يطلب التعلي≥ املوؤق âعند وقو´ حد çخالل فرتة التداول يجب الإف�شاح عن¬ من دون تاأخري ,ول ي�شتطيع امل�شدر تاأمني �شريت¬ حتى
نهاية فرتة التداول.
لتمكني الهيئة من تقو Ëاحلاجة اإلى التعلي≥ املوؤق âواملدة املنا�شبة لذل∂ ,يجب تاأييد الطلب بالأتي:
 الأ�شباب املëدة لطلب التعلي≥ املوؤق âومدة التعلي≥ املطلوبة.
 ن�شخة من الإعالن عن �شبب التعلي≥ واملدة املتوقعة ل¬ وطبيعة احلد� çشبب التعلي≥.
عنeóاjتºالتعلي≥املâbDƒبناAعل≈طلÖاملüشÖéj,Qóعل≈املüشQóاj¿Cعل‘øاbCرÜوS,øµ‡âbشÖÑالتعلي≥واملIóاملتbƒعةللتعلي≥وطÑيعةا◊çó
�شبب التعلي≥ الذي يوؤKر يف ن�شاطات امل�شدر.
يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعلي≥ املوؤق âب�ëشب تقديرها.
يجوز للهيئة اأن تفر�س التعلي≥ املوؤق âمن دون طلب من امل�شدر عندما تطلع على معلومات اأو ظرو ±توؤKر يف ن�شاطات امل�شدر وتر iاأن تل∂ الظرو±
من املëتمل اأن توؤKر يف ال�شوق اأو حماية امل�شتãمرين ,ويجب على امل�شدر الذي تخ�شع اأوراق¬ املالية للتعلي≥ املوؤق âال�شتمرار يف التزام نظام ال�شوق
املا‹ ولوائ ¬ëالتنفيذية.
يرفع التعلي≥ املوؤق âبعد انتهاء املدة املëددة يف الإعالن امل�شار اإلي¬ يف الفقرة  3اأعال√ ,ما ⁄تر iالهيئة خال ±ذل∂.

رﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ

 -1عندما يعل≥ الإدرا êيجب لرفع التعلي≥ توفرالتا‹:
 ان تعال èالأو�شا´ التي اأدت اإلى التعلي≥ ,واأل يكون �شروريا حلماية امل�شتãمرين.
 التõاΩاملüشT…C’QóشروطاNCرiتراgاالهيÄة.
 -2للهيئة رفع التعلي≥ واإن  ⁄يطلب امل�شدر ذل∂.
إﻋﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻗﺒﻮل إدراج أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺒﻖ إﻟﻐﺎء إدراﺟﻬﺎ

�jشÎطلتùشéيπو∫ƒÑbاQOEاêاCوQاe¥اليةSش≥ÑاEل¨اAاQOEاLهاتقËóاملüشQóل£لÖتùشéيπاCوQاe¥اليةو∫ƒÑbاQOEا.ójóLê
ﺗﻨﺒﻴﻬات ﻣتﻨوﻋﺔ

يخ�شع امل�شاهمون البائعون لفرتة حظر مدتها اKنا ع�شر )T (12شهر oا تبداأ من تاري ïالبدء يف تداول اأ�شهم ال�شركة يف ال�شوق املوازية ,حي åيëظر عليهم الت�شر±
باøe…CاSCشهºال�شركةالت»Áلfƒµها.وبعóاfتهاIÎaAا◊¶رRƒéjللمùشاgمÚا◊اليÚالتüشر‘±اSCشهمهºب�شرطا◊üشùe∫ƒشÑق kاعل≈ƒeاaقةالهيÄةعل≈
ذل∂.
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 .1٠ﺇجﺮاﺀات ﻋدﻡ اﻛتمال الﻄﺮﺡ
اإذا  ⁄يتم اكتمال الطرح بعد انتهاء فرتة الطرح التي تنتتهي بتاري1438/05/12 ïه` )املواف≥ 2017/02/09م(�,شتقوم ال�شركة باإعادة املبال≠ امل�ëشلة من
الطرح للم�شتãمرين املكتتبيني بدون ح�شم اأي عمولت اأو اأتعاب اأو م�شاري∞ وذل∂ يف موعد اأق�شا√ 1438/05/23ه` املواف≥ )2017/02/20م(.
وSشيقΩƒاملùشت�شاQاملا‹‘Mا∫عΩóاكتما∫ال£رìبتقËóاTEشعاk Qاكتابي kاbƒeع kاeن¬للهيÄةDƒjكaóي¬عΩóاكتما∫ال£رìوPل∂∫ÓNع�شرIاjCاøeΩاfتهاIÎaA
الطرح.
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 .11التﻌﻬدات الﺨاﺻﺔ ﺑاﻻﻛتتاﺏ
اﻹﻗﺮاﺭات والتﻌﻬدات الﺨاﺻﺔ ﺑاﻻﻛتتاﺏ

Ãوحب تعبئة وتقد‰ Ëوذ êطلب الكتتاب ,فاإن املكتتب:








يواف≥ على اكتتاب¬ يف ال�شركة بعدد الأ�شهم املو�شëة يف ‰وذ êطلب الكتتاب
يقر باأن¬ اطلع على ن�شرة الإ�شدار وعلى كافة توياتها ودر�شها بعناية وفهم م�شمونها
ƒjا≥aعل≈الن¶اΩا’SCشاSش»لل�شركةوعل≈كاaةتعليماäا’كتتاÜوال�شروطالƒا�f‘IOQشرIا’UEشóاQوبنا Akعل≈Pل∂اكتت‘Öا’SCشهºاملòكIQƒ
ل يتنازل عن حق¬ Ãطالبة ال�شركة والرجو´ عليها بكل �شرر ينجم ب�شكل مباTشر جراء احتواء ن�شرة الإ�شدار على معلومات جوهرية اأو غري
كافية اأو نتيجة اإعفال معلومات جوهرية توؤKر على قرار املكتتب بالكتتاب يف حالة اإ�شافتها للن�شرة
يعلن اأن¬  ⁄ي�شب≥ ل¬ ولأي اأفراد عائلت¬ امل�شمولني يف ‰وذ êطلب الكتتاب ,التقدم بطلب الكتتاب يف الأ�شهم ويواف≥ على اأن لل�شركة احل≥ يف
رف�س طلبات الكتتاب املزدوجة
jعلƒÑbøل¬ا’SCشهºاملخüشüشةêPƒ‰ÖLƒÃطلÖا’كتتاÜوƒÑbل¬كاaةTشروطوتعليماäا’كتتاÜالƒا‘IOQال£لÖو�fشرIا’UEشóاQ
يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل طلب الكتتاب بعد تقد ¬Áللجهة امل�شتلمة

ﺳوﻕ اﻷﺳﻬﻢ الﺴﻌوﺩيﺔ )ﺗداول(

” تاأ�شي�س نظام تداول يف عام  2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتو ,ESIS Êوبداأ تداول الأ�شهم الإلكرتو Êيف اململكة عام  1989م.
يتم التعامل بالأ�شهم ع Èنظام "تداول" ∫ÓNøeاBليةeتµاeلةت¨»£عمليةالتóاو∫كاeل kةبk AóاøeتنØيòالüشØقةواfتها Akبتùشjƒتها.وjتºالتóاو∫كΩƒjπعمπ
من اأيام الأ�شبو´ على فرتة واحدة من ال�شاعة U10شÑاk MاوMت≈الùشاعة3عüشر kاΩƒjøe,ا’MóMCت≈Ωƒjاÿميøe¢ùكπاSCش´ƒÑوjتÓNºلهاتنØيòا’Cواeر,اeCا
خار êهذ√ الأوقات في�شم íباإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�شاعة U9:30شÑاk MاوMت≈الùشاعةU10شÑاk Mا,وjتºت¨يÒاCوbاäالتóاو∫T∫ÓNشهر†eQشا¿
كما يتم الإعالن عن¬ عن طري≥ تداول.
jعم¶fπاΩتóاو∫عل≈£eابقةا’CواeرùMشÖالùشعر,وjتºاSشتقÑا∫و–ójóاCولjƒةا’Cواeروaق kاللùشعر.وب�شπµعاΩتنòØاCواeرالùش¥ƒاCو ’kوºKøeا’CواeراملIOóë
للùشعر,و‘Mا∫اNOEا∫عIóاCواeربن¢ùØالùشعرj,تºتنØيgòااCو ’kباCو∫ùMشÖتbƒيâا’NOEا∫.
وjق¶fΩƒاΩتóاو∫بت£f™jRƒاT¥شاøeπeاملعلeƒاäعbÈنƒاäتلØةاCبرgRا™bƒeتóاو∫عل≈ا’âfÎfEوالراب§ا’EلÎµوÊملعلeƒاäتóاو∫الaƒj…òربياfاä
ال�شوق ب�شكل فوري لوكالت تزويد املعلومات مãل "رويرتز".تتºتùشjƒةالüشØقاäاBلي kا∫ÓNالي,Ωƒا…Cاf¿Cقeπلµيةا’SCشهºتتÑeºاTشرIبعóتنØيòالüشØقة.
تلتزم ال�شركة بالإف�شاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�شبة للم�شتãمرين ع Èنظام "تداول" .ويتولى نظام تداول م�شوؤولية مراقبة ال�شوق ,ب�شفت¬
�eش¨ ÓkلBÓليةالت»jعمÓNøeπلهاالùش,¥ƒبهV±óشما¿عóالةالتóاو∫واùfشيابيةعملياäالتóاو∫‘ا’SCشه.º
ﺗداول ﺃﺳﻬﻢ الﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ الﺴوﻕ المواﺯيﺔ

” تقد Ëطلب اإلى هيئة ال�شوق املالية لت�شجيل وقبول اإدرا� (6^000^000) êشهم من اأ�شهم ال�شركة العادية يف ال�شوق املوازية ومن املتوقع اعتماد الت�شجيل وبدء
تداول الأ�شهم يف ال�شوق املوازية بعد النتهاء من عملية التخ�شي�س النهائي و�شو ±يعلن ذل∂ يف موقع تداول اللكرتو Êيف حين¬.
ول Áكن التداول يف الأ�شهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�شي�س الأ�شهم يف ح�شابات املكتتبني يف {تداول ,zوت�شجيل ال�شركة واإدراجها يف ال�شوق املالية {تداول,z
و¶ëjرالتóاو∫‘ اSCشهºال�شركة¶Mر kاتاk eاπÑbالتóاو∫الرSشم»,وjتëمπاملµتت¿ƒÑالjøjòتعاeل‘¿ƒتل∂ا’�fCش£ةاملøeIQƒ¶ëالتóاو∫املùشDƒوليةالµاeلة
عنها ,ولن تتëمل ال�شركة اأية م�شوؤولية قانونية يف هذ√ احلالة.
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 .1٢ﺇﻓاﺩت الﺨﺒﺮاﺀ
” احل�شول على املوافقة الكتابية لكل من امل�شت�شار املا‹ وامل�شت�شار القانو Êواملëا�شب القانو Êلإدرا êاأ�شمائهم وTشعاراتهم واإفادتهم بال�شيغة الواردة يف هذ√
الن�شرة .و ⁄يتم �شëب اأي من تل∂ املوافقات .كما اأن¬ لي�س لد iاأي من امل�شت�شارين اأو من يعمل لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأ�شهما اأو اأية م�شلëة يف ال�شركة مهما
كان نوعها.
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 .1٣المﺴتﻨدات المتاﺣﺔ لﻠمﻌايﻨﺔ
�شتكون امل�شتندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�س للم�شت�شار املا‹ الكائن Ãدينة الريا�س – طري≥ الدائري ال�شرقي – اأبرا êواحة غرناطة – مبنى 4اأ
الدور  ,14وذل∂ خالل �شاعات العمل الر�شمية من U8:00شÑاk MاوMت≈الùشاعة 4:00م�شاء ,خالل فرتة لتقل عن  20يوم قبل نهاية فرتة الطرح.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ال�شجل التجاري لل�شركة
النظام الأ�شا�شي لل�شركة
قرار جمل�س الإدارة باملوافقة على طلب القبول والإدرا êيف ال�شوق املوازية
القوائم املالية ال�شنوية املراجعة لل�شركة والقوائم املالية لل`  9اأTشهر الأولية املنتهية يف � 30شبتم2016 Èم.
موافقة خطية من قبل امل�شت�شار املا‹ على اإدرا êاإ�شم¬ وTشعار√ واأي افادات من¬ يف ن�شرة ال�شدار.
موافقة خطية من قبل امل�شت�شار القانو Êعلى اإدرا êاإ�شم¬ وTشعار√ واأي افادات من¬ يف ن�شرة ال�شدار.
موافقة خطية من قبل املëا�شبون القانونيون على اإدرا êاإ�شم¬ وTشعار√ واأي افادات من¬ يف ن�شرة ال�شدار.
الف�ëس القانو Êالنايف للجهالة
تقرير تقو Ëاأ�شهم ال�شركة
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 .1٤ﺗﻘاﺭيﺮ المحاﺳﺐ الﻘاﻧوﻧﻲ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

اﻟﺮﻳﺎض  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﺋــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ا وﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺤﺪود

ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٢٠١٦
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اوﻟﻴﺔ
٢٠١٦  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٣٠ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2016

ìÉ°†jEG
äGOƒLƒŸG
:ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG
∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f

1^811^935
32^984^076

2

‘É°U ,áæjóe ºeP
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2

‘É°U ,¿hõ

5^607^827

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe

101^274^351

ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª›
:ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG
ábÓY …P ±ôW øe Üƒ∏£ŸG

5^179^117
56^640^790

2

‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡

61^819^907
äGOƒLƒŸG ´ƒª›

163^094^258

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
:ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG
21^044^776

™aO ¥GQhCG

7^813^192

áæFGO ºeP

3^471^335

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe

2^409^703

2

IÉcõdG ¢ü°ü
ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

34^739^006

:ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG
ábÓY …hP ±GôWC’ Üƒ∏£ŸG

3^382^070
1^763^056

2

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

5^145^126

ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

39^884^132

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
:ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

60^000^000

3

∫ÉŸG ¢SCGQ

6^883^518

4

»eÉ¶f »WÉ«àMG

695^834

5

»bÉØJG »WÉ«àMG

55^630^774

IÉ≤Ñe ìÉHQCG

123^210^126

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

163^094^258

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 6 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اوﻟﻴﺔ
٢٠١٦  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٣٠ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2016

ìÉ°†jEG

114^641^958

2

äÉ©«ÑŸG

(88^690^022)

äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ

25^951^936

íHôdG πª›

(7^654^077)

2

™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

(2^753^957)

2

á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

15^543^902

π«¨°ûàdG øe πNódG

(609^949)

πjƒ“ ∞«dÉµJ

398^745

iôNCG äGOGôjEG

15^332^698
IÉcõdG πÑb IÎØdG πNO ‘É°U
(1^025^394)

2

IÉcõdG ∑GQóà°SG

14^307^304

IÎØdG πNO ‘É°U

2^38

IÎØdG πNO ‘É°U øe º¡°ùdG Ö«°üf

á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 6 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اوﻟﻴﺔ
٢٠١٦  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٣٠ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2016
:á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG
IÎØdG πNO ‘É°U

14^307^304

‘É°U ≈dEG IÎØdG πNO ‘É°U ájƒ°ùàd äÓjó©J
:á«∏«`¨°ûàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG
1^973^676

äÉcÓ¡à°SG

255^600

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

1^025^394

IÉcõdG ¢ü°ü

(672^072)

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ

16^889^902
:πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ OƒæH ‘ äGÒ¨àdG
(15^949^552)

áæjóŸG ºeòdG ‘ IOÉjõdG

(11^950^560)

¿hõîŸG ‘ IOÉjõdG

4^443^937

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe ‘ ¢ü≤ædG

3^119^884

áæFGódG ºeòdG ‘ IOÉjõdG

696^707

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe ‘ IOÉjõdG

(308^300)

áYƒaóe áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe

(3^057^982)

á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U
:ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(1^358^859)

äGó©eh äÉµ∏à‡ AGô°T

(1^358^859)

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG
:á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

10^002^371

™aO ¥GQhCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U

3^778^754

ábÓ©dG …hP ±GôWC’CG Ió°UQCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U

(12^000^000)

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

1^781^125

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG

(2^635^716)

IÎØdG ∫ÓN Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U

4^447^651

IÎØdG ájGóH ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG

1^811^935

IÎØdG ájÉ¡f ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG

á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 6 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اوﻟﻴﺔ
()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
‹ÉªLE’G

IÉ≤Ñe ìÉHQCG

»bÉØJG »WÉ«àMG

»eÉ¶f »WÉ«àMG

∫ÉŸG ¢SCGQ
2016 ÈªàÑ°S 30 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG á©°ùà∏d

121^574^894

53^995^542

695^834

6^883^518

60^000^000

(á©LGôe) 2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

14^307^304

14^307^304

-

-

-

IÎØdG πNO ‘É°U

(12^000^000)

(12^000^000)

-

-

-

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

(672^072)

(672^072)

-

-

-

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ

123^210^126

55^630^774

695^834

6^883^518

60^000^000

(á©LGôe ÒZ) 2016 ÈªàÑ°S 30 ‘ Éªc ó«°UôdG

á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 6 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اوﻟﻴﺔ
٢٠١٦  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٣٠ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط

-١

áæjóe øe QOÉ°üdGh 1010187735 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf ¢SQÉ“ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{) IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T
™æ°üe º°SÉH 1010154984 ΩÉbQC’G äGP ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH Ú∏é°ùe ÚYôa ácô°û∏d óLƒjh ,Ω2003 ƒ«fƒj 19 ≥aGƒŸG `g1424 ôNB’G ™«HQ 18 ïjQÉàH ¢VÉjôdG
äÉLÓãd ∞jôdG ájhGR ™æ°üe º°SÉH 1010179603h ,Ω1999 ¢ù£°ùZCG 19 ≥aGƒŸG `g1420 ôN’G ™«HQ 27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh áMGôdG äÉØ«µe
.Ω2002 ¢ù£°ùZCG 12 ≥aGƒŸG `g1423 IôNB’G iOÉªL 3 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh äGOGÈdGh ¢Vô©dG
ÖLƒÃ É¡d áªªàŸGh á∏ªµŸG ∫ÉªYC’Gh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdGh á«fó©ŸG äÉYÉæ°üdGh á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G êÉàfEG ‘ ácô°û∏d »°ù«FôdG •É°ûædG πãªàj
á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G ‘ áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒh Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U / 1677) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG
, ÊÉÑŸG áeÉbEGh äGQÉ≤©dG π«¨°ûJh IQGOEGh ácô°ûdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SGh É¡«∏Y ÊÉÑŸG áeÉbE’ »°VGQC’G AGô°Th QÉ«¨dG ™£bh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdG äÉéàæŸGh
äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH áî°†eh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH Ò°SGƒeh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d √É«ª∏d ´Rƒe »µ«à°SÓH ΩÉ°ùbh á«fó©e ÖdGƒbh ájhGôë°U äÉØ«µe êÉàfEGh
¢VôY äÉLÓKh áØ∏à äÉ©°S √É«e äGOGôH êÉàfEGh ,Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1671) ºbQ ¢ü«NôJ ÖLƒÃ ájhGôë°üdG
.Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1675) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ áØ∏à äÉ°SÉ≤e
 أﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ-٢

á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ºgC’ ¢üî∏e »∏j Éª«ah ,Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d Ék ≤ah á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg OGóYEG ”
:ácô°ûdG πªY á©«Ñ£d áªFÓŸG
:äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y ôKDƒJ ób »àdG äÉ°VGÎa’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d Ék ≤ah á≤aôŸG á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG OGóYEG Ö∏£àj
¿CG øe ºZôdÉHh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«dhC’G á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ïjQÉàH á∏ªàëŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG äÉMÉ°†jEGh äÉHƒ∏£ŸGh
.äGôjó≤àdG √òg øY ∞∏àîJ ób á«FÉ¡ædG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿CG ’EG ,IQGOE’G iód IôaƒàŸG á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉeƒ∏©ŸG π°†aCG ≈∏Y á«æÑe äGôjó≤àdG √òg
:áæjóŸG ºeòdG

ácô°ûdG á«fÉµeG øe ∂°T ∑Éæg ¿ƒµj ÉeóæY ¢ü°üîŸG Gòg øjƒµJ ºàjh ,É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü º°üN ó©H »∏°UC’G ≠∏ÑŸÉH áæjóŸG ºeòdG ô¡¶J
.áæjóŸG ºeò∏d á«∏°UC’G •hô°û∏d Ék ≤ah πeÉµdÉH ≠dÉÑŸG π«°ü–
:¿hõîŸG

:»∏j Éªc ™æ°üdG áeÉàdG áYÉ°†ÑdGh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†ÑdGh QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG øe ¿hõîŸG º««≤J ºàj
:QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG

.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ∏µàdG Oó–h áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG º««≤J ºàj
:™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†Hh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H

Iô°TÉÑŸG QƒLC’Gh OGƒŸGh ™«æ°üàdG áØ∏µJ øª°†àJh ,πbCG Éª¡jCG á«©«ÑdG áª«≤dG ‘É°UhCG áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†Hh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H º««≤J ºàj
.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ∏µàdG ójó– ºàjh ,Iô°TÉÑŸG ÒZ ™«æ°üàdG ∞«dÉµJ øe áªFÓe áÑ°ùfh
:äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG

ΩGóîà°SÉH ∂dPh IQó≤ŸG á«∏ª©dG É¡JÉ«M ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡«∏Y ∑Ó¡à°S’G ÜÉ°ùàMG ºàjh ,ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G πjõæJ ó©H áØ∏µàdG ‘É°üH äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG ô¡¶J
:á«dÉàdG ájƒÄŸG Ö°ùædG OÉªàYÉHh âHÉãdG §°ù≤dG á≤jôW
%25

äGQÉ«°S

%4

ÊÉÑe

%25 – 20

äGõ«¡Œh çÉKCG

%25 - 10

äGó©eh ä’BG

.äÉahô°üŸG øª°V É¡LGQOEG ºàj ,äGOƒLƒŸG ôªY øe ÉjôgƒL ójõJ ’ »àdGh ,ìÓ°UE’Gh áfÉ«°üdÉH á°UÉÿG äÉahô°üŸG ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اوﻟﻴﺔ
٢٠١٦  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٣٠ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

:IÉcõdG ¢ü°üfl

áæ°ùdG ‘ IÉcõdG ¢ü°ü ájƒ°ùJ ºàJh Gòg .áµ∏ªŸG ‘ IÉcõdG á°†jôa óYGƒbh ΩÉµMC’ Ék ≤ah á∏≤à°ùe IQƒ°üH á«dÉe IÎa πµd IÉcõdG ¢ü°ü ¢SÉ«bh äÉÑKEG ºàj
á≤∏©àŸG ΩÉ©dG ìÉ°üaE’Gh ¢Vô©dG QÉ«©e äÉÑ∏£àe ≥ah »FÉ¡ædG §HôdGh IÉcõdG ¢ü°ü ÚH äÉbhôa …CG äÉÑKEG ºàjh ,»FÉ¡ædG §HôdG OÉªàYG É¡dÓN ºàj »àdG á«dÉŸG
.á«Ñ°SÉëŸG äGÒ¨àdÉH
:áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°üfl

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ∫Éª©dGh πª©dG áª¶fCG ÖLƒÃ Ú∏eÉ©∏d á≤ëà°ùŸG áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµŸ ∑GQóà°S’G ºàj
:OGôjE’ÉH ±GÎY’G

.AÓª©∏d áYÉ°†ÑdG º«∏°ùJh IQƒJÉØdG QGó°UEG óæY äÉ©«ÑŸG øe OGôjE’ÉH ±GÎY’G ºàj
:á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG

QÉéjE’G Oƒ≤Y ÖLƒÃ QÉéjE’G äÉ©aO äÉÑKEG ºàj ,á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG ≈dEG π°UC’ÉH á≤∏©àŸG ™aÉæŸGh ôWÉîŸG áaÉc ≈∏Y ôLDƒŸG É¡ÑLƒÃ ßØàëj »àdG äGQÉéjE’G ∞æ°üJ
.QÉéjE’G IÎa ióe ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«dhC’G πNódG áªFÉb ‘ ±hô°üªc á«∏«¨°ûàdG
:™jRƒàdGh ™«ÑdG äÉahô°üe

.≥jƒ°ùàdGh ™«ÑdG áØ«XƒH á≤∏©àŸG ácô°ûdG äGOƒ¡› øY áŒÉædG äÉahô°üŸG ∂∏J »g
:á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸG

ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG á«Ñ°SÉëŸG ÇOÉÑª∏d Ék ≤ah ™jRƒàdGh ™«ÑdG áØ«Xh hCG êÉàfE’G áØ«XƒH ≥∏©àJ ’ »àdGh ,IQGOE’ÉH á≤∏©àŸG äÉahô°üŸG ∂∏J »g
.áª¶àæe á≤jô£H ,ôeC’G Ωõd ¿EG ,á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸGh ,äGOGôjE’G áØ∏µJ ÚH ∞«dÉµàdG √òg ´RƒJ ,Ú«fƒfÉ≤dG
:á«ÑæLC’G äÓª©dG áªLôJ

äÓª©dÉH äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG πjƒ– ºàjh ,á«∏ª©dG AGôLEG óæY óFÉ°ùdG πjƒëàdG ô©°ùH …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ≈dEG á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ºàJ »àdG äÓeÉ©àdG áªLôJ ºà`J
áªFÉb ‘ É¡d ∑GQóà°S’G ºàj ∂dP øY áŒÉædG πjƒëàdG ôFÉ°ùNh ìÉHQCG ¿Gh Gòg ,ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ IóFÉ°ùdG QÉ©°SC’ÉH …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ≈dEG ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ á«ÑæLC’G
.á«dhC’G πNódG
 رأس اﻟﻤﺎل-٣

É¡©«ªLh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 º¡°S πc áª«b ,áª«≤dG …hÉ°ùàe º¡°S 6^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 60^000^000 ´ƒaóŸGh ¬H ÖààµŸG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏H
.ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªéH ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcCG óbh ,ájOÉY º¡°SCG
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ-٤

≈àM »eÉ¶ædG »WÉ«àMÓd ¬∏jƒ–h …ƒæ°ùdG πNódG ‘É°U øe %10 ¬àÑ°ùf Ée ´É£àbG ºàj ,ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh …Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f äÉÑ∏£àe ™e Ék «°TÉ“
.ìÉHQCÉc ™jRƒà∏d πHÉb ÒZ »WÉ«àM’G Gòg ¿EG .´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe % 50 »WÉ«àM’G Gòg ≠∏Ñj
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ-٥

¢ù∏› øe QGô≤H ™jRƒàdG hCG ¢ü≤ædG hCG IOÉjõ∏d πHÉb »WÉ«àM’G Gòg ¿EG ,ácô°ûdG ∫ÉªYCG ôjƒ£J ±ó¡H ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y AÉæH »WÉ«àM’G Gòg øjƒµJ ”
.ácô°ûdG IQGOEG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اوﻟﻴﺔ
٢٠١٦  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٣٠ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 ادوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ-٦

:ádOÉ©dG áª«≤dG

Ék ≤ah ácô°û∏d á«dÉŸG äGhOC’G ∞«æ°üJ ºàj Éªc .ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG ‘ áÑZGQh ¬©∏£e ±GôWCG ÚH ΩGõàdG ájƒ°ùJ hCG π°UCG ádOÉÑe É¡«a øµÁ »àdG áª«≤dG »g
á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG º«≤dG ¿CG IQGOE’G ó≤à©J .ádOÉ©dG º«≤dG äGôjó≤Jh ájÎaódG º«≤dG ÚH äÉbhôa CÉ°ûæJ ¿CG øµÁh ,á«îjQÉàdG áØ∏µàdG á≤jô£d
.ájÎaódG É¡ª«b øY Ék jôgƒL ∞∏àîJ ’ ácô°û∏d
:äÓª©dG ôWÉfl

…Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdÉH ÖdÉ¨dG ‘ »g ácô°ûdG äÓeÉ©e ¿EG .á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U QÉ©°SCG ‘ äÉÑ∏≤à∏d áé«àf á«dÉŸG äGhOC’G áª«b Ò¨J øY áªLÉædG ôWÉîŸG »g
.∫É©a πµ°ûH QGóJ Ék °†jCG ±ô°üdG ôWÉ ¿EÉa ,»µjôeC’G Q’hódG ™e ∫É©a πµ°ûH §ÑJôe …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ¿CG ÉÃh .»µjôeC’G Q’hódGh
:¿ÉªàF’G ôWÉfl

.á«dÉe IQÉ°ùÿ ôNB’G ±ô£dG óÑµJ ≈dEG …ODƒj É‡ ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ±GôWC’G óMCG IQób ΩóY ôWÉ »g
º°üN ó©H »∏°UC’G ≠∏ÑŸÉH áæjóŸG ºeòdG ≈∏Y ¿ÉªàF’G ôWÉ ô¡¶J Ió«L á«fÉªàFG äÉØ«æ°üJ ™e äÉ«°ùæ÷G IOó©àŸGh á«æWƒdG ∑ƒæÑdG iód ó≤ædG ´GójEG ”
.É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü
:ádƒ«°ùdG ôWÉfl

.á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G á∏HÉ≤Ÿ áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉHƒ©°üd ácô°ûdG ¢Vô©J ôWÉ »g
.ádOÉ©dG É¡àª«≤d áHQÉ≤e áª«≤Hh áYô°ùH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øY ádƒ«°ùdG ôWÉ ºéæJ ób
.á«∏Ñ≤à°ùe äÉeGõàdG ájCG á¡LGƒŸ á«aÉµdG ∫GƒeC’G ôaƒJ øª°†Jh º¶æe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àe ÖbGôJ ácô°ûdG IQGOEG ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

اﻟﺮﻳﺎض ـ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2014

2015

ìÉ°†jEG
äGOƒLƒŸG
: ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG

3^587^125

4^447^651

3

∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f

11^717^264

17^034^524

4h2

‘É°U ,áæjóe ºeP

53^043^448

48^919^953

5h2

‘É°U ,¿hõ

14^242^624

10^051^764

6

82^590^461

80^453^892

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe
ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª›
: ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG

4^591^288

6^023^684

7

ábÓY …hP ±GôWCG øe Üƒ∏£ŸG

57^949^439

57^255^607

8h2

62^540^727

63^279^291

ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG ´ƒª›

145^131^188

143^733^183

äGOƒLƒŸG ´ƒª›

‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
: ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG
12^817^513

11^042^405

9

4^707^078

4^693^308

2^577^900

2^774^628

10

1^359^865

1^384^309

16h2

21^462^356

19^894^650

™aO ¥GQhCG
áæFGO ºeP
iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe
IÉcõdG ¢ü°ü
ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
: ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG

1^566^637

447^883

7

ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG

1^874^776

1^815^756

2

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

3^441^413

2^263^639

ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

24^903^769

22^158^289

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
: ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

60^000^000

60^000^000

11

∫ÉŸG ¢SCGQ

6^105^486

6^883^518

12

»eÉ¶f »WÉ«àMG

695^834

695^834

13

»bÉØJG »WÉ«àMG

53^426^099

53^995^542

√É≤Ñe ìÉHQCG

120^227^419

121^574^894

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

145^131^188

143^733^183

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2014

2015

ìÉ°†jEG

94^675^469

116^947^970

2

(74^105^206)

(94^869^491)

äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ

20^570^263

22^078^479

íHôdG πª›

(8^032^027)

(9^343^209)

14h2

™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

(3^848^258)

(3^668^915)

15h2

á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

8^689^978

9^066^355

π«¨°ûàdG øe πNódG

(404^590)

(516^180)

πjƒ“ ∞«dÉµJ

483^825

614^454

iôNCG äGOGôjEG

8^769^213

9^164^629

IÉcõdG πÑb áæ°ùdG πNO ‘É°U

(1^359^865)

(1^384^309)

7^409^348

7^780^320

16h 2

äÉ©«ÑŸG

IÉcõdG ∑GQóà°SG
áæ°ùdG πNO ‘É°U
:º¡°ùdG á«ëHQ

6^000^000

6^000^000

ájOÉ©dG º¡°SC’G OóY

1^23

1^30

áæ°ùdG πNO ‘É°U øe º¡°ùdG Ö«°üf

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2014

2015
:á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

7^409^348

áæ°ùdG πNO ‘É°U

7^780^320

‘É°U ≈dEG áæ°ùdG πNO ‘É°U ájƒ°ùàd äÓjó©J
: á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G (‘ Ωóîà°ùŸG) / øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG
2^131^044

2^386^470

äÉcÓ¡à°SG

(57^500)

(85^000)

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG ìÉHQCG

1^359^865

1^384^309

IÉcõdG ¢ü°ü

494^191

337^349

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

(375^000)

(432^845)

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ

10^961^948

11^370^603
: πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ OƒæH ‘ äGÒ¨àdG

(1^724^668)

(5^317^260)

áæjóŸG ºeòdG ‘ IOÉjõdG

(3^837^656)

4^123^495

¿hõîŸG ‘ (IOÉjõdG) / ¢ü≤ædG

(8^704^014)

4^190^860

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe ‘ (IOÉjõdG) / ¢ü≤ædG

581^935

(13^770)

áæFGódG ºeòdG ‘ IOÉjõdG / (¢ü≤ædG)

612^917

196^728

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe ‘ IOÉjõdG

(248^001)

(396^369)

áYƒaóe áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe

(1^172^221)

(1^359^865)

áYƒaóe IÉcR

(3^529^760)

12^794^422

á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G (‘ Ωóîà°ùŸG) / øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U
:ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(2^416^058)

(1^692^638)

äGó©eh äÉµ∏à‡ AGô°T

57^500

85^000

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG øe π°üëàŸG

(2^358^558)

(1^607^638)

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U
:á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

9^964^969

(1^775^108)

™aO ¥GQhCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U

(3^451^568)

(2^551^150)

ábÓ©dG …hP ±GôWC’G Ió°UQCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U

-

(6^000^000)

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

6^513^401

(10^326^258)

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ódƒàŸG / (‘ Ωóîà°ùŸG) …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U

625^083

860^526

áæ°ùdG ∫ÓN ódƒàŸG ó≤ædG ‘É°U

2^962^042

3^587^125

áæ°ùdG ájGóH ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG

3^587^125

4^447^651

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

‹ÉªLE’G

IÉ≤Ñe ìÉHQCG

»bÉØJG »WÉ«àMG

»eÉ¶f »WÉ«àMG

∫ÉŸG ¢SCGQ

2014
113^193^071

47^132^686

695^834

5^364^551

60^000^000

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

7^409^348

7^409^348

-

-

-

áæ°ùdG πNO ‘É°U

-

(740^935)

-

740^935

-

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG

(375^000)

(375^000)

-

-

-

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ

2015
120^227^419

53^426^099

695^834

6^105^486

60^000^000

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

7^780^320

7^780^320

-

-

-

áæ°ùdG πNO ‘É°U

-

(778^032)

-

778^032

-

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG

(6^000^000)

(6^000^000)

-

-

-

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

(432^845)

(432^845)

-

-

-

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÉjƒ°ùJ

121^574^894

53^995^542

695^834

6^883^518

60^000^000

2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط

-١

áæjóe øe QOÉ°üdGh 1010187735 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf ¢SQÉ“ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{) IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T
™æ°üe º°SÉH 1010154984 ΩÉbQC’G äGP ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH Ú∏é°ùe ÚYôa ácô°û∏d óLƒjh ,Ω2003 ƒ«fƒj 19 ≥aGƒŸG `g1424 ôNB’G ™«HQ 18 ïjQÉàH ¢VÉjôdG
äÉLÓãd ∞jôdG ájhGR ™æ°üe º°SÉH 1010179603 ,Ω1999 ¢ù£°ùZCG 19 ≥aGƒŸG `g1420 ôN’G ™«HQ 27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh áMGôdG äÉØ«µe
.Ω2002 ¢ù£°ùZCG 12 ≥aGƒŸG `g1423 IôNB’G iOÉªL 3 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh äGOGÈdGh ¢Vô©dG
ÖLƒÃ É¡d áªªàŸGh á∏ªµŸG ∫ÉªYC’Gh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdGh á«fó©ŸG äÉYÉæ°üdGh á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G êÉàfEG ‘ ácô°û∏d »°ù«FôdG •É°ûædG πãªàj
á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G ‘ áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒh Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U / 1677) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG
, ÊÉÑŸG áeÉbEGh äGQÉ≤©dG π«¨°ûJh IQGOEGh ácô°ûdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SGh É¡«∏Y ÊÉÑŸG áeÉbE’ »°VGQC’G AGô°Th QÉ«¨dG ™£bh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdG äÉéàæŸGh
äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH áî°†eh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH Ò°SGƒeh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d √É«ª∏d ´Rƒe »µ«à°SÓH ΩÉ°ùbh á«fó©e ÖdGƒbh ájhGôë°U äÉØ«µe êÉàfEGh
¢VôY äÉLÓKh áØ∏à äÉ©°S √É«e äGOGôH êÉàfEGh ,Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1671) ºbQ ¢ü«NôJ ÖLƒÃ ájhGôë°üdG
.Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1675) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ áØ∏à äÉ°SÉ≤e
 أﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ-٢

áªFÓŸG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ºgCG »∏j Éª«ah ,Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d É≤ah á≤aôŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg OGóYEG ”
:ácô°ûdG πªY á©«Ñ£d
:äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

äÉMÉ°†jEGh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y ôKDƒJ ób »àdG äÉ°VGÎa’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SÉH É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d Ék ≤ah á«dÉŸG ºFGƒ≤dG OGóYEG Ö∏£àj
π°†aCG ≈∏Y á«æÑe äGôjó≤àdG √òg ¿CG øe ºZôdÉHh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN äÉaô°üŸGh äGOGôjE’G ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ïjQÉàH á∏ªàëŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG
.äGôjó≤àdG √òg øY ∞∏àîJ ób á«FÉ¡ædG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿CG ’EG ,IQGOE’G iód IôaƒàŸG á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉeƒ∏©ŸG
:áæjóŸG ºeòdG

∂°T ∑Éæg ¿ƒµj ÉeóæY É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjó∏d ¢ü°ü ó«≤jh ,É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü º°üN ó©H ‘É°üdG ≠∏ÑŸÉH áæjóŸG ºeòdG êQóJ
.áæjóŸG ºeò∏d á«∏°UC’G •hô°û∏d Ék ≤ah ≠dÉÑŸG πeÉc π«°ü– ácô°ûdG á«fÉµeEG øe
:¿hõîŸG

: »∏j Éªc ™æ°üdG áeÉàdG áYÉ°†ÑdGh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†ÑdGh QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG øe ¿hõîŸG º««≤J ºàj
:QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG

.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ∏µàdG Oó–h áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG ¿hõ º««≤J ºàj
:™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†Hh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H

Iô°TÉÑŸG QƒLC’Gh OGƒŸGh ™«æ°üàdG áØ∏µJ øª°†àJh ,πbG Éª¡jCG á«©«ÑdG áª«≤dG ‘É°U hCG áØ∏µàdÉH ™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†ÑdGh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†ÑdG ¿hõ º««≤J ºàj
.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ∏µàdG ójó– ºàjh .Iô°TÉÑŸG ÒZ ™«æ°üàdG ∞«dÉµJ øe áªFÓe áÑ°ùfh
:äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG

§°ù≤dG á≤jôW ∫Éª©à°SÉH ∂dPh IQó≤ŸG á«∏ª©dG É¡JÉ«M ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡«∏Y ∑Ó¡à°S’G ÜÉ°ùàMG ºàjh ,ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G πjõæJ ó©H äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG ô¡¶J
: á«dÉàdG Ö°ùædG OÉªàYÉHh âHÉãdG
%25

äGQÉ«°S

%4

ÊÉÑe

%25 – 20

äGõ«¡Œh çÉKCG

%25 - 10

äGó©eh ä’BG

.äÉahô°üŸG øª°V É¡LGQOEG ºàj ,äGOƒLƒŸG ôªY øe ÉjôgƒL ójõJ ’ »àdGh ,ìÓ°UE’Gh áfÉ«°üdÉH á°UÉÿG äÉahô°üŸG ¿EG
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()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
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()ﺗﺎﺑﻊ

:IÉcõdG ¢ü°üfl

áæ°ùdG ‘ IÉcõdG ¢ü°ü ájƒ°ùJ ºàJh Gòg .áµ∏ªŸG ‘ IÉcõdG á°†jôa óYGƒbh ΩÉµMC’ Ék ≤ah á∏≤à°ùe IQƒ°üH á«dÉe IÎa πµd IÉcõdG ¢ü°ü ¢SÉ«bh äÉÑKEG ºàj
á≤∏©àŸG ΩÉ©dG ìÉ°üaE’Gh ¢Vô©dG QÉ«©e äÉÑ∏£àe ≥ah »FÉ¡ædG §HôdGh IÉcõdG ¢ü°ü ÚH äÉbhôa …CG äÉÑKEG ºàjh ,»FÉ¡ædG §HôdG OÉªàYG É¡dÓN ºàj »àdG á«dÉŸG
.á«Ñ°SÉëŸG äGÒ¨àdÉH
:áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°üfl

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ∫Éª©dGh πª©dG ΩÉ¶f ÖLƒÃ Ú∏eÉ©∏d á≤ëà°ùŸG áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµŸ ∑GQóà°S’G ºàj
:OGôjE’ÉH ±GÎY’G

.AÓª©∏d áYÉ°†ÑdG º«∏°ùJh ÒJGƒØdG QGó°UEG óæY äÉ©«ÑŸG øe OGôjE’ÉH ±GÎY’G ºàj
:á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG

QÉéjE’G Oƒ≤Y ÖLƒÃ QÉéjE’G äÉ©aO äÉÑKEG ºàj .á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG ≈dEG π°UC’ÉH á≤∏©àŸG ™aÉæŸGh ôWÉîŸG áaÉc ≈∏Y ôLDƒŸG É¡ÑLƒÃ ßØàëj »àdG äGQÉéjE’G ∞æ°üJ
.QÉéjE’G IÎa ióe ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y πNódG áªFÉb ‘ ±hô°üªc á«∏«¨°ûàdG
:™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

.ácô°ûdG äÉéàæe ™jRƒJh ™«H ‘ É¡JóÑµJ »àdG ácô°ûdG äGOƒ¡› øY áŒÉædG äÉahô°üŸG ∂∏J »g
:á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG á«Ñ°SÉëŸG ÇOÉÑª∏d Ék ≤ah ™jRƒàdGh ™«ÑdG áØ«Xh hCG êÉàfE’G áØ«XƒH ≥∏©àJ ’ »àdGh ,IQGOE’ÉH á≤∏©àŸG äÉahô°üŸG ∂∏J »g
.áª¶àæe á≤jô£H ,ôeC’G Ωõd ¿EG ,á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸGh ,äGOGôjE’G áØ∏µJ ÚH ∞«dÉµàdG √òg ´RƒJ .Ú«fƒfÉ≤dG
:á«ÑæLC’G äÓª©dG áªLôJ

á∏ª©dÉH äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe …CG º««≤J ºàjh ,á«∏ª©dG AGôLEG ïjQÉJ ‘ óFÉ°ùdG ±ô°üdG ô©°ùH …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ≈dEG á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ºàJ »àdG äÓeÉ©ŸG πjƒ– ºàj
.πNódG áªFÉb øª°V É¡LGQOEG ºàj á«ÑæLC’G äÓª©dÉH äÓeÉ©ŸG øY áªLÉædG äÉbhôØdG ™«ªL ¿EG .ïjQÉàdG ∂dP ‘ ±ô°üdG ô©°ùd BÉ≤ah á«fGõ«ŸG ïjQÉJ ‘ á«ÑæLC’G
 اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك-٣
2014

2015

493^388

956^339

ájó≤f ó¡Y

3^093^737

3^491^312

∑ƒæÑdG iód ó≤f

3^587^125

4^447^651
 اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ-٤
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2014

2015

12^077^050

17^394^310

ájQÉŒ áæjóe ºeP

(359^786)

(359^786)

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü

11^717^264

17^034^524

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 اﻟﻤﺨﺰون-٥
2014

2015

26^064^159

25^977^396

™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†H

12^857^055

9^714^513

ΩÉN OGƒe

11^563^799

12^584^422

QÉ«Z ™£b

2^976^479

1^061^666

π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H

(418^044)

(418^044)

ácô◊G áÄ«£Hh IócGQ áYÉ°†H ¢ü°ü

53^043^448

48^919^953
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى-٦

2014

2015

11^557^115

7^340^959

øjOQƒŸ áeó≤e äÉ©aO

970^452

1^051^216

Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe

385^772

568^972

ájóæà°ùe äGOÉªàYG

262^199

305^682

¿Éª°V äÉHÉ£N

81^436

239^740

áæjóe ÚØXƒe ºeP

469^997

209^997

äGÒ°TCÉJ

-

116^800

¢†Ñb ¥GQhCG

357^895

-

¿hôNBG ¿ƒæjóe

157^758

218^398

iôNCG

14^242^624

10^051^764
– اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ٧ إﻳﻀﺎح

ó«°UQ
2015
øFGO

áæ°ùdG ∫ÓN ácô◊G ‹ÉªLEG
øjóe

áæFGO

ó«°UQ
2014

áæjóe

øFGO

πeÉ©àdG ´ƒf

´ƒf
ábÓ©dG

ábÓ©dG ÖMÉ°U

øjóe

-

982^985

-

-

-

982^985

»∏jƒ“h …QÉŒ

á≤«≤°T

∞««µàdGh ójÈà∏d ¿Gôª©dG ácô°T

-

4^485^336

4^435^163

5^312^196

-

3^608^303

»∏jƒ“h …QÉŒ

á≤«≤°T

áMGôdG äÉØ«µe ™æ°üe ácô°T

-

555^363

3^048^259

5^170^259

1^566^637

-

»∏jƒ“

á≤«≤°T

…QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd OÉ©HCG ácô°T

447^883

-

6^070^621

5^622^738

-

-

»∏jƒ“

ÚªgÉ°ùe

ábÓY …P ±ô£d ≥ëà°ùŸG

447^883

6^023^684

13^554^043

16^105^193

1^566^637

4^591^288

¢ù°SCG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG √òg â“ ,äÉjÎ°ûe πµ°T ≈∏Y ájQÉŒh á«∏jƒ“ äÓeÉ©e øª°†àJ √ÓYCG ábÓY …hP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e AGôLEÉH ácô°ûdG âeÉb ,2015 ∫ÓN
.OGó°ù∏d IOó •hô°T ∑Éæg óLƒJ ’h ,ádƒª©∏d á©°VÉN ÒZ √ÓYCG Ió°UQC’G ¿EG .IQGOE’G ¢ù∏› á≤aGƒÃh ájQÉŒ

66

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات-٨
‹ÉªLE’G

äÉYhô°ûe
ò«ØæàdG â–

çÉKCG
äGõ«¡Œh

äGQÉ«°S

äGó©eh ä’BG

ÊÉÑe

»°VGQCG
áØ∏µàdG

84^992^590

689^431

1^795^736

6^074^286

21^041^949

13^422^568

41^968^620

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

1^692^638

-

251^975

670^585

484^018

286^060

-

äÉaÉ°VE’G

(132^636)

-

-

-

(132^636)

-

-

äGOÉ©Ñà°SE’G

-

(377^710)

-

-

-

377^710

-

äÓjƒëàdG

86^552^592

311^721

2^047^711

6^744^871

21^393^331

14^086^338

41^968^620

2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG
ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G

(27^043^151)

-

(1^475^143)

(4^496^181)

(15^107^464)

(5^964^363)

-

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

(2^386^470)

-

(194^537)

(691^001)

(936^291)

(564^641)

-

áæ°ùdG ≈∏Y πªëŸG

132^636

-

-

-

132^636

-

-

äGOÉ©Ñà°SE’G

(29^296^985)

-

(1^669^680)

(5^187^182)

(15^911^119)

(6^529^004)

-

2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG
:ájÎaódG áª«≤dG

57^255^607

311^721

378^031

1^557^689

5^482^212

7^557^334

41^968^620

2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

57^949^439

689^431

320^593

1^578^105

5^934^485

7^458^205

41^968^620

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

(2014 :…Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^874^818) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^024^746 äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ ≈∏Y πªëŸG ∑Ó¡à°S’G ≠∏H  أوراق دﻓﻊ-٩

.ÚªgÉ°ùŸG óMCG øe á«°üî°T äÉfÉª°†H áfƒª°†e ,á«∏ ∑ƒæH øe IQOÉ°U ¬jóæà°ùe äGOÉªàYG ÖLƒÃ ™FÉ°†H OGÒà°S’ á«µæÑdG äÓ«¡°ùàdG øe π¨à°ùŸG áª«b óæÑdG Gòg πãÁ
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى-١٠
2014

2015

793^883

876^881

AÓªY øe áeó≤e äÉ©aO

883^644

790^402

á≤ëà°ùe ÖJGhQ

453^728

733^003

á≤ëà°ùe äÉahô°üe

49^287

91^708

áæFGO ÚØXƒe ºeP

289^905

-

á∏LDƒe äÉµ«°T

107^453

282^634

iôNCG

2^577^900

2^774^628
 رأس اﻟﻤﺎل-١١

É¡©«ªLh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 º¡°S πc áª«b ,áª«≤dG …hÉ°ùàe º¡°S 6^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 60^000^000 ´ƒaóŸGh ¬H ÖààµŸG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏H
.ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªéH ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcCG óbh ,ájOÉY º¡°SCG
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()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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()ﺗﺎﺑﻊ

 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ-١٢

≈àM »eÉ¶ædG »WÉ«àMÓd ¬∏jƒ–h …ƒæ°ùdG πNódG ‘É°U øe %10 ¬àÑ°ùf Ée ´É£àbG ºàj ,ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh …Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f äÉÑ∏£àe ™e Ék «°TÉ“
.ìÉHQCÉc ™jRƒà∏d πHÉb ÒZ »WÉ«àM’G Gòg ¿EG .´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe % 50 »WÉ«àM’G Gòg ≠∏Ñj
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ-١٣

¢ù∏› øe QGô≤H ™jRƒàdG hCG ¢ü≤ædG hCG IOÉjõ∏d πHÉb »WÉ«àM’G Gòg ¿EG ,ácô°ûdG ∫ÉªYCG ôjƒ£J ±ó¡H ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y AÉæH »WÉ«àM’G Gòg øjƒµJ ”
.ácô°ûdG IQGOEG
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ-١٤
2014
2^568^739
1^600^752
1^276^421
722^637
668^992
239^065
196^874
116^858
309^787
83^654
70^261
47^892
60^515
27^849
19^748
21^983
8^032^027

2015
2^708^230
1^568^622
1^351^492
1^257^627
993^471
478^123
290^191
176^306
151^642
73^733
70^006
40^067
38^384
35^936
7^811
101^568
9^343^209

É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ
äGQÉéjEG
™jRƒJh π≤f äÉahô°üe
ä’ƒªY
ìÓ°UEGh áfÉ«°U
¿ÓYEGh ájÉYO
äÉcÓ¡à°SG
á«eƒµM äÉahô°üe
äÉeƒ°üN
ójôHh ∞JÉg
AÉHô¡ch √É«e
äÉbhô
äÓ≤æJh ôØ°S
áaÉ«°V
äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb
áYƒæàe

 ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﻳﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ-١٥
2014
2^575^038
611^793
107^821
73^202
59^352
89^480
36^803
13^430
14^752
5^176
261^411
3^848^258

2015
2^572^033
277^768
124^643
104^877
71^533
58^780
30^221
21^825
17^439
12^806
376^990
3^668^915

É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ
äÉYÈJh äÉfÉYEG
ìÓ°UEGh áfÉ«°U
ójôHh ∞JÉg
äÉcÓ¡à°SG
á«eƒµM äÉahô°üe
äGQÉéjEG
äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb
áaÉ«°V
AÉHô¡ch √É«e
áYƒæàe
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة- ١٦ إﻳﻀﺎح
:  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻌﺪل- أ
2014

2015

8^769^213

9^164^629

IÉcõdG πÑb πNódG ‘É°U

494^191

337^349

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

9^263^404

9^501^978

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U
:  ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ-ب

60^000^000

60^000^000

∫ÉŸG ¢SCGQ

5^364^551

6^105^486

»eÉ¶f »WÉ«àMG

695^834

695^834

»bÉØJG »WÉ«àMG

47^132^686

47^426^099

√É≤Ñe ìÉHQCG

9^263^404

9^501^978

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U

85^978

77^627

áæFGO ºeP

359^786

359^786

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü

1^380^585

1^478^407

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

(375^000)

(432^845)

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÓjó©J

123^907^824

125^212^372
:∫õæj

(57^949^439)

(57^255^607)

‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡

(11^563^799)

(12^584^422)

QÉ«¨dG ™£b ¿hõ

54^394^586

55^372^343

(á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW) IÉcõdG AÉYh

1^359^865

1^384^309

% 2^5 ™bGƒH IÉcõdG ∑GQóà°SG
:  ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ- ج

2014

2015

1^172^221

1^359^865

áæ°ùdG ájGóH ‘ ó«°UôdG

1^359^865

1^384^309

áæ°ùdG ∫ÓN ¿ƒµŸG

(1^172^221)

(1^359^865)

áæ°ùdG ∫ÓN Oó°ùŸG

1^359^865

1^384^309

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ó«°UôdG
: د– اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺰﻛﻮي

.πNódGh IÉcõdG áë∏°üe øe 2014 ΩÉ©d á«FÉ¡ædG IÉcõdG IOÉ¡°T ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 ادوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ-١٧

:ádOÉ©dG áª«≤dG

Ék ≤ah ácô°û∏d á«dÉŸG äGhOC’G ∞«æ°üJ ºàj Éªc .ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG ‘ áÑZGQh ¬©∏£e ±GôWCG ÚH ΩGõàdG ájƒ°ùJ hCG π°UCG ádOÉÑe É¡«a øµÁ »àdG áª«≤dG »g
á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG º«≤dG ¿CG IQGOE’G ó≤à©J .ádOÉ©dG º«≤dG äGôjó≤Jh ájÎaódG º«≤dG ÚH äÉbhôa CÉ°ûæJ ¿CG øµÁh ,á«îjQÉàdG áØ∏µàdG á≤jô£d
.ájÎaódG É¡ª«b øY Ék jôgƒL ∞∏àîJ ’ ácô°û∏d
:äÓª©dG ôWÉfl

…Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdÉH ÖdÉ¨dG ‘ »g ácô°ûdG äÓeÉ©e ¿EG .á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U QÉ©°SCG ‘ äÉÑ∏≤à∏d áé«àf á«dÉŸG äGhOC’G áª«b Ò¨J øY áªLÉædG ôWÉîŸG »g
.∫É©a πµ°ûH QGóJ Ék °†jCG ±ô°üdG ôWÉ ¿EÉa ,»µjôeC’G Q’hódG ™e ∫É©a πµ°ûH §ÑJôe …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ¿CG ÉÃh .»µjôeC’G Q’hódGh
:¿ÉªàF’G ôWÉfl

.á«dÉe IQÉ°ùÿ ôNB’G ±ô£dG óÑµJ ≈dEG …ODƒj É‡ ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ±GôWC’G óMCG IQób ΩóY ôWÉ »g
º°üN ó©H »∏°UC’G ≠∏ÑŸÉH áæjóŸG ºeòdG ≈∏Y ¿ÉªàF’G ôWÉ ô¡¶J Ió«L á«fÉªàFG äÉØ«æ°üJ ™e äÉ«°ùæ÷G IOó©àŸGh á«æWƒdG ∑ƒæÑdG iód ó≤ædG ´GójEG ”
.É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü
:ádƒ«°ùdG ôWÉfl

.á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G á∏HÉ≤Ÿ áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉHƒ©°üd ácô°ûdG ¢Vô©J ôWÉ »g
.ádOÉ©dG É¡àª«≤d áHQÉ≤e áª«≤Hh áYô°ùH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øY ádƒ«°ùdG ôWÉ ºéæJ ób
.á«∏Ñ≤à°ùe äÉeGõàdG ájCG á¡LGƒŸ á«aÉµdG ∫GƒeC’G ôaƒJ øª°†Jh º¶æe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àe ÖbGôJ ácô°ûdG IQGOEG ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

اﻟﺮﻳﺎض ـ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤

71
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2013

2014

ìÉ°†jEG
äGOƒLƒŸG
:ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG

2^962^042

3^587^125

3

∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f

9^992^596

11^717^264

4h2

‘É°U ,áæjóe ºeP

49^205^792

53^043^448

5h2

‘É°U ,¿hõ

5^538^610

14^242^624

6

67^699^040

82^590^461

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe
ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª›
:ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG

3^034^234

4^591^288

7

ábÓY …hP ±GôWCG øe Üƒ∏£ŸG

57^664^425

57^949^439

8h2

60^698^659

62^540^727

ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG ´ƒª›

128^397^699

145^131^188

äGOƒLƒŸG ´ƒª›

‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
:ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG
2^852^544

12^817^513

9

4^125^143

4^707^078

1^964^983

2^577^900

10

1^172^221

1^359^865

16h2

10^114^891

21^462^356

™aO ¥GQhCG
áæFGO ºeP
iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe
IÉcõdG ¢ü°ü
ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
:ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG

3^461^151

1^566^637

7

ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG

1^628^586

1^874^776

2

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

5^089^737

3^441^413

ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

15^204^628

24^903^769

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
:ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

60^000^000

60^000^000

11

∫ÉŸG ¢SCGQ

5^364^551

6^105^486

12

»eÉ¶f »WÉ«àMG

695^834

695^834

13

»bÉØJG »WÉ«àMG

47^132^686

53^426^099

√É≤Ñe ìÉHQCG

113^193^071

120^227^419

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

128^397^699

145^131^188

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2013

2014

ìÉ°†jEG

87^049^423

94^675^469

2

(65^592^978)

(74^105^206)

äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ

21^456^445

20^570^263

íHôdG πª›

(7^457^920)

(8^032^027)

14h2

™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

(3^406^640)

(3^848^258)

15h2

á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

10^591^885

8^689^978

π«¨°ûàdG øe πNódG

(379^136)

(404^590)

πjƒ“ ∞«dÉµJ

201^893

483^825

iôNCG äGOGôjEG

10^414^642

8^769^213

IÉcõdG πÑb áæ°ùdG πNO ‘É°U

(1^172^221)

(1^359^865)

9^242^421

7^409^348

áæ°ùdG πNO ‘É°U

1^54

1^23

áæ°ùdG πNO ‘É°U øe º¡°ùdG Ö«°üf

16h 2

äÉ©«ÑŸG

IÉcõdG ∑GQóà°SG

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2013

2014
:á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

9^242^421

áæ°ùdG πNO ‘É°U

7^409^348

‘É°U ≈dEG áæ°ùdG πNO ‘É°U ájƒ°ùàd äÓjó©J
:á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ódƒàŸG / (‘ Ωóîà°ùŸG) …ó≤ædG ≥aóàdG
2^271^274

2^131^044

äÉcÓ¡à°SG

-

(57^500)

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG ìÉHQCG

1^172^221

1^359^865

IÉcõdG ¢ü°ü

199^051

494^191

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

-

(375^000)

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÓjó©J

12^884^967

10^961^948
:πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ OƒæH ‘ äGÒ¨àdG

(4^698^858)

(1^724^668)

áæjóŸG ºeòdG ‘ IOÉjõdG

(3^152^191)

(3^837^656)

¿hõîŸG ‘ IOÉjõdG

2^707^637

(8^704^014)

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe ‘ ¢ü≤ædG/ (IOÉjõdG)

(2^951^494)

581^935

áæFGódG ºeòdG ‘ (¢ü≤ædG) / IOÉjõdG

(521^062)

612^917

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe ‘ (¢ü≤ædG)/ IOÉjõdG

(47^965)

(248^001)

áYƒaóe áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe

(933^962)

(1^172^221)

áYƒaóe IÉcR

3^287^072

(3^529^760)

á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe øe ódƒàŸG / (‘ Ωóîà°ùŸG) …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U
:ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(547^818)

(2^416^058)

äGó©eh äÉµ∏à‡ AGô°T

425^980

57^500

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG øe π°üëàŸG

(121^838)

(2^358^558)

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U
:á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(1^524^702)

(3^451^568)

ábÓ©dG …hP ±GôWC’G Ió°UQCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U

(91^152)

9^964^969

™aO ¥GQhCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U

(1^615^854)

6^513^401

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G ‘ (‘ Ωóîà°ùŸG) /øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U

1^549^380

625^083

áæ°ùdG ∫ÓN ódƒàŸG ó≤ædG ‘É°U

1^412^662

2^962^042

áæ°ùdG ájGóH ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG

2^962^042

3^587^125

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

‹ÉªLE’G

IÉ≤Ñe ìÉHQCG

»bÉØJG »WÉ«àMG

»eÉ¶f »WÉ«àMG

∫ÉŸG ¢SCGQ
2013

103^950^650

38^814^507

695^834

4^440^309

60^000^000

2012 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

9^242^421

9^242^421

-

-

-

áæ°ùdG πNO ‘É°U

-

(924^242)

-

924^242

-

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG
2014

113^193^071

47^132^686

695^834

5^364^551

60^000^000

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

7^409^348

7^409^348

-

-

-

áæ°ùdG πNO ‘É°U

-

(740^935)

-

740^935

-

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG

(375^000)

(375^000)

-

-

-

á≤HÉ°S äGƒæ°S äÓjó©J

120^227^419

53^426^099

695^834

6^105^486

60^000^000

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 17 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط

-١

áæjóe øe QOÉ°üdGh 1010187735 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf ¢SQÉ“ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{) IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T
™æ°üe º°SÉH 1010154984 ΩÉbQC’G äGP ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH Ú∏é°ùe ÚYôa ácô°û∏d óLƒjh ,Ω2003 ƒ«fƒj 19 ≥aGƒŸG `g1424 ôNB’G ™«HQ 18 ïjQÉàH ¢VÉjôdG
äÉLÓãd ∞jôdG ájhGR ™æ°üe º°SÉH 1010179603h ,Ω1999 ¢ù£°ùZCG 19 ≥aGƒŸG `g1420 ôN’G ™«HQ 27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh áMGôdG äÉØ«µe
.Ω2002 ¢ù£°ùZCG 12 ≥aGƒŸG `g1423 IôNB’G iOÉªL 3 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh äGOGÈdGh ¢Vô©dG
É¡d áªªàŸGh á∏ªµŸG ∫ÉªYC’Gh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdGh á«fó©ŸG äÉYÉæ°üdGh á«fhÎµdE’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G êÉàfEG ‘ ácô°û∏d »°ù«FôdG •É°ûædG πãªàj
á«dõæŸG Iõ¡LC’G ‘ áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒh Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U / 1677) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ
äGQÉ≤©dG π«¨°ûJh IQGOEGh ácô°ûdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SGh É¡«∏Y ÊÉÑŸG áeÉbE’ »°VGQC’G AGô°Th QÉ«¨dG ™£bh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdG äÉéàæŸGh á«fhÎµdE’Gh
áî°†eh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH Ò°SGƒeh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d √É«ª∏d ´Rƒe »µ«à°SÓH ΩÉ°ùbh á«fó©e ÖdGƒbh ájhGôë°U äÉØ«µe êÉàfEGh , ÊÉÑŸG áeÉbEGh
äÉ©°S √É«e äGOGôH êÉàfEGh ,Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1671) ºbQ ¢ü«NôJ ÖLƒÃ ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH
.Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1675) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ áØ∏à äÉ°SÉ≤e ¢VôY äÉLÓKh áØ∏à
 أﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ-٢

áªFÓŸG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ºgCG »∏j Éª«ah ,Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d É≤ah á≤aôŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg OGóYEG ”
:ácô°ûdG πªY á©«Ñ£d
:äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

äÉMÉ°†jEGh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y ôKDƒJ ób »àdG äÉ°VGÎa’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SÉH É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d Ék ≤ah á«dÉŸG ºFGƒ≤dG OGóYEG Ö∏£àj
π°†aCG ≈∏Y á«æÑe äGôjó≤àdG √òg ¿CG øe ºZôdÉHh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN äÉaô°üŸGh äGOGôjE’G ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ïjQÉàH á∏ªàëŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG
.äGôjó≤àdG √òg øY ∞∏àîJ ób á«FÉ¡ædG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿CG ’EG ,IQGOE’G iód IôaƒàŸG á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉeƒ∏©ŸG
:áæjóŸG ºeòdG

∂°T ∑Éæg ¿ƒµj ÉeóæY É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjó∏d ¢ü°ü ó«≤jh ,É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü º°üN ó©H ‘É°üdG ≠∏ÑŸÉH áæjóŸG ºeòdG êQóJ
.áæjóŸG ºeò∏d á«∏°UC’G •hô°û∏d Ék ≤ah ≠dÉÑŸG πeÉc π«°ü– ácô°ûdG á«fÉµeEG øe
:¿hõîŸG

.™æ°üdG áeÉàdG áYÉ°†ÑdGh ™«æ°üàdG ó«b áYÉ°†ÑdGh QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG øe ¿hõîŸG º««≤J ºàj
:QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG ¿hõfl

.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y áØ∏µàdG Oó–h áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG º««≤J ºàj
:™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†Hh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H ¿hõfl

á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¿hõîŸG áØ∏µJ ójó– ºàjh ,πbG Éª¡jCG á«©«ÑdG áª«≤dG ‘É°U hCG áØ∏µàdÉH ™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†ÑdGh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†ÑdG ¿hõ º««≤J ºàj
.ájQÉ«©ŸG áØ∏µàdG
:äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG

§°ù≤dG á≤jôW ∫Éª©à°SÉH ∂dPh IQó≤ŸG á«∏ª©dG É¡JÉ«M ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡«∏Y ∑Ó¡à°S’G ÜÉ°ùàMG ºàjh ,ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G πjõæJ ó©H äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG ô¡¶J
:á«dÉàdG Ö°ùædG OÉªàYÉHh âHÉãdG
%25

äGQÉ«°S

%4

ÊÉÑe

%25 – 20

äÉ°ThôØeh çÉKCG

%25 - 10

äGó©eh ä’BG

.äÉahô°üŸG øª°V É¡LGQOEG ºàj ,äGOƒLƒŸG ôªY øe ÉjôgƒL ójõJ ’ »àdGh ,ìÓ°UE’Gh áfÉ«°üdÉH á°UÉÿG äÉahô°üŸG ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

:IÉcõdG ¢ü°üfl

áæ°ùdG ‘ IÉcõdG ¢ü°ü ájƒ°ùJ ºàJh Gòg .áµ∏ªŸG ‘ IÉcõdG á°†jôa óYGƒbh ΩÉµMC’ Ék ≤ah á∏≤à°ùe IQƒ°üH á«dÉe IÎa πµd IÉcõdG ¢ü°ü ¢SÉ«bh äÉÑKEG ºàj
á≤∏©àŸG ΩÉ©dG ìÉ°üaE’Gh ¢Vô©dG QÉ«©e äÉÑ∏£àe ≥ah »FÉ¡ædG §HôdGh IÉcõdG ¢ü°ü ÚH äÉbhôa …CG äÉÑKEG ºàjh ,»FÉ¡ædG §HôdG OÉªàYG É¡dÓN ºàj »àdG á«dÉŸG
.á«Ñ°SÉëŸG äGÒ¨àdÉH
:áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°üfl

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ∫Éª©dGh πª©dG ΩÉ¶f ÖLƒÃ Ú∏eÉ©∏d á≤ëà°ùŸG áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµŸ ∑GQóà°S’G ºàj
:OGôjE’ÉH ±GÎY’G

.AÓª©∏d áYÉ°†ÑdG º«∏°ùJh ÒJGƒØdG QGó°UEG óæY äÉ©«ÑŸG øe OGôjE’ÉH ±GÎY’G ºàj
:á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG

QÉéjE’G Oƒ≤Y ÖLƒÃ QÉéjE’G äÉ©aO äÉÑKEG ºàj .á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG ≈dEG π°UC’ÉH á≤∏©àŸG ™aÉæŸGh ôWÉîŸG áaÉc ≈∏Y ôLDƒŸG É¡ÑLƒÃ ßØàëj »àdG äGQÉéjE’G ∞æ°üJ
.QÉéjE’G IÎa ióe ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y πNódG áªFÉb ‘ ±hô°üªc á«∏«¨°ûàdG
:™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

.ácô°ûdG äÉéàæe ™jRƒJh ™«H ‘ É¡JóÑµJ »àdG ácô°ûdG äGOƒ¡› øY áŒÉædG äÉahô°üŸG ∂∏J »g
:á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG á«Ñ°SÉëŸG ÇOÉÑª∏d Ék ≤ah ™jRƒàdGh ™«ÑdG áØ«Xh hCG êÉàfE’G áØ«XƒH ≥∏©àJ ’ »àdGh ,IQGOE’ÉH á≤∏©àŸG äÉahô°üŸG ∂∏J »g
.áª¶àæe á≤jô£H ,ôeC’G Ωõd ¿EG ,á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸGh ,äGOGôjE’G áØ∏µJ ÚH ∞«dÉµàdG √òg ´RƒJ .Ú«fƒfÉ≤dG
:á«ÑæLC’G äÓª©dG áªLôJ

á∏ª©dÉH äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe …CG º««≤J ºàjh ,á«∏ª©dG AGôLEG ïjQÉJ ‘ óFÉ°ùdG ±ô°üdG ô©°ùH …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ≈dEG á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ºàJ »àdG äÓeÉ©ŸG πjƒ– ºàj
.πNódG áªFÉb øª°V É¡LGQOEG ºàj á«ÑæLC’G äÓª©dÉH äÓeÉ©ŸG øY áªLÉædG äÉbhôØdG ™«ªL ¿EG .ïjQÉàdG ∂dP ‘ ±ô°üdG ô©°ùd BÉ≤ah á«fGõ«ŸG ïjQÉJ ‘ á«ÑæLC’G
 اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك-٣
2013

2014

157^618

493^388

ájó≤f ó¡Y

2^804^424

3^093^737

∑ƒæÑdG iód ó≤f

2^962^042

3^587^125
 اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ-٤

2013

2014

10^352^382

12^077^050

ájQÉŒ áæjóe ºeP

(359^786)

(359^786)

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü

9^992^596

11^717^264
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()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 اﻟﻤﺨﺰون-٥
2013

2014

22^996^727

26^064^159

™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†H

11^731^690

12^857^055

ΩÉN OGƒe

12^195^691

11^563^799

QÉ«Z ™£b

2^699^728

2^976^479

π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H

(418^044)

(418^044)

ácô◊G áÄ«£Hh IócGQ áYÉ°†H ¢ü°ü

49^205^792

53^043^448
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى-٦

2013

2014

2^797^804

11^557^115

øjOQƒŸ áeó≤e äÉ©aO

989^773

970^452

Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe

466^997

469^997

äGÒ°TCÉJ

284^166

385^772

¬jóæà°ùe äGOÉªàYG

-

357^895

¿hôNBG ¿ƒæjóe

417^999

262^199

¿Éª°V äÉHÉ£N

410^489

81^436

áæjóe ÚØXƒe ºeP

119^688

-

¢†Ñb ¥GQhCG

51^694

157^758

iôNCG

5^538^610

14^242^624
 اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ-٧

ó«°UQ
2014

áæ°ùdG ∫ÓN ácô◊G ‹ÉªLEG
áæFGO

ó«°UQ
2013

áæjóe

´ƒf
πeÉ©àdG

´ƒf
ábÓ©dG

ábÓ©dG ÖMÉ°U

:ábÓY …hP ±GôWCG øe Üƒ∏£ŸG – CG
982^985

-

-

982^985

»∏jƒ“h …QÉŒ

á≤«≤°T

∞««µàdGh ójÈà∏d ¿Gôª©dG ácô°T

3^608^303

2^051^249

3^608^303

2^051^249

»∏jƒ“h …QÉŒ

á≤«≤°T

áMGôdG äÉØ«µe ™æ°üe ácô°T

4^591^288

2^051^249

3^608^303

3^034^234
:ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG – Ü

1^566^637

1^242^175

3^136^689

3^461^151

»∏jƒ“

á≤«≤°T

…QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd OÉ©HCG ácô°T

¢ù°SCG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG √òg â“ ,äÉjÎ°ûe πµ°T ≈∏Y ájQÉŒh á«∏jƒ“ äÓeÉ©e øª°†àJ √ÓYCG ábÓY …hP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e AGôLEÉH ácô°ûdG âeÉb ,2014 ∫ÓN
.OGó°ù∏d IOó •hô°T ∑Éæg óLƒJ ’h ,ádƒª©∏d á©°VÉN ÒZ √ÓYCG Ió°UQC’G ¿EG .IQGOE’G ¢ù∏› á≤aGƒÃh ájQÉŒ
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()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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()ﺗﺎﺑﻊ

 ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات-٨
‹ÉªLE’G

äÉYhô°ûe
ò«ØæàdG â–

äÉ°ThôØeh çÉKCG

äGQÉ«°S

äGó©eh ä’BG

ÊÉÑe

»°VGQCG
áØ∏µàdG

82^795^307

311^721

1^650^576

4^940^509

20^501^313

13^422^568

41^968^620

‘ Éªc ó«°UôdG
2013 Èª°ùjO 31

2^416^058

377^710

145^160

1^352^552

540^636

-

-

äÉaÉ°VE’G

(218^775)

-

-

(218^775)

-

-

-

äGOÉ©Ñà°SE’G

84^992^590

689^431

1^795^736

6^074^286

21^041^949

13^422^568

41^968^620

‘ Éªc ó«°UôdG
2014 Èª°ùjO 31
ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G

(25^130^882)

-

(1^304^879)

(4^277^572)

(14^121^970)

(5^426^461)

-

‘ Éªc ó«°UôdG
2013 Èª°ùjO 31

(2^131^044)

-

(170^264)

(437^384)

(985^494)

(537^902)

-

áæ°ùdG ≈∏Y πªëŸG

218^775

-

-

218^775

-

-

-

äGOÉ©Ñà°SE’G

(27^043^151)

-

(1^475^143)

(4^496^181)

(15^107^464)

(5^964^363)

-

‘ Éªc ó«°UôdG
2014 Èª°ùjO 31
:ájÎaódG áª«≤dG

57^949^439

689^431

320^593

1^578^105

5^934^485

7^458^205

41^968^620

2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

57^664^425

311^721

345^697

662^937

6^379^343

7^996^107

41^968^620

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

(2013 :…Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^926^728) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^874^818 äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ ≈∏Y πªëŸG ∑Ó¡à°S’G ≠∏H  أوراق دﻓﻊ-٩

.ÚªgÉ°ùŸG óMCG øe á«°üî°T äÉfÉª°†H áfƒª°†e ,á«∏ ∑ƒæH øe IQOÉ°U ¬jóæà°ùe äGOÉªàYG ÖLƒÃ ™FÉ°†H OGÒà°S’ á«µæÑdG äÓ«¡°ùàdG øe π¨à°ùŸG áª«b óæÑdG Gòg πãÁ
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى-١٠
2013

2014

749^292

883^644

á≤ëà°ùe ÖJGhQ

708^587

793^883

AÓªY øe áeó≤e äÉ©aO

438^216

453^728

á≤ëà°ùe äÉahô°üe

28^500

289^905

á∏LDƒe äÉµ«°T

40^388

49^287

áæFGO ÚØXƒe ºeP

-

107^453

iôNCG

1^964^983

2^577^900
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 رأس اﻟﻤﺎل-١١

É¡©«ªLh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ10 º¡°S πc áª«b ,áª«≤dG …hÉ°ùàe º¡°S 6^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 60^000^000 ´ƒaóŸGh ¬H ÖààµŸG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏H
.ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªéH ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcCG óbh ,ájOÉY º¡°SCG
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ-١٢

≈àM »eÉ¶ædG »WÉ«àMÓd ¬∏jƒ–h …ƒæ°ùdG πNódG ‘É°U øe %10 ¬àÑ°ùf Ée ´É£àbG ºàj ,ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh …Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f äÉÑ∏£àe ™e Ék «°TÉ“
.ìÉHQCÉc ™jRƒà∏d πHÉb ÒZ »WÉ«àM’G Gòg ¿EG .´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe % 50 »WÉ«àM’G Gòg ≠∏Ñj
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ-١٣

¢ù∏› øe QGô≤H ™jRƒàdG hCG ¢ü≤ædG hCG IOÉjõ∏d πHÉb »WÉ«àM’G Gòg ¿EG ,ácô°ûdG ∫ÉªYCG ôjƒ£J ±ó¡H ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y AÉæH »WÉ«àM’G Gòg øjƒµJ ”
.ácô°ûdG IQGOEG
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ-١٤

81

2013

2014

1^789^415

2^568^739

É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ

1^471^130

1^600^752

äGQÉéjEG

1^150^371

1^276^421

™jRƒJh π≤f äÉahô°üe

889^360

722^637

ä’ƒªY

570^190

668^992

ìÓ°UEGh áfÉ«°U

263^550

309^787

äÉeƒ°üN

580^163

239^065

¿ÓYEGh ájÉYO

252^802

196^874

äÉcÓ¡à°SG

137^316

116^858

á«eƒµM äÉahô°üe

89^612

83^654

ójôHh ∞JÉg

86^254

70^261

AÉHô¡ch √É«e

36^469

60^515

äÓ≤æJh ôØ°S

40^068

47^892

äÉbhô

49^957

27^849

áaÉ«°V

14^456

19^748

äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb

36^807

21^983

áYƒæàe

7^457^920

8^032^027

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﻳﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ-١٥
2013
2^063^251
647^559
61^375
88^583
52^094
91^744
42^003
17^003
14^630
7^543
320^855
3^406^640

2014
2^575^038
611^793
107^821
89^480
73^202
59^352
36^803
14^752
13^430
5^176
261^411
3^848^258

É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ
äÉYÈJh äÉfÉYEG
ìÓ°UEGh áfÉ«°U
á«eƒµM äÉahô°üe
ójôHh ∞JÉg
äÉcÓ¡à°SG
äGQÉéjEG
áaÉ«°V
äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb
AÉHô¡ch √É«e
áYƒæàe

 ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة-١٦
:  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻌﺪل- أ
2013
10^414^642
199^051
10^613^693

2014
8^769^213
494^191
9^263^404

IÉcõdG πÑb πNódG ‘É°U
áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü
∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U
: ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ-ب

60^000^000
4^440^309
695^834
38^814^507
10^613^693
755^061
1^429^535
116^748^939
(57^664^425)
(12^195^691)
46^888^823
1^172^221

60^000^000
5^364^551
695^834
47^132^686
9^263^404
85^978
359^786
1^380^585
(375^000)
123^907^824
(57^949^439)
(11^563^799)
54^394^586
1^359^865

∫ÉŸG ¢SCGQ
»eÉ¶f »WÉ«àMG
»bÉØJG »WÉ«àMG
√É≤Ñe ìÉHQCG
∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U
áæFGO ºeP
É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü
áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü
á≤HÉ°S äGƒæ°S äÓjó©J
:∫õæj
‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡
QÉ«¨dG ™£b ¿hõ
(á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW) IÉcõdG AÉYh
% 2^5 ™bGƒH IÉcõdG ∑GQóà°SG

82

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

: ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ- ج
2013

2014

933^962

1^172^221

áæ°ùdG ájGóH ‘ ó«°UôdG

1^172^221

1^359^865

áæ°ùdG ∫ÓN ¿ƒµŸG

(933^962)

(1^172^221)

áæ°ùdG ∫ÓN Oó°ùŸG

1^172^221

1^359^865

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ó«°UôdG
: د– اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺰﻛﻮي

.πNódGh IÉcõdG áë∏°üe øe 2013 ΩÉ©d á«FÉ¡ædG IÉcõdG IOÉ¡°T ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM
 ادوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ-١٧

:ádOÉ©dG áª«≤dG

Ék ≤ah ácô°û∏d á«dÉŸG äGhOC’G ∞«æ°üJ ºàj Éªc .ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG ‘ áÑZGQh ¬©∏£e ±GôWCG ÚH ΩGõàdG ájƒ°ùJ hCG π°UCG ádOÉÑe É¡«a øµÁ »àdG áª«≤dG »g
á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG º«≤dG ¿CG IQGOE’G ó≤à©J .ádOÉ©dG º«≤dG äGôjó≤Jh ájÎaódG º«≤dG ÚH äÉbhôa CÉ°ûæJ ¿CG øµÁh ,á«îjQÉàdG áØ∏µàdG á≤jô£d
.ájÎaódG É¡ª«b øY Ék jôgƒL ∞∏àîJ ’ ácô°û∏d
:äÓª©dG ôWÉfl

…Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdÉH ÖdÉ¨dG ‘ »g ácô°ûdG äÓeÉ©e ¿EG .á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U QÉ©°SCG ‘ äÉÑ∏≤à∏d áé«àf á«dÉŸG äGhOC’G áª«b Ò¨J øY áªLÉædG ôWÉîŸG »g
.∫É©a πµ°ûH QGóJ Ék °†jCG ±ô°üdG ôWÉ ¿EÉa ,»µjôeC’G Q’hódG ™e ∫É©a πµ°ûH §ÑJôe …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ¿CG ÉÃh .»µjôeC’G Q’hódGh
:¿ÉªàF’G ôWÉfl

.á«dÉe IQÉ°ùÿ ôNB’G ±ô£dG óÑµJ ≈dEG …ODƒj É‡ ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ±GôWC’G óMCG IQób ΩóY ôWÉ »g
º°üN ó©H »∏°UC’G ≠∏ÑŸÉH áæjóŸG ºeòdG ≈∏Y ¿ÉªàF’G ôWÉ ô¡¶J Ió«L á«fÉªàFG äÉØ«æ°üJ ™e äÉ«°ùæ÷G IOó©àŸGh á«æWƒdG ∑ƒæÑdG iód ó≤ædG ´GójEG ”
.É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü
:ádƒ«°ùdG ôWÉfl

.á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G á∏HÉ≤Ÿ áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉHƒ©°üd ácô°ûdG ¢Vô©J ôWÉ »g
.ádOÉ©dG É¡àª«≤d áHQÉ≤e áª«≤Hh áYô°ùH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øY ádƒ«°ùdG ôWÉ ºéæJ ób
.á«∏Ñ≤à°ùe äÉeGõàdG ájCG á¡LGƒŸ á«aÉµdG ∫GƒeC’G ôaƒJ øª°†Jh º¶æe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àe ÖbGôJ ácô°ûdG IQGOEG ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(

اﻟﺮﻳﺎض ـ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٣

84

85

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ

( ) رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2012

2013

ìÉ°†jEG
äGOƒLƒŸG
:ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG

1^412^662

2^962^042

3

∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f

5^293^738

9^992^596

4h2

‘É°U , áæjóe ºeP

46^053^601

49^205^792

5h2

‘É°U , ¿hõ

8^246^247

5^538^610

6

61^006^248

67^699^040

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe
ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª›
:ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG

1^877^936

3^034^234

7

ábÓY …hP ±GôWCG øe Üƒ∏£ŸG

59^813^861

57^664^425

8h2

61^691^797

60^698^659

ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG ´ƒª›

122^698^045

128^397^699

äGOƒLƒŸG ´ƒª›

‘É°U ,äGó©eh äÉµ∏à‡

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
:ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG
2^943^696

2^852^544

9

7^076^637

4^125^143

2^486^045

1^964^983

10

933^962

1^172^221

16h2

13^440^340

10^114^891

™aO ¥GQhCG
áæFGO ºeP
iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe
IÉcõdG ¢ü°ü
ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
:ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG

3^829^555

3^461^151

7

ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG

1^477^500

1^628^586

2

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

5^307^055

5^089^737

ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

18^747^395

15^204^628

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
:ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

60^000^000

60^000^000

11

∫ÉŸG ¢SCGQ

4^440^309

5^364^551

12

»eÉ¶f »WÉ«àMG

695^834

695^834

13

…QÉ«àNG »WÉ«àMG

38^814^507

47^132^686

IÉ≤Ñe ìÉHQCG

103^950^650

113^193^071

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

122^698^045

128^397^699

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 18 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG

86

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

( ) رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2012

2013

ìÉ°†jEG

84^476^482

87^049^423

2

(62^697^191)

(65^592^978)

äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ

21^779^291

21^456^445

íHôdG πª›

(7^225^306)

(7^457^920)

14h2

™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

(3^316^849)

(3^406^640)

15h2

á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

11^237^136

10^591^885

π«¨°ûàdG øe πNódG

(234^243)

(379^136)

πjƒ“ ∞«dÉµJ

298^800

201^893

iôNCG äGOGôjEG

11^301^693

10^414^642

IÉcõdG πÑb áæ°ùdG πNO ‘É°U

(933^962)

(1^172^221)

10^367^731

9^242^421

áæ°ùdG πNO ‘É°U

1^73

1^54

áæ°ùdG πNO ‘É°U øe º¡°ùdG Ö«°üf

16h 2

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 18 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG

87

äÉ©«ÑŸG

IÉcõdG ∑GQóà°SG

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

( ) رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

2012

2013
: á«∏«¨°ûàdG á£°ûf’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

10^367^731

áæ°ùdG πNO ‘É°U

9^242^421

‘É°U ≈dEG áæ°ùdG πNO ‘É°U ájƒ°ùàd äÓjó©J
: á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG
2^641^565

2^271^274

äÉcÓ¡à°SG

(18^291)

-

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG ìÉHQCG

218^384

-

ácô◊G áÄ«£Hh IócGQ áYÉ°†H ¢ü°ü

933^962

1^172^221

IÉcõdG ¢ü°ü

204^171

199^051

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

14^347^522

12^884^967
: πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ OƒæH ‘ äGÒ¨àdG

(334^489)

(4^698^858)

áæjóŸG ºeòdG ‘ IOÉjõdG

(9^572^839)

(3^152^191)

¿hõîŸG ‘ IOÉjõdG

(2^405^763)

2^707^637

iôNCG áæjóe Ió°UQCGh Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe ‘ (IOÉjõdG) / ¢ü≤ædG

1^580^618

(2^951^494)

áæFGódG ºeòdG ‘ IOÉjõdG / (¢ü≤ædG)

906^099

(521^062)

iôNCG áæFGO Ió°UQCGh á≤ëà°ùe äÉahô°üe ‘ IOÉjõdG / (¢ü≤ædG)

(1^356)

(47^965)

áYƒaóe áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe

(723^776)

(933^962)

áYƒaóe IÉcR

3^796^016

3^287^072

á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ódƒàŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U
: ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(1^395^873)

(547^818)

äGó©eh äÉµ∏à‡ AGô°T

40^000

425^980

äGó©eh äÉµ∏à‡ OÉ©Ñà°SG øe π°üëàŸG

(1^355^873)

(121^838)

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U
: á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(2^594^382)

(91^152)

™aO ¥GQhCG ≈dEG Oó°ùŸG

503^040

(1^524^702)

ábÓ©dG …hP ±GôWC’G Ió°UQCG ‘ Ò¨àdG ‘É°U

(2^091^342)

(1^615^854)

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U

348^801

1^549^380

áæ°ùdG ∫ÓN ódƒàŸG ó≤ædG ‘É°U

1^063^861

1^412^662

áæ°ùdG ájGóH ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG

1^412^662

2^962^042

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG Ió°UQCG

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 18 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

( ) رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

‹ÉªLE’G

IÉ≤Ñe ìÉHQCG

93^582^919

29^483^549

10^367^731
-

…QÉ«àNG »WÉ«àMG

»eÉ¶f »WÉ«àMG

∫ÉŸG ¢SCGQ

2012

695^834

3^403^536

60^000^000

2011 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

10^367^731

-

-

-

áæ°ùdG πNO ‘É°U

(1^036^773)

-

1^036^773

-

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG
2013

103^950^650

38^814^507

695^834

4^440^309

60^000^000

2012 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

9^242^421

9^242^421

-

-

-

áæ°ùdG πNO ‘É°U

-

(924^242)

-

924^242

-

»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G ≈dG ∫ƒëŸG

113^193^071

47^132^686

695^834

5^364^551

60^000^000

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg øe CGõéàj ’ Gk AõL Èà©J 18 ≈dEG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط

-١

áæjóe øe QOÉ°üdGh 1010187735 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf ¢SQÉ“ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{) IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d ¿Gôª©dG ácô°T
™æ°üe º°SÉH 1010154984 ΩÉbQC’G äGP ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH á∏é°ùe ¿ÉYôa ácô°û∏d óLƒjh , Ω2003 ƒ«fƒj 19 ≥aGƒŸG `g1424 ôNB’G ™«HQ 18 ïjQÉàH ¢VÉjôdG
äÉLÓãd ∞jôdG ájhGR ™æ°üe º°SÉH 1010179603 h , Ω1999 ¢ù£°ùZCG 19 ≥aGƒŸG `g1420 ôN’G ™«HQ 27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh áMGôdG äÉØ«µe
.Ω2002 ¢ù£°ùZG 12 ≥aGƒŸG `g1423 IôN’G iOÉªL 3 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh äGOGÈdGh ¢Vô©dG
ÖLƒÃ É¡d áªªàŸGh á∏ªµŸG ∫ÉªYC’Gh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdGh á«fó©ŸG äÉYÉæ°üdGh á«fhÎµd’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G êÉàfEG ‘ ácô°û∏d »°ù«FôdG •É°ûædG πãªàj
á«fhÎµd’Gh á«dõæŸG Iõ¡LC’G ‘ áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒh Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôNB’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U / 1677) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG
, ÊÉÑŸG áeÉbEGh äGQÉ≤©dG π«¨°ûJh IQGOEGh ácô°ûdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SEGh É¡«∏Y ÊÉÑŸG áeÉbE’ »°VGQC’G AGô°Th QÉ«¨dG ™£bh á«fƒJôµdGh á«bQƒdGh á«µ«à°SÓÑdG äÉéàæŸGh
äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH áî°†eh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d á«µ«à°SÓH Ò°SGƒeh ájhGôë°üdG äÉØ«µª∏d √É«ª∏d ´Rƒe »µ«à°SÓH ΩÉ°ùbh á«fó©e ÖdGƒbh ájhGôë°U äÉØ«µe êÉàfGh
äÉLÓKh áØ∏à äÉ©°S √É«e äGOGôH êÉàfGh , Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôN’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1671) ºbQ ¢ü«NôJ ÖLƒÃ ájhGôë°üdG
.Ω2007 ƒ«dƒj 8 ≥aGƒŸG `g1428 IôN’G iOÉªL 23 ïjQÉàH QOÉ°üdGh (¢U/1675) ºbQ »YÉæ°üdG ¢ü«NÎdG ÖLƒÃ áØ∏à äÉ°SÉ≤e ¢VôY
 أﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ-٢

áªFÓŸG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ºgCG »∏j Éª«ah ,Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øe IQOÉ°üdG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d É≤ah á≤aôŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG √òg OGóYEG ”
:ácô°ûdG πªY á©«Ñ£d
: äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

äÉMÉ°†jEGh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y ôKDƒJ ób »àdG äÉ°VGÎa’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SÉH É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸGÒjÉ©ª∏d Ék ≤ah á«dÉŸG ºFGƒ≤dG OGóYEG Ö∏£àj
π°†aCG ≈∏Y á«æÑe äGôjó≤àdG √òg ¿CG øe ºZôdÉHh ,IÎØdG ∂∏J ∫ÓN äÉaô°üŸGh äGOGôjE’G ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ïjQÉàH á∏ªàëŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG
.äGôjó≤àdG √òg øY ∞∏àîJ ób á«FÉ¡ædG á«∏©ØdG èFÉàædG ¿CG ’EG ,IQGOE’G iód IôaƒàŸG á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉeƒ∏©ŸG
:áæjóŸG ºeòdG

∂°T ∑Éæg ¿ƒµj ÉeóæY É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjó∏d ¢ü°ü ó«≤jh ,É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü º°üN ó©H ‘É°üdG ≠∏ÑŸÉH áæjóŸG ºeòdG êQóJ
.áæjóŸG ºeò∏d á«∏°UC’G •hô°û∏d Ék ≤ah ≠dÉÑŸG πeÉc π«°ü– á°ù°SDƒŸG á«fÉµeEÉH
: ¿hõîŸG

.™æ°üdG áeÉàdG áYÉ°†ÑdGh ™«æ°üàdG ó«b áYÉ°†ÑdGh QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG øe ¿hõîŸG º««≤J ºàj
:QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG ¿hõfl

.íLôŸG §°SƒàŸG á≤jôW ¢SÉ°SG ≈∏Y áØ∏µàdG Oó–h áØ∏µàdG ¢SÉ°SG ≈∏Y QÉ«¨dG ™£bh ΩÉÿG OGƒŸG º««≤J ºàj
:™æ°üdG áeÉàdG áYÉ°†ÑdGh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†ÑdG ¿hõfl

á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¿hõîŸG áØ∏µJ ójó– ºàjh , πbG Éª¡jCG á«©«ÑdG áª«≤dG ‘É°UhCG áØ∏µàdÉH ™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†ÑdGh π«¨°ûàdG â– áYÉ°†ÑdG ¿hõ º««≤J ºàj
.ájQÉ«©ŸG áØ∏µàdG
: äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG

§°ù≤dG á≤jôW ∫Éª©à°SÉH ∂dPh IQó≤ŸG á«∏ª©dG É¡JÉ«M ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡«∏Y ∑Ó¡à°S’G ÜÉ°ùàMG ºàjh ,ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G πjõæJ ó©H äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG ô¡¶J
: á«dÉàdG Ö°ùædG OÉªàYÉHh âHÉãdG
%25

äGQÉ«°S

%4

ÊÉÑe

%25 – 20

äÉ°ThôØeh çÉKCG

%25 - 10

äGó©eh ä’BG

.äÉahô°üŸG øª°V É¡LGQOEG ºàj ,äGOƒLƒŸG ôªY øe ÉjôgƒL ójõJ ’ »àdGh ,ìÓ°UE’Gh áfÉ«°üdÉH á°UÉÿG äÉahô°üŸG ¿EG

90

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

:áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°üfl

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ∫Éª©dGh πª©dG ΩÉ¶f ÖLƒÃ Ú∏eÉ©∏d á≤ëà°ùŸG áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµŸ ∑GQóà°S’G ºàj
:OGôjE’ÉH ±GÎY’G

.AÓª©∏d áYÉ°†ÑdG º«∏°ùJh ÒJGƒØdG QGó°UEG óæY äÉ©«ÑŸG øe OGôjE’ÉH ±GÎY’G ºàj
:á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG

QÉéjE’G Oƒ≤Y ÖLƒÃ QÉéjE’G äÉ©aO äÉÑKEG ºàj .á«∏«¨°ûJ äGQÉéjEG ≈dEG π°UC’ÉH á≤∏©àŸG ™aÉæŸGh ôWÉîŸG áaÉc ≈∏Y ôLDƒŸG É¡ÑLƒÃ ßØàëj »àdG äGQÉéjE’G ∞æ°üJ
.QÉéjE’G IÎa ióe ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y πNódG áªFÉb ‘ ±hô°üªc á«∏«¨°ûàdG
:™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

.ácô°ûdG äÉéàæe ™jRƒJh ™«H ‘ É¡JóÑµJ »àdG ácô°ûdG äGOƒ¡› øY áŒÉædG äÉahô°üŸG ∂∏J »g
: á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe

ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG á«Ñ°SÉëŸG ÇOÉÑª∏d Ék ≤ah ™jRƒàdGh ™«ÑdG áØ«Xh hCG êÉàfE’G áØ«XƒH ≥∏©àJ ’ »àdGh ,IQGOE’ÉH á≤∏©àŸG äÉahô°üŸG ∂∏J »g
.áª¶àæe á≤jô£H ,ôeC’G Ωõd ¿EG ,á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸGh ,äGOGôjE’G áØ∏µJ ÚH ∞«dÉµàdG √òg ´RƒJ .Ú«fƒfÉ≤dG
:IÉcõdG ¢ü°üfl

áæ°ùdG ‘ IÉcõdG ¢ü°ü ájƒ°ùJ ºàJh Gòg .áµ∏ªŸG ‘ IÉcõdG á°†jôa óYGƒbh ΩÉµMC’ Ék ≤ah á∏≤à°ùe IQƒ°üH á«dÉe IÎa πµd IÉcõdG ¢ü°ü ¢SÉ«bh äÉÑKEG ºàj
á≤∏©àŸG ΩÉ©dG ìÉ°üaE’Gh ¢Vô©dG QÉ«©e äÉÑ∏£àe ≥ah »FÉ¡ædG §HôdGh IÉcõdG ¢ü°ü ÚH äÉbhôa …CG äÉÑKEG ºàjh ,»FÉ¡ædG §HôdG OÉªàYG É¡dÓN ºàj »àdG á«dÉŸG
.á«Ñ°SÉëŸG äGÒ¨àdÉH
:á«ÑæL’G äÓª©dG áªLôJ

á∏ª©dÉH äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe …CG º««≤J ºàjh ,á«∏ª©dG AGôLG ïjQÉJ ‘ óFÉ°ùdG ±ô°üdG ô©°ùH …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ≈dG á«ÑæL’G äÓª©dÉH ºàJ »àdG äÓeÉ©ŸG πjƒ– ºàj
.πNódG áªFÉb øª°V É¡LGQOG ºàj á«ÑæL’G äÓª©dÉH äÓeÉ©ŸG øY áªLÉædG äÉbhôØdG ™«ªL ¿G .ïjQÉàdG ∂dP ‘ ±ô°üdG ô©°ùd BÉ≤ah á«fGõ«ŸG ïjQÉJ ‘ á«ÑæL’G
 اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك-٣
2012

2013

152^389

157^618

ájó≤f ó¡Y

1^260^273

2^804^424

∑ƒæÑdG iód ó≤f

1^412^662

2^962^042
 ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ-٤

91

2012

2013

6^010^894

10^352^382

ájQÉŒ áæjóe ºeP

(717^156)

(359^786)

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü

5^293^738

9^992^596

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 اﻟﻤﺨﺰون-٥
2012

2013

16^830^743

22^996^727

™æ°üdG áeÉJ áYÉ°†H

12^862^873

12^195^691

QÉ«Z ™£b

15^016^617

11^731^690

ΩÉN OGƒe

1^761^412

2^699^728

π«¨°ûàdG â– áYÉ°†H

(418^044)

(418^044)

ácô◊G áÄ«£Hh IócGQ áYÉ°†H ¢ü°ü

46^053^601

49^205^792
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى-٦

2012

2013

5^443^332

2^797^804

øjOQƒŸ áeó≤e äÉ©aO

600^552

989^773

Ék eó≤e áYƒaóe äÉahô°üe

720^997

466^997

äGÒ°TÉJ

144^470

417^999

¿Éª°V äÉHÉ£N

250^857

410^489

áæjóe ÚØXƒe ºeP

892^468

284^166

ájóæà°ùe äGOÉªàYEG

150^863

119^688

¢†Ñb ¥GQhCG

42^708

51^694

iôNG

8^246^247

5^538^610
 اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ-٧

ó«°UQ
2013

áæ°ùdG ∫ÓN ácô◊G ‹ÉªLEG
áæFGO

áæjóe

ó«°UQ
2012

πeÉ©àdG ´ƒf

ábÓ©dG ´ƒf

ábÓ©dG ÖMÉ°U

ábÓY …hP ±GôWG øe Üƒ∏£ŸG – CG
982^985

-

-

982^985

»∏jƒ“h …QÉŒ

á≤«≤°T

∞««µàdGh ójÈà∏d ¿Gôª©dG ácô°T

2^051^249

2^034^615

3^190^913

894^951

»∏jƒ“ h …QÉŒ

á≤«≤°T

áMGôdG äÉØ«µe ™æ°üe ácô°T

3^034^234

2^034^615

3^190^913

1^877^936
ábÓY …P ±ô£d Üƒ∏£ŸG – Ü

3^461^151

9^342^278

9^710^682

3^829^555

»∏jƒ“

á≤«≤°T

…QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd OÉ©HCG ácô°T

¢ù°SCG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG √òg â“ ,äÉjÎ°ûe πµ°T ≈∏Y ájQÉŒh á«∏jƒ“ äÓeÉ©e øª°†àJ √ÓYCG ábÓY …hP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e AGôLEÉH ácô°ûdG âeÉb ,2013 ∫ÓN
.OGó°ù∏d IOó •hô°T ∑Éæg óLƒJ’h ,ádƒª©∏d á©°VÉN ÒZ √ÓYCG Ió°UQC’G ¿EG .IQGOE’G ¢ù∏› á≤aGƒÃh ájQÉŒ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات-٨
‹ÉªLE’G

â– äÉYhô°ûe
ò«ØæàdG

äÉ°ThôØeh çÉKCG

äGQÉ«°S

äGó©eh ä’BG

ÊÉÑe

»°VGQG
áØ∏µàdG

662^701

82^673^469

1^512^068

20^181^753

13^407^818

41^968^620

‘ Éªc ó«°UôdG
2012 Èª°ùjO 31

4^940^509
547^818

75^000

138^508

-

319^560

14^750

-

äÉaÉ°VE’G

(425^980)

(425^980)

-

-

-

-

-

äGOÉ©Ñà°S’G

82^795^307

311^721

1^650^576

4^940^509

20^501^313

13^422^568

41^968^620

‘ Éªc ó«°UôdG
2013 Èª°ùjO 31
ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G

(22^859^608)

-

(1^134^452)

(3^907^590)

(12^928^008)

(4^889^558)

-

‘ Éªc ó«°UôdG
2012 Èª°ùjO 31

(2^271^274)

-

(170^427)

(369^982)

(1^193^962)

(536^903)

-

áæ°ùdG ≈∏Y πªëŸG

(25^130^882)

-

(1^304^879)

(4^277^572)

(14^121^970)

(5^426^461)

-

‘ Éªc ó«°UôdG
2013 Èª°ùjO 31
:ájÎaódG áª«≤dG

57^664^425

311^721

345^697

662^937

6^379^343

7^996^107

41^968^620

2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

59^813^861

662^701

377^616

1^032^919

7^253^745

8^518^260

41^968^620

2012 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

(Ω2012 : …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^255^832) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^926^728 äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ ≈∏Y πªëŸG ∑Ó¡à°S’G ≠∏H  اوراق دﻓﻊ-٩

QÉ©°SÓd É≤ah ä’ƒªY ∫ó©Ã , »°ù«FôdG ºgÉ°ùŸG øe á«°üî°T äÉfÉª°†H áfƒª°†e , á«∏ ∑ƒæH øe IQOÉ°U OÉªàYG äÉHÉ£N ÖLƒÃ ™FÉ°†H OGÒà°S’ äÓ«¡°ùJ
.IóFÉ°ùdG ájQÉéàdG
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ اﺧﺮى-١٠
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2012

2013

671^120

749^292

á≤ëà°ùe ÖJGhQ

1^279^779

708^587

AÓªY øe áeó≤e äÉ©aO

534^519

438^216

á≤ëà°ùe äÉahô°üe

-

40^388

áæFGO ÚØXƒe ºeP

627

28^500

iôNCG

2^486^045

1^964^983

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 رأس اﻟﻤﺎل-١١

.…Oƒ©°S ∫ÉjQ10 º¡°S πc áª«b ,áª«≤dG …hÉ°ùàe º¡°S 6^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 60^000^000 ´ƒaóŸGh ¬H ìô°üŸG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏H
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ-١٢

≈àM »eÉ¶ædG »WÉ«àMÓd ¬∏jƒ–h …ƒæ°ùdG πNódG ‘É°U øe %10 ¬àÑ°ùf Ée ´É£àbG ºàj , ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh …Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f äÉÑ∏£àe ™e Ék «°TÉ“
. ìÉHQCÉc ™jRƒà∏d πHÉb ÒZ »WÉ«àM’G Gòg ¿EG . ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe % 50 »WÉ«àM’G Gòg ≠∏Ñj
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري-١٣

øe QGô≤H ™jRƒàdG hCG ¢ü≤ædG hCG IOÉjõ∏d πHÉb »WÉ«àM’G Gòg ¿EG , ácô°ûdG ∫ÉªYCG ôjƒ£J ±ó¡H ácô°ûdG IQGOG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y AÉæH »WÉ«àM’G Gòg øjƒµJ ”
.ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏›
 ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ-١٤
2012

2013

1^294^275

1^789^415

É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ

1^315^171

1^471^130

äGQÉéjG

954^039

1^150^371

™jRƒJh π≤f äÉahô°üe

1^072^612

889^360

ä’ƒªY

432^238

580^163

¿ÓYGh ájÉYO

473^604

570^190

ìÓ°UEGh áfÉ«°U

146^317

263^550

äÉeƒ°üN

163^849

252^802

äÉcÓ¡à°SG

64^513

137^316

á«eƒµM äÉahô°üe

83^965

89^612

ójôHh ∞JÉg

72^497

86^254

AÉHô¡ch √É«e

46^084

49^957

áaÉ«°V

29^678

40^068

äÉbhô

23^524

36^469

äÓ≤æJh ôØ°S

11^579

14^456

äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb

1^000^000

-

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ±hô°üe

41^361

36^807

áYƒæàe

7^225^306

7^457^920
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

 ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﻳﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ-١٥
2012

2013

2^060^289

2^063^251

É¡JÉ≤ë∏eh QƒLCGh ÖJGhQ

597^356

647^559

äÉYÈJh äÉfÉYEG

115^000

99^000

á«æ¡e ÜÉ©JCG

221^884

91^744

äÉcÓ¡à°SG

29^215

88^583

á«eƒµM äÉahô°üe

38^841

61^375

ìÓ°UGh áfÉ«°U

99^593

52^094

ójôHh ∞JÉg

61^496

42^003

äGQÉéjG

6^766

17^003

áaÉ«°V

9^874

14^630

äÉYƒÑ£eh á«°SÉWôb

11^044

7^543

AÉHô¡ch √É«e

65^491

221^855

áYƒæàe

3^316^849

3^406^640
 ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة-١٦
:  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻌﺪل- أ

2013
10^414^642

IÉcõdG πÑb πNódG ‘É°U

199^051

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

10^613^693

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U
: ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ-ب

60^000^000

∫ÉŸG ¢SCGQ

4^440^309

»eÉ¶f »WÉ«àMG

695^834

…QÉ«àNG »WÉ«àMG

38^814^507

√É≤Ñe ìÉHQCG

755^061

áæFGO ºeP

1^429^535

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ¢ü°ü

10^613^693

∫ó©ŸG íHôdG ‘É°U

116^748^939
:∫õæj
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(57^664^425)

‘É°U , äGó©eh äÉµ∏à‡

(12^195^691)

QÉ«¨dG ™£b ¿hõ

46^888^823

(á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW) IÉcõdG AÉYh

1^172^221

% 2^5 ™bGƒH IÉcõdG ∑GQóà°SG

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ

()ﺗﺎﺑﻊ

: ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ- ج
2012

2013

723^776

933^962

áæ°ùdG ájGóH ‘ ó«°UôdG

933^962

1^172^221

áæ°ùdG ∫ÓN ¿ƒµŸG

(723^776)

(933^962)

áæ°ùdG ∫ÓN Oó°ùŸG

933^962

1^172^221

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ó«°UôdG
: د– اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺰﻛﻮي

.πNódGh IÉcõdG áë∏°üe øe 2012 ΩÉ©d á«FÉ¡ædG IÉcõdG IOÉ¡°T ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM
 أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ-١٧

.á«dÉ◊G áæ°ù∏d Ωóîà°ùŸG ¢Vô©dG ™e ≥Øààd á≤HÉ°ùdG áæ°ù∏d áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG ¢†©H ∞«æ°üJ IOÉYEG ”
 ادوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ-١٨

: ádOÉ©dG áª«≤dG

Ék ≤ah ácô°û∏d á«dÉŸG äGhOC’G ∞«æ°üJ ºàj Éªc . ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG ‘ áÑZGQh ¬©∏£e ±GôWCG ÚH ΩGõàdG ájƒ°ùJ hCG π°UCG ádOÉÑe É¡«a øµÁ »àdG áª«≤dG »g
á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG º«≤dG ¿CG IQGOE’G ó≤à©J . ádOÉ©dG º«≤dG äGôjó≤Jh ájÎaódG º«≤dG ÚH äÉbhôa CÉ°ûæJ ¿CG øµÁh , á«îjQÉàdG áØ∏µàdG á≤jô£d
.ájÎaódG É¡ª«b øY Ék jôgƒL ∞∏àîJ ’ ácô°û∏d
: äÓª©dG ôWÉfl

…Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdÉH ÖdÉ¨dG ‘ »g ácô°ûdG äÓeÉ©e ¿EG.á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U QÉ©°SCG ‘ äÉÑ∏≤à∏d áé«àf á«dÉŸG äGhOC’G áª«b Ò¨J øY áªLÉædG ôWÉîŸG »g
.∫É©a πµ°ûH QGóJ Ék °†jCG ±ô°üdG ôWÉ ¿EÉa ,»µjôeC’G Q’hódG ™e ∫É©a πµ°ûH §ÑJôe …Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG ¿CG ÉÃh . »µjôeC’G Q’hódGh
: ¿ÉªàF’G ôWÉfl

.á«dÉe IQÉ°ùÿ ôNB’G ±ô£dG óÑµJ ≈dEG …ODƒj É‡ ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ±GôWC’G óMCG IQób ΩóY ôWÉ »g
º°üN ó©H »∏°UC’G ≠∏ÑŸÉH áæjóŸG ºeòdG ≈∏Y ¿ÉªàF’G ôWÉ ô¡¶J Ió«L á«fÉªàFG äÉØ«æ°üJ ™e äÉ«°ùæ÷G IOó©àŸGh á«æWƒdG ∑ƒæÑdG iód ó≤ædG ´GójEG ”
.É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°ü
: ádƒ«°ùdG ôWÉfl

.á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G á∏HÉ≤Ÿ áeRÓdG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ äÉHƒ©°üd ácô°ûdG ¢Vô©J ôWÉ »g
.ádOÉ©dG É¡àª«≤d áHQÉ≤e áª«≤Hh áYô°ùH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øY ádƒ«°ùdG ôWÉ ºéæJ ób
.á«∏Ñ≤à°ùe äÉeGõàdG ájCG á¡LGƒŸ á«aÉµdG ∫GƒeC’G ôaƒJ øª°†Jh º¶æe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àe ÖbGôJ ácô°ûdG IQGOEG ¿EG
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