
 áæjóe øe QOÉ°üdG …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (zájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ™æ°üe ácô°T{ hCG zácô°ûdG{ `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ™æ°üe ácô°T
 (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .(Ω1993/10/24 ≥aGƒŸG) `g1414/05/08 ïjQÉJh 2055003300 ºbôH π«Ñ÷G

.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S

 áæjóe øe QOÉ°üdG …QÉéàdG πé°ùdÉH πé°ùŸGh ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ™æ°üe ≈ª°ùŸG ´ôØdG ∂∏“ »àdGh á°†HÉ≤dG è«∏ÿG ÈY ácô°T âeÉb (Ω2008/01/26 ≥aGƒŸG) `g1429/01/17 ïjQÉàH
 á«dƒÄ°ùe äGP ácô°ûc ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°T ¢ù«°SCÉàH IOhóëŸG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd è«∏ÿG ÈY ácô°Th ,(Ω1993/10/24 ≥aGƒŸG) `g1414/05/08 ïjQÉJh 2055003300 ºbôH π«Ñ÷G
 áæjóÃ ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°ûd ´ôØc √ÓYCG QƒcòŸG ´ôØdG AÉ≤Hh (2008/05/21 ≥aGƒŸG) `g1429/05/16 ïjQÉJh 2051037320 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ÈÿG Égô≤e IOhófi
 (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H á°üM (2^800^000) ∞dCG  áFÉ‰ÉªKh Úfƒ«∏e ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (28^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á«fÉªK √Qób ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ OóMh .π«Ñ÷G
 ójó÷G ∂jô°ûdG ΩÉb óbh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (28^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á«fÉªK √Qób ≠∏ÑÃ ´ôØdG ¥ƒ≤Mh ∫ƒ°UCG ‘É°U º««≤J ó©H ∂dPh .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ
 ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ (Ω2014/8/31 ≥aGƒŸG) `g1435/11/05 ïjQÉJ ‘h .∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM áª«b ™aóH -IOhóëŸG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd è«∏ÿG ÈY ácô°T–
 (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S (5^000^000) ÚjÓe ¢ùªN ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (50^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªN ≈dEG  …Oƒ©°S ∫ÉjQ (28^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á«fÉªK øe
 IQOÉ°üdG IOÉ¡°ûdG ÖLƒÃ ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈dEG ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°ûH AÉcô°ûdG áªgÉ°ùe øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (22^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh ¿ÉæKG √Qóbh ≠∏Ñe πjƒ– ≥jôW øY ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ
 áKÓK  á¨dÉÑdGh É¡°ü°üM ™«ªL øY ∫RÉæàdÉH á°†HÉ≤dG è«∏ÿG ÈY ácô°T âeÉb (Ω2014/12/03 ≥aGƒŸG) `g1436/02/11 ïjQÉJ ‘h .ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°ûd ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG øe
 ÈY ácô°T ≈dEG (50^000) á°üM ∞dG ¿ƒ°ùªNh IOhóëŸG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd è«∏ÿG ÈY ácô°T ≈dEG (2^950^000) á°üM ∞dCG ¿ƒ°ùªNh áFÉª©°ùJh Úfƒ«∏e ™bGƒH (3^000^000) á°üM ÚjÓe
 ™æ°üe πjƒ– ” ¬dÉªYCG IOÉjRh ™æ°üŸG •É°ûf õjõ©Jh ºYód AÉcô°ûdG øe áÑZQh (Ω2016/12/15 ≥aGƒŸG) `g1438/03/16 ïjQÉJ ‘h .ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°ûH ∂jô°ûc ójóë∏d è«∏ÿG
 ïjQÉJ ‘h .ácô°û∏d CÉYôa ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°T âëÑ°UCG Éªæ«H ,™æ°üŸÉH ¢UÉÿG …QÉéàdG πé°ùdG ïjQÉJh ºbôH ®ÉØàM’G ™e á«°ù«FQ ácô°T ≈dEG  (z´ôØdG{) ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG
 øjô°ûY ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ÉàÄe ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (50^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªN øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ (Ω2017/02/22 ≥aGƒŸG) `g1438/05/25
 ìÉHQC’G ÜÉ°ùM ó«°UQ øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (150^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉe √Qóbh ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e
 ≠dÉÑdG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ùØæH á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T øe ácô°ûdG πjƒ– ” ,(Ω2017/03/23 ≥aGƒŸG) `g1438/06/24 ïjQÉàH AÉcô°ûdG QGôb ÖLƒÃ .ácô°û∏d IÉ≤ÑŸG

.(Ω2017/05/04 ≥aGƒŸG) `g1438/07/07 ïjQÉJh 227/¥ ºbQ QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG IQGRh QGôb ÖLƒÃ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG âd qƒ–h .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ÉàÄe

 Iô°ûY ÉgQób ¬«ª°SG áª«b øª°†àŸGh .(zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (••) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ …OÉY º¡°S (6^000^000) ÚjÓe áà°S ìôW ‘ ÜÉààc’G Gòg πãªàj
 è«∏ÿG ÈY ácô°T »gh ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG øe óMGh ºgÉ°ùe óLƒj .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %30 ¬àÑ°ùf Ée ìô£dG º¡°SCG πã“h .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10)

.%99 áÑ°ùæH IOhóëŸG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd

 ¢üî°ûdG ∂dP ¿ƒµj ¿CG á£jô°T IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T AÓªY (2 .¢UÉÿG º¡HÉ°ù◊ ¿ƒaô°üàj º¡d ¢üNô oe ¢UÉî°TCG (1 :ºgh Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG äÉÄa ≈∏Y ìô£dG ô°üà≤j
 (3 .¬æe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈dEG áLÉ◊G ¿hO π«ª©dG øY áHÉ«f ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ QÉªãà°S’Gh ìô£dG ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ƒÑ≤H á°UÉÿG äGQGô≤dG PÉîJG øe ¬æµ“ •hô°ûH ¬æ««©J ” ób ¬d ¢üNôŸG
 ≥jôW øY hCG Iô°TÉÑe ,áeƒµ◊G øe ácƒ∏ªŸG äÉcô°ûdG (4 .´GójE’G õcôe hCG ,áÄ«¡dG É¡H ±Î©J iôNCG á«dÉe ¥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
 .¿ƒ∏gDƒe ÖfÉLCG ¿hôªãà°ùe (7 .QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U (6 .á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ á°ù°SDƒŸG ≥jOÉæ°üdGh äÉcô°ûdG (5 .IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T Égôjój á¶Øfi
 ´GójE’G õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa º¡d Rƒéj ¿ƒ«©«ÑW ¢UÉî°TCG (9 .´GójE’G õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa º¡d Rƒéj øjôNBG ÚjQÉÑàYG ¢UÉî°TCG …CG (8
 »æK’G ∫ÓN áæ°S ™HQ πc ‘ äÉ≤Ø°U Iô°ûY øY π≤J ’h …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú©HQCG øY É¡àª«b ´ƒª› π≤j ’ á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG ‘ äÉ≤Ø°üH ΩÉb ób ¿ƒµj ¿CG (CG :á«JB’G ÒjÉ©ŸG øe …CG ¿ƒaƒà°ùjh
 ¥GQhC’G ‘ πeÉ©à∏d áeÉ©dG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y kÓ°UÉM ¿ƒµj ¿CG (ê .á«°VÉŸG Gô¡°T Iô°ûY »æK’G ∫ÓN …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe Iô°ûY á«dÉŸG ¬bGQhCG á¶Øfi ºéM §°Sƒàe RhÉéàj ¿CG (Ü .á«°VÉŸG Gô¡°T Iô°ûY

.áÄ«¡dG ºgOó– øjôNBG ¢UÉî°TCG …CG (10 .áÄ«¡dG πÑb øe Ióªà©ŸG á«dÉŸG

 `g1439/03/30 Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡f  ≈àM ôªà°ùJh  (Ω2017/11/27 ≥aGƒŸG) `g1439/03/09  Ωƒj  øe IÎØdG  ∫ÓN áMhô£ŸG  ácô°ûdG  º¡°SCG  AGô°Th  ÜÉààc’G  Ú∏gDƒŸG  øjôªãà°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°S
 .(zìô£dG IÎa{) (Ω2017/12/18 ≥aGƒŸG)

 äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ”h .ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ìô£dG πÑb É¡LQÉN hCG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ìôW á«∏ª©d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh .Iô°ûædG √ò¡H á≤∏©àŸG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉØ«à°S’G ”h áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG

.ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’ÉH √ÓYCG IQƒcòŸG Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG äÉÄa ™«ª÷ íª°ùj ±ƒ°Sh .ájRGƒŸG

 ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG
 ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG Iô°ûædG √òg ábóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY iODƒj ¿CG
 π º¡°SC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG áë°U ióe …ô– Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ áMhô£ŸG º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG ≈∏Y Öëjh .É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡°ùØfCG

.¬d ¢üNôe ‹Ée QÉ°ûà°ùe IQÉ°ûà°SG Öéj ,Iô°ûædG äÉjƒàfi º¡a Qò©J ∫ÉM ‘h ,ìô£dG

نشرة إصدار شركة مصنع الخليج لألعمال الحديدية
 É¡MôW ∫ÓN øe ∂dPh ácô°ûdG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%30) ¬àÑ°ùfÉe πã“ …OÉY º¡°S (6^000^000) ÚjÓe áà°S ìôW

.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (••) ô©°ùH Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘

فترة الطرح من يوم ١٤٣٩/٠٣/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م) إلى يوم ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م)

المستشار المالي ومدير الطرح





ب

إشعار مهم
حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات مف�سلة متعلقة بال�سركة والأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وعند تقدمي طلب الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة، �سيتم معاملة امل�ستثمرين على 
اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من املقر الرئي�سي لل�سركة اأو من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين لل�سركة 
)www.gulfsteelworks.com (، اأو املوقع الإلكرتوين للم�ست�سار املايل )www.sfc.sa( اأو املوقع الإلكرتوين للهيئة )www.cma.org.sa( اأو موقع ال�سوق املالية ال�سعودية 

 .)www.tadawul.com.sa( )تداول(

اأ�سهم  ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كم�ست�سار مايل )»امل�ست�سار املايل«(، ومدير لالكتتاب )»مدير الكتتاب«( وذلك فيما يتعلق بعملية طرح  ال�سركة بتعيني �سركة  وقد قامت 
ال�سركة )»الكتتاب«( وت�سجيلها يف ال�سوق املوازية.

وعلى الرغم من قيام ال�سركة باإجراء كافة الدرا�سات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزءًا كبريًا من املعلومات الواردة 
يف هذه الن�سرة عن ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل اأو مدير الكتتاب اأو اأي 
من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )د( و)هـ( اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق 

من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل، وبالتايل ل ميكن تقدمي اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن �سحة اأو اكتمال اأي من هذه املعلومات.

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، وبالتحديد فاإن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ميكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي 
اأو غريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية وغريها من العوامل اخلارجة عن نطاق �سيطرة  نتيجة للتطورات امل�ستقبلية مثل عوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب 
ال�سركة )للمزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم )2( »عوامل املخاطرة«(. ول يجوز اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأية معلومات �سفهية اأو خطية متعلقة بالأ�سهم املطروحة 

لالكتتاب اأو تف�سريها اأو العتماد عليها باأي �سكل من الأ�سكال، على اأنه وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية. 

ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه على اأنها تو�سية من ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو امل�ساهمني البائعني اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة لال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح. وُتعترب 
اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة.  املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، مت اإعدادها دون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل 
ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة، قبل اتخاذ قراره بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من م�ست�سار مايل مرخ�س له من الهيئة بخ�سو�س الكتتاب 

لتقييم مدى مالئمة فر�سة هذا ال�ستثمار واملعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت اإعداد التوقعات والتقديرات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعينة تتما�سى مع اأف�سل املمار�سات يف هذا القطاع. هذا وقد تختلف ظروف الت�سغيل 

امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.

متثل بع�س الإفادات الواردة يف هذه الن�سرة »اإفادات م�ستقبلية«، وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية من خالل ا�ستخدام بع�س الكلمات ذات الدللة مثل »تخطط« اأو »تعتزم« 
اأو »تقدر« اأو »تعتقد« اأو »تتوقع« اأو »من املمكن« اأو »�سوف« اأو »رمبا« اأو »ينبغي« اأو »يجب« اأو »متوقع« اأو »قد« اأو »يعتقد« اأو ال�سيغ النافية لهذه املفردات وغريها من املفردات 
املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهة نظر ال�سركة احلالية ب�ساأن الأحداث امل�ستقبلية، ولكنها ل ت�سكل �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. كما اأن هناك 
العديد من العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو نتائجها وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنيًا يف الإفادات امل�ستقبلية 
املذكورة. وقد مت ا�ستعرا�س اأهم املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )للمزيد من املعلومات، ف�سال 
راجع الق�سم )2( »عوامل املخاطرة«(. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو لو ثبت عدم �سحة اأو عدم دقة اأي من التوقعات اأو التقديرات الواردة يف هذه الن�سرة، 

فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

و مراعاًة ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية لهيئة ال�سوق املالية اإذا تبني لل�سركة يف اأي وقت من تاريخ ن�سر ن�سرة 
الإ�سدار وقبل الإدراج باأي من الآتي: )اأ( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية 
اأو )ب( ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وبا�ستثناء هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاعات اأو 
ال�سوق اأو الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة حوادث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجًة ملا تقّدم، فاإن الأحداث والظروف 
والتوقعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة وقد ل حتدث مطلقًا. وعليه، يجب على امل�ستثمرين املوؤهلني املحتملني درا�سة جميع 

الإفادات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�ساحات مع عدم العتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

العمراجلن�سيةال�سفةاملن�سباال�سم
ن�سبة امللكية غري املبا�سرةن�سبة امللكية املبا�سرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

27.4٪ 39.2٪ل يوجدل يوجد61 �سنة�سعوديغري تنفيذي - غري م�ستقلرئي�س جمل�س الإدارةخالد عبدالعزيز احلمدان

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد52 �سنة�سعوديغري تنفيذي - غري م�ستقلنائب رئي�س جمل�س الإدارة�سالح عطيه  العتيبي

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد36 �سنةفل�سطينيغري تنفيذي - غري م�ستقلع�سو جمل�س اإدارةفي�سل عبدالفتاح  حممد

0.21٪0.297٪ل يوجدل يوجد 34 �سنة�سعوديغري تنفيذي - غري م�ستقلع�سو جمل�س اإدارةحممد فهد �سجاء

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد66 �سنة�سعوديغري تنفيذي - غري م�ستقل ع�سو جمل�س اإدارةحمدان عبدالعزيز احلمدان

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد55 �سنة�سعوديغري تنفيذي - م�ستقلع�سو جمل�س اإدارةحمد عبداهلل  العليان
امل�سدر: ال�سركة

عنوان الشركة
�سركة م�سنع اخلليج للأعمال احلديدية

�س. ب. 10143، اجلبيل 31961

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9594 341 )13( 966+

فاك�س: 0327 341 )13( 966+

www.gulfsteelworks.com :املوقع الإلكرتوين

info@gulfsteelworks.com :الربيد الإلكرتوين

ممثل ال�سركة املفو�س االأول واأمني �سر املجل�س

حممد بن فهد بن �سجاء

ع�سو جمل�س اإدارة

�س. ب. 2473، اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0444 867 )13( 966+

التحويلة: 222

فاك�س: 0444 867 )13( 966+

sajamf@pghco.com :الربيد الإلكرتوين

ممثل ال�سركة املفو�س الثاين

اأحمد عبدالرحيم اأبو نعمه

رئي�س الإدارة املالية

�س. ب. 10143، اجلبيل 31961

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9594 341 )13( 966+

التحويلة: 230

فاك�س: 0327 341 )13( 966+

ahmad.abunemeh@gulfsteelworks.com :الربيد الإلكرتوين

سوق األسهم
�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج التعاونية، 700 طريق امللك فهد

�س. ب. 60612، الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9999 218 )11( 966+

فاك�س: 9133 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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المستشارون
امل�ست�سار املايل ومدير الطرح

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

طريق امللك فهد

�س.ب. 23454. الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاك�س: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :املوقع اللكرتوين

info@fransicapital.com.sa :الربيد الإلكرتوين

امل�ست�سار القانوين

عبدالعزيز العجالن و�سركاه بالتعاون مع بيكر اآند مكنزي ليمتد

�سارع الأح�ساء

�س.ب. 69103. الريا�س 11547

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 8900 265 )11( 966+

فاك�س: 8999 265 )11( 966+

www.bakermckenzie.com :املوقع اللكرتوين

legaladvisors@bakermckenzie.com :الربيد الإلكرتوين

م�ست�سار العناية املهنية

�سركة كي بي ام جي الفوزان و�سركاه

اأبراج ال�سبيعي، طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب. 4803. اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 8877241 )13( 966+

فاك�س: 8877254 )13( 966+

 www.kpmg.com.sa :املوقع اللكرتوين

 marketingsa@kpmg.com :الربيد الإلكرتوين

املحا�سب القانوين

الب�سام والنمر حما�سبون متحالفون

�سارع �سالح الدين الأيوبي – حي الندوة

�س.ب. 69658. الريا�س 11437

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 5333 206 )11( 966+

فاك�س: 5333 205 )11( 966+

www.sa-pkf.com :املوقع اللكرتوين

 info.sa@pkf.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاهم

�س.ب. 182. الدمام 31411

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 5700 668 )13( 966+

فاك�س: 3931 887 )13( 966+

www.deloitte.com/middleeast :املوقع اللكرتوين

dttauditkhobar@deloitte.com :الربيد الإلكرتوين
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م�ست�سار درا�سة القطاع وال�سوق

�سركة فرو�ست اآند �سوليفان الدولية 

اأبراج جمريه ليك

�س.ب. 33372. دبي، 2601

الإمارات العربية املتحدة 

هاتف:  893 44331 971+

فاك�س: 4264 442431 971+ 

ww2.frost.com :املوقع اللكرتوين

meenquiries@frost.com :الربيد الإلكرتوين

االأ�سخا�س املرخ�س لهم عر�س االأ�سهم اأو بيعها

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

طريق امللك فهد

�س.ب. 23454. الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاك�س: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :املوقع اللكرتوين

info@fransicapital.com.sa :الربيد الإلكرتوين

تنويه: قّدم امل�ست�سارون اأعاله موافقتهم اخلطية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم و�سعاراتهم وعلى ت�سمني اإفاداتهم بال�سكل وامل�سمون الواردين يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ومل يتم �سحب 
تلك املوافقة حتى تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة. ول يوجد لأي من امل�ست�سارين اأعاله اأو �سركاتهم التابعة اأو م�ساهميهم اأو اأع�ساء جمل�س اإداراتهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهم اأو 

م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة.
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البنوك الرئيسية للشركة
البنك ال�سعودي الفرن�سي

طريق املعذر

�س ب: 56006، الريا�س 11554. اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2222 404 )11( 996+

فاك�س: 2311 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

م�سرف االإمناء

�س ب:66674 الريا�س 1586. اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2185555 )11( 966+

فاك�س: 2185000 )11( 966+

www.alinma.com :املوقع الإلكرتوين

info@alinma.com :الربيد الإلكرتوين

البنك االأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 3555، جدة 21481. اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 )12( 966+

فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 833، الريا�س 11421. اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

www.samba.com :املوقع الإلكرتوين

customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

البنك االأول

�سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�س. ب 1467. الريا�س 11431. اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7888 406 )11( 966+ 

فاك�س: 8820 405 )11( 966+

www.alawwalbank.com :املوقع الإلكرتوين

csc@saudihollandibank.com :الربيد الإلكرتوين

م�سرف الراجحي 

�سارع العليا

�س.ب 28 الريا�س 11411. اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 8888 609 )11( 966+

فاك�س: 8881 609 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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ملخص الطرح
على امل�ستثمرين الراغبني بالكتتاب يف اأ�سهم الطرح قراءة ومراجعة هذه الن�سرة بالكامل قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري بالكتتاب يف هذه الأ�سهم. وعلى وجه اخل�سو�س، فاإنه 

من ال�سروري مراعاة ما ورد يف ق�سم »اإ�سعار هام« والق�سم 2 »عوامل املخاطرة« قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري يف اأ�سهم الطرح وفيما يلي ملخ�س الطرح:

ا�سم املُ�سدر وو�سفه ومعلومات عن تاأ�سي�سه

اخلليج  م�سنع  امل�سمى  الفرع  متلك  والتي  القاب�سة  اخلليج  عرب  �سركة  قامت  2008/01/26م(  )املوافق  1429/01/17هـــ  بتاريخ 
)املوافق  وتاريخ 1414/05/08هـــ  برقم 2055003300  ال�سادر من مدينة اجلبيل  التجاري  بال�سجل  وامل�سجل  لالأعمال احلديدية 
ذات  ك�سركة  احلديدية  لالأعمال  اخلليج  �سركة  بتاأ�سي�س  املحدودة  ال�سناعي  لال�ستثمار  اخلليج  عرب  و�سركة  1993/10/24م(، 
وتاريخ 1429/05/16هـــ )املوافق 2008/05/21م(  التجاري رقم 2051037320  ال�سجل  م�سئولية حمدودة مقرها اخلرب مبوجب 
ثمانية  قدره  مببلغ  ال�سركة  مال  راأ�س  وحدد  اجلبيل.  مبدينة  احلديدية  لالأعمال  اخلليج  ل�سركة  كفرع  اأعاله  املذكور  الفرع  وبقاء 
وع�سرون مليون )28.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى مليونني وثمامنائة األف )2.800.000( ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة 
)10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وذلك بعد تقييم �سايف اأ�سول وحقوق الفرع مببلغ قدره ثمانية وع�سرون 
مليون )28.000.000( ريال �سعودي، وقد قام ال�سريك اجلديد –�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة- بدفع قيمة 
ح�سته يف راأ�س املال. ويف تاريخ 1435/11/05هـ )املوافق 2014/8/31م( متت زيادة راأ�س مال �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية 
خم�س  اإلى  مق�سم  �سعودي  ريال   )50.000.000( مليون  خم�سني  اإلى  �سعودي  ريال   )28.000.000( مليون  وع�سرون  ثمانية  من 
ماليني )5.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية، عن طريق حتويل مبلغ وقدره اثنان وع�سرون مليون 
)22.000.000( ريال �سعودي من م�ساهمة ال�سركاء ب�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية اإلى راأ�س املال مبوجب ال�سهادة ال�سادرة 
من املحا�سب القانوين ل�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية. ويف تاريخ 1436/02/11هـ )املوافق 2014/12/03م( قامت �سركة عرب 
وخم�سون  وت�سعمائة  مليونني  بواقع   )3.000.000( ح�سة  ماليني  ثالثة  والبالغة   ح�س�سها  جميع  عن  بالتنازل  القاب�سة  اخلليج 
�سركة  اإلى   )50.000( ح�سة  الف  وخم�سون  املحدودة  ال�سناعي  لال�ستثمار  اخلليج  عرب  �سركة  اإلى   )2.950.000( ح�سة  األف 
عرب اخلليج للحديد ك�سريك ب�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية. ويف تاريخ 1438/03/16هـ )املوافق 2016/12/15م( ورغبة من 
�ل�سركاء لدعم وتعزيز ن�ساط �مل�سنع وزيادة �أعماله مت حتويل فرع م�سنع �خلليج للأعمال �حلديدية )»�لفرع«( �إلى �سركة رئي�سية مع 
الحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل التجاري اخلا�س بامل�سنع، بينما اأ�سبحت �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية فرعًا لل�سركة. ويف تاريخ 
اإلى  1438/05/25هـــ )املوافق 2017/02/22م( متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من خم�سني مليون )50.000.000( ريال �سعودي 
مئتان مليون )200.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة 
)10( ريالت �سعودية، عن طريق ر�سملة مبلغ وقدره مائة وخم�سون مليون )150.000.000( ريال �سعودي من ر�سيد ح�ساب الأرباح 
املبقاة لل�سركة. مبوجب قرار ال�سركاء بتاريخ 1438/06/24هـ )املوافق 2017/03/23م(، مت حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة بنف�س راأ�س مالها البالغ مئتان مليون )200.000.000( ريال �سعودي. وحتّولت ال�سركة اإلى �سركة 

م�ساهمة مقفلة مبوجب قرار وزارة التجارة وال�ستثمار رقم ق/227 وتاريخ 1438/07/07هـ )املوافق 2017/05/04م(

يتمثل ن�ساط �ل�سركة �لرئي�سي بح�سب �ل�سجل �لتجاري يف �ل�سناعات �ملعدنية.اأن�سطة ال�سركة

امل�ساهمون الكبار، وعدد اأ�سهمهم، ون�سب ملكيتهم 
قبل الطرح وبعده

يو�سح اجلدول التايل اأ�سماء وملكية امل�ساهمون الكبار يف ال�سركة قبل وبعد الطرح:

امل�ساهم
بعد الطرحقبل الطرح

ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهمن�سبة امللكيةعدد االأ�سهم

69.3٪9913.860.000٪19.800.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي

مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي.راأ�س مال املُ�سدر

ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.اإجمايل عدد اأ�سهم املُ�سدر

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة ال�سمية لل�سهم

�ستة ماليني )6.000.000( �سهم عادي.اإجمايل عدد الأ�سهم املطروحة

متثل اأ�سهم الطرح ن�سبة )30٪( من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة.ن�سبة الأ�سهم املطروحة من راأ�س مال املُ�سدر

)•(�سعر الطرح

)•(اإجمايل قيمة الطرح

ا�ستخدام متح�سالت الطرح
�سوف يتم توزيع �سايف متح�سالت الطرح البالغة )•( ريال �سعودي )بعد خ�سم م�ساريف الطرح املقدرة بحوايل )•( ريال �سعودي( 
على امل�ساهمني البائعني على اأ�سا�س تنا�سبي بح�سب عدد الأ�سهم التي ميلكها كل م�ساهم بائع من اأ�سهم الطرح. ولن حت�سل ال�سركة 

على اأي جزء من متح�سالت الطرح )للمزيد من التفا�سيل الرجاء مراجعة الق�سم )9( »ا�ستخدام متح�سالت الطرح«(.
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فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني ت�سمل كل م�ستثمر موؤهل وهم:

اأ�سخا�س ُمرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س. - 1

عملء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة �سريطة �أن يكون ذلك �ل�سخ�ص �ملرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه - 2
من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول 

على موافقة م�سبقة منه. 

حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، - 3
اأو مركز الإيداع. 

�ل�سركات �ململوكة من �حلكومة، مبا�سرة �أو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة. - 4

ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. - 5

�سناديق ال�ستثمار.- 6

م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. - 7

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع. - 8

اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية: - 9

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة  )اأ( 
�سفقات يف كل ربع �سنة خالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية. 

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية.  )ب( 

اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.  )ج( 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10

طريقة الكتتاب
يبداأ الطرح لأ�سهم ال�سركة يوم 1439/03/09هـ )املوافق 2017/11/27م(،وي�ستمر ملدة )•( يومًا �ساملة اآخر يوم للطرح لينتهي 
بنهاية يوم 1439/03/30هـــ )املوافق 2017/12/18م(، �سوف يوفر امل�ست�سار املايل مناذج طلبات الكتتاب للم�ستثمرين املوؤهلني 

والتي ميكن تقدميها من خالل التوا�سل مع امل�ست�سار املايل.

500 �سهم عادياحلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب 
فيها

)•(

999.999 �سهم عادياحلد الأعلى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها

قيمة احلد الأعلى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب 
فيها

)•(

طريقة التخ�سي�س ورد الفائ�س

�سيقوم امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب اأمانة ويجب على كل مكتتب اإيداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم 
املطروحة لالكتتاب وفقًا ملا يقرتحه امل�ست�سار املايل بالت�ساور مع امل�سدر، و�سيتم اإعادة فائ�س الكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون 
خ�سم اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب. و�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س الكتتاب، اإن وجد، يف موعد 

اأق�ساه يوم 1439/04/01هـ )املوافق 2017/12/19م(.

فرتة الطرح
يبداأ الكتتاب يوم 1439/03/09هـــ )املوافق 2017/11/27م( وت�ستمر ملدة )22( يومًا حتى نهاية يوم 1439/03/30هـــ )املوافق 

2017/12/18م(.

الأحقية يف الأرباح
ت�ستحق اأ�سهم الطرح ن�سيبها من اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ هذه الن�سرة ولل�سنوات املالية التي تليها. )ملزيد من املعلومات، 

يرجى مراجعة الق�سم 7 »�سيا�سة توزيع الأرباح«(

حقوق الت�سويت

جميع �أ�سهم �ل�سركة هي �أ�سهم عادية من فئة و�حدة، ول تخول ممار�سة �أي حقوق ت�سويت تف�سيلية، ويحمل كل �سهم من �لأ�سهم 
املطروحة حق الت�سويت، ولكل م�ساهم احلق يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة لل�سركة والت�سويت فيها. ويجوز للم�ساهم تفوي�س 
اأي �سخ�س اآخر من غري اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو موظفيها لينوب عنه يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت على 

قراراتها. 

القيود املفرو�سة على الأ�سهم

ال�سفحة  الن�سرة )يرجى مراجعة  اأ�سمائهم يف هذه  تظهر  والذين  امل�سدر  ا�سهم يف  الذين ميلكون  امل�ساهمون احلاليون  �سيخ�سع 
)24(( لقيود تداول على اأ�سهمهم ملدة )12( �سهرًا من تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املوازية �سيحظر عليهم خاللها الت�سرف 
باأي من الأ�سهم التي ميلكونها، ويجوز لهم )ماعدا امل�ساهم الكبري( الت�سرف يف تلك الأ�سهم بعد انق�ساء مدة )12( �سهرًا دون 
ال�سناعي  لال�ستثمار  اخلليج  عرب  �سركة  �ستخ�سع  الفرتة،  تلك  اإلى  وبالإ�سافة  الهيئة.  من  م�سبقة  موافقة  على  للح�سول  احلاجة 
)»امل�ساهم الكبري«( لفرتة اإ�سافية هي قيد مفرو�س من قبلها على الت�سرف باأ�سهمها ملدة )12( �سهرًا بعد انتهاء فرتة احلظر. وبعد 

انق�ساء فرتتي احلظر يجوز للم�ساهم الكبري الت�سرف يف الأ�سهم التي ميلكها دون احلاجة للح�سول على موافقة الهيئة.

مل ي�سبق لل�سركة اأن اأدرجت اأي من اأ�سهمها يف اأي �سوق داخل اململكة اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب يف ال�سوق املوازية.الأ�سهم التي �سبق للم�سدر اإدراجها )اإن وجدت( 



ط

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التاريخاحلدث

�سيبداأ الكتتاب يف يوم 1439/03/09هـ )املوافق 2017/11/27م( وينتهي يف يوم فرتة الطرح
1439/03/30هـ )املوافق 2017/12/18م(.

يوم 1439/03/30هـ )املوافق 2017/12/18م(.اآخر موعد لتقدمي طلب الكتتاب

يوم 1439/04/01هـ )املوافق 2017/12/19م(.الإعالن عن التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم ورد الفائ�س )ان وجد(

يوم 1439/04/15هـ )املوافق 2018/01/02م(.اآخر موعد ل�سداد قيمة الكتتاب بناء على عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل مكتتب

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والنتهاء التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املوازية
من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة، و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف 

.www.tadawul.com.sa ال�سحف املحلية وموقع تداول

تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول الإلكرتوين على 
.)www.cma.org.sa( وهيئة ال�سوق املالية )www.tadawul.com.sa( الإنرتنت

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الطرح على امل�ستثمرين املوؤهلني وهم: 

اأ�سخا�س ُمرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س. - 1

عملء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة �سريطة �أن يكون ذلك �ل�سخ�ص �ملرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة بقبول - 2
امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 

حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع. - 3

�ل�سركات �ململوكة من �حلكومة، مبا�سرة �أو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة. - 4

ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. - 5

�سناديق ال�ستثمار.- 6

م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. - 7

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع. - 8

اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية: - 9

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة �سفقات يف كل ربع �سنة خالل  )اأ( 
الثني ع�سرة �سهرا املا�سية. 

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية.  )ب( 

اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.  )ج( 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10

�سوف تتوفر مناذج طلبات الكتتاب للمكتتبني خالل فرتة الطرح لدى امل�ست�سار املايل، ويتعني على املكتتب ا�ستيفاء طلبات الكتتاب وفقا للتعليمات املبينة يف ن�سرة الإ�سدار 
ومنوذج �لكتتاب. ويجب على كل مكتتب �أن يو�فق على كل �ل�سروط و�لأحكام و �أن ي�ستكمل كافة �لأق�سام ذ�ت �ل�سلة يف منوذج طلب �لكتتاب. حتتفظ �ل�سركة باحلق يف رف�ص 
�أي منوذج طلب �كتتاب، جزئيًا �أو كليًا، يف حال عدم �لوفاء باأي من �سروط �لكتتاب و�أحكامه �أو عدم �تباع �لتعليمات ح�سب �لأ�سول ويف حينه. ل يجوز �إدخال تعديلت على 
منوذج طلب الكتتاب اأو �سحبه مبجرد تقدميه. وعالوة على ذلك، ميثل منوذج طلب الكتتاب، فور تقدميه، اتفاقًا ملزمًا قانونيًا بني املكتتب وال�سركة. يجب دفع مبلغ الكتتاب 
كاماًل عند تقدمي طلب الكتتاب من خالل تفوي�س امل�ست�سار املايل بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اإحدى البنوك ال�سعودية اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق 

م�سحوب على اإحدى البنوك املحلية و�سجل با�سم ال�سركة (راجع ق�سم« املعلومات املتعلقة بالأ�سهم واأحكام الطرح و�سروطه« من هذه الن�سرة(.
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ملخص المعلومات األساسية
للم�ستثمرين  تكون مهمة  قد  التي  املعلومات  كافة  ي�ستمل على  ل  فاإنه  لذلك،  ونظرًا  الن�سرة.  عليها هذه  التي حتتوي  الأ�سا�سية  املعلومات  نبذة موجزة عن  امللخ�س  يعد هذا 

املحتملني. ويجب قراءة هذا امللخ�س كمقدمة لهذه الن�سرة، وين�سح بقراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح.

نبذة عن الشركة
بتاريخ 1429/01/17هـ )املوافق 2008/01/26م( قامت �سركة عرب اخلليج القاب�سة والتي متلك الفرع امل�سمى م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية وامل�سجل بال�سجل التجاري 
ال�سادر من مدينة اجلبيل برقم 2055003300 وتاريخ 1414/05/08هـ )املوافق 1993/10/24م(، و�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة بتاأ�سي�س �سركة اخلليج 
لالأعمال احلديدية ك�سركة ذات م�سئولية حمدودة مقرها اخلرب مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2051037320 وتاريخ 1429/05/16هـ )املوافق 2008/05/21م( وبقاء الفرع 
املذكور اأعاله كفرع ل�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية مبدينة اجلبيل. وحدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ قدره ثمانية وع�سرون مليون )28.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى 
مليونني وثمامنائة األف )2.800.000( ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وذلك بعد تقييم �سايف اأ�سول وحقوق 
الفرع مببلغ قدره ثمانية وع�سرون مليون )28.000.000( ريال �سعودي، وقد قام ال�سريك اجلديد –�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة- بدفع قيمة ح�سته يف 

راأ�س املال. يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية عند التاأ�سي�س:

اجلدول 1: امل�ساهمون يف �سركة اخلليج للأعمال احلديدية عند تاأ�سي�سها
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سعودي(عدد احل�س�سا�سم امل�ساهم

90٪2.520.00025.200.000�سركة عرب اخلليج القاب�سة

10٪280.0002.800.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

100٪2.800.00028.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

ويف تاريخ 1435/11/05هـ )املوافق 2014/08/31م( متت زيادة راأ�س مال �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية من ثمانية وع�سرون مليون )28.000.000( ريال �سعودي اإلى 
خم�سني مليون )50.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى خم�س ماليني )5.000.000( ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية، عن طريق حتويل مبلغ وقدره 
اثنان وع�سرون مليون )22.000.000( ريال �سعودي من م�ساهمة ال�سركاء ب�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية اإلى راأ�س املال مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من املحا�سب القانوين 

لل�سركة. يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية عند زيادة راأ�س املال:

اجلدول 2: هيكل امللكية كما يف تاريخ 1435/11/05هـ )املوافق 2014/08/31م(
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سعودي(عدد احل�س�سا�سم امل�ساهم

60٪3.000.00030.000.000�سركة عرب اخلليج القاب�سة

40٪2.000.00020.000.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

100٪5.000.00050.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

ويف تاريخ 1436/02/11هـ )املوافق 2014/12/03م( قامت �سركة عرب اخلليج القاب�سة بالتنازل عن جميع ح�س�سها والبالغة  ثالثة ماليني ح�سة )3.000.000( بواقع 
مليونني وت�سعمائة وخم�سون األف ح�سة )2.950.000( اإلى �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة وخم�سون الف ح�سة )50.000( اإلى �سركة عرب اخلليج للحديد 

ك�سريك ب�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية. يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية بعد حتويل احل�س�س:

اجلدول 3: هيكل امللكية كما يف تاريخ 1436/02/11هـ )املوافق 2014/12/03م(
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سعودي(عدد احل�س�سا�سم امل�ساهم

99٪4.950.00049.500.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

1٪50.000500.000�سركة عرب اخلليج للحديد

100٪5.000.00050.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

ويف تاريخ 1438/03/16هـ )املوافق 2016/12/15م( ورغبة من �ل�سركاء لدعم وتعزيز ن�ساط �مل�سنع وزيادة �أعماله مت حتويل م�سنع �خلليج للأعمال �حلديدية )»�لفرع«( 
اإلى �سركة رئي�سية مع الحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل التجاري اخلا�س بامل�سنع، بينما اأ�سبحت �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية فرعًا لل�سركة.
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ويف تاريخ 1438/05/25هـ )املوافق 2017/02/22م( متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من خم�سني مليون )50.000.000( ريال �سعودي اإلى مئتان مليون )200.000.000( 
ريال �سعودي مق�سم اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( ح�سة عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية، عن طريق ر�سملة مبلغ وقدره مائة وخم�سون مليون 

)150.000.000( ريال �سعودي من ر�سيد ح�ساب الأرباح املبقاة لل�سركة. يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة عند زيادة راأ�س املال:

اجلدول 4: هيكل امللكية كما يف تاريخ 1438/05/25هـ )املوافق 2017/02/22م(
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سعودي(عدد احل�س�سا�سم امل�ساهم

99٪19.800.000198.000.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

1٪200.0002.000.000�سركة عرب اخلليج للحديد

100٪20.000.000200.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

مبوجب قرار ال�سركاء بتاريخ 1438/06/24هـ )املوافق 2017/03/23م(، مت حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة بنف�س راأ�س مالها 
البالغ مئتان مليون )200.000.000( ريال �سعودي.

وحتّولت ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب قرار وزارة التجارة وال�ستثمار رقم ق/227 وتاريخ 1438/07/07هـ )املوافق 2017/05/04م(.

يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة بعد التحّول:

اجلدول 5: هيكل امللكية كما يف تاريخ 1438/07/03هـ )املوافق 2017/03/31م(
ن�سبة امللكيةقيمة االأ�سهم )ريال �سعودي(عدد االأ�سهما�سم امل�ساهم

99٪19.800.000198.000.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

1٪200.0002.000.000�سركة عرب اخلليج للحديد

100٪20.000.000200.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة.

املوافقات  بعد احل�سول على  وذلك  املوازية  ال�سوق  ال�سركة يف  اأ�سهم  )املوافق 2017/10/09م( بطرح )30٪( من  بتاريخ 1439/01/18هـ  ال�سركة  اإدارة  وقد قرر جمل�س 
النظامية الالزمة. تتلخ�س اأن�سطة ال�سركة بح�سب ال�سجل التجاري يف ال�سناعات املعدنية.

المساهمون الكبار الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة
يو�سح اجلدول التايل اأ�سماء وملكية كبار امل�ساهمني يف ال�سركة قبل وبعد الطرح:

امل�ساهم
بعد الطرحقبل الطرح

ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهمن�سبة امللكيةعدد االأ�سهم

69.3٪9913.860.000٪19.800.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي
امل�سدر: ال�سركة

رسالة الشركة 
ت�سعى ال�سركة اإلى حتقيق روؤيتها من خالل ما يلي:

تعظيم ال�ستفادة من قاعدة موظفيها الذين يتميزون مبهارات جيدة وتفاٍن �سديد، بالإ�سافة اإلى ال�ستفادة من م�سنعها املتطور. �

تعزيز و�سعها يف الأ�سواق املحلية والعاملية. �

حت�سني م�ستوى ثقة العمالء من خالل تقدمي منتجات وخدمات متميزة. �

رؤية الشركة
تهدف ال�سركة اإلى اأن ت�سبح �سركة رائدة متنوعة ت�سعى اإلى احلفاظ على م�ستوى اأداء متميز يف كافة الأ�سواق التي تزاول بها اأعمالها، من خالل تقدمي منتجات وخدمات وحلول 

�سناعية عالية اجلودة واآمنة وموثوقة حملًيا وعاملًيا.

استراتيجية الشركة 
اإن الهدف ال�سرتاتيجي لل�سركة هو تقدمي قيمة اإ�سافية للم�ساهمني من خالل توفري جمموعة كاملة من املنتجات الهند�سية والت�سنيعية من اأجل تعزيز مكانة ال�سركة باعتبارها 
�سركة رائدة يف جمال ت�سنيع الهياكل الفولذية الثقيلة وتكامل النظم ومعدات املعاجلة وتقدمي اخلدمات، كما تهدف ال�سركة اإلى تو�سيع نطاق تواجد منتجاتها يف الأ�سواق 

العاملية. 



ل

نواحي القوة والمزايا التنافسية مكانة سوقية قوية في قطاع ذات تحديات �
تقوم ال�سركة باإنتاج معدات ومنتجات معقدة ومتطورة، وترى اأنها تتمتع مبكانة �سوقية قوية فيما يتعلق بت�سنيع الهياكل الفولذية واملعدات املتطورة للعمالء يف جمال معاجلة 
الهيدروكربونات )النفط والغاز والبرتوكيماويات( والأ�سمدة وكيماويات املعاجلة واملرافق الأ�سا�سية )توليد الطاقة وحتلية املياه( وال�سناعات املرتبطة بالأن�سطة الريا�سية 
والبنية التحتية. واجلدير بالذكر اأن �سعوبات دخول هذا القطاع تكمن يف الطابع الإنتاجي املكثف لراأ�س املال والتطور التقني الكبري لعمليات الإنتاج والعتمادات التنظيمية 
وال�سناعية واحل�سول على املوافقات الالزمة من كبار العمالء كامل�ساركني الرئي�سيني يف �سناعة النفط والغاز. حيث ُيطلب من امل�ساركني ت�سميم وبناء منتج منوذجي يعتمده 
العمالء وفقا للموا�سفات واملعايري املحددة من جانبهم، ويتطلب ذلك من امل�سارك حتمل نفقات راأ�سمالية كبرية دون �سمان احل�سول على عائد من املنتج، وبعد تركيب املنتج، 

لي�س هناك اأي �سمان برت�سية العقد على اأي من امل�ساركني، ومتكنه من ال�ستفادة من ا�ستثماره يف املنتج نقدًيا، وُي�سكل هذا اأي�سا حاجزًا اأمام الدخول يف هذا القطاع.

تقنية حديثة �
ي�ستقطب النمو امل�ستدام الكبري للقطاع ال�سناعي اأحدث التقنيات واملعدات، وقد نفذت ال�سركة برامج ت�سميم متطورة يت�سنى من خاللها لأنظمتها املركزية تن�سيق جميع الآلت 

الأوتوماتيكية التي ت�ستخدمها الإدارة الهند�سية بال�سركة.

ترتبط جميع مباين �ل�سركة وم�سنعها مبركز �لبيانات �لرئي�سي مع وجود خطوط �حتياطية، وت�سمن هذه �لتقنية �حلديثة �إنتاجية �أف�سل ملوظفي �ل�سركة، كما ت�ساعد يف جتنب 
اأي اأعطال فنية يف النظام. 

قاعدة منتجات متنوعة �
اإلى م�ساريع البنية التحتية  تقدم ال�سركة خدماتها ملجموعة كبرية من القطاعات ال�سناعية مبا يف ذلك النفط والغاز والبرتوكيماويات واملياه والطاقة والتعدين، بالإ�سافة 
الأخرى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )للمزيد من التفا�سيل الرجاء مراجعة الق�سم )4-8( »منتجات ال�سركة واأق�سامها«( مثل 

م�سروع ال�ستاد يف الب�سرة، العراق، وتوريد خزانات املوقع يف م�سروع حب�سان يف اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

با�سم  ُيعرف  لعمالئها حل  تقدم  اأن  املتنوعة  لها من خالل منتجاتها وخدماتها  ويت�سنى  بالعديد من مناف�سيها،  املنتجات مقارنة  اأكرب من  تقدم جمموعة  اأنها  ال�سركة  ترى 
»جمموعة منتجات متكاملة« مما ي�سمح لها �أن تقدم جمموعة كاملة من �ملنتجات و�خلدمات �ملعتمدة يف خمتلف �لقطاعات، و ي�سمح لعملءها بال�ستفادة من �ملنتجات �ملتكاملة 

واملتنوعه من م�سدر ومورد واحد.

الموقع االستراتيجي ودعم البنية التحتية القوي �
يحتل م�سنع ال�سركة موقًعا ا�سرتاتيجًيا يقع على اأر�س موؤجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف مدينة اجلبيل ال�سناعية، وميتد امل�سنع على م�ساحة 147.000 مرت مربع، 
بطاقة اإنتاجية �سنوية ت�سل اإلى 60 األف طن من الفولذ الهيكلي، ون�سبة الطاقة الت�سغيلية الفعلية ال�سنوية 70٪ يف عام 2017م، ويبلغ اإجمايل عدد القوى العاملة اأكرث من 1.500 

ا حملًيا لالأ�سباب التالية: موظف، الأمر الذي يوفر لها القدرة على تلبية الحتياجات ال�سوقية وال�ستفادة من فر�س الأعمال، كما ت�ستفيد ال�سركة من و�سعها بو�سفها ُم�سنعِّ

يت�سنى لل�سركة اأن تقدم لعمالئها فر�سة لفح�س املنتجات ومتابعتها يف جميع مراحل عملية الت�سنيع، مع عر�س اأوقات ت�سليم اأق�سر وتوفري خدمات دعم فورية  �
بعد البيع.

ع الأجنبي لعمالئهم يف اململكة العربية ال�سعودية ما ي�سل اإلى �سهر اأو �سهرين، كما اأن التاأخر يف ت�سليم املنتجات  � ميكن اأن ي�ستغرق وقت النقل للمنتجات من املُ�سنِّ
عني الأجانب اإلى فر�س ر�سوم جمركية، ف�ساًل عن تكبد تكاليف النقل، وجميعها  للعمالء يوؤدي يف الغالب اإلى فر�س عقوبات، وبالإ�سافة اإلى ذلك يخ�سع جميع املُ�سنِّ

اأمور تقلل من هوام�س اأرباح هوؤلء املوردين.

ُي�سهم الوجود الفعلي لل�سركة داخل اململكة يف تي�سري التفاعل امل�ستمر واملبا�سر مع العمالء. �

استراتيجية التوطين بما يتوافق مع برنامج اكتفاء 2030  �
مت الإعالن موؤخًرا عن اإطالق اأرامكو برنامج تعزيز القيمة امل�سافة الإجمالية يف اململكة، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هذا الربنامج ي�ستند اإلى »تطوير املحتوى املحلي« الإلزامي 
ال�سلة  ال�سلع واخلدمات ذات  ن�سبة  اإلى حتقيق زيادة كبرية يف  ال�سيا�سة  املوردين املحليني، وتهدف  ال�سلع واخلدمات من قاعدة  ل�سراء  الأولوية  للموردين واملقاولني ويعطي 
بالطاقة املُ�سنعة حملًيا لت�سل اإلى 70٪ بحلول عام 2021م، وبناء على ذلك، تتوقع ال�سركة اأن تتمتع مبزية ن�سبية على املناف�سني الدوليني يف عمليات التوريد املتعلقة بالعديد 

من امل�ساريع املحلية مع اأرامكو.

االعتمادات الفنية الدولية واعتماد العمالء الرئيسيين اإلقليميين �
جتري عمليات الت�سنيع بال�سركة وفقا للمعايري الدولية اأو مبوجب اعتمادات اأو تراخي�س م�سادقة املنتجات، ويتم ت�سنيع معظم منتجات ال�سركة وفقا ملوا�سفات دولية، تكون 
يف جميع احلالت �سادرة عن عدد من وكالت العتماد الدولية، وتكون هذه العتمادات وموا�سفات املنتجات ال�سادرة من معهد البرتول الأمريكي و �سهادة اجلمعية الأمريكية 

للمهند�سني امليكانيكيني و �سهادة الآيزو هي املعايري ال�سناعية التي يطلبها عمالء ال�سركة.

 حتظى جودة منتجات ال�سركة باأهمية بالغة، كما اأن قدرة ال�سركة على ت�سنيع منتجاتها وفقا للموا�سفات الدولية يربهن التزامها باجلودة، وقد �ساهم يف اكت�ساب ال�سركة 
ل�سمعتها باعتبارها اإحدى ال�سركات الرائدة اإقليمًيا يف جمال معاجلة الهيدروكربونات )النفط والغاز والبرتوكيماويات( والأ�سمدة وكيماويات املعاجلة واملرافق الأ�سا�سية )توليد 

الطاقة وحتلية املياه( وكذلك ال�سناعات املرتبطة بالأن�سطة الريا�سية والبنية التحتية.

ح�سلت ال�سركة على العديد من العتمادات من �سركات كربى يف قطاع النفط والغاز اإذ ُتعد هذه العتمادات متطلبات م�سبقة لعمالئها الذين يزودون امل�ستخدمني النهائيني 
مبنتجات تلبي معايري اعتماد معينة، وترى ال�سركة اأن هذا مينحها مزية على مناف�سني اآخرين يف نف�س القطاع.
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قدرات التصميم والخبرة والمعرفة الفنية  �
تقدم ال�سركة جمموعة متنوعة من املنتجات لتلبية احتياجات عمالء رئي�سيني فيما يتعلق بامل�ساريع وا�سعة النطاق، وهذا بدوره يعزز الو�سع التناف�سي لل�سركة مقارنة مبناف�سيها، 

حيث يت�سنى لها تعديل قدرتها الإنتاجية اخلا�سة مبنتجات معينة وفقا لتغري الطلب واحتياجات املوا�سفات.

وقد قامت ال�سركة، بالإ�سافة الى فريقها الهند�سي باجلبيل، بالتعهد مبهمة ت�سميم وهند�سة الأعمال الثقيلة واملعقدة اإلى �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا يف الهند التابعة ل�سركة 
عرب �خلليج لل�ستثمار �ل�سناعي و�سركة عرب �خلليج �لقاب�سة وذلك بغية حت�سني م�ستوى �لكفاءة �إلى �أق�سى درجة ممكنة. 

جدير بالذكر اأن القدرة الهند�سية اخلا�سة بالقطاع ُتعد عاماًل حا�سًما لتمكني ال�سركة من املناق�سة الناجحة للم�ساريع الكبرية، ويت�سنى لل�سركة من خالل التفاقية الإطارية 
طويلة الأجل املربمة مع �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا ملدة )5( خم�سة �سنوات بداأ من 2017/04/01م، احل�سول على خدمات الت�سميم والهند�سة من خالل فريق يتمتع بخربة 
كبرية وتفاٍن �سديد ي�سم اأكرث من 200 مهند�س متميز، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا قد قدمت قدًرا كبرًيا من املعرفة الفنية فيما يتعلق باملوا�سفات 
ن �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا من تطوير منتجات جديدة ملختلف اأق�سام ال�سركة بحيث ترقى اإلى م�ستوى اأعلى من  ال�سناعية والعتمادات، كما اأن اخلربة املرتاكمة مُتكِّ

اجلودة يف وقت ق�سري ن�سبًيا.

خبرة صناعية وفريق إدارة متمرس �
يجمع اأع�ساء فريق الإدارة العليا بال�سركة بني املهارات التجارية والفنية والإدارية املتميزة، وقد عمل معظم اأع�ساء الفريق ل�سالح ال�سركة ملدة �سبع �سنوات يف املتو�سط. وترى 

الإدارة اأن اخلربة ال�سناعية لل�سركة وفريق الإدارة املتمر�س ي�ساعدونها يف ال�ستفادة من الفر�س املحتملة يف ال�سوق.

نظرة عامة على السوق

نظرة عامة على االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية
ل يزال اقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية، اأكرب اقت�ساد يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يعتمد ب�سكل كبري على قطاع النفط، حيث متتلك اململكة احتياطيات نفطية 

موؤكدة متثل 18٪ من احتياطيات العامل اأجمع كما اأنها من اأكرب الدول امل�سدرة للنفط وثاين اأكرب منتج للنفط يف العامل. 

وبالرغم من الزيادة يف اإنتاج النفط والرتفاع الطفيف يف اأ�سعار النفط الدولية، ما زالت الظروف القت�سادية املحلية غري مواتية لتحقيق النمو، حيث �سهد القت�ساد ال�سعودي 
منًوا بطيًئا مبعدل حقيقي بلغ 1.4٪ يف عام 2016م. هذا وانخفا�س الإيرادات النفطية اأدى اإلى تخفي�س الدعم على الطاقة واملياه والإنفاق العام الأمر الذي بدوره اأدى اإلى 

�نخفا�ص كبري يف �لن�ساط �لقت�سادي و�لإنفاق يف �لبلد.

اعُتِمَدت روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 يف اأبريل من عام 2016م. ويتمثل الهدف الأكرب من روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 يف حتويل البالد من اقت�ساد مغلق ن�سبًيا 
قائم على الإنفاق العام وقطاع النفط اإلى اقت�ساد مفتوح ومتنوع ي�سطلع فيه القطاع اخلا�س بدور رئي�سي يف النمو القت�سادي. بالإ�سافة اإلى ذلك، اأُطِلق برنامج تعزيز القيمة 
امل�سافة الإجمالية )اإكتفاء( يف اململكة يف دي�سمرب 2015م، وهو عبارة عن برنامج اإلزامي اإ�سرتاتيجي تهدف لرفع القيمة امل�سافة املحلية لتحقيق توطني بن�سبة 70٪ جلميع 

عمليات الإنفاق على الب�سائع واخلدمات ف�ساًل عن ال�سماح بت�سدير 30٪ من منتجات قطاع الطاقة باململكة بحلول عام 2021م. 

قطاع التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي

تطور حجم قطاع الت�سنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، مليار ريال �سعودي

2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليالعام

22.725.027.528.328.8قطاع الت�سنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

قطاع المنصات في دول مجلس التعاون الخليجي

تطور حجم قطاع املن�سات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، مليار ريال �سعودي

2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليالعام

3.53.94.34.44.6قطاع املن�سات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

قطاع صناعة معدات المعالجة في دول مجلس التعاون الخليجي

تطور حجم قطاع ت�سنيع معدات املعاجلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، باملليار ريال �سعودي

2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليالعام

9.310.111.111.311.4ت�سنيع معدات املعاجلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق



ن

قطاع الفوالذ الهيكلي المصنع

تطورحجم قطاع الفولذ الهيكلي امل�سنع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، باملليار ريال �سعودي

2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليال�سنة

6.67.58.38.58.7حجم قطاع الفولذ الهيكلي امل�سنع
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

قطاع خزانات مصنعة بالموقع وصيانتها

تطورحجم قطاع خزانات م�سنعة باملوقع و�سيانتها بدول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، باملليار ريال �سعودي

2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليالعام

3.33.63.94.14.1حجم قطاع خزانات م�سنعة باملوقع و�سيانتها
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

ملخص المعلومات المالية 
يجب قراءة املعلومات املالية لل�سركة املبينة اأدناه مقرونة بالقوائم املالية لل�سركة والإي�ساحات املتعلقة بها وامل�سمنة يف الق�سم )17( من ن�سرة الإ�سدار هذه »تقرير املحا�سب 

القانوين«. ي�ستند ملخ�س البيانات املالية الواردة اأدناه اإلى القوائم املالية لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

قائمة الدخل
يبني اجلدول التايل قائمة الدخل لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م

معدل النمو 
ال�سنوي املركب 

2017-2015

التغيري 
2017 - 2016

التغيري
2016 - 2015

31 مار�س
2017

31 مار�س
2016

31 مار�س
2015

)األف ريال �سعودي(

الإيرادات

٪0.8 ٪43.6 )٪29.2( 248.197 172.871 244.279 الفولذ الهيكلي

٪65.9 ٪64.5 ٪67.4 119.661 72.761 43.462 معدات املعاجلة

٪172.9 ٪131.0 ٪222.5 326.542 156.975 48.674 املن�سات

٪46.2 )٪11.9( ٪142.4 113.881 205.129 53.302 اإن�ساء و�سناعة اخلزانات

- - - 111 - - تبطني الأنابيب

٪47.2 ٪58.8 ٪36.5 844.392 531.812 389.715 اإجمايل الإيرادات

٪43.3 ٪56.8 ٪30.9 )670.159( )427.345( )326.519( التكاليف املبا�سرة

٪66.0 ٪66.8 ٪65.3 174.233 104.467 63.195 اإجمايل الأرباح

امل�سروفات الت�سغيلية

٪21.6 ٪10.7 ٪33.6 )5.613( )5.073( )3.796( م�سروفات البيع و الت�سويق

٪11.4 )٪3.1( ٪117.9 )4.838( )8.500( )3.900( خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

٪15.8 ٪21.3 ٪10.5 )40.209( )33.151( )29.998( امل�سروفات العمومية والإدارية

٪120.1 ٪114.0 ٪126.4 123.572 57.744 25.502 الدخل الت�سغيلي

٪28.1 ٪108.5 )٪21.3( )13.412( )6.434( )8.176( تكاليف التمويل

- )٪4.138.4( ٪2.4 )473( 86 84 م�سادر الدخل )امل�سروفات( الأخرى

٪147.6 ٪107.6 ٪195.2 106.687 51.397 17.409 �سايف دخل ال�سنة
امل�سدر: القوائم املالية الدققة



�س

قائمة المركز المالي
يبني اجلدول التايل ملخ�س قائمة املركز املايل لل�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م

معدل النمو 
ال�سنوي املركب 

2017-2015

التغيري
2017 - 2016

التغيري
2016 - 2015

31 مار�س
2017

31 مار�س
2016

31 مار�س
2015

)األف ريال �سعودي(

٪44.9  ٪28.8  ٪62.9  728.666  565.700 347.280 اإجمايل املوجودات املتداولة

٪13.9  ٪7.2 ٪21.0  233.950  218.306  180.405 اإجمايل املوجودات غري املتداولة

٪35.1 ٪22.8 ٪48.6  962.617  784.006  527.685 اإجمايل املوجودات

٪38.9  ٪14.7 ٪68.2  601.449  524.382  311.669 اإجمايل املطلوبات املتداولة

)٪24.1( )٪22.7( )٪25.6(  17.526  22.669 30.458 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

٪34.5 ٪13.1 ٪59.9 618،975 547،051 342،217 اإجمايل املطلوبات

٪36.1  ٪45.0 ٪27.7  343.642  236.955  185.558 جمموع حقوق امل�ساهمني

٪35.1 ٪22.8 ٪48.6  962.617  784.006  527.685 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
امل�سدر: القوائم املالية الدققة

قائمة التدفقات النقدية 
ينب اجلدول التايل ملخ�س قائمة التدفقات النقدية لل�سركة لل�سنوات املالية  املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م

معدل النمو 
ال�سنوي املركب 

2017-2015

التغيري
2017 - 2016

التغيري
2016 - 2015

31 مار�س
2017

31 مار�س
2016

31 مار�س
2015

)األف ريال �سعودي(

- ٪95.5 )٪147.0( )93.658( )47.904(  101.852 �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

)٪22.3( ٪5.6  )٪58.5( )34.582( )36.650( )23.124( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الأ�ستثمارية

-  ٪53.9 ٪208.5  131.561  85.486 )78.801( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

- ٪256.5 ٪1.376.7  3.322  932 )72( �سايف النقد امل�ستخدم خالل الفرتة

٪46.4 ٪137.2 )٪9.6(  1.611  679  752 النقد وما يف حكمة يف اول ال�سنة

٪169.5 ٪206.2 ٪137.3  4.933  1.611  679 النقد وما يف حكمة يف اخر ال�سنة
امل�سدر: القوائم املالية الدققة

مؤشرات األداء الرئيسية للشركة 
31 مار�س 2017 31 مار�س 2016 31 مار�س 2015

٪58.8 ٪36.5 - معدل منو املبيعات

٪107.6 ٪195.2 - معدل منو �سايف الدخل/ )اخل�سارة(

٪20.6 ٪19.6 ٪16.2 هام�س الربح الإجمايل

٪12.6 ٪9.7 ٪4.5 هام�س �سايف الربح/ )اخل�سارة(

1.2 1.1 1.1 املوجودات املتداولة/ املطلوبات املتداولة

1.8 2.3 1.8 اإجمايل املطلوبات/ حقوق امللكية

٪11 ٪7 ٪3 العائد على حقوق الأ�سول

٪31 ٪22 ٪9 العائد على حقوق امللكية
امل�سدر: ال�سركة



ع

ملخص عوامل المخاطرة
�ل�سركة وعملياتها، و�ملخاطر  هنالك عدد من �ملخاطر �ملتعلقة بالأ�سهم �ملطروحة. وقد متت تغطية هذه �ملخاطر يف ثلث جمموعات رئي�سية هي: �ملخاطر �ملتعلقة بن�ساط 
املتعلقة بال�سوق والقطاع، واملخاطر املتعلقة بالأ�سهم. وقد متت مناق�سة تلك املخاطر بالتف�سيل يف الق�سم )2( »عوامل املخاطرة«، والتي ينبغي اأن تدر�س بعناية قبل اتخاذ 

القرار بال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة.

أ- المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

عيوب املنتجات وامل�سوؤولية عنها �

خماطر عدم احلفاظ على �سهادات اجلودة  �

خماطر عدم توفر املواد اخلام وتقلبات تكاليفها واأ�سعارها �

خماطر تركز ايرادات ال�سركة �

خماطر ال�سيولة �

املخاطر املتعلقة بالزكاة �

خماطر ارتفاع تكلفة العمالة �

املخاطر املتعلقة بالغرامات املقررة مبوجب العقود والتاأخريات �

خماطر العتماد على التكنولوجيا ونظم املعلومات  �

خماطر التوقف غري املتوقع لالأعمال �

خماطر عدم كفاية التغطية التاأمينية  �

خماطر العتماد على موردين رئي�سيني �

خماطر عدم وجود عقود توريد طويلة الأجل �

خماطر العتماد على عمالء رئي�سيني �

خماطر تقلب اجمايل ايرادات ال�سركة ال�سنوية نظرًا لعتمادها على ن�سبة اجناز امل�ساريع )اأوامر ال�سراء( �

خماطر العتماد على موظفني موؤهلني وعمالة ماهرة  �

خماطر الئتمان اخلا�سة بالعمالء �

خماطر ا�ستخراج اأو انتهاء �سالحية تراخي�س ال�سركة اأو عدم جتديدها �

حماية العالمة التجارية واخلربة الفنية �

خماطر العتماد على الدعم الفني وترتيبات الت�سميم �

احلوادث والإ�سابات الناجمة عن عمليات ال�سركة  �

تطور التقنيات اجلديدة �

خماطر التقا�سي �

معامالت الأطراف ذات العالقة �

املخاطر املرتبطة بالتمويل �

خماطر اللتزامات املالية املحتملة  �

خماطر العتماد على ال�سمانات  �

خماطر اتفاقيات الت�سهيالت امل�سرتكة �

املخاطر املتعلقة بتنفيذ ا�سرتاتيجية التو�سع والنمو �

اخلربة يف اإدارة �سركة م�ساهمة مدرجة �

خماطر دليل حوكمة ال�سركات املعتمد حديًثا �

خماطر حداثة اللجان املنبعثة عن جمل�س الدارة �

خماطر قرارات الدارة �

خماطر التحول اإلى معايري املحا�سبة الدولية �

خماطر عدم اللتزام ببنود عقد الإيجار �

املخاطر املتعلقة بالإيرادات غري املفوترة �



ف

ب- المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

العتماد على ال�ستثمار يف قطاعات الغاز والنفط والبنية التحتية والبرتوكيماويات واملياه والطاقة �

رفع الدعم عن منتجات الطاقة يف اململكة �

خماطر تغيري البيئة التنظيمية �

البيئة التناف�سية �

اللتزام باللوائح البيئة وال�سحة وال�سالمة وغريها �

املخاطر ال�سيا�سية والقت�سادية �

املخاطر املتعلقة باأ�سعار ال�سرف �

املخاطر املتعلقة بتذبذب �سعر الفائدة �

عَودة � ال�سَّ

ج- المخاطر المتعلقة باألسهم

خماطر ال�سيولة والتذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم �

ال�سيطرة الفعلية من قبل امل�ساهمني البائعني �

خماطر عدم توفر �سوق �سابق لأ�سهم ال�سركة �

خماطر توزيع الأرباح �

خماطر طرح اأ�سهم اإ�سافية لزيادة راأ�س املال �

خماطر بيع وطرح اأ�سهم جديدة يف امل�ستقبل �

بيانات القطاع والسوق
اإن البيانات املتعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة، قد مت احل�سول عليها من �سركة فرو�ست اآند �سوليفان الدولية. ويعتقد اأن تقديرات وحتليالت هذا امل�سدر موثوقة 
غري اأن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة )املو�سحة اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )د( و)هـ( من هذه الن�سرة( مل يقوموا بالتحقق منها 

ب�سكل م�ستقل، وبالتايل، لي�س هنالك �سمان بدقتها اأو اكتمالها.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سركة فرو�ست اآند �سوليفان اأو اأي من العاملني فيها اأو اأقاربهم والأطراف ذوي العالقة ل ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة، كما 
اأنها قد اأعطت موافقة خطية على ن�سر الإفادات التي قدمتها �سمن هذه الن�سرة بق�سم »ملحة عن ال�سوق« ب�سيغتها ون�سها كما وردت واأنه مل يتم �سحب تلك املوافقة حتى تاريخ 

اإ�سدار هذه الن�سرة.
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التعريفات والمصطلحات.11
التعريفامل�سطلح

اإدراج اأ�سهم الطرح يف قائمة ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية واملوافقة على تداولها.الإدراج

الطرح
الطرح الأويل يف ال�سوق املوازية ل�ستة ماليني )6.000.000( �سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت 

�سعودية لل�سهم الواحد متثل )30٪( من راأ�س مال ال�سركة.

�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية اأو ال�سركة 
اأو امل�سدر

�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية.

اإدارة ال�سركة.الإدارة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

�سهم من اأ�سهم ال�سركة مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية تبلغ ع�سرة )10( ريالت �سعودية.ال�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية، النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية.ال�سوق املالية »تداول«

القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.القوائم املالية

حملة الأ�سهم يف اأي وقت.امل�ساهمون

ال�سنة املنتهية بتاريخ 31 مار�س من كل �سنة مالية.ال�سنة املالية

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.امل�ست�سار املايل

كل �سخ�س ي�ستثمر يف اأ�سهم الطرح.امل�ستثمر

م�ستثمر موؤهل

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.- 1

عملء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة �سريطة �أن يكون �ل�سخ�ص �ملرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من - 2
اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى ح�سول على 

موافقة م�سبقة منه.

حكومة اململكة، اأو اأي جهات حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، اأو اأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، - 3
اأو مركز الإيداع.

�ل�سركات �ململوكة من �حلكومة، مبا�سرة �أو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة.- 4

ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.- 5

�سناديق ال�ستثمار.- 6

م�سثمرون اأجانب موؤهلون. - 7

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز فتح لهم ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.- 8

اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، ي�ستوفون اأي من املعايري التالية:- 9

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف �سوق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة  )اأ( 
�سفقات يف كل ربع �سنة خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية.

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية. )ب( 

اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. )ج( 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10

م�سنع ال�سركةامل�سنع

�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.مدير الكتتاب

هي جمموعة من �ملوؤثر�ت �ملحتملة �لتي جتب �لإملام بها و�لتحوط لها قبل �تخاذ قر�ر �لكتتاب يف �أ�سهم �لطرح.عوامل املخاطرة

كل م�ستثمر موؤهل يقدم طلبًا للكتتاب وفقا ل�سروط و�أحكام �لكتتاب.املكتتب

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة

ات املن�سّ
اإطار هيكلي يتم تركيب وتثبيت عنا�سر خمتلفة من املعدات عليه، ثم ربطها بالأنابيب، ودجمها بعد ذلك مع اأدوات واأنظمة معينة 

للتحكم يف العمليات.

النظام الأ�سا�سي لل�سركة.النظام الأ�سا�سي

وزارة التجارة وال�ستثمار باململكة العربية ال�سعودية.الوزارة 

)ISO( املنظمة الدولية للمعايري واملقايي�ساآيزو

الريال ال�سعودي، العملة املحلية للمملكة العربية ال�سعودية.ريال
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التعريفامل�سطلح

)•( ريالت �سعودية لكل �سهم.�سعر الطرح

الفرتة التي تبداأ من يوم 1439/03/09هـ )املوافق 2017/11/27م( اإلى يوم 1439/03/30هـ )املوافق 2017/12/18م(فرتة الطرح 

فرتة احلظر

�سيخ�سع امل�ساهمون احلاليون الذين ميلكون ا�سهم يف امل�سدر والذين تظهر اأ�سمائهم يف هذه الن�سرة )يرجى مراجعة ال�سفحة )24( 
لقيود تداول على اأ�سهمهم ملدة )12( �سهرًا من تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املوازية �سيحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من 
الأ�سهم التي ميلكونها، ويجوز لهم )ماعدا امل�ساهم الكبري( الت�سرف يف تلك الأ�سهم بعد انق�ساء مدة )12( �سهرًا دون احلاجة 
للح�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة. وبالإ�سافة اإلى تلك الفرتة، �ستخ�سع �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي )»امل�ساهم 
اإ�سافية هي قيد مفرو�س من قبله على الت�سرف باأ�سهمه ملدة )12( �سهرًا بعد انتهاء فرتة احلظر. وبعد انق�ساء  الكبري«( لفرتة 

فرتتي احلظر يجوز للم�ساهم الكبري الت�سرف يف الأ�سهم التي ميلكها دون احلاجة للح�سول على موافقة الهيئة.

قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية
وتاريخ   2016-151-3 رقم  القرار  مبوجب  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  عن  ال�سادرة  املوازية  ال�سوق  يف  والإدراج  الت�سجيل  قواعد 
1438/3/22هـ )املوافق 2016/12/21م( بناء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/20 وتاريخ 1424/06/02هـ.

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة الإ�سمية

القيمة الإجمالية لالأ�سهم امل�ستثمر بها.متح�سالت الطرح

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

)6.000.000( �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركة.الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

جمل�س اإدارة ال�سركة.املجل�س اأو جمل�س الإدارة

هم م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق بطرح اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية والواردة اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )د( و)هـ(.م�ست�سارو ال�سركة

هذه الن�سرة املعدة من قبل ال�سركة واملتعلقة بالكتتاب.ن�سرة الإ�سدار اأو الن�سرة

نظام ال�سركات
حيز  دخل  والذي  2015/11/10م(  )املوافق  1437/01/28هـــ  وتاريخ  م/3  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  ال�سادر  ال�سركات  نظام 

التنفيذ يف تاريخ 1437/07/25هـ )املوافق 2016/05/02 م(.

منوذج طلب الكتتاب لالأ�سهم املطروحة.منوذج طلب الكتتاب

نطاقات/ برنامج ال�سعودة

)املوافق 2011/09/10 م(  بتاريخ 1432/10/12هـــ  رقم 4040  العمل  وزير  قرار  ال�سعودة )نطاقات( مبوجب  برنامج  اعتماد  مت 
القائم على قرار جمل�س الوزراء رقم 50 بتاريخ 1415/05/12هـ )املوافق 1994/10/27م(، وقد اأطلقت وزارة العمل باململكة بنامج 
اأ�سا�س  على  موؤ�س�سة  اأي  اأداء  الربنامج  ويقيم هذا  ال�سعوديني،  املواطنني  بتوظيف  تقوم  كي  للموؤ�س�سات  لتقدمي احلوفز  )نطاقات( 

نطاقات حمددة، وهي البالتيني والأخ�سر والأ�سفر والأحمر.

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�س على ال�سركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديني.ال�سعودة

ال�سوق التي تتداول فيها الأ�سهم التي مت ت�سجيلها وقبول اإدراجها مبوجب »قواعد القبول والإدراج يف ال�سوق املوازية«.ال�سوق املوازية

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.هيئة ال�سوق املالية اأو الهيئة

هم امل�ساهمون الذين ميتلكون 5٪ واأكرث من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة كما هو مو�سح يف ال�سفحة رقم )اأ(.امل�ساهمون الكبار

امل�ساهمون يف ال�سركة والتي ترد اأ�سماوؤهم ون�سب ملكيتهم يف الق�سم رقم 4-3 )»نظرة عامة على امل�ساهمني البائعني«(امل�ساهمون البائعون

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركة.اجلمعية العامة 

لئحة حوكمة ال�سركات 
لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 

1438/05/16هـ )املوافق 2017/02/13م( بناء على نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ.

ريال �سعودي - عملة اململكة العربية ال�سعودية.الريال

الذمم التجارية
هى الأموال واجبة الدفع من قبل عمالء ) اأفراد اأو موؤ�س�سات ( اإلى كيان اأخر فى مقابل الب�سائع و اخلدمات امل�ستخدمة اأو امل�ستلمة 

و التى مل يتم الدفع فى مقابلها بعد.

اللجوء اإلى املحاكم للو�سول اإلى ت�سوية نزاع.التقا�سي

�سناعات ينطوي ن�ساطها على حتويل املواد الأولية اإلى منتجات نهائية اأو منتجات و�سيطةال�سناعات التحويلية

)VAT( سريبة القيمة امل�سافة�

التعاون  لدول جمل�س  امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  املوحدة  التفاقية  املوافقة على  الأولى 1438هـ  بتاريخ 2 جمادى  الوزراء  قرر جمل�س 
لدول اخلليج العربية، والتي �سيبداأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، ك�سريبة جديدة ت�ساف ملنظومة ال�سرائب والر�سوم الأخرى 
الواجب العمل بها من قبل قطاعات حمددة يف اململكة، و يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية . ويتوقع اأن يكون مقدار هذه 

ال�سريبة 5٪، و�سيتم ا�ستثناء عدد من املنتجات منها )كالأغذية الأ�سا�سية، واخلدمات املتعلقة بالرعاية ال�سحية والتعليم(.
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عوامل المخاطرة.21
يتعني على كل من يرغب بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا يف ذلك وعلى وجه اخل�سو�س عوامل املخاطرة 
املو�سحة اأدناه، علمًا باأنها قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة. وقد تكون هناك خماطر اإ�سافية غري معلومة لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة اأو قد تعتربها 

ال�سركة غري جوهرية، اإل اأن من �ساأنها التاأثري على عمليات ال�سركة يف حال حتققها.

اإن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مبوجب هذه الن�سرة ينطوي عليه خماطر عالية وقد ل يكون ال�ستثمار فيها مالئما �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم مزايا وخماطر هذا 
ال�ستثمار وحتمل اأي خ�سرة قد تنجم عن مثل هذا ال�ستثمار.

قد يتاأثر ن�ساط �ل�سركة ومركزها �ملايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها �لنقدية وتوقعاتها �مل�ستقبلية ب�سورة �سلبية وجوهرية يف حال حدوث �أو حتقق �أي من هذه �ملخاطر و�لتي تعتقد 
ال�سركة حاليًا اأنها جوهرية، اأو اأي خماطر اأخرى مل حتددها ال�سركة اأو ت�سنفها حاليًا باأنها لي�ست جوهرية، لكنها قد حتدث اأو تتحقق بالفعل وت�سبح جوهرية.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة لل�سركة، بح�سب علمهم واعتقادهم بعدم وجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن توؤثر على قرار امل�ستثمرين كما يف تاريخ هذه الن�سرة، فيما 
عدا ما مت الإف�ساح عنه يف هذا الق�سم. 

ل يكون الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب مالئمًا اإل للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك ال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل اأية خ�سارة قد 
تنجم عنه. واإذا كان لدى امل�ستثمر املحتمل اأي �سك ب�ساأن الإجراء الذي عليه اتخاذه، فينبغي عليه الرجوع اإلى م�ست�سار مايل مرخ�س له للح�سول على امل�سورة الالزمة ب�ساأن 

ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب. 

يف حال حدوث اأو حتقق اإحدى عوامل املخاطرة التي تعتقد ال�سركة يف الوقت احلا�سر باأنها جوهرية اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�سنى لل�سركة اأن حتددها اأو التي تعتربها 
ال�سركة غري جوهرية يف الوقت احلا�سر، فاإن ذلك �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر الأ�سهم وينتج عنه خ�سارة امل�ستثمر كامل ا�ستثماره يف اأ�سهم ال�سركة اأو جزءًا منه.

اإن املخاطر املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ل يعرّب عن مدى اأهميتها. كما اأن هناك خماطر واحتمالت اأخرى، مبا فيها تلك غري املعروفة حاليًا اأو التي تعتربها الإدارة العليا لل�سركة 
غري جوهرية، قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2-1

عيوب المنتجات والمسؤولية عنها2-1-12
ل تقوم ال�سركة ب�سناعة جميع الأجزاء امل�ستخدمة يف اأي م�سروع والتي ميكن تركيبها كجزء من منتجاتها النهائية، والتي ت�ستمل على منتجات �سناعية كال�سمامات اأو بع�س 
الأجهزة والنظمة ال�سناعيه والتي ميكن اعتبارها كمواد �سبه م�سنعة او م�سنعة بالكامل، وتختلف ن�سبة توريد تلك الأجزاء بناًء على املنتج النهائي لل�سركة. وتقوم ب�سرائها من 
املوردين وتدجمهم لت�سنع املنتج النهائي، وقد تواجه ال�سركة مطالبات حتمل م�سوؤولية املنتجات ومطالبات ال�سمان، وغريها من املطالبات املتعلقة بجودة املنتجات التي تبيعها. 
وعلى الرغم من تقدمي ال�سركة ل�سمانات على جودة املنتجات وخلوها من عيوب، فاإذا واجهت ال�سركة اأي من هذه املطالبات يف غري م�سلحتها ومببلغ يتجاوز قيمة التزامات 
�ل�سركة �مل�ستحقة �أو �أي مبلغ جوهري، فاإن ذلك �سيت�سبب يف خ�سائر لل�سركة فيما يتعلق بتلك �ملنتجات مما  �سيوؤدي بدوره �إلى �نخفا�ص هو�م�ص �لربح و�سيكون لذلك تاأثري �سلبي 

وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها املالية ون�سبة اأرباحها.

مخاطر عدم الحفاظ على شهادات الجودة 2-1-22
اأن احلفاظ على و�سع ال�سركة ال�سوقي يتوقف ب�سكل كبري على احلفاظ على �سهادات اجلودة وتعزيزها. ونظًرا للمتطلبات ال�سعبة للح�سول على �سهادات واعتمادات يف هذا 

القطاع، يعتمد جزء كبري من اإيرادات ال�سركة على ال�سهادات املقدمة من امل�سارك الرئي�سي يف قطاع النفط والغاز.

ويجب على ال�سركة اجتياز اختبارات تاأهيل �سارمة تكون يف الغالب جمهدة ومكلفة وت�ستغرق وقًتا طوياًل يف �سبيل تلبية معايري مراقبة اجلودة يف املجال ال�سناعي وخدمة 
العمالء واحلفاظ على �سهادتها. ولي�س هناك ما ي�سمن اأن حتافظ ال�سركة على ال�سهادات والعتمادات احلالية التي ح�سلت عليها، ك�سهادات اعتماد اجلودة اأيزو والتي تنتهي 
يف عام 2018م، اأو انها �ستح�سل وحتافظ على �سهادات اجلودة املطلوبة من العمالء اجلدد. و�سيوؤثر اأي اإخالل اأو تاأخري يف تلبية تلك املعايري اأو الختبارات تاأثرًيا �سلبًيا على 
�إمكانية �ل�سركة يف �حلفاظ على و�سعها �لتناف�سي ومكانتها �حلالية يف �ل�سوق مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها 

املالية ون�سبة اأرباحها. 

مخاطر عدم توفر المواد الخام وتقلبات تكاليفها وأسعارها2-1-32
ت�سرتي ال�سركة املواد اخلام والعنا�سر املختلفة من عدة اأطراف ل�ستخدامها يف تنفيذ عملياتها مبوجب اأوامر �سراء اأو توريد ق�سرية الأجل ترتاوح مدتها من �سهر اإلى ثالثة 
اأ�سهر. وتعتمد عمليات ال�سركة اعتماًدا كبرًيا على توافر املواد اخلام لدى املوردين والتي تتكون ب�سكل اأ�سا�سي من ال�سلب وغريه من املواد اخلام مثل النحا�س والألومنيوم وغري 
ذلك، مما ُي�ستخدم يف �ملنتجات �ل�ستهلكية. وقد �سكلت ن�سبة �ملو�د �خلام من �إجمايل تكلفة �ملبيعات حو�يل 58.5٪، 60.7٪ و60.1٪ يف الأعوام 2015م، 2016م و2017م 
على التوايل. تعتمد ال�سركة على عدد من املوردين املحليني واخلارجيني لتوفري املواد اخلام، حيث ت�سكل املواد امل�ستوردة من املوردين اخلارجني ن�سبة 55٪ من اإجمايل املواد 
اخلام. ويف حال عدم متكن ال�سركة من احل�سول على كميات كافية من هذه املواد باأ�سعار تناف�سية ويف الوقت املنا�سب، فقد ل ت�ستطيع ال�سركة اإنتاج ما يكفي من منتجاتها لتلبية 
احتياجات ال�سوق، وقد تتاأخر �سحنات املنتجات اأو تزيد تكاليف املواد اخلام اأو تكاليف ت�سنيعها. ونظًرا لعدم متكن ال�سركة ب�سكل دائم على تكييف هياكل التكلفة وب�سكل فوري 

مع ظروف ال�سوق املتغرية، فقد تتجاوز اأحيانًا قدرتها على ت�سنيع ودمج متطلباتها الإنتاجية. 
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بالإ�سافة �إلى ما تقدم، قد تتعر�ص �أ�سعار �ملنتجات �إلى تقلبات يف �أ�سعار �حلديد و�ملعادن على م�ستوى �لعامل خا�سًة �ل�سلب. ومل تتخذ �ل�سركة �ية �إجر�ء�ت حتوط �سد خماطر 
تقلبات الأ�سعار الناجتة عن عوامل خارجية مثل العر�س والطلب العاملي فيما يتعلق بتلك ال�سلع والتوقعات اخلا�سة بتجار ال�سوق وعوامل اقت�سادية و�سيا�سية دولية.

وقد ل ت�ستطيع ال�سركة حتميل عمالئها عبء زيادة تكلفة املواد اخلام اأو حتقيق كفاءات ت�سغيلية وبالتايل �سيكون لأي نق�س يف املواد اخلام اأو عجز ال�سركة عن احل�سول عليها 
باأ�سعار تناف�سية، تاأثري �سلبي على تكاليف الإنتاج يف ال�سركة و�سيكون لذلك تاأثري جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها املالية ون�سبة 

اأرباحها.

مخاطر تركز إيرادات الشركة2-1-42
بالرغم من اأن لل�سركة تنوع كبري يف منتجاتها، اإل اأن اإيرادات ال�سركة للعام املنتهي يف 31 مار�س 2017م من منتجات ق�سم املن�سات �سكلت جزءا مهما من اإيرادات ال�سركة 

)42.9٪(. كما مثلت اإيرادات ال�سركة من منتجات ق�سم الفولذ الهيكلي ن�سبة 29.4٪ من اإجمايل الإيرادات )ما يعادلن اأكرث من72.3٪ من اإجمايل الإيرادات(

اإن عدم قدرة ال�سركة للمحافظة على ح�ستها ال�سوقية يف هذه املنتجات، �سيوؤدي اإلى انخفا�س اإيرادات ال�سركة وربحيتها، وبالتايل التاأثري �سلبا وب�سكل جوهري على اأعمال 
ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها املالية ون�سبة اأرباحها. 

مخاطر السيولة2-1-52
تتمثل خماطـر ال�سيولة يف عـدم قـدرة ال�سركة على توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية ومطلوباتها يف الوقت املحدد، ول ت�سمن ال�سركة عدم وقوع اأية اأحداث طارئة 

�أو مفاجئة قد تتطلب �سيولة فورية، مما �سيوؤثر ب�سكل جوهري و�سلبي على �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها �ملالية ون�سبة �أرباحها.

مخاطر المتعلقة بالزكاة2-1-62
ح�سلت ال�سركة على �سهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل �ساحلة حتى تاريخ 1439/11/18هـ )املوافق 2018/07/31م(. ول ت�ستطيع ال�سركة التنبوؤ ما اإذا كانت الهيئة 
العامة للزكاة والدخل �ستقبل تقديراتها الزكوية وال�سريبة عن كل �سنة مالية، وقد تفر�س الهيئة العامة للزكاة والدخل على ال�سركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما 
دفعته �ل�سركة كزكاة ل�ساحلها، ف�سًل عن غر�مات �لتاأخري يف �سد�د هذه �ملبالغ، مما له تاأثري جوهري و�سلبي على �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها 

املالية ون�سبة اأرباحها.

مخاطر إرتفاع تكلفة العمالة2-1-72
اأقرت احلكومة خالل عام 2016م عددًا من القرارات التي تهدف لإجراء اإ�سالحات �ساملة ل�سوق العمل يف اململكة العربية ال�سعودية، والتي من �سمنها اإقرار ر�سوم اإ�سافية مقابل 
كل موظف غري �سعودي يعمل لدى جهة �سعودية، اعتبارًا من 2018/01/01م، بالإ�سافة اإلى زيادة ر�سوم الإقامة لعائالت املوظفني الغري �سعوديني اعتبارًا من 2017/07/01م 
ومتى ما دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ، فاإنها �سوف توؤدي اإلى زيادة الر�سوم احلكومية التي �ستدفعها ال�سركة عن موظفيها غري ال�سعوديني عمومًا، كما اأنه من املمكن اأن 
توؤدي زيادة تكلفة �لإقامات �لتي �سيتحملها �ملوظف غري �ل�سعودي �إلى زيادة تكلفة �ملعي�سة عليه مما �سيوؤدي �إلى قبوله �لعمل يف دول �أخرى تكون تكلفة �ملعي�سة فيها �أقل، و�إذ� ما 
حدث مثل هذا الأمر، ف�ستواجه ال�سركة �سعوبة يف املحافظة على اأ�سحاب الكفاءات من موظفيها من جهة، وقد ت�سطر اإلى حتمل تكلفة الزيادة يف الر�سوم احلكومية املرتبطة 
ونتائج عملياتها  �ملايل  �ل�سركة وو�سعها  �أعمال  و�سلبي على  تاأثري جوهري  له  �ل�سركة، مما  �ملالية على  �لأعباء  زيادة  �ستت�سبب يف  و�لتي  �أخرى،  باإقامات عائلتهم من جهة 

وتدفقاتها املالية ون�سبة اأرباحها.

 المخاطر المتعلقة بالغرامات المقررة بموجب العقود والتأخيرات2-1-82
تت�سمن اأوامر ال�سراء والعقود التي اأبرمتها ال�سركة يف العادة بند التعوي�سات النقدية حلماية العمالء من اأي تاأخري يف اإجناز الأعمال. وقد تكون ال�سركة ملزمة بدفع تعوي�سات 
نقدية اإلى عمالئها يف حال اإخفاقها عن اللتزام باجلداول الزمنية املن�سو�س عليها يف العقود. ويتم دفع التعوي�سات النقدية يف العادة بالقدر املن�سو�س عليه يف العقد ذي 
ال�سلة على اأ�سا�س يومي اأو اأ�سبوعي. وقد يوؤدي اأي اإخفاق عن اللتزام مبتطلبات اجلداول الزمنية الواردة يف العقود دون متديد للوقت اإلى التزام ال�سركة بدفع تعوي�سات نقدية 

�سخمة وذلك �سيكون له تاأثري جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها ون�سبة اأرباحها.

بالإ�سافة اإلى ذلك، تن�س بع�س العقود التي اأبرمتها ال�سركة على اأن عدم تقدمي ال�سركة فواتري للعمالء وفًقا لتعليمات العميل قد توؤدي اإلى رف�سها اأو تاأخري دفعها من جانبه، 
مما �سيكون له تاأثري جوهري و�سلبي على �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها ون�سبة �أرباحها. 

هذا وتت�سمن العقود واأوامر ال�سراء التي اأبرمتها ال�سركة بنوًدا تتعلق مبنح العميل خيار تعليقها اأو اإنهائها اأو تقليل نطاقها، كما ميكن للعمالء تاأجيل تنفيذ امل�ساريع. �سيت�سبب 
�إنهاء �أي م�سروع على ح�سب حجمه �أو تاأجيله �أو تغيري نطاقه �إلى تغيري �لتوقيت �ملتوقع لتحقيق �لإير�د�ت و�حلد من �أو�مر �ل�سر�ء، مما �سيكون له تاأثري جوهري و�سلبي على 

اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها ون�سبة اأرباحها.

مخاطر االعتماد على التكنولوجيا ونظم المعلومات 2-1-92
تعتمد ال�سركة اعتماًدا كبرًيا على تكنولوجيا املعلومات والت�سالت احلا�سوبية وما يتعلق بذلك من نظم املعلومات من اأجل ت�سيري اأعمالها ب�سكل �سليم، واجلدير بالذكر باأن 
لدى ال�سركة عقود توريد تكنولوجيا املعلومات والت�سالت احلا�سوبية والتي ت�سمل تكاليف تدريب وتاأهيل موظفي ال�سركة ل�ستخدام التقنية، بالإ�سافة اإلى عقود �سنوية ل�سيانة 
الأنظمة مع موردي تلك النظم. ففي حال واجهت ال�سركة انقطاعات وتاأخريات يف النظم، اأويف حال عدم قدرة ال�سركة على ا�ستخدام الربامج والأجهزة ب�سكل منتظم وحت�سني 
نظمها والبنية التحتية لل�سبكة ب�سكل فعال واتخاذ اإجراءات اأخرى للمحافظة على كفاءة وفعالية نظمها اأو حت�سينهما، فاإن ت�سغيل هذ الأنظمة قد يتوقف اأو يوؤدي اإلى فقدان 
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بيانات اأو تلفها اأو ن�سرها. بالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن اأن تتلف اأنظمة الكمبيوتر والت�سالت يف ال�سركة وكذلك عملياتها ب�سبب الكوارث الطبيعية اأو اأحداث القوة القاهرة اأو 
اإخفاقات الت�سالت اأو انقطاع الكهرباء اأو فريو�سات كمبيوتر اأو �سفرات برجمية اأو خروقات اأمنية اأو اإلكرتونية اأو اإ�ساءة ال�ستخدام املتعمد اأو غري املق�سود من جانب امل�ستخدم 
اأو ارتكابه اأخطاء اأو ما �سابه ذلك من اأحداث اأو ا�سطرابات. و�ست�سبب اأي حالة من هذه احلالت اأو غريها تلف معلومات مهمة اأو ح�سا�سة اأو تاأخرها اأو فقدانها اأو تاأثريات 

مماثلة وذلك �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها ون�سبة �أرباحها.

ويف حال تعر�س نظم ال�سركة اإلى تهديدات اأمنية، قد يتعني على ال�سركة ال�ستعانة مبوارد �سخمة ملواجهة تهديد انقطاعات النظم واخلروقات الأمنية اأو للحد منها. و�سيكون 
لأي من هذه احلالت تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها ون�سبة اأرباحها.

مخاطر التوقف غير المتوقع لألعمال2-1-102
�س لعدد من املخاطر، مبا يف ذلك الأحوال اجلوية ال�سعبة واأعطال يف الطاقة وتعطل الآلت واملعدات اأو تدين م�ستوى عملها واإمكانية  اإن ت�سغيل امل�سنع اخلا�س بال�سركة ُمعرَّ
توقف العمل اأو ال�سطرابات املدنية والكوارث الطبيعية واحلرائق والنفجارات واملخاطر العادية املرتبطة بت�سغيل البنية التحتية اخلا�سة بالت�سنيع اأو الإنتاج. وقد يوؤدي حدوث 
�أي حالة من تلك �حلالت �أو حو�دث مماثلة �إلى تعطل كبري يف �أعمال �ل�سركة. ويف حالة تعطل �لآلت و�ملعد�ت تقوم �ل�سركة بالإ�ستعانة بالأيدي �لعاملة �ملُدربة لديها لل�سيانة 
والتي تكون ب�سكل منتظم �سنويًا، واإن ق�ست احلاجة تقوم ال�سركة بالإ�ستعانة بال�سركات امل�سنعة لتلك الآلت واملعدات والتي تكون غالبًا �سركات اأجنبية. كما اأن ال�سركة لديها 
بولي�سة تاأمني تغطي جميع خماطر املمتلكات، مبا يف ذلك خماطر تعطل الأعمال، اإل اأنه يف حال حدوث تعطل كبري يف امل�سنع اخلا�س بال�سركة ومل تتمكن ال�سركة من نقل 
الأن�سطة الإنتاجية اإلى مواقع اأخرى اأو متكنت من نقلها ولكن بتكلفة باهظة مبا يتجاوز تغطية بولي�سة التاأمني على جميع خماطر املمتلكات، قد ل يكون يف و�سع ال�سركة القيام 

مبا عليها من �لتز�مات، مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها ون�سبة �أرباحها.

مخاطر عدم كفاية التغطية التأمينية 2-1-112
حتتفظ ال�سركة ببوال�س تاأمني تغطي اأ�سولها كالتاأمني على كافة املخاطر املتعلقة باملمتلكات وتاأمني املعدات والآلت وتاأمني النقل الربي وتاأمني اأ�سطول املركبات وبولي�سة مالية 
وتاأمني بحري بغطاء مفتوح. ويف حال عدم كفاية حدود التغطية التاأمينية اأو عدم قدرة ال�سركة على اثبات مطالبها بنجاح فيما يتعلق بالتزام اأو خ�سارة معينة وفًقا لبوال�س 
�لتاأمني �ل�سارية ب�سبب ��ستثناء�ت �لتغطية �لتاأمينية �أو �سروطها، ف�سوف تتحمل �ل�سركة تلك �ملطالبات مما �سيكون لذلك تاأثري جوهري و�سلبي على �أعمال �ل�سركة ونتائجها 

الت�سغيلية واملالية. 

بالإ�سافة اإلى ما تقدم، تت�سمن بوال�س التاأمني احلالية التي اأبرمتها ال�سركة ا�ستثناءات اأو قيود على التغطية التاأمينية �ساأنها يف ذلك �ساأن غريها من بوال�س التاأمني كاملخاطر 
ال�سيا�سية، وخماطر التلوث وخماطر الأمرا�س املعدية، وقد ل تتوفر بوال�س التاأمني هذه يف امل�ستقبل. ولذلك قد حتدث خ�سائر من حالت غري م�سمولة بالتاأمني اأو قد تتجاوز 
قيمتها التغطية التاأمينية وبالتايل �ستزيد تلك اللتزامات واخل�سائر ب�سكل كبري من تكاليف ال�سركة وذلك �سيكون له تاأثري جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج 

عملياتها وو�سعها املايل ون�سبة اأرباحها. 

مخاطر االعتماد على موردين رئيسيين2-1-122
تعتمد ال�سركة على 17 مورد رئي�سي، �سكلت امل�سرتيات الأعلى قيمة من 10 موردين منهم ن�سبة 41.9٪ يف عام 2017م. 

اإن املورديني املحليني ي�سكلون ن�سبة 45٪ من اإجمايل عدد موردي ال�سركة الرئي�سيني، وي�سكل املوردين اخلارجيني 55٪، وقد تتعر�س ال�سركة اإلى خطر اإمكانية توقف مورد اأو اأكرث 
من �ملوردين �لرئي�سيني �حلاليني عن توريد �لقطع �ملطلوبة لل�سركة. ويف حال عدم متكن �ل�سركة من �إبر�م عقود مع موردين جدد يف �لوقت �ملنا�سب و ب�سروط مو�تية، �سيكون 

لذلك تاأثري جوهري �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

يتعني على ال�سركة ب�سكل عام عدم �سراء مواد خام اأو قطع غيار اأو مكونات اإل من موردين ملتزمني باملعايري املحددة من قبل عمالء ال�سركة الرئي�سني، وقد ل تكون ال�سركة يف 
و�سع يتيح لها اختيار احل�سول على مواد خام و قطع غيار ومكونات من اأف�سل املوردين من حيث التكلفة اإل اإذا التزموا مبعايري اجلودة املطبقة، وقد تواجه ال�سركة �سعوبات 
يف اإيجاد جهات توريد بديلة تلتزم بتلك املعايري. واإذا عجز موردو ال�سركة عن تقدمي مواد خام اأو قطع غيار اأو مكونات اإليها يف الوقت املنا�سب اإما ب�سبب حدوث م�ساكل غري 
متوقعة فيما يتعلق بالطلب اأو الإنتاج اأو التوزيع اأو مواجهة تعرثات مالية، اأو اإذا قرر موردو ال�سركة اإنهاء عالقتهم بها، اأو قرر اأي عميل من العمالء الرئي�سيني عدم توافق اأي 
مواد خام اأو قطع غيار اأو مكونات مقدمة من اأي مورد معتمد مع معايري اجلودة املحددة من قبله، وا�سطرت ال�سركة لإنهاء عقدها مع ذلك املورد، قد تواجه ال�سركة حالت 

نق�س يف املخزون و�سيكون لذلك تاأثري جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل و نتائج عملياتها. 

مخاطر عدم وجود عقود توريد طويلة األجل2-1-132
ل تربم ال�سركة عقود توريد طويلة الأجل اأو عقود م�ستقبلية مع اأي مورد من موردي املواد اخلام اأو قطع الغيار اأو املكونات التي ت�ستخدمها ملنتجاتها، ولكنها تقوم بتقدمي اأوامر 
م�سبقة بقائمة من املواد اخلام وقطع الغيار املتوقعة لكل م�سروع، ويتم الإتفاق على توريد كافة متطلبات امل�سروع ح�سب اجلدول الزمني املتفق عليه مع تثبيت ال�سعار حتى نهاية 

امل�سروع. ويعود �سبب عدم ابرام عقود طويلة الأجل مع املودردين الى طبيعة اأعمال ال�سركة املعتمدة على اأوامر ال�سراء حمدد املدة على ح�سب كل م�سروع.

ويف ظل عدم وجود عقود توريد طويلة �لأجل قد تتعر�ص �ل�سركة �إلى زيادة غري متوقعة و�سخمة يف �أ�سعار �ملو�د �خلام وقطع �لغيار و�ملكونات مما �سيكون له تاأثري جوهري و�سلبي 
على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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مخاطر االعتماد على عمالء رئيسيين2-1-142
تعتمد اأعمال ال�سركة اعتماًدا رئي�سًيا على توريد املن�سات وغريها من املنتجات اإلى عمالئها الرئي�سيني وهم �سركات �سعودية تعمل يف قطاع النفط والغاز ومقاويل الهند�سة 
وامل�سرتيات والإن�ساء. وقد بلغت ن�سبة اإيرادات ال�سركة من �سركة اأرامكو ال�سعودية 11.7٪ و 24.4٪ و 46.5٪ من اإجمايل اإيرادات ال�سركة لعام 2015م، 2016م و2017م على 

التوايل، يف حني بلغت مبيعات ال�سركة اإلى ذلك العميل حوايل 391.8 مليون ريال �سعودي خالل عام 2017م. 

ول تربم ال�سركة عقوًدا طويلة الأجل مع عمالئها الرئي�سني ومقاويل الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء اأو ال�سركات التي تعمل يف قطاع النفط والغاز، حيث يتم تنفيذ معظم الأعمال 
واملدة  العقود  بناء على حجم وطبيعة  العقود  ويتم ت�سنيف  اأ�سهر.  اإلى ثالثة  �سهر  الأجل ترتاوح مدتها من  �سراء وعقود ق�سرية  اأوامر  وتنفيذ  اإجراء مناق�سات  من خالل 
امل�ستغرقة يف تنفيذها، فاإذا كانت مدة تنفيذ امل�سروع 120 يومًا او اأقل وقيمة العقد اأقل من مليون ريال �سعودي يتم الت�سنيف على انه عقد ق�سري الجل وغري ذلك تعترب طويلة 

�لأجل، ويتم �ثبات �لير�د�ت عند قبول �خلدمات و�لب�سائع من قبل �لعملء ح�سب �سروط �لعقد.

اإن اأي انخفا�س يف الطلب على منتجات ال�سركة من جانب العمالء الرئي�سيني ومقاويل الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء وال�سركات التي تعمل يف قطاع النفط والغاز اأو عدم تر�سية 
املناق�سات على ال�سركة من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى انخفا�س يف املبيعات والأرباح وهوام�س الربح وبالتايل حدوث تقلبات فيها. ُي�ساف اإلى احلالت ال�سابقة، اإذا قرر هوؤلء العمالء 
األزموا ال�سركة  اأو  اأ�سعار خدمات ال�سركة،  اأو اإذا طلبوا امتيازات يف  اأو اأكرث من ال�سركات املناف�سة لها،  اإلى �سركة  اأو بع�سها التي يجرونها مع ال�سركة  حتويل اأعمالهم كلها 
بتقدمي خدمات حم�سنة من �ساأنها زيادة تكاليفها اأو تطوير اإمكانياتهم اخلا�سة بال�سحن والتوزيع، ف�سيكون لذلك تاأثري جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج 

عملياتها. 

مخاطر تقلب إجمالي ايرادات الشركة السنوية  نظرًا إلعتمادها على  نسبة إنجازالمشاريع 2-1-152
)أوامر الشراء(

تت�سمن العقود واأومر ال�سراء التي تربمها ال�سركة مع عمالئها بنوًدا تتعلق مبنحهم خيار تعليقها اأو اإنهائها اأو تقليل نطاقها، كما ميكن للعمالء تاأجيل تنفيذ امل�سروعات. وقد 
يت�سبب �إنهاء �و �يقاف �أي م�سروع على ح�سب حجمه �أو تاأجيله �أو تغيري نطاقه �إلى تغيري �لتوقيت �ملتوقع لتحقيق �لإير�د�ت و�حلد من �أو�مر �ل�سر�ء وزيادة �لأعمال �ملرت�كمة مما 

�سيكون لذلك تاأثري جوهري �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها ون�سبة ارباحها.

مخاطر االعتماد على موظفين مؤهلين وعمالة ماهرة 2-1-162
العثور على موظفني موؤهلني وتوظيفهم  اإلى قدرتها يف  بالإ�سافة  املوؤهلني  املوظفني  العليا وغريهم من  الإدارة  والأداء من جانب  توا�سل اخلدمات  ال�سركة على  يعتمد جناح 
وتطويرهم وحتفيزهم واحلفاظ عليهم يف امل�ستقبل. حتتدم املناف�سة على الإدارة العليا واملوظفني املوؤهلني يف القطاع ال�سناعي وبالتايل ل ت�سمن ال�سركة قدرتها على الحتفاظ 

مبوظفيها اأو ا�ستقطاب موظفني موؤهلني جدد.

وقد تكون ال�سركة بحاجة ل�ستثمار موارد مالية وب�سرية كبرية من اأجل ا�ستقطاب موظفني جدد واملحافظة عليهم. ومن �ساأن فقدان خدمات اأي من اأع�ساء الإدارة العليا اأو 
املوظفني املوؤهلني لدى ال�سركة اأن يعيق اأو يوؤخر من تنفيذ وحتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية اأو اأن يحّول اهتمام الإدارة اإلى البحث عن بدائل معينة موؤهلة اأو يوؤثر �سلًبا على قدرتها 
على اإدارة اأعمالها بفعالية وكفاءة. واإذا فقدت ال�سركة القدرة على توظيف واحلفاظ على امل�سوؤولني التنفيذيني واملوظفني الرئي�سيني الذين يتمتعون مب�ستويات عالية من املهارات 

يف املجالت املنا�سبة، ف�سيكون لذلك تاأثري جوهري و�سلبي على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء2-1-172
خماطر الئتمان هي خماطر تكبد خ�سارة مالية ب�سبب عدم وفاء عمالء ال�سركة بالتزاماتهم جتاهها. وترتبط خماطر الئتمان ب�سكل رئي�سي بالذمم التجارية املدينة لل�سركة. 
وتن�س �سيا�سة ال�سركة على منح  العمالء اآجال ائتمانية ترتاوح بني 30 يومًا و 45 يومًا. و لكّن فرتة التح�سيل قد متتد الى 90 يومًا اأو اأكرث، حيث اأّن التاأخري يف �سداد اأتعاب 
ال�سركة ياأتي يف �سياق العمل العتيادي، اإذ اإن عمليات الفوترة وحت�سيل الأموال فيما يتعلق بالأعمال املنجزة والتي تخ�سع لعمليات التحقق والختبار ال�ساملة من قبل العمالء 
ميكن اأن ت�ستغرق وقًتا طوياًل، ويف حال عدم قدرة ال�سركة على تقييم الو�سع املايل احلايل للعمالء وحتديد مدى قدرة هذه الأطراف ب�سكل دقيق على الوفاء بالتزاماتها املالية 

جتاه ال�سركة ف�سيوؤثر ذلك ب�سكل جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

كما متنح ال�سركة ت�سهيالت ائتمان لعمالئها، و يف حال عجز عميل معني لأي �سبب كان عن دفع املبالغ امل�ستحقة لل�سركة، ف�سيتم تدوين تلك املبالغ على اأنها ديون معدومة.

بالإ�سافة اإلى ذلك، قد يتعر�س عدد كبري من عمالء ال�سركة لظروف مالية �سعبة، ول ت�ستطيع ال�سركة حتليل املخاطر الئتمانية اخلا�سة بهوؤلء العمالء. و ب�سكل عام �سيوؤثر اأي 
انخفا�س يف قدرة عمالء ال�سركة على الإيفاء بالديون، ب�سكل جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

مخاطر عدم استخراج أو انتهاء صالحية تراخيص الشركة أو عدم تجديدها2-1-182
يتعني على ال�سركة احل�سول على الت�ساريح والرتاخي�س واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق باأن�سطتها. هذا وحتتفظ ال�سركة حالًيا بعدد من الرتاخي�س 
والت�ساريح واملوافقات املتعلقة بت�سغيل اأعمالها، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر �سهادات ت�سجيل ال�سركة ال�سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار وتراخي�س البلدية 
�ل�سادرة من وز�رة  �ل�سئون �لبلدية و�لقروية و�سهاد�ت �ل�سعودة و�لزكاة وتر�خي�ص �لدفاع �ملدين. بالإ�سافة �إلى ذلك، تخ�سع تر�خي�ص �ل�سركة ل�سروط قد يتم مبوجبها تعليقها 
�أو �إنهاوؤها يف حالة عدم �لتز�م �ل�سركة بتلك �ل�سروط )ملزيد من �لتفا�سيل يرجى مر�جعة �لق�سم )8-3( »املوافقات والرتاخي�س وال�سهادات«(. عالوة على ذلك، عند طلب 
جتديد �لرخ�سة �أو تعديل نطاقها، فلي�ص هناك ما ي�سمن ��ستجابة �جلهة �ملعنية لذلك، �أو عدم فر�ص �سروط - �إن ��ستجابت - من �ساأنها �أن توؤثر �سلًبا على �أعمال �ل�سركة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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واجلدير بالذكر باأنه مل حت�سل ال�سركة على ترخي�سني من تراخي�س البلدية وتراخي�س الدفاع املدين املتعلقة مب�ستودع ال�سركة الكائن يف اجلبيل والذي ي�سكل التخزين فيها 
ن�سبة 20٪ من اإجمايل التخزين، والرتاخي�س املتعلقة مبعهد اخلليجية للتدريب ال�سناعي وهو اأحد فروع ال�سركة. وان عدم ح�سول ال�سركة على تراخي�س الدفاع املدين لأحد 
فروعها اأو عدم جتديد رخ�سة الدفاع املدين املنتهية قد يعر�س ال�سركة لدفع غرامة ت�سل اإلى )30.000( ريال �سعودي، اأو توقف بع�س اأعمالها، بالإ�سافة لعدم ح�سول ال�سركة 

على تراخي�س البلدية لأحد فروعها قد يعر�س ال�سركة لدفع غرامة ترتاوح قيمتها بني )1.000( الى )5.000( ريال �سعودي. 

عالوة على ذلك، انتهت �سالحية ترخي�س البلدية اخلا�س بفرع اخلرب يف 1437/02/01هـ )املوافق 2015/11/13م( وال�سركة ب�سدد جتديده فور انتهاء اأعمال الدفاع املدين 
يف مبنى فرع اخلرب، وان عدم جتديد رخ�سة البلدية قد يعر�س ال�سركة لدفع غرامة ترتاوح بني )200( الى )500( ريال �سعودي.

ويف حال عدم قدرة ال�سركة على جتديد اأي ترخي�س اأو احل�سول على ما يلزم من الرتاخي�س الالزمة لأعمالها اأو يف حالة انتهاء اأي ترخي�س اأو تعليقه اأو يف حالة جتديد اأي من 
تلك �لرت�خي�ص ب�سروط غري مو�تيه لل�سركة �أو يف حالة عدم قدرة �ل�سركة على �حل�سول على تر�خي�ص �إ�سافية لزمة م�ستقبًل، �ستكون �ل�سركة مطالبة بوقف مز�ولة �أعمالها 

كلًيا �أو جزئًيا مما �سينتج عنه تعطل عمليات �ل�سركة وتكبدها تكاليف �إ�سافية و�لتاأثري ب�سكل جوهري و�سلبي على �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها.

حماية العالمة التجارية والخبرة الفنية2-1-192
تعتمد ال�سركة على اخلربة التجارية واأ�سرار املهنة التي طورتها لدمج الإمكانيات الفنية ملنتجاتها وبنائها وحت�سينها. واجلدير بالذكر اإن العمليات الأ�سا�سية التي لها اأهمية 
يف ت�سنيع منتجات ال�سركة غري قابلة للت�سجيل كرباءة اخرتاع لأنها تقنيات م�سرتكة. وبدًل من ذلك، متيزت ال�سركة عن مناف�سيها با�ستخدام اأ�ساليب خا�سة بها يف الدمج 
والت�سنيع. وت�سيف اخلربة التجارية التي اكت�سبتها ال�سركة وموظفيها وم�ست�ساريها اأهميًة لأعمالها. ول ت�ستطيع ال�سركة �سمان عدم اإف�ساح موظفيها اأوم�ست�ساريها عن تلك 
�خلربة �أو غري ذلك من معلومات �سرية �إلى مناف�سيها. ول ت�سمن �ل�سركة ح�سولها على تعوي�ص منا�سب �و من�سف مما �سيوؤدي �إلى تكبدها خ�سائر �ستوؤثر ب�سكل جوهري و�سلبي 

على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

بالإ�سافة اإلى ذلك، قد ًتطور اأطراف اأخرى )مبا فيهم مناف�سي ال�سركة( ب�سكل م�ستقل اأ�ساليب ت�سنيع حتاكي اأ�ساليب ال�سركة اأو تفوقها اأو قد يدعي املناف�سني اأن ال�سركة 
تنتهك باتباع اأ�ساليبها حقوق امللكية الفكرية اخلا�سة بهم. واإذا تبني اأن اأ�ساليب ال�سركة تنتهك حقوق ملكية فكرية خا�سة باآخرين، فقد تدفع ال�سركة مبوجب حكم حمكمة 
تعوي�سات �سخمة، كما ميكن اأن تتحمل ال�سركة تكاليف باهظة يف رد ذلك. و�سيكون لعدم حماية خربة ال�سركة اأو اأ�سرارها التجارية اأو انتهاكهما اأو ادعاءات الآخرين بانتهاك 

حقوق ملكيتهم الفكرية تاأثري جوهري و�سلبي على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية ب�ساأن اأعمالها.

اإ�سافة اإلى ذلك، فقد قامت ال�سركة بت�سجيل عالمتها التجارية )GSW( مع وزارة التجارة وال�ستثمار يف �سهر �سعبان 1438هـ و مت احل�سول على املوافقة النهائية. اإل اإن اأي 
اإخالل اأو ا�ستخدام غري مرخ�س فيما يخ�س حقوق امللكية الفكرية اخلا�سة بال�سركة، يف حال قيام اأي �سخ�س بالعرتا�س على ت�سجيل تلك العالمة، �سي�سر بعمليات ال�سركة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر االعتماد على الدعم الفني وترتيبات التصميم2-1-202
بال�سافة الى فريقها الهند�سي باجلبيل تعتمد ال�سركة ب�سكل رئي�سي على دعم فني وترتيبات ت�سميم مع �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا التابعة ل�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار 
ال�سناعي و�سركة عرب اخلليج القاب�سة ومقرها الهند، لتطوير منتجاتها وجتميعها وفقًا لتفاقية قائمة ملدة خم�س �سنوات بداأَ من 2017/04/01م. ولذلك فاإن اأي تغيري يف 
علقة �ل�سركة مع �سركة عرب �خلليج للتكنولوجيا �سوف يوؤدي �إلى تاأخر �ل�سركة يف تقدمي �لت�سميمات �للزمة ملنتجاتها و�لتي تلبي متطلبات و�حتياجات عملئها مما �سيف�سي 
اإلى حدوث تاأخري يف ت�سنيع املنتجات وعدم قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها جتاه عمالئها يف الوقت املنا�سب، وذلك �سيكون له تاأثري جوهري �سلبي على اأعمال ال�سركة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

الحوادث واإلصابات الناجمة عن عمليات الشركة 2-1-212
تتعر�س ال�سركة اأثناء مزاولة اأعمالها اإلى عدد من املخاطر املتعلقة بحوادث تقع عند ت�سنيع املنتجات وا�ستخدام معدات ثقيلة واأعمال احلفر والقطع واللحام. ويف حال وقوع 
�أي خطاأ فني �أو ب�سري �أو �إهمال فيما يتعلق بعمليات �ل�سركة، فقد يت�سبب ذلك يف �أ�سر�ر ج�سيمة �أو يوؤدي �إلى �لوفاة �أو فقد ممتلكات �أو معد�ت. فاإن ثبتت م�سوؤولية �ل�سركة عن 
اأخطاء من هذا القبيل �سواء عن عمد اأو من غري عمد، �سيوؤدي ذلك اإلى اتخاذ اإجراءات قانونية �سدها اأو تعليق اأعمالها اأو �سحب الرتاخي�س منها من جانب ال�سلطات املخت�سة 
اأو رفع دعاوى عليها وقد ين�ساأ عن ذلك دفع تعوي�سات مالية ل يغطيها التاأمني بالكامل )يرجى مراجعة الق�سم )2-1-11( »كفاية �لتغطية �لتاأمينية«(، مما �سيكون له تاأثري 

جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

تطور التقنيات الجديدة2-1-222
تتطور �لتقنيات على �لدو�م مما قد يوؤثر على م�ستوى �ملناف�سة يف قطاع �سناعة ودمج �ل�سلب. وبالتايل من �ملحتمل �أن يتم تطوير تقنيات جديدة وحت�سني �حلالية منها يف 
امل�ستقبل، ومن املمكن اأن يغري العمالء الرئي�سيني لل�سركة ما يعتمدوه من التقنيات واملوا�سفات الفنية وبالتايل �ستقوم ال�سركة بتغيريات يف موا�سفات منتجاتها لتلبية متطلبات 

عمالئها الرئي�سيني.

يف حال قام بع�س العمالء الرئي�سيني بتغيريات جوهرية يف املوا�سفات املطلوبة ومل ت�ستطع ال�سركة تنفيذها اأو حتقيقها، فقد يجعل ذلك تقنيات الت�سنيع والدمج التي ت�ستخدمها 
ال�سركة حالًيا غري �ساحلة. وقد يتطلب تطوير تقنيات جديدة ال�ستثمار يف اآلت ومعدات جديدة ل�سمان احلفاظ على قدرة ال�سركة من ال�ستفادة من التطورات التقنية، فاإن 

مل ت�ستطع اإجراء ال�ستثمارات الالزمة، ف�سيكون لذلك تاأثري جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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مخاطر التقاضي2-1-232
ميكن اأن تكون ال�سركة عر�سة ملخاطر التقا�سي من اأطراف عديدة، مبا يف ذلك العمالء اأو املوردين واملوؤجرين اأو اجلهات احلكومية التي ت�سرف على اأعمال ال�سركة وتنظمها 
مثل اإدارة الدفاع املدين والبلديات والأمانات. واجلدير بالذكر باأن ال�سركة لي�ست طرف يف اأي ق�سايا قائمة ولكنها كانت طرف يف ق�سايا �سابقة، )يرجى مراجعة الق�سم )8-

9( »التقا�سي«(. 

ل ت�ستطيع ال�سركة التنبوؤ بنتائج الدعاوى اأو التحقيقات اأو الق�سايا امل�ستقبلية التي ميكن اأن تن�ساأ مع اأي طرف تتعامل معه ال�سركة، لذلك ل يت�سنى لها �سمان مقدار تكاليف 
التقا�سي التي ميكن تكبدها فيما يتعلق بالغرامات التي ميكن فر�سها على ال�سركة، واإذا كانت ال�سركة عر�سة للتقا�سي اأو لغرامات كبرية، ف�سيوؤثر ذلك تاأثرًيا �سلبًيا وجوهرًيا 

على نتائج عملياتها وو�سعها املايل.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة2-1-242
تعتمد ال�سركة يف بع�س جوانب عملياتها يف الوقت الراهن على اتفاقيات معينة مربمة مع اأطراف ذات عالقة على اأ�س�س جتارية، تت�سمن �سراء املواد اخلام والآلت واملعدات 
1439/02/02هـ  تاريخ  ويف  ال�سركات  من  وغريها  البناء  ملواد  اخلليج  عرب  و�سركة  الأنابيب  لأنظمة  اخلليج  عرب  و�سركة  اللحام،  لأنظمة  اخلليج  عرب  �سركة  من  واخلدمات 
)املوافق 2017/10/22م( متت املوافقة على التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف اجلمعية العامة العادية لل�سركة )يرجى مراجعة الق�سم )8-7( »التعامالت مع الأطراف 
ذات العالقة«(، وقد بلغت الإيرادات النا�سئة عن هذه التفاقيات 3.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2017م، والتي �سكلت 0.4٪ من اإجمايل الإيرادات، يف حني بلغت التكاليف 
املتكبدة نتيجة لهذه التفاقيات 61.2 مليون ريال �سعودي يف العام نف�سه والتي �سكلت 9٪ من اإجمايل التكاليف )ملزيد من التفا�سيل، ُيرجى الرجوع اإلى الق�سم )12( »املعلومات 

القانونية«(. 

لي�ص هناك ما ي�سمن جتديد هذه �لتفاقيات �ملربمة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة بعد �نتهاء مدتها ب�سروط مو�تية لل�سركة �أو حتى جتديدها على �لإطلق، حيث تعتمد �سروط تلك 
التفاقيات جزئًيا على موافقة جمل�س الإدارة واجلمعية العامة لل�سركة ولإحدى ال�سركات التابعة ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة ذات العالقة والتي ل تكون ملزمة بالت�سرف وفًقا 
ملا يحقق اأف�سل م�سالح لل�سركة اأو اأقلية امل�ساهمني من اجلمهور، و�سيكون لأي اإنهاء اأو عدم جتديد لهذه التفاقيات مع الأطراف ذات ال�سلة تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال 

ال�سركة اأو تطلعاتها امل�ستقبلية اأو نتائج عملياتها اأو و�سعها املايل.

المخاطر المرتبطة بالتمويل 2-1-252
اأبرمت ال�سركة اتفاقيات ت�سهيالت  ق�سرية الأجل يتم جتديدها ب�سكل �سنوي بناًء على موافقة الطرفني، مع البنك الأول وجمموعة �سامبا املالية وم�سرف الراجحي والبنك 

الأهلي التجاري والبنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك اجلزيرة، واتفاقية ت�سهيالت طويلة الأجل مع م�سرف الإمناء لتمويل اأعمالها. 

تت�سمن �تفاقيات �لت�سهيلت �مل�سار �إليها �أعله �سروط تفر�ص ح�سول �ل�سركة على �ملو�فقة �مل�سبقة من تلك �لبنوك يف حال تغيري هيكل ملكية �ل�سركة �أو كيانها �لقانوين �أو 
راأ�س مالها اأو امل�ساهمني بها، وقد قامت ال�سركة باحل�سول على موافقة جميع تلك البنوك فيما يتعلق بالتغيريات املتوقع اإجراوؤها على ملكية ال�سركة و�سكلها القانوين بعد اكتمال 

الطرح. 

وتن�ص �تفاقيات �لت�سهيلت على �سروط ت�سب يف �سالح تلك �لبنوك فقط، فعلى �سبيل �ملثال، ت�سمح بع�ص �تفاقيات �لت�سهيلت للبنك ذي �ل�سلة باإنهاء �لت�سهيلت من طرف 
و�حد فقط �أو تغيري كافة �ل�سروط �أو �سروط معينة للت�سهيلت �لتي مت منحها لل�سركة من طرف و�حد فقط. ويف حال قررت �أحدى �لبنوك ممار�سة �أي من تلك �حلقوق، �سيكون 

لذلك تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

ن�سبة  ن�سبة املديونية،  التداول،  ن�سبة  الت�سهيالت، اللتزام بتعهدات مالية متنوعة، مثل تعهدات بخ�سو�س  اتفاقيات  ال�سركة، مبوجب بع�س  اإلى ذلك، يجب على  وبالإ�سافة 
ال�سيولة، ن�سبة الرفع املايل، ن�سبة اجمايل الديون الى حقوق امللكية ون�سبة التغطية. كما اأن اتفاقية الت�سهيالت املربمة مع جمموعة �سامبا املالية تت�سمن قيوًدا تتعلق باإ�سدار 
املزيد من الأ�سهم اإل ل�سالح �سريك ميلك اأ�سهم يف ال�سركة يف تاريخ ابرام التفاقية، واجلدير بالذكر باأنه مت ا�سعار جمموعة �سامبا املالية من قبل ال�سركة باأنها تعتزم طرح 

اأ�سهمها يف ال�سوق املوازية وقد ا�ستلمت ال�سركة خطاب املوافقة على الطرح من البنك.

وجتدر الإ�سارة اأنه مل ي�سبق لل�سركة عدم القدرة على �سداد اأي دفعة يف موعد ا�ستحقاقها ومل ي�سبق لها اأن اأخلت بالتعهدات الواردة �سمن اتفاقيات الت�سهيالت، ويف حال اي 
�خلل بتلك �لتعهد�ت �و �لتاأخر يف �ل�سد�د، ف�سوف يطالبها �لبنك ب�سد�د �لدين على �لفور، مما �سيمكنه من �حلجز على �أ�سول �ل�سركة، وعلوة على ذلك، �إذ� �أعلن �أي بنك �أن 
دينه م�ستحق وواجب الأداء، فمن املرجح اأن يطالبها بقية البنوك ب�سداد ديونهم على الفور. ويف تلك احلالة، قد ل يت�سنى لل�سركة تاأمني م�سادر متويل بديلة ل�سداد تلك الديون، 

واجلدير بالذكر اأن اأي من هذه العوامل من �ساأنها اأن توؤثر تاأثرًيا جوهرًيا و�سلبًيا على اأعمال ال�سركة اأو نتائج عملياتها اأو و�سعها املايل اأو تطلعاتها امل�ستقبلية.

مخاطر اإللتزامات المالية المحتملة2-1-262
بلغت قيمة اللتزامات وامل�سروفات الطارئة 213.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. و ت�سمنت اللتزامات وامل�سروفات الطارئة خطابات �سمان بقيمة 122.5 مليون 
ريال �سعودي ح�سلت عليها ال�سركة من البنوك يف عام 2017م، يف �سياق الأعمال املعتادة، ل �سيما فيما يتعلق ب�سندات العطاءات و�سندات �سمان ح�سن التنفيذ. كما ت�سمنت 
اللتزامات خطابات اعتماد ح�سلت عليها ال�سركة لتكون مبثابة �سمانات للموردين الأجانب، وبلغت قيمتها 91.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، بالإ�سافة الى 
التزامات خا�سة بعقود الإيجار الت�سغيلي البالغة قيمتها 0.8 مليون ريال �سعودي واملتعلقة  بعقود الإيجار العقاري.  ويف حال عدم قدرة ال�سركة على �سداد التزاماتها بحلول 

موعدها، �سيكون له تاأثرًيا جوهرًيا و�سلبًيا على اأعمال ال�سركة اأو نتائج عملياتها اأو و�سعها املايل اأو تطلعاتها امل�ستقبلية.
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مخاطر االعتماد على الضمانات 2-1-272
تكون التزامات ال�سركة مبوجب اتفاقيات الت�سهيالت م�سمونة مبوجب �سمانات �سخ�سية )وهي �سمانات مقدمة من فهد حممد ابراهيم بن �سجاء وخالد عبدالعزيز حممد 
احلمدان ل�سالح كل من البنك الأول، وم�سرف الراجحي، وجمموعة �سامبا املالية، وم�سرف الإمناء والبنك الأهلي التجاري( بالإ�سافة ل�سمانات من م�ساهمي ال�سركة وهما 
�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي و�سركة عرب اخلليج القاب�سة، ومل تتنازل اأيًا من البنوك عن هذه ال�سمانات ال�سخ�سية كما يف تاريخ هذه الن�سرة، وتعتزم ال�سركة بعد 
الطرح على نقل تلك ال�سمانات با�سم ال�سركة، ويف حال مت طلب تقدمي �سمانات اإ�سافية من قبل البنوك ومل تتمكن ال�سركة على تقدميها، ف�سيوؤثر ذلك على موافقة البنوك على 

تقدمي ت�سهيالت اأخرى لل�سركة وبالتايل �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة اأو تطلعاتها امل�ستقبلية اأو نتائج عملياتها اأو و�سعها املايل. 

ويف حالة قيام اأي من امل�ساهمني ب�سحب �سماناتهم اأو عدم جتديدها اأو انتهاء �سالحيتها  لأي �سبب كان، ف�سيكون هذا مبثابة اإخالل من جانب ال�سركة بالتزاماتها التعاقدية، 
وهو ما قد يرتتب عليه مطالبة اجلهات املقر�سة لل�سركة بال�سداد الفوري للديون امل�ستحقة لهم. ويف تلك احلالة، ل يوجد ما ي�سمن اأن ال�سركة �ستكون قادرة على تاأمني م�سادر 
متويل بديلة كافية ل�سداد هذه الديون. وبالإ�سافة اإلى ذلك، ل ت�سمن ال�سركة ا�ستمرار تقدمي ال�سمانات ال�سخ�سية و�سمانات ال�سركات بعد انتهاء الطرح، وهو ما قد يوؤثر 
على قدرة ال�سركة يف تاأمني الت�سهيالت الئتمانية الالزمة يف امل�ستقبل، وهو ما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة اأو تطلعاتها امل�ستقبلية اأو نتائج عملياتها اأو 

و�سعها املايل اأو �سعر اأ�سهمها.

مخاطر اتفاقيات التسهيالت المشتركة2-1-282
اأبرمت ال�سركة اتفاقيات ت�سهيالت مع جمموعة �سامبا املالية يف  يونيو 2017م باإجمايل بلغ 65 مليون ريال �سعودي، ومع البنك الأول يف 26 مايو 2016م باإجمايل بلغ 279.284 
الت�سهيل املقدم من جمموعة �سامبا، وا�ستخدمت �سركة �سقيقة  اإحدى ال�سركات ال�سقيقة لل�سركة مبلغ 24.3 مليون ريال �سعودي من  مليون ريال �سعودي، حيث ا�ستخدمت 
اأخرى مبلغ 9.1 مليون ريال �سعودي من الت�سهيل املقدم من البنك الأول. اجلدير بالذكر باأن اتفاقيات الت�سهيالت هذه ل تقيد ال�سركة مب�ساركة تلك الت�سهيالت مع ال�سركات 
ال�سقيقة، ولكنها تت�سمن قيود على التغريات يف ال�سيطرة وامللكية والو�سع القانوين لل�سركة، وقد ا�ستلمت ال�سركة خطابات موافقة على الطرح من البنك الأول و جمموعة �سامبا 
املالية. وهناك �سمانات مقدمة من فهد حممد ابراهيم بن �سجاء وخالد عبدالعزيز حممد احلمدان ل�سالح البنك الأول وجمموعة �سامبا املالية. و�سوف تقوم ال�سركة بالتعامل 
مع البنوك لنقل ال�سمانات ال�سخ�سية با�سم ال�سركة بعد ادراجها. وعلى الرغم من تعهد �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي مبوجب اتفاقية مربمة مع ال�سركة باأن تقوم 
ب�سداد املبلغ امل�ستحق عن ال�سركتني التابعتني، اإل اأن اأي تاأخري اأو اإخفاق من جانب �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي يف �سداد اأي جزء من املبالغ امل�ستخدمة وامل�ستحقة 
لتلك البنوك قد يوؤدي اإلى اإخالل ال�سركة للتزاماتها التعاقدية مبوجب الت�سهيالت امل�سرفية اخلا�سة مبجموعة �سامبا املالية اأو البنك الأول، و�سيكون على ال�سركة �سداد تلك 
املبالغ نيابة عن �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي، وهو ما �سيوؤثر تاأثرًيا �سلبًيا وجوهرًيا على اأعمال ال�سركة اأو تطلعاتها امل�ستقبلية اأو نتائج عملياتها اأو و�سعها املايل اأو 

�سعر اأ�سهمها. 

المخاطر المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التوسع والنمو2-1-292
يعتمد اأداء ال�سركة امل�ستقبلي على التنفيذ الفعال خلطط العمل وا�سرتاتيجيات النمو، والتي تت�سمن ت�سنيع منتجات جديدة وزيادة جمموعة املنتجات احلالية التي ت�سنعها 
واملالية  الت�سغيلية  املنا�سب لأنظمة معلوماتها  الوقت  الفعال ويف  التنفيذ  تعتمد على قدرتها يف احلفاظ على  امل�ستقبل  اأعمالها يف  تو�سعة  ال�سركة على  اأن قدرة  ال�سركة، كما 
والإدارية وحت�سينها، بالإ�سافة اإلى قدرتها على زيادة القوى العاملة املوؤهلة لديها وتدريبهم وت�سجيعهم واإدارتهم، و�سيوؤثر اإخفاق ال�سركة يف تنفيذ خطط العمل وا�سرتاتيجيات 

النمو تاأثرًيا �سلبًيا وجوهرًيا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.

الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة2-1-302
ُتدار ال�سركة منذ تاأ�سي�سها ك�سركة خا�سة، وبالتايل فاإن لي�س لدى اإدارتها العليا اأية خربة يف جمال اإدارة �سركة م�ساهمة مدرجة، ول �سيما فيما يتعلق باللتزام باللوائح اخلا�سة 
بال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املوازية، و يجب على موظفي الإدارة العليا على وجه التحديد بذل املزيد من اجلهد ل�سمان التزام ال�سركة بالقواعد واللوائح التنظيمية 
اأعمال ال�سركة  تاأثرًيا �سلبًيا وجوهرًيا على  العليا بتلك املتطلبات، ف�سيوؤثر هذا  املتعلقة بالإف�ساح املفرو�سة على ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية، واإذا مل تلتزم الإدارة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

مخاطر دليل حوكمة الشركات المعتمد حديًثا2-1-312
حوكمة  لالئحة  وفًقا  بها  اللتزام  يتعني  التي  اجلديدة  والإجراءات  القواعد  يت�سمن  والذي  ال�سركات  حلوكمة  دليلها  موؤخًرا  لل�سركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومتطلبات احلوكمة املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات، وتت�سمن هذه القواعد والإجراءات ت�سكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات 
واملكافاآت، والتي مت تاأ�سي�سهما موؤخًرا وفًقا لالئحة حوكمة ال�سركات. وفيما يتعلق بالتزام ال�سركة بالئحة حوكمة ال�سركات، فاإن ال�سركة ملتزمة باأغلب املواد الإلزامية يف لئحة 
حوكمة �ل�سركات. وجتدر �لإ�سارة �إلى �أن جناح �ل�سركة يف ممار�سة �حلوكمة �ل�سركات بال�سكل �ل�سحيح يعتمد على مدى فهم جمل�ص �لإد�رة وجلانه وموظفي �ل�سركة لهذه 
�لقو�عد و�لتطبيق �لفعلي لها، ول �سيما فيما يتعلق بت�سكيل جمل�ص �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه ومتطلبات �ل�ستقللية، وقدر�ت ذلك �ملجل�ص وتلك �للجان على ممار�سة �لأدو�ر 

وامل�سوؤوليات املنوطة بهم، والقواعد ذات ال�سلة بتعار�س امل�سالح والأطراف ذات العالقة والإف�ساح امل�ستمر. 

وعلى الرغم من اأن لئحة حوكمة ال�سركات هي مبثابة دليل ا�سرت�سادي يف الوقت الراهن لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية، قد تطلب هيئة ال�سوق املالية م�ستقباًل من تلك 
ال�سركات اللتزام بهذه الالئحة، واجلدير بالذكر اأن عدم قدرة ال�سركة على اللتزام بدليل حوكمة ال�سركة، ول �سيما بالقدر الذي ت�سرتطه لئحة حوكمة ال�سركات، من �ساأنه 
اأن يوؤثر على جودة اإدارة ال�سركة واأ�سلوب اتخاذ القرار، كما �سيوؤدي عدم التزامها بتلك القواعد اإلى خمالفتها للتزامات الإدراج امل�ستمرة املن�سو�س عليها مبوجب نظام ال�سوق 
املالية ولوائحه التنفيذية بعد الإدراج يف ال�سوق املوازية، وهو ما قد ُيعّر�س ال�سركة لغرامات تفر�سها هيئة ال�سوق املالية، وعليه فاإن اإخفاق ال�سركة يف اللتزام بتطبيق دليل 

حوكمة ال�سركات �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتطلعاتها امل�ستقبلية.
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مخاطر حداثة تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة2-1-322
بتاريخ 1438/08/05هـ )املوافق 2017/05/01م(، قام جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت للقيام باملهام وامل�سوؤوليات املحددة لكل منهم 
والتي مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1438/10/18هـ )املوافق 2017/07/12م(، ومبا يتوافق مع لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة 

)للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )5-5( من هذه الن�سرة وعنوانه »معلومات عن جلان جمل�س الإدارة«(.

ونظرًا حلداثة تكوين هذه اللجان وتطبيق لئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة، فاإن عدم مقدرة اأع�ساء هذه اللجان على القيام بامل�سوؤوليات املحددة لها واتباع منهجية عمل تكفل 
حماية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها قد يوؤثر على تطبيق لئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة والتاأكد من رقابة جمل�س اإدارة ال�سركة على اإدارة اأعمال ال�سركة من خالل هذه اللجان 
ب�سورة فعالة، الأمر الذي �سيعر�س ال�سركة اإلى احتمالية عدم التزامها مبتطلبات الإف�ساح امل�ستمر بعد الإدراج يف ال�سوق املوازية من جهة، واإلى خماطر ت�سغيلية واإدارية ومالية 

من جهة اأخرى. وبالتايل، �سيوؤدي ذلك اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر قرارات اإلدارة2-1-332
تعتمد نتائج اأعمال ال�سركة ب�سكل رئي�سي على قدرة اإدارتها على اتخاذ القرارات ال�سحيحة واملنا�سبة فيما يتعلق باأعمالها واأن�سطتها. ويف حال قامت اإدارة ال�سركة باتخاذ 

قرارات خاطئة فيما يخ�س اأعمالها، ف�سينعك�س ذلك �سلبا على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتطلعاتها امل�ستقبلية.

مخاطر التحول إلى معايير المحاسبة الدولية 2-1-342
�سيكون تطبيق معايري املحا�سبة الدولية لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية اإلزاميًا ابتداء من 2018/01/01م، وذلك �سيلتزم قيام ال�سركة باتخاذ الإجراءات الزمة والتي 
من املمكن اأن توؤثر على خطة اأعمالها اأو ت�ستغرق وقتا طويال والتي �سيكون لها اأثر حما�سبي خ�سو�سًا فيما يتعلق باإعادة ح�ساب م�ساريف نهاية اخلدمة واإعادة حتديد ن�سب 
ا�ستهالك الأ�سول الثابتة. ويف حال عدم التزام ال�سركة بتطبيق خطة التحول ومتطلباتها فاإن ذلك �سيعر�سها اإلى دفع تكاليف وغرامات وعقوبات توؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على 

عمليات ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر عدم االلتزام ببنود عقد اإليجار2-1-352
اأبرمت ال�سركة عقد اإيجار مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع بتاريخ 1402/08/02هـ )املوافق 1982/05/15م( ا�ستاأجرت مبوجبها م�سنع ال�سركة الواقع يف اجلبيل ملدة ع�سر 
�سنوات هجرية قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني، تدفع ال�سركة للهيئة امللكية اإيجارًا �سنويًا قدره خم�سمائة وواحد وثمانون األف وثمامنائة وخم�سة وثالثني رياًل وخم�سة ع�سر 
هللة )581.835.15 ريال �سعودي(. يت�سمن عقد �إيجار �مل�سنع بند ي�سرتط على �ل�سركة �حل�سول على بولي�سة تاأمني لطرف ثالث و�حلفاظ عليها طو�ل مدة �لعقد. يجب 
اأن ت�سمل تلك البولي�سة الهيئة امللكية للجبيل وينبع كطرف موؤمن، ومع اأن ال�سركة حتتفظ ببوال�س تاأمني امل�سوؤلية ال�ساملة و ببوال�س تاأمني امل�سوؤلية اجتاه الغري والتي تغطي 
�ملخاطر �لتي من �ملمكن �أن يتعر�ص لها �مل�سنع، �إل �أن �ل�سركة مل تلتزم بهذ� �لبند حيث �أن تلك �لبو�ل�ص ل تذكر �لهيئة �مللكية للجبيل وينبع كطرف موؤمن،  مما مينح �لهيئة 
امللكية للجبيل وينبع احلق يف اإنهاء العقد وذلك �سيجرب ال�سركة اإلى تغيري العني امل�ستاأجرة. واذا حدث انهاء لهذا العقد ب�سبب التق�سري فاإن ال�سركة مطالبة باعادة العقار الى 
حالتها الأولى وازالة املن�ساآت واملرافق املوجودة عليها خالل ت�سعني )90( يوم من تاريخ الإنتهاء، ويف حالة عدم قيام ال�سركة بذلك فان الهيئة امللكية �سوف تقوم بامتالكها اأو 
ازالتها بالطريقة التي تراها و�سوف تتحمل ال�سركة كافة التكاليف املرتتبة على اعادة العقار الى حالتها الأولى. و�سيكون لهذا التغيري تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة 

وتطلعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باإليرادات غير المفوترة2-1-362
رة لالكتمال يف  ُتقيد الإيرادات من العقود طويلة الأجل على اأ�سا�س ن�سبة الكتمال، والتي حُتّدد با�ستخدام ن�سبة التكاليف املتكبدة حتى تاريخه مقارنة باإجمايل التكاليف املقدَّ
كل م�سروع على حدة. وحترر ال�سركة فواترًيا لعمالئها بناء على ن�سبة الأعمال املعتمدة واملقبولة من قبل العميل، ومتثل الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري املحررة، اإيرادات 

متعلقة بالأعمال التي مت تنفيذها يف امل�ساريع، والتي مل ي�سدر بها اأية فواتري ليتم ار�سالها الى العمالء.

بلغت الإيرادات املعلقة التي مل حُترر بها فواتري يف 31 مار�س 2017م 313 مليون ريال �سعودي، مبا ميثل 37.1٪ من اإجمايل الإيرادات املقيدة يف عام 2017م. ويف 31 مار�س 
2017م، كان ما ن�سبته 78٪ من �لإير�د�ت �لتي مل ت�سدر بها فو�تري متعلقة مب�سروع منتهي مع �سركة �أر�مكو �ل�سعودية ب�سبب �سروط �ل�سد�د �لو�ردة يف �لعقد، و�لتي ل تتيح 
ل حول اأعمار الإيرادات غري املفوترة. و يرتبط الق�سم الأكرب من الإيرادات غري املفوترة مب�ساريع  ال�سداد اإل عند الت�سليم النهائي. هذا ويجدر الذكر اأنه ل يوجد جدول مف�سّ

جديدة ن�سبيًا، حيث ترتبط عملية �لفوترة بعدة معايري و �سروط حمددة يف �لعقود �ملوقعة مع �لعملء و �ملرتتبطة �إلى حد كبري بن�سب �إجناز �لعمل.

واإذا تعذر على ال�سركة، لأي �سبب من الأ�سباب، حترير فواتري وحت�سيل املبالغ التي قيدتها على اأنها اإيرادات مل حترر بها فواتري، ف�سوف يتعني عليها اعتبار تلك املبالغ ديونًا 
غري قابلة للتح�سيل، وهو ما �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود مخصصات لإليرادات غير المفوترة2-1-372
ل يوجد لدى ال�سركة ر�سيد متقادم مل حُترر به فواتري، ومن ثم ل توجد خم�س�سات قائمة لالإيرادات امل�سكوك يف حت�سيلها التي مل حُترر بها فواتري كما يف 31 مار�س 2017م. 
غري اأّن ال�سركة قد ارتاأت اأّن هناك حاجة لتكوين خم�س�س بقيمة مليون ريال مقابل بع�س الإيرادات غري املفوترة امل�سكوك بتح�سيلها، و �سيتم عك�س هذا املخ�س�س يف الفرتة 

الالحقة من العام 2017م.

يف ظّل عدم وجود خم�س�سات متعلقة بالإيرادات غري املفوترة  ومرتبطة باملبالغ امل�سكوك يف حت�سيلها، ويف حال تعّذر حترير هذه الفواتري وحت�سيل املبالغ، ف�سوف يتعني 
على ال�سركة اعتبار تلك املبالغ ديونًا غري قابلة للتح�سيل، وهو ما �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 2-2

االعتماد على االستثمار في قطاعات الغاز والنفط والبنية التحتية والبتروكيماويات والمياه 2-2-12
والطاقة

تعتمد ال�سركة ب�سكل خا�س على م�ستوى ال�ستثمار يف م�ساريع النفط والغاز والبنية التحتية والبرتوكيماويات واملياه والطاقة، وعلى �سبيل املثال، كانت مبيعات ال�سركة بالكامل 
يف 31 مار�س 2017م ُتعزى اإلى م�ساريع النفط والغاز والبنية التحتية والبرتوكيماويات واملياه والطاقة، وكان جزء كبري منها مدعوًما ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر بال�ستثمارات 
يف هذه الأ�سواق. يعتمد م�ستوى ال�ستثمار يف هذه امل�ساريع على جمموعة من العوامل، منها الأو�ساع ال�سوقية العامة وتوفر الأموال الالزمة لال�ستثمار والأولويات ال�سيا�سية 
والتخ�سي�س احلكومي لالأموال العامة وال�سيا�سات النقدية وال�سيا�سات احلكومية الأخرى والتنظيمات البيئية وتنمية القت�ساد الكلي وال�ستقرار ال�سيا�سي، وجميعها عوامل 
اأو  احلكومات  لدى  القدرة  اأو  الرغبة  فقدت  اإذا  امل�ساريع،  متويل  يف  ورغبتهم  امل�ستثمرين  قدرة  على  �سلبًيا  العوامل  هذه  توؤثر  اأن  ميكن  ال�سركة.  �سيطرة  نطاق  عن  خارجة 
امل�ستخدمني النهائيني الآخرين على متويل م�ساريع جديدة كبرية اأو يف حالة ان�سرافهم عن امل�ساريع التي تتطلب منتجات ال�سركة، ف�سيكون لذلك تاأثري �سلبي وجوهري على 

عمل ال�سركة اأو نتائج عملياتها اأو و�سعها املايل اأو تطلعاتها امل�ستقبلية.

رفع الدعم عن  منتجات الطاقة في المملكة2-2-22
تعتمد عمليات ال�سركة على الوقود واملياه والكهرباء، وُت�سكل منتجات الطاقة جزًءا كبرًيا من تكاليف الإنتاج، حيث قدرت تكاليف املنتجات الطاقة لل�سنة املالية املنتهية يف مار�س 
2017م باأربعة ماليني ريال )4.000.000( مما ميثل ن�سبة 5٪ من اإجمايل تكاليف الإنتاج ويف �سوء انخفا�س اأ�سعار النفط والعجز الناجت يف ميزانية اململكة، اأ�سدر جمل�س 
الوزراء ال�سعودي قراًرا يق�سي برفع الدعم عن  منتجات الطاقة )مبا يف ذلك الوقود( واملياه والكهرباء وتطبيق تعريفات خلدمات ال�سحة العامة للقطاعات ال�سكنية والتجارية 
وال�سناعية، وذلك يف اإطار �سيا�سات اململكة التي ت�ستهدف تعزيز الدعم احلكومي. �ستوؤدي هذه الزيادة يف الأ�سعار، بالإ�سافة اإلى اأي زيادات اأخرى حمتملة اإلى تكبد ال�سركة 

تكاليف اإ�سافية �سيكون لها تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

مخاطر تغيير البيئة التنظيمية2-2-32
تخ�سع ال�سركة للعديد من الأنظمة يف اململكة، ملا يف ذلك قوانني اجلمارك وقوانني الرقابة على الت�سدير وال�سترياد والقوانني واللوائح املرتبطة بها. وتفر�س هذه القوانني 
و�للو�ئح قيود� على �ل�سركة من حيث �لدول و�لأ�سخا�ص �لذين ت�ستطيع �ل�سركة �لتعامل معهم، و�ملنتجات �لتي ت�ستطيع �نتاجها و�لتعامل بها، و�ل�سروط و �لأحكام �لتي تز�ول 
مبوجبها ال�سركة اأعمالها بالإ�سافة الى ذلك، تخ�سع ال�سركة لقوانني مكافحة الإحتكار والقوانني البيئية التي تنظم اأعمال امل�سنعني ب�سكل عام وتنظم عملية ا�سترياد وترويج 
وبيع منتجات ال�سركة. ويف حال تغيري اأي من هذه القوانني والأنظمة اأو اللوائح اأو يف حال عدم اللتزام بها من قبل ال�سركة اأو موظفيها اأو مورديها، فيمكن لل�سركة اأن تواجه 
تاأخريات يف ا�سترياد املواد اخلام وت�سنيع منتجاتها، اأو اأن تخ�سع لغرامات اأو عقوبات، اأو اأن تت�سرر �سمعتها، وهو ما �سيقلل من الو�سع التناف�سي لها ويقلل من الطلب على 

منتجاتها، مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على �أعمال �ل�سركة وتطلعاتها �مل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها �ملايل.

بالإ�ساقة اإلى ذلك، فاإن املتطلبات القانونية والنظامية متغرية ب�سكل م�ستمر، ويف حال عدم قدرة ال�سركة التنبوؤ بالتكلفة النهائية الناجتة عن اللتزام بهذه املتطلبات اأو باثاآر 
تلك �ملتطلبات على عمليات �ل�سركة، قد ي�ستلزم ذلك على �ل�سركة تكبد نفقات كبرية �أو تعديل ممار�ستها �لتجارية لتلتزم بالقو�نني و�لأنظمة �لقائمة �أو �مل�ستقبلية، ومن �ساأن 
ذلك �أن يوؤدي �إلى زيادة �لتكاليف �لتي تتكبدها �ل�سركة وتقييد قدرة �ل�سركة ب�سكل جوهري على ممار�سة �أعمالها، وهو ما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على �أعمال �ل�سركة 

وتطلعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

البيئة التنافسية2-2-42
حتتدم املناف�سة يف قطاع ال�سناعات التحويلية وتتاأثر باأحداث تكون اإلى حد كبري خارج نطاق �سيطرة ال�سركة، وجتري تر�سية عقود ال�سركة بوجه عام على اأ�سا�س مناق�سة 

تناف�سية، وي�سع العمالء العديد من العوامل يف العتبار عند تر�سية عقد ما. 

لل�سركة عدد من �ملناف�سني  وقد يت�سنى لأي منهم توقع م�سار منو �ل�سوق ب�سكل �أكرث دقة من �ل�سركة؛ تقدمي خدمات متميزة �أو متخ�س�سة؛ تقدمي منتجات وخدمات مماثلة 
بتكلفة �أقل؛ تطوير علقات �أقوى مع �لعملء؛ �سرعة مو�كبة �لتقنيات �ملتقدمة �أو تغري متطلبات �لعملء؛ �إن�ساء �سبكة فروع تفوق فروع �ل�سركة، �أو �حل�سول على متويل ب�سروط 
اأكرث مالءمة من تلك املتاحة لل�سركة. ونتيجة لذلك، قد يكون من ال�سعب اأحيانًا لل�سركة التفوق على مناف�سيها )ملزيد من املعلومات، ُيرجى الرجوع اإلى الأق�سام )3-2-3(، 

)3-4-3(، )3-5-3(، )3-6-3( »البيئة التناف�سية«(.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن �سيا�سات الت�سعري التناف�سية والتي قد يتبناها املناف�سني �ستوؤثر على قدرة ال�سركة على املناف�سة، ما يرتتب عليه تاأثريات �سلبية وجوهرية على اأعمال 
ال�سركة اأو نتائج عملياتها اأو و�سعها املايل اأو تطلعاتها امل�ستقبلية.

وبناًء عليه، لي�س هناك ما ي�سمن قدرة ال�سركة على املناف�سة بفاعلية مع املناف�سني احلاليني وامل�ستقبليني، كما اأن التغريات التي تطراأ على البيئة التناف�سية �ستوؤثر تاأثرًيا �سلبًيا 
وجوهرًيا على اأعمال ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية للعمل ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.
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االمتثال للوائح البيئة والصحة والسالمة وغيرها2-2-52
اإدارة الدفاع املدين ووزارتي التجارة وال�ستثمار والعمل واملكاتب التابعة والبلديات  تخ�سع عمليات ال�سركة لأنظمة ال�سحة وال�سالمة والأمن والتي تندرج �سمن اخت�سا�س 

املختلفة يف املناطق التي تزاول فيها ال�سركة اأعمالها. 

واإذا مل يت�سن لل�سركة المتثال لكافة الأنظمة واللوائح املعمول بها، فيمكن اأن يوؤثر ذلك تاأثرًيا �سلبًيا على �سمعتها ونتائج عملياتها، كما قد ل يت�سنى لل�سركة �سمان اأن �سيا�سات 
واإجراءات الرقابة الداخلية لديها وقواعد ال�سلوك �ستنجح دوًما يف حمايتها من اأي اأعمال يرتكبها موظفوها اأو وكالوؤها. ويجدر الذكر اأن اأي اإجراءات تنظيمية، مبا يف ذلك 
اأي ا�ستدعاءات اأو حتقيقات تنظيمية اأو حتقيقات حكومية اأخرى اأو امل�سوؤولية عن املنتجات اأو اأي دعوى ق�سائية اأخرى، �سيكون لها تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

بالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن اأن ُت�سهم الأنظمة اأو اللوائح اجلديدة اأو املعدلة يف تغيري البيئة التي تزاول بها ال�سركة اأعمالها، وهو ما �سيوؤثر تاأثرًيا �سلبًيا وجوهرًيا على اأعمال 
ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها، فعلى �سبيل املثال، قد يرتتب على الت�سريعات اأو اللوائح اجلديدة زيادة التكاليف على ال�سركة ب�سكل مبا�سر فيما يتعلق بامتثالها اأو ب�سكل 

غري مبا�سر بحيث يرفع املوردين اأ�سعار املنتجات واخلدمات ب�سبب زيادة تكاليف المتثال اأو ال�سرائب غري املبا�سرة اأو انخفا�س توفر املواد اخلام.

وعلى الرغم من اأن �سيا�سة ال�سركة هي المتثال جلميع املتطلبات القانونية والتنظيمية املطبقة على اأعمال ال�سركة، فاإن اكت�ساف اأي انتهاك من جانب ال�سركة لالأنظمة اأو 
اللوائح املعمول بها اأو عدم المتثال لها �سُيعر�س ال�سركة جلزاءات مدنية تت�سمن فر�س غرامات اأو دفع تعوي�سات اأو �سدور اأوامر جزائية اأو �سحب املنتجات اأو فر�س عقوبات 
جنائية، والتي يكون لأي منها تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها، وحتى يف حال عدم قبول الدعوى اأو كانت تفتقر لالأ�س�س املو�سوعية اأو 
لعدم متابعتها ب�سكل كامل، فاإن �لدعاية �ل�سلبية �ملقرتنة بتلك �لدو�فع �ملتعلقة مبنتجات �ل�سركة �أو عملياتها �أو ممار�سات عملها �سيكون لها تاأثري �سلبي وجوهري على �أعمال 

ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

المخاطر السياسية واالقتصادية2-2-62
يعتمد اأداء ال�سركة على الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية والأو�ساع القت�سادية العاملية التي توؤثر على اقت�ساد اململكة. ول يزال القت�ساد ال�سعودي 
ومعدل الإنفاق احلكومي يعتمد على اأ�سعار النفط والغاز يف الأ�سواق العاملية على الرغم من النمو الذي ي�سهده القت�ساد ال�سعودي يف قطاعات اأخرى، وبالتايل فاإن اأي انخفا�س 

يف اأ�سعار النفط والغاز قد يوؤدي اإلى تباطوؤ كبري اأو ك�ساد يف القت�ساد ال�سعودي اأو يف خطط الإنفاق احلكومي. 

ا حتٍد يتمثل يف  اأما ارتفاع النتاج العاملي للحديد وبالتايل انخفا�س ا�سعاره له اأثر ايجابي على ال�سركة، والذي �سيوؤدي اإلى اأنخفا�س قيمة املواد اخلام. كما تواجه اململكة اأي�سً
زيادة م�ستويات النمو ال�سكاين وارتفاع ن�سبة البطالة بني ال�سباب ال�سعودي. وميكن اأن يكون لكل هذه الظروف تاأثري �سلبي على القت�ساد ال�سعودي، وهو الأمر الذي �سيكون له 

تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة اأو و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها اأو تطلعاتها امل�ستقبلية.

وعالوة على ذلك، فاإن فر�س اأي �سرائب ور�سوم اإ�سافية يف اململكة اأو دول جمل�س التعاون اخلليجي، على �سبيل املثال �سريبة القيمة امل�سافة املتوقع ان ي�سل اإلى 5٪ )املعروفة 
اأي�سا با�سم �سريبة ال�سلع واخلدمات( الواجب العمل بها من قبل قطاعات حمددة يف اململكة، مبا يف ذلك القطاع ال�سناعي الذي تعمل فيه ال�سركة، �سيوؤثر �سلًبا على قطاع عمل 

ال�سركة، وهو ما يرتتب عليه تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة اأو و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها اأو تطلعاتها.

ول يوجد �سمانات باأن التغيريات اجلوهرية الغري متوقعة يف الأو�ساع ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو القانونية يف اململكة اأو الدول الأخرى لن يكون لها تاأثري �سلبي وجوهري على 
اأعمال ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف2-2-72
وبريطانيا، وكوريا اجلنوبية،  وال�سني،  الهند،  ال�سعودي مع موردين غري حمليني من  والريال  الأمريكي  بـالدولر  اأ�سا�سي  بـ�سكل  الراهن  الوقت  ال�سركة معامالتها يف  جتري 
وهولندا، وايطاليا، واأملانيا، و�سنغافورا، وماليزيا، والوليات املتحدة الأمريكية، اإل اأنه قد تتغري العمالت التي ت�ستخدمها ال�سركة يف التعامل مع املوردين م�ستقباًل، و�ستقوم 
ال�سركة بال�سراء حينئذ بعمالت غري الدولر الأمريكي اأو عمالت غري مرتبطة به، وميكن اأن تتغري اأ�سعار �سرف تلك العمالت وفًقا للتطورات الإقليمية اأو العاملية، وهو ما قد 
يرتتب عليه زيادة تكلفة م�سرتيات �ل�سركة �إل �أنه يتم در��سة �حلاجة للتحوط �سد خماطر تقلبات �أ�سعار �سرف �لعملت عند كل معاملة نقدية با�سعار غري �لدولر، ويف �لو�سع 

�لر�هن ونظر� ل�ستقر�ر ��سعار �سرف �لريال �ل�سعودي ل ترى �ل�سركة �حلاجة للتحوط �سد خماطر تقلبات �أ�سعار �سرف �لعملت. 

كما اأن م�سرتيات ال�سركة تتاأثر ب�سكل مبا�سر ب�سعر �سرف العملة املحلية يف دول موردي ال�سركة الذين يتعاملون معها بالدولر الأمريكي، مثل ال�سني، وهو ما قد يرتتب عليه 
ارتفاع تكلفة تلك امل�سرتيات. واإذا مل يت�سنى لل�سركة اأن تعك�س ارتفاع اأ�سعار ال�سراء على �سعر بيع منتجاتها، ف�سيوؤثر هذا �سلبًيا على عملها، وتطلعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل. 

المخاطر المتعلقة بتذبذب سعر الفائدة2-2-82
ثمة عدد من الت�سهيالت ق�سرية الأجل لدى ال�سركة مع البنك الأول وجمموعة �سامبا املالية وم�سرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري والبنك ال�سعودي الفرن�سي و واتفاقية 
ت�سهيالت طويلة الأجل مع م�سرف الإمناء والتي يتم جتديدها �سنوًيا، غري اأنها تكون عر�سة للتغيري جراء تقلبات اأ�سعار الفائدة، ومن ثم �سيوؤثر اأي تغيري �سلبي يف اأ�سعار الفائدة 

تاأثرًيا �سلبًيا وجوهرًيا على اأعمال ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.
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عَودة2-2-92 السَّ
ت�سرتط وز�رة �لعمل على جميع �ل�سركات �لعاملة يف �ململكة �للتز�م مبتطلبات �ل�سعودة و�لتي تقت�سي بتعيني عدد معني من �ملو�طنني �ل�سعوديني مع �لحتفاظ بهم، و�جلدير 

بالذكر اأن متطلبات ال�سعودة تختلف باختالف نوع عمل ال�سركة. 

بلغت ن�سبة املوظفني ال�سعوديني يف ال�سركة كما يف 31 مار�س 2017م، 22.3٪ من اإجمايل القوى العاملة بها، ومت ت�سنيف ال�سركة يف الفئة البالتينية. ومع ذلك، ل ميكن لل�سركة 
اأن ت�سمن جناحها يل يف احلفاظ على ن�سبة ال�سعودة احلالية، ومن املحتمل اأن ينخف�س ت�سنيف ال�سركة اإلى الفئة ال�سفراء اأو احلمراء، ويف تلك احلالة �ستكون ال�سركة خا�سعة 

لعقوبات تفر�سها وزارة العمل.

وعالوة على ذلك، اتخذت وزارة العمل تدابري لتنظيم عمل املوظفني غري ال�سعوديني يف اململكة وفًقا لنظام العمل ونظام الإقامة املعمول بهما يف اململكة. ففي حال كانت لل�سركة 
عمال وافدين ل يعملون حل�ساب ال�سركة اأو ل تتطابق طبيعة عملهم مع متطلباتهم الوظيفية )كما جاء يف ت�سريح العمل( فيمكن اأن تتخذ وزارة العمل اإجراءات من �ساأنها تنظيم 
عمل �ملوظفني �لو�فدين يف �ململكة. ول ت�سمن �ل�سركة توفريها �لقوى �لعاملة �ل�سرورية �أو تعيني �لعدد �ملطلوب من �لعمالة �لو�فدة وفًقا ل�سروط ملئمة لل�سركة ودون تكبد �أي 
ا حتديات تتعلق بالحتفاظ مبوظفيها ال�سعوديني، حيث �ستنخف�س الن�سبة املئوية لل�سعودة لديها يف حال انخفا�س عدد املوظفني يف  تكاليف اإ�سافية. ميكن اأن تواجه ال�سركة اأي�سً

هذه �لفئة، مما �سيوؤثر على �أعمال �ل�سركة وتطلعاتها �مل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها �ملايل تاأثًر� �سلبًيا وجوهرًيا. 

المخاطر المتعلقة باألسهم 2-3

مخاطر السيولة والتذبذبات المحتملة في سعر السهم2-3-12
قد ل يتمكن املكتتبون من اإعادة بيع اأ�سهمهم بنف�س �سعر الكتتاب اأو ب�سعر اأعلى منه، اأو قد ل يتمكنون من بيعها على الإطالق، حيث اأن �سعر ال�سوق لأ�سهم الكتتاب بعد الطرح 
قد يتاأثر �سلبًا بعوامل تكون خارجة عن �سيطرة ال�سركة، مبا يف ذلك على �سبيل املثال، التغريات يف النتائج املرتقبة لعمليات ال�سركة وظروف ال�سوق اأو تغيريات يف الأنظمة 

احلكومية اأو البيئية اأو الأنظمة ككل. اإن هذه العوامل التي ذكرت على �سبيل املثال وغريها من العوامل �ستوؤثر �سلبًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق.

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين2-3-22
بعد النتهاء من هذا الكتتاب، �سيمتلك امل�ساهمون البائعون جمتمعني ن�سبة ل تقل عن 70٪ من راأ�س مال ال�سركة، ونتيجة لذلك �سيكون مبقدورهم التاأثري يف جميع الأمور 
و�لقر�ر�ت �لتي تتطلب مو�فقة �مل�ساهمني. ومن �ملمكن �أن يقوم �مل�ساهمون �لبائعون مبمار�سة هذه �لقدرة على �لتاأثري مما �سيكون له تاأثري كبري على �أعمال �ل�سركة وو�سعها 
املايل ونتائج عملياتها، مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوافقة وامل�سادقة على عقود وعمليات ال�سركة الهامة، والتعديالت التي قد تطراأ على راأ�س مال ال�سركة 
وبنود نظامها �لأ�سا�سي. وعلوًة على ذلك فاإن �أي تغيري يف ��سرت�تيجية و�سيا�سة �لعمل من قبل �مل�ساهمني �لبائعني جتاه �ل�سركة ميكن �أن يوؤدي �إلى نتائج غري متوقعة على ن�ساط 

ال�سركة وهو الأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر عدم توفر سوق سابق ألسهم الشركة2-3-32
ل يوجد حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه �سوق عام لتداول اأ�سهم ال�سركة، ول ميكن اإعطاء اأي تاأكيد ب�ساأن تطور �سوق نا�سط وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد هذا الكتتاب. قد ل 
يدل �سعر الكتتاب املقدم على �سعر ال�سوق لالأ�سهم بعد تاريخ هذا الكتتاب. وعالوة على ذلك، فقد يتاأثر �سعر الأ�سهم بعد تاريخ هذا الكتتاب بعدة تقلبات نتيجة لعوامل منها:

الختالف يف النتائج الت�سغيلية واأداء اأن�سطة ال�سركة. �

التطورات التنظيمية يف ال�سوق امل�ستهدف من قبل ال�سركة حيث يكون لها تاأثري على ال�سركة اأو عمالئها اأو مناف�سيها. �

التغريات يف التقديرات املالية من قبل حمللي الأوراق املالية. �

الزيادة اأو النق�سان يف عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الإدارة العليا اأو املوظفني الأ�سا�سيني. �

اأداء القت�ساد ال�سعودي والعاملي. �

التطورات املهمة يف �سيا�سات اململكة القت�سادية. �

التقلبات يف اأ�سواق الأوراق املالية العاملية واملحلية. �

التغريات يف العوامل القت�سادية والقانونية والتنظيمية )حمليا ودوليا( غري املتعلقة باأداء ال�سركة كالركود القت�سادي وفر�س عوائق على الجتار اأو عدمه وفر�س  �
العقوبات وغريها من العوامل.

كثري من العوامل املبينة اأعاله خارجة عن �سيطرة ال�سركة، واإن اأي تقلبات لأ�سعار الأ�سهم نتيجة هذه العوامل �ستوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج ال�سركة املالية وتوقعاتها والقرارات 
ال�ستثمارية  للمكتبني.

مخاطر توزيع األرباح2-3-42
يعتمد التوزيع امل�ستقبلي لالأرباح على عدة عوامل ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر الأرباح امل�ستقبلية والو�سع املايل ومتطلبات راأ�س املال واحتياطيات ال�سركة القابلة للتوزيع 
والأو�ساع القت�سادية العامة وغريها من العوامل ذات ال�سلة والتي قد يعتربها جمل�س الإدارة هامة بني احلني والآخر، والتي على اأ�سا�سها �سوف يقرر جمل�س الإدارة فيما 
اإذا كان �سريفع اأي تو�سية للجمعية العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح يف امل�ستقبل. ول تقدم ال�سركة اأي �سمان على الإطالق باأنه �ستتم املوافقة من قبل امل�ساهمني يف اجتماعات 

اجلمعية العامة على تو�سية جمل�س الإدارة بتوزيع اأي اأرباح، كما ل تقدم اأي �سمان ب�ساأن مقدار املبالغ التي �سيتم دفعها يف اأي عام حمدد.
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مخاطر طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال2-3-52
قد حتتاج ال�سركة، من وقت اإلى اآخر، اإلى زيادة راأ�س مالها بناء على متطلبات اأعمالها. وتت�سمن بع�س العوامل التي قد تتطلب زيادة ال�سركة لراأ�س مالها الآتي:

تو�سع ن�ساطات ال�سركة مبا يفوق ما تتحمله ميزانيتها �

فر�س متطلبات اإ�سافية لراأ�س املال نتيجة �سدور اأنظمة ولوائح جديدة �

ا�ستنفاذ راأ�س املال احلايل ب�سكل بليغ نتيجة وجود خ�سائر ت�سغيلية غري متوقعة �

قد ل تتمكن ال�سركة من زيادة راأ�س مالها يف الوقت الذي حتتاجه اأو بال�سكل الذي يخدم م�سلحتها اأو م�سلحة امل�ساهمني احلاليني الأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على توقعات اأعمال 
ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.

مخاطر بيع وطرح أسهم جديدة في المستقبل2-3-62
اإن بيع عدد كبري من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية عند اكتمال عملية الكتتاب، اأو احتمالية حدوث تلك املبيعات، ميكن اأن يوؤثر ب�سورة �سلبية على �سعر ال�سهم يف ال�سوق. 

و�سوف يخ�سع امل�ساهمون احلاليون الذين ميلكون ا�سهم يف امل�سدر والذين تظهر اأ�سمائهم يف هذه الن�سرة )يرجى مراجعة ال�سفحة )24( - بعد ا�ستكمال الكتتاب بنجاح - 
لفرتة حظر مدتها اثني ع�سر )12( �سهرًا �سيحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من الأ�سهم التي ميلكونها من تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املوازية، ويجوز لهم )ماعدا 
الهيئة،  انق�ساء مدة )12( �سهرًا دون احلاجة للح�سول على موافقة م�سبقة من  الأ�سهم بعد  الت�سرف يف تلك  الكبري«(  »امل�ساهم  ال�سناعي  �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار 
بالإ�سافة اإلى تلك الفرتة، يتعهد امل�ساهم الكبري بعدم الت�سرف باأ�سهمه ملدة )12( �سهرًا بعد انتهاء فرتة احلظر. وقد يوؤدي بيع اأي من امل�ساهم الكبري لعدد كبري من اأ�سهمه 

بعد انتهاء فرتة الـ )24( �سهرًا اإلى التاأثري �سلبًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق وبالتايل اإلى انخفا�س �سعرها. 

اإذا قررت ال�سركة زيادة راأ�س مالها م�ستقباٌل باإ�سدار اأ�سهم جديدة، فاإن اإ�سدار هذه الأ�سهم اجلديدة �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم يف ال�سوق، واإذا قرر امل�ساهمون 
احلاليون بيع عدد كبري من الأ�سهم بعد انتهاء فرتة الـ )24( �سهرًا، فقد يوؤدي ذلك اإلى انخفا�س قيمة هذه الأ�سهم اأي�سًا، الأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على توقعات اأعمال ال�سركة 

ونتائج عملياتها ومركزها املايل.
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لمحة عامة عن السوق .31
ت�ستند املعلومات الواردة يف هذا الق�سم »ملحة عامة عن ال�سوق« اإلى تقرير اأعده ح�سريا )�سركة فرو�ست اآند �سوليفان الدولية( ل�سالح ال�سركة. تاأ�س�ست �سركة فرو�ست اآند 

�سوليفان يف نيويورك يف عام 1961م ك�سركة متخ�س�سة يف تقدمي خدمات ال�ست�سارات ال�سرتاتيجية.

اأعطى م�ست�سار ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستخدام ا�سمه ومعلوماته وبحث ال�سوق الذي اأعده بال�سكل وال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة. ويرى م�ست�سار ال�سوق اأن املعلومات 
والبيانات الواردة يف هذه الن�سرة من م�سادر اأخرى، مبا فيها تلك املقدمة من فرو�ست اآند �سوليفان، معلومات موثوق بها. اإل اأنه مل يتم التحقق ب�سكل م�ستقل من �سحة هذه 

املعلومات والبيانات ل من قبل ال�سركة ول من قبل اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو م�ساهميها اأو م�ست�ساريها، ول يتحمل اأي منهم  م�سوؤولية عن دقة هذه املعلومات اأو اكتمالها.

مت ا�ستخال�س جميع البيانات حتى عام 2016م من تقرير م�ست�سار ال�سوق.

بيئة االقتصاد الكلي 3-1

نظرة عامة3-1-12
ل يزال اقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية، اأكرب اقت�ساد يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يعتمد ب�سكل كبري على قطاع النفط، حيث متتلك اململكة احتياطيات نفطية 

موؤكدة متثل 18٪ من احتياطيات العامل اأجمع كما اأنها من اأكرب الدول امل�سدرة للنفط وثاين اأكرب منتج للنفط يف العامل. 

وبالرغم من الزيادة يف اإنتاج النفط والرتفاع الطفيف يف اأ�سعار النفط الدولية، ما زالت الظروف القت�سادية املحلية غري مواتية لتحقيق النمو، حيث �سهد القت�ساد ال�سعودي 
منًوا بطيًئا مبعدل حقيقي بلغ 1.4٪ يف عام 2016م. هذا وانخفا�س الإيرادات النفطية اأدى اإلى تخفي�س الدعم على الطاقة واملياه والإنفاق العام الأمر الذي بدوره اأدى اإلى 

�نخفا�ص كبري يف �لن�ساط �لقت�سادي و�لإنفاق يف �لبلد.

اجلدول 6: املوؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية
2016م2015م2014م2013م2012مالو�سف

29.230.030.831.431.7ال�سكان )باملليون(

2.7602.8002.8362.4442.399الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي )مليار ريال �سعودي(

5.42.73.74.11.4منو الناجت املحلي الإجمايل الفعلي )٪(

95.52494.59493.61578.80975.569ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل )بالريال ال�سعودي(

2.93.52.72.23.5الت�سخم )الن�سبة املئوية للتغيري(
امل�سدر: �سندوق النقد الدويل، الهيئة العامة لالإح�ساء، موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

وا�ست�سراًفا للم�ستقبل ويف ظل تراجع حدة اإجراءات �سبط الأو�ساع املالية، ت�سري التوقعات اإلى اأن القت�ساد ال�سعودي �سي�سهد منًوا مبتو�سط معدل حقيقي يبلغ 2.1٪ خالل 
الفرتة بني عام 2016م وعام 2021م. ويف �سوء برامج ومبادرات التحول احلديثة، يتمتع القت�ساد ال�سعودي باإمكانية التحول اإلى اقت�ساد منتج وتناف�سي على م�ستوى العامل 
من خالل اكت�ساب اخلربة يف خمتلف القطاعات. فمن املمكن اأن يعمل ذلك التحول املدفوع بالإنتاجية وبيئة الأعمال التناف�سية على متكني اململكة من م�ساعفة ناجتها املحلي 

الإجمايل واملحافظة على هيمنتها القت�سادية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.  1

ت�سري التقديرات يف عام 2016م اإلى اأن التعدين والتحجري ل يزال القطاع الأكرب حيث اأ�سهم هذا القطاع بن�سبة 28٪ من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة، غري اأن القطاعات 
املالية والتاأمني والعقارات واخلدمات التجارية اأ�سهمت بن�سبة 17٪ واأ�سهم قطاع ال�سناعات التحويلية بواقع 16٪ من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة. ويف الوقت نف�سه، ظهر يف 

عام 2016م العديد من القطاعات من بينها قطاع جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق ف�ساًل عن الت�سييد والنقل والتخزين والت�سالت.

تحليل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 3-1-22
اعُتِمَدت روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 يف اأبريل من عام 2016م. ويتمثل الهدف الأكرب من روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 يف حتويل البالد من اقت�ساد مغلق ن�سبًيا 

قائم على الإنفاق العام وقطاع النفط اإلى اقت�ساد مفتوح ومتنوع ي�سطلع فيه القطاع اخلا�س بدور رئي�سي يف النمو القت�سادي. 

هذا ومن املتوقع زيادة الناجت املحلي الإجمايل من 2.43 تريليون ريال �سعودي تقريًبا اإلى 3.75 تريليون ريال �سعودي لتكون اململكة بذلك القت�ساد الوحيد يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا الذي يبلغ ناجته املحلي الإجمايل تريليون دولر اأمريكي ولت�سبح �سمن قائمة اأكرب 15 اقت�ساد يف العامل بحلول عام 2030م. ومن املتوقع اأن تت�ساعف 
ال�سادرات غري النفطية ثالث مرات من 16٪ يف الفرتة احلالية اإلى 50٪ من الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي. ومن حيث الأهداف املالية، يتمثل الهدف يف زيادة اإيرادات 
احلكومة غري النفطية ملا يزيد عن �ستة اأ�سعاف من 163 مليار ريال �سعودي اإلى تريليون ريال �سعودي خالل 15 عاًما. ومن املتوقع اأن يعمل هذا التحول يف القت�ساد بالقرتان 

مع ازدياد ح�سة الوظائف املخ�س�سة للمواطنني ال�سعوديني يف ظل اإجراءات »ال�سعودة« على تقليل معدل البطالة من 11.6٪ يف الفرتة احلالية اإلى 7٪ بحلول 2030م. 

الطاقة: ت�ستهدف اململكة توطني اإنتاج النفط والغاز من 40٪ يف الوقت احلايل اإلى 75٪ كما ت�ستهدف اإيجاد قطاع للطاقة املتجددة ي�سم الطاقة النووية والطاقة ال�سم�سية والغاز 
الطبيعي. تهدف روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 اإلى م�ساعفة اإنتاج الغاز املحلي بحلول عام 2030م بالإ�سافة اإلى اإن�ساء مدينة جديدة مكر�سة للطاقة. وين�سب الرتكيز 
املحلي على اإن�ساء �سبكة وطنية لتوزيع الغاز. وا�ست�سراًفا للم�ستقبل، ت�سري التوقعات اإلى اأن وجود قطاع للطاقة املتجددة �سيغطي الطلب الداخلي املتزايد، يف حني اأن قطاع النفط 

http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/moving-saudi-arabias-economy-beyond-oil 1
 امل�سدر: ماكينزي اند كومباين
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�سريكز على الت�سدير. وت�ستهدف روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030م اإنتاج 9.5 جيجا و�ط من �لطاقة �ملتجددة لتلبية جزء من �لطلب �ملحلي، و�سرتكز مبادرة �مللك �سلمان 
للطاقة املتجددة على اإنتاج اأ�سكال خمتلفة من الطاقة با�ستخدام م�سادر حملية مثل ال�سيليكا واملواد البرتوكيماوية. 

هذا وقد حددت اململكة يف اإطار برنامج التحول الوطني 2020 الأهداف والتحديات املتعلقة مب�سادر الطاقة وال�سناعة واملعادن. ويتمثل الهدف يف زيادة اإ�سهام قطاع التعدين 
يف الناجت املحلي الإجمايل من 64 مليار ريال �سعودي اإلى 97 مليار ريال �سعودي. تت�سمن اأهداف الكفاءة تقليل الدعم على املياه والكهرباء بواقع 200 مليار ريال �سعودي وزيادة 
اإنتاج الغاز اجلاف من 12 مليار اإلى 17.8 مليار قدم مكعب قيا�سي يف اليوم ف�ساًل عن زيادة طاقة تكرير النفط اإلى 3.3 مليون برميل يومًيا من 2.9 مليون برميل يومًيا وزيادة 
ح�سة توليد الكهرباء من قبل ال�سركاء الإ�سرتاتيجيني من 27٪ اإلى 100٪. كما خ�س�ست اململكة لوزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية ميزانية تبلغ 2.5 مليار ريال �سعودي 

من اأجل اإطالق مبادرات جديدة خالل اخلم�س �سنوات التالية. 

عة بقيمة م�سافة اأ�سا�سية من 432 اإلى 516 ف�ساًل عن زيادة الإنتاج ال�سناعي من الهيئة امللكية للجبيل  الت�سنيع: ي�ستهدف برنامج التحول الوطني زيادة عدد املنتجات امل�سنِّ
وينبع اإلى 309 مليون طن من 252 مليون طن بحلول عام 2020م. �ستنفق الهيئة امللكية ما يربو على 41.5 مليار ريال �سعودي حتى عام 2020م و�سرتكز على اإن�ساء بنية حتتية 

جديدة يف مدينة ينبع ال�سناعية، ومدينة اجلبيل ال�سناعية، ومدينة را�س اخلري ال�سناعية، ومدينة جازان القت�سادية. 

تحليل برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية في المملكة )إكتفاء(3-1-32
اأُطِلق برنامج تعزيز القيمة امل�سافة الإجمالية )اإكتفاء( يف اململكة يف دي�سمرب 2015م، وهو عبارة عن برنامج اإلزامي اإ�سرتاتيجي اأطلقته �سركة اأرامكو ال�سعودية لإيجاد قاعدة 
�سناعية �سعودية قادرة على خو�س م�سمار املناف�سة العاملية. ويعد هذا الربنامج يف الأ�سا�س اأهم مبادرة توطني اأطلقتها �سركة اأرامكو ال�سعودية تهدف لرفع القيمة امل�سافة 

املحلية لتحقيق توطني بن�سبة 70٪ جلميع عمليات الإنفاق على الب�سائع واخلدمات ف�ساًل عن ال�سماح بت�سدير 30٪ من منتجات قطاع الطاقة باململكة بحلول عام 2021م. 

وبالإ�سافة اإلى رفع القيمة امل�سافة املحلية، يعطي الربنامج اأولوية لالت�ساق وال�سفافية بهدف توفري فر�س مت�ساوية لأكرث من األف مورد يتعاملون مع �سركة اأرامكو ال�سعودية. 
وتتوقع �سركة اأرامكو ال�سعودية �سخ ا�ستثمارات راأ�سمالية بواقع 1.4 تريليون ريال �سعودي خالل العقد احلايل حتى عام 2026م وذلك من خالل متو�سط اإنفاق �سنوي يبلغ 140 

مليار ريال �سعودي.

اجلدول 7: الربنامج الراأ�سمايل الأرامكو ال�سعودية املتوقع خلل الفرتة بني 2017م و 2026م 
كن�سبة مئوية من اال�ستثمارات الراأ�سمالية

56٪احلفر

35٪املرافق ال�سطحية

9٪املوارد غري التقليدية
امل�سدر: برنامج تعزيز القيمة امل�سافة الإجمالية يف اململكة )اإكتفاء(

ت�سري التوقعات اإلى اإنفاق �سركة اأرامكو ال�سعودية 439 مليار ريال �سعودي على عمليات احلفر وخدمات الآبار وذلك خالل الفرتة بني عامي 2017م و2026م ومن املتوقع اأن ي�سل 
الإنفاق على مواد احلفر اإلى 248 مليار ريال �سعودي تقريًبا حتى عام 2026م، يف حني اأنه من املتوقع اأن ي�سل الإنفاق على عمليات احلفر اإلى 197 مليار ريال �سعودي وعلى 

خدمات �سيانة الآبار وتن�سيطها اإلى 242 مليار ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها. 

هذا وت�سري التقديرات اإلى اأن امل�سروفات املخطط اإنفاقها على املواد امل�ستخدمة يف املرافق ال�سطحية يف الفرتة بني عامي 2017م و2026م �ست�سل اإلى 571 مليار ريال �سعودي. 
اإلى 151 مليار ريال �سعودي تقريًبا خالل الفرتة بني عامي 2017م و2021م. و�ست�سمل �سراء  اأن ت�سل قيمة النفقات الراأ�سمالية على �سيانة املرافق ال�سطحية  ومن املتوقع 
650.000 طن من الفولذ الهيكلي و19 مليون وحدة من و�سالت الفولذ الكربوين وال�سمامات بالإ�سافة اإلى 90.000 وحدة �سمام حتكم و1.000 وحدة من اخلزانات، ف�ساًل 
عن 23 مليون طن من الأنابيب امل�سنوعة من الفولذ الكربوين، و6 ماليني وحدة من ال�سمامات امل�سنوعة من الفولذ املقاوم لل�سداأ و137.000 طن من الأنابيب امل�سنوعة 

من الفولذ املقاوم لل�سداأ.

اجلدول 8: الربنامج الراأ�سمايل الأرامكو ال�سعودية حول املرافق ال�سطحية خلل الفرتة بني 2017م و 2026م ، باملليار ريال �سعودي
النفقات الراأ�سمالية )مليار ريال �سعودي(املنتجات

151املحافظة على القدرات

95مرافق الغاز

94امل�سايف و البرتوكيماويات

81البنية التحتية

40خطوط �لأنابيب

37مرافق النفط

8الطاقة

4املواد املتجددة

61اأخرى

571الإجمايل
امل�سدر: برنامج تعزيز القيمة امل�سافة الإجمالية يف اململكة )اإكتفاء(
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نظرة عامة على قطاع التصنيع 3-2
اأربعة قطاعات من �سناعة  تزاول ال�سركة اأعمالها يف قطاع �سناعة ت�سكيل احلديد وال�سلب بالإ�سافة اإلى �سناعة العديد من املنتجات. وتعمل ال�سركة ب�سكل رئي�سي �سمن 

ع وخزانات م�سنعة باملوقع و�سيانتها. نَّ املنتجات وهي املن�سات ومعدات املعاجلة والفولذ املُ�سَ

قطاع التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي 3-2-12
ُقدر �سوق الت�سنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بنحو 28.842 مليار ريال �سعودي يف عام 2016م، حيث اأنه �سهد منًوا ثابًتا خالل الفرتة بني عامي 2012م-2016م مبعدل 

منو �سنوي مركب و�سل اإلى 6.2٪ تقريًبا ف�ساًل عن وجود منو كبري يف منتجات مثل الفولذ الهيكلي املُ�سنع واملن�سات و�سمامات ال�سغط. 

اجلدول 9: تطور حجم قطاع الت�سنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، مليار ريال �سعودي
2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليالعام

22.725.027.528.328.8قطاع الت�سنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

ت�سري التوقعات اإلى منو اإيرادات �سوق الت�سنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 5.2٪ خالل الفرتة من 2017م حتى 2022م، حيث ي�سكل �سوق 
الت�سنيع يف اململكة العربية ال�سعودية 51.2٪ من اإجمايل �سوق الت�سنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. ومن املتوقع اأن يكون �سوق الت�سنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
مدفوعا بال�ستثمارات يف قطاعات التكرير والبرتوكيماويات واملعاجلة )وذلك بف�سل تركز جهود املنطقة على زيادة �سادرات منتجات النفط والغاز ذات القيمة امل�سافة ولي�س 
فقط املنتجات اخلام( بالإ�سافة اإلى �سخ ا�ستثمارات يف تطوير احلقول الربية. وبالإ�سافة اإلى الطلب من امل�ساريع اجلديدة، من املتوقع اأن يزيد الطلب على ا�ستبدال املنتجات 
امل�سنعة من امل�ساريع القائمة على مدى الفرتة القادمة. وقد مت اإن�ساء معظم م�سانع التكريرومواقع الآبار التي تعمل يف الفرتة احلالية يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي منذ 
ا كبرية من خالل امل�ساريع املخططة تبلغ  عقود م�ست ولذلك فاإنها تتطلب اإلى م�ستوى اأعلى من ال�سيانة. وبالرغم من انخفا�س اأ�سعار النفط، اإلاأن املنطقة ل تزال توفر فر�سً

قيمتها 7.5 تريليون ريال �سعودي التي تت�سمن م�ساريع النفط والغاز والبرتوكيماويات والطاقة والبنية التحتية وغريها من امل�ساريع.

المحفزات األساسية للطلب:3-2-22
وجود قطاعات �ل�ستخد�م �لنهائي �لرئي�سية )�لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات و�لطاقة، وما �إلى ذلك( للت�سنيع على م�سار �لنمو يف دول �خلليج؛ �

مبادر�ت �حلكومات يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �لر�مية �إلى �لتنويع غري �لنفطي للقت�ساد �حليوي مما يزيد من نطاق �لقطاعات غري �لنفطية و�لغازية مثل  �
�لبنى �لتحتية و�ملو�د �لبرتوكيماوية و�لقطاع �ل�سناعي وما �إلى ذلك؛

اإ�سهام روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 وخطة �لتحول �لوطني وبرنامج تعزيز �لقيمة �مل�سافة �لإجمالية يف �ململكة يف منو �لبلد؛ �

�آفاق �لنمو �لقت�سادي �ملرنة يف منطقة جمل�ص �لتعاون �خلليجي و�لنمو �حلقيقي للقطاع غري �لنفطي �لذي من �ملُتوقع زيادته؛ �

بر�مج �لتوطني �لتي �ست�ساعد جهات �لت�سنيع �ملحلية؛ �

تزايد ومنو عدد ال�سكان والتح�سر الذي من املتوقع اأن يزيد من الطلب على اخلدمات. �

سوق المنصات 3-3

نظرة عامة على المنتج3-3-12
يف�سل امل�ستخدمون النهائيون يف دول جمل�س التعاون اخلليجي املن�سات ب�سكل متزايد عندما يتعلق الأمر مبختلف قطاعات ال�ستخدام النهائي مثل النفط والغاز والبرتوكيماويات 
وحمطات الطاقة واملحطات الكيميائية وما اإلى ذلك، وذلك بف�سل احلاجة اإلى حت�سني الأطر الزمنية للم�ساريع وت�سحني كفاءتها من حيث التكلفة وتقليل اأوقات التعطل الناجتة 

عن م�سكالت التو�سيل. 

نظرة عامة على قطاع المنصات في دول مجلس التعاون الخليجي3-3-1-12
الفرتة بني عامي  يبلغ 7.3٪ يف  �سنوي مركب  اإلى ذلك منًوا مبعدل منو  وما  ال�سخ  القيا�س ومن�سات  التعاون اخلليجي مثل من�سات  املن�سات يف دول جمل�س  �سوق  �سهدت 
2012م-2016م. ت�سم اململكة العربية ال�سعودية اأكرب �سوق للمن�سات يف عام 2016م يقدر حجمها مببلغ 2.538 مليار ريال �سعودي )55٪ من احل�سة ال�سوقية( حيث �سهد منًوا 
مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 7.8٪ )من حيث الإيرادات( يف الفرتة بني عامي 2012م و2016م. هذا وتقدر حجم �سوق ت�سنيع املن�سات يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي 
بقيمة 2.064 مليار ريال �سعودي تقريًبا حيث حقق معدل منو �سنوي مركب اأقل مقارنة يف �سوق اململكة العربية ال�سعودية يبلغ 6.7٪ يف الفرتة بني عامي 2012م و2016م. 
يف�سل مقاولو الإن�ساءات وامل�سرتيات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي املن�سات حيث يركزون على التنفيذ الفعال للم�ساريع واكت�ساب الأف�سلية بني �سرائح امل�ستخدمني النهائيني.

اجلدول 10: تطور حجم قطاع املن�سات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، مليار ريال �سعودي
2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليالعام

3.53.94.34.44.6قطاع املن�سات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق
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اجلدول 11: حتليل اال�ستخدام ح�سب قطاع اال�ستخدام النهائي
القطاع ال�سناعيالطاقة ووقود الديزلالبرتوكيماوياتالنفط والغازامل�سايفالعام

12٪16٪22٪23٪27٪2016م

امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

الطلب المتوقع3-3-1-22
من املتوقع اأن ي�سهد �سوق �سناعة املن�سات يف اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة منًوا بن�سبة ترتاوح بني 40٪ اإلى 50٪ على مدى ال�سنوات الع�سر املقبلة، وذلك 
بجانب منو قوي ين�ساأ من قطاع النفط والغاز الربي وقطاع ال�ستخدام النهائي للم�سايف. ومن املتوقع اأن ينمو �سوق املن�سات مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 5.7٪ )من حيث 
الإيرادات( خالل الفرتة من 2017م اإلى 2022م، حيث ُيتوقع اأن تنمو �سناعة املن�سات يف اململكة العربية ال�سعودية من 55.6٪ اإلى 56.8٪ من اإجمايل �سوق املن�سات يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي خالل الفرتة بني عامي 2017م و2022م.

التقليدية وذلك يف  الغاز بدياًل عن الطرق  التعاون اخلليجي نحو املن�سات البرتولية ملعاجلة البرتول و  النهائيني الرئي�سيني يف دول جمل�س  هناك اجتاه لتحول امل�ستخدمني 
ظل احتالل �سركة اأرامكو ملوقع الريادة يف هذا املجال. ت�سطلع اأرامكو ال�سعودية بتنفيذ من�سات برتولية املعاجلة لالآبار احلالية وامل�ستقبلية. وقد اأجنزت ال�سركة ال�سعودية 
للبرتوكيماويات )SADAF( حوايل 40٪ من عملية بناء جممع البرتوكيماويات يف اجلبيل يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل ا�ستخدام املن�سات املعاجلة. وثمة م�ساريع 
مماثلة -يتم تنفيذها من جانب مقاويل �لهند�سة و�مل�سرتيات و�لإن�ساء - يف طريقها نحو �لنمذجة بغية حتقيق �ل�سرعة يف تنفيذ �مل�سروع و�لإنتاجية، وذلك بناًء على �إ�سر�ر 

العمالء النهائيني.

محفزات الطلب3-3-22
من املتوقع اأن ي�سل الإنفاق املخطط له من جانب اأرامكو ال�سعودية خالل الفرتة بني عامي 2017م و2026م على مواد املرافق ال�سطحية اإلى 571 مليار ريال �سعودي.  �

ومن املتوقع اأن ي�سل الإنفاق الراأ�سمايل )امل�سروفات الت�سغيلية( على �سيانة املرافق ال�سطحية اإلى 151 مليار ريال �سعودي تقريًبا خالل الفرتة بني عامي 2017م 
و2021م؛ 

من املتوقع اأن حتفز ال�ستثمارات يف قطاع البرتوكيماويات الطلب على من�سات احلقن الكيماوي. ول تزال املنطقة ت�سخ ا�ستثمارات كبرية يف ت�سغيل املحطات  �
اجلديدة، ف�ساًل عن املكا�سب الناجتة عن زيادة كفاءة املحطات القائمة، حيث يبحث املنتجون يف دول جمل�س التعاون اخلليجي عن م�سادر جديدة وغري تقليدية 

من �ملو�د �لأولية لدفع �لإنتاج �لكيميائي؛

من املتوقع اأن يحقق قطاع الطاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 187.5 مليار ريال �سعودي من ال�ستثمارات يف جمال القدرة على توليد الطاقة اجلديدة. ومن  �
هنا �ست�سيف دول جمل�س التعاون اخلليجي 76.8 جيجا و�ط من �لقدرة يف جمال توليد �لطاقة خلل �لفرتة بني عامي 2016م و2020م؛

الأن�سطة ال�سناعية املتنامية الطلب، حيث اأ�سبحت من�سات احلقن الكيماوي جزًءا ل يتجزاأ من القطاعات التجارية وال�سناعية املتعددة. �

البيئة التنافسية3-3-32
اجلدول 12:�قطاع�املن�شات:�امل�شهد�التناف�شي�-�طرح�املنتجات�والقدرات�)2016م(

املوقعال�سركة
من�سات القيا�سية يف 
قطاعي النفط والغاز

من�سات 
القيا�س

من�سات حتميل 
ال�ساحنات وتفريغها

من�سات 
ت�سريف الدفع

من�سات احلقن 
الكيميائية

üüüüüال�سعودية�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية

üüالإماراتبيرتونا�س

üüال�سعوديةال�سويدي

üüال�سعودية�سركة ايه اي ا�س العربية املحدودة

üüالإماراتفورت�سن اإجنينريينج

üüال�سعودية�سركة ماريتامي اند�سرتيال �سريفي�سز العربية املحدودة

üüال�سعودية�سركة بلفال

üال�سعوديةبرو�سريف

»ODS« هولندااأو دي اإ�سü

»OGSL « اململكة املتحدة�سركة اأو جي اإ�س اإلü

üüالإمارات�سركة اأولدريل

üالإمارات�سركة اإمير�سون

»FMC« الرنويج�سركة اإف اإم �سيü

امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق
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معدات المعالجة 3-4

نظرة عامة على المنتج3-4-12
�سوق معدات املعاجلة الذي يتاألف من �سمامات  ال�سغط، واملُباِدلت احلرارية، وو�سالت الأنابيب، واخلزانات امل�سنعة بالور�سة تعد من �سل�سلة الأكرث قيمية يف قطاع الت�سنيع. 
وحتتاج هذه املنتجات اإلى قدر اأكرب من الكفاءة التقنية يف الت�سنيع عند مقارنتها بت�سنيع منتجات الفولذ الهيكلي القيا�سية الأخرى. يتم التقيد ال�سارم باللوائح واملعايري 
املتعلقة بت�سنيع هذه املنتجات حيث اإن عمليات الفح�س واملعاينة ال�سارمة تتم ب�سورة اإلزامية ول تقت�سر على مقت�سيات الظروف. كما اأن معدات املعاجلة خم�س�سة ب�سكل 

كبري للوفاء مبتطلبات العمالء املحددة، حيث اإن غالبية موردي املعدات واملقاولني متخ�س�سني يف تلبية متطلبات قطاعات النفط والغاز وتوليد الطاقة.

نظرة عامة على صناعة معدات المعالجة في دول مجلس التعاون الخليجي3-4-1-12
والطاقة  والبرتوكيماويات  والغاز  )النفط  الرئي�سيني  النهائيني  امل�ستخدمني  قطاعات  يف  املتزايدة  وال�ستثمارات  املتنامي  بالقت�ساد  املقرتن  الطاقة  على  القوي  الطلب  اأدى 

وغريها( يف دول جمل�س التعاون اخلليجي اإلى منو �سوق ت�سنيع معدات املعاجلة مبعدل منو �سنوي مركب 5.2٪ خالل الفرتة من 2012م اإلى 2016م. 

جتدر الإ�سارة اإلى اأن اململكة العربية ال�سعودية هي اأكرب �سوق لت�سنيع معدات املعاجلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بقيمة تبلغ 6.570 مليار ريال �سعودي تقريًبا )بح�سة 
تبلغ ن�سبتها 58٪ تقريًبا(، مبا ميثل غالبية ا�ستثمارات امل�ساريع يف قطاعات ال�ستخدام النهائي الرئي�سية ملعدات املعاجلة، يف حني بلغ باقي اإيرادات �سوق دول جمل�س التعاون 
اخلليجي حوايل 4.784 مليار دولر يف عام 2016م. هذا ومن �ساأن الإنتاج امل�ستمر للنفط اخلام اأن يوؤدي اإلى زيادة الطلب على �سمامات  ال�سغط مثل اأجهزة الف�سل واأجهزة 
التنظيف واأجهزة التجفيف وغريها. كما اأن هناك تركيًزا متجدًدا على حت�سني البنية التحتية للتكرير داخل دول جمل�س التعاون اخلليجي، الأمر الذي �سيوؤدي اإلى زيادة القيمة 
ا اأن يرتاجع اعتماد دول جمل�س التعاون اخلليجي على الوقود امل�ستورد مبجرد زيادة قدرات  امل�سافة مع ارتفاع هوام�س الربح بدًل من ت�سدير النفط اخلام. ومن املتوقع اأي�سً

التكرير. وهذا العتماد من �ساأنه اأن يزيد من احلاجة اإلى اخلزانات و�سمامات ال�سغط وما اإلى ذلك، على املدى الق�سري واملتو�سط.

اجلدول 13: تطور حجم قطاع ت�سنيع معدات املعاجلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، باملليار ريال �سعودي
2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليالعام

9.310.111.111.311.4ت�سنيع معدات املعاجلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

حتليل ال�ستخدام ح�سب قطاع ال�ستخدام النهائي

القطاع ال�سناعيالطاقة ووقود الديزلالنفط والغازالبرتوكيماوياتامل�سايفالعام

7٪21٪14٪27٪31٪2016م
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

اجلدول 14: �سوق ت�سنيع معدات املعاجلة للمنتجات املحددة )2016م(، باملليار ريال �سعودي
حجم ال�سوقاملنتجات

6.039�سمامات  ال�سغط

2.568املُباِدلت احلرارية

2.422و�سالت الأنابيب

0.325اخلزانات امل�سنعة بالور�س

11.354الإجمايل
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

الطلب المتوقع 3-4-1-22
ت�سري التوقعات اإلى اأن �سوق ت�سنيع معدات املعاجلة باململكة �ست�سهد منًوا يف الإيرادات هو الأ�سرع وترية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ ٪4.6 

خالل الفرتة من 2017م اإلى 2022م، ومن املتوقع اأن ت�سهد �سوق دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى منًوا مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 3.6٪ خالل الفرتة ذاتها.

اأكرب  الكويتية  الوطنية  البرتول  و�سركة  )بابكو(،  البحرين  نفط  و�سركة  العمانية،  والغاز  النفط  ووزارة  موبيل،  واإك�سون  للبرتول،  وقطر  اأوبكو،  واأدما  ال�سعودية،  اأرامكو  تعد 
امل�ستثمرين يف قطاع النفط والغاز يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. هذا ومن �ساأن زيادة الطلب على البوليمرات يف اململكة دفع الطلب على الأبراج، واملفاعالت، وال�سمامات  
وما اإلى ذلك. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن قطاع م�سايف النفط والغاز يحتفظ بح�سة كبرية يف ال�ستثمارات ال�سناعية الرتاكمية بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف الفرتة بني 2017م 
و2022م، مع احتمال زيادة اجلهود املبذولة يف جمال اإنتاج وا�ستك�ساف النفط والغاز بدول جمل�س التعاون اخلليجي اإ�سافًة اإلى زيادة الرتكيز على فر�س العمليات النهائية ذات 

القيمة امل�سافة. ومن املتوقع اأن ي�سهم ذلك يف زيادة الطلب على �سمامات ال�سغط.

محفزات الطلب 3-4-22
من املتوقع اأن ت�سهد دول جمل�س التعاون اخلليجي منًوا قوًيا يف �سوق معدات املعاجلة نظًرا للطلب املتزايد من القطاع الكيميائي وقطاعات نظم التدفئة والتهوية  �

وتكييف �لهو�ء و�لتربيد؛
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وت�سري التقديرات اإلى و�سول اإنفاق �سركة اأرامكو ال�سعودية املخطط له للفرتة ما بني 2017م و2026م على املرافق ال�سطحية اإلى 571 مليار ريال �سعودي، ومن  �
�ملتوقع �أن ي�سهم ذلك يف حتفيز �لطلب على معد�ت �ملعاجلة. ومن �ملتوقع �أن يكون �لطلب مدفوًعا بالنفقات �لت�سغيلية على �سيانة �ملر�فق �ل�سطحية؛

تلقى �سوق معدات املعاجلة دعًما بف�سل ال�ستثمارات التي ت�سخها احلكومة والقطاع اخلا�س يف جمال تكنولوجيا النفط والغاز، والبرتوكيماويات، واإمدادات املياه  �
و�لكهرباء، و�أنظمة �لت�سريف �إلى جانب قطاع �لإن�ساء؛

ومن املتوقع اأن ت�سهد ال�سناعات الكيميائية منًوا مبعدل 6٪ يف الفرتة بني 2017م و2020م، ب�سبب زيادة امل�ساريع الكيميائية يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي.  �
وينعك�ص هذ� بدوره على فر�ص �سوق �سمامات  �ل�سغط و�ملبادلت �حلر�رية؛

ت�ستفيد �سوق املبادلت احلرارية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي من الطلب على ال�ستخدامات البديلة، مدعومة بنمو عمليات الت�سنيع والتو�سع احل�سري ال�سريعة. �

البيئة التنافسية3-4-32
يندر بال�سوق وجود جهات فاعلة باإمكانات خمتلفة فيما يتعلق بتوفري معدات املعاجلة لقطاع النفط والغاز. تقدم ال�سركة جمموعة كبرية من املنتجات )�سمامات  ال�سغط، 

واملبادلت احلرارية، وال�سخانات، والأبراج، واأنظمة الأنابيب، وما اإلى ذلك(. 

اجلدول 15: ت�سنيع معدات املعاجلة: القدرة املركبة )2016م(
الطاقة�ال�شتيعابية�ال�شهرية�)باملليون�طن(�سركات الت�سنيع

3000�سركة بلفال

1800�سركة الزامل لل�سناعات الثقيلة

1200�سركة العليان دي�سكون

1200�سركة ماريتامي اند�سرتيال

1200�سركة الزامل ملعدات املعاجلة املحدودة

800ال�سركة

800�سركة اخلليج الهند�سية

300�سركة اإمناء لت�سنيع احلديد
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

قطاع الفوالذ الهيكلي المصنع 3-5

نظرة عامة على المنتج3-5-12
�أدت �لزيادة يف �لن�ساط �ل�سناعي بدول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �إلى منو �لطلب على �لفولذ �لهيكلي �مل�سنع بدول جمل�ص �لتعاون �خلليجي خلل �لفرتة بني عامي 2012م 
و2016م. ويتباين ا�ستخدام الفولذ الهيكلي امل�سنع يف قطاع الإن�ساء ال�سناعي، والإن�ساء التجاري واإن�ساء البنية التحتية، لكن ي�ستاأثر الإن�ساء ال�سناعي بغالبية ال�ستخدامات.

نظرة عامة على قطاع الفوالذ الهيكلي المصنع3-5-1-12
تعد اململكة العربية ال�سعودية اأكرب �سوق للفولذ الهيكلي امل�سنع مبنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي )بح�سة �سوقية تبلغ 44٪(، تقدر بقيمة 3.835 مليار ريال �سعودي من 
حيث الإيرادات خالل عام 2016م، حيث ارتفع معدل النمو ال�سنوي املركب بحوايل 7.4٪ )فيما يتعلق بالإيرادات( خالل الفرتة بني عامي 2012م و2016م. و�سهد �لن�ساط 
ال�سناعي باململكة تطّوًرا مطرًدا على مدار الأعوام ال�سابقة بف�سل توا�سل اجلهود التي تبذلها احلكومة فيما يتعلق بتقدمي برامج البنية التحتية والربامج التحفيزية ال�سرورية، 
اإلى جانب املجمعات ال�سناعية، وما اإلى ذلك. ويكرث ا�ستخدام الفولذ الهيكلي يف القطاع ال�سناعي )م�سانع الفولذ، ومعامل التكرير، الخ.( مقارنًة با�ستخدام اخلر�سانة. 
ل تزال اخلر�سانة مادة البناء الأ�سا�سية يف املجال التجاري وجمال البنى التحتية ب�سبب الرتدد يف تغيري ال�سورة النمطية املتداولة. ي�ستخدم الفولذ الهيكلي ب�سكل رئي�سي يف 

حالة اختيار م�ساريع البناء ال�ساهقة املنتقاة.

اجلدول 16: تطورحجم قطاع الفوالذ الهيكلي امل�سنع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، باملليار ريال �سعودي
2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليال�سنة

6.67.58.38.58.7حجم قطاع الفولذ الهيكلي امل�سنع
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

اجلدول 17: حجم قطاع الفوالذ الهيكلي امل�سنع ح�سب �سريحة امل�ستخدم النهائي )2016م(، )بالن�سبة املئوية(
اأخرىالطاقة ووقود الديزلالبرتوكيماوياتامل�سايفالقطاع ال�سناعيالنفط والغازالعام

1٪12٪10٪15٪16٪46٪2016م
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق
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الطلب المتوقع3-5-1-22
من املتوقع اأن ينمو طلب دول جمل�س التعاون اخلليجي على الفولذ الهيكلي امل�سنع مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ حوايل 6.0٪ خالل الفرتة من 2017م اإلى 2022م، على خلفية 

انخفا�س �سخ ا�ستثمارات �سخمة يف قطاعات مثل النفط والغاز، والطاقة، وال�سناعة.

محفزات الطلب3-5-22
يزداد الطلب على منتجات الفولذ الهيكلي امل�سنع، وي�ستعد هذا القطاع للمناف�سة مع نظرائه الدوليني، حيث اإن الإنفاق الكبري على م�ساريع البنية التحتية والأجواء  �

�لإيجابية يف �ملنطقة من �ساأنها �أن تدفع �لنمو يف �لقطاعات �لأ�سا�سية؛

من املتوقع اأن ي�سهد ا�ستخدام الفولذ مبنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي منًوا على املدى الق�سري واملتو�سط، وذلك بف�سل �سخ ا�ستثمارات كبرية يف قطاع النفط  �
و�لغاز، وم�سانع �لبرتوكيماويات، وحمطات توليد �لكهرباء، وم�ساريع حتلية �ملياه؛

اأن ت�سهد الطاقة الإنتاجية النفطية منًوا كبرًيا خالل ال�سنوات الع�سر القادمة. و�سوف يوؤدي ا�ستنزاف حقول النفط القائمة وال�ستك�سافات  � اأنه من املتوقع  كما 
�جلديدة �إلى خلق طلب كبري على �لفولذ �لهيكلي؛

اأدى النمو ال�سكاين يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي اإلى اهتمام احلكومة بعملية التنويع يف قطاع الت�سييد/ البنية التحتية، وذلك من جملة قطاعات اأخرى. �

البيئة التنافسية 3-5-32
يتمّيز ال�سوق بقلة اجلهات الفاعلة وتعد ال�سركة اإحدى ال�سركات الرائدة يف هذا القطاع. وتعد جمموعة منتجات الفولذ الهيكلي من الأمور املب�سرة باخلري ل�سركة جي. اإ�س. 

دبليو، من خالل معدات املعاجلة واملن�سات، حيث ميكن لل�سركة اأن تقدم حاًل كاماًل للعمالء النهائيني.

اجلدول 18: قطاع الفوالذ الهيكلي امل�سنع: القدرة املركبة )2016م(
الطاقة�ال�شتيعابية�ال�شهرية�)باملليون�طن(�سركات الت�سنيع

7.000ال�سركة العربية الدولية لالإن�ساءات احلديدية

6.000�سركة الزامل للحديد املحدودة

6.000�سركة احلدادة

5.000ال�سركة

3.000�سركة م�سنع اأنظمة بناء الدولية

1.500عبد اهلل اآل خليفة

700جمموعة �سركات البطني
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

الخزانات المصنعة في الموقع وصيانتها 3-6

نظرة عامة على المنتج3-6-12
يهيمن مقدمو خدمات تخزين النفط والغاز على النفط اخلام، �سواًء غري املكرر اأو املكرر، وي�سمل ذلك املازوت، والبنزين، ووقود الطائرات، والنفتا، ووقود الديزل، والكريو�سني، 

و�لغاز �لطبيعي �مل�سال، وغاز �لبرتول �مل�سال و�ملياه؛ وهذ� هو �لد�فع �لرئي�سي ور�ء �إن�ساء موقع ي�سم خز�نات.

نظرة عامة على قطاع الخزانات المصنعة بالموقع وصيانتها3-6-1-12
يتم ال�سعي نحو توفري قدرات اإنتاجية اإ�سافية كبرية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي لتعزيز تخزين النفط اخلام لت�سبح تلك الدول مركًزا جتارًيا عاملًيا لتعزيز �سوق التخزين يف 
ا الحتياجات من اخلزانات. وت�سري التقديرات اإلى اأن �سوق اخلزانات امل�سنعة باملوقع و�سيانتها  اخلزانات. كما اأن واردات النفط املكرر لتلبية الطلب على الطاقة �ستحدد اأي�سً

بدول جمل�س التعاون اخلليجي تبلغ 4.138 مليار ريال �سعودي، حيث ارتفعت مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 5.5٪ خالل ال�سنوات الأربع املا�سية.

ومن املتوقع زيادة اإيرادات ال�سوق فيما يتعلق بعمليات ال�سيانة، حيث تتطلب املعدات/ وامل�سانع القدمية عمليات �سيانة اأكرب واأ�سرع، يف حني امل�سانع اجلديدة تزداد تعقيًدا، 
مما يدفع �ل�سركات للتحويل �إلى تبني �أ�ساليب مبتكرة. ومن �ملتوقع �أن ت�سبح خدمات �سيانة �ملعد�ت و�مل�سانع ذ�ت �أهمية متز�يدة. فعلى �سبيل �ملثال، �ستكون �مل�سايف �لتي يتم 

�سيانتها ب�سكل جيد قادرة على �إنتاج �لوقود ب�سكل �أكرث كفاءة، مما يزيد من �لإنتاجية لتلبية �لطلب �ملتز�يد. 

اإيثيلني، والبويل  التعاون اخلليجي ب�سبب القدرات الإنتاجية الإ�سافية املخطط لها لعدد من املنتجات البرتوكيماوية مثل البويل  ي�سهد �سوق اخلزانات ارتفاًعا بدول جمل�س 
بروبيلني، وما اإلى ذلك ل�سيما يف اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة. ت�ستثمر دول جمل�س التعاون اخلليجي يف حمطات التخزين لتلبية الطلب العاملي املتزايد 
اإنتاج النفط اخلام. وتعترب اململكة العربية ال�سعودية ال�سوق الأكرث جاذبية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي )بح�سة تبلغ 45٪( حيث حتقق اأعلى  على الطاقة نتيجة زيادة 

�إير�د�ت ممكنة نظر� للقاعدة �لكبرية �ملثبتة من �ملعد�ت و�ل�ستثمار�ت �ملقّررة.
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ا ب�سكل كبري يف �سوق اخلزانات امل�سنعة باملوقع و�سيانتها، حيث متتلك واحدة من اأكرب ثالث حمطات تخزين يف العامل بالفجرية. وميكن  ت�سهم الإمارات العربية املتحدة اأي�سً
و�سف فل�سفة ال�سيانة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة باأنها متيل اإلى الطبيعة التعاقدية اأكرث من ميلها اإلى الطبيعة املعامالتية. وتختلف التفاقات التعاقدية من مهام 

ال�سيانة املحدودة النموذجية ق�سرية الأجل اإلى اتفاقيات ال�سيانة طويلة الأجل الكاملة.

اجلدول 19: تطورحجم قطاع اخلزانات امل�سنعة باملوقع و�سيانتها بدول جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م و2016م، باملليار ريال �سعودي
2016م فعلي2015م فعلي2014م فعلي2013م فعلي2012م فعليالعام

3.33.63.94.14.1حجم قطاع اخلزانات امل�سنعة باملوقع و�سيانتها
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

حتليل ال�ستخدام ح�سب قطاع ال�ستخدام النهائي

اجلدول 20:حجم قطاع اخلزانات امل�سنعة باملوقع و�سيانتها ح�سب قطاع اال�ستخدام النهائي )2016م(، بالن�سبة املئوية
النفط والغازالقطاع ال�سناعيالبرتوكيماوياتالطاقة ووقود الديزلامل�سايفالعام

11٪12٪14٪16٪47٪2016م
امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق

الطلب المتوقع3-6-1-22
اإلى جانب زيادة املنتجات ذات املوا�سفات  اإلى زيادة الختالل اجلغرايف بني تكرير الإنتاج وال�ستهالك،  تعزى عمليات التطوير التي ت�سهم يف زيادة الطلب على اخلزانات 
�ملختلفة للمتثال للو�ئح، مما يوؤدي �إلى زيادة �حلاجة �إلى عمليات تخزين منف�سلة وت�سافر �لقدر�ت، وزيادة ن�ساط جتار �لتجزئة و�ملوزعني �مل�ستقلني و�لأ�سو�ق �ل�سخمة، وكذ� 

تاأثري جتارة النفط، والتخزين املرّحل والمتثال للتزامات املخزون الإلزامي.

محفزات الطلب3-6-22
من �ملتوقع �أن توؤدي �لنفقات �لت�سغيلية �ملخ�س�سة للحفاظ على �أ�سول �لنفط و�لغاز �إلى زيادة �لطلب على خدمات �خلز�نات �مل�سنعة باملوقع و�سيانتها؛ �

يوؤدي �إن�ساء حمطات جديدة �إلى تعزيز حلول �ل�سيانة �ملتكاملة من خلل دورة حياة �مل�سنع؛ �

يتعنّي اأن تلتزم امل�سايف مبعايري الت�سغيل الأكرث �سرامة ب�سبب زيادة الهتمام باحلد من اآثار انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري. ومن املتوقع اأن يزداد تاأثري  �
�للو�ئح �لبيئية على �ملدى �لطويل مع �رتفاع م�ستويات �لتلوث �لعاملية، ووجود حاجة �أكرب لل�سيانة؛

الإنتاجية، وخف�س تكاليف الإحالل وال�ستبدال،  � اإ�سرتاتيجية لتح�سني  الروتينية باعتبارها  التمويل على نحو متزايد خدمات ال�سيانة والفح�س  تبنت قطاعات 
و�كت�ساب ميزة تناف�سية �إلى جانب تعزيز �لربحية؛

من املتوقع اأن تنفق اأرامكو ال�سعودية 439 مليار ريال �سعودي على عمليات �حلفر و�سيانة �لآبار، مما �سيوؤدي �إلى وجود طلب كبري على �إن�ساء مو�قع �حلفر و�لآبار  �
و�سيانتها. 

البيئة التنافسية3-6-32
يتم تلبية الطلب اخلليجي على اخلزانات  امل�سنعة باملوقع يف الغالب من خالل امل�سنعني املحليني، حيث اكت�سب امل�سنعون املحليون ل�سمامات  ال�سغط وغريها من معدات 
املعاجلة الأخرى القدرة على ت�سنيع اخلزانات . ول تتمتع ال�سركات الأخرى بالقدرة الت�سنيعية الكاملة )فهي تعتمد يف الغالب على ال�ستثمارات اجلديدة فيما يتعلق مبعدات 
املعاجلة، وغريها من املنتجات امل�سنعة الأخرى(، بيد اأنه وحيث اإن ال�سركة توفر جمموعة كبرية من املنتجات لتلبية متطلبات امل�ساريع اجلديدة والقائمة اإلى جانب �سيانة 

معدات حقول النفط، فاإنها يف و�سع جيد ميكنها من النمو ب�سكل كبري.

اجلدول 21: اخلزانات امل�سنعة باملوقع و�سيانتها: القدرة املركبة )2016م(
الطاقة�ال�شتيعابية�ال�شهرية�)باملليون�طن(�سركات الت�سنيع

3500�سركة �سي بي اأي العربية املحدودة ل�سناعة اخلزانات

1500�سركة ينبع للحديد

1500�سركة احلدادة

1200ال�سركة

1200�سركة مت�سكو لل�سناعات احلديدية الثقيلة املحدودة

800�سركة اخل�سري

800�سركة العليان دي�سكون

امل�سدر: م�ست�سار ال�سوق
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الشركة.41

نبذة عن الشركة وملكيتها 4-1
وعنوان  1993/10/24م(  )املوافق  1414/05/08هـ  وتاريخ   2055003300 رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  م�ساهمة  �سركة  هي  احلديدية  لالأعمال  اخلليج  م�سنع  �سركة 
مليون  ع�سرين  اإلى  مق�سم  �سعودي  ريال  مليون )200.000.000(  مائتي  ال�سركة  مال  راأ�س  يبلغ  امل�ساندة.  ال�سناعات  منطقة  ال�سناعية،  املدينة  اجلبيل،  الرئي�سي  مقرها 

)20.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد مدفوعة �لقيمة بالكامل. وت�سمل ن�ساط �ل�سركة �سناعات معدنية.

مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال 4-2
بتاريخ 1429/01/17هـ )املوافق 2008/01/26م( قامت �سركة عرب اخلليج القاب�سة والتي متلك الفرع امل�سمى م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية وامل�سجل بال�سجل التجاري 
ال�سادر من مدينة اجلبيل برقم 2055003300 وتاريخ 1414/05/08هـ )املوافق 1993/10/24م(، و�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة بتاأ�سي�س �سركة اخلليج 
لالأعمال احلديدية ك�سركة ذات م�سئولية حمدودة مقرها اخلرب مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2051037320 وتاريخ 1429/05/16هـ )املوافق 2008/05/21( وبقاء الفرع 
املذكور اأعاله كفرع ل�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية مبدينة اجلبيل. وحدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ قدره ثمانية وع�سرون مليون )28.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى 
مليونني وثمامنائة األف )2.800.000( ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وذلك بعد تقييم �سايف اأ�سول وحقوق 
الفرع مببلغ قدره ثمانية وع�سرون مليون )28.000.000( ريال �سعودي، وقد قام ال�سريك اجلديد –�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة- بدفع قيمة ح�سته يف 

راأ�س املال.

يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية عند التاأ�سي�س:

اجلدول 22: امل�ساهمون يف �سركة اخلليج للأعمال احلديدية عند تاأ�سي�سها
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سعودي(عدد احل�س�سا�سم امل�ساهم

90٪2.520.00025.200.000�سركة عرب اخلليج القاب�سة

10٪280.0002.800.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

100٪2.800.00028.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

ويف تاريخ 1435/11/05هـ )املوافق 2014/08/31م( متت زيادة راأ�س مال �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية من ثمانية وع�سرون مليون )28.000.000( ريال �سعودي اإلى 
خم�سني مليون )50.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى خم�س ماليني )5.000.000( ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية، عن طريق حتويل مبلغ وقدره 
اثنان وع�سرون مليون )22.000.000( ريال �سعودي من م�ساهمة ال�سركاء ب�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية اإلى راأ�س املال مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من املحا�سب القانوين 

ل�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية. يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية عند زيادة راأ�س املال:

اجلدول 23: هيكل امللكية كما يف تاريخ 1435/11/05هـ )املوافق 2014/08/31م(
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سعودي(عدد احل�س�سا�سم امل�ساهم

60٪3.000.00030.000.000�سركة عرب اخلليج القاب�سة

40٪2.000.00020.000.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

100٪5.000.00050.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

ويف تاريخ 1436/02/11هـ )املوافق 2014/12/03م( قامت �سركة عرب اخلليج القاب�سة بالتنازل عن جميع ح�س�سها والبالغة  ثالثة ماليني ح�سة )3.000.000( بواقع 
مليونني وت�سعمائة وخم�سون األف ح�سة )2.950.000( اإلى �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة وخم�سون الف ح�سة )50.000( اإلى �سركة عرب اخلليج للحديد 

ك�سريك ب�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية. يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اخلليج لالأعمال حلديدية بعد حتويل الأ�سهم:

اجلدول 24: هيكل امللكية كما يف تاريخ 1436/02/11هـ )املوافق 2014/12/03م(
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س  )ريال �سعودي(عدد احل�س�س ا�سم امل�ساهم

99٪4.950.00049.500.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

1٪50.000500.000�سركة عرب اخلليج للحديد

100٪5.000.00050.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

ويف تاريخ 1438/03/16هـ )املوافق 2016/12/15م( ورغبة من �ل�سركاء لدعم وتعزيز ن�ساط �مل�سنع وزيادة �أعماله مت حتويل م�سنع �خلليج للأعمال �حلديدية )»�لفرع«( 
اإلى �سركة رئي�سية مع الحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل التجاري اخلا�س بامل�سنع، بينما اأ�سبحت �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية فرعًا لل�سركة.
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ويف تاريخ 1438/05/25هـ )املوافق 2017/02/22م( متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من خم�سني مليون )50.000.000( ريال �سعودي اإلى مئتان مليون )200.000.000( 
مليون  وخم�سون  مائة  وقدره  مبلغ  ر�سملة  طريق  عن  �سعودية،  ريالت   )10( ع�سرة  قدرها  ا�سمية  بقيمة  ح�سة   )20.000.000( مليون  ع�سرين  اإلى  مق�سم  �سعودي  ريال 

)150.000.000( ريال �سعودي من ر�سيد ح�ساب الأرباح املبقاة لل�سركة. يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة عند زيادة راأ�س املال:

اجلدول 25: هيكل امللكية كما يف تاريخ 1438/05/25هـ )املوافق 2017/02/22م(
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س  )ريال �سعودي(عدد احل�س�س ا�سم امل�ساهم

99٪19.800.000198.000.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

1٪200.0002.000.000�سركة عرب اخلليج للحديد

100٪20.000.000200.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

مبوجب قرار ال�سركاء بتاريخ 1438/06/24هـ )املوافق 2017/03/23م(، مت حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة بنف�س راأ�س مالها 
البالغ مئتان مليون )200.000.000( ريال �سعودي.

وحتّولت ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب قرار وزارة التجارة وال�ستثمار رقم ق/227 وتاريخ 1438/07/07هـ )املوافق 2017/05/04م(.

يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة بعد التحّول:

اجلدول 26: هيكل امللكية كما يف تاريخ 1438/07/03هـ )املوافق 2017/03/31م(
ن�سبة امللكيةقيمة االأ�سهم )ريال �سعودي(عدد االأ�سهما�سم امل�ساهم

99٪19.800.000198.000.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

1٪200.0002.000.000�سركة عرب اخلليج للحديد

100٪20.000.000200.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

نظرة عامة على المساهمين البائعين 4-3

شركة عبر الخليج لالستثمار الصناعي المحدودة4-3-12
وتاريخ 1428/08/01هـ  التجاري رقم 2051035245  ال�سجل  ال�سناعي املحدودة هي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة اخلرب مبوجب  �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار 
)املوافق 2007/08/14م( وبراأ�س مال قدره خم�سمائة مليون )500.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى خم�سون مليون )50.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لكل �سهم.

وت�سمل اأن�سطة هذه ال�سركة ت�سغيل امل�سانع وت�سويق منتجاتها واملقاولت العامة وجتارة اجلملة والتجزئة.

يلخ�س اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

اجلدول 27: هيكل ملكية �سركة عرب اخلليج لل�ستثمار ال�سناعي املحدودة:
ن�سبة امللكيةقيمة االأ�سهم )ريال �سعودي(عدد االأ�سهما�سم امل�ساهم

99٪49.500.000495.000.000�سركة عرب اخلليج القاب�سة

0.2٪100.0001.000.000خالد بن عبدالعزيز احلمدان

0.2٪100.0001.000.000مي بنت خالد احلمدان

0.3٪150.0001.500.000فهد بن حممد بن �سجاء

0.3٪150.0001.500.000حممد بن فهد بن �سجاء

100٪50.000.000500.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

يلخ�س اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة عرب اخلليج القاب�سة:

اجلدول 28: هيكل ملكية �سركة عرب اخلليج القاب�سة
ن�سبة امللكيةقيمة االأ�سهم )ريال �سعودي(عدد االأ�سهما�سم امل�ساهم

60٪6.000.00060.000.000فهد بن حممد بن �سجاء

40٪4.000.00040.000.000خالد بن عبدالعزيز احلمدان

100٪10.000.000100.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة
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شركة عبر الخليج للحديد4-3-22
)املوافق  1429/04/16هـ  وتاريخ   2051037090 رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  اخلرب  مدينة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  هي  للحديد  اخلليج  عرب  �سركة 
2008/04/22م( وبراأ�س مال قدره خم�سون مليون )50.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى خم�سة ماليني )5.000.000( ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت 

�سعودية لكل ح�سة.

وت�سمل اأن�سطة هذه ال�سركة جتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء )حديد – موا�سري( واإنتاج منتجات وم�سغولت حديدية.

يلخ�س اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة عرب اخلليج للحديد كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

اجلدول 29: هيكل ملكية �سركة عرب اخلليج للحديد
ن�سبة امللكيةقيمة ا احل�س�س  )ريال �سعودي(عدد احل�س�س ا�سم امل�ساهم

99٪ 4.950.00049.500.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي املحدودة

1٪ 50.000500.000ال�سركة

100٪ 5.000.00050.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع المصدر داخل المجموعة 4-4
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رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها   4-5

رسالة الشركة4-5-12
ت�سعى ال�سركة اإلى حتقيق روؤيتها من خالل ما يلي:

تعظيم ال�ستفادة من قاعدة موظفيها الذين يتميزون مبهارات جيدة وتفاٍن �سديد، بالإ�سافة اإلى ال�ستفادة من م�سنعها املتطور. �

تعزيز و�سعها يف الأ�سواق املحلية والعاملية. �

حت�سني م�ستوى ثقة العمالء من خالل تقدمي منتجات وخدمات متميزة. �

رؤية الشركة4-5-22
تهدف ال�سركة اإلى اأن ت�سبح �سركة رائدة متنوعة ت�سعى اإلى احلفاظ على م�ستوى اأداء متميز يف كافة الأ�سواق التي تزاول بها اأعمالها، من خالل تقدمي منتجات وخدمات وحلول 

�سناعية عالية اجلودة واآمنة وموثوقة حملًيا وعاملًيا.

استراتيجية الشركة4-5-32
اإن الهدف ال�سرتاتيجي لل�سركة هو تقدمي قيمة اإ�سافية للم�ساهمني من خالل توفري جمموعة كاملة من املنتجات الهند�سية والت�سنيعية من اأجل تعزيز مكانة ال�سركة باعتبارها 
�سركة رائدة يف جمال ت�سنيع الهياكل الفولذية الثقيلة وتكامل النظم ومعدات املعاجلة وتقدمي اخلدمات، كما تهدف ال�سركة اإلى تو�سيع نطاق تواجد منتجاتها يف الأ�سواق 

العاملية.
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نواحي القوة والمزايا التنافسية 4-6

مكانة سوقية قوية في قطاع ذات تحديات4-6-12
تقوم ال�سركة باإنتاج معدات ومنتجات معقدة ومتطورة، وترى اأنها تتمتع مبكانة �سوقية قوية فيما يتعلق بت�سنيع الهياكل الفولذية واملعدات املتطورة للعمالء يف جمال معاجلة 
الهيدروكربونات )النفط والغاز والبرتوكيماويات( والأ�سمدة وكيماويات املعاجلة واملرافق الأ�سا�سية )توليد الطاقة وحتلية املياه( وال�سناعات املرتبطة بالأن�سطة الريا�سية 
والبنية التحتية. واجلدير بالذكر اأن �سعوبات دخول هذا القطاع تكمن يف الطابع الإنتاجي املكثف لراأ�س املال والتطور التقني الكبري لعمليات الإنتاج والعتمادات التنظيمية 

وال�سناعية واحل�سول على املوافقات الالزمة من كبار العمالء ك�سركة اأرامكو ال�سعودية يف اململكة العربية ال�سعودية و�سركة اأدنوك يف الإمارات العربية املتحدة. 

من املمار�سات ال�سائعة عند املناق�سة مل�ساريع معقدة معينة، مثل تلك املتعلقة بقطاع املن�سات واخلزانات، اأن ُيطلب من امل�ساركني ت�سميم وبناء منتج منوذجي يعتمده العمالء 
وفقا للموا�سفات واملعايري املحددة من جانبهم، ويتطلب ذلك من امل�سارك حتمل نفقات راأ�سمالية كبرية دون �سمان احل�سول على عائد من املنتج، وبعد تركيب املنتج، لي�س 

هناك اأي �سمان برت�سية العقد على اأي من امل�ساركني، ومتكنه من ال�ستفادة من ا�ستثماره يف املنتج نقدًيا، وُي�سكل هذا اأي�سا جاجزًا اأمام الدخول يف هذا القطاع.

تقنية حديثة4-6-22
ي�ستقطب النمو امل�ستدام الكبري للقطاع ال�سناعي اأحدث التقنيات واملعدات، وقد نفذت ال�سركة برامج ت�سميم متطورة يت�سنى من خاللها لأنظمتها املركزية تن�سيق جميع الآلت 

ا الأوتوماتيكية التي ت�ستخدمها الإدارة الهند�سية بال�سركة.

ترتبط جميع مباين �ل�سركة وم�سنعها مبركز �لبيانات �لرئي�سي مع وجود خطوط �حتياطية، وت�سمن هذه �لتقنية �حلديثة �إنتاجية �أف�سل ملوظفي �ل�سركة، كما ت�ساعد يف جتنب 
اأي اأعطال فنية يف النظام. 

قاعدة منتجات متنوعة4-6-32
اإلى م�ساريع البنية التحتية  تقدم ال�سركة خدماتها ملجموعة كبرية من القطاعات ال�سناعية مبا يف ذلك النفط والغاز والبرتوكيماويات واملياه والطاقة والتعدين، بالإ�سافة 
الأخرى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )للمزيد من التفا�سيل الرجاء مراجعة الق�سم )4-8( »منتجات ال�سركة واأق�سامها«( مثل 

م�سروع ال�ستاد يف الب�سرة، العراق وتوريد خزانات  املوقع يف م�سروع حب�سان يف اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

با�سم  ُيعرف  لعمالئها حل  تقدم  اأن  املتنوعة  لها من خالل منتجاتها وخدماتها  ويت�سنى  بالعديد من مناف�سيها،  املنتجات مقارنة  اأكرب من  تقدم جمموعة  اأنها  ال�سركة  ترى 
»جمموعة منتجات متكاملة« مما ي�سمح لها �أن تقدم جمموعة كاملة من �ملنتجات و�خلدمات �ملعتمدة يف خمتلف �لقطاعات و ي�سمح لعملءها بال�ستفادة من �ملنتجات �ملتكاملة 

واملتنوعه من م�سدر ومورد واحد. 

الموقع االستراتيجي ودعم البنية التحتية القوي4-6-42
يحتل م�سنع ال�سركة موقًعا ا�سرتاتيجًيا يقع على اأر�س موؤجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف مدينة اجلبيل ال�سناعية، وميتد امل�سنع على م�ساحة 147.000 مرت مربع، 
بطاقة اإنتاجية �سنوية ت�سل اإلى 60 األف طن من الفولذ الهيكلي، ون�سبة الطاقة الت�سغيلية الفعلية ال�سنوية 70٪ عن ال�سنة املالية لعام 2017م، ويبلغ اإجمايل عدد القوى العاملة 
ا حملًيا  اأكرث من 1.500 موظف، الأمر الذي يوفر لها القدرة على تلبية الحتياجات ال�سوقية وال�ستفادة من فر�س الأعمال، كما ت�ستفيد ال�سركة من و�سعها بكونها ُم�سنعِّ

لالأ�سباب التالية:

يت�سنى لل�سركة اأن تقدم لعمالئها فر�سة لفح�س املنتجات ومتابعتها يف جميع مراحل عملية الت�سنيع، مع عر�س اأوقات ت�سليم اأق�سر وتوفري خدمات دعم فورية  �
بعد البيع.

ع الأجنبي لعمالئهم يف اململكة العربية ال�سعودية ما ي�سل اإلى �سهر اأو �سهرين، كما اأن التاأخر يف ت�سليم املنتجات  � ميكن اأن ي�ستغرق وقت النقل للمنتجات من املُ�سنِّ
عني الأجانب اإلى فر�س ر�سوم جمركية، ف�ساًل عن تكبد تكاليف النقل، وجميعها  للعمالء يوؤدي يف الغالب اإلى فر�س عقوبات، وبالإ�سافة اإلى ذلك يخ�سع جميع املُ�سنِّ

اأمور تقلل من هوام�س اأرباح هوؤلء املوردين.

ُي�سهم الوجود الفعلي لل�سركة داخل اململكة يف تي�سري التفاعل امل�ستمر واملبا�سر مع العمالء. �

إستراتيجية التوطين بما يتوافق مع برنامج اكتفاء 2030 4-6-52
مت الإعالن موؤخًرا عن اإطالق اأرامكو برنامج تعزيز القيمة امل�سافة الإجمالية يف اململكة، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هذا الربنامج ي�ستند اإلى »تطوير املحتوى املحلي« الإلزامي 
ال�سلة  ال�سلع واخلدمات ذات  ن�سبة  اإلى حتقيق زيادة كبرية يف  ال�سيا�سة  املوردين املحليني، وتهدف  ال�سلع واخلدمات من قاعدة  ل�سراء  الأولوية  للموردين واملقاولني ويعطي 
بالطاقة املُ�سنعة حملًيا لت�سل اإلى 70٪ بحلول عام 2021م، وبناء على ذلك، تتوقع ال�سركة اأن تتمتع باأف�سلية ن�سبية على املناف�سني الدوليني يف عمليات التوريد املتعلقة بالعديد 

من امل�ساريع املحلية مع اأرامكو.

االعتمادات الفنية الدولية واعتماد العمالء الرئيسيين اإلقليميين4-6-62
جتري عمليات الت�سنيع بال�سركة وفقا للمعايري الدولية اأو مبوجب اعتمادات اأو تراخي�س م�سادقة املنتجات، ويتم ت�سنيع معظم منتجات ال�سركة وفقا ملوا�سفات دولية، تكون 
يف جميع احلالت �سادرة عن عدد من وكالت العتماد الدولية، وتكون هذه العتمادات وموا�سفات املنتجات ال�سادرة من معهد البرتول الأمريكي و �سهادة اجلمعية الأمريكية 

للمهند�سني امليكانيكيني و �سهادة الآيزو هي املعايري ال�سناعية التي يطلبها عمالء ال�سركة.
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 حتظى جودة منتجات ال�سركة باأهمية بالغة، كما اأن قدرة ال�سركة على ت�سنيع منتجاتها وفقا للموا�سفات الدولية يربهن التزامها باجلودة، وقد �ساهم يف اكت�ساب ال�سركة 
ل�سمعتها باعتبارها اإحدى ال�سركات الرائدة اإقليمًيا يف جمال معاجلة الهيدروكربونات )النفط والغاز والبرتوكيماويات( والأ�سمدة وكيماويات املعاجلة واملرافق الأ�سا�سية )توليد 

الطاقة وحتلية املياه( وكذلك ال�سناعات املرتبطة بالأن�سطة الريا�سية والبنية التحتية.

ح�سلت ال�سركة على العديد من العتمادات من �سركات كربى يف قطاع النفط والغاز اإذ ُتعد هذه العتمادات متطلبات م�سبقة لعمالئها الذين يزودون امل�ستخدمني النهائيني 
مبنتجات تلبي معايري اعتماد معينة، وترى ال�سركة اأن هذا مينحها اأف�سلية على مناف�سني اآخرين يف نف�س القطاع.

قدرات التصميم والخبرة والمعرفة الفنية 4-6-72
تقدم ال�سركة جمموعة متنوعة من املنتجات لتلبية احتياجات عمالء رئي�سيني فيما يتعلق بامل�ساريع وا�سعة النطاق، وهذا بدوره يعزز الو�سع التناف�سي لل�سركة مقارنة مبناف�سيها، 

حيث يت�سنى لها تعديل قدرتها الإنتاجية اخلا�سة مبنتجات معينة وفقا لتغري الطلب واحتياجات املوا�سفات.

وقد قامت ال�سركة، بال�سافة الى فريقها الهند�سي باجلبيل، بتعهيد مهمة ت�سميم وهند�سة الأعمال الثقيلة واملعقدة اإلى �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا يف الهند التابعة ل�سركة 
عرب �خلليج لل�ستثمار �ل�سناعي و�سركة عرب �خلليج �لقاب�سة، وذلك بغية حت�سني م�ستوى �لكفاءة �إلى �أق�سى درجة ممكنة. 

اجلدير بالذكر اأن القدرة الهند�سية اخلا�سة بالقطاع ُتعد عاماًل حا�سًما لتمكني ال�سركة من املناق�سة الناجحة للم�ساريع الكبرية، ويت�سنى لل�سركة من خالل التفاقية الإطارية 
طويلة الأجل املربمة مع �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا ملدة )5( خم�سة �سنوات بداأً من 2017/04/01م، احل�سول على خدمات الت�سميم والهند�سة من خالل فريق يتمتع بخربة 
كبرية وتفاٍن �سديد ي�سم اأكرث من 200 مهند�س متميز، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا قد قدمت قدًرا كبرًيا من املعرفة الفنية فيما يتعلق باملوا�سفات 
ن �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا من تطوير منتجات جديدة ملختلف اأق�سام ال�سركة بحيث ترقى اإلى م�ستوى اأعلى من  ال�سناعية والعتمادات، كما اأن اخلربة املرتاكمة مُتكِّ

اجلودة يف وقت ق�سري ن�سبًيا.

خبرة صناعية وفريق إدارة متمرس4-6-82
يجمع اأع�ساء فريق الإدارة العليا بال�سركة بني املهارات التجارية والفنية والإدارية املتميزة، وقد عمل معظم اأع�ساء الفريق ل�سالح ال�سركة ملدة �سبع �سنوات يف املتو�سط. وترى 

الإدارة اأن اخلربة ال�سناعية لل�سركة وفريق الإدارة املتمر�س ي�ساعدونها يف ال�ستفادة من الفر�س املحتملة يف ال�سوق.

نشاط الشركة 4-7
ُتعد ال�سركة واحدة من ال�سركات الرائدة يف جمال �سناعة الهياكل الفولذية الثقيلة وتكامل النظم ومعدات املعاجلة وتقدمي اخلدمات يف اململكة العربية ال�سعودية. 

تتخ�س�س ال�سركة يف تقدمي اخلدمات لكربى �سركات النفط والغاز والبرتوكيماويات ومقاويل اأعمال الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء، وكذلك ال�سركات العاملة يف جمال معاجلة 
بالأن�سطة  املرتبطة  ال�سناعات  وكذلك  املياه(  وحتلية  الطاقة  )توليد  الأ�سا�سية  واملرافق  املعاجلة  وكيماويات  والأ�سمدة  والبرتوكيماويات(  والغاز  )النفط  الهيدروكربونات 

الريا�سية والبنية التحتية، والتي ل حت�سل على املنتجات الالزمة لها بوجه عام �سوى من خالل موردين معتمدين يلبون اعتمادات فنية �سناعية اأو داخلية معينة. 

)توليد  الأ�سا�سية  واملرافق  املعاجلة  وكيماويات  والأ�سمدة  والبرتوكيماويات(  والغاز  )النفط  الهيدروكربونات  قوية يف جمال معاجلة  �سوقية  اأنها حتظى مبكانة  ال�سركة  ترى 
الطاقة وحتلية املياه( وكذلك ال�سناعات املرتبطة بالأن�سطة الريا�سية والبنية التحتية، كما ترى اأنها تتمتع ب�سمعة موثوقة بني عمالئها لتقدمي منتجات عالية اجلودة متوافقة 
مع املوا�سفات املطلوبة يف غ�سون فرتات زمنية ق�سرية ن�سبًيا، وتعتقد ال�سركة اأن هذا يعود يف املقام الأول اإلى موؤهالتها الفنية العالية وقدرتها املتعلقة بالت�سميم والهند�سة، 

اإ�سافة اإلى م�سنعها احلديث ومعداتها املتطورة. 

يقع م�سنع ال�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية، وميتد على م�ساحة 147.000 مرت مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية 60 األف طن من الفولذ الهيكلي �سنويا، ويتجاوز عدد 
القوى العاملة بال�سركة 1.500 موظف.

منتجات الشركة وأقسامها 4-8
تقدم ال�سركة منتجاتها وخدماتها بنجاح منذ تاأ�سي�سها، وقد بداأت ال�سركة يف اأوائل الت�سعينات بق�سم الفولذ الهيكلي، ويف ال�سنوات الأخرية، و�سعت ال�سركة اأن�سطة عملها اأفقًيا 
عي �لفولذ وتكامل �لنظم يف �ململكة، وذلك بف�سل فهم �حتياجات  لتفتتح خطوط �أعمال و�أن�سطة جديدة، مثل �أق�سام �ملن�سات و�لعزل باللحام، لت�سبح و�حدة من �أبرز ُم�سنِّ

العمالء يف املقام الأول. 
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يو�سح اجلدول التايل العتمادات الرئي�سية لل�سركة بخ�سو�س منتجاتها منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة ول تنتج ال�سركة اأي منتج غري ما مت ذكره باجلدول اأدناه.

اجلدول 30: االعتمادات الرئي�سية للمنتجات منذ تاأ�سي�س ال�سركة:
احلدثالعام

مت اعتماد ال�سركة بو�سفها مرفًقا معتمًدا وفًقا ملعيار ISO 9001 مع اعتمادها من ِقبل اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف �سناعة النفط والغاز لتوريد وت�سنيع الفولذ الهيكلي.1997م

مت اعتماد ال�سركة من ِقبل اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف �سناعة النفط والغاز لتوريد وت�سنيع �سمامات ال�سغط وغريها من اخلزانات.2002م

مت اعتماد ال�سركة من ِقبل اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف �سناعة النفط والغاز لتوريد وت�سنيع من�سات حقن املواد الكيمائية.2007م

مت اعتماد ال�سركة من ِقبل اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف �سناعة النفط والغاز لتوريد وت�سنيع من�سات قيا�س املواد.2009م

مت اعتماد ال�سركة من ِقبل اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف �سناعة النفط والغاز لتوريد وت�سنيع املن�سات املعيارية للنفط والغاز.2014م

مت اعتماد ال�سركة من ِقبل اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف �سناعة النفط والغاز لتوريد وت�سنيع حلول العزل باللحام لالأنابيب وو�سالتها.2016م

تنظم ال�سركة عملياتها من خالل اأق�سام متخ�س�سة تركز على منتجات وخدمات معينة، وهذه الأق�سام هي: ق�سم املن�سات وق�سم العزل باللحام وق�سم اخلزانات امل�سنعة 
باملوقع وق�سم معدات املعاجلة وق�سم الفولذ الهيكلي. يعمل كل ق�سم من خالل اإدارة العمليات اخلا�سة به، ولديه اإدارة مالية منف�سلة، تتبع املدير املايل لل�سركة مبا�سرة.

يتم دعم الأق�سام الت�سغيلية هذه من خالل وحدات دعم مركزية على م�ستوى ال�سركة، مبا يف ذلك وحدات امل�سرتيات واملوارد الب�سرية والإدارة واملبيعات والت�سويق وال�سوؤون 
القانونية وتقنية املعلومات. 

 فيما يلي ملخ�س لكل ق�سم من اأق�سام ال�سركة: 

قسم الفوالذ الهيكلي4-8-12
الهيكلي والألواح لال�ستخدامات ال�سناعية والتجارية  الفولذ  الق�سم على ت�سنيع وتركيب  ال�سركة يف عام 1994م، ويقوم  تاأ�سي�س  لل�سركة عند  الهيكلي  الفولذ  تاأ�س�س ق�سم 
املتنوعة، ويتخ�س�س الق�سم يف ت�سنيع جمموعة وا�سعة من املنتجات الفولذية املخ�س�سة لتلبية املوا�سفات التي يحددها العمالء، مبا يف ذلك حوامل الأنابيب وج�سور العبور 
الهند�سة  لأعمال  به  ور�سة خا�سة  الق�سم من خالل  ويعمل  ال�سناعية،  وال�سالمل  واملن�سات  )امل�سيئة(  الرافعات  وهياكل  املراجل  وهياكل  املعدات  وهياكل  ال�سيقة  واملمرات 

ومراقبة امل�ساريع والت�سنيع.

جتري عمليات الت�سنيع داخل امل�سنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية من الفولذ الهيكلي 60.000 طن مرتي �سنوًيا وميتد على م�ساحة ت�سل اإلى حوايل 100.000 مرت مربع، يتم 
توريد الهياكل الفولذية التي ت�سنعها ال�سركة ب�سكل عام اإلى مقاويل اأعمال الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء يف املحطات الرئي�سية للطاقة وحتلية املياه وحمطات البرتوكيماويات 

وقطاع النفط والغاز وم�سانع الفولذ واملن�ساآت العالية واملجمعات ال�سناعية والتجارية الأخرى داخل اأ�سواق اململكة ومنطقة ال�سرق الأو�سط.

ا موجًزا للمنتجات التي يقدمها ق�سم الفولذ الهيكلي:  تقدم القائمة التالية عر�سً

ج�سور وحوامل الأنابيب  �

هياكل املعدات �

هياكل البناء �

هياكل املراجل �

هياكل الرافعات )امل�سيئة(  �

املن�سات وال�سالمل ال�سناعية �

املن�ساآت والأبراج التجارية �

قسم المنصات البترولية المعالجة )المنصات(4-8-22
تاأ�س�س ق�سم املن�سات يف ال�سركة عام 2005م، وُيق�سد باملن�سة اإطار هيكلي يتم تركيب وتثبيت عنا�سر خمتلفة من املعدات عليه، ثم ربطها بالأنابيب، ودجمها بعد ذلك مع 
اأدوات واأنظمة معينة للتحكم يف العمليات. ومن خالل ق�سم املن�سات، ُتعد ال�سركة يف م�ساف �سركات تكامل الأنظمة املعتمدة من ِقبل اإحدى ال�سركات الكربى العاملة يف قطاع 

النفط والغاز فيما يتعلق باأعمال املن�سات. يعمل الق�سم على ت�سميم وجتميع وتوريد اأنواع خمتلفة من من�سات العمليات لقطاع النفط والغاز يف اململكة،

ويقدم الق�سم خدمات م�ساعدة اأخرى منها الت�سغيل التجريبي للمن�سات ودعم العمالء وتدريب املوظفني، بالإ�سافة اإلى خدمات ال�سيانة. ويتم دمج املن�سات يف ور�سة معدات 
املعاجلة بالتن�سيق مع ق�سم معدات املعاجلة.

ا موجًزا للمنتجات التي يقدمها ق�سم املن�سات:  تقدم القائمة التالية عر�سً

من�سات حقن املواد الكيميائية �

من�سات قيا�س ال�سوائل مزودة مبعاير  �

من�سات قيا�س كميات الغاز �

من�سات ت�سريف ال�سغط املفاجىء �

من�سات �سحن وتفريغ ال�ساحنات �
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من�سات معيارية للنفط والغاز �

دمج من�سات الرت�سيح والعمليات الأخرى �

قسم معدات المعالجة 4-8-32
الغالفية  ومبادلت احلرارة  ال�سغط  املعاجلة منها �سمامات  الق�سم جمموعة كبرية من منتجات معدات  ويقدم هذا  ال�سركة عام 2001م،  املعاجلة يف  ق�سم معدات  تاأ�س�س 
الأنبوبية واملربدات الهوائية املروحية واخلزانات امل�سنعة بالور�س واأعمال و�سل الأنابيب، قام ق�سم معدات املعاجلة يف 2016م ببناء ثالثة »�سخانات فائقة«، تزن 40 و 60 و 
80 طن مرتي على التوايل يف غ�سون فرتة 45 يوًما، والتي تعتقد ال�سركة اأنها كانت الأولى يف هذا القطاع. ويعمل الق�سم من خالل ور�سة خا�سة به لأعمال الهند�سة ومراقبة 

امل�ساريع والت�سنيع. 

ا موجًزا للمنتجات التي يقدمها ق�سم معدات املعاجلة: تقدم القائمة التالية عر�سً

المعدات االستاتيكية 
�سمامات ال�سغط من الفولذ املغلف والفولذ غري القابل لل�سداأ �

مبادلت احلرارة الغالفية الأنبوبية �

خزانات من الفولذ املغلف والفولذ غري القابل لل�سداأ �

قنوات وموا�سري �

األنابيب:
و�سالت الأنابيب  �

وحدات اإدخال واإخراج املك�سطة �

التشغيل والصيانة
ادارة اأن�سطة اإيقاف وت�سغيل امل�سانع و�سيانتها وا�ستكمال عمليات الت�سميم والت�سنيع والتجميع والتنفيذ يف املوقع  �

�سيانة �سمامات ال�سغط - عمليات الإ�سالح والتعديل وفًقا للختم »R« املتعلق باجلودة ال�سادر عن اجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني �

ا�سافة طبقة  حلام لعزل ووقاية  لل�سطح الداخلي وفوهات �سمامات ال�سغط �

�سيانة وا �سالح اخلزانات  وفًقا ملعيار معهد البرتول الأمريكي رقم 653 �

�سيانة املُباِدلت احلرارية  �

املربدات الهوائية - التنظيف وا�ستبدال الفوهات وت�سليح الأنابيب �

الأعمدة - ا�ستبدال حلقات دعم الأوعية واأر�سيات الأوعية وعمليات الت�سليح والتعديل الأخرى �

�إن�ساء خطوط �لأنابيب وت�سلحيها وتعديلها �

الأعمال املرتبطة باللهب واملدخنة �

قسم العزل باللحام4-8-42
تاأ�س�س ق�سم العزل باللحام يف ال�سركة عام 2013م، وُيق�سد بالعزل و�سع مادة على اأخرى لتوفري غالف اأو طبقة خم�س�سة للحد من التاآكل، يوفر الق�سم خدمات اللعزل 
باللحام وغريها من اأنواع العزل التي تت�سمن اأنوًعا خمتلفة من الفولذ وال�سبائك، بالإ�سافة اإلى توفر القدرات الالزمة لعمليات اإيقاف الت�سغيل وال�سيانة، كما يتولى الق�سم 
امليكانيكيني،  للمهند�سني  الأمريكية  ال�سادر عن اجلمعية   »R« املميزة باخلتم  ال�سمامات  واإ�سالح  املروحية،  الهوائية  املبادلت احلرارية واملربدات  عمليات �سيانة وت�سليح 
بالإ�سافة اإلى عمليات اإ�سالح اخلزانات وتعديلها، واجلدير بالذكر اأن مرفق العزل اخلا�س بال�سركة معتمد يف اململكة وال�سرق الأو�سط من ِقبل �سركة اأرامكو ال�سعودية. جتري 

عمليات الق�سم يف جزء منف�سل يف مرفق معدات املعاجلة يف اجلبيل، من خالل ور�سة خا�سة لأعمال الهند�سة ومراقبة امل�ساريع والت�سنيع.

اأجل تغليف كافة  يوفر ق�سم العزل باللحام بخدمات و حلول ذات جودة عالية با�ستخدام اجليل القادم من تقنية العزل مقارنة بالنظام التقليدي القائم على الكابالت من 
الأنابيب وال�سفاة والرتكيبات مقا�س 2 بو�سة واأكرث.

قسم الخزانات المصنعة بالموقع4-8-52
تاأ�س�س ق�سم اخلزانات امل�سنعة يف املوقع يف ال�سركة عام 2009م، وُت�ستخدم اخلزانات ب�سكل اأ�سا�سي من اأجل تخزين النفط اخلام واملنتجات الهيدروكربونية املكررة واملواد 
ع رائد خلزانات الكربونية والفولذية غري القابلة لل�سداأ يف منطقة ال�سرق الأو�سط لل�سركات العاملة يف جمال البرتوكيماويات  الكيميائية ال�سائلة واملياه، وترى ال�سركة اأنها ُم�سنِّ
والنفط والكهرباء والبنية التحتية. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه يت�سنى للق�سم ت�سميم اخلزانات وت�سنيعها واختبارها وت�سليمها وفًقا ملعايري معهد البرتول الأمريكي واملعايري الدولية، 

ويتخ�س�س الق�سم يف تركيب الأ�سقف املخروطية والأ�سقف العائمة والأ�سقف املقببة. ويعمل الق�سم من خالل ور�سة خا�سة به لأعمال الهند�سة ومراقبة امل�ساريع والت�سنيع.

ا اأعمال اإيقاف الت�سغيل وال�سيانة، والتي ت�ستمل على تنظيف اخلزانات وا�ستبدال الفوهات وت�سليح الأنابيب وجتديد حوامل الأنابيب، وقد مت اعتماد  كما يقدم الق�سم اأي�سً
ال�سركة من ِقبل عمالء رائدين مثل اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف قطاع النفط والغاز وال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية و�سركة التعدين العربية ال�سعودية والهيئة امللكية 

و�سركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع وال�سركة ال�سعودية للكهرباء و�سركة غاز البحرين الوطنية و�سركة برتول اأبوظبي الوطنية والعديد من ال�سركات الكربى.
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ا موجًزا للمنتجات التي يقدمها ق�سم اخلزانات امل�سنعة باملوقع: تقدم القائمة التالية عر�سً

األسقف الثابتة 
اأ�سقف خمروطية ذاتية الدعم/ مدعومة �

اأ�سقف على �سكل قبة ذاتية الدعم �

اأ�سقف خمروطية جيودي�سية من الأملونيوم �

اأ�سقف مظلية مقواه �

أسقف عائمة 
العمليات الداخلية واخلارجية �

الأ�سقف الفولذية امللحومة �

الأ�سقف العائمة من الأملونيوم �

خزانات األجواء الخاصة 
خزانات مك�سوفة �

خزانات مياه باردة �

خزانات بقاع خمروطي مرتفع �

 اأقماع معدنية/حديدية �

�سوامع �

قسم إيقاف التشغيل والصيانة4-8-62
يقدم ق�سم اإيقاف الت�سغيل وال�سيانة جمموعة كبرية من اخلدمات، تت�سمن تعديل مواقع الأنابيب وتغيري املعدات وت�سليح �سمامات ال�سغط واملبادلت احلرارية وال�سخانات 

الفائقة والأعمدة واخلزانات واإجراء عمليات النفث الهيدروليكي لها.

مبجرد ات�سال العميل بال�سركة وتقدمي طلب �سيانة، تقوم ال�سركة على الفور بتدبري املعدات واملكونات املتنوعة الالزمة ل�سيانة املنتج من خالل اإدارة امل�سرتيات املركزية بها، 
وبعد جتمع الفريق املعني باإيقاف الت�سغيل وخرباء ال�سيانة، تنقل ال�سركة املواد والقوى العاملة اإلى موقع العميل حتى ا�ستكمال عملية اإيقاف الت�سغيل.

الت�سغيل وال�سيانة للحفاظ على م�ستوى اجلودة  باإيقاف  املتعلقة  الأن�سطة  يت�سنى لها خاللها تنفيذ  التي  الأوقات  الت�سغيل بخ�سو�س  اأثناء توقف  العميل  ال�سركة مع  تتوا�سل 
و�سالمة املوظفني لدى العميل ومن�ساآته.

وبعد ا�ستكمال عملية اإيقاف الت�سغيل وال�سيانة، واإ�سدار �سهادة ال�ستكمال، تنقل ال�سركة موادها والقوى العاملة اإلى مرفق ال�سركة.

الموردون 4-9

اختيار الموردين4-9-12
ل يجوز لل�سركة �سراء املواد والعنا�سر الأخرى الالزمة اإل من قائمة املوردين املعتمدين، الذين يلبون املعايري واملوا�سفات املحددة من ِقبل عمالء رئي�سيني وم�ستخدمني نهائيني.

يخ�سع كل مورد جديد لعملية فح�س، حيث تقوم اإدارة مراقبة اجلودة يف ال�سركة بتقييم ما اإذا كان املورد موؤهاًل للتعامل معها، مع مراعاة عدد من العتبارات، منها القدرة 
املالية للمورد والكفاءة وم�ستوى الأداء ال�سابق واإدارة اجلودة والأ�سعار املقدمة، ومبجرد املوافقة على املورد، ُي�ساف اإلى قائمة املوردين املعتمدين لدى ال�سركة، ومع ذلك يظل 

عر�سة للتقييم الدوري.

اأن تخ�سع املواد امل�سرتاة وغريها من املواد املوردة مل�ستويات متنوعة من الفح�س، فعلى �سبيل املثال، يتم فح�س املواد اخلام امل�ستخدمة يف  تتطلب طبيعة م�ساريع ال�سركة 
الت�سنيع مب�ستويات خمتلفة من التدقيق وفقا ملتطلبات امل�سروع، وترتاوح عمليات الفح�س من فح�س متطلبات التوثيق وامل�ستندات فقط وحتى املراقبة امل�ستمرة للعمل يف املوقع 

اأثناء تنفيذه. 

العالقات طويلة األجل مع الموردين الرئيسيين4-9-22
لدى ال�سركة عالقات قوية طويلة الأجل مع مورديها، ما ي�سمح لها بال�ستفادة من التوريد الدائم للمواد اخلام واملكونات امليكانيكية وغريها من املواد باأ�سعار تناف�سية.

كّونت ال�سركة يف �سبيل تعزيز مكانتها ال�سرائية جمموعة كبرية من املوردين وقاعدة كبرية من املقاولني من الباطن من خالل بناء العالقات يف خمتلف املوؤمترات الدولية 
وغريها من �لفعاليات على مر �ل�سنو�ت، وعلى �لرغم من �أن جميع �أن�سطة �ل�سر�ء تتم على �أ�سا�ص كل م�سروع على حدة للحد من �مل�سرتيات �إلى �أق�سى درجة ممكنة، فقد عملت 
ال�سركة على بناء عالقات قوية مع موردين رئي�سيني حت�سًبا لظهور حاجة اإلى دعم طويل الأجل للم�ساريع امل�ستقبلية التي تقوم بها اأق�سام ال�سركة املختلفة، وت�ستثمر ال�سركة جهًدا 

كبرًيا يف احلفاظ على هذه العالقات، والتي يعود بع�سها اإلى تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة.

ا على عدد من املنتجات من ال�سركات التابعة داخل جمموعتها، )ملزيد من املعلومات، يرجى مراجعة الق�سم 9-7 من ق�سم املعلومات القانونية(. حت�سل ال�سركة اأي�سً
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عمليات الشركة 4-10

عمليات الدمج4-10-12
فيما يلي ملخ�س �سامل للمراحل الرئي�سية لعملية الدمج التي تتبعها اأق�سام املن�سات و�سمامات التخزين ومعدات املعاجلة لإنتاج منتجاتها النهائية ذات ال�سلة. 

مرحلة العرض 4-10-1-12
تعمل ال�سركة مع العميل خالل مرحلة العر�س على حتديد وفهم متطلباته ل�سمان توافق املنتج املن�سود مع احتياجات العميل، وُتعد هذه عملية تكرارية بوجه عام حيث تتفاعل 

ال�سركة مع العميل من خالل جمموعة من ال�ست�سارات لتو�سيح املوا�سفات املطلوبة للمنتج. 

ا ال�سعر واملوؤهالت  تقوم ال�سركة، بناًء على فهمها ملتطلبات العميل، باإعداد وتقدمي عر�س لتوريد املنتج املطلوب وفقا للموا�سفات الفنية املتفق عليها، و�سيحدد العر�س اأي�سً
املعتمدة واخلربة ذات ال�سلة وموردي املكونات املعتمدين.

جدير بالذكر اأن غالبية عمالء ال�سركة هم مقاويل الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء و�سركات كربى تعمل يف قطاع النفط والغاز والتعدين والبرتوكيماويات واملرافق والذين يتعني 
عليهم �سر�ء �ملنتجات من خلل عمليات مناق�سات تناف�سية، وبناء عليه، غالًبا ما تكون هناك مناف�سة مع موردين متعددين،حمليني ودوليني ملنتجات مماثلة. 

يف نهاية عملية املناق�سة، يتم تر�سية العقد اأو اأمر ال�سراء على ال�سركة لتوريد املنتج يف حالة اختيار العميل لل�سركة باعتبارها مقدم العطاء الأف�سل.

مرحلة األعمال الهندسية التفصيلية للتصميمات 4-10-1-22
حني يتم  تر�سية العقد ذي ال�سلة على ال�سركة، تقوم ال�سركة حينئذ باإعداد ر�سومات الت�سميمات التف�سيلية للمنتج وقائمة املواد التي حتدد قائمة املكونات اأو الأدوات اأو املواد 

اأو العنا�سر الأخرى املطلوبة لتجميع املنتج وكذلك املوردين واملوؤهالت والعتمادات ذات ال�سلة، ويتم بعد ذلك اإر�سالها للعميل لعتمادها.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه يجري يف الوقت الراهن اإعداد ت�سميمات تف�سيلية مبعرفة فريق يتمتع بخربة كبرية وتفاٍن �سديد يف �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا ، والتي يعمل بها ما 
يزيد عن 200 مهند�س وم�سمم، وتقدم خدمات الت�سميم والهند�سة ل�سركات ت�سنيع الفولذ يف الوليات املتحدة واأوروبا. 

تقوم ال�سركة بعد ذلك، بعد احل�سول على موافقة العميل، ب�سراء املكونات اأو الأدوات اأو املواد اأو العنا�سر الأخرى الالزمة لتجميع املنتج ذي ال�سلة، ل يتم تنفيذ هذه اخلطوة 
اإل يف ق�سم املن�سات واخلزانات. 

مرحلة الشراء4-10-1-32
الإدارة  اإ�سراف  ال�سركة وحتت  اأق�سام  نيابة عن جميع  بال�سركة  املركزية  امل�سرتيات  اإدارة  ِقبل  املنتج من  لتجميع  الالزمة  املختلفة  واملكونات  املواد  تن�سيق عمليات �سراء  يتم 

الهند�سية بالق�سم ذي ال�سلة.

ل ميكن �سراء املواد واملكونات وغريها من العنا�سر �سوى من القائمة احلالية للموردين املعتمدين، والتي ت�سمل �سركات من جمموعة عرب اخلليج )املوردين الداخليني(، .موردين 
خارجيني معتمدين م�سبًقا من ِقبل العميل )املوردين اخلارجيني(.

تر�سل اإدارة امل�سرتيات بعد ذلك عرو�س الأ�سعار املختلفة املقدمة من املوردين املف�سلني اإلى الإدارة الهند�سية بالق�سم ذي ال�سلة للح�سول على التو�سيحات الفنية والتاأكيد. 

وبعد احل�سول على تاأكيد من الإدارة الهند�سية، يتم اإ�سدار اأمر �سراء اإلى املورد ذي ال�سلة، وتتولى اإدارة اخلدمات اللوج�ستية امل�سوؤولية حينئذ عن �سمان ت�سليم املواد املطلوبة 
لل�سركة.

فور و�سول املواد اأو املكونات ذات ال�سلة، يتم فح�سها من ِقبل فريق داخلي ملراقبة اجلودة، ويف بع�س احلالت من ِقبل م�سوؤويل فح�س خارجيني وتابعني للعميل نف�سه )اإذا 
�قت�ست �سروط �لعقد �ملربم مع �لعميل ذلك(.

مرحلة التنفيذ4-10-1-42
يتم خالل هذه املرحلة دمج املكونات واملواد ذات ال�سلة لتجميع املنتج النهائي الذي يتم اختباره وت�سليمه ب�سكل نهائي للعميل.

ت�سمل اخلطوات املنفذة خالل هذه املرحلة ما يلي:

الدمج - ي�سمل ذلك التجميع امليكانيكي جلميع املكونات والأجزاء امل�سنعة )املقدمة من املوردين( بالت�سل�سل املطلوب، ثم تو�سيل النظام بالطاقة يف حالة منتجات  �
ق�سم املن�سات ومعدات املعاجلة.

بالن�سبة ملنتجات خزانات املوقع �

الختبار والعتماد - تت�سمن عملية الختبار امل�سار اإليها على اأنها اختبار قبول بامل�سنع، وهي عملية اختبار وظائف املن�سات وفقا لإجراءات الختبار املعتمدة  �
مع العميل، يتم اختبار املن�سات واعتمادها داخلًيا وفًقا للت�سميم. وبعد ذلك، يتم اإجراء الختبار ذاته يف ح�سور العميل، ويتم تنفيذ اأي تعليقات يبديها وفقًا 

لالتفاقية التعاقدية املربمة معه. 

ملعايري  � المتثال  للتاأكد من  املعدات  و  امل�سنعة  باخلزانات  امللحومة  الو�سالت  على  اتالفية  ل  متنوعة  اختبارات  اإجراء  يتم  باملوقع،  امل�سنعة  للخزانات  بالن�سبة 
اجلودة واملوا�سفات املطلوبة. تت�سمن هذه الختبارات اختبارات بالأ�سعة ال�سينية واختبارات فح�س اجلزيئات املمغنطة واختبارات الخرتاق والختبارات املائية 

والختبارات الهوائية، ويجوز للعميل بعد الختبار اإجراء عملية فح�س نهائية.
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الك�سط والطالء - بالن�سبة خلزانات املواقع الكربونية فقط، يتم ك�سطها وطالءها وفًقا للمعايري املطلوبة واملوا�سفات التي يحددها العمالء، ثم فح�سها بعد ذلك  �
من ِقبل م�سوؤويل فح�س اجلودة لدى ال�سركة والعميل ل�سمان اأن اإعداد ال�سطح و�سماكة الطالء متوافقني مع املوا�سفات املحددة.

الت�سليم - بالن�سبة للمن�سات ومعدات املعاجلة، يتم تثبيتها عقب الت�سليم من خالل العميل مع اإجراء اختبار القبول باملوقع. �

خدمة ما بعد البيع - تقدم ال�سركة بوجه عام �سمان اأداء ملدة عام على عمل املن�سات بالإ�سافة اإلى خدمات ما بعد البيع عند الطلب. �

عمليات التصنيع4-10-22
يقوم ق�سم الفولذ الهيكلي، على خالف اأق�سام ال�سركة الأخرى، بت�سنيع منتجاته من املواد اخلام الفولذية بدًل من دمج مكونات جاهزة.

تركز عمليات ق�سم الفولذ الهيكلي على حتديد وا�ستخدام اأحدث طرق الت�سنيع والتقنيات والآلت ل�سمان حتقيق اأف�سل م�ستوى من الإنتاجية واجلودة والوفاء مبواعيد الت�سليم، 
فعلى �سبيل املثال، يتم تزويد مرافق الإعداد بالق�سم باأحدث معدات وتقنيات التحكم الرقمي بالكمبيوتر، وهي عبارة عن نظام مركزي يعمل على حتقيق التن�سيق بني كافة 
الآلت ل�سمان جودة ودقة العوار�س والزوايا والألواح امل�ستخدمة يف املنتجات امل�سنعة، كما اأن ا�ستخدام اأحدث اآلت الك�سط امل�سنعة من خالل �سركة »Wheelabrator« ي�سمن 
حتقيق اأف�سل م�ستوى من النظافة لكافة القطاعات. وبالإ�سافة اإلى ذلك، جتري مراقبة كافة اجلوانب الرئي�سية لعمليات ق�سم الفولذ الهيكلي مبا يف ذلك �سراء املواد والأعمال 
الهند�سية واإ�سدار الر�سومات والت�سنيع والت�سليم والتحكم فيها من خالل برنامج تخطيط املوارد ملايكرو�سوفت داينمك�س اأي اأك�س )ERP MS Dynamics AX(، وهو برنامج 
لإدارة العمليات يعمل على الدمج بطريقة اآلية العديد من وظائف الدعم ذات ال�سلة بالتقنية واخلدمات واملوارد الب�سرية، وتعمل ال�سركة على اإجراء حتديثات منتظمة للمعدات 

والتقنيات اجلديدة وال�ستفادة منها ل�سمان احلفاظ على اأعلى م�ستوى جودة لالإنتاج وتلبية توقعات العمالء.

يتم تلخي�س عمليات ق�سم الفولذ الهيكلي على النحو التايل:

استالم المواد وفحصها4-10-2-12
املواد اخلام امل�ستخدمة يف عملية ت�سنيع الهياكل الفولذية هي قطاعات الفولذ الكربوين والفولذ غري القابل لل�سداأ مثل الألواح والأنابيب والقطاعات املدلفنة، ويتم احل�سول 
على هذه املواد من م�سانع فولذ رئي�سية، وعقب ت�سليم هذه املنتجات اإلى امل�سنع، يقوم م�سوؤول مراقبة اجلودة بال�سركة بتنفيذ فحو�سات نظرية واأخرى متعلقة بالأبعاد يف �سوء 

�سهادات امل�سنع ذات ال�سلة للتحقق من �سحة مقا�سات املواد امل�ستلمة وموا�سفتها.

التقطيع واإلعداد4-10-2-22
يتم تقطيع �ملو�د �خلام وفقًا ملخطط �لتقطيع با�ستخد�م ثلثة خطوط للتقطيع و�لثقب متاحة يف �مل�سنع وبعد ذلك يتم �إعد�دها �أو حماذ�تها وفقًا ملتطلبات �لر�سم لإجر�ء عملية 

اللحام، ويقوم مراقبو اجلودة بال�سركة يف هذه املرحلة باإجراء فحو�سات نظرية مرة اأخرى على املكونات املركبة قبل بدء عملية اللحام. 

اللحام4-10-2-32
يتم حلام املكونات املقطوعة يف امل�سنع اأو يف موقع امل�سروع بناًء على خمطط اللحام، وحتى يت�سنى حتديد املكونات امل�سنعة ب�سهولة عند اإعدادها وحلامها اأو ربطها يف موقع 

ا خمططات اللحام لتحديد مكان الو�سالت امللحومة املعيبة عند اإجراء الختبار بالأ�سعة ال�سينية. امل�سروع، يتم متييز هذه املكونات اأو ختمها. كما ُت�ستخدم اأي�سً

االختبار4-10-2-42
جُترى اختبارات ل اتالفية للهياكل امل�سنعة و املعدات للتحقق من توافق الأعمال مع معايري اجلودة املطلوبة، تت�سمن تلك الختبارات اختبارات بالأ�سعة ال�سينية واختبارات 
فح�س اجلزيئات املمغنطة واختبارات الخرتاق والختبارات املائية والختبارات الهوائية، ويجوز للعميل بعد الختبار اإجراء عملية فح�س نهائية لالأعمال امل�سنعة، كما يتم 

الت�سغيل التجريبي للخزانات الفولذية واختبارها يف املوقع.

الكشط والطالء4-10-2-52
ُتر�سل كافة املنتجات الفولذية الكربونية امل�سنعة بعد النتهاء من عمليات اللحام والختبارات لتنفيذ عملية الك�سط والطالء، ويتم فح�س اإعداد ال�سطح و�سماكة الطالء من 

ِقبل مراقبي اجلودة التابعني لل�سركة والعميل ل�سمان التوافق مع املوا�سفات املحددة. 

تنفذ ال�سركة اأن�سطتها من خالل م�سنعها الكائن يف اجلبيل، ويتم دعمه باأحدث املعدات املتطورة، وميتد على م�ساحة 147.000 مرت مربع، ي�سغل منها ق�سم اأعمال الهياكل 
الفولذية 60٪، يف حني ت�سغل الأق�سام الأخرى جمتمعة م�ساحة ٪40.

كما تعمل ال�سركة من خالل مرفق الهياكل اخلفيفة ومنطقة تخزين متتد على م�ساحة 200.000 مرت مربع للهياكل الفولذية يف اجلبيل، بالإ�سافة اإلى ور�سة لإعداد اخلزانات 
ا. وبالإ�سافة اإلى ذلك، يتوفر لدى ال�سركة �سكن للعمالة ي�ستوعب 1200 �سخ�س. باملوقع متتد على م�ساحة 100.000 مربع كائنة يف اجلبيل اأي�سً
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العمالء الرئيسيين 4-11
يتوفر لدى ال�سركة قاعدة متنوعة من العمالء والتي ت�سمل عدد من القطاعات ال�سناعية منها النفط والغاز والبرتوكيماويات واملياه والطاقة والتعدين.

مُيثل املقاولون املعنيون باأعمال الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء وكذلك امل�ستخدمون النهائيون الن�سبة الأكرب من عمالء ال�سركة، وقد بلغت اإيرادات ال�سركة النا�سئة من اأولئك 
املقاولني 38.9٪ من اإيرادات ال�سركة يف الفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

اإقليميني وعامليني يف جمال اأعمال الهند�سة  عني املعتمدين لدى العديد من ال�سركات الرائدة وتتمتع بعالقات متميزة مع مقاولني  اأن ال�سركة هي اإحدى املُ�سنِّ جدير بالذكر 
وامل�سرتيات والإن�ساء، معظمهم من اململكة العربية ال�سعودية. 

تعمل ال�سركة على نطاق اإقليمي، وقد نفذت العديد من امل�ساريع يف الإمارات العربية املتحدة وقطر والكويت والعراق، وقد ح�سلت موؤخًرا على »جائزة اأف�سل مقاول« يف م�سروع 
ت�سليم خزانات اإلى �سركة برتول اأبوظبي الوطنية و�سركة اأبوظبي ل�سناعات الغاز املحدودة يف اأبوظبي.

وعالوة على ذلك، تعد ال�سركة واحدة من عدد قليل من ال�سركات امل�سنعة للمن�سات املعتمدة لدى �سركة عاملية كربى للنفط والغاز، وقد تلقت عدة خطابات تقدير وجوائز 
تقديرية يف هذا املجال.

ُيعد اأكرب عمالء ال�سركة يف الوقت احلايل م�سارًكا رئي�سًيا يف قطاع النفط والغاز تقدم له ال�سركة منتجاتها مبوجب عقود واأوامر �سراء ق�سرية الأجل، وقد �سكلت اإيرادات 
ال�سركة من ذلك امل�سارك الرئي�سي يف الفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2017م 46.5٪ تقريًبا من اإجمايل اإيراداتها. 

ونظرًا لزيادة امل�ساريع مع اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف قطاع النفط والغاز وم�ستخدمني نهائيني اآخرين، فاإن ق�سم املن�سات  هو اأ�سرع الأق�سام منًوا حيث بلغت ن�سبة الزيادة يف 
الإيرادات 131٪ من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف الفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

المبيعات والتسويق 4-12
ا  من م�سوؤوليات اإدارة املبيعات والت�سويق مواكبة الحتياجات يف الأ�سواق املختلفة خالل ال�سنوات القادمة، مع العمل على تلبية تلك الحتياجات م�سبًقا، كما تعمل الإدارة اأي�سً

على التاأهيل امل�سبق ملنتجات ال�سركة لدى عمالء رئي�سيني �سواء يف اململكة وخارجها اأو يف اأي اأ�سواق م�ستقبلية اأخرى م�ستهدفة.

ياأتي على راأ�س اأولويات اإدارة املبيعات والت�سويق البحث عن م�ساريع جديدة واكت�سافها وحتويل هذه امل�ساريع اإلى فر�س تكون م�سدًرا لأعمال جديدة لل�سركة، كما تعمل الإدارة 
ا على تن�سيق عملية املناق�سات بني ال�سركة واملقاولني املعنيني باأعمال الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء للفوز بامل�ساريع اجلديدة التي و�سلت اإليها. اأي�سً

وياأتي �سمن م�سوؤوليات اإدارة املبيعات والت�سويق الأكرث اأهمية التخطيط مليزانية املبيعات والعمل على حتقيق الأرباح املتوقعة بامليزانية، وكذلك امل�ساركة يف املناق�سات للعمالء 
الرئي�سيني، كما تتولى الإدارة اإعداد ومتابعة كافة العرو�س التي تقدمها ال�سركة لكافة عمالئها داخل اململكة وخارجها.

التدريب 4-13
جتري كافة مرافق ال�سركة تدريبات داخلية وبرامج تطوير لالأفراد، وقد اأن�ساأت ال�سركة فرًعا، معهد اخلليجية للتدريب ال�سناعي، ُي�سهم يف متكني املواطنني ال�سعوديني وغري 

ال�سعوديني بتح�سني مهاراتهم الفنية واملهنية والإدارية وزيادة موؤهالتهم بهدف توظيف هوؤلء الأفراد يف مرافقها م�ستقباًل.

جدير بالذكر اأن حلول التدريب املوؤ�س�سية العملية اخلا�سة بال�سركة كان لها اأثر على �سركات النفط والغاز يف مدينة اجلبيل ال�سناعية املتخ�س�سة يف �سناعة الفولذ وت�سنيع 
الهياكل الفولذية وحلول اللحام واأنظمة الأنابيب واحللول ال�سناعية وت�سنيع ال�سمامات واخلدمات ذات ال�سلة.

يتوفر لدى ال�سركة برامج تدريبية لتدريب ال�سانعني واللحامني ال�سعوديني من اأجل حت�سني القوى العاملة من العمالة املهرة واحلفاظ على معايري اجلودة العالية، وبالإ�سافة 
اإلى ذلك، حتتفظ ال�سركة مبرافق ميدانية لإجراء الختبارات الال اتالفية لكافة اأعمال اللحام، وهي عملية جتري من خالل مقاول م�ستقل.

شهادات السالمة والجودة 4-14
تلتزم ال�سركة باحلفاظ على �سالمة موظفيها و�سحتهم، وترى ال�سركة اأن وجود ثقافة �سالمة قوية من العنا�سر ال�سرورية لها لتحقيق النجاح، وتوا�سل ال�سركة تطوير براجمها 
ل�سمان �سالمة موظفيها ومتكينها من المتثال جلميع لوائح ال�سالمة املعمول بها، وتلتزم ال�سركة باحلفاظ على قوى عاملة مدربة تدريًبا جيًدا، مع توفري التعليمات لهم يف الوقت 

املنا�سب ل�سمان توفر املعرفة واملهارات الالزمة لديهم لأداء عملهم باأمان مع احلفاظ على اأعلى معايري اجلودة املمكنة.

تلتزم ال�سركة يف عمليات ت�سنيعها مبعايري واأنظمة اجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني ومعهد البرتول الأمريكي واملوا�سفات التي يحددها العمالء، وت�ستخدم ال�سركة 
اإجراءات اللحام والت�سنيع وفقا لأحدث التقنيات واملتطلبات ال�سناعية. 

ISO 9001-2008، وهذا الربنامج هو نظام حتقق معتمد عاملًيا لإدارة اجلودة ت�سرف عليه  اإدارة اجلودة بال�سركة معتمدة باعتبارها �سمن برامج  اأنظمة  اأن  جدير بالذكر 
املنظمة الدولية للمعايري التي يقع مقرها يف جنيف ب�سوي�سرا. ي�ستند العتماد اإلى مراجعة برامج ال�سركة واإجراءاتها امل�سممة للحفاظ على م�ستوى جودة الإنتاج وتعزيزه، كما 

يخ�سع ملراجعة ن�سف �سنوية واإعادة اعتماد كاملة كل ثالث �سنوات.

اأحد متطلبات اعتماد ال�سركة كمورد رئي�سي لدى عمالئها الرئي�سيني، لذلك، فاإن قدرة ال�سركة على احلفاظ على �سهادات  قد يكون احل�سول على اعتمادات دولية للجودة 
اجلودة اأمر �سروري لأعمالها، ويتطلب احلفاظ على هذه املعايري واملوا�سفات نهًجا منظًما ل�سمان احلفاظ على تلك الأنظمة.
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يتوفر لدى ال�سركة العتمادات التالية التي تراها �سرورية لأعمالها: 

اجلدول 31: قائمة �سهادات اجلودة التي ح�سلت عليها ال�سركة
التفا�سيلال�سهادة

ISO 9001.اعتمادات لل�سركات يف جميع اأنحاء العامل التي تطبق معايري نظم الإدارة ISO 9001 يوفر معيار

ختم اجلمعية الأمريكية 
 U2و U للمهند�سني امليكانيكيني

Sو PPو

�جلمعية �لأمريكية للمهند�سني �مليكانيكيني هي مطور عاملي ر�ئد للقو�نني و�ملعايري �ملقرتنة بفنون �لهند�سة �مليكانيكية وعلومها وممار�ستها

اخلتم U: يوؤكد هذا على اأن �سمام ال�سغط املختوم مت ت�سميمه وت�سنيعه وفًقا ملتطلبات اجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني ح�سب الق�سم 
الأول من الباب الثامن من املتطلبات.

اخلتم U2: يوؤكد هذا على اأن �سمام ال�سغط املختوم مت ت�سميمه وت�سنيعه وفًقا ملتطلبات اجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني ح�سب الق�سم 
الثاين من الباب الثامن من املتطلبات. 

PP: يوؤكد هذا اأن اأنابيب ال�سغط املختومة قد مت ت�سميمها وت�سنيعها وفقا ملتطلبات اجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني.

S: يوؤكد هذا اأن املرجل الكهربائي املختوم قد مت ت�سميمه وت�سنيعه وفقا ملتطلبات اجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني.

املجل�س الوطني للمراجل مع 
 R اإمكانيات اخلتم

اعتماد لت�سليح و تغيري املراجل و�سمامات ال�سغط وغريها من العنا�سر التي حتتفظ بال�سغط.

معيار معهد البرتول الأمريكي 
للخزانات والعزل

خزانات معهد البرتول الأمريكي: معيار للتاأكيد على مالءمة ا�ستخدام اخلزانات البرتول واملنتجات البرتولية وغريها من املنتجات ال�سائلة. 

عزل معهد البرتول الأمريكي: معيار لالأعمال اخلا�سة بالطبقات الواقية امللحومة يقر مبوثوقية املنتجات والعمليات ذات ال�سلة بالت�سنيع.

SAES - معايري اأرامكو 

ال�سعودية الهند�سية 
حتدد معايري اأرامكو ال�سعودية الهند�سية لل�سركات متطلبات ت�سنيع وت�سميم منتجات وخدمات معينة لإظهار قدرتها على تقدمي منتجات موثوقة 

ب�سكل مت�سق تلبي املوا�سفات التي حتددها اأرامكو ال�سعودية.

SAMSS - موا�سفات نظام 

املواد باأرامكو ال�سعودية
موا�سفات لت�سميم وت�سنيع منتجات وخدمات معينة لتلبية املوا�سفات التي حتددها اأرامكو ال�سعودية. 

املعهد الأمريكي لت�سييد الفولذ هو معهد فني غري ربحي ورابطة جتارية ل�ستخدام ال�سلب الهيكلي يف �سناعة البناء. ويقدم هذا املعهد لأع�سائه املعهد الأمريكي لت�سييد الفولذ 
موا�سفات التوريد، والرموز، وامل�ساعدة التقنية، و�سهادات اجلودة، والتوحيد القيا�سي وتطورات ال�سوق.

جمعية اللحام الأمريكية هي منظمة غري ربحية تقوم مهمتها على تعزيز العلم والتكنولوجيا والتطبيقات يف جمال اللحام والو�سل وعمليات التقطيع.جمعية اللحام الأمريكية

جمعية الطالءات الوقائية هي جمعية مهنية غري ربحية تعنى با�ستخدام الطالء حلماية هياكل ال�سلب ال�سناعية. جمعية الطالءات الواقية

ويحدد هذا املعيار متطلبات حت�سري الأ�سطح اخلر�سانية بطرق ميكانيكية اأو كيميائية اأو حرارية قبل اأن يو�سع عليها طالء واقي ورابط اأو اأنظمة 
تبطني.

جمال الرابطة الوطنية ملهند�سي التاآكل يف  والطالء  املهبطية،  احلماية  الرئي�سي  ن�ساطها  وي�سمل  التاآكل.  يف  بالتحكم  معنية  مهنية  منظمة  هي  التاآكل   ملهند�سي  الوطنية  الرابطة 
ال�سناعة، واملعاينة، واختبار التاآكل، واختيار املواد ملقاومة كيميائية حمددة.

اجلمعية الأمريكية لالختبار 
واملواد

اجلمعية الأمريكية لالختبارات واملواد  هي منظمة دولية للمعايري تقوم بتطوير ون�سر معايري تقنية توافقية طوعية ملجموعة وا�سعة من املواد واملنتجات 
والنظم واخلدمات.

أصول خارج المملكة 4-15
مت تاأ�سي�س فرع واحد لل�سركة خارج اململكة، وحتديًدا يف اأبوظبي بالإمارات العربية املتحدة، لتقدمي خدمات ملرافق وحقول النفط والغاز الربية والبحرية. ولدى ال�سركة مكتب 
موؤجر يف اأبو ظبي تعمل من خالله، يبلغ الإيجار ال�سنوي للمكتب الفرعي لل�سركة يف اأبوظبي مائة وخم�سة وثالثني األًفا ومائتي )135.200 درهم( درهم اإماراتي والتي ت�سمل 
اأثاث ومفرو�سات ومتثل ن�سبة الأ�سول خارج اململكة ن�سبة 1٪ من اإجمايل الأ�سول، وتوؤكد ال�سركة على اأنها ل متتلك اأي اأ�سول اأخرى خارج اململكة با�ستثناء ما ورد يف هذه الفقرة. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، بلغ اإجمايل الأ�سول داخل اململكة بقيمة 230.656.442 ريال �سعودي كما يف مار�س 2017م.

الخطط وفرص النمو المستقبلية 4-16
ت�ستهدف ال�سركة تطوير اأعمالها يف دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل مكتبها يف اأبوظبي، وت�سارك ال�سركة يف معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول )اأديبيك( من اأجل 
اللتقاء ب�سركات كربى يف جمال ال�سناعة مثل �سركة برتول اأبوظبي الوطنية و�سركة اأبوظبي ل�سناعات الغاز املحدودة واإطالعهم على جمموعة منتجاتها املتنوعة كي ت�سبح 

�سمن قائمة مورديهم امل�سجلني.

بالإ�سافة اإلى م�ساركة ال�سركة يف موؤمتر »اأو تي �سي« البرتويل يف هيو�سنت بالوليات املتحدة الأمريكية والذي يعد اأكرب موؤمتر برتويل يف العامل حيث تلتقي جميع ال�سركات العاملة 
يف قطاع النفط و الغاز يف العامل وتعر�س منتجاتها وتتبادل خرباتها واأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا يف جمال الطاقة.

وتلبي  ال�سركة  متطلبات عمالء  تنا�سب  عالية  قيمة  وذات  متكامة جديدة  وحلول  منتجات وخدمات  الدائم عن  البحث  والتطوير يف  البحوث  ال�سركة يف جمال  روؤية  تتلخ�س 
وتعتمد  باملنتجات.  املتعلقة  العامليه  والتطورات  امل�ستجدات  اآخر  ودرا�سة  تطبيقها  التي ميكن  ودرا�سة اخليارات  ومتطلباتهم،  العمالء  احتياجات  وذلك عرب حتليل  تطلعاتهم 

ال�سركة يف تنفيذ روؤيتها تلك، على البتكار يف تطوير منتجاتها عرب ا�سرتاتيجية تهدف ايل درا�سة متطلبات ال�سوق والرتقاء بكفاءة ال�سناعات املحلية.



35

انقطاع األعمال 4-17
مل يكن هناك اأي انقطاع اأو تعليق يف اأعمال ال�سركة من املمكن اأن يوؤثر اأو اأن يرتتب عنه بالفعل تاأثريًا ملحوظا يف اأو�ساعها املالية خالل الثني ع�سر )12( �سهرًا ال�سابقة لتاريخ 

هذه الن�سرة، كما مل يحدث اأي تغيري جوهري يف طبيعة اأعمال ال�سركة، ول تعتزم ال�سركة اإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة اأعمالها. 

الموظفون والسعودة 4-18

الموظفون4-18-12
كما يف تاريخ 2017/03/31م، كان لدى ال�سركة وفروعها 1.552 موظفا )من بينهم 346 موظفًا �سعوديًا(. ويظهر اجلدول الوارد اأدناه توزيع املوظفني ح�سب الإدارات، ون�سبة 

ال�سعودة كما يف تاريخ 2017/03/31م، وتقر ال�سركة بعدم وجود نية لإجراء اأي تغيري جوهري يف عدد العاملني.

الق�سم
2017/3/31م

االإجمايلاملوظفني غري ال�سعودينياملوظفني ال�سعوديني

11112كبار التنفيذيني

61521الإدارة املالية

22124146اإدارة الت�سغيل

4747-اإدارة مراقبة اجلودة

189اإدارة امل�سرتيات

19827اإدارة املوارد الب�سرية

21113اإدارة الت�سويق واملبيعات

325اإدارة تقنية املعلومات

11-املراجعة الداخلية

11-الإدارة القانونية

107487594ق�سم الهياكل احلديدية

54170224ق�سم معدات املعاجلة

451762ق�سم العزل باللحام و ملحقاته

324375ق�سم الأنظمة ومن�سات الت�سغيل البرتولية

54261315ق�سم اخلزانات اخلزانات امل�سنعة باملوقع

3461.2061.552الإجمايل

22.3٪ال�سعودة
امل�سدر: ال�سركة

السعودة4-18-22
مت اعتماد برنامج ال�سعودة »نطاقات« مبوجب قرار معايل وزير العمل رقم 4040 وتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 2011/09/10م(، وذلك بناًء على قرار جمل�س الوزراء رقم 
50 وتاريخ 1415/05/21هـ )املوافق 1994/10/27م(، وجرى تنفيذ برنامج »نطاقات« بتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 2011/09/10م( وقد بداأت وزارة العمل يف تطبيق 
برنامج »نطاقات« لت�سجيع املوؤ�س�سات على توظيف املواطنني ال�سعوديني. ومن خالل برنامج »نطاقات« يتم تقييم اأداء اأية �سركة ا�ستنادًا اإلى فئات حمددة )نطاقات(، اأي: الفئة 
البالتينية، والفئة اخل�سراء )مق�سمة اإلى فئات فرعية، اأي: فئة منخف�سة وفئة متو�سطة وفئة مرتفعة(، والفئة ال�سفراء والفئة احلمراء. وتعترب ال�سركات التي تكون �سمن الفئة 
البالتينية اأو الفئة اخل�سراء قد اأوفت مبتطلبات ال�سعودة، وبالتايل يحق لها عدد من املزايا، كتمكني العاملني الأجانب من احل�سول وجتديد تاأ�سريات العمل اأو بخالف ذلك 
تغيري مهنهم )با�ستثناء املهن املخ�س�سة ح�سريًا للمواطنني ال�سعوديني(. وفيما يتعلق بال�سركات التي تكون يف و�سٍع اأدنى من الفئة ال�سفراء اأو يف الفئة احلمراء )بناًء على 
مدى عدم تقيدها باملتطلبات املحددة(، فاإنها تعترب قد خالفت متطلبات ال�سعودة، وقد تخ�سع لبع�س الإجراءات اجلزائية، مثاًل احلد من قدرتها على جتديد تاأ�سريات عمل 

املوظفني الأجانب اأو منع املوظفني الأجانب بالكامل من احل�سول اأو جتديد تاأ�سريات العمل.

ويجدر الذكر اأن ال�سركة م�سنفة �سمن النطاق البالتيني املتو�سط وفق برنامج نطاقات لل�سعودة اإذ حققت ال�سركة معدل لل�سعودة بن�سبة 22.3٪ من اإجمايل القوى العاملة يف 
ال�سركة كما يف 2017/03/31م.
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الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها .51

الهيكل التنظيمي للشركة 5-1
يو�سح الر�سم البياين اأدناه الهيكل التنظيمي لل�سركة:

IQGOE’G ¢ù∏›

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
ÉëL ôaÉX 

á«dÉŸG IQGOE’G
áª©f ƒHCG óªMCG

á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G
ôHÉL OÉjEGäÉ«∏ª©dG IQGOEG

 ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG
Oƒ©°ùŸG »∏Y

äÉfGõÿG º°ùb
™bƒŸÉH á©æ°üŸG
  Ö∏«a »HƒH 

 äGó©ŸG º°ùb
á«dƒëàdG

»ª°TÉg Qƒ°üæe 

 πcÉ«¡dG º°ùb
ájójó◊G

¿Éjô©dG π°SÉH

∫õ©dG º°ùb
¬JÉ≤ë∏e h ΩÉë∏dÉH

Qƒ∏jÉJ ó«ØjO 

 äÉ°üæeh áª¶fC’G º°ùb
á«dhÎÑdG π«¨°ûàdG
øjódG êGô°S ≥«Ø°T

 IOƒ÷G áÑbGôe IQGOEG
OhPGQ …ÉLCG

 äÉjÎ°ûŸG IQGOEG
ó«ª◊GóÑY π«µ°T

á«∏NGódG á©LGôŸG
¿ÉN ó©°S 

 äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG
π«JÉH ¢ûjÉL

 äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdG IQGOEG
ÉeQÉ°T ∞«LGQ

á©LGôŸG áæ÷

áæ÷
äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG

مجلس إدارة الشركة 5-2
تت�سمن م�سوؤوليات جمل�س الإدارة ما يلي:

و�سع اخلطط وال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات والأهداف الرئي�سة لل�سركة والإ�سراف على تنفيذها ومراجعتها ب�سكل دوري، والتاأكد من توافر املوارد الب�سرية واملالية  �
الالزمة لتحقيقها.

و�سع اأنظمة و�سوابط للرقابة الداخلية والإ�سراف العام عليها. �

الإ�سراف على اإدارة مالية ال�سركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها املالية والئتمانية مع الغري. �

اإعداد القوائم املالية الأولية وال�سنوية لل�سركة واعتمادها قبل ن�سرها. �

اإعداد تقرير جمل�س الإدارة واعتماده قبل ن�سره. �

اإر�ساء قنوات ات�سال فعالة تتيح للم�ساهمني الطالع ب�سكل م�ستمر ودوري على اأوجه الأن�سطة املختلفة لل�سركة واأي تطورات جوهرية. �

ت�سكيل جلان متخ�س�سة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة و�سالحياتها وم�سوؤولياتها، وكيفية رقابة املجل�س عليها، على اأن يت�سمن قرار الت�سكيل ت�سمية  �
الأع�ساء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم اأداء واأعمال هذه اللجان واأع�سائها.

اأ�سهم، مبا ل يتعار�س مع ال�سوابط  � اأنواع املكافاآت التي مُتنح للعاملني يف ال�سركة، مثل املكافاآت الثابتة، واملكافاآت املرتبطة بالأداء، واملكافاآت يف �سكل  حتديد 
والإجراءات التنظيمية ال�سادرة تنفيذًا لنظام ال�سركات اخلا�سة ب�سركات امل�ساهمة املدرجة.
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يتاألف جمل�س الإدارة من �ستة اأع�ساء منتخبني من اجلمعية العامة لل�سركة وهم:

العمراجلن�سيةال�سفةاملن�سباال�سم
ن�سبة امللكية غري املبا�سرةن�سبة امللكية املبا�سرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

27.4٪39.2٪ل يوجدل يوجد61 �سنة�سعوديغري تنفيذي - غري م�ستقلرئي�س جمل�س الإدارةخالد بن عبدالعزيز احلمدان

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد52 �سنة�سعوديغري تنفيذي - غري م�ستقلنائب رئي�س جمل�س الإدارة�سالح بن عطية العتيبي

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد36 �سنةفل�سطينيغري تنفيذي - غري م�ستقلع�سو جمل�س اإدارةفي�سل عبد الفتاح حممد

0.21٪0.297٪ل يوجدل يوجد34 �سنة�سعوديغري تنفيذي - غري م�ستقلع�سو جمل�س اإدارةحممد بن فهد �سجاء

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد66 �سنة�سعوديغري تنفيذي - غري م�ستقل ع�سو جمل�س اإدارةحمدان بن عبدالعزيز احلمدان

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد55 �سنة�سعوديغري تنفيذي - م�ستقلع�سو جمل�س اإدارةحمد عبداهلل العليان
امل�سدر: ال�سركة

با�ستثناء ما ذكر اأعاله، ل يوجد لدى اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو املدراء التنفيذيني اأو اأمني �سر جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سركة.

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 5-3

أعضاء مجلس اإلدارة:5-3-12

خالد بن عبدالعزيز الحمدان5-3-1-12
61 �سنةالعمر: 

�سعودياجلن�سية:

رئي�س جمل�س الإدارةاملن�سب احلايل:

2017/05/01متاريخ التعيني:

املوؤهالت العلمية:
• حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية، يف عام 1979م.•

• حا�سل على درجة املاج�ستري يف املالية واملحا�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية، يف عام 1993م.•

املنا�سب التنفيذية احلالية:
• الرئي�س التنفيذي ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة منذ عام 1978م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعة والتجارة. •

• الرئي�س التنفيذي ملكتب احلمدان ال�ست�ساري منذ عام 1984م، وهو مكتب يعمل يف قطاع الت�ساميم وال�ست�سارات الهند�سية.•

الع�سويات احلالية الأخرى:

• رئي�س جمل�س اإدارة يف �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي منذ عام 2015م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ستثمار •
ال�سناعي.

• ع�سو جمل�س اإدارة يف ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين منذ عام 2012م، وهي �سركة م�ساهمة مدرجة تعمل يف قطاع التاأمني.•

• ع�سو جمل�س املديرين يف ال�سركة العاملية لالأنابيب منذ عام 2009م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعات •
التحويلية.

• ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة خدمات املركبات العامة منذ عام 2003م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع خدمات •
املركبات وال�سيارات والإطارات.

• ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة �سن اآي�س قلف املحدودة منذ عام 2001م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعات •
التحويلية.

• ع�سو جمل�س املديرين يف ال�سركة ال�سعودية للتطوير وخدمات الت�سدير املحدودة منذ عام 1999م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل •
يف قطاع النقل.

• رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة اخلدمات الغذائية والرتفيه القاب�سة منذ عام 1989م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع •
ت�سغيل املطاعم و خدمات الإعا�سة.
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صالح بن عطيه العتيبي5-3-1-22
52 �سنةالعمر: 

�سعودياجلن�سية:

نائب رئي�س جمل�س الإدارةاملن�سب احلايل:

2017/05/01متاريخ التعيني:

املوؤهالت العلمية:
• حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الإدارة ال�سناعية من جامعة األباما، الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 1992م.•

• حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية، يف عام 1998م.•

املنا�سب التنفيذية احلالية:
• الرئي�س التنفيذي ل�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي منذ عام 2015م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ستثمار •

ال�سناعي.

الع�سويات احلالية الأخرى:
• نائب رئي�س جمل�س اإدارة يف �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي منذ عام 2015م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ستثمار •

ال�سناعي.

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

•  مدير ال�سوؤون الإدارية ومدير امل�سنع يف �سركة عطية بن م�ساعد الثبيتي العتيبي من عام 1992م وحتى عام 1998م، وهي �سركة ذات •
م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع املقاولت.

• مدير عام �سركة دورما العربية لالأبواب الأوتوماتيكية من عام 1999م، وحتى عام 2000م، و هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف •
قطاع نظم التكنولوجيا.

• مدير عام �سركة م�سنع الزامل للزجاج من عام 2000م، وحتى عام 2004م، وهي �سركة تابعة ل�سركة الزامل لل�سناعة وهي �سركة م�ساهمة •
مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي تعمل يف قطاع ال�سناعات التحويلية.

• مدير عام �سركة املطلق للخدمات والت�سنيع املحدودة، من عام 2004م، وحتى عام 2005م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف •
قطاع التجارة و اخلدمات ال�سناعية

• نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة امل�ستقبل ل�سناعة الأنابيب من عام 2005م، وحتى عام 2013م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف •
قطاع �سناعة الأنابيب.

• الرئي�س التنفيذي لقطاع الأنابيب وال�سمامات يف �سركة عرب اخلليج القاب�سة من عام 2013م، وحتى عام 2015م، وهي �سركة ذات •
م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعة والتجارة.

فيصل عبدالفتاح محمد5-3-1-32
36 �سنةالعمر: 

فل�سطينياجلن�سية:

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل:

2017/05/01متاريخ التعيني:

املوؤهالت العلمية:

• حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف املالية واملحا�سبة من جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، يف عام 2003م.•

• حا�سل على �سهادة املحا�سب القانوين العام الأمريكية )CPA( يف عام 2009م.•

• •.)AICPA( ع�سو يف املجمع الأمريكي للمحا�سبني القانونيني

•املنا�سب التنفيذية احلالية: املدير املايل ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة منذ عام 2010م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعة والتجارة.•

الع�سويات احلالية الأخرى:
• ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي منذ عام 2015م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ستثمار •

ال�سناعي.

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:
• مدير التدقيق الرئي�سي يف �سركة ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاه من عام 2003م، وحتى عام 2010م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية •

حمدودة تعمل يف قطاع املراجعة والتدقيق.
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محمد بن فهد بن سجاء5-3-1-42
34 �سنةالعمر: 

�سعودياجلن�سية:

ع�سو جمل�س اإدارة، اأمني �سر املجل�ساملن�سب احلايل:

2017/05/01متاريخ التعيني:

املوؤهالت العلمية:
• حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية، يف عام 2007م.•

• حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة لندن �سيتي، اململكة املتحدة، يف عام 2012م.•

املنا�سب التنفيذية احلالية:
• مدير ال�سوؤون الإدارية وتطوير الأعمال يف �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي منذ عام 2015م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف •

قطاع ال�ستثمار ال�سناعي. 

الع�سويات احلالية الأخرى:

• ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي منذ عام 2015م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�ستثمار •
ال�سناعي.

• ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة حر�س لل�سناعات املحدودة منذ عام 2016م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعات •
التحويلية.

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• مهند�س قيا�س يف �سركة اأرامكو ال�سعودية من عام 2007م، وحتى عام 2008م، وهي �سركة تعمل يف قطاع النفط والغاز.•

• مهند�س جودة و�سالحية يف �سركة اأرامكو ال�سعودية من عام 2008م، وحتى عام 2009م، وهي �سركة تعمل يف قطاع النفط والغاز.•

• مهند�س ميكانيكي يف �سركة اأرامكو ال�سعودية من عام 2009م، وحتى عام 2010م، وهي �سركة  تعمل يف قطاع النفط والغاز.•

• مهند�س عمليات يف �سركة اأرامكو ال�سعودية من عام 2010م، وحتى عام 2011م، وهي �سركة تعمل يف قطاع النفط والغاز.•

حمدان بن عبدالعزيز الحمدان5-3-1-52
66 �سنةالعمر: 

�سعودياجلن�سية:

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل:

2017/05/01متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف التخطيط العمراين من جامعة وا�سنطن، الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 1977م.•

•املنا�سب التنفيذية احلالية: الع�سو املنتدب يف �سركة �سن اآي�س قلف املحدودة منذ عام 1996م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعات التحويلية. •

الع�سويات احلالية الأخرى:
• ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة ريدجنتون العربية ال�سعودية للتوزيع منذ عام 2014م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع •

تكنولوجيا املعلومات.

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• رئي�س ق�سم التنمية القت�سادية يف الهيئة امللكية للجبيل وينبع من عام 1977م، وحتى عام 1988م، وهي هيئة حكومية تعنى بتطوير مدينتي •
اجلبيل وينبع.

• املدير التنفيذي يف الغرفة التجارية وال�سناعية من عام 1988م، وحتى عام 1989.•

• رئي�س ال�سركة ال�سعودية لل�سادرات ال�سناعية من عام 1990م، وحتى عام 1995م، وهي �سركة م�ساهمة مدرجة تعمل يف قطاع ال�سناعات •
التحويلية.

حمد بن عبدالله العليان5-3-1-62
55 �سنةالعمر: 

�سعودياجلن�سية:

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل:

2017/05/01متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة اأزو�سا بي�سيفيك، الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 1988م.•

•املنا�سب التنفيذية احلالية: ل يوجد.•

الع�سويات احلالية الأخرى:

• ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة الإ�سمنت ال�سعودية منذ عام 2005م، وهي �سركة م�ساهمة مدرجة تعمل يف قطاع اإنتاج الإ�سمنت.•

• رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة �سيندلر العليان للم�ساعد املحدودة منذ عام 2014م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع •
ال�سناعات التحويلية.

• ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة الإ�سمنت املتحدة )البحرين( منذ عام 2012م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع توزيع •
الإ�سمنت.
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املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• مدير اخلدمات امل�سرفية لل�سركات يف بنك الكويت الوطني من عام 1989م، وحتى عام 1990م، وهي �سركة م�ساهمة مدرجة تعمل يف •
قطاع اخلدمات امل�سرفية. 

• مدير اخلدمات امل�سرفية لل�سركات يف البنك ال�سعودي الربيطاين من عام 1992م، وحتى عام 1995م، وهي �سركة م�ساهمة مدرجة تعمل •
يف قطاع اخلدمات امل�سرفية.

• مدير الإدارة املالية يف ال�سركة العربية للوازم الطبية من عام 1996م، وحتى عام 1998م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع •
اخلدمات الطبية.

• م�ساعد املدير العام يف �سركة التجارة العمومية من عام 1998م، وحتى عام 2005م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع •
ال�سترياد والتوزيع.

أمين سر المجلس5-3-22

محمد بن فهد بن سجاء5-3-2-12
يرجى مراجعة الق�سم )5-3-1-4( لالطالع على ال�سرية الذاتية ملحمد بن فهد بن �سجاء.

اإلدارة التنفيذية:5-3-32
تاريخ االن�سماماملن�سباجلن�سيةاال�سم

2002/08/08مالرئي�س التنفيذياأمريكيظافر جحا

2017/03/19مرئي�س الإدارة املاليةاأرديناأحمد اأبو نعمه

2004/04/11م  رئي�س اإدارة املوارد الب�سرية�سعوديعلي بن عبداهلل امل�سعود

2015/02/10مامل�ست�سار القانوين و رئي�س الإدارة  القانونيةاأرديناإياد جابر

1998/01/05مرئي�س ق�سم الهياكل احلديديةاأردينبا�سل العريان

1996/02/06مرئي�س اإدارة مراقبة اجلودةهندياأجاي راذود

2012/11/25مرئي�س اإدارة امل�سرتياتباك�ستاين�سكيل اأحمد عبداحلميد

1997/09/10مرئي�س اإدارة الت�سويق واملبيعاتهنديراجيف �سارما

2009/02/28مرئي�س اإدارة تقنية املعلوماتهنديجاي�س باتيل

2017/03/19مرئي�س اإدارة التدقيق الداخليباك�ستاين�سعد علي خان

2014/05/04مرئي�س  ق�سم  الأنظمة و من�سات الت�سغيل البرتوليةهندي�سفيق اأحمد �سراج الدين

2013/11/25مرئي�س ق�سم املعدات املعاجلةباك�ستاينمن�سور ها�سمي

2014/03/13مرئي�س ق�سم اخلزانات امل�سنعة باملوقعهنديبوبي فيلب

2016/08/07مرئي�س ق�سم العزل باللحام و ملحقاتهبريطاينديفيد تايلور

ظافر جحا5-3-3-12
72 �سنةالعمر: 

اأمريكياجلن�سية:

الرئي�س التنفيذياملن�سب احلايل:

2002/08/08متاريخ التعيني:

املوؤهالت العلمية:
• حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف التنمية ال�سناعية من جامعة اأوهايو، الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 1975م.•

• حا�سل على درجة املاج�ستري يف التخطيط القليمي من جامعة كنتاكي، الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 1977م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• خبري التخطيط القليمي والتنمية والتطوير القت�سادي لدى جمل�س ولية مريلند الغربية من عام 1977م، وحتى عام 1980م.•

• امل�ست�سار الفني للتنمية ال�سناعية لدى �سركة اأرامكو ال�سعودية من عام 1980م، وحتى عام 1987م.•

• نائب املدير العام للتخطيط و التطوير لدى ال�سركة ال�سعودية للخدمات ال�سناعية من عام 1988م، و حتى عام 1994م.•

• املدير العام يف ق�سم الهياكل املعدنية واملعدات التحولية يف �سركة جمموعة حممد املعجل من عام 1994م، وحتى عام 2002م.•



41

أحمد أبو نعمه5-3-3-22
35 �سنةالعمر: 

اأرديناجلن�سية:

رئي�س الإدارة املاليةاملن�سب احلايل:

2017/03/19متاريخ التعيني:

املوؤهالت العلمية:
• حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة واملالية من جامعة الريموك وجامعة الإ�سراء الردنية، اململكة الأردنية الها�سمية، عام •

2003م.

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• مدقق ح�سابات اأول يف جمموعة طالل ابو غزالة من عام 2003م ، وحتى عام 2006م.•

• مدير التدقيق يف �سركة دليويت اآند تو�س من عام 2006م ، وحتى عام 2011م.•

• مراقب مايل يف �سركة اخلليج لالعمال احلديدية من عام 2011م ، وحتى عام 2013م.•

• املدير املايل للمجموعة يف �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي من عام 2013م ، وحتى عام 2017م.•

علي بن عبدالله المسعود5-3-3-32
40 �سنة العمر: 

�سعودياجلن�سية:

رئي�س اإدارة املوارد الب�سريةاملن�سب احلايل:

2004/04/11م  تاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على ال�سهادة الثانوية العامة يف عام 1996م.•

•املنا�سب التنفيذية ال�سابقة: �ساحب مكتب خدمات عامة و تخلي�س من عام 1999م، وحتى عام 2004م.•

إياد جابر  5-3-3-42
 34 �سنةالعمر:             

اأرديناجلن�سية:

امل�ست�سار القانوين و رئي�س الإدارة القانونية املن�سب احلايل:

 2015/02/10متاريخ التعيني:

املوؤهالت العلمية:
• حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف القانون من اجلامعة الأردنية، اململكة الأردنية الها�سمية، يف عام 2005م.•

• حا�سل على رخ�سة مزاولة مهنة املحاماة من نقابة املحامني الردنية يف عام 2008م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• م�ست�سار قانوين يف مكتب احلموري و م�ساركوه لال�ست�سارات القانونية خالل عام 2008 م.•

• م�ست�سار قانوين يف البنك العقاري امل�سري العربي من عام 2008 م، وحتى عام 2009 م.•

• م�ست�سار قانونيفي �سركة �سما�س اآي بي للملكية الفكرية خالل عام 2009 م.•

• م�ست�سار قانوين يف مكتب فار�س النابل�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  خالل عام 2010م.•

• م�ست�سار قانوين اأول يف مكتب اخلليج لال�ست�سارات من عام 2010 م ، وحتى عام 2015 م.•
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باسل العريان5-3-3-52
51 �سنةالعمر: 

اأرديناجلن�سية:

رئي�س ق�سم الهياكل احلديدية املن�سب احلايل:

1998/01/05متاريخ التعيني: 

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة ال�سرق الأو�سط التقنية، تركيا، يف عام 1989م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• مدير امل�ساريع يف ال�سركة ال�سعودية الأردنية من عام 1989م ،  وحتى عام 1997م.•

• مدير ت�سويق ومبيعات ق�سم الهياكل املعدنية يف �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية من عام 1998م، وحتى عام 2000م.•

• مدير الت�ساميم الهند�سية لق�سم الهياكل املعدنية يف �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية من عام 2000م، وحتى عام 2001م.•

• مدير امل�ساريع لق�سم الهياكل املعدنية يف �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية من عام 2001م، وحتى عام 2003م.•

• مدير العمليات لق�سم الهياكل املعدنية يف �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية من عام 2003م، وحتى عام 2009م.•

أجاي راذود5-3-3-62
45 �سنةالعمر: 

هندياجلن�سية:

رئي�س اإدارة مراقبة اجلودةاملن�سب احلايل:

1996/02/06م تاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة الدبلوم يف الهند�سة امليكانيكية من معهد كي جيه بوليتيكنيك باروت�س، جمهورية الهند، يف عام 1993م. •

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:
• مفت�س مراقبة اجلودة يف �سركة لر�سون لند تريبو ليمتد من عام 1988م، وحتى عام 1996م.•

• م�سرف مراقبة اجلودة يف �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية من عام 1996م، وحتى عام 2001م.•

شكيل أحمد عبدالحميد5-3-3-72
45 �سنةالعمر: 

باك�ستايناجلن�سية:

رئي�س اإدارة امل�سرتياتاملن�سب احلايل:

2012/11/25متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الفنون من جامعة كارات�سي، باك�ستان، يف عام 1994م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

•  مقيم مواد يف مرفاأ باك�ستان البحري من عام 1994م وحتى 1995.•

• اأخ�سائي تخطيط وم�سرتيات يف قاعدة امللك في�سل البحرية من عام 1995 وحتى عام 2007م.•

• رئي�س ق�سم امل�سرتيات يف �سركة روكمور الهند�سية من عام 2007م وحتى عام 2008م.•

• م�سرف م�سرتيات يف جمموعة الب�سام من عام 2008م وحتى عام 2012م.•

• م�سرف م�سرتيات اأول يف �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية من عام 2012م وحتى عام 2015م.•

راجيف شارما 5-3-3-82
56 �سنةالعمر: 

هندياجلن�سية:

رئي�س اإدارة الت�سويق واملبيعاتاملن�سب احلايل:

1997/09/10متاريخ التعيني:

املوؤهالت العلمية:
• حا�سل على �سهادة  البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة بنغالور، جمهورية الهند، يف عام 1985.•

• حا�سل على �سهادة الدبلوم يف اإدارة العمال من معهد بريل لإدارة التكنولوجيا يف عام 1989م.•

•املنا�سب التنفيذية ال�سابقة: مدير الت�سويق و املبيعات يف عدة م�ساريع �سناعية يف الهند من عام 1985م ، وحتى عام 1996م.•
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جايش باتيل5-3-3-92
38 �سنةالعمر: 

هندياجلن�سية:

رئي�س اإدارة تقنية املعلوماتاملن�سب احلايل:

2009/02/28متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة الدبلوم  يف اأنظمة احلا�سوب و الإلكرتونيات من معهد الراديو والتكنولوجيا، جمهورية الهند، يف عام 2000م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• فني حا�سب اآيل يف �سركة �ستيك كمبيوتر ليمتد من عام 1999م وحتى عام 2002م.•

• فني حا�سب اآيل اأول يف �سركة كو�سا كمبيوتر من عام 2002م وحتى عام 2004م.•

• فني حا�سب اآيل اأول يف �سركة اإ�س اإن انرتبرايز من عام 2004م وحتى عام 2006م.•

• م�ست�سار اأنظمة و نظام لوت�س يف �سركة برياميد كون�سلتنق ليمتد من عام 2006م وحتى عام 2007م.•

سعد علي خان5-3-3-102
27 �سنةالعمر: 

باك�ستايناجلن�سية:

رئي�س اإدارة التدقيق الداخلياملن�سب احلايل:

2017/03/19متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة كرات�سي، باك�ستان، يف عام  2010م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:
• م�ست�سار اأول يف �سركة اإرن�ست ويونغ من عام 2012م ، وحتى عام 2016م.•

• رئي�س ق�سم املراجعة الداخلية يف �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي من عام 2016م، وحتى عام 2017م.•

شفيق أحمد سراج الدين5-3-3-112
33 �سنةالعمر: 

هندياجلن�سية:

رئي�س ق�سم الأنظمة و من�سات الت�سغيل البرتوليةاملن�سب احلايل:

2014/05/04متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف هند�سة التحكم واملراقبة من جامعة اآنا، جمهورية الهند، يف عام 2005م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• مهند�س مراقبة وحتكم يف �سركة ترايدنت كوتنق برايفت ليمتد من عام 2005م، وحتى عام 2007م.•

• مفت�س مراقبة اجلودة يف جمموعة حممد املعجل من عام 2007م، وحتى عام 2008م.•

• مهند�س م�سروع يف موؤ�س�سة خالد الغبيني للمقاولت من عام 2008م، وحتى عام 2009م.•

• مهند�س م�سروع اأول يف �سركة ايردلدي من عام 2009م، وحتى عام 2014م.•

منصور هاشمي5-3-3-122
37 �سنة العمر: 

باك�ستايناجلن�سية:

رئي�س ق�سم املعدات املعاجلةاملن�سب احلايل:

2013/11/25متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف التجارة واإدارة الأعمال من معهد بري�ستون للعلوم والتكنولوجيا الإدارية، باك�ستان، يف عام 2012م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• م�سرف التخطيط و التكلفة يف �سركة نا�سر بن هزاع واإخوانه من عام 2001م، وحتى عام 2005م.•

• م�سرف مراقبة امل�ساريع يف �سركة ا�س ان �سي لنفني من عام 2005م، وحتى عام 2009م.•

• م�سرف التكلفة والتخطيط يف �سركة جاكوب�س زيت من عام 2009م، وحتى عام 2011م.•

• مدير مراقبة امل�ساريع يف �سركة مو�ستانق للهند�سة من عام 2011م، وحتى عام 2013م.•
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بوبي فيلب5-3-3-132
48 �سنةالعمر: 

هندياجلن�سية:

 رئي�س ق�سم اخلزانات امل�سنعة باملوقعاملن�سب احلايل:

2014/03/13متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة بنغالور، جمهورية الهند، يف عام 1996م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• مهند�س م�سروع يف �سركة �سارتوريو�س بايوتيك انديا من عام 1992م، وحتى عام 1993م.•

•  مهند�س م�سروع يف �سركة رولينز اجنينريينغ من عام 1993م، وحتى عام 1996م.•

• مهند�س م�سروع يف �سركة اأبناء ح�سني كاظم ال�سادق للمقاولت املحدودة من عام 1996م، وحتى عام 1998م.•

• مهند�س تخطيط يف �سركة اأرامكو ال�سعودية من عام 1998م، وحتى عام 2002م.•

• مهند�س ت�سميم يف �سركة اأرامكو ال�سعودية من عام 2002م، وحتى عام 2003م.•

• م�سرف م�ساريع يف �سركة اأبناء ح�سني كاظم ال�سادق للمقاولت املحدودة من عام 2003م، وحتى عام 2005م.•

• م�سرف م�ساريع يف �سركة حلود الهند�سية املحدودة من عام 2005م، وحتى عام 2006م.•

ديفيد تايلور5-3-3-142
61 �سنةالعمر:

بريطايناجلن�سية:

رئي�س ق�سم تغليف الأنابيب و ملحقاتها املن�سب احلايل:

2016/08/07متاريخ التعيني:

•املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة الدبلوم يف اللحام الهند�سي والدرا�سات الهند�سية احلرفية من معهد املدينة يف لندن، اململكة املتحدة، يف عام 1975م.•

املنا�سب التنفيذية ال�سابقة:

• فني حلام اأنابيب متعددة الرتميز لدى �سركة بروداك�س مليتد من عام 1997م ، وحتى عام 2000م.•

• مدير العمليات يف �سركة دي تي ولدنيج �سريفي�سيز مليتد من عام 2000م، وحتى عام 2007م.•

• مدير العمليات يف �سركة اي او دي ا�س ليمتد من عام 2007 م، وحتى عام 2012م.•

• م�سرف ومدير العمليات يف �سركة مومنت اجننريجن من عام 2013م ، وحتى عام 2014م.•

• مدير الإنتاج يف �سركة كالدتك بي ميتالز من عام 2013م ، وحتى عام 2014م.•

• مدير العمليات يف �سركة ورلد انريجي ري�سور�سز ليمتد من عام 2014م، وحتى عام 2015م.•

حوكمة الشركة 5-4
تهدف حوكمة ال�سركة اإلى توفري �سل�سلة من العالقات بني ال�سركة واإدارتها العليا وجمل�س اإدارتها وم�ساهميها وغريهم من اجلهات املعنية، بحيث يوفر ذلك الطريقة التي تو�سح 

اأهداف ال�سركة والأ�ساليب التي توؤدي اإلى حتقيق هذه الأهداف. ولدى ال�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات بني جمل�س الإدارة والإدارة العليا لل�سركة.

ال�سركة  تعد  احل�سر،  ل  املثال  �سبيل  وعلى  ال�سركات.  حوكمة  لئحة  يف  الإلزامية  املواد  باأغلب  ملتزمة  ال�سركة  فاإن  ال�سركات،  حوكمة  بالئحة  ال�سركة  بالتزام  يتعلق  وفيما 
ملتزمة بالفقرة )د( من املادة )15(، حيث ي�سمح للم�ساهمني بالطالع على حما�سر اجتماعات اجلمعية العامة، وبالفقرة )2( من املادة )16(، حيث اأغلبية اأع�ساء جمل�س 
الإدارة من الأع�ساء غري التنفيذين. كما اأن ال�سركة ملتزمة باملادة )50( واملادة )54( من لئحة حوكمة ال�سركات حيث �سكل جمل�س الإدارة بتاريخ 1438/08/05هـ )املوافق 
2017/05/01م( جلنة مراجعة تتكون من ثالثة اأع�ساء غري اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت. وقامت ال�سركة بو�سع لوائح احلوكمة الداخلية 

التي تت�سمن جميع املواد الإلزامية من لئحة حوكمة ال�سركات، وقد اأقرها جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 1438/10/18هـ )املوافق 2017/07/12م(. 

وي�سمل نظام احلوكمة اخلا�س بال�سركة، من بني اأمور اأخرى، على ما يلي:

�سيا�سات و�إجر�ء�ت جمل�ص �لإد�رة؛ �

 و�سيا�سة ت�سارب م�سالح �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة؛ �

 و�سيا�سات ومبادئ �للجان �لتي ي�سكلها جمل�ص �لإد�رة؛ �

 و�ملر�قبة و�لتقييم و�أعمال �ملر�جعة �لد�خلية و�خلارجية و�سيا�سات �لرقابة �لد�خلية؛ �

 و�سيا�سات �لإف�ساح و�ل�سفافية؛ �

 وميثاق جلنة �ملر�جعة؛ �

 وميثاق جلنة الرت�سيحات واملكافاآت. �
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ل تلتزم ال�سركة باملواد التالية من لئحة حوكمة ال�سركات: الفقرة )هـ( من املادة )15( والتي تلزم ال�سركات باإعالن اجلمهور واإ�سعار الهيئة وال�سوق بنتائج اجلمعية العامة فور 
انتهائها، والفقرة )ب( من املادة )19( والتي تلزم ال�سركات با�سعار الهيئة وال�سوق عند انتهاء ع�سوية يف جمل�س الإدارة فورًا مع بيان الأ�سباب التي دعت الى ذلك،، واملادة 
)90( والتي تن�س على ما يجب اأن ي�ستمله تقرير جمل�س الإدارة كعر�س عملياته خالل ال�سنة املالية الأخرية وجميع العوامل التي توؤثر يف اأعمال ال�سركة،  نظرًا لأن ال�سركة يف 

تاريخ تقدمي هذه الن�سرة تعد �سركة غري مدرجة. وتتعهد ال�سركة باللتزام بتلك املواد فور اإ�سدار موافقة هيئة ال�سوق املالية على اإدراج اأ�سهمها. 

توؤكد ال�سركة على التزامها باملواد التالية من نظام ال�سركات: املادة )71( والتي تن�س على اأنه »ل يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س الإدارة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف 
الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإل برتخي�س م�سبق من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة«، و)72( والتي تن�س على اأن »ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ي�سرتك 
يف �أي عمل من �ساأنة مناف�سة �ل�سركة، �أو �أن يناف�ص �ل�سركة يف �أحد فروع �لن�ساط �لذي تز�ولة مامل يكن حا�سًل على ترخي�ص �سابق من �جلمعية �لعامة �لعادية يجدد كل 
�سنة«و)73( والتي تن�س على اأنه »ل يجوز ل�سركة امل�ساهمة اأن تقدم قر�سا من اأي نوع اإلى اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ساهمني فيها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده اأي 
ا باملواد التالية من لئحة حوكمة ال�سركات: املادة )44( والتي حتتوي على التزامات ع�سو  منهم للغري« بالإ�سافة الى الإ�ستثناءات املذكورة يف املادة، بالإ�سافة اإلى التزامها اأي�سً
جمل�س الإدارة املتعلقة بتجنب تعار�س امل�سالح، واملادة )46( والتي تن�س ما على ع�سو جمل�س الإداراة مراعاته اإذا رغب يف الإ�سرتاك يف عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة، اأو 
مناف�ستها يف �أحد فروع �لن�ساط �لتي تز�ولة، مع �لعلم �أنه مل مت�ص �سنة على حتول �ل�سركة �إلى �سركة م�ساهمة مقفلة. تن�ص �ملادة )44( )ب()1( من لئحة حوكمة ال�سركات 
على اأنه »يحظر على ع�سو جمل�س الإدارة الت�سويت على قرار جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العامة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإذا كانت له م�سلحة مبا�سرة اأو 
غري مبا�سرة فيها«. كما تن�س املادة )71( من نظام ال�سركات على تلك اللتزامات املن�سو�س عليها يف املادة )44( )ب()1( من لئحة حوكمة ال�سركات بالإ�سافة اإلى اأنه 
»ل يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س الإدارة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإل برتخي�س م�سبق من اجلمعية العامة العادية يجدد 
كل �سنة. وعلى ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، يثبت هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع، ول يجوز 
للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن يف اجلمعية العامة اأو يف اجتماع جمل�س الإدارة. ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة 
عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا�س من مراجع ح�سابات ال�سركة اخلارجي«. 
املادة )46( من لئحة حوكمة �ل�سركات تن�ص على �أنه »�إذ� رغب ع�سو جمل�ص �لإد�رة يف �ل�سرت�ك يف عمل من �ساأنه مناف�سة �ل�سركة، �أو مناف�ستها يف �أحد فروع �لن�ساط �لذي 

تزاوله، فيجب مراعاة ما يلي:

�إبلغ جمل�ص �لإد�رة بالأعمال �ملناف�سة �لتي يرغب يف ممار�ستها، و�إثبات هذ� �لإبلغ يف حم�سر �جتماع جمل�ص �لإد�رة. �

عدم ا�سرتاك الع�سو �ساحب امل�سلحة يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن يف جمل�س الإدارة وجمعيات امل�ساهمني. �

قيام رئي�س جمل�س الإدارة باإبالغ اجلمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال املناف�سة التي يزاولها ع�سو املجل�س. �

د هذا الرتخي�س �سنويًا. كما تن�س املادة  � احل�سول على ترخي�س م�سبق من اجلمعية العامة العادية لل�سركة ي�سمح للع�سو مبمار�سة الأعمال املناف�سة، على اأن يجدَّ
)72( من نظام ال�سركات على اللتزامات ذاتها املن�سو�س عليها يف املادة )46( من لئحة حوكمة ال�سركات.

يتاألف جمل�س اإدارة ال�سركة من �ستة اأع�ساء منهم ع�سو واحد م�ستقل، وي�سمن جمل�س الإدارة، من بني اأمور اأخرى، ما يلي: �

 �أن يكون جلميع �للجان �خت�سا�سات و��سحة حتدد �لأدو�ر و�مل�سوؤوليات لكل منها؛ �

 اإعداد حما�سر جميع الجتماعات ومراجعتها واعتمادها من جانب جمل�س الإدارة. �

معلومات عن لجان مجلس اإلدارة 5-5
يعنى جمل�س الإدارة بت�سكيل اللجان للتح�سني وال�ستفادة من اإدارة ال�سركة، حيث اأن لكل جلنة قواعد وا�سحة حتدد اأدوارها و�سالحياتها وم�سوؤولياتها. اإ�سافة اإلى اأنه يجب 

اإعداد حما�سر يف كل اجتماع لكل جلنة )والتي تتم مراجعتها واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة(. 

فيما يلي ملخ�س عن هيكل وم�سوؤوليات والأع�ساء احلاليني لكل جلنة:

لجنة المراجعة5-5-12
ت�سرف جلنة املراجعة على اإدارة املخاطر املالية بالإ�سافة اإلى اجلوانب املتعلقة باملراقبة الداخلية لعمليات ال�سركة. وتكون م�سوؤولة من بني اأمور اأخرى عن: 

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية لل�سركة من اأجل التحقق من مدى فعاليتها يف تنفيذ الأعمال واملهام التي يكلفها بها جمل�س الإدارة. �

درا�سة نظام الرقابة الداخلية واإبداء مالحظاتها عليها ورفع التو�سيات يف هذا ال�ساأن اإلى جمل�س الإدارة. �

مراجعة خطة واإجراءات املراجعة الداخلية مبا يف ذلك اآراء وتو�سيات اللجنة يف هذا اخل�سو�س. �

مر�جعة تقارير �ملر�جعة �لد�خلية ومتابعة �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية لنقاط �ل�سعف �لتي مت ملحظتها. �

رفع التو�سيات اإلى جمل�س الإدارة ب�سان تعيني اأو اإنهاء خدمات املحا�سبني القانونني وحتديد اأتعابهم مع الأخذ بعني العتبار ا�ستقالليتهم اأثناء تقدمي التو�سيات.  �

متابعة اأعمال املحا�سبني القانونني واعتماد اأية اأن�سطة خارج نطاق اأعمال املراجعة املوكلة اإليهم اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة. �

مراجعة خطة املراجعة مع مراجع احل�سابات واإبداء مالحظاتها عليها. �

مراجعة مالحظات مراجع احل�سابات على القوائم املالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت يف هذا ال�سدد. �

مراجعة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة وتقدمي مالحظاتها وتو�سياتها حول هذه القوائم اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة. �

درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبناها ال�سركة ورفع تو�سياتها يف هذا ال�ساأن اإلى جمل�س الإدارة. �

وتتكون جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة ملدة ثالثة )3( �سنوات. 
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وقد مت تعيني الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم يف جلنة املراجعة من خالل اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1438/10/18هـ )املوافق 2017/07/12م(.

اجلدول 32: اأع�ساء جلنة املراجعة
املن�سباال�سم

الرئي�سحمد عبداهلل العليان1

ع�سوفي�سل عبدالفتاح حممد2

ع�سوحممد فهد بن �سجاء3
امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة املراجعة:

حمد بن عبداهلل العليان

يرجى مراجعة الق�سم )5-3-1-6( لالطالع على ال�سرية الذاتية حلمد العليان.

في�سل عبدالفتاح حممد

يرجى مراجعة الق�سم )5-3-1-3( لالطالع على ال�سرية الذاتية لفي�سل حممد.

حممد بن فهد بن �سجاء

يرجى مراجعة الق�سم )5-3-1-4( لالطالع على ال�سرية الذاتية ملحمد بن �سجاء.

لجنة الترشيحات والمكافآت5-5-22
ت�سرف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت على تر�سيح اأع�ساء جمل�س الإدارة وعلى �سيا�سة املكافاآت اخلا�سة باأع�ساء جمل�س الإدارة وباأع�ساء الإدارة العليا بال�سركة. وتت�سمن مهام 

وم�سوؤوليات هذه اللجنة ما هو اآت:

املراجعة ال�سنوية للمهارات والقدرات وخربات العمل املطلوبة لتعزيز قدرات جمل�س الإدارة والتو�سية بذلك ملجل�س الإدارة. �

التحقق ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني ومن وجود اأو عدم وجود اأي ت�سارب يف امل�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. �

التو�سية اإلى املجل�س فيما يخ�س املر�سحني لع�سوية اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س. �

م�ساعدة املجل�س يف اختيار وتاأهيل املر�سحني لع�سوية املجل�س واإعداد خطة التعاقب طويلة الأجل عند ال�سرورة. �

تقدمي تو�سياتها على اأهداف ال�سركة املرتبطة بتعوي�سات الرئي�س التنفيذي. �

مراجعة مكافاأة اأع�ساء املجل�س وجميع اللجان. �

وتتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة ملدة ثالثة )3( �سنوات. 

وقد مت تعيني الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم يف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من خالل اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1438/10/18هـ )املوافق 2017/07/12م(.

اجلدول 33: اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت
املن�سباال�سم

الرئي�سخالد عبدالعزيز احلمدان1

ع�سو�سالح عطيه العتيبي2

ع�سوحممد فهد بن �سجاء3
امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

خالد بن عبدالعزيز احلمدان

يرجى مراجعة الق�سم )5-3-1-1( لالطالع على ال�سرية الذاتية خلالد احلمدان.

�سلح بن عطيه العتيبي

يرجى مراجعة الق�سم )5-3-1-2( لالطالع على ال�سرية الذاتية ل�سالح العتيبي.

حممد بن فهد بن �سجاء

يرجى مراجعة الق�سم )5-3-1-4( لالطالع على ال�سرية الذاتية ملحمد بن �سجاء.



47

تعارض المصالح 5-6
ل يتيح نظام الأ�سا�س لل�سركة، ول اأية لوائح اأو �سيا�سات داخلية، اأية �سالحيات متكن اأيًا من اأع�ساء جمل�س الإدارة من الت�سويت على اأيِّ عقد اأو عر�س يكون له فيه م�سلحًة 
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وذلك طبقًا لأحكام املادة )71( من نظام ال�سركات. وتن�س املادة املذكورة على وجوب األ يكون لأي ع�سٍو يف جمل�س الإدارة اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري 
مبا�سرة يف ال�سفقات والعقود التي جتري حل�ساب ال�سركة، با�ستثناء اأن يكون ذلك بتفوي�ٍس م�سبق من اجلمعية العامة العادية، على اأن ّيجدد ذلك التفوي�س �سنويًا. وتن�س تلك 
املادة اأي�سًا على اأنه على ذلك الع�سو اأن يبلغ جمل�س الإدارة مب�ساحله ال�سخ�سية يف ال�سفقات والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة، من جانبه، اإبالغ 
اجلمعية العامة يف اجتماعها بال�سفقات والعقود التي يكون فيها لأي ع�سٍو باملجل�س م�سلحة �سخ�سية، على اأن الك�سف عن الأمر على ذلك النحو يجب اأن يكون م�سحوبًا بتقريٍر 
خا�س من مراجع احل�سابات، ويجب اإثبات ذلك الك�سف يف حم�سر اجتماع جمل�س الإدارة. ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة اأن ي�سارك يف الت�سويت على القرار املطروح للت�سويت 

عليه يف هذا اخل�سو�س. وبناًء على ما تقدم ذكره، على اأع�ساء جمل�س الإدارة التقيد مبا هو اآت:

التقيد باأحكام املواد )71( و)72( من نظام ال�سركات، واأحكام املادة )46( من لئحة حوكمة ال�سركات. �

عدم الت�سويت على اأية عقود موقعة مع اأطراف ذات عالقة اأثناء اجتماعات اجلمعية العامة. �

عدم الدخول يف مناف�سٍة مع اأن�سطة ال�سركة، والدخول يف امل�ستقبل يف جميع ال�سفقات مع اأطراف ذات عالقة على اأ�سا�ٍس تناف�سي، طبقًا لن�س املادة )72( من  �
نظام ال�سركات.

اإ�سافة ملا تقدم، فاإن جمل�س اإدارة ال�سركة قد و�سع �سيا�سة مكتوبة ووا�سحة للتعامل مع حالت تعار�س امل�سالح الواقعة اأو املحتمل وقوعها التي ميكن اأن توؤثر يف اأداء اأع�ساء 
جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية اأو غريهم من العاملني يف ال�سركة عند تعاملهم مع ال�سركة اأو مع اأ�سحاب امل�سالح الآخرين، وذلك طبقًا لأحكام املادة )43( من لئحة 

حوكمة ال�سركات.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.61

المقدمة 6-1
ي�ستند ما يلي من مناق�سة وحتليل للو�سع املايل ونتائج العمليات اإلى القوائم املالية لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م وُتقراأ بالقرتان 
معها. وقد تولت �سركة ديلويت اآند تو�س تدقيق القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م، يف حني تولت �سركة الب�سام والنمر املحا�سبون املتحالفون - بي 

كي اإف تدقيق القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م و2017م. كما اأن هذه القوائم املالية مت�سمنة يف هذه الن�سرة.

ل متتلك �سركة الب�سام والنمر ول ديلويت اآند تو�س باأنف�سهم ول بوا�سطة اأي من ال�سركات التابعة لهما، اأي م�ساهمة اأو ح�سة من اأي نوع يف ال�سركة. ويف تاريخ اإ�سدار هذه 
الن�سرة، قدمت كل من �سركة الب�سام والنمر وديلويت اآند تو�س موافقتها اخلطية ومل ت�سحبها فيما يتعلق بالإ�سارة يف ن�سرة الإ�سدار اإلى دور كل منهم ب�سفته مراجع ح�سابات 

ال�سركة.

الوارد  تلك  ب�سكل جوهري عن  لل�سركة  الفعلية  النتائج  تختلف  وقد  و�سكوك. هذا  تنطوي على خماطر  م�ستقبلية  بيانات  ال�سركة على  اإدارة  اأعدته  الذي  الق�سم  يحتوي هذا 
مناق�ستها يف اأي من البيانات امل�ستقبلية نتيجة عوامل خمتلفة، من بينها تلك الوارد مناق�ستها اأدناه ويف موا�سع اأخرى من ن�سرة الإ�سدار احلالية، ل �سيما الق�سم 2 الوارد حتت 

عنوان »عوامل املخاطرة«.

يرجى مالحظة اأن الأرقام الواردة بهذا الق�سم مت تقريبها اإلى اأقرب األف ريال �سعودي. ولهذا فاإن جمموع تلك الأرقام قد يختلف عما هو وارد باجلداول. وعالوة على ذلك، يتم 
تقريب جميع الن�سب املئوية، والهوام�س، ومعدلت النمو ال�سنوي املركب اإلى نقطة مئوية واحدة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية 6-2
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يلي:

اأن املعلومات املالية الواردة يف هذا الق�سم - بقدر علمهم واعتقادهم - م�ستخرجة دون تغيريات جوهرية من القوائم املالية املدققة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية  �
يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م. وعالوة على ذلك، يتم عر�س املعلومات املالية بطريقة تتفق مع القوائم املالية ال�سنوية املدققة لل�سركة. 

ُيقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه مل يطراأ اأي تغيري �سلبي جوهري على املركز املايل اأو التجاري لل�سركة اأثناء ال�سنوات املالية الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ ن�سرة  �
الإ�سدار احلالية وحتى 31 مار�س 2017م وحتى تاريخ هذه الن�سرة. 

متتلك ال�سركة اأمواًل كافية للوفاء مبتطلبات راأ�س املال العامل طوال فرتة الـ 12 �سهرًا التالية لتاريخ ن�سرة الإ�سدار احلالية. �

ل تخ�سع �أية �أ�سهم مملوكة لل�سركة لأي حقوق خيار كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.  �

�أخرى على ممتلكات �ل�سركة كما يف تاريخ ن�سرة �لإ�سد�ر �حلالية،  � �أو رهون  �أو حقوق  �أي رهن عقاري  وبا�ستثناء ما مت �لإف�ساح عنه يف هذه �لن�سرة، ل يوجد 
با�ستثناء ما ورد يف موا�سع اأخرى من هذه الن�سرة.

مل متنح ال�سركة اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو غريها من التعوي�سات غري النقدية فيما يتعلق باإ�سدار اأو بيع اأية اأوراق مالية يف ال�سنوات الثالث  �
�ل�سابقة لتاريخ هذه �لن�سرة؛

وفقًا للإد�رة، ل متلك �ل�سركة �أية حياز�ت يف �أور�ق مالية مبوجب تعاقد�ت �أو موجود�ت �أخرى مما يتعر�ص قيمته للتقلبات �أو ي�سعب تاأكيد قيمته على �سبيل �ليقني  �
اأو قد يكون له تاأثري كبري على تقييم الو�سع املايل لل�سركة.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على النتائج المالية للشركة 6-3

االعتماد على قطاع النفط والغاز6-3-12
يعتمد �أد�ء �ل�سركة ب�سكل كبري على م�ستوى �لن�ساط �ملحلي للنفط و�لغاز )�أي ن�ساط �لتنقيب و�لإنتاج(. وعلى �لرغم من �ملبادر�ت �حلكومية �لد�ئمة لتنويع م�سادر �لدخل، �إل 

اأن القت�ساد ال�سعودي ل يزال يعتمد ب�سكل رئي�سي على قطاع النفط. 

وتوؤثر التقلبات يف اأ�سعار النفط )خا�سة عندما تنخف�س هذه الأ�سعار ب�سكل كبري( ب�سكل مبا�سر على القت�ساد ال�سعودي وال�سركات العاملة يف اململكة ب�سكل عام )مبا يف ذلك 
ال�سركة(.

تركيز اإليرادات6-3-22
تهيمن �سركات النفط والغاز ومقاويل الهند�سة وال�سراء والبناء على قائمة كربى عمالء ال�سركة، حيث �سكل اأكرب خم�سة عمالء لل�سركة )�سركة اأرامكو ال�سعودية، �سركة معادن، 
�سركة �سنامربوجيتتي، �سركة �سايبيم و�سركة �سيبكو(، على اأ�سا�س اإجمايل املبيعات خالل الأعوام 2015م و2016م و2017م جمتمعني ن�سبة 50.2٪ من اإجمايل املبيعات. وقد 

يكون لفقدان العمل اأو خف�س التعامالت مع العمالء الرئي�سيني لل�سركة تاأثري كبري على اأدائها املايل. 

تعترب العالقة الطويلة مع �سركات النفط والغاز اإلى جانب املزايا الفريدة لل�سركة )مثل كونها املورد املعتمد الوحيد بال�سعودية للفولذ الهيكلي للمعايرة ف�ساًل عن كونها واحدة 
من ال�سركات العاملية( كعوامل توفر لل�سركة فر�سة تعزيز وتطوير عالقة عمل م�ستمرة مع عمالئها الرئي�سيني(.
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تكلفة مكونات المواد الخام والمنتجات6-3-32
تقوم ال�سركة ب�سراء مكونات املواد اخلام وغريها من املنتجات من موردين حمليني واأجانب. وتكون معظم امل�سرتيات من املوردين الأجانب مقومة بالدولر الأمريكي. ونظًرا 

لأ�سعار ال�سرف الثابتة بني الريال ال�سعودي والدولر الأمريكي، فاإن تعر�س ال�سركة للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف اأثناء اإجراء معامالت مع موردين اأجانب منخف�س ن�سبًيا.

ب�سبب عوامل  للتقلبات  اأجانب(  اأم  البائعون )حمليون كانوا  التي يحددها  ال�سلب  اأ�سعار  تتعر�س  ال�سلب.  بناء هياكل  لل�سداأ يف  املقاوم  والفولذ  الكربون  ال�سركة  ت�ستخدم 
العر�س والطلب العاملية. وتقوم ال�سركة باإدارة خماطر التقلبات يف اأ�سعار احلديد من خالل اتباع خطة عمل مدفوعة بالطلب حيث تعر�س اأ�سعارًا على العمالء بناء على اأ�سعار 
املدخالت احلالية ف�ساًل عن ال�سراءاأو احل�سول على املواد اخلام فوًرا لدى تاأكيد الطلب. ومن ثم ل حتتفظ مبخزونات من املواد اخلام الهامة التي ل ترتبط بالطلبات املقدمة.

كما اإن الزيادة الكبرية يف اأ�سعار املواد اخلام تعترب من العوامل التي لها تاأثري مبا�سر على م�ستوى الطلب على منتجات ال�سركة.

التهديدات التنافسية6-3-42
بغ�س النظر عن عوائق الدخول اإلى ال�سوق وعالقة ال�سركة طويلة الأمد مع عمالئها الرئي�سيني، فاإن دخول مناف�سني اأجانب اإلى ال�سوق ي�سكل تهديًدا تناف�سًيا. واجهت ال�سركة 
موؤخًر� مناف�سة متز�يدة من مناف�سني �أجانب، ي�ستفيدون من �نخفا�ص تكاليف �لهند�سة و�لت�سنيع مما يتيح لهم تقدمي �أ�سعار تناف�سية. وقد توؤثر تلك �ملناف�سة �ملتز�يدة، �أجنبية 

كانت اأم حملية، على الأداء املايل لل�سركة.

مخاطر القوى العاملة والمخاطر التنظيمية ذات الصلة6-3-52
توظف ال�سركة عدًدا كبرًيا من املوظفني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني. وتعتمد جوانب معينة من عمليات ال�سركة ب�سكل كبري على توافر القوى العاملة املاهرة واملوؤهلة تاأهياًل 
عالًيا. كما تلتزم ال�سركة يف اإطار واجبها الوطني بتحقيق م�ستويات ال�سعودة املطلوبة وتوفري فر�س عمل منا�سبة للمواطنني املوهوبني. ونتيجة حجم القوى العاملة لدى ال�سركة، 
متثل تكاليف العمالة واملوظفني جزًءا كبرًيا من تكاليفها املبا�سرة ونفقاتها الت�سغيلية. وعليه، فاإن الأداء املايل لل�سركة عر�سة للزيادة يف تكاليف املوظفني، اإما من خالل زيادة 

متو�سط الرواتب نتيجة ملتطلبات ال�سعودة اأو التغيريات التي تطراأ على اأنظمة ولوائح وزارة العمل فيما يتعلق باملوظفني الأجانب.

العوامل الموسمية6-3-62
ا ملحوًظا يف املبيعات خالل �سهر رم�سان  ال�سركة غري معر�سة ب�سكل عام لعوامل مو�سمية جوهرية توؤثر على نتائج عملياتها اأو مركزها املايل. ومع ذلك، ت�سهد ال�سركة انخفا�سً

�ملبارك نتيجة تباطوؤ ن�ساط �ل�سوق �إلى جانب �نخفا�ص عدد �ساعات �لعمل. وهو �جتاه �سائد ب�سكل عام يف �ل�سناعة كقاعدة �سناعية.

أسس اإلعداد 6-4
لقد مت اإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )»SOCPA«(. يبني 

ا لل�سيا�سات املحا�سبية الأ�سا�سية التي اأقرتها ال�سركة يف اإعداد قوائمها املالية. الق�سم التايل ملخ�سً

السياسات المحاسبية األساسية 6-5

العرف المحاسبي6-5-12
مت اإعداد البيانات املالية وفًقا لعر�س التكلفة التاريخية.

قيد اإليرادات6-5-22
يجري قيد �إير�د�ت �لعقود طويلة �لأجل، حيث ميكن تقدير �لنتيجة ب�سورة موثوقة، مبوجب طريقة �لن�سبة �ملئوية للإجناز من خلل �لإ�سارة �إلى مرحلة �إجناز �لن�ساط مو�سوع 
العقد. ويتم قيا�س مرحلة الإجناز من خالل احت�ساب ن�سبة التكاليف املتكبدة حتى تاريخه اإلى اإجمايل التكاليف التقديرية للعقد. وُتخ�سم الدفعات املرحلية واملقّدم امل�ستلم من 

العمالء فيما يت�سل بالعمالء من مبلغ العمل التعاقدي اجلاري، وُتدرج الدفعات الزائدة يف العقد، اإن وجدت، باعتبارها مطلوبات.

وُت�سّجل �إير�د�ت �لعقود ق�سرية �لأجل، عند قبول �لعميل للب�سائع و�خلدمات، مبا يتفق مع �سروط �لعقد. ُت�سّجل �إير�د�ت بيع �لب�سائع عند تو�سيل �لب�سائع للعملء.

متثل الإيرادات غري املفوترة املدرجة يف الأ�سول املتداولة التكاليف املتكبدة اإ�سافة اإلى الأرباح امل�سّجلة )خم�سوًما منها اخل�سائر امل�سجلة( التي تتجاوز الفواتري املرحلية كما 
يف تاريخ امليزانية العمومية. ويجري فوترة املبالغ يف الفرتات الالحقة.

المصروفات6-5-32
تتاألف م�سروفات البيع والت�سويق يف الأ�سا�س من التكاليف املتكّبدة يف ت�سويق وبيع منتجات ال�سركة. وُت�سّنف جميع امل�سروفات الأخرى باعتبارها م�سروفات عمومية واإدارية.

تت�سمن �مل�سروفات �لعمومية و�لإد�رية �لتكاليف �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة �لتي ل متثل، على وجه �خل�سو�ص، جزًء� من تكلفة �ملبيعات ح�سبما تقت�سيه �ملبادئ �ملحا�سبية �ملتعارف 
عليها. يجري توزيع املخ�س�سات بني امل�سروفات العمومية والإدارية وتكلفة املبيعات عند ال�سرورة على اأ�سا�س ثابت.



50

الذمم المدينة6-5-42
يتم قيد الذمم املدينة مببلغها الأ�سلي مطروًحا منه خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. ويجري و�سع خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما يكون هناك �سك 

كبري يف قدرة �ل�سركة على حت�سيل جميع �ملبالغ �مل�ستحقة وفق �ل�سروط �لأ�سلية للذمم �ملدينة.

المخزون6-5-52
يتم قيد املخزون بالتكلفة اأو �سايف القيمة املحققة، اأيهما اأقل. وحُتّدد التكلفة با�ستخدام املتو�سط املرّجح. تت�سمن تكلفة الب�سائع تامة ال�سنع والأعمال اجلارية تكلفة املواد 
�خلام و�لعمالة ون�سبة منا�سبة من �مل�سروفات �لعامة �ملبا�سرة. ومُتثل �لقيمة �ل�سافية �لقابلة للتحقيق �سعر �لبيع �ملُقّدر يف �سياق �لن�ساط �لتجاري �لعادي مطروًحا منه �لتكاليف 

التقديرية لالإجناز وم�سروفات البيع. يتم و�سع خم�س�س، عند ال�سرورة، للمخزون املتقادم وبطيء احلركة.

االستثمارات6-5-62
�س حقوق م�ساهميها لل�سركة القاب�سة، نظًرا لأنها يف النهاية موحدة على م�ستوى ال�سركة القاب�سة. ل يتم تقييد ال�ستثمارات بال�سركات اململوكة بالكامل والتي ُتخ�سّ

الممتلكات والمعدات6-5-72
التكلفة خم�سوًما منه الإهالك الرتاكمي. كما يتم قيد  اإدارية ب�سعر  اأو لأغرا�س  اأو توفريها،  اأو اخلدمات  الب�سائع  اإنتاج  ُت�سجل املمتلكات واملعدات اململوكة لال�ستخدام يف 
امل�سروفات على اأعمال ال�سيانة والإ�سالحات يف ح�ساب امل�سروفات بينما تتم ر�سملة النفقات املرتبطة بالتح�سينات. يتم احت�ساب الإهالك على مدار العمر الفرتا�سي املقدر 
لالأ�سول ذات ال�سلة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. اأما التح�سينات على املمتلكات امل�ستاأجرة على مدار العمر الفرتا�سي املقيد اأو الفرتة املتبقية من عقد الإيجار. العمر 

الفرتا�سي املقدر للبنود الرئي�سية للممتلكات واملعدات على النحو التايل:

ال�سنواتالبند

3-33املباين

3-20الآلت واملعدات 

4-5املركبات

4-5الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية

يجري حذف بند املمتلكات واملعدات عند الت�سرف يف الأ�سل اأو عندما ُيتوقع عدم ارتفاع الفوائد القت�سادية امل�ستقبلية نتيجة ال�ستخدام امل�ستمر لالأ�سل. حُتّدد اأي اأرباح اأو 
خ�سائر نتيجة ا�ستبعاد بند من بنود املمتلكات واملعدات اأو اإنهاء خدمتها باعتبارها الفارق بني عائدات املبيعات والقيمة الدفرتية لالأ�سل، ويتم قيدها يف قائمة الدخل. 

األصول غير الملموسة6-5-82
تتاألف الأ�سول غري امللمو�سة يف الأ�سا�س من م�ساريف ما قبل الت�سغيل املتعلقة مبرافق الإنتاج اجلديدة، وتنفيذ تكلفة ر�سوم الربامج املتكّبدة فيما يت�سل بالقر�س الذي جرى 

احل�سول عليه من املوؤ�س�سات املالية. ويتم ت�سويتها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة ترتاوح من 1 اإلى 15 �سنة.

االنخفاض في قيمة الموجودات6-5-92
تقوم ال�سركة يف تاريخ كل ميزانية عمومية مبراجعة القيمة الدفرتية لأ�سولها غري املتداولة وذلك للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�سارة ناجتة عن انخفا�س يف قيمة 
املوجودات. ويف حالة وجود ما ُي�سري اإلى ذلك، فُتقّدر القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�سل وذلك لتحديد مدى انخفا�س القيمة )اإن وجد(. ويف احلالت التي ل ميكن فيها 

تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�سل، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل.

ويف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمتــه الدفرتية، عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك الأ�سل )اأو الوحدة املدرة 
للنقدية( اإلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها. ويتم اإثبات خ�سائر النخفا�س يف قيمة الأ�سل كم�سروفات على الفور يف قائمة الدخل.

واإذا ما مت لحقًا عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل )اأو الوحدة املدرة للنقدية( اإلى القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد له، على 
األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف قيمة ذلك الأ�سل )اأو الوحدة املدرة 

للنقدية( يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف القيمة كاإيرادات على الفور يف قائمة الدخل

تكاليف االقتراض6-5-102
�س له. ُتخ�سم اإيرادات ال�ستثمار املكت�سبة  يتم اإ�سافة تكاليف القرتا�س املتعلقة مبا�سرة بامل�سروع قيد الإن�ساء اإلى تكلفة امل�سروع اإلى اأن يكون الأ�سل جاهًزا لال�ستخدام املخ�سّ
اإنفاقها على امل�سروع قيد الإن�ساء من تكاليف القرو�س املوؤهلة للر�سملة. ويتم قيد جميع تكاليف الفوائد الأخرى يف قائمة  نتيجة ال�ستثمارات املوؤقتة للقرو�س املحّددة حتى 

الدخل.
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مكافآت نهاية الخدمة6-5-112
يجري اإدراج مكافاآت نهاية اخلدمة، التي يتطلبها نظام العمل ال�سعودي، يف القوائم املالية ح�سب طول مدة خدمة املوظف.

الذمم الدائنة والمستحقات6-5-122
اأو عند ا�ستالم اخلدمات، �سواء كانت  اإلى ال�سركة  يجري ت�سجيل املطلوبات مقابل مبالغ يتم ت�سديدها م�ستقباًل نظري ال�سلع عندما تنتقل املخاطر والعوائد املتعلقة بال�سلع 

مفوترة لل�سركة اأم ل.

مخّصصات االلتزامات6-5-132
�س يف امليزانية العمومية عندما يكون على ال�سركة التزام قانوين اأو تقديري نتيجة اأحداث �سابقة، ويكون من املُحتمل لزوم وجود تدفٍق للموارد التي متثل الفوائد  يتم قيد املخ�سّ

القت�سادية لت�سوية اللتزامات، وعندما يكون بالإمكان تقدير مبلغ اللتزام ب�سورة موثوق بها.

الزكاة 6-5-142
�س الزكاة واإف�ساحات  تقدم ال�سركة القاب�سة، �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي، الزكاة مل�سلحة الزكاة والدخل، على اأ�سا�س موحد. وبالتايل، يجري ت�سجيل خم�سّ

الإي�ساحات ذات ال�سلة يف القوائم املالية املوحدة لل�سركة القاب�سة.

تحويل العمالت األجنبية6-5-152
يتم حتويل العمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة حني اإجراء تلك املعامالت. وحتول اأر�سدة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية وامل�سجلة 
بالعمالت الأجنبية يف تاريخ امليزانية العمومية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ. ُتقّيد الأرباح واخل�سائر نتيجة ت�سوية وحتويل معامالت العمالت الأجنبية يف قائمة 

الدخل. 

التأجير6-5-162
�إلى �مل�ستاأجر. وُت�سّنف جميع عقود �لإيجار �لأخرى  �إيجار ر�أ�سمالية، عندما حتول �سروط عقد �لإيجار جميع خماطر وعو�ئد �مللكية  ُت�سّنف عقود �لإيجار باعتبارها عقود 

باعتبارها عقود اإيجار ت�سغيلية.

يجري قيد الأ�سول املحتفظ بها مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية باعتبارها اأ�سول لل�سركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو بالقيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سول يف 
بداية عقد الإيجار، اأيهما اأقل.

يتم قيد تكاليف التمويل، التي متثل الفارق بني التزامات التاأجري الإجمالية والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو بالقيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سول يف بداية عقد 
الإيجار، اأيهما اأقل، يف قائمة الدخل، طوال فرتة الإيجار ذات ال�سلة وذلك لو�سع معدل ر�سوم دوري ثابت على الر�سيد املتبقي من اللتزامات لكل فرتة حما�سبية. 

يتم قيد الإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية يف قائمة الدخل على اأ�سا�س الق�سط الثابت طوال فرتة عقد الإيجار الت�سغيلي.

نتائج العمليات - قائمة الدخل 6-6
اجلدول 34 :يو�سح اجلدول التايل قائمة دخل ال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

األف ريال �سعودي

معدل النمو ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س
ال�سنوي املركب يف 
الفرتة بني عامي 

2015م - 2017م
2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

الإيرادات

0.8٪43.6٪)29.2٪(244.279172.871248.197الفولذ الهيكلي

65.9٪64.5٪67.4٪43.46172.761119.661 معدات املعاجلة

172.9٪131.0٪222.5٪48.674156.975326.542املن�سات

46.2٪)11.9٪(142.4٪53.301129.205113.881خزانات م�سنعة باملوقع

---111--العزل باللحام و ملحقاته

47.2٪58.8٪36.5٪389.715531.812844.392 اإجمايل الإيرادات

43.3٪56.8٪30.9٪)670.159()427.345()326.519(التكاليف املبا�سرة

66.0٪66.8٪65.3٪63.195104.467174.233اإجمايل الأرباح

      امل�سروفات الت�سغيلية
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األف ريال �سعودي

معدل النمو ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س
ال�سنوي املركب يف 
الفرتة بني عامي 

2015م - 2017م
2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

21.6٪10.7٪33.6٪)5.613()5.073()3.796(م�سروفات البيع والت�سويق

11.4٪)43.1٪(117.9٪)4.838()8.500()3.900(خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

15.8٪21.3٪10.5٪)40.209()33.151()29.998(امل�سروفات العمومية والإدارية

120.1٪114.0٪126.4٪25.50257.744123.572الدخل الت�سغيلي

28.1٪108.5٪)21.3٪( )13.412()6.434()8.176(تكاليف التمويل

-)4.138.4٪(2.4٪)3.473(8486م�سادر الدخل )امل�سروفات( الأخرى

147.6٪107.6٪195.2٪17.40951.397106.687�سايف دخل ال�سنة

      كن�سبة مئوية من الإيرادات

-  -  -  79.4٪80.4٪83.8٪التكاليف املبا�سرة

-  -  -  20.6٪19.6٪16.2٪هام�س اإجمايل الأرباح

-  -  -  0.7٪1.0٪1.0٪م�سروفات البيع والت�سويق

-  -  -  0.6٪1.6٪1.0٪خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

-  -  -  4.8٪6.2٪7.7٪امل�سروفات العمومية والإدارية

-  -  -  14.6٪10.9٪6.5٪هام�س الدخل الت�سغيلي

-  -  -  1.6٪1.2٪2.1٪تكاليف التمويل

-  -  -  0.4٪0.0٪0.0٪م�سادر الدخل )امل�سروفات( الأخرى

-  -  -  12.6٪9.7٪4.5٪هام�س الربح ال�سايف
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

ارتفعت اإيرادات ال�سركة امل�سجلة بواقع 36.5٪ اأو بقيمة 142.1 مليون ريال �سعودي يف 2016م، من 389.7 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 531.8 مليون ريال �سعودي يف 
2016م، وُيعزى النمو ال�سنوي يف اإجمايل الإيرادات بالأ�سا�س اإلى زيادة عدد امل�ساريع التي اكت�سبتها ال�سركة وزيادة عدد امل�ساريع املنفذة، وذلك يف �سوء ارتفاع الطلب على 
اأنظمة قيا�س واإدارة اآبار البرتول املتقدمة تكنولوجًيا. جتدر الإ�سارة الى اأّن قيمة العقود �سمن فئة امل�ساريع التي تعتمد على ن�سب الإجناز قد ارتفعت من 360.6 مليون ريال 

�سعودي  خالل العام 2015م الى 985.7 مليون ريال �سعودي خالل العام 2016م، مع ارتفاع اإ�سايف الى 1.315.8 مليون ريال �سعودي يف العام 2017م.

اإل اأن ال�سركة قد �سجلت منًوا اأعلى يف الإيرادات الإجمالية بواقع 58.8٪ اأو بقيمة 312.2 مليون ريال �سعودي من 531.8 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 844.4 مليون 
ريال �سعودي يف 2017م. وُيعزى هذا بالأ�سا�س اإلى ارتفاع الإيرادات املرتاكمة ن�سبًيا يف امل�ساريع اجلارية اإلى جانب امل�ساريع اجلديدة مرتفعة القيمة لتوريد من�سات احلقن 
الكيميائية، ومن�سات املقايي�س. ويندرج الق�سم الأكرب من امل�ساريع اجلديدة حتت خانة م�ساريع املن�سات، حيث ا�ستطاعت ال�سركة ال�ستح�سال على عدة م�ساريع توريد من�سات 

كيمائية )خم�سة م�ساريع جديدة(.

ارتفع اإجمايل التكاليف املبا�سرة بواقع 30.9٪ اأو بقيمة 100.8 مليون ريال �سعودي، من 326.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى 427.3 مليون ريال �سعودي يف عام 
2016م، كما ارتفعت جمّددا بواقع 56.8٪ اأو بقيمة 246.0 مليون ريال �سعودي، من 427.3 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 673.4 مليون ريال �سعودي يف 2017م. ويعود 
ذلك الرتفاع يف املقام الأول اإلى ارتفاع تكاليف العمالة املبا�سرة بقيمة 143.4 مليون ريال �سعودي بني 2016م و2017م، ب�سبب �رتفاع عدد �لعاملني متا�سًيا مع زيادة �لن�ساط 

التجاري بني 2015م و2017م. 

وارتفع اإجمايل اإيرادات ال�سركة بوجه عام مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 47.2٪ بني 2015م و2017م، يف حني ارتفعت التكاليف الإجمالية املبا�سرة مبعدل منو �سنوي مركب اأقل 
بقليل يبلغ 43.3٪ خالل الفرتة ذاتها.

ارتفعت اأرباح ال�سركة الإجمالية بواقع 65.3٪ اأو بقيمة 41.3 مليون ريال �سعودي يف 2016م، من 63.2 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 104.5 مليون ريال �سعودي يف 
2016م. ارتفعت اأرباح ال�سركة الإجمالية يف 2017م بواقع 66.8٪ اأو بقيمة 69.8 مليون ريال �سعودي من 104.5 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 174.2 مليون ريال �سعودي 
يف 2017م. وترجع الزيادة يف الأرباح الإجمالية بني 2015م و2017م اإلى الزيادة يف الإيرادات وال�ستحواذ على م�ساريع اإ�سافية لتوريد املن�سات حيث ا�ستح�سلت ال�سركة 
على حوايل خم�سة م�ساريع جديدة لتوريد املن�سات، التي حتقق هوام�س اأرباح اأعلى ن�سبًيا و يرتبط ارتفاع الهوام�س بطبيعة الأعمال املنفذة يف هذه امل�ساريع التي تتطلب تنفيذ 

من�سات و مقايي�س ذات تقنيات و موا�سفات عالية الدقة. 

ارتفعت امل�سروفات الت�سغيلية بواقع 24.0٪ اأو بقيمة 9.0 مليون ريال �سعودي يف 2016م، من 37.7 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 46.7 مليون ريال �سعودي يف 2016. 
وُيعزى هذا الرتفاع يف الأ�سا�س اإلى ارتفاع خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وامل�سروفات العمومية والإدارية بواقع 117.9٪ و10.5٪ اأو 4.6 مليون ريال �سعودي و3.2 
مليون ريال �سعودي على التوايل. ارتفاع خم�س�سات الديون امل�سكوك بتح�سيلها نتيجة لرتفاع مبالغ الذمم املدينة التي مل ت�سدد خالل مهل الدفع العتيادية ومت ت�سنيفها 
كديون م�سكوك يف حت�سيلها،  بينما ارتفاع امل�سروفات العمومية و الإدارية مدفوعا بارتفاع رواتب املوظفني الإداريني كما زادت م�سروفات البيع والت�سويق بواقع 33.6٪ اأو 

بقيمة 1.2 مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع رواتب موظفي ق�سم البيع و الت�سويق. 
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وارتفع اإجمايل امل�سروفات الت�سغيلية يف 2017م بواقع 8.4٪ اأو بقيمة 3.9 مليون ريال �سعودي من 46.7 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 50.7 مليون ريال �سعودي يف 
2017م. ويعود هذا بالأ�سا�س اإلى ارتفاع امل�سروفات العمومية والإدارية بواقع 21.3٪ اأو بقيمة 7.1 مليون ريال �سعودي، وقد كان الرتفاع مدفوعا ب�سكل رئي�سي بارتفاع عدد 

املوظفني الإداريني، حيث ارتفع عدد املوظفني الإداريني من 156 موظف يف 2016م الى 363 موظف يف 2017م.

 وقد قابل الرتفاع يف امل�سروفات العمومية والإدارية بقيمة 7.1 مليون ريال �سعودي بني 2016م و2017م انخفا�س يف املخ�س�سات امل�سكوك يف حت�سيلها بواقع 43.1٪ اأو بقيمة 
3.7 مليون ريال �سعودي، نظرا لأّنه مل ت�سّجل اأية خم�س�سات اإ�سافية متعلقة بذمم مدينة م�سكوك بتح�سيلها خالل العام 2016م. ظلت م�سروفات البيع والت�سويق م�ستقرة 

ن�سبًيا حيث ارتفعت بواقع 10.7٪ اأو 0.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2017م.

انخف�ست الأعباء املالية لل�سركة بواقع 21.3٪ اأو 1.7 مليون ريال �سعودي يف 2016م، من 8.2 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 6.4 مليون ريال �سعودي يف 2016م. ويعزى 
ذلك يف الأ�سا�س اإلى انخفا�س العمولت اخلا�سة بال�سندات الإذنية بواقع 1.2 مليون ريال �سعودي. وارتفعت الأعباء املالية يف 2017م بواقع 108.5٪ اأو بقيمة 7.0 مليون ريال 
�سعودي من 6.4 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 13.4 مليون ريال �سعودي يف 2017م. وترجع هذه احلركة يف الأ�سا�س اإلى ارتفاع العمولت اخلا�سة بال�سندات الإذنية بواقع 

4.9 مليون ريال �سعودي و2.0 مليون ريال �سعودي على التوايل.

تكبّدت  ال�سركة  اأّن  الى  الإ�سارة  جتدر  اخلردة.  ومبيعات  ثابتة  اأ�سول  يف  الت�سرف  عن  ناجتة  اأرباح/خ�سائر  من  كبري  ب�سكل  الأخرى  )امل�سروفات(  الدخل  م�سادر  تاألفت 
م�سروفات اأخرى بقيمة 3.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2017م، حيث مت ت�سديد املبلغ الى اأحد مقاويل الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء، عقب نزاع قانوين ن�ساأ بني الطرفني. 

ارتفع �سايف الدخل بواقع 195.2٪ اأو بقيمة 34.0 مليون ريال �سعودي يف 2016م، من 17.4 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 51.4 مليون ريال �سعودي يف 2016م. وقد جاء 
هذا النمو مدفوًعا يف الأ�سا�س بالزيادة يف الإيرادات املقيدة بقيمة 142.1 مليون ريال �سعودي بعد ا�ستح�سال ال�سركة على م�ساريع جديدة بالإ�سافة اإلى انخفا�س للتكاليف 
املبا�سرة كن�سبة مئوية من اليرادات من 83.8٪ يف عام 2015م اإلى 80.4٪ يف عام 2016م )اأي اأن هام�س اإجمايل الأرباح قد ارتفع من 16.2٪ يف 2015م اإلى 19.6٪ يف 
2016م( يف حني بقيت للنفقات الت�سغيلية والتكاليف التمويلية وم�سادر الدخل )النفقات( الأخرى  كن�سبة مئوية من اليرادات م�ستقرة ب�سكل ن�سبي. هذا وجتدر الإ�سارة اإلى 

اأن �سايف هام�س الأرباح قد ارتفع من 4.5٪ يف عام 2015م اإلى 9.7٪ يف عام 2016م. 

�سجلت ال�سركة ارتفاًعا يف �سايف الدخل بواقع 107.6٪ اأو بقيمة 55.3 مليون ريال �سعودي من 51.4 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 106.7 مليون ريال �سعودي يف 2017م. 
وقد جاء هذا النمو مدفوعًا يف الأ�سا�س بالزيادة يف الإيرادات بقيمة 312.6 مليون ريال �سعودي، بالإ�سافة الى انخفا�س التكاليف املبا�سرة كن�سبة مئوية من اليرادات اإلى 

79.4٪ )اأي اأن هام�س اإجمايل الأرباح قد ارتفع اإلى 20.6٪(. وبناًء عليه، فقد زاد هام�س �سايف الأرباح اإلى 12.6٪ يف عام 2017م.

تحليل ربحية األقسام6-6-12
يو�سح اجلدول التايل اإيرادات ال�سركة وتكاليفها املبا�سرة وربحيتها الإجمالية لكل ق�سم لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 35: حتليل ربحية االأق�سام

األف ريال �سعودي

معدل النمو ارتفاع/)انخفا�س(امل�ساهمةال�سنة املالية املنتهية يف 31  مار�س
ال�سنوي 

املركب
2015م - 

2017م

2017م2016م2015م2017م2016م2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

التغري 
ال�سنوي 
2016م - 

2017م

الإيرادات 

0.8٪43.6٪)29.4٪()29.2٪(32.5٪ 62.7٪248.197 172.871 244.279 الفولذ الهيكلي

65.9٪64.5٪67.4٪14.2٪ 13.7٪ 11.2٪119.661 72.761 43.461 معدات املعاجلة

172.9٪131.0٪222.5٪42.9٪ 29.5٪ 12.5٪326.542 156.975 48.674 املن�سات

46.2٪)11.9٪(142.4٪13.5٪ 24.3٪ 13.7٪113.881 129.205 53.301 خزانات م�سنعة باملوقع 

-  -  -  0.0٪-  -  111 - - العزل باللحام و ملحقاته

47.2٪ 58.8٪ 36.5٪100.0٪ 100.0٪ 100.0٪ 844.392 531.812 389.715 اإجمايل الإيرادات

التكاليف املبا�سرة

5.3٪52.2٪)27.2٪(34.4٪35.5٪63.8٪230،826 151.706 208.315 الفولذ الهيكلي

72.5٪79.3٪65.9٪14.7٪12.9٪10.2٪98،758 55.074 33.190 معدات املعاجلة

141.4٪112.1٪174.8٪36.7٪27.1٪12.9٪245،868 115.919 42.181 املن�سات

47.8٪))10.5٪(144.3٪14.0٪24.5٪13.1٪93،626 104.645 42.833 خزانات م�سنعة باملوقع 

-  -  -  0.2٪-  -  1،080 -   -   العزل باللحام

43.3٪ 56.8٪ 30.9٪100.0٪ 100.0٪ 100.0٪ 670.159 427.345 326.519 اإجمايل التكاليف املبا�سرة

اإجمايل الأرباح

)30.5٪()17.9٪()41.1٪(10.0٪20.3٪56.9٪17،371 21.165 35.963 الفولذ الهيكلي
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األف ريال �سعودي

معدل النمو ارتفاع/)انخفا�س(امل�ساهمةال�سنة املالية املنتهية يف 31  مار�س
ال�سنوي 

املركب
2015م - 

2017م

2017م2016م2015م2017م2016م2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

التغري 
ال�سنوي 
2016م - 

2017م

42.7٪18.2٪72.2٪12.0٪16.9٪16.3٪20.902 17.686 10.271 معدات املعاجلة

323.9٪184.2٪532.3٪67.0٪39.3٪10.3٪116،674 41.056 6.493 املن�سات

39.1٪)17.5٪(134.6٪11.6٪23.5٪16.6٪20.255 24.560 10.468 خزانات م�سنعة باملوقع 

-  -  -  )0.6٪(-  -  )969(-   -   العزل باللحام

66.0٪ 66.8٪ 65.3٪100.0٪ 100.0٪ 100.0٪ 174.233 104.467 63.195 الربح الإجمايل

اإجمايل الهوام�س

7.0٪12.2٪14.7٪الفولذ الهيكلي

17.5٪24.3٪23.6٪معدات املعاجلة

32.2٪26.2٪13.3٪املن�سات

17.8٪19.0٪19.6٪خزانات م�سنعة باملوقع

)873.0٪(- - العزل باللحام و ملحقاته
امل�سدر: معلومات الإدارة

الفوالذ الهيكلي6-6-1-12
يتولى ق�سم الفولذ الهيكلي عملية �سراء الأعمدة الفولذية والهياكل الإن�سائية امل�سنوعة من الفولذ بناًءا على ت�سميمات العمالء. يتم قيد الإيرادات املحققة من اأعمال الفولذ 

الهيكلي عند تو�سيل الهياكل املنجزة.

اإليرادات6-6-1-1-12

ا بواقع  ا�ستاأثر هذا الق�سم بن�سبة 37.7٪ من اإجمايل الإيرادات يف الفرتة بني عامي 2015م و2017م. ويف عام 2016م، �سهدت الإيرادات املحققة من هذا الق�سم انخفا�سً
27.2٪ اأو 71.4 مليون ريال �سعودي، لت�سل من 244.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى 172.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2016م. ويعزى هذا النخفا�س اإلى تراجع 
متو�سط ال�سعر لطن الفولذ من 7.461 ريال �سعودي يف عام 2015 اإلى 6.263 ريال �سعودي يف عام 2016م بالإ�سافة اإلى حدوث انخفا�س يف حجم املبيعات من 32.742 طًنا 
لت ال�سركة �سعًرا  يف عام 2015 اإلى 27.603 طًنا يف عام 2016م. وقد جاءت هذه الن�سبة يف 2015م مدفوعة يف الأ�سا�س مب�سروع كبري جرى تنفيذه يف عام 2015م، حيث ح�سّ
اأعلى ن�سبًيا لكل طن )من خالل ال�ستفادة من وجود اجتاه مواٍت يف اأ�سعار الفولذ العاملية وتثبيت �سعر البيع للعمالء يف العقود، حيث مل يتاأّثر �سعر البيع بانخفا�س الأ�سعار 

العاملية، بينما ا�ستطاعت ال�سركة �سراء الفولذ باأ�سعار اأقل.(

�سهدت الإيرادات املحققة من هذا الق�سم يف عام 2017م ارتفاًعا بواقع 43.4٪ اأو بقيمة 75.0 مليون ريال �سعودي، لت�سل من 172.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2016م اإلى 
247.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2017م. وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة يف الأ�سا�س بحدوث انتعا�س يف حجم الفولذ املتداول حيث و�سل اإلى 39.237 طن يف حني ظل 
متو�سط �سعر الطن م�ستقًرا اإلى حد ما عند 6.317 ريال �سعودي. وتعزى هذه الزيادة يف حجم الفولذ املتداول اإلى امل�ساريع اجلديدة املرتبطة باأحد مقاويل الإن�ساء وامل�سرتيات 

الرئي�سيني وهي �سركة �سنامربوجيتي العربية ال�سعودية املحدودة بالإ�سافة اإلى زيادة تراكم الإيرادات املحققة من امل�ساريع اجلاري تنفيذها منذ عام 2016م.

تكلفة اإليرادات6-6-1-1-22

تاأتي التكاليف املبا�سرة التي يتكبدها ق�سم الفولذ الهيكلي يف الأ�سا�س يف �سورة تكاليف العمالة املبا�سرة ف�ساًل عن التكاليف املرتبطة بعملية �سراء الأعمدة الفولذية. هذا وقد 
مثلت تكاليف العمالة 24.3٪ ومثلت تكاليف املواد املبا�سرة 50.6٪ من اإجمايل التكاليف املبا�سرة التي تكبدها ذلك الق�سم يف الفرتة بني عامي 2015م و2017م. 

إجمالي األرباح6-6-1-1-32

انخف�س اإجمايل الأرباح املقيدة لق�سم فولذ الإن�ساءات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 30.5٪ من 36.0 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 21.2 مليون ريال �سعودي يف 2016م 
واإلى 17.4 مليون ريال �سعودي يف 2017م . ويعزى النخفا�س يف اإجمايل الأرباح املقيدة التي حققها ذلك الق�سم يف الفرتة بني عامي 2015م و2016م اإلى انخفا�س حجم 
املبيعات بالإ�سافة اإلى ال�سغط على هوام�س الربح الناجت عن التكاليف الإ�سافية املتكبدة ب�سبب التاأخريات يف تنفيذ بع�س امل�ساريع. هذا وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هام�س اإجمايل 

الأرباح املحققة من ذلك الق�سم قد انخف�س من 14.7٪ يف عام 2015م اإلى 12.2٪ يف عام 2016م. 

عالوة على ذلك، يعود النخفا�س يف اإجمايل الأرباح املقيدة التي حققها ذلك الق�سم اأثناء عام 2017م اإلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجت عن توظيف عمالة موؤقتة من خالل 
ا �سبب انخفا�س هام�س اإجمايل الأرباح التي حققها هذا الق�سم اإلى 7.0٪ يف عام 2017م. جتدر  وكالت توفري العمالة ملواكبة �سغط الأعمال املرتفع. ويف�سر هذا العامل اأي�سً

الإ�سارة الى اأن ال�سركة قد اأبرمت عقدين مع وكالتني لتوفري العمالة، و متتد هذه العقود لفرتة عامني قابلني للتجديد تلقائيا.



55

معدات المعالجة6-6-1-22
يتولى ق�سم معدات املعاجلة عملية ت�سنيع وت�سليح �سمامات ال�سغط واملبادلت احلرارية ومراوح تربيد الهواء واخلزانات امل�سنعة بالور�س وتنفيذ اأعمال و�سالت الأنابيب. يتم 

قيد الإيرادات املحققة من توريد معدات املعاجلة وتوفري اخلدمات ذات ال�سلة على اأ�سا�س ن�سبة الإجناز.

اإليرادات6-6-1-2-12

ا�ستاأثر هذا الق�سم بن�سبة 13.4٪ من اإجمايل الإيرادات املحققة يف الفرتة الواقعة بني عام 2015م وعام 2017م. وارتفعت الإيرادات املحققة من هذا الق�سم بواقع ٪67.4 
يف 2016م اأو بقيمة 29.3 مليون ريال �سعودي من 43.5 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 72.8 مليون ريال �سعودي يف 2016م، وتعزى هذه الزيادة ب�سكل اأ�سا�سي اإلى تنفيذ 
م�سروع جديد لتوريد املبادلت احلرارية )�سخانات فائقة( اإلى �سركات برتوكيماويات حملية رئي�سية، حيث حققت ال�سركة من هذا امل�سروع اإيرادات بواقع 24.3 مليون ريال 

�سعودي.

�سهدت الإيرادات املحققة من هذا الق�سم يف عام 2017م ارتفاعًا بواقع 64.5٪ اأو بقيمة 46.9 مليون ريال �سعودي، لت�سل من 72.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2016م اإلى 
119.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2017م. وُيعزى ذلك ب�سكل عام اإلى زيادة حجم الأعمال يف هذا الق�سم خا�سة يف جمال اأعمال ت�سنيع الأنابيب وو�سالت الأنابيب على اأطر 

وقواعد املن�سات ، وقد حققت هذه الأعمال اإيرادات بواقع 45.8 مليون ريال �سعودي 2017م. 

تكلفة اإليرادات6-6-1-2-22

واألواح  لل�سداأ  مقاومة  وفولذية  كربونية  فولذية  اأنابيب  )مثل  املبا�سرة  واملواد  املبا�سرة  العمالة  تكاليف  من  كبري  اإلى حد  العمليات  معدات  لق�سم  املبا�سرة  التكاليف  تتاألف 
فولذية(. �سكلت تكاليف العمالة املبا�سرة يف املتو�سط 45.5٪ ومثلت تكاليف املواد املبا�سرة 34.5٪ من اإجمايل التكاليف املبا�سرة يف هذا الق�سم يف الفرتة الواقعة بني عام 
2015م وعام 2017م.  وقد ارتفعت تكلفة الإيرادات املتعلقة بق�سم معدات العمليات من 33.2 مليون ريال �سعودي يف 2015م الى 55.1 مليون ريال �سعودي يف 2016م، مع ارتفاع 
اإ�سايف الى 98.8 مليون ريال �سعودي 2017م. وقد جاء هذا الرتفاع مدفوعا بارتفاع تكاليف العمالة املبا�سرة واملواد املبا�سرة نتيجة امل�ساريع اجلديدة التي ا�ستح�سل عليها 

الق�سم، و التي كانت ال�سبب الرئي�سي وراء ارتفاع الإيرادات بني 2015م و 2017م.

إجمالي األرباح6-6-1-2-32

ارتفع اإجمايل الأرباح املقيدة لق�سم معدات العمليات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 42.7٪ من 10.3 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 17.7 مليون ريال �سعودي يف 2016م 
واإلى 20.9 مليون ريال �سعودي يف 2017م . جاءت الزيادة املحققة يف اإجمايل الأرباح املحققة يف ذلك الق�سم بني عام 2015م وعام 2016م متما�سيًة اإلى حد كبري مع زيادة 

الإيرادات بينما ظّل هام�س الربح الإجمايل م�ستقًرا )حيث بلغ 23.6٪ يف عام 2015م و24.3٪ يف عام 2016م(.

ورغم اأن اإجمايل الأرباح املحققة يف هذا الق�سم قد ارتفع بواقع 18.2٪ خالل عام 2017م، انخف�س هام�س الربح الإجمايل بواقع 6.8٪ اإلى 17.5٪. وقد نتج هذا النخفا�س 
يف عائد الربح عن خ�سائر يف بع�س امل�ساريع ب�سبب وجود بع�س الزيادة يف التكاليف.

المنصات6-6-1-32
ويعمل ق�سم املن�سات يف ميدان اإن�ساء وتوريد من�سات املقايي�س ومن�سات ال�ساحنات ومن�سات تخفيف التدفق/ال�سغط ومن�سات احلقن الكيميائي ومن�سات الت�سفية. يتم قيد 

الإيرادات املحققة من توريد املن�سات على اأ�سا�س ن�سبة الإجناز.

اإليرادات6-6-1-3-12

ا�ستحوذ هذا الق�سم يف املتو�سط على 32.2٪ من اإجمايل اإيرادات ال�سركة املحققة يف الفرتة الواقعة بني عام 2015م وعام 2017م. و�سجلت الإيرادات املقيدة لق�سم املن�سات 
اأعلى منو بني اأق�سام ال�سركة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 172.9٪ يف الفرتة بني عام 2015م وعام 2017م. ويتمثل املحرك الرئي�سي لهذا النمو يف ارتفاع الطلب على اأنظمة 

متقدمة فنًيا لإدارة اآبار النفط والنظم القيا�سية )اأي املن�سات التي ت�سمل تطبيقات احلقن الكيميائي وتطبيقات القيا�س(. 

وارتفعت الإيرادات املحققة من هذا الق�سم بواقع 222.5٪ يف 2016م اأو بقيمة 108.3 مليون ريال �سعودي من 48.7 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 156.0 مليون ريال 
�سعودي يف 2016م، وُتعزى هذا الزيادة ب�سكل اأ�سا�سي اإلى م�سروع جديد يتعلق ب�سركة حملية رئي�سية تعمل يف جمال النفط والغاز لتوريد من�سات قيا�سية حيث حققت ال�سركة 

مبيعات بواقع 111.2 مليون ريال �سعودي من تلك املن�سات خالل عام 2016م.

ويف عام 2017م، ارتفعت الإيرادات املحققة يف هذا الق�سم بواقع 131.0٪ اأو بقيمة 205.6 مليون ريال �سعودي من 157.0مليون ريال �سعودي يف عام 2016م اإلى 362.5 مليون 
ا اإلى م�سروع جديد بقيمة مرتفعة منحته �سركة اأرامكو ال�سعودية تعمل يف جمال النفط والغاز لتوريد من�سات قيا�سية حيث  ريال �سعودي يف عام 2017م. وُتعزى هذا الزيادة اأي�سً

حققت ال�سركة من مبيعات تلك املن�سات 223.4 مليون ريال �سعودي خالل عام 2017م.

تكلفة اإليرادات6-6-1-3-22

تتمثل التكاليف املبا�سرة لق�سم املن�سات ب�سكل اأ�سا�سي من تكاليف العمالة املبا�سرة واملواد املبا�سرة )مثل ال�سمامات مبختلف اأنواعها وحاقنات واأدوات كهربائية(. ا�ستحوذت 
تكاليف العمالة املبا�سرة يف املتو�سط على 6.9٪ وا�ستحوذت تكاليف املواد املبا�سرة على 82.6٪ من اإجمايل التكاليف املبا�سرة يف هذا الق�سم يف الفرتة من عام 2015م اإلى 
عام 2017م. و قد بلغت تكاليف العمالة املبا�سرة 8.8 مليون ريال �سعودي يف 2015م و8.9 مليون ريال �سعودي يف 2016م و10.1 مليون ريال �سعودي يف 2017م، بينما بلغت 

تكاليف املواد املبا�سرة 26.4 مليون ريال �سعودي يف 2015م و93.7 مليون ريال �سعودي يف 2016م و213.6 مليون ريال �سعودي يف 2017م.
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إجمالي األرباح6-6-1-3-32

ارتفع اإجمايل الأرباح املقيدة التي حققها ق�سم املن�سات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 323.9٪ من 6.5 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 41.1 مليون ريال �سعودي يف 2016م 
واإلى 116.7 مليون ريال �سعودي يف 2017م . وُتعزى زيادة اإجمايل الأرباح املحققة يف هذا الق�سم يف الفرتة من عام 2015م اإلى عام 2017م ب�سكل عام اإلى منو حجم الأعمال 
وال�ستحواذ على امل�ساريع التي حققت هوام�س اأعلى )على �سبيل املثال، اأعمال ذات موا�سفات عالية(. وذلك يت�سح من الزيادة ال�سنوية يف هام�س الربح الإجمايل من ٪13.3 

يف عام 2015م اإلى 26.2٪ يف عام 2016م و32.2٪ يف عام 2017م.

خزانات مصنعة بالموقع6-6-1-42
يعمل ق�سم خزانات م�سنعة باملوقع يف ت�سنيع و�سيانة خزانات فولذية كربونية ومقاومة لل�سداأ. يتم قيد الإيرادات املحققة من خدمات خزانات م�سنعة باملوقع و�سيانتها على 

اأ�سا�س ن�سبة الإجناز.

اإليرادات6-6-1-4-12

ا�ستحوذ هذا الق�سم على 16.8٪ من اإجمايل الإيرادات املحققة يف الفرتة من عام 2015م اإلى عام 2017م. وارتفعت الإيرادات املحققة من هذا الق�سم بواقع 142.4٪ يف 
اإلى  اأ�سا�سية  اإلى 129.2 مليون ريال �سعودي يف 2016م، ويعزى هذا الرتفاع ب�سورة  اأو بقيمة 75.9 مليون ريال �سعودي من 53.3 مليون ريال �سعودي يف 2015م  2016م 
م�سروعني اأ�سا�سيني من بينهما م�سروع م�ستمر رئي�سي حقق مبيعات بقيمة 57.3 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق مبقاول الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء الذي ي�سرتك يف اإن�ساء 

خزانات هيدروكربونية وم�سروع جديد حقق مبيعات بقيمة 41.5 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق مبقاول الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء الذي يقدم حلوًل لإدارة املياه.

انخف�ست الإيرادات املحققة يف هذا الق�سم يف 2017م بواقع 11.9٪ اأو بقيمة 15.3 مليون ريال �سعودي من 129.2 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 113.9 مليون ريال 
�سعودي يف 2017م، ونتجت هذه احلركة ال�سنوية عن انخفا�س ما حققته امل�ساريع املذكورة اآنًفا من اإيرادات بينما مل حتقق امل�ساريع اجلديدة دخاًل كافًيا لتعوي�س هذا النق�س، 

حيث اأّن معظم امل�ساريع املذكورة قد بلغت مراحل التنفيذ النهائية بينما ل تزال امل�ساريع اجلديدة يف املراحل الأولية من التنفيذ.

تكلفة اإليرادات6-6-1-4-22

تتمثل ب�سفة اأ�سا�سية التكاليف املبا�سرة لق�سم اخلزانات امل�سنعة باملوقع يف تكاليف العمالة املبا�سرة واملواد املبا�سرة )مثل الألواح الفولذية والأنابيب وال�سمامات الفولذية. 
وا�ستحوذت تكاليف العمالة املبا�سرة على 32.6٪ من اإجمايل التكلفة املبا�سرة يف الق�سم يف الفرتة من عام 2015م اإلى عام 2017م بينما ا�ستحوذت تكاليف املواد اخلام على 
32.9٪ من اإجمايل التكاليف يف الق�سم يف الفرتة من عام 2015م اإلى عام 2017م. و قد بلغت تكاليف العمالة 10.1 مليون ريال �سعودي يف 2015م  و31.1 مليون ريال �سعودي 
يف 2016م و 37.5 مليون ريال �سعودي يف 2017م، بينما بلغت تكاليف املواد املبا�سرة 21.6 مليون ريال �سعودي يف 2015م و37.0 مليون ريال �سعودي يف 2016م و20.9 مليون 

ريال �سعودي يف 2017م.

إجمالي األرباح6-6-1-4-32

ارتفع اإجمايل الأرباح املحققة يف ق�سم اخلزانات امل�سنعة باملوقع يف عام 2016م بواقع 134.6٪ اأو بقيمة 14.1 مليون ريال �سعودي من 10.5 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 
24.6 مليون ريال �سعودي يف 2016م، وجاءت زيادة اإجمايل الأرباح املقيدة يف جزء كبري منها ب�سبب زيادة الإيرادات املحققة يف هذا الق�سم بينما ظّل هام�س الربح الإجمايل 

م�ستقًرا اإلى حد ما عند 19.6٪ يف عام 2015م وعند 19.0٪ يف 2016م.

ا يف اإجمايل الأرباح املقيدة خالل عام 2017م بواقع 17.5٪ اأو بقيمة 4.3 مليون ريال �سعودي من 24.6 مليون ريال �سعودي يف  وعلى عك�س ذلك، �سجل هذا الق�سم انخفا�سً
2016م اإلى 20.3 مليون ريال �سعودي يف 2017م، واأثرت حركة الإيرادات هذه يف احلركة ال�سنوية يف الربحية الإجمالية. ومع ذلك، انخف�س هام�س الربح الإجمايل يف هذا 

الق�سم اإلى 17.8٪ يف عام 2017م نتيجة حدوث تاأخريات يف تنفيذ بع�س امل�ساريع  لأ�سباب تقنية و لوج�ستية.

العزل باللحام و ملحقاته6-6-1-52

اإليرادات6-6-1-5-12

بداأت ال�سركة عملياتها يف ق�سم العزل باللحام خالل عام 2017 وحققت اإيرادات من خدمات العزل باللحام بواقع 0.1 مليون ريال �سعودي.

تكلفة اإليرادات6-6-1-5-22

على �لرغم مما �سبق، حتمل ق�سم �لعزل باللحام تكلفة مبا�سرة �إجمالية بو�قع 1.1 مليون ريال �سعودي متثلت ب�سكل اأ�سا�سي يف تكاليف قبل الت�سغيل مبا يف ذلك تكاليف العمولة 
والختبارات. وتتاألف التكاليف املبا�سرة لق�سم العزل باللحام ب�سكل اأ�سا�سي من تكاليف العمالة املبا�سرة وتكاليف ُمركبات اللحام.
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مصروفات البيع والتسويق6-6-22
يو�سح اجلدول التايل م�سروفات البيع والت�سويق اخلا�سة بال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 36: م�سروفات البيع والت�سويق

)انخفا�س(
معدل النمو ال�سنوي املركبارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

2017م2016م2015م
 �سنوي

2015م-2016م
 �سنوي

2016م-2017م
2015م-2017م

26.2٪2.3٪57.0٪2.1983.4523.530الرواتب والتكاليف ذات ال�سلة

14.2٪28.6٪1.5٪1.5971.6202.084امل�سروفات املتعلقة بالرتويج لالأعمال

21.6٪10.7٪33.6٪3.7965.0735.613الإجمايل 
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

تتاألف م�سروفات البيع والت�سويق ب�سفة اأ�سا�سية من املرتبات والتكاليف ذات ال�سلة املتعلقة بطاقم الت�سويق وتكاليف املعار�س والرتويج.

وارتفعت م�سروفات البيع و الت�سويق يف 2016م بواقع 33.6٪ اأو بقيمة 1.3 مليون ريال �سعودي من 3.8 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 5.1 مليون ريال �سعودي يف 2016م، 
ا للعمل �سمن هذا  ويكمن ال�سبب الرئي�سي وراء زيادة م�سروفات البيع والت�سويق يف زيادة املرتبات والتكاليف ذات ال�سلة اخلا�سة بطاقم الت�سويق ب�سبب توظيف 15 �سخ�سً

الطاقم.

وارتفعت م�سروفات البيع الت�سويق يف 2017م بواقع 10.7٪ اأو بقيمة 0.5 مليون ريال �سعودي من 5.1 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 5.6 مليون ريال �سعودي يف 2017م، 
وكان ذلك ب�سبب زيادات هام�سية يف تكاليف طاقم الت�سويق وم�سروفات الرتويج لالأعمال نتجت عن مبادرة ال�سركة لتنويع حمفظة عمالئها واكت�ساف اأ�سواق جديدة.

مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها6-6-32
يو�سح اجلدول التايل خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها اخلا�سة بال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 37: خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

األف ريال �سعودي
ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

معدل النمو ال�سنوي املركب
2015م-2017م 2017م2016م2015م

�سنوي 
2015م-2016م

�سنوي 
2016م-2017م

11.4٪ )43.1٪(117.9٪ 3.9008.5004.838خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

11.4٪ )43.1٪(117.9٪ 3.9008.5004.838الإجمايل 
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

حت�سب ال�سركة الديون امل�سكوك يف حت�سيلها اأو التخفي�سات على اأ�سا�س كل حالة على حدة عندما يثبت اأن الأر�سدة امل�ستحقة م�سكوك يف حت�سيلها اأو غري قابلة لال�سرتداد. 

وارتفعت خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بواقع 117.9٪ اأو بقيمة 4.6 مليون ريال �سعودي من 3.9 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 8.5 مليون ريال �سعودي يف 
2016م، وكان ذلك ب�سبب ارتفاع خم�س�سات الذمم املدينة التجارية بواقع 5.5 مليون ريال �سعودي والإيرادات غري املفوترة بواقع 0.3 مليون ريال �سعودي، وقد عّو�س هذه 

الرتفاعات انخفا�س �سنوي يف تكاليف املخ�س�سات على املحجوزات املدينة بواقع 1.2 مليون ريال �سعودي.

وانخف�ست خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها يف 2017م بواقع 43.1٪ اأو بقيمة 3.7 مليون ريال �سعودي من 8.5 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 4.8 مليون ريال 
�سعودي يف 2017م، حيث ُيعزى 4.7 مليون ريال �سعودي منها اإلى املحجوزات املدينة. و متثل املحجوزات املدينة مبالغ حمتفظ بها من قبل العمالء ك�سمانات ت�سدد عقب الت�سليم 

النهائي للعمل من قبل ال�سركة

المصروفات العمومية واإلدارية6-6-42
يو�سح اجلدول التايل امل�سروفات العمومية والإدارية اخلا�سة بال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 38: امل�سروفات العمومية واالإدارية

األف ريال �سعودي
ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

معدل النمو ال�سنوي املركب
2015م-2017م 2017م2016م2015م

�سنوي-2015م 
2016م

�سنوي 
2016م-2017م

24.0٪36.0٪13.0٪17.360 12.765 11.298الرواتب والتكاليف ذات ال�سلة

7.4٪)7.2٪(24.2٪2.603 2.804 2.258التدريب

)10.9٪(7.6٪)26.2٪(2.291 2.130 2.886الإهالك وال�ستهالك

4.0٪43.5٪)24.7٪(2.650 1.846 2.452م�سروفات التوظيف
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األف ريال �سعودي
ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

معدل النمو ال�سنوي املركب
2015م-2017م 2017م2016م2015م

�سنوي-2015م 
2016م

�سنوي 
2016م-2017م

)26.5٪(18.4٪)54.3٪(1.277 1.079 2.361التاأمني

25.7٪25.2٪26.1٪1.483 1.185 940م�سروفات الإقامة

)11.8٪(48.3٪)47.5٪(492 332 632ر�سوم التليفون والفاك�س والربيد ال�سريع

)100.0٪(-)100.0٪( -  - 1.620ر�سوم الإدارة

47.4٪9.5٪98.4٪12.053 11.011 5.551اأخرى

15.8٪21.3٪10.5٪40.209 33.151 29.998الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

اأ�سا�سي مرتبات الإداريني والتكاليف ذات ال�سلة وتكاليف التدريب والإهالك وال�ستهالك غري املبا�سر وم�سروفات التوظيف  تت�سمن امل�سروفات العمومية والإدارية ب�سكل 
وتكاليف التاأمني وتكاليف اإقامة طاقم العمل. وارتفع اإجمايل امل�سروفات العمومية والإدارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 15.8٪ يف الفرتة من عام 2015م اإلى عام 2017م 
وذلك من 30.0 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 33.2 مليون ريال �سعودي يف 2016م واإلى 40.2 مليون ريال �سعودي يف 2017م . وترجع الزيادة ال�سنوية يف امل�سروفات 

العمومية والإدارية ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة ال�سنوية يف املرتبات والتكاليف ذات ال�سلة.

وازدادت امل�سروفات العمومية والإدارية يف عام 2016م بواقع 10.5٪ من 30.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى 33.2 مليون ريال �سعودي يف 2016م. وكان ال�سبب يف 
ذلك ب�سكل اأ�سا�سي زيادة املرتبات والتكاليف ذات ال�سلة بواقع 1.5 مليون ريال �سعودي نتيجة زيادات املرتبات الإ�سافية، وكذلك ارتفعت امل�سروفات »الأخرى« بواقع 5.4 
مليون ريال �سعودي ب�سبب الزيادة يف عدة م�سروفات متنوعة. وقد عّو�ست زيادات تكاليف الطاقم الإداري وامل�سروفات »الأخرى« - من بني زيادات هام�سية اأخرى يف عنا�سر 
التكاليف العمومية والإدارية - انخفا�س يف الإهالك وال�ستهالك غري املبا�سر وم�سروفات التوظيف وتكاليف التاأمني بواقع 0.8 مليون ريال �سعودي و0.7 مليون ريال �سعودي 

و1.3 مليون ريال �سعودي على التوايل.

وارتفعت امل�سروفات العمومية والإدارية بواقع 21.3٪ يف 2017م من 33.2 مليون ريال �سعودي يف 2016م اإلى 40.2 مليون ريال �سعودي يف 2017م، وال�سبب يف ذلك يعود اإلى 
زيادة مرتبات الإداريني وامل�سروفات ذات ال�سلة بواقع 4.6 مليون ريال �سعودي وذلك ناجت عن زيادات اإ�سافية يف املرتبات وزيادة عدد املوظفني الإداريني.

تكاليف التمويل 6-6-52
يو�سح اجلدول التايل تكاليف التمويل اخلا�سة بال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 39: تكاليف التمويل

األف ريال �سعودي
ارتفاع/  )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

معدل النمو ال�سنوي املركب
2015م-2017م 2017م2016م2015م

�سنوي -2015م 
2016م

�سنوي 
2016م-2017م

20.0٪69.1٪)14.8٪(3.4722.9585.003تكاليف القرتا�س

33.7٪141.9٪)26.1٪(4.7043.4768.409العمولت على ال�سندات الإذنية

28.1٪108.5٪)21.3٪(8.1766.43413.412الإجمايل

تت�سمن تكاليف التمويل تكاليف القرتا�س والعمولت اخلا�سة بال�سندات الإذنية. انخف�ست تكاليف التمويل يف 2016م بواقع 21.3٪ مليون ريال �سعودي من 8.2 مليون ريال 
�سعودي يف 2015م اإلى 6.4 مليون ريال �سعودي يف 2016م. وزادت تكاليف التمويل يف 2017م بواقع 108.5٪ اإلى 13.4 مليون ريال �سعودي. اأثرت ب�سكل عام حركة القرو�س 
البنكية القائمة بحركة تكاليف التمويل حيث زاد اإجمايل القرو�س البنكية املتح�سل عليها من 302.5 مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى 347.3 مليون ريال �سعودي يف 2016م 

واإلى 655.9 مليون ريال �سعودي 2017م.

مصادر الدخل )المصروفات( األخرى6-6-62
يو�سح اجلدول التايل موجًزا مل�سادر الدخل )امل�سروفات( الأخرى اخلا�سة بال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 40: م�سادر الدخل )امل�سروفات( االأخرى

األف ريال �سعودي
ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

معدل النمو ال�سنوي املركب
2015م-2017م 2017م2016م2015م

�سنوي -2015م 
2016م

�سنوي 
2016م-2017م

)66.7٪()97.2٪(294.4٪18712اأرباح/خ�سائر ناجتة عن الت�سرف يف اأ�سول ثابتة

)78.7٪()80.0٪()77.3٪(3 15 66مبيعات اخلردة الأخرى
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األف ريال �سعودي
ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

معدل النمو ال�سنوي املركب
2015م-2017م 2017م2016م2015م

�سنوي -2015م 
2016م

�سنوي 
2016م-2017م

-  -  -  )3.479(-  -  مطالبة نزاعية

-  )4.138.4٪(2.4٪)3.473(8486الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

تاألفت م�سادر الدخل )امل�سروفات( الأخرى ب�سكل كبري من اأرباح/خ�سائر ناجتة عن الت�سرف يف اأ�سول ثابتة ومبيعات اخلردة، ومع ذلك اأدى حدث غري عادي فيما يتعلق 
بنزاع مع مقاول الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء اإلى مطالبة بقيمة 3.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2017م.

الميزانية العمومية 6-7
يقدم اجلدول التايل موجًزا مليزانية ال�سركة العمومية كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 41: امليزانية العمومية

األف ريال �سعودي
ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

معدل النمو ال�سنوي املركب 
2015م -2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

  الأ�سول املتداولة

169.5٪ 206.2٪ 137.2٪ 4.933 1.611 679 النقد وما يف حكمه

20.2٪ 29.6٪ 11.4٪ 276.477 213.389 191.483 �سايف الذمم املدينة

203.5٪ 101.5٪ 357.4٪ 312.929 155.338 33.964 الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري

2.2٪ )30.9٪(51.2٪ 107.985 156.311 103.376 املخزون

21.7٪ )32.5٪(119.7٪ 26.342 39.050 17.778 املدفوعات والذمم املدينة الأخرى

44.9٪ 28.8٪ 62.9٪ 728.666 565.700 347.280 اإجمايل الأ�سول املتداولة

  الأ�سول غري املتداولة

13.8٪ 7.3٪ 20.8٪ 232.986 217.115 179.800 املمتلكات واملعدات

26.2٪ )19.1٪(96.9٪ 964 1.191 605 الأ�سول غري امللمو�سة

13.9٪ 7.2٪ 21.0٪ 233.950 218.306 180.405 اإجمايل الأ�سول غري املتداولة

35.1٪ 22.8٪48.6٪962.617 784.006 527.685 اإجمايل الأ�سول املتداولة

  املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

  املطلوبات املتداولة

63.3٪ 54.6٪ 72.6٪ 368.827 238.611 138.249 اأوراق الدفع امل�ستحقة والقرو�س ق�سرية الأجل

7.8٪ 72.1٪ )32.5٪(21.476 12.476 18.476 القرو�س لأجل - اجلزء املتداول

اللتزامات املقررة مبوجب عقود التاأجري الراأ�سمالية 
- اجلزء املتداول 

 68 1.178 1.178 ٪1.633.6)٪0.0( ٪316.4

35.0٪ )15.9٪(116.7٪ 204.175 242.699 112.006 الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى 

)63.2٪()80.3٪()31.4٪(5.793 29.418 42.870 الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري 

38.9٪ 14.7٪ 68.2٪ 601.449 524.382 311.669 اإجمايل املطلوبات املتداولة

)81.9٪()91.0٪()63.7٪(642 7.118 19.594 القرو�س لأجل

اللتزامات املقررة مبوجب عقود ال�ستئجار 
الراأ�سمالية

 34 2.523 1.345 ٪7.429.2)٪46.7( ٪533.6

19.8٪ 19.3٪ 20.3٪ 15.538 13.028 10.830 مكافاآت نهاية اخلدمة

)24.1٪()22.7٪()25.6٪(17.526 22.669 30.458 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

  حقوق امل�ساهمني

100.0٪ 300.0٪ -  200.000 50.000 50.000 راأ�س املال
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األف ريال �سعودي
ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

معدل النمو ال�سنوي املركب 
2015م -2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

47.2٪ 57.1٪ 37.9٪ 29.364 18.695 13.556 الحتياطي النظامي

)3.2٪()32.1٪(37.9٪ 114.277 168.259 122.002 الأرباح املحتجزة

36.1٪ 45.0٪ 27.7٪ 343.642 236.955 185.558 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

35.1٪ 22.8٪ 48.6٪ 962.617 784.006 527.685 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

تتاألف الأ�سول املتداولة ب�سكل اأ�سا�سي من الذمم املدينة والإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري واملخزون، وت�سكل هذه الأ�سول جمتمعة 94.5٪ من اإجمايل الأ�سول املتداولة 
يف الفرتة من 31 مار�س 2015م اإلى 31 مار�س 2017م.

وارتفعت الأ�سول املتداولة بواقع 62.9٪ من 347.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 565.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م وُيعزى ذلك ب�سكل اأ�سا�سي 
اإلى زيادة الذمم املدينة بواقع 21.9 مليون ريال �سعودي وزيادة الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري بواقع 121.3 مليون ريال �سعودي وزيادة املخزون بواقع 52.9 مليون ريال 

�سعودي يف الفرتة من 31 مار�س 2015م اإلى 31 مار�س 2016م. 

وازدادت الأ�سول املتداولة بواقع 28.8٪ من 565.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 728.7 مليون ريال �سعودي 31 مار�س 2017م ب�سبب زيادة الذمم املدينة بواقع 
63.1 مليون ريال �سعودي وزيادة الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري بواقع 157.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م.

وتتاألف الأ�سول غري املتداولة ب�سكل اأ�سا�سي من املمتلكات واملعدات التي ا�ستحوذت على 99.7٪ و99.5٪ و99.6٪ من اإجمايل الأ�سول غري املتداولة يف 31 مار�س 2015م و31 
مار�س 2016م و31 مار�س 2017م على التوايل.

وازدادت الأ�سول غري املتداولة بواقع 48.6٪ من 180.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 218.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م ب�سبب زيادة �سايف 
القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات من 179.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 217.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م. ويعود ارتفاع القيمة الدفرتية 
للممتلكات واملعدات امل�سجلة يف 31 مار�س 2016م ب�سفة اأ�سا�سية اإلى زيادة اآلت ومعدات بقيمة 14.6 مليون ريال �سعودي وزيادة راأ�س املال العامل قيد التنفيذ بقيمة 19.1 

مليون ريال �سعودي 2016م.

وازدادت الأ�سول غري املتداولة بواقع 22.8٪ من 218.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 234.0 مليون ريال �سعودي 31 مار�س 2017م بف�سل اإ�سافة اآلت ومعدات 
بقيمة 4.4 مليون ريال �سعودي وزيادة راأ�س املال العامل قيد التنفيذ بواقع 28.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. 

وتتاألف املطلوبات املتداولة ب�سكل اأ�سا�سي من الأوراق امل�ستحقة والقرو�س ق�سرية الأجل والذمم الدائنة وغريها من املطلوبات، وقد ا�ستحوذت جمتمعة على 80.3٪ و٪91.8 
و95.3٪ من اإجمايل املطلوبات املتداولة يف 31 مار�س 2015م و31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م على التوايل.

وارتفعت املطلوبات املتداولة بواقع 68.2٪ من 311.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 524.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م ويعزى ذلك ب�سفة اأ�سا�سية 
اإلى زيادة الأوراق امل�ستحقة والقرو�س ق�سرية الأجل بواقع 72.6٪ من 138.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 238.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م 

وزيادة الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى بواقع 116.7٪ من 112.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 242.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016.

وارتفعت املطلوبات املتداولة بواقع 14.7٪ من 524.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 601.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م ب�سبب زيادة الأوراق 
امل�ستحقة والقرو�س ق�سرية الأجل بواقع 54.6٪ من 238.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 368.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م.

وتتاألف الأ�سول غري املتداولة ب�سكل اأ�سا�سي من مكافاآت نهاية اخلدمة التي ا�ستحوذت على 35.6٪ و57.5٪ و88.7٪ من اإجمايل الأ�سول غري املتداولة يف 31 مار�س 2015م 
و31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م على التوايل.

وانخف�ست املطلوبات غري املتداولة بواقع 25.6٪ من 30.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 22.7 مليون يف 31 مار�س 2016م وا�ستمرت يف النخفا�س بواقع 
اإلى 17.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. وارتبط النخفا�س يف املطلوبات غري املتداولة بانخفا�س  22.7٪ من 22.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م 
القرو�س لأجل القائمة يف الفرتة من 31 مار�س 2015م و31 مار�س 2017م. وانخف�ست القرو�س لأجل بواقع 63.7٪ من 19.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 
7.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م وا�ستمرت يف النخفا�س بواقع 91.0٪ من 7.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 0.1 مليون ريال �سعودي يف 31 

مار�س 2017م.

وازدادت حقوق امل�ساهمني بواقع 27.7٪ من 185.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 237.0 مليون ريال �سعودي 31 مار�س 2016م ثم ازدادت مرة اأخرى بواقع 
45.0٪ من 237.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 343.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. هذا وقد ارتبطت الزيادة يف حقوق امل�ساهمني اأثناء فرتة 

القيد يف الأ�سا�س بالزيادة يف الأرباح املحتجزة بواقع 37.9٪ كما يف 31 مار�س 2016م والزيادة يف راأ�س املال بواقع 150.0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م.
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األصول المتداولة6-7-12
يقدم اجلدول التايل موجًزا لأ�سول ال�سركة املتداولة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 42: االأ�سول املتداولة

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي املركب ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

يف الفرتة بني عامي 2015م 
- 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

169.5٪ 206.2٪ 137.2٪ 4.933 1.611 679 النقد وما يف حكمه

20.2٪ 29.6٪ 11.4٪ 276.477 213.389 191.483 �سايف الذمم املدينة

203.5٪ 101.5٪ 357.4٪ 312.929 155.338 33.964 الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري

2.2٪ )30.9٪(51.2٪ 107.985 156.311 103.376 املخزون

21.7٪ )32.5٪(119.7٪ 26.342 39.050 17.778 املدفوعات املقدمة والذمم املدينة الأخرى

44.9٪ 28.8٪ 62.9٪ 728.666 565.700 347.280 اإجمايل الأ�سول املتداولة
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

النقد وما في حكمه6-7-1-12
يقدم اجلدول التايل موجًزا عن النقد وما يف حكمه لدى ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 43: النقد وما يف حكمه

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي املركب ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

يف الفرتة بني عامي 
2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

37.0٪ 91.6٪ )2.0٪(19 10 10 نقد يف ال�سندوق

171.0٪ 206.9٪ 139.3٪ 4.914 1.601 669 نقد لدى البنوك

169.5٪ 206.2٪ 137.2٪ 4.933 1.611 679 اإجمايل النقد وما يف حكمه
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

يتاألف النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�سندوق والنقد يف البنوك.

ميثل النقد يف ال�سندوق الأر�سدة النقدية املحتفظ بها يف املقر الرئي�سي ومواقع امل�ساريع. وي�ستخدم النقد يف ال�سندوق لتغطية امل�سروفات اليومية املتكبدة اأثناء �سري العمل 
الطبيعي.

هذا وميثل النقد لدى البنوك الأر�سدة النقدية املحتفظ بها يف البنوك املختلفة.

�سهد النقد وما يف حكمه ارتفاًعا مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 169.5٪ يف الفرتة بني 31 مار�س 2015م و31 مار�س 2017م. وقد تاأثرت حركة النقد يف الأ�سا�س بحركة 
التدفقات النقدية الناجتة عن الأن�سطة التمويلية. هذا وقد حتققت التدفقات النقدية البالغة 85.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2016م و131.6 مليون ريال �سعودي يف عام 

2017م من الأن�سطة التمويلية، بهدف متويل متطلبات ال�سركة 

الذمم المدينة6-7-1-22
يقدم اجلدول التايل موجًزا لذمم ال�سركة املدينة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 44: الذمم املدينة

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي املركب ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

يف الفرتة بني عامي
2017م2016م2015م 2015م - 2017م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

33.8٪ 71.4٪ 4.4٪ 200.639 117.048 112.139 الذمم املدينة التجارية

)3.7٪()24.8٪(23.4٪ 65.147 86.670 70.242 املحجوزات املدينة

8.4٪ 10.5٪ 6.3٪ 10.691 9.672 9.102 امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة

20.2٪ 29.6٪ 11.4٪ 276.477 213.389 191.483 �سايف الذمم املدينة
امل�سدر: القوائم املالية املدققة
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تتكون الذمم املدينة يف الأ�سا�س من الذمم املدينة التجارية واملحجوزات املدينة. وقد مثلت يف املتو�سط 95.2٪ و95.5٪ و96.1٪ من اإجمايل الذمم املدينة يف 31 مار�س 2015م 
و31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م على التوايل.

ومثلت الذمم التجارية املدينة 28.8٪ و22.0٪ و23.8٪ من اإجمايل الإيرادات يف عام 2015م و2016م و2017م على التوايل.

الذمم المدينة التجارية6-7-1-2-12

يقدم اجلدول التايل موجًزا للذمم املدينة التجارية لل�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 45: الذمم املدينة التجارية

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م و2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

35.6٪ 68.2٪ 9.3٪ 206.108 122.516 112.139 الذمم املدينة التجارية

- - - )5.469()5.469(-  خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

33.8٪ 71.4٪ 4.4٪ 200.639 117.048 112.139 الذمم املدينة التجارية
امل�سدر: معلومات الإدارة

ارتفعت الذمم املدينة التجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته 35.6٪ من 112.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 206.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2017م. وكانت هذه �لزيادة يف �لذمم �ملدينة �لتجارية متما�سية مع �لزيادة يف �لن�ساط �لتجاري خلل فرتة �لتقارير، وكانت مرتبطة ب�سفة �أ�سا�سية بامل�ساريع �مل�سمونة مع 

اأحد اأكرب �سركات النفط والغاز املحلية.

حت�سب ال�سركة خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها على اأ�سا�س كل حالة على حدة. ومل تكن لدى ال�سركة اأي خم�س�سات م�ستحقة للديون امل�سكوك يف حت�سيلها يف 31 
ا بقيمة 5.5 مليون ريال �سعودي يف 2016م )مقابل بع�س الأر�سدة امل�سكوك يف حت�سيلها( وبقي على حاله دون تغيري يف  مار�س 2015م. ومع ذلك، فقد مت احت�ساب خم�س�سً

2017م بف�سل كفايته.

اجلدول 46: تقادم الذمم املدينة التجارية كما يف 31 مار�س 2017م

0-30 يوماًاألف ريال �سعودي
املخ�س�سات املتاأخرة امل�ستحقة/ �سايف املخ�س�سات

االإجمايل<270 يوماً
181-270 يوما91ً-180 يوما61ً-90 يوما31ً-60 يوماً

206.108 23.712 18.794 31.446 3.443 64.682 64.031الذمم املدينة التجارية
امل�سدر: معلومات الإدارة

ترتاوح الآجال الئتمانية القيا�سية الر�سمية لل�سركة ما بني 30 اإلى 45 يوًما يوًما وقد متتد فرتة التح�سيل لت�سل الى 90 يوما. وقد اأو�سح تقادم الذمم املدينة اأن مبالغ قدرها 
31.4 مليون ريال �سعودي و18.8 مليون ريال �سعودي و23.7 مليون ريال �سعودي ظلت غري م�سددة لفرتة تتجاوز 90 يوًما و180 يوًما و270 يوًما على التوايل. اإذ اإن عمليات 
الفوترة وحت�سيل الأموال فيما يتعلق بالأعمال املنجزة تخ�سع لعمليات التحقق والختبار ال�ساملة للعمالء، والتي ميكن اأن ت�ستغرق وقًتا طوياًل وعادًة ما تكون الذمم املدينة 

متاأخرة ال�سداد يف �سياق العمل العتيادي.

المحجوزات المدينة6-7-1-2-22

متثل املحجوزات املدينة املبالغ التي يحتجزها العمالء ك�سمان اأداء. ويرتاوح ر�سيد الحتفاظ عادًة بني 10٪ و15٪ من اإجمايل قيمة امل�سروع. 

وقد �سهدت املحجوزات املدينة تقلبات خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير. وازداد ر�سيد املحجوزات املدينة امل�ستحق مبقدار 23.4٪ من 70.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2015م اإلى 86.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م وانخف�س مبقدار 24.8٪ لي�سل اإلى 65.1 مليون ريال يف 31 مار�س 2017م. وترتبط حركة املحجوزات املدينة بحالة 
امل�ساريع املختلفة التي تديرها ال�سركة، حيث يتم الإفراج عن هذه املحجوزات عند اكتمال تنفيذ الأعمال، بحيث يقوم العميل عند اكتمال امل�سروع بتفقد العمل املنجز للتاأكد من 

تطابق الأعمال مع املوا�سفات املطلوبة، وت�سديد املحجوزات املدينة.

بلغت املخ�س�سات امل�ستحقة للمحجوزات امل�سكوك يف حت�سيلها 4.5 مليون ريال �سعودي و7.1 مليون ريال �سعودي و11.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م و31 مار�س 
2016م و31 مار�س 2017م على التوايل. وحتتفظ ال�سركة مبخ�س�سات عامة م�سمونة للمحجوزات املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها. و ترتبط هذه املخ�س�سات باملبالغ التي تاأخر 

�سدادها من قبل العمالء رغم اكتمال امل�ساريع، و بالتايل مت ت�سنيفها كمبالغ م�سكوك بتح�سيلها .

المستحقات من األطراف ذات العالقة6-7-1-32
متثل املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة الأر�سدة امل�ستحقة من ال�سركات ال�سقيقة للم�سدر والتابعة ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة. وتكون جميع املعامالت مع الأطراف 
ذات العالقة يف �سكل معامالت جتارية )على اأ�سا�س جتاري �سرف( ومعامالت بني املجموعة. وقد ازدادت املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة بن�سبة 6.3٪ من 9.1 
مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 9.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، ووا�سلت الزيادة بن�سبة 10.5٪ لي�سل اإلى 10.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2017م. وبوجه عام، فاإن الزيادة ال�سنوية يف املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة ترجع اإلى الزيادة يف مبيعات اخلزانات الفولذية اإلى �سركة عرب اخلليج لالأنظمة 

ال�سناعية.
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اإليرادات المقيدة الزائدة عن الفواتير6-7-1-42
ا لأهم �سبعة اأر�سدة لدى ال�سركة يف اإطار الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري كما يف 31 مار�س 2017م. يعر�س اجلدول التايل ملخ�سً

اجلدول الزمني املحتمل للفواتري وت�سوية االأر�سدةفواتري الحقةاالإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري

ما بني يونيو ودي�سمرب – ال�سنة املالية 223.37824.4302017

ما بني يونيو ودي�سمرب – ال�سنة املالية 21.081-2017

ما بني يونيو واأغ�سط�س – ال�سنة املالية 10.554-2017

ما بني يونيو واأكتوبر – ال�سنة املالية 9.0664.8452017

ما بني �سبتمرب ونوفمرب– ال�سنة املالية 6.194-2017

ما بني اأغ�سط�س و�سبتمرب – ال�سنة املالية 5.286-2017

ما بني يوليو و�سبتمرب – ال�سنة املالية 3.617-2017

279.176-

312.929-

٪89.2-
امل�سدر: معلومات الإدارة

متثل الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري التكاليف املتكبدة املتعلقة بالأعمال التي مت تنفيذها يف امل�ساريع، والتي مل ي�سدر بها اأية فواتري ليتم ار�سالها الى العمالء ، حيث 
اأّن عملية ا�سدار الفواتري مرتبطة مبعايري حمددة يف العقود املربمة مع العمالء و املتعلقة الى حد كبري بن�سب اجناز العمل. و�ست�سدر فواتري بهذه املبالغ يف فرتات لحقة.

وقد ازدادت الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري بن�سبة 375.4٪ من 34.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 155.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، 
ووا�سلت الزيادة بن�سبة 101.5٪ لي�سل اإلى 312.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. وتتما�سى هذه الزيادة يف هذه الإيرادات مع الزيادة يف الإيرادات املحققة بني 

2015م و2017م.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن 78.1٪ من الإيرادات امل�ستحقة املقيدة الزائدة عن الفواتري اعتباًرا من 31 مار�س 2017م ُتعزى اإلى م�سروع واحد م�ستمر حالًيا مت تاأمينه وال�سروع فيه 
خالل عام 2017م، وي�ستمر تنفيذ الأعمال املتعلقة بهذا امل�سروع بالتعاون امل�ستمر مع العميل بناء على الت�ساميم والأ�سكال املعتمدة التي وافق عليها كال الطرفني قبل بدء تنفيذ 
�لأعمال، وي�سمح هذ� �لتعاون لل�سركة باإجر�ء �لأعمال �لتي تفي بال�سروط و�ملعايري �ملطلوبة وت�سليمها، كما يهدف هذ� �لتعاون �إلى تفادي �أي رف�ص للمو�د و�ملعد�ت فيما بعد، 

فمن املقرر اأن يتم ت�سليم تلك املواد واملعدات يف فرتات لحقة.

ومن ناحية اأخرى، ُيعزى 44.1 مليون ريال �سعودي من الإيرادات امل�ستحقة املقيدة الزائدة عن الفواتري كما يف 31 مار�س 2017م اإلى امل�ساريع املنجزة. ويعزى التاأخري يف 
الفوترة اإلى التاأخري يف ا�ستالم �سهادات القبول النهائية. علًما باأن ال�سركة تتوقع تلقي القبول النهائي املتاأخر يف الوقت املنا�سب خالل الفرتة القادمة من العام 2017م.

ومن املتوقع اأن ُتقدم فواتري ب�ساأن الر�سيد امل�ستحق لالإيرادات غري املفوترة واأن ُيجمع هذا الر�سيد يف �سياق العمل املعتاد.

المخزون6-7-1-52
يقدم اجلدول التايل موجًزا ملخزون ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

)17.4٪()47.5٪(30.0٪ 51.958 99.010 76.160 املواد اخلام

34.6٪ )16.4٪(116.8٪ 30.111 36.029 16.621 الب�سائع قيد الت�سغيل

56.4٪ 21.8٪ 100.8٪ 25.917 21.272 10.596 املواد ال�ستهالكية وغريها

2.2٪ )30.9٪(51.2٪ 107.985 156.311 103.376 اإجمايل املخزون
امل�سدر: معلومات الإدارة

�سمل املخزون يف الأ�سا�س املواد اخلام، التي مثلت يف املتو�سط 61.8٪ من اإجمايل املخزون يف الفرتة بني 31 مار�س 2015م و31 مار�س 2017م. 

مل يتم ت�سجيل اأي خم�س�سات متعلقة باملخزون البطئ احلركة، حيث مل يتم ر�سد اأي خمزون منتهي ال�سالحية اأو خمزون بطئ احلركة بني 2015م و 2017م. وتتمثل �سيا�سة 
�ل�سركة ب�سر�ء �ملخزون �ملطلوب لجناز �أعمال �مل�ساريع، حيث �أن معظم كميات مو�د �خلام و مو�د �ملخزون �لأخرى �لتي يتم �سر�وؤها، مرتبطة �رتباط وثيق بطلبات �ل�سر�ء �لتي 

يتم اإ�سدارها من قبل مديري مواقع العمل، و التي تت�سمن تفا�سيل حمددة عن كميات و نوعيات املواد املطلوبة. 

وت�سمل املواد اخلام الِوَرد الفولذية والزوايا وال�سفائح والعوار�س الفولذية والقطع الفولذية وغريها من املواد املختلفة امل�ستخدمة يف ت�سنيع الهياكل الفولذية بني املنتجات 
ا املواد املنقولة، و تت�سمن املواد املنقولة املواد التي مت �سراوؤها من املوردين و لكن مل يتم �سحنها الى م�ستودعات ال�سركة،  الأخرى التي ت�سنعها ال�سركة. وت�سمل املواد اخلام اأي�سً

ومتتد الفرتة الفا�سلة بني عملية �سراء و عملية ا�ستالم املواد بني الأ�سبوع و الأربعة اأ�سابيع. 
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ميثل خمزون الب�سائع قيد الت�سغيل الفولذ قيد الت�سنيع يف مواقع امل�سرعات املختلفة التي تديرها ال�سركة)الفولذ الذي ل يزال يف مرحلة الت�سنيع والذي مل ياأخذ بعد �سكل 
املنتج النهائي(. وت�سمل الب�سائع قيد الت�سغيل تكلفة العمالة املبا�سرة واملواد املبا�سرة وامل�سروفات العامة املبا�سرة.

وقد �سهد ر�سيد املواد اخلام والب�سائع قيد الت�سغيل تقلبات يف الفرتة بني عامي 2015م و2017م. وازداد ر�سيد املواد اخلام امل�ستحق مبقدار 30.0٪ من 76.2 مليون ريال 
�سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 99.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م وانخف�س مبقدار 47.5٪ لي�سل اإلى 52.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. 

وانخف�ست الب�سائع قيد الت�سغيل )يف مرحلة الت�سنيع( مبقدار 116.8٪ من 16.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 36.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م 
واأعقب ذلك تراجًعا مبقدار 16.4٪ لي�سل اإلى 30.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. 

وقد كانت الزيادة يف اأر�سدة املواد اخلام امل�ستحقة والب�سائع قيد الت�سغيل يف 31 مار�س 2016م مدفوعًة بعمليات �سراء مرتفعة ن�سبًيا خالل 2016م لتوريد املتطلبات من املواد 
للم�ساريع اجلارية واملتوقعة. وقد جنم النق�س يف ر�سيد املواد اخلام امل�ستحق والب�سائع قيد الت�سغيل يف 31 مار�س 2017م ب�سكل عام عن مزيج من خمزون احتياطي كاٍف 

و�سوابط �سارمة على امل�سرتيات.

ت�سمل املواد ال�ستهالكية وغريها من الأ�سرطة العازلة، واآلت ق�س الأ�سرطة، والبكرات الحتياطية، ومر�سحات الهواء، واأقطاب اللحام الكهربائية، واحلواجز، والكابالت، 
املواد  زادت  وقد  والت�سنيع.  اليومي  الإنتاج  اأعمال  يف  امل�ستخدمة  ال�ستهالكية  املواد  من  وغريها  الكيميائية،  واملنتجات  التحكم،  وحمولت  الكهربائية،  اللوحات  و�سناديق 
ال�ستهالكية مبعدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته 56.4٪ من 10.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 22.3 مليون ريال �سعودي و25.9 مليون ريال �سعودي يف 31 

مار�س 2016م و31 مار�س 2017م على التوايل. 

و قد تاأثرت حركة املخزون ب�سكل عام بحركة امل�ساريع ومراحل الت�سنيع، حيث اأّن ارتفاع املخزون خالل العام 2016م جاء نتيجة كميات املخزون املرتفعة التي مت �سراوؤها لتنفيذ 
الأعمال املتعلقة بامل�ساريع اجلديدة التي ا�ستح�سلت عليها ال�سركة خالل ال�سنة، بينما نتج انخفا�س املخزون خالل 2017م عن دخول الق�سم الأكرب من امل�ساريع اجلديدة حيز 

التنفيذ، الأمر الذي نتج عنه انخفا�س كميات املواد املخزنة. 

المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى6-7-1-62
يقدم اجلدول التايل موجًزا باملدفوعات املقدمة والذمم املدينة الأخرى لل�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

144.2٪ )54.5٪(1.210.4٪ 10.955 24.065 1.837الدفعات امل�سددة مقدًما للموردين

)17.4٪(1.5٪ )32.8٪(2.940 2.897 4.311املبالغ امل�ستحقة من املوظفني

)3.6٪()13.5٪(7.5٪ 1.897 2.193 2.041م�سروفات التوظيف املدفوعة مقدًما

)23.2٪(59.6٪ )63.1٪(1.756 1.100 2.979الإيجار املدفوع مقدًما

42.7٪ 135.1٪ )13.4٪(582 247 286ر�سوم الفائدة املدفوعة مقدًما

)11.8٪()0.6٪()21.7٪(303 305 390التاأمني املدفوع مقدًما

)17.9٪()25.9٪()8.9٪(114 154 169هام�س خطاب العتماد وخطاب ال�سمان

-  )100.0٪(-  -  848 -   اأتعاب ال�ست�سارات املدفوعة مقدًما

16.3٪ 7.7٪ 25.5٪ 7.795 7.239 5.766امل�سروفات الأخرى املدفوعة مقدًما

21.7٪ )32.5٪(119.7٪ 26.342 39.050 17.778اإجمايل املدفوعات املقدمة والذمم املدينة الأخرى
امل�سدر: معلومات الإدارة

متثل الدفعات امل�سددة مقدًما للموردين العن�سر الرئي�سي للدفعات امل�سددة مقدًما والأ�سول الأخرى اأثناء فرتة اإعداد التقارير. وقد بلغت الدفعات امل�سددة مقدًما للموردين يف 
املتو�سط 44.3٪ من اإجمايل املدفوعات املقدمة والأ�سول الأخرى يف الفرتة بني 31 مار�س 2015م و31 مار�س 2017م. 

وتدفع ال�سركة ملورديها مقابل �سراء املواد اخلام واملواد امل�ستهلكة. وقد �سهد الر�سيد امل�ستحق للدفعات امل�سددة مقدًما للموردين تقلبات يف الفرتة بني 31 مار�س 2015م و31 
مار�س 2017م ، بزيادة بلغت ن�سبتها 1.210.4٪، من 1.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 24.1 مليون �سعودي يف 31 مار�س 2016م، ثم تالها انخفا�س بن�سبة 
ق�سم  امل�سمونة يف  امل�ساريع  اأ�سا�سية باحلركة يف  للموردين ب�سفة  امل�سددة مقدًما  الدفعات  تاأثرت حركة  وقد  �سعودي يف 31 مار�س 2017م.  ريال  اإلى 11.0 مليون   ٪54.5
املن�سات. وكان الر�سيد احلايل للدفعات امل�سددة مقدًما للموردين كما يف 31 مار�س 2016م مرتبًطا ب�سورة اأ�سا�سية ب�سراء قطع املن�سات واأجهزة القيا�س املتعلقة بالأوامر 
املقدمة من �سركة النفط والغاز املحلية الرئي�سية. وقد مت �سراء الغالبية العظمى من مواد املن�سات ومكوناتها اأثناء 2016م، ولكن مت ا�ستالمها يف مقر ال�سركة خالل 2017م، 

ومن ثم كان النخفا�س يف املدفوعات املقدمة امل�ستحقة للموردين يف 31 مار�س 2017م.

متثل �ملبالغ �مل�ستحقة من �ملوظفني �ملدفوعات �ملقدمة و�ل�سلف �لتي ُتقدم للموظفني من �ل�سركة. ويتم خ�سم هذه �ل�سلف و�لقرو�ص من رو�تب �ملوظفني على �أق�ساط �سهرية 
مت�ساوية. وقد انخف�ست املبالغ امل�ستحقة من املوظفني بن�سبة 32.8٪، من 4.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 2.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م وظلت 
م�ستقرة يف 31 مار�س 2017م. علًما باأّن احلركات يف هذه ال�سلف ل تتبع اجتاًها حمدًدا، بل تتاأثر بعدد طلبات ال�سلف املقدمة من املوظفني خالل فرتة العمل، حيث انخف�س عدد 
الطلبات خالل العام 2016م. وتن�ّص �سيا�سة �ل�سركة على منح قرو�ص للموظفني �لذين �أمّتو� على �لأقل فرتة �ل�سنتني يف �لعمل، �سرط عدم جتاوز قيمة �لقر�ص ما يعادل قيمة 

ثالثة رواتب، وعدم جتاوز قيمة القر�س 50.000 األف ريال �سعودي. وينبغي احل�سول على موافقة املدير العام لل�سركة قبل املوافقة على اإعطاء ال�سلفة.



65

تتكون م�سروفات التوظيف املدفوعة مقدًما ب�سورة اأ�سا�سية من ر�سوم اإ�سدار التاأ�سريات والر�سوم الأخرى املتكبدة عند توظيف موظفني اأجانب. وقد ظل الر�سيد م�ستقًرا 
اإلى حٍد ما يف الفرتة بني 31 مار�س 2015م و31 مار�س 2017م بزيادة بلغت ن�سبتها 7.5٪ من 2.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 2.2 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2016م، وثم تالها انخفا�س بن�سبة 13.5٪ لي�سل اإلى 1.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. وقد جاء الرتفاع يف م�سروفات التوظيف يف 2016م مدفوعا 
بارتفاع اأعداد املوظفني الأجانب الذين ا�ستقدمتهم ال�سركة خالل العام، بينما تاأثر انخفا�س امل�سروفات يف 2017م بواقع اأن معظم املوظفني الأجانب الذين مت ا�ستقدامهم 

خالل العام 2017م قد منحوا تاأ�سريات ق�سرية الأجل، ما اأدى الى انخفا�س امل�ساريف التي تكبدتها ال�سركة.

ميثل الإيجار املدفوع مقدًما ر�سيد املدفوعات املقدمة امل�ستحق فيما يتعلق باإيجار اإقامة املوظفني و�سلف الإ�سكان املمنوحة للموظفني لدى ان�سمامهم اإلى ال�سركة. وقد انخف�ست 
م�سروفات الإيجار املدفوعة مقدًما بن�سبة 63.1٪، من 3.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 1.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م نظًرا لأن العديد من 
املوظفني اجلدد يف 2016م قد منحوا وحدات �سكنية يف املجّمع ال�سكني الذي متلكه ال�سركة ومل مُتنح بدل ال�سكن. وارتفعت م�سروفات الإيجار املدفوعة مقدًما بن�سبة ٪59.6، 
من 1.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 1.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، مدفوعًة با�ستئجار فيلتني خالل عام 2017م لتاأمني �سكن لل�سخ�سيات 

واملوظفني الأجانب الذين يزورون ال�سركة ب�سكل موؤقت لتفقد �سري الأعمال.

اأما املكونات الأخرى للمدفوعات املقدمة والذمم املدينة الأخرى فهي ذات قيمة غري مرتفعة. وت�سمل هذه املكونات ر�سوم الفائدة املدفوعة مقدًما، والتاأمني املدفوع مقدًما، 
والهوام�س مقابل ال�سمانات البنكية، وما اإلى ذلك.  وترتبط ر�سوم الفائدة املدفوعة مقدما بالقرو�س التي ا�ستح�سلت عليها ال�سركة، حيث تطلب بع�س البنوك من ال�سركة 
ت�سديد ر�سوم الفائدة مقدما عند ال�ستح�سال على القرو�س. ومتثل الهوام�س مقابل ال�سمانات البنكية بع�س املبالغ التي يتم احتجازها من البنوك عقب ا�سدار خطابات �سمان 

للموردين و اجلهات احلكومية.

األصول غير المتداولة6-7-22
يقدم اجلدول التايل موجًزا لالأ�سول غري املتداولة يف ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 47: االأ�سول غري املتداولة

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

13.8٪ 7.3٪ 20.8٪ 232.986 217.115 179.800 املمتلكات واملعدات

26.2٪ )19.1٪(96.9٪ 964 1.191 605 الأ�سول غري امللمو�سة

13.9٪ 7.2٪ 21.0٪ 233.950 218.306 180.405 اإجمايل الأ�سول غري املتداولة
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

الممتلكات والمعدات6-7-2-12
يعر�س اجلدول موجًزا ل�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات يف ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 48: املمتلكات واملعدات

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

3.2٪ )2.8٪(9.7٪ 102.837 105.838 96.467 الأرا�سي واملباين

14.8٪ )0.3٪(32.1٪ 97.833 98.086 74.235 الآلت واملعدات

)20.3٪()8.6٪()30.5٪(1.579 1.727 2.485 املركبات

7.6٪ 3.3٪ 12.1٪ 1.697 1.643 1.466 الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية

137.5٪ 195.7٪ 90.8٪ 29.041 9.821 5.148 الأعمال الراأ�سمالية قيد الإجناز

13.8٪ 7.3٪ 20.8٪ 232.986 217.115 179.800 اإجمايل �سايف القيمة الدفرتية
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

ت�ستمل املمتلكات واملعدات ب�سكل رئي�سي على الأرا�سي واملباين وكذلك الآلت واملعدات، و�سكل هذان املكونان جمتمعان ما ن�سبته 94.9٪ و 93.9٪ و 86.1٪ من �سايف القيمة 
الدفرتية للممتلكات واملعدات كما يف 31 مار�س 2015م و31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م على التوايل.

وقد ازداد �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بن�سبة 20.8٪ من 179.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 217.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، 
ووا�سل الزيادة بن�سبة 7.3٪ لي�سل اإلى 233.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م. وترجع الزيادة يف �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف املقام الأول اإلى 
التي مت ا�ستحداثها  الراأ�سمالية قيد الإجناز. ارتبطت الزيادات يف الأرا�سي و املباين باملباين اجلديدة  الإ�سافات احلا�سلة يف الأرا�سي واملباين والآلت واملعدات والأعمال 
لتو�سيع م�ساحة �مل�سنع �لتابع لل�سركة، وترتبط �لزياد�ت يف �لآلت و �ملعد�ت باملعد�ت �لإ�سافية �لتي مت �ل�ستح�سال عليها لرفع م�ستوى �لإنتاجية و ��ستيعاب �لن�ساط �ملتز�يد 

املرتبط بامل�ساريع اجلديدة التي ح�سلت عليها ال�سركة بني 2015م و 2017م.
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تتعلق الإ�سافات لالأعمال الراأ�سمالية قيد الإجنازالتي متت بني عامي 2015م و 2017م بطبيعة تو�سعية فيما يتعلق باإن�ساء ق�سم العزل باللحام.

األصول غير الملموسة6-7-2-22
يقدم اجلدول التايل موجًزا لالأ�سول غري امللمو�سة بال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 49: االأ�سول غري امللمو�سة

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

12.6٪ 7.0٪ 18.6٪ 11.471 10.720 9.041 التكلفة الأ�سلية 

11.6٪ 10.3٪ 13.0٪ )10.507()9.529()8.436(الإهالك املرتاكم

26.2٪ )19.1٪(96.9٪ 964 1.191 605 اإجمايل �سايف القيمة الدفرتية
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

ت�ستمل الأ�سول غري امللمو�سة على تكاليف التنفيذ ور�سوم الرتخي�س للربجميات الت�سغيلية والإدارية.وقد ارتفع �سايف القيمة الدفرتية لالأ�سول غري امللمو�سة بن�سبة 96.9٪ من 
0.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 1.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م من جراء �سراء برجميات »تكال« والتي تعد من برجميات النمذجة املعلوماتية 

التي ت�ستخدمها ال�سركة لإعداد الهياكل التي تدمج اأنواع خمتلفة من مواد البناء، مبا يف ذلك الفولذ واخلر�سانة.

المطلوبات المتداولة6-7-32
يقدم اجلدول التايل موجًزا للمطلوبات املتداولة يف ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 50: املطلوبات املتداولة

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

63.3٪ 54.6٪ 72.6٪ 368.827 238.611 138.249 �سندات الدفع والقرو�س ق�سرية الأجل

7.8٪ 72.1٪ )32.5٪(21.476 12.476 18.476 القرو�س لأجل - اجلزء املتداول

اللتزامات املقررة مبوجب عقود التاأجري الراأ�سمالية 
- اجلزء املتداول 

 68 1.178 1.178 ٪1.633.6)٪0.0( ٪316.4

35.0٪ )15.9٪(116.7٪ 204.175 242.699 112.006 الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى 

)63.2٪()80.3٪()31.4٪(5.793 29.418 42.870 الإيرادات املقيدة الزائدة عن الفواتري 

38.9٪ 14.7٪ 68.2٪ 601.449 524.382 311.669 الإجمايل 
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

سندات الدفع والقروض قصيرة األجل6-7-3-12
يقدم اجلدول التايل موجًزا ل�سندات الدفع والقرو�س ق�سرية الأجل يف ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و 2016م و2017م:

اجلدول 51: �سندات الدفع والقرو�س ق�سرية االأجل

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

121.4٪ 183.2٪ )73.1٪(241.942 49.34885.434 البنك ال�سعودي الفرن�سي

)100.0٪()100.0٪(62.7٪ -  5.759 3.539 بنك اخلليج الدويل

19.4٪ 11.2٪ 28.2٪ 71.127 63.968 49.915 البنك الأهلي التجاري

297.9٪ 52.9٪ 935.3٪ 26.212 17.144 1.656 م�سرف الإمناء

)100.0٪(-  )100.0٪(-  -  3.414 جمموعة �سامبا املالية

47.6٪ )71.6٪(667.2٪ 17.473 61.494 8.016 البنك الأول

-  216.1٪ -  12.072 3.819 -  بنك اجلزيرة
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األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

)100.0٪()100.0٪()95.6٪(-  993 22.361 الراجحي 

63.3٪ 54.6٪ 72.6٪ 368.827 238.611 138.249 الإجمايل 
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

ح�سلت ال�سركة بني عامي 2015م و2017م على اأنواع خمتلفة من الت�سهيالت التمويلية ق�سرية الأجل من بنوك حملية يف �سكل �سحوبات على املك�سوف وقرو�س ق�سرية الأجل 
وخطابات اعتماد و�سندات اإذنية، ومتثل �سندات الدفع املبالغ م�ستحقة الدفع مبوجب خطابات اعتماد للم�سرتيات، تخ�سع هذه الت�سهيالت لتكاليف متويلية ُتقدر على اأ�سا�س 
الأ�سعار التجارية، وارتفعت �سندات الدفع وال�سلف ق�سرية الأجل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 63.3٪ بني 31 مار�س 2015م و31 مار�س 2017م من جراء النمو ال�سنوي يف 

�لن�ساط �لتجاري.

مع العلم باأن ال�سركة كانت تعول ب�سكل كبري على القرو�س البنكية ق�سرية الأجل خالل عام 2017م نظًرا ملنع اإ�سدار الفواتري يف العديد من امل�ساريع اجلديدة املرتبطة باأحد 
اأكرب �سركات النفط والغاز املحلية قبل حتقيق ن�سبة كبرية من الأعمال املُنجزة، حيث تن�س العقود املوقعة مع هذه ال�سركة على اجناز ن�سبة كبرية من الأعمال قبل البدء باإ�سدار 

الفواتري و البدء بتح�سيل الإيرادات. و قد مّثلت الإيرادات املرتبطة بهذه العقود 0.3٪ و 21.1٪ و 39.5٪ من الإيرادات يف 2015م و 2016م و 2017م على التوايل 

القروض ألجل – الجزء المتداول6-7-3-22
متثل القرو�س لأجل ر�سيد املدفوعات الرئي�سية امل�ستحقة بعد اأقل من �سنة واحدة من تاريخ امليزانية العمومية، وت�سمن الر�سيد القائم للجزء املتداول من القرو�س لأجل اجلزء 

غري املتداول من القرو�س متو�سطة الأجل املتح�سل عليها من م�سرف الإمناء والبنك الأول كما يف 31 مار�س 2017م .

االلتزامات بموجب عقود إيجار رأسمالية 6-7-3-32
يقدم اجلدول التايل موجًزا للتزامات ال�سركة مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 52: االلتزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

317.5٪ -  1.653.6٪ 1.342 1.342 77 خالل ال�سنة

522.0٪ )47.1٪(7.186.5٪ 1.509 2.851 39 اأكرث من �سنة

395.8٪ )32.0٪(3.525.2٪ 2.851 4.193 116 مدفوعات احلد الأدنى لعقود الإيجار

 - )33.4٪()3.563.1٪()328()492(14 ناق�س: تكاليف التمويل

397.4٪ )31.8٪( - 2.523 3.701 101 اإجمايل اللتزامات

 - )0.0٪(1.633.6٪ )1.178()1.178()68(ناق�س: اجلزء غري املتداول

528.9٪ )46.7٪(7.429.2٪ 1.345 2.523 34 اجلزء غري املتداول
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

ترتبط اللتزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية باملركبات والرافعات مبقت�سى عقد اإيجار راأ�سمايل ت�سل مدته اإلى اأربعة اأعوام، ويتعني نقل ملكية هذه الأ�سول اإلى ال�سركة 
عند نهاية مدة هذا العقد، وجميع ترتيبات عقود الإيجار الراأ�سمالية ال�سارية قائمة على اأ�سا�س دفعات ثابتة.

الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى6-7-3-42
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى لدى ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و 2016م و2017م:

اجلدول 53: الذمم الدائنة واملطلوبات االأخرى

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

91.5٪8.5٪ 238.0٪159.145 146.742 43.410 الذمم الدائنة وتكاليف العقود امل�ستحقة

)16.1٪()67.3٪(115.6٪8.088 24.755 11.484 الدفعات املقدمة من العمالء

)37.3٪()69.3٪(28.0٪17.069 55.520 43.363 م�ستحقات الأطراف ذات العالقة

17.8٪12.2٪23.5٪4.747 4.229 3.423 م�ستحقات املوظفني
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األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

46.2٪25.0٪71.0٪2.898 2.318 1.356 خم�س�سات الر�سوم اجلمركية

16.7٪33.9٪1.8٪12.229 9.135 8.972 اأخرى

35.0٪)15.9٪(116.7٪204.175 242.699 112.006 اإجمايل الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

متثل الذمم الدائنة وتكاليف العقود امل�ستحقة املكون الأكرب للذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى، وهو ما ميثل معدل 62.5٪ من اإجمايل الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى بني 31 
مار�س 2015م و31 مار�س 2017م، وتتكون الذمم الدائنة وتكاليف العقود امل�ستحقة من املبالغ امل�ستحقة ملختلف موردي املواد اخلام وقطع الغيار واملواد ال�ستهالكية اإلى ال�سركة.

ارتفعت الذمم الدائنة وتكاليف العقود امل�ستحقة بواقع 238.0٪ من 43.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2015م اإلى 146.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 
2016م، وتزايد الر�سيد كذلك بواقع 8.5٪ لي�سل اإلى 159.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2017م. وترجع الزيادة ال�سنوية يف الر�سيد القائم للذمم الدائنة وتكاليف 
العقود امل�ستحقة بوجه عام اإلى زيادة حجم امل�سرتيات يف �سبيل مواكبة الزيادة يف الأن�سطة التجارية والطلب على منتجات ال�سركة خالل عامي 2016م و2017م. و قد ارتفعت 

قيمة امل�سرتيات من 167.0 مليون ريال �سعودي يف 2015م الى 235.6 مليون ريال �سعودي يف 2016م، مع ارتفاع اإ�سايف الى 366.0 مليون ريال �سعودي يف العام 2017م.

متثل الدفعات املقدمة من العمالء املبالغ املدفوعة مقدًما من جانبهم، وتلجاأ ال�سركة اإلى املطالبة بدفع مبالغ مقدًما يف فئات معينة من امل�ساريع عند ال�سروع يف العمل، وميكن 
اأن ترتاوح هذه القرو�س بني 10٪ اإلى 15٪ من اإجمايل قيمة العقد. ارتفعت الدفعات املقدمة من العمالء بن�سبة 115.6٪ من 11.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م 
الى 24.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م وذلك متا�سيا مع منو �لن�ساط �لتجاري بني عامي 2015م و2016م، يف حني تراجعت بن�سبة 67.3٪ من 24.8 مليون ريال 
�سعودي يف 31 مار�س 2016م الى 8.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م بالرغم من زيادة الإيرادات خالل عام 2017م. وُيعزى هذا النخفا�س يف الدفعات املقدمة من 

�لعملء �إلى �رتباط �لغالبية �لعظمى من �لأعمال خلل عام 2017م ب�سروط �لعقود �ملوقعة �لغري ملزمة ب�سد�د دفعات مقدمة.

متثل املبالغ امل�ستحقة لالأطراف ذات العالقة الأر�سدة امل�ستحقة لل�سركات ال�سقيقة لل�سركة والتابعة ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة، وترتبط هذه الأر�سدة باملعامالت التجارية  
ح�سرا )اأي امل�سرتيات( واملعامالت املربمة بني ال�سركات ال�سقيقة التي جتري يف �سياق العمل املعتاد. وتكون كل املعامالت املربمة مع الأطراف ذات العالقة مبنية على اأ�سا�س 
جتاري. ارتفعت املبالغ امل�ستحقة اإلى الأطراف ذات العالقة بن�سبة 28.0٪ من 43.4 مليون ريال �سعودي يف31 مار�س 2015م اإلى 55.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2016م، مدفوعة بارتفاع م�سرتيات احلديد من �سركة عرب اخلليج للحديد ال�سقيقة خالل عام 2016م، بيد اأن هذه املبالغ �سهدت تراجًعا بن�سبة 69.3٪ من 55.5 مليون ريال 
�سعودي يف31 مار�س 2016م اإلى 17.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م نتيجة لت�سوية املبالغ امل�ستحقة ل�سركة عرب اخلليج للحديد وال�سركات التابعة ل�سركة عرب اخلليج 

لال�ستثمار ال�سناعي وال�سركات التابعة ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة يرجى مراجعة الق�سم )7-8(.  

ت�سمل م�ستحقات املوظفني م�سروفات التذاكر والإجازات امل�ستحقة املحجوزة على اأ�سا�س �سهري، وارتفعت م�ستحقات املوظفني بن�سبة 23.5٪ من 3.4 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2015م اإلى 4.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، مع زيادة قدرها 12.2٪ لتبلغ 4.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م وذلك من جراء زيادة رواتب 

املوظفني بني 2015م و 2017م وزيادة عدد املوظفني من 1.212 موظف يف 2015م الى 1.385 موظف يف 2016م. 

متثل خم�س�سات الر�سوم اجلمركية ر�سوم اجلمارك امل�ستحقة لهيئة املوانئ ال�سعودية يف اجلبيل فيما يتعلق بال�سحنات الواردة من املوردين الأجانب. ازدادت خم�س�سات 
الر�سوم اجلمركية مبقدار 71.0٪ من 1.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 2.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م واأعقب ذلك منو مبقدار 25.0٪ لت�سل 

اإلى 2.9 مليون ريال يف 31 مار�س 2017م. وترجع �لزيادة �ل�سنوية يف خم�س�سات �لر�سوم �جلمركية �مل�ستحقة �إلى زيادة �لن�ساط �لتجاري خلل عامي 2016م و2017م.

تت�سمن امل�ستحقات املتنوعة الأخرى م�ساهمات املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية ور�سوم ال�سحن وتكاليف املرافق امل�ستحقة وما اإلى ذلك. 

ارتفعت امل�ستحقات الأخرى من 9.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 12.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م على خلفية ارتفاع ر�سوم ال�سحن ونفقات 
�ملر�فق يف �سوء منو �لن�ساط �لتجاري.

الفواتير الزائدة عن اإليرادات المقيدة 6-7-3-52
متثل الفواتري الزائدة عن الإيرادات املقيدة تكاليف �سدرت فواتري بقيمتها اإلى العمالء تتجاوز قيمة الإيرادات التي قيدتها ال�سركة )يف بع�س الأحيان تقوم ال�سركة بفوترة بع�س 
التكاليف قبل تنفيذ الأعمال، حيث يتم فوترة التكاليف بناء على جداول الدفع املذكورة يف العقود و لي�س بناء على العمل الذي مت تنفيذه(. وانخف�س الر�سيد مبقدار ٪31.4 
من 42.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م اإلى 29.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م واأعقب ذلك تراجًعا مبقدار 80.3٪ لي�سل اإلى 6.0 مليون ريال يف 31 
مار�س 2017م. ويعود النخفا�س ال�سنوي يف الفواتري الزائدة عن الإيرادات املقيدة اإلى عدم ا�ستمال الغالبية العظمى من العقود التي ا�ستح�سلت عليها ال�سركة يف عام 2016م 

و2017م على �أية �سروط تعاقدية جتيز �إ�سد�ر هذه �لفو�تري قبل تنفيذ �لعمل. 
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المطلوبات غير المتداولة6-7-42
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن املطلوبات غري املتداولة يف ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 54: املطلوبات غري املتداولة

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

)81.9٪()91.0٪()63.7٪(642 7.118 19.594 القرو�س لأجل

533.6٪)46.7٪(7.429.2٪1.345 2.523 34 اللتزامات املقررة مبوجب عقود اإيجار الراأ�سمالية

19.8٪19.3٪20.3٪15.538 13.028 10.830 مكافاآت نهاية اخلدمة

)24.1٪()22.7٪()25.6٪(17.526 22.669 30.458 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

القروض ألجل6-7-4-12
�سملت القرو�س لأجل اجلزء غري املتداول منها وهو ما ميثل ر�سيد املدفوعات الرئي�سية امل�ستحقة خالل فرتة تتجاوز �سنة واحدة من تاريخ امليزانية العمومية. وتراجع الر�سيد 
امل�ستحق مبقدار 63.7٪ من 19.6 مليون ريال يف 31 مار�س 2015م اإلى 7.1 مليون ريال يف 31 مار�س 2016م واأعقب ذلك تراجع اآخر مبقدار 91.0٪ لي�سل اإلى 0.7 مليون 

ريال يف 31 مار�س 2017م نتيجة للمبالغ امل�سددة. 

االلتزامات المقررة بموجب عقود إيجار رأسمالية – الجزء غير المتداول6-7-4-22
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن التزامات ال�سركة مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 55: االلتزامات املقررة مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م – 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م – 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م – 2017م

318.8٪-  1.653.6٪1.342 1.342 77 خالل �سنة واحدة

521.0٪)47.1٪(7.186.5٪1.509 2.851 39 اأكرث من �سنة

396.5٪)32.0٪(3.525.2٪2.851 4.193 116 مدفوعات احلد الأدنى لعقود الإيجار

 - )33.4٪()3.563.1٪()328()492(14 ناق�س: تكاليف التمويل

398.7٪)31.8٪( - 2.523 3.701 101 اإجمايل اللتزامات

 - )0.0٪(1.633.6٪)1.178()1.178()68(ناق�س: اجلزء غري املتداول

533.6٪)46.7٪(7.429.2٪1.345 2.523 34 اجلزء غري املتداول
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

يتبني مما �سبق �رتباط �للتز�مات مبوجب عقود �إيجار ر�أ�سمالية باملركبات و�لر�فعات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل مدته �أربعة �أعو�م، ويتعني نقل ملكية هذه �لأ�سول �إلى �ل�سركة 
حال نهاية مدة هذا العقد، وجميع ترتيبات عقود الإيجار الراأ�سمالية ال�سارية قائمة على اأ�سا�س دفعات ثابتة.

مكافآت نهاية الخدمة6-7-4-32
ازدادت مكافاآت نهاية اخلدمة مبقدار 20.3٪ من 10.8 مليون ريال يف 31 مار�س 2015م اإلى 13.0 مليون ريال يف 31 مار�س 2016م واأعقب ذلك منو مبقدار 19.3٪ لت�سل 
اإلى 15.5 مليون ريال يف 31 مار�س 2017م. وترجع الزيادة ال�سنوية يف مكافاآت نهاية اخلدمة اإلى تراكم امل�ستحقات وزيادة رواتب املوظفني بني 2015م و 2017م ، وما �ساحب 

ذلك من الزيادة يف عدد املوظفني من 1.212 موظف يف 2015م الى 1.385 موظف يف 2016م.
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حقوق المساهمين6-7-52
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن حقوق امل�ساهمني يف ال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 56: حقوق امل�ساهمني

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/)انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

100.0٪300.0٪-  200.000 50.000 50.000 راأ�س املال

47.2٪57.1٪37.9٪29.364 18.695 13.556 الحتياطي النظامي

)3.2٪()32.1٪(37.9٪114.277 168.259 122.002 الأرباح املحتجزة

36.1٪45.0٪27.7٪343.642 236.955 185.558 الإجمايل 
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

رأس المال 6-7-5-12
يبلغ راأ�س مال ال�سركة 200 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 20 مليون �سهم ويبلغ �سعر ال�سهم الواحد 10 ريالت �سعودية كما يف 31 مار�س 2017م، ويف 22 فرباير 2017م، قرر 

امل�ساهمون زيادة راأ�س املال من 50 مليون ريال �سعودي اإلى 200 مليون ريال �سعودي عن طريق حتويل 150 مليون ريال �سعودي من الأرباح املحتجزة اإلى راأ�س املال.

االحتياطيات النظامية6-7-5-22
وذلك  ال�سعودي،  ال�سركات  لنظام  وفقًا  املال  راأ�س  من   ٪30.0 اإلى  الحتياطي  ي�سل  اأن  اإلى  وذلك  الدخل  �سايف  من   ٪10.0 بن�سبة  نظامية  احتياطات  ال�سركة  خ�س�ست 

الحتياطي غري متاح لتوزيع الأرباح.

األرباح المحتجزة6-7-5-32
ارتفعت الأرباح املحتجزة بن�سبة 37.9٪ من 122.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2015م الى 168.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م من جراء الدخل ال�سايف 
ل خالل عام 2016م، اإل اأنها �سهدت تراجًعا بن�سبة 32.1٪ من 168.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م الى 114.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م  امل�سجَّ

ر بقيمة 150 مليون ريال �سعودي. بفعل الر�سملة التي تقدَّ

معامالت األطراف ذات العالقة6-7-62
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن معامالت الأطراف ذات العالقة لدى ال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م.

اجلدول 57:�معامالت�الأطراف�ذات�العالقة

العلقةاألف ريال �سعودي
ال�سنة املالية 2017ال�سنة املالية 2016ال�سنة املالية 2015

اأخرىاملبيعاتامل�سرتياتاأخرىاملبيعاتامل�سرتياتاأخرىاملبيعاتامل�سرتيات

�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار 
ال�سناعي

امل�ساهمون/الأطراف 
ذات العالقة

  -  - 1.633  -  - 18.802  -  - 69

-  -  21.195 -  -  20.326 -  -  37.396 الأطراف ذات العالقة�سركة عرب اخلليج للحديد

�سركة عرب اخلليج 
للتكنولوجيا

-  -  1.050 -  -  2.795 -  -  3.700 الأطراف ذات العالقة

-  -  680 -  18 41 -  10 198 الأطراف ذات العالقة�سركة عرب اخلليج لل�سمامات

�سركة عرب اخلليج لأنظمة 
اللحام

-  -  7.317 -  -  11.324 -  -  8.019 الأطراف ذات العالقة

�سركة عرب اخلليج لأنظمة 
الأنابيب

-  -  6.613 -  299 4.589 -  -  526 الأطراف ذات العالقة

�سركة عرب اخلليج للمنتجات 
احلديدية و ال�سناعية 

-  -  9.801 -  -  8.352 -  -  7.152 الأطراف ذات العالقة

�سركة عرب اخلليج للخدمات 
الفنية

-  -  4.412 -  -  585 -  -  -  الأطراف ذات العالقة
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العلقةاألف ريال �سعودي
ال�سنة املالية 2017ال�سنة املالية 2016ال�سنة املالية 2015

اأخرىاملبيعاتامل�سرتياتاأخرىاملبيعاتامل�سرتياتاأخرىاملبيعاتامل�سرتيات

�سركة عرب اخلليج لالأنظمة 
ال�سناعية

-  3.644 246 -  1.169 44 -  -  159 الأطراف ذات العالقة

�سركة عرب اخلليج للعدد و 
املعدات ال�سناعية

-  -  1.077 -  -  914 -  -  196 الأطراف ذات العالقة

�سركة اخلليج لل�سفر 
وال�سياحة

-  -  - -  -  4.100 -  -  -  الأطراف ذات العالقة

-  -  2.465 -  -  -  -  -  -  الأطراف ذات العالقة�سركة عرب اخلليج لالإيجارات

-  -  6.229 -  -  -  -  -  -  الأطراف ذات العالقة�سركة حممل اخلليج

69 3.644 61.086 18.802 1.486 53.069 1.633 10 57.346  الإجمايل 
امل�سدر: معلومات الإدارة

وفروعها  القاب�سة  �سركة عرب اخلليج  وكذلك  لها  التابعة  وال�سركات  ال�سناعي  ب�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار  اأ�سا�سية  ب�سفة  العالقة  الأطراف ذات  مع  املعامالت  ارتبطت 
وال�سركات التابعة لها. و�سملت املعامالت املربمة مع الأطراف ذات العالقة اأثناء فرتة اإعداد التقارير املعامالت التجارية واملعامالت التي مّتت بني ال�سركات ال�سقيقة لل�سركة 

والتابعة ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة.

ت�سري املعامالت التجارية اإلى �سراء احلديد والأنابيب واآلت اللحام واملواد ال�ستهالكية الأخرى من خمتلف ال�سركات ال�سقيقة لل�سركة و التابعة ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة ، 
وارتبطت املعامالت التجارية الأخرى ببيع خزانات احلديد اإلى �سركة عرب اخلليج لالأنظمة ال�سناعية، وتخ�سع هذه املعامالت التجارية مع الأطراف ذات العالقة لتفاقيات 

تعاقدية. 

يف حني تتمثل املعامالت بني ال�سركات ال�سقيقة لل�سركة و التابعة ل�سركة عرب اخلليج القاب�سة يف نقل املمتلكات واملعدات والر�سوم الإدارية املدفوعة من جانب ال�سركة القاب�سة 
نيابة عن ال�سركة ومدفوعات مكافاآت نهاية اخلدمة املقدمة بالنيابة عن ال�سركة وما اإلى ذلك.

اأ�سعار من ثالثة موردين  ال�سراء من خالل احل�سول على ثالثة عرو�س  ال�سروع مبقت�ساه يف عملية  اأ�سا�س جتاري �سرف، يتم  جُترى معامالت الأطراف ذات العالقة على 
خمتلفني، واختيار املورد الذي ميكنه اأن يزود ال�سركة مبا حتتاجه من مواد باأقل �سعر، وعالوة على ذلك فاإن معامالت البيع تخ�سع لعقد ُمربم بني ال�سركة و�سركة عرب اخلليج 

لالأنظمة ال�سناعية، بينما تخ�سع املعامالت بني املجموعة لإجراءات مكتوبة.

قائمة التدفقات النقدية 6-8
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن قائمة التدفقات النقدية بال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س2015م و2016م و2017م:

اجلدول 58: قائمة التدفقات النقدية

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

-  95.5٪)147.0٪()93.658()47.904(101.852 �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

)22.3٪(5.6٪)58.5٪( )34.582()36.650()23.124(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

-  53.9٪ 208.5٪131.561 85.486 )78.801(�سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

-  256.5٪1.376.7٪3.322 932 )73(�سايف قيمة التغري يف النقد وما يف حكمه

46.4٪137.2٪)9.6٪(1.611 679 752 النقد وما يف حكمه، 1 اأبريل

169.5٪206.2٪137.3٪4.933 1.611 679 النقد وما يف حكمه، 31 مار�س
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

�سجلت ال�سركة �سايف قيمة تغيري يف النقد وما يف حكمه على نحو اإيجابي خالل عامي 2016م و2017م، حيث ارتفع �سايف قيمة التغري يف النقد وما يف حكمه بن�سبة ٪1.381.0 
من التدفقات اخلارجية البالغ قيمتها 0.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2015 م اإلى تدفقات واردة بقيمة 0.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2016م. 

 وباملثل، �سجلت ال�سركة زيادة يف قيمة تغري �سايف التدفقات النقدية بن�سبة 256.5٪ لت�سل اإلى 3.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2017م، وترجع الزيادة يف �سايف التدفقات 
النقدية خالل عامي 2016م و 2017م يف املقام الأول للتدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية على خلفية القرو�س البنكية املاأخوذة لتمويل متطلبات راأ�س املال العامل.
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية6-8-12
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية بال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 59: التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

147.6٪ 107.6٪ 195.2٪ 106.687 51.397 17.409 �سايف دخل ال�سنة

     الت�سويات

12.0٪ 6.8٪ 17.5٪ 18.821 17.623 14.996 الإهالك وال�ستهالك 

11.4٪)43.1٪(117.9٪4.838 8.500 3.900 خم�س�سات الذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها 

66.7٪96.9٪)297.6٪( )2()71()18(الربح الناجم عن الت�سرف يف املمتلكات واملعدات

28.1٪108.5٪ )21.3٪(13.412 6.434 8.175 تكاليف التمويل

17.6٪)15.5٪(63.6٪3.562 4.215 2.577 مكافاآت نهاية اخلدمة

     التغريات يف الأ�سول واملطلوبات الت�سغيلية

الذمم املدينة واملدفوعات امل�سبقة والذمم املدينة 
الأخرى

 10.073)173.043()212.689()٪1.817.9( )٪22.9(  -

59.0٪ 191.3٪)377.0٪(48.326 )52.935(19.111 املخزون 

)162.9٪()134.3٪(2.117.3٪)38.336(111.881 )5.546(الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى 

-  )75.6٪( )133.3٪()23.624()13.452(40.361 الفواتري الزائدة عن الإيرادات املقيدة 

-  )100.3٪( )135.5٪()79.007()39.453(111.039 التدفقات النقدية من )امل�ستخدمة يف( العمليات 

)28.5٪()108.5٪( 20.8٪)13.412()6.434()8.128(تكاليف التمويل املدفوعة 

)8.2٪(38.6٪)90.4٪( )1.239()2.017()1.059(مكافاآت نهاية اخلدمة امل�سددة

-  95.5٪147.0٪)93.658()47.904(101.852 �سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

�سجلت ال�سركة �سايف تدفقات نقدية داخلة من الأن�سطة الت�سغيلية بواقع 101.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م، والتي حتولت اإلى تدفقات نقدية خارجية مببلغ 47.9 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2016م، ويعود ذلك يف الأ�سا�س اإلى الزيادة احلا�سلة يف الذمم املدينة واملدفوعات امل�سبقة والذمم املدينة الأخرى واملخزون كما يف 31 مار�س 2016م،

ارتفع اإجمايل التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية من 47.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2016م اإلى 93.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2017 م ب�سبب الزيادة امل�ستمرة 
احلا�سلة يف الذمم املدينة واملدفوعات امل�سبقة والذمم املدينة الأخرى اإلى جانب انخفا�س الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية6-8-22
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية بال�سركة يف 31 مار�س لل�سنوات املالية املنتهية يف 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 60: التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

)21.2٪( 3.5٪)52.2٪( )33.920()35.152()23.100(اإ�سافات اإلى املمتلكات واملعدات

56.0٪)50.2٪(389.5٪90 181 37 املتح�سالت من الت�سرف يف املمتلكات واملعدات

)25.9٪( 55.3٪)2.658.7٪( )751()1.679()61(اإ�سافات اإلى اأ�سول غري ملمو�سة 

22.3٪ )5.6٪()58.5٪()34.582()36.650()23.124(�سايف النقد الناجت عن الأن�سطة ال�ستثمارية
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

�سجلت ال�سركة تدفقات نقدية خارجة من الأن�سطة ال�ستثمارية على مدار فرتة اإعداد التقارير، وارتفعت التدفقات النقدية اخلارجة من الأن�سطة ال�ستثمارية من 23.1 مليون 
ريال �سعودي يف 2015م اإلى 36.7 مليون ريال �سعودي يف 2016م، بيد اأنها تراجعت لت�سل اإلى 34.6 مليون ريال �سعودي يف 2017م، وكانت حركة التدفقات النقدية اخلارجة 

من الأن�سطة ال�ستثمارية متاأثرة بالنفقات الراأ�سمالية التو�سعية واملتعلقة بعمليات ال�سيانة وال�ستبدال.
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية6-8-32
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية بال�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 61: التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية

األف ريال �سعودي
معدل النمو ال�سنوي ارتفاع/ )انخفا�س(ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س

املركب يف الفرتة بني 
عامي 2015م - 2017م 2017م2016م2015م

التغري ال�سنوي 
2015م - 2016م

التغري ال�سنوي 
2016م - 2017م

-  29.7٪243.0٪130.216 100.362 )70.206(اأوراق الدفع امل�ستحقة والقرو�س ق�سرية الأجل 

-  113.7٪)123.5٪( 2.524 )18.476()8.268(�سايف القرو�س طويلة الأجل

)89.8٪( )132.7٪(1.200.6٪)1.178(3.600 )327(اللتزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية

-  53.9٪208.5٪131.561 85.486 )78.801(�سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية
امل�سدر: القوائم املالية املدققة

�سجلت ال�سركة �سايف تدفقات نقدية خارجة من الأن�سطة التمويلية بواقع 78.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م، والتي حتولت اإلى تدفقات نقدية واردة مببلغ 85.5 مليون 
ريال �سعودي و131.6 مليون ريال �سعودي يف عامي 2016م و 2017م على التوايل، وتاأثرت احلركة يف من التدفقات النقدية الأن�سطة التمويلية ب�سكل رئي�سي بحركة اأوراق الدفع 
امل�ستحقة والقرو�س ق�سرية الأجل من جراء ح�سول ال�سركة على ت�سهيالت متويلية خمتلفة خالل عامي 2016م و 2017م. و قد ا�ستح�سلت ال�سركة على عدة ت�سهيالت من 

�سبعة بنوك لتمويل متطلبات العمل. وت�سمنت هذه الت�سهيالت قرو�س ق�سرية الأجل، قرو�س طوية الأجل، �سحوبات على املك�سوف، خطابات �سمان واأوراق دفع.

االلتزامات والمصروفات الطارئة  6-9
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن اللتزامات وامل�سروفات الطارئة بال�سركة كما يف 31 مار�س 2015م و2016م و2017م:

اجلدول 62: االلتزامات وامل�سروفات الطارئة
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017ماألف ريال �سعودي

القوائم املالية املدققة
91.760خطابات العتماد

122.471خطابات ال�سمان

معلومات الإدارة

806اللتزامات اخلا�سة بعقود الإيجار الت�سغيلي

215.037الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املدققة ومعلومات الإدارة

بلغت قيمة خطابات ال�سمان التي ح�سلت عليها ال�سركة من البنوك 122.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2017م، وت�سدر خطابات ال�سمان املذكورة يف �سياق الأعمال املعتادة، 
ل �سيما فيما يتعلق ب�سندات العطاءات و�سندات �سمان ح�سن التنفيذ.

بالإ�سافة اإلى ذلك، حت�سل ال�سركة على خطابات العتماد من البنوك يف �سياق الأعمال املعتادة لتكون مبثابة �سمانات للموردين الأجانب. 

ترتبط اللتزامات اخلا�سة بعقود الإيجار الت�سغيلي البالغ قيمتها 0.8 مليون ريال �سعودي باللتزامات اخلا�سة بعقود الإيجار العقاري.

النفقات الرأسمالية المخططة 6-10
يعر�س اجلدول التايل موجًزا عن النفقات الراأ�سمالية املخططة بال�سركة كما يف 31 مار�س 2017م:

اجلدول 63: النفقات الراأ�سمالية املخططة
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017ماألف ريال �سعودي

10.992خطوط قطع حديد �لإن�ساء�ت

2.065معدات �سهر وطالء حديد الإن�ساءات 

1.944التح�سينات اخلا�سة باملمتلكات امل�ستاأجرة يف منطقة التخزين

23.954اأجهزة العزل وتركيبها

126من�ساآت معدات املعاجلة

26جتديدات مكاتب اإدارة املن�سات

40.826الإجمايل
امل�سدر: معلومات الإدارة

تبلغ النفقات الراأ�سمالية املخططة لعام 2018م ما ُيقدر بواقع 40.8 مليون ريال �سعودي، منها 24.0 مليون ريال �سعودي ُتعزى اإلى �سراء معدات تغليف، و11.0 مليون ريال 
�سعودي ترتبط ب�سر�ء خطوط قطع حديد �لإن�ساء�ت.
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سياسة توزيع األرباح .71
تخ�سع عملية توزيع الأرباح اإلى قيود معينة وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، حيث تن�س املادة )46( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأن يتم توزيع اأرباح ال�سركة - 1

ال�سافية ال�سنوية على الوجه الآتي:

جتنب 10٪ من �سايف الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي لل�سركة ويجوز اأن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور 30٪ من - 2
راأ�س املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب 5٪ من �سايف الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�س�س لغر�س اأو اأغرا�س معينة.- 3

امل�ساهمني. - 4 على  الإمكان  قدر  ثابتة  اأرباح  توزيع  يكفل  اأو  ال�سركة  يحقق م�سلحة  الذي  بالقدر  وذلك  اأخرى،  احتياطات  تكوين  تقرر  اأن  العادية  العامة  للجمعية 
وللجمعية املذكورة كذلك اأن تقتطع من �سايف الأرباح مبالغ لإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املوؤ�س�سات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة متثل 5٪ على الأقل من راأ�س مال ال�سركة املدفوع.- 5

مع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة )20( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة مبكافاآت جمل�س الإدارة، واملادة ال�ساد�سة وال�سبعني من نظام ال�سركات يخ�س�س - 6
بعد ما تقدم ن�سبة 5٪ من الباقي ملكافاآت جمل�س الإدارة، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاآت متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو.

مل تقم ال�سركة بتوزيع اأية اأرباح خالل عام 2015م، و2016م، و2017م و حتى تاريخ هذه الن�سرة.
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المعلومات القانونية .81

الشركة 8-1
�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2055003300 وتاريخ 1414/05/08هـ )املوافق 1993/10/24م( وعنوان 
مليون  ع�سرين  اإلى  مق�سم  �سعودي  ريال  مليون )200.000.000(  مائتي  ال�سركة  مال  راأ�س  يبلغ  امل�ساندة.  ال�سناعات  منطقة  ال�سناعية،  املدينة  اجلبيل،  الرئي�سي  مقرها 

)20.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

هيكل ملكية األسهم 8-2
يو�سح اجلدول التايل ن�سب ملكية م�ساهمي ال�سركة قبل الطرح وبعده:

اجلدول 64:هيكل امللكية املبا�سرة يف ال�سركة قبل الطرح وبعده

امل�ساهم
بعد الطرحقبل الطرح

امل�ساهمة )٪(عدد االأ�سهم
 القيمة اال�سمية 
)ريال �سعودي(

امل�ساهمة )٪(عدد االأ�سهم
 القيمة اال�سمية 
)ريال �سعودي(

69.3138.600.000٪99198.000.00013.860.000٪19.800.000�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي

0.71.400.000٪12.000.000140.000٪200.000�سركة عرب اخلليج للحديد

3060.000.000٪6.000.000---اجلمهور

100200.000.000٪100200.000.00020.000.000٪20.000.000الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية 8-3
ح�سلت ال�سركة على الرتاخي�س و�سهادات نظامية وت�سغيلية من اجلهات املخت�سة الالزمة ملزاولة اأعمالها، وتنتهي �سالحية تلك الرتاخي�س وال�سهادات ويتم جتديدها ب�سفة 

دورية كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه. 

البلدية قد يعر�س  البلدية اخلا�سة بفرع اخلرب يف 1437/02/01هـ، وال�سركة حاليًا ب�سدد بتجديدها.وعدم جتديد رخ�سة  اإلى ذلك، فقد انتهت �سالحية رخ�سة  اإ�سافة 
ال�سركة لدفع غرامة ترتاوح بني )200( اإلى )500( ريال �سعودي.

وتو�سح اجلداول التالية الرتاخي�س وال�سهادات احلالية التي ح�سلت عليها ال�سركة:

اجلدول 65: تفا�سيل �سهادات ال�سجل التجاري التي ح�سلت عليها ال�سركة 
تاريخ االنتهاءتاريخ الت�سجيلال�سجل التجاريالكيان القانويناملوقعال�سركة

�سركة م�سنع اخلليج 
لالأعمال احلديدية

1414/05/08هـ )املوافق 2055003300�سركة م�ساهمة مقفلةاجلبيل/ال�سناعية
1993/10/24م(

1443/02/07هـ )املوافق 
2021/09/14م(

1429/05/16هـ )املوافق 2051037320فرع اجلبيل/ال�سناعية
2008/05/21م(

1443/05/15هـ )املوافق 
2021/12/19م(

1438/06/16هـ )املوافق 2055025786فرع اجلبيل/ال�سناعية
2017/03/25م(

1443/06/15هـ )املوافق 
2022/1/18م(

1434/07/22هـ )املوافق 2055019783فرع اخلرب 
2013/6/1م(

1439/07/21هـ )املوافق 
2018/07/5م(

�سركة اخلليج لالأعمال 
احلديدية

1438/01/03هـ )املوافق CN - 1186468فرع �سركة اأجنبيةاأبو ظبي 
2016/10/04م(

1439/01/13هـ )املوافق 
2017/10/03م(

امل�سدر: ال�سركة
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اجلدول 66: تفا�سيل الرتاخي�س وال�سهادات النظامية التي ح�سلت عليها ال�سركة 
تاريخ االنتهاءتاريخ االإ�سدارالغر�سرقم الرتخي�ساجلهة امل�سدرةال�سركة

�سركة م�سنع اخلليج 
لالأعمال احلديدية

وزارة التجارة 
وال�سناعة 

1435/11/02هـ )املوافق ترخي�س �سناعي2378
2014/08/28م(

1441/10/21هـ )املوافق 
2020/06/13م(

وزارة التجارة 
وال�سناعة 

1438/06/18هـ )املوافق ترخي�س �سناعي مبدئي65374
2017/03/17م(

1439/06/08هـ )املوافق 
2018/03/06م(

الهيئة امللكية 
للجبيل وينبع 

EPO G08 - 524.1 1438/06/13هـ )املوافق رخ�سة بيئية للت�سغيل
2017/03/12م(

1443/08/08هـ )املوافق 
2022/03/11م(

الغرفة التجارية 
باخلرب، اململكة 

العربية ال�سعودية

�سهادة ع�سوية يف الغرفة 2804
التجارية 

1438/02/06هـ )املوافق 
2016/11/06م(

1443/02/07هـ )املوافق 
2021/09/14م(

املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات 

الجتماعية

�سهادة الوفاء بالتزامات 502766376
التاأمينات الجتماعية

1438/07/19هـ )املوافق 
2017/04/16م(

1438/12/08هـ )املوافق 
2017/09/10م(

م�سلحة الزكاة 
والدخل

1437/11/30هـ )املوافق �سهادة الزكاة1040053051
2016/09/02م(

1439/11/18هـ )املوافق 
2018/07/31م(

وزارة ال�سوؤون 
البلدية والقروية، 

اأمانة املنطقة 
ال�سرقية، بلدية 
اخلرب، اململكة 

العربية ال�سعودية

1434/02/02هـ )املوافق رخ�سة حمل 434/00188
2012/12/15م(

1437/02/01هـ )املوافق 
2015/11/13م(

امل�سدر: ال�سركة

االتفاقيات الجوهرية 8-4
اإلى العمالء من خالل طلبات �سراء، حيث يتم حتديد �سعر �سراء وبيع  اأن�سطتها ب�سراء املواد اخلام وحمتويات منتجاتها من املوردين وبيع منتجاتها  متار�س ال�سركة معظم 

املنتجات وكمياتها مبوجب طلبات ال�سراء يف اأوقات الطلب. ويعك�س هذا الأ�سلوب يف العمل العرف التجاري للتعامل يف جمال ال�سناعات احلديدية ب�سورة عامة. 

وفيما يلي ملخ�س عن الأحكام اجلوهرية لبع�س التفاقيات مع اأهم عمالء ال�سركة:

أ- الضمان:

ت�سمن ال�سركة للعميل باأن الأعمال واملنتجات والأنظمة ال�سناعية التي تتم �سناعتها و توريدها خالية من العيوب اإلى حني انتهاء فرتة ال�سمان، ومل ي�سبق وان مت تعوي�س العميل.

ب- الغرامات:

تقوم ال�سركة بدفع غرامات ترتاوح ن�سبتها ما بني 0.25٪ اإلى 2٪ عن كل اأ�سبوع يف حال تاأخر ال�سركة عن ت�سليم املنتجات اأو وثائق الت�سليم عن املوعد املحدد يف التفاقيات اأو 
طلبات ال�سراء، اإذا كانت ال�سركة هي املت�سبب بذلك التاأخر، ومل ي�سبق اأن ت�سببت ال�سركة باأي تاأخري وبدفع اأي غرامات.

ت- حق إنهاء االتفاقية:

يحق للعميل مبوجب هذه التفاقيات اأو طلبات ال�سراء اإنهاء اأو تعليق العمل عند املالءمة مع دفع تعوي�س معقول لل�سركة، ومل ي�سبق حدوث ذلك.

ث- التأخر في الدفع:

يف حال عدم تقدمي ال�سركة للفواتري وفقًا لتعليمات العميل املو�سحة يف التفاقيات اأو طلبات ال�سراء، يحق للعميل رف�س اأو تاأخري الدفع بدون اأن يقع على العميل اأي م�سوؤولية 
جتاه ال�سركة لذلك الرف�س اأو التاأخري، ومل ي�سبق حدوث ذلك.

ج- التأمين:

يجب على ال�سركة مبوجب هذه التفاقيات اأو طلبات ال�سراء احلفاظ على بوال�س تاأمني حمددة، على �سبيل املثال ل احل�سر ت�سمل تلك البوال�س تاأمني ال�سحن البحري وتاأمني 
اأعطال الآلت واملعدات والتاأمني ال�سامل على املمتلكات.
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بوالص التأمين 8-5
حتتفظ ال�سركة ببوال�س تاأمني ُتغطي خمتلف اأنواع املخاطر التي قد تتعر�س لها. ويو�سح اجلدول التايل التفا�سيل الرئي�سية لبوال�س التاأمني التي حتتفظ بها ال�سركة:

احلد االأق�سى للتغطية التاأمينيةمدة ال�سريان�سركة التاأمنينوع التغطية التاأمينية

من 2017/02/01م، �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوينبولي�سة تاأمني ال�سحن البحري
اإلى 2018/01/31م

400.000.000 ريال �سعودي

من 2017/02/01م، �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوينبولي�سة تاأمني ال�سحن البحري
اإلى 2018/01/31م

200.000.000 ريال �سعودي

من 2017/02/01م، �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوينبولي�سة تاأمني ال�سحن الربي
اإلى 2018/01/31م

200.000.000 ريال �سعودي

من 2017/04/01م، �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوينبولي�سة التاأمني ال�سامل على ال�سيارات والآليات
اإلى 2018/04/31م

112.450.000 ريال �سعودي

من 2017/04/01م، �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوينبولي�سة مالية
اإلى 2018/04/31م

4.300.000 ريال �سعودي

من 2017/04/01م، �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوينبولي�سة التاأمني ال�سامل على املمتلكات
اإلى 2018/04/31م

128.000.000 ريال �سعودي

من 2017/04/01م، �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوينبولي�سة تاأمني اأعطال الآلت واملعدات
اإلى 2018/04/31م

5.228.000 ريال �سعودي

من 2017/05/06م، ال�سركة التعاونية للتاأمنيبولي�سة التاأمني الطبي
اإلى 2018/05/05م

500.000 ريال �سعودي لكل موظف

من 2017/06/01م، ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )ولء للتاأمني(بولي�سة التاأمني �سد تعطل الأجهزة والآلت
اإلى 2018/05/31

105.110.311 ريال �سعودي 

من 2017/06/01م، ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )ولء للتاأمني(بولي�سة تاأمني تعوي�س العمال 
اإلى 2018/05/31

20.000.000 ريال �سعودي 

من 2017/06/01م، ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )ولء للتاأمني(بولي�سة تاأمني امل�سوؤولية العامة 
اإلى 2018/05/31

5.000.000 ريال �سعودي 

امل�سدر: ال�سركة

العقارات 8-6
اإن م�سنع ال�سركة واملباين التي تزاول منها ال�سركة اأعمالها قائمة على اأرا�سي م�ستاأجرة لعدة �سنوات مبوجب اتفاقيات اإيجار مربمة مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع وبع�س 
الأطراف ذات العالقة. ول متلك ال�سركة اأي عقارات �سوى الأر�س امل�ستخدمة ل�سكن العمال يف اجلبيل. وتو�سح اجلداول التالية التفا�سيل الرئي�سية ل�سك امللكية واتفاقيات 

الإيجار.

صكوك الملكية8-6-12
الغر�سامل�ساحة )باملرت املربع(املوقعتاريخ االإ�سدارا�سم ال�سركة

�سكن للعمال يف اجلبيل10.000 املنطقة م/2، اجلبيل1438/08/12هـ )املوافق 2017/05/08م(�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية
امل�سدر: ال�سركة
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اتفاقيات اإليجار 8-6-22

املوقعاملوؤجرامل�ستاأجر
امل�ساحة )باملرت 

املربع(
الغر�سمدة االإيجار/ اآلية التجديداالإيجار ال�سنوي

الهيئة امللكية ال�سركة
للجبيل وينبع

581.835.15 ريال 129.296.7اجلبيل
�سعودي )ت�سدد على 

دفعة واحدة(

ع�سرة �سنوات هجرية ابتداء من 
تاريخ 1435/04/02هـ )املوافق 

2014/02/02م(، قابلة للتجديد اإذا 
رغبت ال�سركة ووافقت الهيئة امللكية 

للجبيل وينبع

تاأجري القطعة رقم )3 + 274( 
يف منطقة ال�سناعات امل�ساندة 

لغر�س ت�سغيل م�سنع

�سركة عرب ال�سركة
اخلليج القاب�سة

500.000 ريال 91.000اجلبيل
�سعودي

)ت�سدد على دفعة 
واحدة(

خم�س �سنوات ميالدية تبداأ 
من 1438/07/01هـ )املوافق 

2017/04/01م(، تتجدد تلقائيًا ملدة 
مماثلة مامل يخطر �أي من �لطرفني 

الآخر كتابة برغبته يف اإنهاء العقد 
مبدة ل تقل عن �سهرين من نهاية 

مدة العقد.

تاأجري القطعة رقم )3( لغر�س 
ا�ستخدامها كم�ستودع و�سكن 

للعمال

�سركة عرب ال�سركة
اخلليج القاب�سة

435.050 ريال 791اخلرب
�سعودي

)ت�سدد على دفعة 
واحدة(

�سنة ميالدية تبداأ من 
1438/09/01هـ )املوافق 

2017/06/01م(، تتجدد تلقائيًا ملدة 
مماثلة مامل يخطر �أي من �لطرفني 

الآخر كتابة برغبته يف اإنهاء العقد 
مبدة ل تقل عن �سهرين من نهاية 

مدة العقد.

تاأجري عقار يف الطابق الثامن يف 
مبنى �سركة عرب اخلليج القاب�سة 
لغر�س ا�ستخدامه كمكتب لأعمال 

ال�سركة

300.000 ريال 99.000اجلبيلخالد احلمدانال�سركة
�سعودي

)ت�سدد على دفعة 
واحدة(

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ 
من 1438/07/01هـ )املوافق 

2017/04/01م(، تتجدد تلقائيًا ملدة 
مماثلة مامل يخطر �أي من �لطرفني 

الآخر كتابة برغبته يف اإنهاء العقد 
مبدة ل تقل عن �سهرين من نهاية 

مدة العقد.

تاأجري القطعة رقم )214 + 215( 
لغر�س ا�ستخدامها كم�ستودع 

و�سكن للعمال

�سركة ريد ال�سركة
هور�س لإدارة 

العقارات

145.200 درهم 104اأبو ظبي
اإماراتي

)ت�سدد على دفعة 
واحدة(

13 �سهرًا تبداأ يف 1437/09/26هـ 
)املوافق 2016/07/01م(، تتجدد 

تلقائيًا ملدة مماثلة مامل يخطر �أي من 
الطرفني الآخر كتابة برغبته يف اإنهاء 
العقد مبدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر من 

نهاية مدة العقد.

تاأجري مكتب رقم )1003( يف 
الطابق العا�سر يف مبنى ال�سالم 

لغر�س ا�ستخدامه كمكتب لأعمال 
ال�سركة

�سركة عرب ال�سركة
اخلليج القاب�سة

ال�سنة الأولى: 10.000اجلبيل 
200.000 ريال 

�سعودي

ال�سنة الثانية: 
300.000 ريال 

�سعودي

ال�سنة الثالثة: 

400.000 ريال 
�سعودي

)ت�سدد على دفعة 
واحدة(

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ 
من 1438/07/04هـ )املوافق 

2017/04/01م(، تتجدد تلقائيًا ملدة 
مماثلة مامل يخطر �أي من �لطرفني 

الآخر كتابة برغبته يف اإنهاء العقد 
مبدة ل تقل عن �سهرين من نهاية 

مدة العقد.

تاأجري القطعة رقم )11( لغر�س 
ا�ستخدامها كمعهد تدريب طالب 

و�سكن طالب

امل�سدر: ال�سركة

التعامالت مع األطراف ذات العالقة 8-7
تقر ال�سركة باأنه ل توجد اأية عقود اأو ترتيبات �سارية املفعول تكون مهمة لأعمال ال�سركة عند تقدمي ن�سرة الإ�سدار هذه، يكون للرئي�س التنفيذي اأو رئي�س الإدارة املالية اأو اأحد 

اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأي قريب من هوؤلء املذكورين م�سلحة جوهرية فيها �سوى ما هو مذكور اأدناه. 

وتوؤكد ال�سركة واأع�ساء جمل�س اإدارتها وم�ساهموها اأن جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة قد متت ب�سكل نظامي وقانوين وعلى اأ�س�س جتارية ومل يح�سل اأي من هذه 
الأطراف ذات العالقة على اأي معاملة تف�سيلية يف هذا ال�سدد. 
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ويف تاريخ 1439/02/02هـ )املوافق 2017/10/22م( متت املوافقة على التعامالت مع الأطراف ذات العالقة املذكورة يف اجلدول 67 اأدناه، يف اجتماع اجلمعية العامة العادية 
لل�سركة. ومن اجلدير بالذكر اأنه �سيتم عر�س كافة التعامالت بني ال�سركة والأطراف ذات العالقة للموافقة عليها ب�سكل �سنوي ح�سب متطلبات املادة 46 من لئحة حوكمة 

ال�سركات املقابلة للمادة 71 من نظام ال�سركات.

اجلدول 67:�تفا�شيل�ترتيبات�التفاقيات�احلالية�بني�ال�شركة�والأطراف�ذات�العالقة:�
اخلدمات اأو املنتجات املقدمة مبوجب االتفاقيةنوع االتفاقيةالطرف الثاينالطرف االأول

تقوم �سركة عرب اخلليج لأنظمة اللحام مبوجب اأمر ال�سراء بتوريد وتاأجري اأمر �سراءال�سركة�سركة عرب اخلليج لأنظمة اللحام
معدات حلام و اآلت �سناعية بالإ�سافة اإلى خدمات حلام خا�سة لل�سركة.

تقوم �سركة عرب اخلليج لأنظمة الأنابيب مبوجب اأمر ال�سراء بتوريد الأنابيب اأمر �سراءال�سركة�سركة عرب اخلليج لأنظمة الأنابيب
وتوابعها لل�سركة.

تقوم �سركة عرب اخلليج ملواد البناء مبوجب اأمر ال�سراء بتوريد معدات واآلت اأمر �سراءال�سركة�سركة عرب اخلليج ملواد البناء
�سناعية لل�سركة.

تقوم �سركة عرب اخلليج للحديد مبوجب اأمر ال�سراء بتوريد احلديد لل�سركة.اأمر �سراءال�سركة�سركة عرب اخلليج للحديد
تقوم �سركة عرب اخلليج للمنتجات احلديدية وال�سناعية مبوجب اأمر ال�سراء اأمر �سراءال�سركة�سركة عرب اخلليج للمنتجات احلديدية وال�سناعية

بتوريد اأر�سيات �سناعية وت�سكيل منتجات حديدية خفيفة لل�سركة.
تقوم �سركة عرب اخلليج لالأنظمة ال�سناعية مبوجب اأمر ال�سراء بتوريد اأمر �سراءال�سركة�سركة عرب اخلليج لالأنظمة ال�سناعية

اأنظمة ال�سالمة ومكافحة احلريق لل�سركة.
�سركة عرب اخلليج ال�سركة

لالأنظمة ال�سناعية
تقوم ال�سركة مبوجب اأمر ال�سراء بتوريد خزانات املياه ل�سركة عرب اخلليج اأمر �سراء

لالأنظمة ال�سناعية.
تقوم �سركة عرب اخلليج خلدمات ال�سمامات مبوجب اأمر ال�سراء باختبار اأمر �سراءال�سركة�سركة عرب اخلليج خلدمات ال�سمامات

ال�سمامات وتقدير خدمات ال�سمامات لل�سركة.
تقوم �سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا مبوجب هذه التفاقية بتقدمي خدمات اتفاقية خدماتال�سركة�سركة عرب اخلليج للتكنولوجيا

هند�سية لل�سركة.
تقوم �سركة حممل اخلليج للخدمات امل�ساندة مبوجب هذه التفاقية بتقدمي اتفاقية خدماتال�سركة�سركة حممل اخلليج للخدمات امل�ساندة

خدمات الإعا�سة والتموين  للعاملني يف م�سنع ال�سركة.
تتعهد �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي مبوجب هذه التفاقية اأن اتفاقية اإقرار ديونال�سركة�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي

تقوم ب�سداد املبلغ امل�ستحق لل�سركة من املبالغ التي مت ا�ستخدامها يف اتفاقية 
الت�سهيالت امل�سرتكة.

تقوم �سركة عرب اخلليج القاب�سة بتاأجري الأر�س لل�سركة لغر�س ا�ستخدامها اتفاقية اإيجارال�سركة�سركة عرب اخلليج القاب�سة
كم�ستودع و�سكن للعمال.

تقوم �سركة عرب اخلليج القاب�سة بتاأجري عقار يف مبنى �سركة عرب اخلليج اتفاقية اإيجارال�سركة�سركة عرب اخلليج القاب�سة
القاب�سة لغر�س ا�ستخدامه كمكتب لأعمال ال�سركة

يقوم خالد احلمدان بتاأجري الأر�س لل�سركة لغر�س ا�ستخدامها كم�ستودع اتفاقية اإيجارال�سركةخالد احلمدان
و�سكن للعمال.

اتفاقيات التسهيالت االئتمانية واالعتمادات البنكية 8-8
ح�سلت ال�سركة على عدة ت�سهيالت بنكية وائتمانية قائمة من البنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك الأهلي التجاريوجمموعة �سامبا املالية والبنك الأول وم�سرف الراجحي وبنك 
اجلزيرة، وذلك على �سكل ت�سهيالت بنكية وائتمانية ق�سرية الأجل. بالإ�سافة اإلى ت�سهيالت طويلة الأجل مع م�سرف الإمناء. وقد مت تاأمني هذه الت�سهيالت مقابل �سمانات 

�سركات و �سمانات �سخ�سية.

اجلدير بالذكر اأن ال�سركة ملزمة باإ�سعار كال من البنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك الأهلي التجاري وم�سرف الإمناء وجمموعة �سامبا املالية والبنك الأول وم�سرف الراجحي 
وبنك اجلزيرة وقد مت اإ�سعارهم باأن ال�سركة تعتزم طرح اأ�سهمها يف ال�سوق املوازية وقد ا�ستلمت ال�سركة خطاب موافقة على الكتتاب من جميع تلك البنوك. 

التقاضي 8-9
لي�ست هناك اأي نزاعات ق�سائية اأو ق�سايا اأو �سكاوى حقيقية اأو حمتملة اأو اإجراءات حتقيق قائمة اأو �سابقة من املمكن اأن يكون لها، جمتمعة اأو منفردة، تاأثري جوهري على 
ال�سركة، كما مل ي�سل اإلى علم ال�سركة وجود اأي نزاعات ق�سائية جوهرية منظورة حاليًا اأو �سابقًا اأو حمتملة اأو حقائق ميكن اأن ين�ساأ عنها، جمتمعة اأو منفردة، خطر متعلق 

بنزاع جوهري.

هذا ويجدر الذكر باأن ال�سركة قد اأقامت ق�سية �سد �سركة هيونداي للهند�سة والإن�ساءات املحدودة اأمام غرفة التجارة الدولية، وقد حكمت املحكمة باإلزام ال�سركة بدفع مبلغ 
736.110  دولر اأمريكي اإلى �سركة هيونداي للهند�سة والإن�ساءات املحدودة، وقد قامت ال�سركة بدفع مبلغ 300.000 دولر اأمريكي و�سيتم دفع املتبقي من ذلك املبلغ خالل 
الثالثة اأ�سهر القادمة، تعود الق�سية اإلى مطالبة مالية على اأعمال اإ�سافية يف عام 2012م و اخلا�سة مب�سروع بناء اخلزانات يف م�سروع حب�سان يف اأبو ظبي، تقدمت ال�سركه 
بطلب تعوي�س عن طريق غرفة التجارة الدولية، تتحمل ال�سركة م�ساريف التحكيم ودرا�سات التف�سيل و مت ا�سدار احلكم النهائي بقبول الطرفني و يتم دفع املبلغ كما هو متفق 

عليه. 
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ملخص النظام األساسي 8-10
يت�سمن نظام ال�سركة الأ�سا�سي البنود الواردة اأدناه. ول يجب العتماد على هذا امللخ�س اعتمادًا تامًا عو�سًا عن الن�سخة الكاملة من نظام ال�سركة الأ�سا�سي واملتاح للمعاينة 

يف املركز الرئي�سي لل�سركة.

اسم الشركة:8-10-12
�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(

أغراض الشركة8-10-22
اإن الأغرا�س التي كونت لأجلها هي :

اإقامة وت�سغيل امل�سانع وت�سويق منتجاتها. �

�سراء الأرا�سي واإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة. �

توريد وتركيب وبيع و�سيانة اأجهزة التحكم يف الغاز واأجهزة املراقبة املركزية للغازات وال�سوائل. �

وال�سهاريج وكافة  � الكيماوية واخلزانات  وال�سناعات  وامل�سايف  والبرتول  الغاز  باإنتاج ومعاجلة  واملرافق اخلا�سة  املن�ساآت  اإن�ساء وت�سميم  تنفيذ عقود مقاولت 
الأعمال املتعلقة بها.

مقاولت الإن�ساءات العامة )الأعمال ال�سناعية والأعمال امليكانيكية والأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية و�سيانتها وت�سغيلها( ومقاولت عامة للمباين )الإن�ساء  �
اأعمال البناء املعدنية ومقاولت اأعمال العزل احلراري والوقاية من احلريق ومقاولت اأعمال اللحام واملعاجلة احلرارية واأعمال  – الهدم(  – الرتميم  – الإ�سالح 
�سيانة وتنظيف اأنابيب ومعدات اأجهزة الزيت. وتنفيذ عقود ت�سغيل و�سيانة ال�سفن والقطع والآلت البحرية واآلت احلفر الداعمة لأن�سطة الغاز والبرتول وتنفيذ 
عقود مقاولت حفر ومتديد و�سيانة �سبكات املعلومات وال�سبكات الرقمية، وتنفيذ عقود مقاولت حفر ومتديد و�سيانة اأنابيب النفط والغاز، وخدمات ت�سغيل اآبار 

النفط والغاز وتقدمي اخلدمات امل�ساندة لها. وت�سميم وتوريد وتركيب و�سيانة من�سات البرتول واملن�سات ال�سناعية الربية والبحرية.

�سيانة واإ�سالح اآلت ومعدات الغاز والبرتول والديزل والرتبينات. �

�سناعة واإ�سالح معدات ال�سكك احلديدية. �

تنفيذ عقود اإن�ساء و�سيانة وت�سغيل معدات ومن�ساآت النفط والغاز وال�سناعات البرتوكيماوية واملياه والرياح. �

وتفريغ  � حتميل  واأجهزة  الغاز  وتوربينات  واأنابيب  وخزانات  وتوانك  حديدية  وم�سغولت  واإن�ساءات  ولوازمها  الأنابيب  وو�سالت  متنوعة  حديدية  �سفائح  اإنتاج 
ال�ساحنات واأنظمة التحكم واأجهزة واأدوات لقيا�س ومراقبة ال�سغط واأجهزة قيا�س تدفق ال�سوائل والغاز للمن�ساآت البرتولية والبرتوكيماوية واأجزاء لأدوات القيا�س 
اأو املراقبة اأو الفح�س واأجهزة حتكم يف �سل�سلة العمليات ال�سناعية املتعاقبة ودعامات عري�سة وا�سكال خا�سة حديدية وغريها من لوازم موا�سري واأنابيب من �سلب 
مقاوم لل�سداأ و�سمامات لل�سغط ومبدلت حرارية وخزانات واأر�سيات )م�سايات حديدية( واأجهزة املاء املثلج واأجهزة حقن املاء ومعدات التحكم بتدفق ال�سوائل 
والغازات من اآبار النفط واأجهزة نظام قيا�س ال�سوائل واأجزاء ولوازم لأجهزة قيا�س جريان اأو تدفق ال�سوائل والغازات ومراكز التحكم واأجهزة التحكم يف العدادات 

واأجهزة حتكم يف راأ�س البئر، مبوجب الرتخي�س ال�سناعي رقم 2378 وتاريخ 1435/11/2هـ.

اإقامة وت�سغيل واإدارة مراكز التدريب والتطوير والتاأهيل. �

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة اإن وجدت. �

المشاركة والتملك في الشركات8-10-32
يجوز لل�سركة �إن�ساء �سركات مبفردها ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �أو م�ساهمة مقفلة ب�سرط �أل يقل ر�أ�ص �ملال عن )5( مليون ريال كما يجوز لها اأن متتلك الأ�سهم واحل�س�س يف 
�سركات اأخرى قائمة اأو تندمج معها ولها حق ال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات امل�سئولية املحدودة وذلك بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات 

املتبعة يف هذا ال�ساأن. كما يجوز لل�سركة اأن تت�سرف يف هذه الأ�سهم اأو احل�س�س على األ ي�سمل ذلك الو�ساطة يف تداولها.

المركز الرئيس للشركة8-10-42
يقع املركز الرئي�س لل�سركة يف مدينة اجلبيل ويجوز اأن ين�ساأ لها فروع اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة اأو خارجها بقرار من جمل�س اإدارة ال�سركة.

مدة الشركة8-10-52
مدة ال�سركة )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري ويجوز دائما اإطالة هذه املدة، بقرار ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اجلها ب�سنة واحدة 

على الأقل.

رأس المال8-10-62
حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )200.000.000( مئتان مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى خم�سون مليون �سهم )20.000.000( مت�ساوية القيمة، تبلغ القيمة الأ�سمية لكل �سهم 

)10( ع�سرة ريالت �سعودية وجميعها اأ�سهم عادية عينية.
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بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة8-10-72
يلتزم امل�ساهم بدفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك، واإذا تخلف عن الوفاء يف ميعاد ال�ستحقاق، جاز ملجل�س الإدارة بعد اإعالمه عن طريق الإمييل اأو اإبالغه بخطاب 

م�سجل بيع ال�سهم يف املزاد العلني اأو �سوق الأوراق املالية بح�سب الأحوال وفقا لل�سوابط التي حتددها اجلهة املخت�سة. 

وت�ستويف ال�سركة من ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي اإلى �ساحب ال�سهم. واإذا مل تكف ح�سيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ، جاز لل�سركة اأن ت�ستويف الباقي من جميع 
اأموال امل�ساهم.

ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف عن الدفع اإلى يوم البيع دفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة يف هذا ال�ساأن.

وتلغي ال�سركة ال�سهم املبيع وفقا لأحكام هذه املادة، وتعطي امل�سرتي �سهما جديدا يحمل رقم ال�سهم امللغى، وتوؤ�سر يف �سجل الأ�سهم بوقوع البيع مع بيان ا�سم املالك اجلديد.

إصدار األسهم8-10-82
تكون الأ�سهم ا�سمية ول يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها ال�سمية، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة الأخرية ي�ساف فرق القيمة يف بند م�ستقل �سمن 
حقوق امل�ساهمني. ول يجوز توزيعها كاأرباح على امل�ساهمني. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا ملك ال�سهم اأ�سخا�س متعددون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم 

لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املتعلقة به، ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة من ملكية ال�سهم.

تداول األسهم8-10-92
ل يجوز تداول الأ�سهم التي يكتتب بها املوؤ�س�سون اإل بعد ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني ل تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. ويوؤ�سر على 

�سكوك هذه الأ�سهم مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي مينع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة احلظر نقل ملكية الأ�سهم وفقا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري اأو يف حالة 
التنفيذ على اأموال املوؤ�س�س املع�سر اأو املفل�س، على اأن تكون اأولوية امتالك تلك الأ�سهم للموؤ�س�سني الآخرين. وت�سري اأحكام هذه املادة على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة 

راأ�س املال قبل انق�ساء مدة احلظر.

سجل المساهمين8-10-102
تتداول اأ�سهم ال�سركة بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده اأو تتعاقد على اإعداده ال�سركة، الذي يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم واأماكن اإقامتهم ومهنهم واأرقام الأ�سهم 

والقدر املدفوع منها، ويوؤ�سر يف هذا القيد على ال�سهم.

ول يعتد بنقل ملكية ال�سهم ال�سمي يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإل من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور.

زيادة رأس المال8-10-112
للجمعية �لعامة غري �لعادية �أن تقرر زيادة ر�أ�ص مال �ل�سركة ب�سرط �أن يكون ر�أ�ص �ملال قد دفع كامل. ول ي�سرتط �أن يكون ر�أ�ص �ملال قد دفع باأكمله �إذ� كان �جلزء - 1

غري املدفوع من راأ�س املال يعود اإلى اأ�سهم �سدرت مقابل حتويل اأدوات دين اأو �سكوك متويلية اإلى اأ�سهم ومل تنته بعد املدة املقررة لتحويلها اإلى اأ�سهم.

للجمعية العامة غري العادية يف جميع الأحوال اأن تخ�س�س الأ�سهم امل�سدرة عند زيادة راأ�س املال اأو جزء ا منها للعاملني يف ال�سركة وال�سركات التابعة اأو بع�سها، - 2
�أو �أي من ذلك. ول يجوز للم�ساهمني ممار�سة حق �لأولوية عند �إ�سد�ر �ل�سركة للأ�سهم �ملخ�س�سة للعاملني.

للم�ساهم املالك لل�سهم وقت �سدور قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال الأولوية يف الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي ت�سدر مقابل - 3
�أو باإبلغهم بو�ساطة �لربيد �مل�سجل عن قر�ر زيادة ر�أ�ص �ملال و�سروط �لكتتاب ومدته وتاريخ  ح�س�ص نقدية، ويبلغ هوؤلء باأولويتهم بالن�سر يف جريدة يومية 

بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل بحق الأولوية للم�ساهمني يف الكتتاب بزيادة راأ�س املال مقابل ح�س�س نقدية اأو اإعطاء الأولوية لغري امل�ساهمني يف - 4
احلالت التي تراها منا�سبة مل�سلحة ال�سركة.

يحق للم�ساهم بيع حق الأولوية اأو التنازل عنه خالل املدة من وقت �سدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة راأ�س املال اإلى اآخر يوم لالكتتاب يف الأ�سهم - 5
اجلديدة املرتبطة بهذه احلقوق، وفقا لل�سوابط التي ت�سعها اجلهة املخت�سة.

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )4( اأعاله، توزع الأ�سهم اجلديدة حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الكتتاب، بن�سبة ما ميلكونه من حقوق اأولوية من اأجمايل حقوق الأولوية الناجتة 
من زيادة ر�أ�ص �ملال ب�سرط �أل يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من �لأ�سهم �جلديدة ويوزع �لباقي من �لأ�سهم �جلديدة على حملة حقوق �لأولوية �لذين طلبو� �أكرث من ن�سيبهم 
بن�سبة ما ميلكونه من حقوق �أولية من �إجمايل حقوق �لأولوية �لناجتة من زيادة ر�أ�ص �ملال ، ب�سرط �أل يتجاوز ما يح�سلون علية ما طلبوه من �لأ�سهم �جلديدة ، ويطرح ما تبقى 

من الأ�سهم على الغري . ما مل تقرر اجلمعية العامة الغري عادية اأو بن�س نظام ال�سوق املالية على ذلك.

تخفيض رأس المال8-10-122
للجمعية العامة غري العادية اأن تقرر تخفي�س راأ�س املال اإذا زاد على حاجة ال�سركة اأو اإذا منيت بخ�سائر. ويجوز يف احلالة الأخرية وحدها تخفي�س راأ�س املال اإلى ما دون احلد 
املن�سو�س عليه يف املادة )الرابعة واخلم�سني( من نظام ال�سركات. ول ي�سدر قرار التخفي�س اإل بعد تالوة تقرير خا�س يعده مراجع احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن 

اللتزامات التي على ال�سركة وعن اأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات.
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واإذا كان تخفي�س راأ�س املال نتيجة زيادته على حاجة ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني يوما من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة 
يومية توزع يف املنطقة التي فيها مركز ال�سركة الرئي�س. فاإن اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان 

حال اأو اأن تقدم له �سمانا كافيا للوفاء به اإذا كان اآجال.

إدارة الشركة8-10-132
يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من )6( اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ملدة ل تزيد عن ثالث �سنوات ويجوز دائما اإعادة انتخابهم، وتبداأ ع�سوية 

اأول جمل�س اإدارة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري،

وا�ستثناء من ذلك تعني اجلمعية التحويلية اأول جمل�س اإدارة ملدة )5( خم�س �سنوات.

انتهاء عضوية المجلس8-10-142
تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء �سالحية الع�سو لها وفقا لأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل جميع 
اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو بع�سهم وذلك دون اإخالل بحق الع�سو املعزول جتاه ال�سركة باملطالبة بالتعوي�س اإذا وقع العزل ل�سبب غري مقبول اأو يف وقت غري منا�سب، ولع�سو جمل�س 

�لإد�رة �أن يعتزل ب�سرط �أن يكون ذلك يف وقت منا�سب و�إل كان م�سوؤول قبل �ل�سركة عما يرتتب على �لعتز�ل من �أ�سر�ر.

المركز الشاغر في المجلس8-10-152
اإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة كان للمجل�س اأن يعني ع�سوا موؤقتا يف املركز ال�ساغر بح�سب الرتتيب يف احل�سول على الأ�سوات يف اجلمعية التي انتخبت املجل�س، على 
�ن يكون ممن تتو�فر فيهم �خلربة و�لكفاية ويجب �أن تبلغ بذلك �لوز�رة خلل خم�سة �أيام عمل من تاريخ �لتعيني و�أن يعر�ص �لتعيني على �جلمعية �لعامة �لعادية يف �أول �جتماع 
لها ويكمل �لع�سو �جلديد مدة �سلفه. و�إذ� مل تتو�فر �ل�سروط �للزمة لنعقاد جمل�ص �لإد�رة ب�سبب نق�ص عدد �أع�سائه عن �حلد �لأدنى �ملن�سو�ص عليه يف نظام �ل�سركات �أو 

هذا النظام وجب على بقية الأع�ساء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل �ستني يوما لنتخاب العدد الالزم من الأع�ساء.

صالحيات المجلس8-10-162
اأي�سا يف حدود  اإدارة ال�سركة مبا يحقق اأغرا�سها، ويكون للمجل�س  اأو�سع ال�سلطات وال�سالحيات يف  مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة 

اخت�سا�سه اأن يفو�س ع�سو واحد اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة.

مكافأة أعضاء المجلس8-10-172
تتكون مكافاأة جمل�س الإدارة ح�سب املادة )5 / 46( ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات ولوائحه، ويجب اأن ي�ستمل تقرير جمل�س الإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان 
�سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكافاآت وبدل م�سروفات وغري ذلك من املزايا، واأن ي�ستمل كذلك على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س 
بو�سفهم عاملني اأو اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارات واأن ي�ستمل اأي�سا على بيان بعدد جل�سات املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�سرها كل ع�سو من 

تاريخ اآخر اجتماع للجمعية العامة.

صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر8-10-182
يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سا ونائبا للرئي�س يجوز له اأن يعني ع�سوا منتدبا �سواء من بني اأع�ساء املجل�س اأو من غريهم، ول يجوز اجلمع بني من�سب رئي�س جمل�س 

الإدارة واأي من�سب تنفيذي بال�سركة.

اأمور اأخرى، دعوة املجل�س لالجتماع ورئا�سة اجتماعات املجل�س، واجلمعيات العامة للم�ساهمني ومتثيل ال�سركة يف عالقتها مع الغري وامام اجلهات  ويكون للرئي�س، من بني 
احلكومية والق�سائية وكتاب العدل واملحاكم وجلنة الف�سل يف منازعات الأوراق املالية وجلان ف�س املنازعات باختالف اأنواعها وهيئة التحكيم والتحقيق املدنية واق�سام ال�سرطة 
والغرف التجارية وال�سناعية والهيئات اخلا�سة وال�سركات واملوؤ�س�سات على اختالف اأنواعها وا�سدار الوكالت ال�سرعية وتعيني الوكالء واملحامون وعزلهم واملرافعة واملدافعة 
واملخال�سة وال�سلح والقرار والتحكيم وقبول احلكم والعرتا�س عليه نيابة عن ال�سركة ويجوز لرئي�س املجل�س تفوي�س اأو توكيل الغري يف حدود اخت�سا�سه ل�سالحيات اأو باتخاذ 

اإجراء اأو ت�سريف معني اأو القيام بعمل اأو اأعمال معينة وله اإلغاء التفوي�س اأو التوكيل جزئيا اأو كليا وللوكيل حق توكيل الغري. 

ويقوم الع�سو املنتدب باإدارة الأعمال اليومية لل�سركة ويرفع تقارير بها للمجل�س ويتمتع الع�سو املنتدب بكافة ال�سالحيات املخولة له ح�سب القوانني والأنظمة وله حق اتخاذ كافة 
القرارات التي يوجهها له جمل�س الإدارة.

يحدد جمل�س الإدارة وفقا لتقديره وبقرار ي�سدر عنه املكافاآت اخلا�سة باأع�ساء جمل�س الإدارة والتي يح�سل عليها رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب.

القرارات ال�سادرة عن هذه  الإدارة وتدوين  بت�سجيل حما�سر اجتماعات جمل�س  ال�سر  اأمني  اأو من غريهم ويخت�س  اأع�سائه  اأمني �سر يختاره من بني  الإدارة  ويعني جمل�س 
�لجتماعات وحفظها، �إلى جانب ممار�سة �لخت�سا�سات �لأخرى �لتي يوكلها �إليه جمل�ص �لإد�رة ويحدد �ملجل�ص مكافاآته. ول تزيد مدة رئي�ص �ملجل�ص ونائبه و�لع�سو �ملنتدب 
واأمني ال�سر ع�سو جمل�س الإدارة على مدة ع�سوية كل منهم يف املجل�س ، ويجوز اإعادة انتخابهم وللمجل�س يف اأي وقت اأن يعزلهم اأو اأيا منهم دون اإخالل بحق من عزل يف التعوي�س 

اإذا وقع العزل ل�سبب غري م�سروع اأو يف وقت غري منا�سب.
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اجتماعات المجلس8-10-192
يجتمع جمل�س الإدارة مرتني يف ال�سنة على الأقل بدعوة من رئي�سه وتكون الدعوة خطيه اأو باأي من و�سائل الت�سال ويجب، على رئي�س املجل�س اأن يدعو املجل�س اإلى الجتماع متى 

طلب اإليه ذلك اثنان من الأع�ساء.

نصاب اجتماع المجلس8-10-202
ل يكون �جتماع �ملجل�ص �سحيحا، �إل �إذ� ح�سره ثلثة �أع�ساء على �لأقل ب�سرط �أل يقل عدد �حلا�سرين عن 3 اأع�ساء بالأ�سالة ويجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينيب عنه غريه 

من الأع�ساء يف ح�سور اجتماعات املجل�س طبقا لل�سوابط الآتية.

ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور الجتماع. �

اأن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وب�ساأن اجتماع حمدد. �

ل يكون للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت ب�ساأنها. �

وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية اآراء الأع�ساء احلا�سرين اأو املمثلني فيه. )وعند ت�ساوي الآراء يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�س اجلل�سة( �

مداوالت المجلس8-10-212
تثبت مداولت جمل�س الإدارة وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س واأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�سرون واأمني ال�سر وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س جمل�س 

الإدارة واأمني ال�سر.

تشكيل اللجان8-10-222
ملجل�س الإدارة ت�سكيل اللجان وتخويلها ما يراه املجل�س مالئما من ال�سالحيات والتن�سيق بني هذه اللجان وذلك بهدف �سرعة البت يف الأمور التي تعر�س عليها.

حضور الجمعيات8-10-232
لكل مكتتب اأي كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية، ولكل م�ساهم حق ح�سور اجلمعيات العامة للم�ساهمني وله يف ذلك اأن يوكل عنه �سخ�سا اآخر من غري اأع�ساء 

جمل�س الإدارة اأو عاملي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.

اختصاصات الجمعية العامة العادية8-10-242
فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل الأ�سهر 

ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية8-10-252
تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�س با�ستثناء الأمور املحظور عليها تعديلها نظاما ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة اأ�سال يف اخت�سا�سات 

�جلمعية �لعامة �لعادية وذلك بال�سروط و�لأو�ساع نف�سها �ملقررة للجمعية �لعامة �لعادية.

دعوة الجمعيات8-10-262
تنعقد اجلمعيات العامة اأو اخلا�سة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة، وعلى جمل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد اإذا طلب ذلك مراجع احل�سابات اأو 
جلنة املراجعة اأو عدد من امل�ساهمني ميثل )5٪( من راأ�س املال على الأقل. ويجوز ملراجع احل�سابات دعوة اجلمعية لالنعقاد اإذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية خالل ثالثني 

يوما من تاريخ طلب مراجع احل�سابات.

وتن�سر الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة يف �سحيفة يومية توزع يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بع�سرة اأيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الكتفاء بتوجيه الدعوة 
يف امليعاد املذكور اإلى جميع امل�ساهمني بخطابات م�سجلة. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول الأعمال اإلى الوزارة، وذلك خالل املدة املحددة للن�سر.

سجل حضور الجمعيات8-10-272
ي�سجل امل�ساهمون الذين يرغبون يف ح�سور اجلمعية العامة اأو اخلا�سة اأ�سمائهم يف مركز ال�سركة الرئي�سي قبل الوقت املحدد لنعقاد اجلمعية.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية8-10-282
ل يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ربع راأ�س املال على الأقل، واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم لعقد هذا الجتماع، يعقد 

�لجتماع �لثاين بعد �ساعة من �نتهاء �ملدة �ملحددة لنعقاد �لجتماع �لأول ب�سرط �أن تت�سمن �لدعوة لعقد �لجتماع �لأول ما يفيد �لإعلن عن �إمكانية عقد هذ� �لجتماع.
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نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية8-10-292
ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول، يعقد الجتماع الثاين بعد 

�ساعة من �نتهاء �ملدة �ملحددة لنعقاد �لجتماع �لأول ب�سرط �أن تت�سمن �لدعوة لعقد �لجتماع �لأول ما يفيد �لإعلن عن �إمكانية عقد هذ� �لجتماع.

ويف جميع الأحوال يكون الجتماع الثاين �سحيحا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل.

واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم يف الجتماع الثاين وجهت دعوة اإلى اجتماع ثالث ينعقد بالأو�ساع نف�سها املن�سو�س عليها يف املادة )الثالثون( من هذا النظام ويكون الجتماع 
الثالث �سحيحا اأيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�سة.

التصويت في الجمعيات8-10-302
لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التاأ�سي�سية ولكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة ويجب ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي يف انتخاب جمل�س الإدارة.

قرارات الجمعيات8-10-312
ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف الجتماع كما ت�سدر 
قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان قرارا متعلقا بزيادة راأ�س املال اأو تخفي�سه اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحلها قبل انق�ساء 

املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�س اأو باندماجها مع �سركة اأخرى فال يكون �سحيحا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

تشكيل اللجنة8-10-322
ت�سكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة مكونة من )3( اأع�ساء من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني �سواء من امل�ساهمني اأو غريهم ويحدد يف القرار مهمات 

اللجنة و�سوابط عملها ومكافاآت اأع�سائها.

نصاب اجتماع اللجنة8-10-332
�أ�سو�ت �حلا�سرين، وعند ت�ساوي �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي �سوت معه رئي�ص  باأغلبية  �أع�سائها، وت�سدر قر�ر�تها  �أغلبية  ي�سرتط ل�سحة �جتماع جلنة �ملر�جعة ح�سور 

اللجنة.

اختصاصات اللجنة8-10-342
اأو الإدارة  اأو بيان من اأع�ساء جمل�س الإدارة  اأعمال ال�سركة، ولها يف �سبيل ذلك حق الطالع على �سجالتها ووثائقها وطلب اأي اإي�ساح  تخت�س جلنة املراجعة باملراقبة على 

التنفيذية، ويجوز لها اأن تطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة لالنعقاد اإذا اأعاق جمل�س الإدارة عملها اأو تعر�ست ال�سركة لأ�سرار اأو خ�سائر ج�سيمة.

تقارير اللجنة8-10-352
على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لل�سركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع احل�سابات، واإبداء مرئياتها حيالها اإن وجدت، وعليها كذلك اإعداد تقرير عن 
راأيها يف �سان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة وعما قامت به من اأعمال اأخرى تدخل يف نطاق اخت�سا�سها. وعلى جمل�س الإدارة اأن يودع ن�سخا كافية من هذا 
التقرير يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بع�سرة اأيام على الأقل لتزويد كل من رغب من امل�ساهمني بن�سخة منه. ويتلى التقرير اأثناء انعقاد اجلمعية.

تعيين مراجع الحسابات8-10-362
يجب اأن يكون لل�سركة مراجع ح�سابات )اأو اأكرث( من بني مراجعي احل�سابات املرخ�س لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية �سنويا وحتدد مكافاأته ومدة عمله، 

ويجوز للجمعية اأي�سا يف كل وقت تغيريه مع عدم الإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع التغيري يف وقت غري منا�سب اأو ل�سبب غري م�سروع.

صالحيات مراجع الحسابات8-10-372
ملراجع احل�سابات يف اأي وقت حق الطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق، وله اأي�سا طلب البيانات والإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول عليها، ليتحقق 
من موجود�ت �ل�سركة و�لتز�ماتها وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله. وعلى رئي�ص جمل�ص �لإد�رة �أن ميكنه من �أد�ء و�جبه، و�إذ� �سادف مر�جع �حل�سابات �سعوبة يف هذ� 
ال�ساأن اأثبت ذلك يف تقرير يقدم اإلى جمل�س الإدارة. فاإذا مل يي�سر املجل�س عمل مراجع احل�سابات، وجب عليه اأن يطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر 

يف الأمر.

السنة المالية8-10-382
تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول �سهر اأبريل وتنتهي بنهاية �سهر مار�س من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن حتول ال�سركة 

وتنتهي يف 31 مار�س 2018م.
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الوثائق المالية8-10-392
يجب على جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية لل�سركة اأن يعد القوائم املالية لل�سركة وتقريرا عن ن�ساطها ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�سية، وي�سمن هذا - 1

التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع الأرباح. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراجع احل�سابات قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بخم�سة واأربعني 
يوما على الأقل.

يجب اأن يوقع رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ورئي�سها التنفيذي ومديرها املايل الوثائق امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، وتودع ن�سخ منها يف مركز ال�سركة - 2
الرئي�س حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بع�سرة اأيام على الأقل.

على رئي�س جمل�س الإدارة اأن يزود امل�ساهمني بالقوائم املالية لل�سركة، وتقرير جمل�س الإدارة، وتقرير مراجع احل�سابات، ما مل تن�سر يف جريدة يومية توزع يف مركز ال�سركة 
الرئي�س. وعليه اأي�سا اأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الوزارة وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة ع�سر يوما على الأقل.

توزيع األرباح8-10-402
توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية على الوجه الآتي:

يجنب )10٪( من �سايف الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي لل�سركة ويجوز اأن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور )٪30(  �
من راأ�س املال املدفوع

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب )5٪( من �سايف الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�س�س لغر�س اأو اغرا�س معينه. �

امل�ساهمني.  � الإمكان على  ثابتة قدر  اأرباح  توزيع  اأو يكفل  ال�سركة  الذي يحقق م�سلحة  بالقدر  اأخرى، وذلك  اأن تقرر تكوين احتياطيات  العادية  العامة  للجمعية 
وللجمعية املذكورة كذلك اأن تقتطع من �سايف الأرباح مبالغ لإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املوؤ�س�سات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة متثل )5٪( من راأ�س مال ال�سركة املدفوع. �

مع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة  )الع�سرون( من هذا النظام، واملادة )ال�ساد�سة وال�سبعني( من نظام ال�سركات يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة )5٪( من الباقي  �
ملكافاأة جمل�س الإدارة، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو.

استحقاق األرباح8-10-412
ي�ستحق امل�ساهم ح�سته يف الأرباح وفقا لقرار اجلمعية العامة ال�سادر يف هذا ال�ساأن ويبني القرار تاريخ ال�ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون اأحقية الأرباح ملالكي الأ�سهم امل�سجلني 

يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.

خسائر الشركة8-10-422
اإذا بلغت خ�سائر �سركة امل�ساهمة ن�سف راأ�س املال املدفوع، يف اأي وقت خالل ال�سنة املالية، وجب على اأي م�سوؤول يف ال�سركة اأو مراجع احل�سابات فور علمه بذلك - 1

اإبالغ رئي�س جمل�س الإدارة، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اإبالغ اأع�ساء املجل�س فورا بذلك، وعلى جمل�س الإدارة خالل خم�سة ع�سر يوم ا من علمه بذلك دعوة اجلمعية 
العامة غري العادية لالجتماع خالل خم�سة واأربعني يوما من تاريخ علمه باخل�سائر، لتقرر اإما زيادة راأ�س مال ال�سركة اأو تخفي�سه وفقا لأحكام نظام ال�سركات وذلك 

اإلى احلد الذي تنخف�س معه ن�سبة اخل�سائر اإلى ما دون ن�سف راأ�س املال املدفوع، اأو حل ال�سركة قبل الأجل املحدد يف هذا نظام ال�سركات.

وتعد ال�سركة منق�سية بقوة نظام ال�سركات اإذا مل جتتمع اجلمعية العامة خالل املدة املحددة يف الفقرة )1( من هذه املادة، اأو اإذا اجتمعت وتعذر عليها اإ�سدار - 2
قرار يف املو�سوع، اأو اإذا قررت زيادة راأ�س املال وفق الأو�ساع املقررة يف هذه املادة ومل يتم الكتتاب يف كل زيادة راأ�س املال خالل ت�سعني يوما من �سدور قرار 

اجلمعية بالزيادة.

دعوى المسؤولية8-10-432
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سوؤولية املقررة لل�سركة على اأع�ساء جمل�س الإدارة اإذا كان من �ساأن اخلطاأ الذي �سدر منهم اإحلاق �سرر خا�س به، ول يجوز للم�ساهم رفع 

الدعوى املذكورة اإل اإذا كان حق ال�سركة يف رفعها ل يزال قائما. ويجب على امل�ساهم اأن يبلغ ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

انقضاء الشركة8-10-442
تدخل ال�سركة مبجرد انق�سائها دور الت�سفية وحتتفظ بال�سخ�سية العتبارية بالقدر الالزم للت�سفية وي�سدر قرار الت�سفية الختيارية من اجلمعية العامة غري العادية ويجب 
اأن ي�ستمل قرار الت�سفية على تعيني امل�سفي وحتديد �سلطاته واأتعابه والقيود املفرو�سة على �سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للت�سفية ويجب اإل تتجاوز مدة الت�سفية الختيارية 
خم�س �سنوات ول يجوز متديدها لأكرث من ذلك اإل باأمر ق�سائي وتنتهي �سلطة جمل�س اإدارة ال�سركة بحلها ومع ذلك يظل هوؤلء قائمني على اإدارة ال�سركة ويعدون بالن�سبة اإلى 
�لغري يف حكم �مل�سفني �إلى �أن يعني �مل�سفي وتبقى جمعيات �مل�ساهمني قائمة خلل مدة �لت�سفية ويقت�سر دورها على ممار�سة �خت�سا�ساتها �لتي ل تتعار�ص مع �خت�سا�سات 

امل�سفي.
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استخدام متحصالت الطرح.91
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�سالت الكتتاب مبلغ )•( ريال �سعودي، �سيدفع منها تقريبا )•( ريال �سعودي كم�ساريف وتكاليف مت حتملها لالإ�سدار، والتي ت�سمل اأتعاب 
امل�ست�سار املايل، وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب، وم�ست�سار العناية املهنية املايل وتكاليف الت�سويق والطباعة والتوزيع، وامل�ساريف والتكاليف الأخرى املتعلقة بالكتتاب. جتدر 
الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة لن تتحمل اأي من امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب واإمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت الكتتاب، و�سيقوم امل�ساهمون البائعون ب�سداد م�ساريف الكتتاب 

التي حتملتها ال�سركة عنهم فور النتهاء من عملية الكتتاب.

هذا و�سيتم توزيع �سايف متح�سالت الكتتاب واملقدرة بحوايل )•( ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني كل ح�سب الن�سبة التي ميتلكها يف راأ�س مال ال�سركة، ولن ت�ستلم ال�سركة 
اأي مبلغ من متح�سالت الكتتاب ل�ستخدامها يف متويل اأي م�ساريع م�ستقبلية.
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إفادات الخبراء.101
قدم جميع امل�ست�سارين الواردة اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )د( و)هـ( موافقتهم اخلطية على الإ�سارة اإلى اأ�سماوؤهم وعناوينهم و اإ�سعاراتهم وعلى ن�سر اإفاداتهم يف ن�سرة الإ�سدار، 
ومل يقم اأي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�سرة. كما اأن جميع امل�ست�سارين والعاملني لديهم من �سمن فريق العمل القائم على تقدمي خدمات لل�سركة اأو اأقاربهم ل 

ميلكون اأي اأ�سهم يف ال�سركة ولي�س لأي منهم م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة  كما يف تاريخ هذه الن�سرة مبا قد يوؤثر على ا�ستقالليتهم.



88

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة.111
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركة مبا يلي:

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال امل�سدر ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريا ملحوظا يف الو�سع املايل خالل الـ)12( �سهرًا الأخرية. �

مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل امل�سدر خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ طلب الت�سجيل وقبول الإدراج فيما  �
يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأ�سهم.

مل يكن هناك اأي تغري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري للم�سدر خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج. �

بخالف ما ورد يف �سفحة )37( من هذه الن�سرة، لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف امل�سدر. �
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مصاريف الطرح.121
�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون كافة التكاليف املتعلقة بالكتتاب والتي من املتوقع اأن تبلغ حوايل )•( ريال �سعودي حيث �سيتم خ�سمها من اإجمايل متح�سالت الكتتاب 
البالغة )•( ريال �سعودي، وتت�سمن م�ساريف الكتتاب اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب وم�ست�سار العناية املهنية املايل وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالكتتاب.

ب�سداد م�ساريف  البائعون  امل�ساهمون  و�سيقوم  الكتتاب  �سيتم خ�سمها من متح�سالت  واإمنا  بالكتتاب  املتعلقة  امل�ساريف  اأي من  تتحمل  لن  ال�سركة  اأن  الذكر  هذا ويجدر 
الكتتاب التي حتملتها ال�سركة عنهم فور النتهاء من عملية الكتتاب.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه.131
تقدمت ال�سركة بطلب الت�سجيل وقبول الإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن الهيئة يف اململكة ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار وقد 

مت تقدمي كافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم يف ال�سوق املوازية.

االكتتاب 13-1
�سيتم طرح �ستة ماليني )6.000.000( �سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد متثل )30٪( من راأ�س مال ال�سركة، والتي 

�سيتم طرحها ب�سعر )•( ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وبقيمة اإجمالية قدرها )•( ريال �سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 13-2
يقت�سر الطرح على ال�سرائح التالية: 

اأ�سخا�س ُمرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س. - 1

عملء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة �سريطة �أن يكون ذلك �ل�سخ�ص �ملرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة بقبول - 2
امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 

حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع. - 3

�ل�سركات �ململوكة من �حلكومة، مبا�سرة �أو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة �أعمال �لإد�رة. - 4

ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. - 5

�سناديق ال�ستثمار.- 6

م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. - 7

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع. - 8

اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية: - 9

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة �سفقات يف كل ربع �سنة خالل  )اأ( 
الثني ع�سرة �سهرا املا�سية. 

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرا املا�سية.  )ب( 

اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.  )ج( 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10

�سوف تتوفر مناذج طلبات الكتتاب للمكتتبني خالل فرتة الطرح لدى مدير الكتتاب، ويتعني على املكتتب ا�ستيفاء طلبات الكتتاب وفقا للتعليمات املبينة يف ن�سرة الإ�سدار 
ومنوذج �لكتتاب. ويجب على كل مكتتب �أن يو�فق على كل �ل�سروط و�لأحكام و�أن ي�ستكمل كافة �لأق�سام ذ�ت �ل�سلة يف منوذج طلب �لكتتاب. حتتفظ �ل�سركة باحلق يف رف�ص �أي 
منوذج طلب �كتتاب، جزئيًا �أو كليًا، يف حالة عدم �لوفاء باأي من �سروط �لكتتاب و�أحكامه �أو عدم �تباع �لتعليمات ح�سب �لأ�سول ويف حينه. ل يجوز �إدخال تعديلت على منوذج 

طلب الكتتاب اأو �سحبه مبجرد تقدميه. وعالوة على ذلك، ميثل منوذج طلب الكتتاب، فور تقدميه، اتفاقًا ملزمًا قانونيًا بني املكتتب وال�سركة.

فترة الطرح وشروطه 13-3
)املوافق  1439/03/30هـ  يوم  ولغاية  2017/11/27م(  )املوافق  1439/03/09هـ  يوم  من  بدءًا  الكتتاب  با�ستالم مناذج طلب  للطرح  الكتتاب  ومدير  املايل  امل�ست�سار  �سيبداأ 

2017/12/18م(. يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف منوذج طلب الكتتاب، يعترب منوذج طلب الكتتاب لغيًا.

�سيكون اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب يف يوم 1439/03/30هـ )املوافق 2017/12/18م(.

�سيكون احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها 500 �سهم عادي بقيمة )•( ريال �سعودي. اأما احلد الأعلى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها ف�سيكون 999.999 
�سهم عادي بقيمة )•( ريال �سعودي.

يجب تقدمي طلب الكتتاب خالل فرتة الطرح مرفقًا بامل�ستندات املطلوبة يف منوذج الكتتاب.

التخصيص ورد الفائض 13-4
�سيقوم امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب اأمانة ويجب على كل مكتتب اإيداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املطروحة لالكتتاب وفقًا ملا يقرتحه امل�ست�سار 

املايل بالت�ساور مع امل�سدر. و�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه يوم 1439/04/01هـ )املوافق 2017/12/19م(.

و�سري�سل امل�ست�سار املايل اإ�سعارات/تاأكيدات للمتقدمني لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم واملبالغ الفائ�سة التي �سيتم اإعادتها لهم، اإن 
وجدت، و�سريد امل�ست�سار املايل اإلى املكتتبني اأي مبالغ مل يتم تخ�سي�س اأ�سهم مقابلها دون عمولت اأو ا�ستقطاعات، اإن وجدت، ح�سب ر�سائل الإ�سعار والتاأكيد. للمزيد من 

املعلومات فاإنه يتعني على املكتتبني الت�سال بامل�ست�سار املايل.
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الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه 13-5

تعليق اإلدراج أو إلغائه

يجوز للهيئة تعليق الإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبا يف اأي من احلالت الآتية:

اإذا ر اأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �

اإذا اأخفق امل�سدر اإخفاقًا تراه الهيئة جوهريا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة يف مواعيده �

اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات امل�سدر اأو اأ�سوله ل ت�سوغ التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية �

اإذ  راأت اأن امل�سدر اأو اأعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية  �

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

ل يجوز مل�سدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية اإلغاء الطرح اأو تعليقه اإل مبوافقة م�سبقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات الآتية:- 1

الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء اأو التعليق. )اأ( 

ن�سخة من الإعالن عن �سبب الإلغاء. )ب( 

ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اآخر يتخذه امل�سدر. )ج( 

يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء الإدراج، احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.- 2

عندما يتم تعليق �أو �إلغاء �لإدر�ج بناء على طلب �مل�سدر، يجب على �مل�سدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن عن �سبب �لتعليق �أو �لإلغاء و�ملدة �ملتوقعة للتعليق وطبيعة - 3
احلدث �سبب التعليق اأو الإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل وترف�س طلب التعليق اأو الإلغاء ح�سب تقديرها.- 4

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 13-6
مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم مبا يف ذلك:

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سادر بتاريخ 1439/01/18هـ )املوافق 2017/10/09م(. - 1

موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم لغر�س الت�سجيل والدراج يف ال�سوق املوازية املعلن عنها على موقع هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1439/02/12هـ )املوافق - 2
2017/11/01م(.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة 13-7
�سيخ�سع امل�ساهمون احلاليون الذين ميلكون ا�سهم يف امل�سدر والذين تظهر اأ�سمائهم يف هذه الن�سرة )يرجى مراجعة ال�سفحة )24( لقيود تداول على اأ�سهمه ملدة )12( �سهرًا 
من تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املوازية �سيحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من الأ�سهم التي ميلكونها، ويجوز لهم )ماعدا �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي 
»امل�ساهم الكبري«( الت�سرف يف تلك الأ�سهم بعد انق�ساء مدة )12( �سهرًا دون احلاجة للح�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة. وبالإ�سافة اإلى تلك الفرتة، �سيخ�سع امل�ساهم 
الكبري لفرتة اإ�سافية هي قيد مفرو�س من قبله على الت�سرف باأ�سهمه ملدة )12( �سهرًا بعد انتهاء فرتة احلظر. وبعد انق�ساء فرتتي احلظر يجوز للم�ساهم الكبري الت�سرف 

يف الأ�سهم التي ميلكها دون احلاجة للح�سول على موافقة الهيئة.

بخالف ما مت ذكره اأعاله، لي�س هناك اأي ترتيبات قائمة ملنع الت�سرف يف اأي اأ�سهم من اأ�سهم ال�سركة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب.141

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 14-1
مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب، فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف منوذج طلب الكتتاب. �

اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار هذه وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �

�ملو�فقة على �لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة و لل�سروط �لو�ردة يف ن�سرة �لإ�سد�ر وكافة تعليمات �لكتتاب. �

عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو  �
غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.

اأنه مل ي�سبق له ولأي من اأفراد عائلته امل�سمولني يف منوذج طلب الكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ويوافق على اأن لل�سركة احلق يف رف�س  �
طلبات الكتتاب املزدوجة.

قبوله �لأ�سهم �ملخ�س�سة مبوجب منوذج طلب �لكتتاب وقبوله كافة �سروط وتعليمات �لكتتاب �لو�ردة يف �لطلب ويف ن�سرة �لإ�سد�ر. �

�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل طلب الكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

عمليات التخصيص 14-2
�سيقوم امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب اأمانة ويجب على كل مكتتب اإيداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س الكتتاب، اإن وجد، 

يف موعد اأق�ساه يوم 1439/04/01هـ )املوافق 2017/12/19م(.

سوق األسهم السعودية )تداول( 14-3
مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م. تتم عملية التداول من 
خالل نظام اإلكرتوين متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من اأيام الأ�سبوع من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س على فرتة واحدة من 
ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3 ع�سرًا ويتم خاللها تنفيذ الأوامر. اأما خارج هذه الأوقات يف ي�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة 9:30 �سباحًا وحتى ال�ساعة 

10 �سباحًا.

يتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفًقا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل )وهي الأوامر امل�ستملة على اأف�سل 
الأ�سعار(، وتليها الأوامر حمددة ال�سعر. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفًقا لتوقيت الإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت، ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني 
مثل رويرتز. وتتم ت�سوية ال�سفقات خالل يومي عمل، اأي اأن الفرتة الزمنية الواقعة بني تنفيذ ال�سفقة وبني ت�سجيل انتقال ملكية الورقة املالية وال�سداد الفعلي لقيمة ال�سفقة 

تقدر بيومي عمل. 

وبالتايل ينبغي على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتقع على عاتق اإدارة تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق بهدف 
�سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 14-4
يتوقع البدء بتداول الأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك الأ�سهم يف ال�سوق املوازية، بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والإنتهاء من جميع الجراءات النظامية ذات العالقة، 

وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدلل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

ول ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول، وت�سجيل ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق املوازية، ويحظر التداول 
يف اأ�سهم ال�سركة حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�سطة املحظورة من التداول امل�سوؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأية 

م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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إجراءات عدم اكتمال الطرح.151
اإذا مل يكتمل الطرح يف التاريخ املحدد لنتهاء عملية الطرح املبني يف ن�سرة الإ�سدار املقدمة لهيئة ال�سوق املالية، وجب على امل�ست�سار املايل اأن يقدم للهيئة خالل ع�سرة )10( 

اأيام من انتهاء فرتة الطرح اإ�سعارًا كتابيًا موقعًا منه يوؤكد فيه عدم اكتمال الطرح.

وتوؤكد ال�سركة التزامها باأي قرار اأو تعليمات اأو اإجراءات ت�سدر من هيئة ال�سوق املالية يف حال عدم اكتمال الطرح.
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المستندات المتاحة للمعاينة.161
�ستكون جميع م�ستندات ال�سركة املتعلقة بطرح اأ�سهم ال�سركة وقبول اإدراجها يف ال�سوق املوازية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�سركة الواقع يف )مدينة اخلرب(، وذلك بني 
ال�ساعة )9( �سباحًا وحتى ال�ساعة )4( ع�سرًا ابتداًء من يوم 1439/03/08هـ )املوافق 2017/11/27م( حتى 1439/03/29هـ )املوافق 2017/12/18م( خالل اأيام العمل 

)من الأحد اإلى اخلمي�س( على األ تقل تلك الفرتة عن �سبعة )7( اأيام قبل نهاية فرتة الطرح. ومن تلك امل�ستندات على �سبيل املثال ل احل�سر:

ال�سجل التجاري لل�سركة. �

النظام الأ�سا�سي لل�سركة. �

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة باملوافقة على طلب القبول والإدراج يف ال�سوق املوازية. �

تقرير تقومي الأوراق املالية لل�سركة. �

جميع التقارير وامل�ستندات الأخرى املتعلقة بالطرح، وتقديرات القيمة والبيانات والتقارير واملوافقات التي يعدها اأي خبري اأو م�ست�سار اأو اأي م�ستند مت الإ�سارة اإليه  �
يف ن�سرة الإ�سدار.

القوائم املالية املراجعة لل�سركة لآخر �سنة مالية ت�سبق مبا�سرة ن�سر ن�سرة الإ�سدار، اإ�سافة اإلى اأحدث قوائم مالية اأولية. �
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تقرير المحاسب القانوني.171
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شركة مصنع الخليج لألعمال الحديدية
)سابقًا: شركة الخليج لألعمال الحديدية(

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات 

للسنة المنتهية في 31 مارس 2017
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شركة مصنع الخليج لألعمال الحديدية
)سابقا: شركة الخليج لألعمال الحديدية(

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة المركز المالي

كما في 31 مارس 2017

2016 2017
اي�ساح

)بالرياالت ال�سعودية(

املوجودات

موجودات متداولة 

1.611.064 4.933.077 3 نقد وما فى حكمه

213.389.064 276.476.629 4 ذمم مدينة، �سايف  

155.338.283 312.929.372 ايرادت حمققة بالزيادة عن الفواتري ال�سادرة

156.310.982 107.985.306 5 خمزون

39.050.259 26.342.029 دفعات مقدمة و ذمم مدينة اخرى

565.699.652 728.666.413 جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

217.115.460 232.986.305 6 ممتلكات ومعد�ت

1.190.860 963.797 7 موجودات غري ملمو�سة

218.306.320 233.950.102 جمموع املوجودات غري املتداولة

784.005.972 962.616.515 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق ال�سركاء

مطلوبات متداولة

238.611.270 368.826.781 8 اوراق دفع و قر�س ق�سري الجل

12.476.184 21.476.184 9 اجلزء املتداول من قرو�س لأجل

1.177.945 1.177.938 10 اجلزء املتداول للتزامات عقود ايجار راأ�سمالية

242.699.144 204.174.949 11 ذمم دائنة و مطلوبات اخرى

29.417.712 5.793.314 فواتري �سادرة بالزيادة عن اليرادات املحققة

524.382.255 601.449.166 جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

7.118.144 641.960 9 قرو�س لأجل

2.523.324 1.345.392 10 التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية

13.027.526 15.538.383 12 تعوي�س نهاية اخلدمة

22.668.994 17.525.735 جمموع املطلوبات غري املتداولة

حقوق ال�سركاء

50.000.000 200.000.000 1 راأ�س املال

18.695.474 29.364.163 13 احتياطي نظامي

168.259.249 114.277.451 ارباح م�ستبقاة 

236.954.723 343.641.614 جمموع حقوق ال�سركاء

784.005.972 962.616.515 جمموع املطلوبات و حقوق ال�سركاء

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة مصنع الخليج لألعمال الحديدية
)سابقا: شركة الخليج لألعمال الحديدية(

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة الدخل

للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

2016 2017 اي�ساح

)بالرياالت ال�سعودية(

531.812.343 844.392.139 14 ايرادات 

)427.344.869( )670.159.251( 14 تكلفة اليرادات

104.467.474 174.232.888 اجمايل الربح

)5.072.571( )5.613.440( 15 م�ساريف بيع و ت�سويق

)8.500.000( )4.838.024( خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)33.150.915( )40.209.330( 16 م�ساريف عمومية و ادارية 

57.743.988 123.572.094 الربح من العمليات

)6.433.729( )13.411.933( 8 و 9و10 م�ساريف مالية

86.292 )3.473.270( )م�ساريف( ايرادات اخرى 

51.396.551 106.686.891 �سافى الربح 

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة مصنع الخليج لألعمال الحديدية
)سابقا: شركة الخليج لألعمال الحديدية(

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية كما في 31 مارس 2017
2016 2017

)بالرياالت ال�سعودية(

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

51.396.551 106.686.891 �سافى الربح 

تعديالت عن :

17.622.661 18.821.118 ا�ستهالكات و اطفاءات

8.500.000 4.838.024 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)71.179( )2.181( ربح من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت

6.433.729 13.411.933 م�ساريف مالية

4.214.757 3.561.550 تعوي�س نهاية اخلدمة

التغريات فى املوجودات واملطلوبات العاملة :

)51.669.064( )55.098.398( ذمم مدينة و دفعات مقدمة و ذمم مدينة اخرى

)121.374.025( )157.591.089( ايرادت حمققة بالزيادة عن الفواتري ال�سادرة

)52.934.592( 48.325.676 خمزون

111.880.643 )38.336.032( ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

)13.452.140( )23.624.398( فواتري �سادرة بالزيادة عن اليرادات املحققة

)39.452.659( )79.006.906( النقد )امل�ستخدم يف( من العمليات

)6.433.729( )13.411.933( م�ساريف مالية مدفوعة

)2.017.278( )1.238.856( تعوي�س نهاية اخلدمة مدفوع 

)47.903.666( )93.657.695( �سافى النقد امل�ستخدم يف عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار

)35.152.337( )33.920.485( ��سافات �إلى ممتلكات ومعد�ت 

181.111 90.144 �ملتح�سل من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت

)1.679.081( )751.339( ا�سافات اإلى موجودات غري ملمو�سة

)36.650.307( )34.581.680( �سافى النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل 

100.362.102 130.215.511 اوراق دفع و قر�س ق�سري الجل

)18.476.184( 2.523.816 قرو�س لأجل، ال�سايف

3.599.807 )1.177.939( التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية

85.485.725 131.561.388 �سايف النقد من عمليات التمويل

931.752 3.322.013 �سافى التغري فى نقد وما فى حكمه

679.312 1.611.064 نقد وما فى حكمه، 1 ابريل

1.611.064 4.933.077 نقد وما فى حكمه، 31 مار�س

معلومات غري نقدية : 

)18.802.469( 118.961 ممتلكات و معد�ت حمولة �إلى / )من( جهة ذ�ت علقة

- 150.000.000 الزيادة يف راأ�س املال بالتحويل من الأرباح املبقاة

- 188.163 �سايف احلركة يف امل�ساهمة من ال�سركاء

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة مصنع الخليج لألعمال الحديدية
)سابقا: شركة الخليج لألعمال الحديدية(

)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة حقوق الشركاء

للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2017

املجموع ارباح م�ستبقاهاحتياطي�نظاميراأ�س املال

)بالرياالت ال�سعودية(

150.000.00013.555.819122.002.353185.558.172 ابريل 2015 

51.396.55151.396.551--�سايف الربح لل�سنة

-)5.139.655(5.139.655-حمول الى الحتياطي النظامي

3150.000.00018.695.474168.259.249236.954.723 مار�س 2016

-)150.000.000(-150.000.000الزيادة يف راأ�س املال )اي�ساح 1(

106.686.891106.686.891--�سايف الربح لل�سنة

-)10.668.689(10.668.689-حمول الى الحتياطي النظامي

31200.000.00029.364.163114.277.451343.641.614 مار�س 2017

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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التنظيم والنشاط- 18
�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية )»ال�سركة«( )�سابقا: �سركة اخلليج لالأعمال احلديدية( )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(، هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة، 

�سجلت يف 16 جمادى الول 1429هـ )21 مايو 2008( مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2051037320. 

خالل ال�سنة، قامت ال�سركة بتحويل �سجلها التجاري الأ�سلي رقم 2055003300 ليكون �سجلها التجاري الرئي�سي يف حني مت ت�سجيل ال�سجل التجاري الرئي�سي رقم 2051037320 
كفرعها وبالتايل مت تغيري ا�سم ال�سركة من »�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية« اإلى »�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية«.

خالل ال�سنة ، قرر ال�سركاء زيادة راأ�س مال ال�سركة من 50 مليون ريال �سعودي اإلى 200 مليون ريال �سعودي وذلك بتحويل 150 مليون ريال �سعودي من الأرباح املبقاة اإلى راأ�س 
املال. مت ا�ستكمال الإجراءات القانونية املتعلقة بزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة.

اإن ن�سب ملكية ال�سركاء يف ال�سركة كما يف 31 مار�س 2017 و 2016 هي كما يلي :

اال�سم
20172016

عدد احل�س�س
املبلغ

)باأالف الرياالت ال�سعودية(
عدد احل�س�س

املبلغ
)باأالف الرياالت ال�سعودية(

19.800.000198.0004.950.00049.500�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي

200.0002.00050.000500�سركة عرب اخلليج للحديد

20.000.000200.0005.000.00050.000

بتاريخ 24 جمادى الثانية 1438 هـ املوافق 23 مار�س 2017 قرر ال�سركاء بال�سركة حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة. يف الفرتة الالحقة 
لنهاية ال�سنة ح�سلت ال�سركة على موافقة الوزارة على التحويل مبوجب القرار رقم 227/ك بتاريخ 7 رجب 1438 هـ املوافق 3 اأبريل 2017 م.

كما يف 31 مار�س 2017 ، لدى ال�سركة الفروع التالية :

التاريخرقم ال�سجلموقع الفرعالفروع

1414/5/8هـ2055003300اجلبيل�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية )ال�سجل التجاري الرئي�سي، فرع �سابقا(

1438/6/16هـ2055025786اجلبيلانظمة اخلليج البرتولية

1429/5/16هـ2051037320اجلبيل�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية )حاليا فرع ، �سابقا �سجل جتاري رئي�سي(

1434/7/22هـ2055019783اجلبيلمعهد اخلليج للتدريب ال�سناعي

11864682010/8/18اأبو ظبي المارات�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية املحدودة

ان النتائج و املوجودات واملطلوبات جلميع فروع ال�سركة م�سمولة يف القوائم املالية املرفقة.

يتمثل �لن�ساط �لرئي�سي لل�سركة وفروعها يف �نتاج �ل�سفائح �حلديدية و�عمال �حلديد، �عمال �ملقاولت �لعامة و�ل�سناعية و�مليكانيكية و�لكهربائية، ت�سميم  و��ستري�د وتركيب 
و�سيانة حفارات النفط واحلفارات ال�سناعية.

تتمثل الأن�سطة الرئي�سية ل�سركة معهد اخلليج للتدريب ال�سناعي يف اقامة و ت�سغيل و ادارة مراكز التدريب و التطوير والتاأهيل.

يقع املقر الرئي�سي لل�سركة امل�سجل يف مدينة اجلبيل ال�سناعية ، اململكة العربية ال�سعودية .
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 19
مت اعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها فى اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

بداأت وزارة التجارة والإ�ستثمار العمل بنظام ال�سركات اجلديد اعتبارًا من 25 رجب 1437هـ )املوافق 2 مايو 2016م( - تاريخ التطبيق، مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/3 بتاريخ 
28 حمرم 1437 هـ. اإن نظام ال�سركات اجلديد �سوف يحل حمل نظام ال�سركات القدمي ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/6 بتاريخ 22 ربيع الأول 1385هـ ، وعليه �سوف 
يحل حمل جميع الأحكام التي ل تتوافق معه. اإن ال�سركات القائمة كما بتاريخ تطبيق النظام اجلديد �سوف تقوم باإجراء التعديالت الالزمة على نظامها الأ�سا�سي لتتوافق مع 

متطلبات اأحكام نظام ال�سركات اجلديد خالل فرتة مدتها �سنة واحدة من تاريخ تطبيق نظام ال�سركات اجلديد.

 فيما يلي ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�سركة :

العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية وفقا لعرف التكلفة التاريخية.

تحقيق االيرادات

يتم العرتاف باليرادات من العقود طويلة الأجل با�ستخدام طريقة ن�سبة العمل املنجز عندما تكون هناك امكانية الو�سول الى تقديرات للنتائج ميكن العتماد عليها،  وذلك 
بال�سارة الى املرحلة املنجزة من اعمال العقد . وتقا�س مرحلة الجناز باحت�ساب ن�سبة التكاليف املتكبدة حتى تاريخه الى التكاليف الكلية املقدرة للعقد. يتم خ�سم فواتري العمل 

املنجز و الدفعات املقدمة من العمالء من مبلغ العقد املنجز و يتم اظهار الدفعات بالزيادة عن العقد كالتزام.

تتحقق �لير�د�ت من �لعقود ق�سرية  �لأجل عند قبول �خلدمات و�لب�سائع من قبل �لعملء مبوجب �سروط �لعقد. تتحقق �لير�د�ت من بيع �لب�سائع عند ت�سليمها للعملء.

يتم حتقيق الإيرادات من املبيعات عند ت�سليم الب�سائع للعمالء.

متثل اليرادات و التي مل ي�سدر بها فواتري و امل�سمولة �سمن املوجودات املتداولة التكاليف املتكبدة م�سافا اليها الرباح املحققة )ناق�سا اخل�سائر املعرتف بها( التي تزيد عن 
فواتري الجناز كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم ا�سدار الفواتري اخلا�سة مببالغ هذه اليرادات يف الفرتة الالحقة .

مصاريف 

تتمثل م�ساريف البيع و التوزيع ب�سكل رئي�سي بالتكاليف املتكبدة لتوزيع و بيع منتجات ال�سركة. و يتم ت�سنيف امل�ساريف الأخرى كم�ساريف عمومية و ادارية

تت�سمن امل�ساريف العمومية و الدارية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي ل تتعلق ب�سكل مبا�سر بتكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها . ويتم توزيع 
امل�ساريف، اذا دعت احلاجة لذلك، بني م�ساريف عمومية و ادارية وتكلفة املبيعات علي ا�سا�س ثابت .

ذمم مدينة

ت�سجل الذمم املدينة بالقيمة الجمالية للمبالغ القائمة بعد خ�سم الديون امل�سكوك يف حت�سيلها . يتم تكوين خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها عند وجود �سك جوهري 
على عدم متكن �ل�سركة من حت�سيل جميع �ملبالغ �مل�ستحقة مبوجب �ل�سروط �لأ�سلية للذمم �ملدينة.

المخزون

يظهر املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل . حتدد التكلفة على ا�سا�س طريقة املتو�سط املرجح. تت�سمن تكلفة الب�ساعة اجلاهزة و الب�ساعة حتت 
�لت�سنيع تكلفة �ملو�د و �لعمالة و ح�سة منا�سبة من �لتكاليف �ملبا�سرة. �ن �سايف �لقيمة �لقابلة للتحقق هو �سعر �لبيع �لتقديري يف �لن�ساط �لأعتيادي للعمل بعد خ�سم تكاليف 

الكمال و م�سروفات البيع . يتم قيد خم�س�س للب�ساعة بطيئة احلركة و التالفة.
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ممتلكات ومعدات 

تظهر املمتلكات واملعدات امل�ستخدمة يف النتاج او لتوريد ال�سلع او تقدمي اخلدمات او لالأغرا�س الدارية بالتكلفة بعد تنزيل ال�ستهالكات املرتاكمة . تعترب م�ساريف ال�سالح 
و ال�سيانة م�ساريفا ايرادية، اما م�ساريف التح�سينات فتعترب م�ساريفا راأ�سمالية. يجرى احت�ساب ال�ستهالك على ا�سا�س احلياة العملية املقدرة للممتلكات و املعدات و ذلك 
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. يتم اطفاء التح�سينات على املاأجور على اأ�سا�س حياتها العملية او املتبقي من فرتة اليجار ايهما اق�سر . ان العمار املقدرة للبنود الرئي�سية 

للممتلكات و املعدات هي كما يلي :

ال�سنوات

3 – 33مباين 

3 – 20اآلت ومعدات

4 – 5�سيارات

4 – 5  اأثاث وتركيبات و معدات مكتبية 

يتم الغاء العرتاف باملمتلكات و املعدات عند ال�ستبعاد او عدم وجود عوائد اقت�سادية م�ستقبلية متوقعة من ال�ستخدام امل�ستمر لتلك املوجودات. و يحت�سب الربح او اخل�سارة 
الناجتة من ال�ستبعاد او ال�ستغناء عن ا�سل من ال�سول على ا�سا�س الفرق بني �سايف العائد من ال�ستغناء و القيمة الدفرتية لالأ�سل و يتم قيده �سمن قائمة الدخل.

موجودات غير ملموسة

ت�سمل املوجودات غري امللمو�سة ب�سكل رئي�سي يف تكاليف ما قبل الت�سغيل املتعلقة مبرافق النتاج اجلديدة و تكلفة تطبيق نظام احلا�سب الآيل والر�سوم املتعلقة بقر�س مت احل�سول 
عليه من موؤ�س�سات مالية . يتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س طريقة الق�سط الثابت على فرتة ترتاوح من �سنة الى 5  �سنوات.

االنخفاض فى قيمة الموجودات 
تقوم ال�سركة فى تاريخ كل قائمة مركز مايل مبراجعة القيمة الدفرتية ملوجوداتها امللمو�سة وغري امللمو�سة للتاأكد من عدم وجود موؤ�سر يدل على انخفا�س فى قيمة تلك الأ�سول 
، وفى حالة وجود هذا املوؤ�سر ، يتم حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لتلك ال�سول للتو�سل الى قيمة النخفا�س فى ال�سول ) اإن وجدت ( وفى حالة عدم قدرة ال�سركة على 
تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لكامل الوحدة النتاجية التي يعود اليها ذلك ال�سل ، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لكامل الوحدة النتاجية التي يعود اليها 

ذلك ال�سل .

 ويتم تخفي�س القيمة الدفرتية لال�سل )او الوحدة النتاجية ( لت�ساوي قيمتة القابلة لال�سرتداد فى حالة اأن ال�سل )او الوحدة النتاجية ( اقل من قيمته الدفرتية ، ان اخل�سارة 
الناجتة عن النخفا�س فى قيمة ال�سل  يتم قيدها كم�سروف فور حدوثها .

عند عك�ص قيمة �لنخفا�ص فى �لفرتة �للحقة ، يتم تعديل �لقيمة �لدفرتية للأ�سل )�أو �لوحدة �لنتاجية ( بزيادتها �لى �لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د �ملعدلة ب�سرط �ل تتعدى هذه 
الزيادة القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم تخفي�س قيمة ال�سل )او الوحدة النتاجية ( فى ال�سنوات ال�سابقة . يتم اثبات قيمة عك�س اخل�سارة الناجتة عن النخفا�س فى القيمة 

كاإيراد عند حدوثه.

تكاليف االقتراض
يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س املتعلقة ب�سفة مبا�سرة بان�ساء ال�سل حتى املرحلة التي يتم عندها اكتمال كافة الن�سطة ال�سرورية لي�سبح ال�سل موؤهل لال�ستخدام ح�سب 
الغر�س منه. بالن�سبة ليرادات ال�ستثمارات املحققة من ا�ستثمار مبالغ مقرت�سة حمددة بانتظار �سرفها على امل�ساريع قيد الن�ساء فانها تخ�سم من تكاليف القرتا�س املحولة 

للر�سملة . حتمل كافة م�ساريف القرتا�س الخرى على قائمة الدخل.

تعويض نهاية الخدمة
ي�ستدرك لتعوي�س نهاية اخلدمة فى القوائم املالية على ا�سا�س الفرتة التي ام�ساها املوظف فى اخلدمة وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي .

ذمم دائنة ومستحقات  
يتم اثبات اللتزامات للمبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل مقابل ب�سائع عندما تنتقل املخاطر و املكافاأت املتعلقة بهذه الب�سائع الى ال�سركة اأو عند احل�سول على اخلدمات 

�سواء كانت مفوترة اأو غري مفوترة.
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مخصص التزامات 

يجرى عمل خم�س�س فى قائمة املركز املايل عندما يكون على ال�سركة التزام قانوين او ا�ستنتاجي ، بناء على احداث �سابقة ويكون من املحتمل ان يرتتب على ذلك ا�ستخدام 
م�سادر ذات مزايا اقت�سادية لل�سركة ل�سداد اللتزام، ومن املمكن تقدير اللتزام ب�سكل ميكن العتماد عليه.

الزكاة 

يتم تقدمي زكاة ال�سركة للهيئة العامة للزكاة والدخل على ا�سا�س القوائم املالية املوحدة من قبل ال�سركة القاب�سة ، )�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي(. و عليه، فاإن 
خم�س�س الزكاة و اف�ساحات الي�ساحات ذات العالقة م�سمولة يف القوائم املالية املوحدة  لل�سركة القاب�سة.

تحويل العمالت االجنبية

حتول املعامالت التي تتم بعمالت اجنبية الى الريال ال�سعودي ح�سب ا�سعار التحويل ال�سائدة عند اجراء املعاملة، وحتول املوجودات واملطلوبات النقدية القائمة بعمالت اجنبية 
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�سعودي ح�سب ا�سعار ال�سرف ال�سائدة بذلك التاريخ ، ان الرباح واخل�سائر الناجتة عن ت�سديد وحتويل العمالت الجنبية م�سمولة 

فى قائمة الدخل .

عقود االيجار 

يتم ت�سنيف عقود اليجار كعقود ايجار راأ�سمالية اذا ترتب على عقد اليجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بال�سل مو�سوع العقد الى امل�ستاأجر. يتم ت�سنيف 
عقود اليجار الخرى كعقود ايجار ت�سغيلية. ان ال�سول اململوكة مبوجب عقود اليجار الراأ�سمالية يتم اثباتها كاأ�سل يف ال�سركة وفقا للقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات اليجار 

اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف تاريخ ن�ساأة اليجار ايهما اقل .

ان تكاليف التمويل و التي متثل الفرق بن جمموع التزامات عقود اليجار و القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات اليجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف تاريخ ن�ساأة اليجار 
ايهما اأقل يتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة اليجار للو�سول الى معدل حتميلي ثابت للر�سيد املتبقي لاللتزامات لكل فرتة حما�سبية.

يتم حتميل اليجارات امل�ستحقة مبوجب عقود اليجار الت�سغيلية على قائمة الدخل خالل فرتة عقد اليجار الت�سغيلي وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.

نقد و ما فى حكمه- 20
يت�سمن النقد وما فى حكمه ، نقد واأر�سدة لدى البنوك وودائع ق�سرية الجل وا�ستثمارات ذات �سيولة عالية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل . كما فى 31 مار�س 2017 و 2016، 

ت�سمن نقد وما فى حكمه بالكامل فى نقد وار�سدة لدى البنوك.

ذمم مدينة - 21

20172016

)بالرياالت ال�سعودية (

200.639.070117.047.601ذمم مدينة  - جتارية

65.147.02686.669.891حجوزات مدينة

10.690.5339.671.572مطلوب من جهات ذات عالقة )اي�ساح 14(

276.476.629213.389.064

ان احلجوزات املدينة �سوف يتم حت�سيلها على فرتة تزيد عن �سنة نظرا لطبيعة العقود.
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للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2017

مخزون- 22

20172016

)بالرياالت ال�سعودية (

51.643.10395.468.392مواد خام

30.425.21336.028.835اأعمال حتت التنفيذ

25.916.99024.813.755مواد ا�ستهالكية واخرى

107.985.306156.310.982

ممتلكات و معدات - 23

التكلفة
�سيارات اآالت و معدات ارا�سي و مباين

اثاث و تركيبات 
ومعدات مكتبية

اعمال راأ�سمالية 
قيد التنفيذ

املجموع

)بالرياالت ال�سعودية (

1143.701.073164.937.5559.201.8357.435.5899.821.194335.097.246 ابريل 2016

24.0004.392.796654.642841.17228.007.87533.920.485ا�سافات 

-)8.669.506(--2.500.0006.169.506حتويالت

)118.961()118.961(----املحول من جهة ذات عالقة

)1.264.084(--)1.264.084(--ا�ستبعادات

31146.225.073175.499.8578.592.3938.276.76129.040.602367.634.686 مار�س 2017

ال�ستهالكات

117.981.786-137.862.71266.851.3427.474.8415.792.891 ابريل 2016

17.842.716-5.525.31610.815.375715.170786.855املحمل لل�سنة 

)1.176.121(--)1.176.121(--ا�ستبعادات

134.648.381-3143.388.02877.666.7177.013.8906.579.746 مار�س 2017

�سايف القيمة الدفرتية

31102.837.04597.833.1401.578.5031.697.01529.040.602232.986.305 مار�س 2017

31105.838.36198.086.2131.726.9941.642.6989.821.194217.115.460 مار�س 2016

ان املباين مقامة على ار�س م�ستاأجرة من الهيئة امللكية للجبيل و ينبع بايجار رمزي ملدة ع�سر �سنوات هجرية تنتهي يف �سعبان 1442 )مار�س 2021(، مع امكانية جتديد العقد.

تت�سمن العمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ ب�سكل رئي�سي كما يف 31 مار�س 2017، تكاليف متكبدة لال�ستحواذ على اآلت واعمال ان�سائية لتطوير املرافق النتاجية يف مدينة اجلبيل.

تت�سمن املمتلكات و املعدات كما يف 31 مار�س 2017، ا�سول م�سرتاة مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية بلغت تكلفتها 17.77 مليون ريال �سعودي )2016: 18.4 مليون ريال �سعودي( 
وا�ستهالكها املرتاكم يبلغ 8.97 مليون ريال �سعودي )2016: 8.3 مليون ريال �سعودي ( )اي�ساح 10(على التوايل. اإن هذه املوجودات م�سجلة با�سم �سركة عرب اخلليج القاب�سة 

التي تنازلت عن حقوقها يف هذه املوجودات لل�سركة.
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للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2017

موجودات غير ملموسة- 24
برنامج حا�سب

اآيل هند�سي

)بالرياالت ال�سعودية(

التكلفة

110.719.863 ابريل 2016

751.339ا�سافات

3111.471.202 مار�س 2017

اطفاءات

19.529.003 ابريل 2016

978.402املحمل لل�سنة

3110.507.405 مار�س 2017

�سايف القيمة الدفرتية

31963.797 مار�س 2017

311.190.860 مار�س 2016

اوراق دفع وقرض قصير االجل- 25
لدى ال�سركة ت�سهيالت بنكية من بنوك حملية على �سكل �سحب على املك�سوف و قرو�س لجل و اعتمادات م�ستندية و �سندات لأمر. متثل اوراق الدفع التزامات مقابل م�سرتيات 
من خالل اعتمادات م�ستندية. ان هذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لأمر موقع و بالتنازل عن متح�سالت عقود مقابل ت�سهيالت متويل م�سروع. 

تخ�سع هذه الت�سهيالت للفائدة ح�سب املعدلت التجارية. 

قروض ألجل- 26

20162015

)بالرياالت ال�سعودية (

22.118.14419.594.328قرو�س لأجل

12.476.184)21.476.184(ينزل : اجلزء املتداول

641.9607.118.144

خالل العام ، ح�سلت ال�سركة على قر�س متو�سط الأجل مببلغ 20 مليون ريال �سعودي من بنك حملي لتمويل متطلبات م�سروع خالل العام. يتم �سداد القر�س على 16 دفعة 
�سهرية مت�ساوية ابتداء من دي�سمرب 2016. يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند 

لأمر.

خالل عام 2015، ح�سلت ال�سركة على قر�س لأجل من بنك  حملي لتمويل متطلبات م�سروع خالل العام  بقيمة 20 مليون ريال �سعودي . يتم �سداد هذا القر�س على 20 دفعة 
�سهرية مت�ساوية ابتداء من فرباير 2015 . يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند 

لأمر.

خالل العام 2013، ح�سلت ال�سركة على قر�س لأجل من بنك  حملي بقيمة 13.5 مليون ريال �سعودي . يتم �سداد هذا القر�س على 20 دفعة ربع �سنوية مت�ساوية ابتداء من مايو 
2013. يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لأمر.

خالل العام 2012، ح�سلت ال�سركة على قر�س لأجل من بنك  حملي بقيمة 20.5 مليون ريال �سعودي . يتم �سداد هذا القر�س على 20 دفعة ربع �سنوية مت�ساوية ابتداء من مار�س 
2013 . يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لأمر.
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)سابقا: شركة الخليج لألعمال الحديدية(
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2017

التزامات عقود ايجار رأسمالية - 27
ان احلد الدين لاللتزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية هي على النحو التايل:

20172016

)بالرياالت ال�سعودية (

1.342.1401.342.140خالل �سنة واحدة

1.508.7252.850.859اأكرث من �سنة واحدة

2.850.8654.192.999اجمايل احلد الدنى للدفعات

491.730)327.535(ينزل : تكاليف مالية

2.523.3303.701.269

)1.177.945()1.177.938(ينزل : اجلزء املتداول

1.345.3922.523.324

20172016

)بالرياالت ال�سعودية(

164.19674.235تكاليف مالية من عقود  ايجار راأ�سمالية مت قيدها كم�ساريف خالل ال�سنة

قامت ال�سركة با�ستئجار �سيارات ورافعات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية . يبلغ معدل فرتة اليجار 4 �سنوات و التي �سوف حتول ملكيتها الى ال�سركة يف نهاية العقد. ان جميع 
�ليجار�ت هي على ��سا�ص دفعات ثابتة . ت�ستند جميع عقود �لإيجار �إلى �أق�ساط ثابتة وم�سمونة بر�سوم �يجار على �ل�سيار�ت �ملوؤجرة) �إي�ساح 6(

ذمم دائنة و مطلوبات اخرى - 28

20172015

)بالرياالت ال�سعودية (

159.145.318153.085.486ذمم دائنة وتكاليف عقود م�ستحقة 

8.087.60124.754.905دفعات مقدمة من عمالء

17.069.08555.519.660مطلوب الى جهات ذات عالقة  )اي�ساح 14(

4.746.5684.228.663منافع موظفني م�ستحقة

2.897.7082.318.150خم�س�س جمارك

12.228.6692.792.280اخرى

204.174.949242.699.144
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تعويض نهاية الخدمة- 29

2017 2016

)بالرياالت ال�سعودية (

113.027.52610.830.047 ابريل

3.561.5504.214.757خم�س�س لل�سنة

-188.163خم�س�س حمول من جهة ذات عالقة

)2.017.278()1.238.856(خم�س�س م�ستخدم

3115.538.38313.027.526 مار�س 

احتياطي نظامي- 30
مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ، قامت ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل ن�سبة 10٪ من �سايف الربح الى الحتياطى حتى يبلغ هذا 

الحتياطى 50٪ من راأ�س املال . ان هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح. 

معامالت مع جهات ذات عالقة - 31
خالل ال�سنة ، اجرت ال�سركة معامالت مع جهات ذات العالقة التالية :

العلقةاال�سم

�سريك / �سركات �سقيقة�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي و�سركاتها التابعة

�سريك اأ�سا�سي / �سركات �سقيقة�سركة عرب اخلليج القاب�سة و �سركاتها التابعة

ان املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة ومبالغها هي كما يلي :

20172016

)بالرياالت ال�سعودية (

)1.485.585()3.643.988(ايرادات

47.042.17543.427.001م�سرتيات

14.043.3889.641.758خدمات م�ستلمة

)18.802.469(118.961ممتلكات و معد�ت حمولة �لى )من( جهة ذ�ت علقة

-)188.163(خم�س�س نهاية خدمة حمول من جهة ذات عالقة

ان املطلوب من / الى اأر�سدة جهات ذات عالقة مت�سمن يف الي�ساحني 4 و 11 على التوايل.

مصاريف بيع وتسويق - 32

20172016

)بالرياالت ال�سعودية(

3.529.8653.452.094رواتب و تكاليف متعلقة بها 

2.083.5751.620.477م�ساريف ترويج اعمال

5.613.4405.072.571
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مصاريف عمومية وادارية - 33

20172016

)بالرياالت ال�سعودية(

17.359.66912.765.230رواتب و تكاليف متعلقة بها 

2.290.8452.129.754ا�ستهالكات واطفاءات

1.483.4971.184.585م�ساريف �سكن

2.650.0711.846.162م�ساريف توظيف

491.872331.625هاتف و فاك�س و بريد

2.603.3482.804.081تدريب

1.276.8631.078.685تاأمني

12.053.16511.010.793اخرى

40.209.33033.150.915

ترتيبات عقود ايجار تشغيلية - 34

20172016

)بالرياالت ال�سعودية(

1.948.3431.627.540دفعات مبوجب عقود  ايجار ت�سغيلية مت قيدها كم�ساريف خالل ال�سنة

تتمثل دفعات عقود الإيجار الت�سغيلية بالإيجارات امل�ستحقة على ال�سركة عن ار�س يف اجلبيل و �سيارات و بع�س املكاتب، اإن مدة الإيجار املتفق عليه من �سنة الى ع�سر �سنوات و 
اليجارات ثابتة مبعدل �سنة واحدة الى ع�سر �سنوات.

ارتباطات و التزامات- 35
كما يف 31 مار�س كان لدى ال�سركة الرتباطات و اللتزامات التالية :  

20172016

)بالرياالت ال�سعودية(

91.760.286186.092.817اعتمادات م�ستندية

122.471.488149.605.701خطابات �سمان  

مت تخ�سي�س جزء من ت�سهيالت ال�سركة مببلغ 33.4 مليون ريال �سعودي )قرو�س ق�سرية الأجل بقيمة 23.2 مليون ريال �سعودي وخطاب اعتماد مببلغ 10.2 مليون ريال 
�سعودي( كما يف 31 مار�س 2017 اإلى جهات ذات عالقة. كما ت�ستخدم ال�سركة ت�سهيالت من جهات ذات عالقة مببلغ 10.6 مليون ريال �سعودي )خطاب اعتماد مببلغ 2.8 

مليون ريال �سعودي وخطاب �سمان 7.9 مليون ريال �سعودي( كما يف 31 مار�س 2017.

أرقام المقارنة- 36
مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام عام 2016 لتتوافق مع العر�س يف ال�سنة احلالية.

القيمة العادلة- 37
ان القيمة العادلة ملوجودات و مطلوبات ال�سركة املالية تقارب قيمتها الدفرتية.
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)شركة ذات مسؤولية محدودة(

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
للسنة المنتهية فى 31 مارس 2016
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)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة المركز المالي
كما في 31 مارس 2016

2015 2016
اي�ساح

)بالرياالت ال�سعودية(

املوجودات

موجودات متداولة 

679.312 1.611.064 3 نقد وما فى حكمه

225.446.932 364.927.347 4 ذمم مدينة   

103.376.390 160.110.982 5 خمزون

17.777.685 39.050.259 دفعات مقدمة و ذمم مدينة اخرى

347.280.319 565.699.652 جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

179.800.214 217.115.460 6 ممتلكات ومعد�ت

604.812 1.190.860 7 موجودات غري ملمو�سة

180.405.026 218.306.320 جمموع املوجودات غري املتداولة

527.685.345 784.005.972 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق ال�سركاء

مطلوبات متداولة

138.249.168 238.611.270 8 اوراق دفع و قر�س ق�سري الجل

18.476.184 12.476.184 9 اجلزء املتداول من قرو�س لأجل

67.948 1.177.945 10 اجلزء املتداول للتزامات عقود ايجار راأ�سمالية

112.006.132 242.699.144 11 ذمم دائنة و مطلوبات اخرى

42.869.852 29.417.712 فواتري �سادرة بالزيادة عن اليرادات املحققة

311.669.284 524.382.255 جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

19.594.328 7.118.144 9 قرو�س لأجل

33.514 2.523.324 10 التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية

10.830.047 13.027.526 12 تعوي�س نهاية اخلدمة

30.457.889 22.668.994 جمموع املطلوبات غري املتداولة

حقوق ال�سركاء

50.000.000 50.000.000 1 راأ�س املال

13.555.819 18.695.474 13 احتياطي نظامي

122.002.353 168.259.249 ارباح م�ستبقاة 

185.558.172 236.954.723 جمموع حقوق ال�سركاء

527.685.345 784.005.972 جمموع املطلوبات و حقوق ال�سركاء

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 مارس  2016

2015 2016
اي�ساح

)بالرياالت ال�سعودية(

389.714.059 531.812.343 15 ايرادات 

)326.519.070( )427.344.869( 15 تكلفة اليرادات

63.194.989 104.467.474 اجمايل الربح

)3.795.513( )5.072.571( 16 م�ساريف بيع و ت�سويق

)3.900.000( )8.500.000( خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)29.997.831( )33.150.915(  17 م�ساريف عمومية و ادارية 

25.501.645 57.743.988 الربح من العمليات

)8.175.949( )6.433.729( 8 و 9و10 م�ساريف مالية

83.691 86.292 ايرادات اخرى 

17.409.387 51.396.551 �سافى الربح 

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية كما في 31 مارس  2016

2015 2016

)بالرياالت ال�سعودية(

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

17.409.387 51.396.551 �سافى الربح 

تعديالت عن :

14.995.668 17.622.661 ا�ستهالكات و اطفاءات

3.900.000 8.500.000 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)17.904( )71.179( ربح من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت

8.175.949 6.433.729 م�ساريف مالية

2.576.950 4.214.757 تعوي�س نهاية اخلدمة

التغريات فى املوجودات واملطلوبات العاملة :

10.073.037 )169.243.089( ذمم مدينة و دفعات مقدمة و ذمم مدينة اخرى

19.111.373 )56.734.592( خمزون

)5.545.945( 111.880.643 ذمم دائنة و مطلوبات اخرى

40.360.699 )13.452.140( فواتري �سادرة بالزيادة عن اليرادات املحققة

111.039.214 )39.452.659( النقد )امل�ستخدم يف( من العمليات

)8.127.671( )6.433.729( م�ساريف مالية مدفوعة

)1.059.306( )2.017.278( تعوي�س نهاية اخلدمة مدفوع 

101.852.237 )47.903.666( �سافى النقد )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار

)23.099.794( )35.152.337( ��سافات �لى  ممتلكات ومعد�ت 

37.000 181.111 �ملتح�سل من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت

)60.865( )1.679.081( ا�سافات الى موجودات غري ملمو�سة

)23.123.659( )36.650.307( �سافى النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل 

)70.205.948( 100.362.102  اوراق دفع و قر�س ق�سري الجل

)8.267.851( )18.476.184( قرو�س لأجل، ال�سايف

)327.062( 3.599.807 التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية

)78.800.861( 85.485.725 �سايف النقد من )امل�ستخدم يف( عمليات التمويل

)72.283( 931.752 �سافى التغري فى نقد وما فى حكمه

751.595 679.312 نقد وما فى حكمه ، 1 ابريل

679.312 1.611.064 نقد وما فى حكمه، 31 مار�س

معلومات غري نقدية : 

12.873 )18.802.469( ممتلكات و معد�ت حمولة )من( �لى جهة ذ�ت علقة

)13.847.634( - �سايف احلركة يف امل�ساهمة من ال�سركاء

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

قائمة حقوق الشركاء
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

راأ�س
املال

احتياطي
نظامي

م�ساهمة 
من ال�سركاء

املجموعارباح م�ستبقاه

)بالرياالت ال�سعودية(

128.000.00011.814.88035.847.634106.333.905181.996.419 ابريل 2014 

17.409.38717.409.387---�سايف الربح لل�سنة

--)22.000.000(-22.000.000الزيادة يف راأ�س املال )اي�ساح 1(

-)1.740.939(-1.740.939-حمول الى الحتياطي النظامي

)13.847.634(-)13.847.634(--�سايف احلركة  يف م�ساهمة من ال�سركاء

122.002.353185.558.172-3150.000.00013.555.819 مار�س 2015

51.396.55151.396.551---�سايف الربح لل�سنة

-)5.139.655(-5.139.655-حمول الى الحتياطي النظامي

168.259.249236.954.723-3150.000.00018.695.474 مار�س 2016

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

التنظيم والنشاط- 1
�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية )“ال�سركة”(، هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة، �سجلت يف 16 جمادى الول 1429هـ )21 مايو 2008( مبوجب ال�سجل التجاري رقم 
2051037320. خالل عام 2015، قرر ال�سركاء زيادة راأ�س مال ال�سركة الى 50 مليون ريال �سعودي و ذلك بتحويل 22 مليون ريال �سعودي من م�ساهمة مقدمة من ال�سركاء. 
يف عام 2015 مت تغيري هيكل ملكية ال�سركة عرب زيادة ح�سة �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي )“ال�سركة القاب�سة”(، �سريك جديد، و ان�سحاب �سريك اآخر وعليه فاإن 

ن�سب ملكية ال�سركاء يف ال�سركة هي كما يلي :

ن�سبة امللكيةاال�سم
املبلغ

)باأالف الرياالت ال�سعودية(

9949.500٪�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي

1500٪�سركة عرب اخلليج للحديد

٪10050.000

اكتملت الجراءات القانونية بزيادة راأ�س املال و التغيري يف ملكية ال�سركاء خالل العام ال�سابق.

خالل عام 2015، تنازلت �سركة عرب اخلليج للحديد عن ملكيتها يف ال�سركة الى �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي .

كما يف 31 مار�س 2016 ، لدى ال�سركة الفروع التالية :

التاريخرقم ال�سجلموقع الفرعالفروع

11864682010/8/18اأبو ظبي المارات�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية املحدودة

1434/7/22هـ2055019783اجلبيلمعهد اخلليج للتدريب ال�سناعي

1414/5/8هـ2055003300اجلبيلم�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية

ان النتائج و املوجودات واملطلوبات جلميع فروع ال�سركة م�سمولة يف القوائم املالية املرفقة.

يتمثل �لن�ساط �لرئي�سي لل�سركة و فروعها يف �نتاج �ل�سفائح �حلديدية و �عمال �حلديد ، �عمال �ملقاولت �لعامة و �ل�سناعية و �مليكانيكية و �لكهربائية ، ت�سميم و ��ستري�د و 
تركيب و �سيانة حفارات النفط و احلفارات ال�سناعية.

تتمثل الأن�سطة الرئي�سية ل�سركة معهد اخلليج للتدريب ال�سناعي يف اقامة و ت�سغيل و ادارة مراكز التدريب و التطوير و التاأهيل.

يقع مكتب ال�سركة امل�سجل يف مدينة اجلبيل ال�سناعية ، اململكة العربية ال�سعودية .

ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 2
مت اعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها فى اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني . فيما يلي ملخ�س 

باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�سركة :

العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية وفقا لعرف التكلفة التاريخية.



118
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)شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

تحقيق االيرادات

يتم العرتاف باليرادات من العقود طويلة الأجل با�ستخدام طريقة ن�سبة العمل املنجز عندما تكون هناك امكانية الو�سول الى تقديرات للنتائج ميكن العتماد عليها،  وذلك 
بال�سارة الى املرحلة املنجزة من اعمال العقد . وتقا�س مرحلة الجناز باحت�ساب ن�سبة التكاليف املتكبدة حتى تاريخه الى التكاليف الكلية املقدرة للعقد. يتم خ�سم فواتري العمل 

املنجز و الدفعات املقدمة من العمالء من مبلغ العقد املنجز و يتم اظهار الدفعات بالزيادة عن العقد كالتزام.

تتحقق �لير�د�ت من �لعقود ق�سرية  �لأجل عند ��سد�ر �لفو�تري مبوجب �سروط �لعقد . تتحقق �لير�د�ت من بيع �لب�سائع عند ت�سليمها للعملء.

متثل اليرادات و التي مل ي�سدر بها فواتري و امل�سمولة �سمن املوجودات املتداولة التكاليف املتكبدة م�سافا اليها الرباح املحققة )ناق�سا اخل�سائر املعرتف بها( التي تزيد عن 
فواتري الجناز كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم ا�سدار الفواتري اخلا�سة مببالغ هذه اليرادات يف الفرتة الالحقة .

مصاريف 

تتمثل م�ساريف البيع و التوزيع ب�سكل رئي�سي بالتكاليف املتكبدة لتوزيع و بيع منتجات ال�سركة. و يتم ت�سنيف امل�ساريف الأخرى كم�ساريف عمومية و ادارية

تت�سمن امل�ساريف العمومية و الدارية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي ل تتعلق ب�سكل مبا�سر بتكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها . ويتم توزيع 
امل�ساريف ، اذا دعت احلاجة لذلك، بني م�ساريف عمومية و ادارية وتكلفة املبيعات علي ا�سا�س ثابت .

ذمم مدينة

ت�سجل الذمم املدينة بالقيمة الجمالية للمبالغ القائمة بعد خ�سم الديون امل�سكوك يف حت�سيلها . يتم تكوين خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها عند وجود �سك جوهري 
على عدم متكن �ل�سركة من حت�سيل جميع �ملبالغ �مل�ستحقة مبوجب �ل�سروط �لأ�سلية للذمم �ملدينة.

المخزون

يظهر املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل . حتدد التكلفة على ا�سا�س طريقة املتو�سط املرجح. تت�سمن تكلفة الب�ساعة اجلاهزة و الب�ساعة حتت 
�لت�سنيع تكلفة �ملو�د و �لعمالة و ح�سة منا�سبة من �لتكاليف �ملبا�سرة. �ن �سايف �لقيمة �لقابلة للتحقق هو �سعر �لبيع �لتقديري يف �لن�ساط �لأعتيادي للعمل بعد خ�سم تكاليف 

الكمال و م�سروفات البيع . يتم قيد خم�س�س للب�ساعة بطيئة احلركة و التالفة.

استثمارات

ل يتم ت�سجيل ال�ستثمارات يف ال�سركات اململوكة ب�سكل كامل من قبل ال�سركة القاب�سة حيث يتم توحيدها يف النهاية على م�ستوى ال�سركة القاب�سة.

ممتلكات ومعدات 

تظهر املمتلكات واملعدات امل�ستخدمة يف النتاج او لتوريد ال�سلع او تقدمي اخلدمات او لالأغرا�س الدارية بالتكلفة بعد تنزيل ال�ستهالكات املرتاكمة . تعترب م�ساريف ال�سالح 
و ال�سيانة م�ساريفا ايرادية، اما م�ساريف التح�سينات فتعترب م�ساريفا راأ�سمالية. يجرى احت�ساب ال�ستهالك على ا�سا�س احلياة العملية املقدرة للممتلكات و املعدات و ذلك 
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. يتم اطفاء التح�سينات على املاأجور على اأ�سا�س حياتها العملية او املتبقي من فرتة اليجار ايهما اق�سر . ان العمار املقدرة للبنود الرئي�سية 

للممتلكات و املعدات هي كما يلي :

ال�سنوات

3 – 33مباين 

3 – 20اآلت  و معدات

4 – 5�سيارات

4 – 5  اأثاث وتركيبات و معدات مكتبية 

يتم الغاء العرتاف باملمتلكات و املعدات عند ال�ستبعاد او عدم وجود عوائد اقت�سادية م�ستقبلية متوقعة من ال�ستخدام امل�ستمر لتلك املوجودات. و يحت�سب الربح او اخل�سارة 
الناجتة من ال�ستبعاد او ال�ستغناء عن ا�سل من ال�سول على ا�سا�س الفرق بني �سايف العائد من ال�ستغناء و القيمة الدفرتية لالأ�سل و يتم قيده �سمن قائمة الدخل.
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موجودات غير ملموسة

ت�سمل املوجودات غري امللمو�سة ب�سكل رئي�سي يف تكاليف ما قبل الت�سغيل املتعلقة مبرافق النتاج اجلديدة و تكلفة تطبيق نظام احلا�سب الآيل املتعلقة بقر�س مت احل�سول عليه 
من موؤ�س�سات مالية . يتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س طريقة الق�سط الثابت على فرتة ترتاوح من �سنة الى 5  �سنوات.

االنخفاض فى قيمة الموجودات 

تقوم ال�سركة فى تاريخ كل قائمة مركز مايل مبراجعة القيمة الدفرتية ملوجوداتها امللمو�سة وغري امللمو�سة للتاأكد من عدم وجود موؤ�سر يدل على انخفا�س فى قيمة تلك الأ�سول، 
وفى حالة وجود هذا املوؤ�سر ، يتم حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لتلك ال�سول للتو�سل الى قيمة النخفا�س فى ال�سول ) اإن وجدت ( وفى حالة عدم قدرة ال�سركة على 
تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لكامل الوحدة النتاجية التي يعود اليها ذلك ال�سل ، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لكامل الوحدة النتاجية التي يعود اليها 

ذلك ال�سل .

ويتم تخفي�س القيمة الدفرتية لال�سل )او الوحدة النتاجية ( لت�ساوي قيمتة القابلة لال�سرتداد فى حالة اأن ال�سل )او الوحدة النتاجية ( اقل من قيمته الدفرتية ، ان اخل�سارة 
الناجتة عن النخفا�س فى قيمة ال�سل  يتم قيدها كم�سروف فور حدوثها .

عند عك�ص قيمة �لنخفا�ص فى �لفرتة �للحقة ، يتم تعديل �لقيمة �لدفرتية للأ�سل )�أو �لوحدة �لنتاجية ( بزيادتها �لى �لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د �ملعدلة ب�سرط �ل تتعدى هذه 
الزيادة القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم تخفي�س قيمة ال�سل )او الوحدة النتاجية ( فى ال�سنوات ال�سابقة . يتم اثبات قيمة عك�س اخل�سارة الناجتة عن النخفا�س فى القيمة 

كاإيراد عند حدوثه.

تكاليف االقتراض

يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س املتعلقة ب�سفة مبا�سرة بان�ساء ال�سل حتى املرحلة التي يتم عندها اكتمال كافة الن�سطة ال�سرورية لي�سبح ال�سل موؤهل لال�ستخدام ح�سب 
الغر�س منه. بالن�سبة ليرادات ال�ستثمارات املحققة من ا�ستثمار مبالغ مقرت�سة حمددة بانتظار �سرفها على امل�ساريع قيد الن�ساء فانها تخ�سم من تكاليف القرتا�س املحولة 

للر�سملة . حتمل كافة م�ساريف القرتا�س الخرى على قائمة الدخل .

تعويض نهاية الخدمة

ي�ستدرك لتعوي�س نهاية اخلدمة فى القوائم املالية على ا�سا�س الفرتة التي ام�ساها املوظف فى اخلدمة وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي .

ذمم دائنة ومستحقات  

يتم اثبات اللتزامات للمبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل مقابل ب�سائع عندما تنتقل املخاطر و املكافاأت املتعلقة بهذه الب�سائع الى ال�سركة اأو عند احل�سول على اخلدمات 
�سواء كانت مفوترة اأو غري مفوترة.

مخصص التزامات 

يجرى عمل خم�س�س فى قائمة املركز املايل عندما يكون على ال�سركة التزام قانوين او ا�ستنتاجي ، بناء على احداث �سابقة ويكون من املحتمل ان يرتتب على ذلك ا�ستخدام 
م�سادر ذات مزايا اقت�سادية لل�سركة ل�سداد اللتزام، ومن املمكن تقدير اللتزام ب�سكل ميكن العتماد عليه.

الزكاة 

يتم تقدمي زكاة ال�سركة مل�سلحة الزكاة والدخل على ا�سا�س القوائم املالية املوحدة من قبل ال�سركة القاب�سة ، )�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي(. و عليه ، فاإن خم�س�س 
الزكاة و اف�ساحات الي�ساحات ذات العالقة م�سمولة يف القوائم املالية املوحدة  لل�سركة القاب�سة.
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

تحويل العمالت االجنبية

حتول املعامالت التي تتم بعمالت اجنبية الى الريال ال�سعودي ح�سب ا�سعار التحويل ال�سائدة عند اجراء املعاملة، وحتول املوجودات واملطلوبات النقدية القائمة بعمالت اجنبية 
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�سعودي ح�سب ا�سعار ال�سرف ال�سائدة بذلك التاريخ ، ان الرباح واخل�سائر الناجتة عن ت�سديد وحتويل العمالت الجنبية م�سمولة 

فى قائمة الدخل .

عقود االيجار 

يتم ت�سنيف عقود اليجار كعقود ايجار راأ�سمالية اذا ترتب على عقد اليجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بال�سل مو�سوع العقد الى امل�ستاأجر. يتم ت�سنيف 
عقود اليجار الخرى كعقود ايجار ت�سغيلية. ان ال�سول اململوكة مبوجب عقود اليجار الراأ�سمالية يتم اثباتها كاأ�سل يف ال�سركة وفقا للقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات اليجار 

اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف تاريخ ن�ساأة اليجار ايهما اقل .

ان تكاليف التمويل و التي متثل الفرق بن جمموع التزامات عقود اليجار و القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات اليجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف تاريخ ن�ساأة اليجار 
ايهما اأقل يتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة اليجار للو�سول الى معدل حتميلي ثابت للر�سيد املتبقي لاللتزامات لكل فرتة حما�سبية.

يتم حتميل اليجارات امل�ستحقة مبوجب عقود اليجار الت�سغيلية على قائمة الدخل خالل فرتة عقد اليجار الت�سغيلي وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.

نقد و ما فى حكمه- 3
يت�سمن النقد وما فى حكمه ، نقد واأر�سدة لدى البنوك وودائع ق�سرية الجل وا�ستثمارات ذات �سيولة عالية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل . كما فى 31 دي�سمرب 2015 و 

2014، ت�سمن نقد وما فى حكمه بالكامل فى نقد وار�سدة لدى البنوك.

ذمم مدينة - 4

20162015

)بالرياالت ال�سعودية (

117.047.601112.138.634ذمم مدينة  - جتارية

82.869.89170.241.606حجوزات مدينة

155.338.28333.964.258ايرادات حمققة بالزيادة عن الفواتري ال�سادرة

9.671.5729.102.434مطلوب من جهات ذات عالقة )اي�ساح 15(

364.927.347225.446.932

تت�سمن الذمم املدينة مبلغ 17.1 مليون ريال �سعودي )13.9 مليون ريال �سعودي عام 2015 ( قائمة منذ اأكرث من 270 يوم . تعتقد الدارة ان هناك امكانية ل�سرتداد هذه 
املبالغ و مت قيد خم�س�س مقابل هذه الذمم بهذه القوائم املالية.

ان احلجوزات املدينة �سوف يتم حت�سيلها على فرتة تزيد عن �سنة نظرا لطبيعة العقود. 

مخزون- 5

20162015

)بالرياالت ال�سعودية (

102.810.47676.159.671مواد خام

36.028.83516.621.164ب�ساعة حتت الت�سنيع

21.271.67110.595.555مواد ا�ستهالكية

160.110.982103.376.390
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

ممتلكات و معدات - 6

التكلفة
�سيارات اآالت و معداتارا�سي و مباين

اثاث و تركيبات 
ومعدات مكتبية

اعمال راأ�سمالية 
قيد التنفيذ

املجموع

)بالرياالت ال�سعودية (

1129.331.872128.366.82110.785.1636.568.2425.147.739280.199.837 ابريل 2015

425.65114.551.104206.100867.34719.102.13535.152.337ا�سافات 

-)14.428.680(--13.943.550485.130حتويالت

)1.789.428(--)1.789.428(--ا�ستبعادات

21.534.500---21.534.500-املحول من جهة ذات عالقة

31143.701.073164.937.5559.201.8357.435.5899.821.194335.097.246 مار�س 2016

ال�ستهالكات

100.399.623-132.865.14454.131.9458.300.2135.102.321 ابريل 2015

16.529.628-4.997.5689.987.366854.124690.570املحمل لل�سنة 

)1.679.496(--)1.679.496(--ا�ستبعادات

2.732.031---2.732.031-حمول من جهة ذات عالقة

117.981.786-3137.862.71266.851.3427.474.8415.792.891 مار�س 2016

�سايف القيمة الدفرتية

31105.838.36198.086.2131.726.9941.642.6989.821.194217.115.460 مار�س 2016

3196.466.72874.234.8762.484.9501.465.9215.147.739179.800.214 مار�س 2015

ان املباين مقامة على ار�س م�ستاأجرة من الهيئة امللكية للجبيل و ينبع بايجار رمزي ملدة ع�سر �سنوات هجرية تنتهي يف �سعبان 1442 )مار�س 2021(، مع امكانية جتديد العقد.

اعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ ب�سكل رئي�سي كما يف 31 مار�س 2015، تت�سمن تكاليف متكبدة لال�ستحواذ على اآلت و اعمال ان�سائية لتح�سني نطاق املرافق النتاجية يف مدينة 
اجلبيل.

تت�سمن املمتلكات و املعدات كما يف 31 مار�س 2016، ا�سول م�سرتاة مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية بلغت تكلفتها 18.4 مليون ريال �سعودي )14.2 مليون ريال �سعودي عام 
2015( و ا�ستهالكها املرتاكم يبلغ 8.3 مليون ريال �سعودي )7.7 مليون ريال �سعودي عام 2015 ( على التوايل -)اي�ساح 10(.
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

موجودات غير ملموسة- 7
برنامج حا�سب

اآيل هند�سي

)بالرياالت ال�سعودية(

التكلفة

19.040.782 ابريل  2015

1.679.081ا�سافات

3110.719.863 مار�س 2016

اطفاءات

18.435.970 ابريل 2015

1.093.033املحمل لل�سنة

319.529.003 مار�س 2016

�سايف القيمة الدفرتية

311.190.860 مار�س 2016

31604.812 مار�س 2015

اوراق دفع وقرض قصير االجل- 8
لدى ال�سركة ت�سهيالت بنكية من بنوك حملية على �سكل �سحب على املك�سوف و قرو�س لجل و اعتمادات م�ستندية و �سندات لأمر. متثل اوراق الدفع التزامات مقابل م�سرتيات 
من خالل اعتمادات م�ستندية. ان هذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لأمر موقع و بالتنازل عن متح�سالت عقود مقابل ت�سهيالت متويل م�سروع. 

تخ�سع هذه الت�سهيالت للفائدة ح�سب املعدلت التجارية. 

قروض ألجل- 9

20162015

)بالرياالت ال�سعودية (

19.594.32838.070.512قرو�س لأجل

12.476.18418.476.184ينزل : اجلزء املتداول

7.118.14419.594.328

خالل عام 2015، ح�سلت ال�سركة على قر�س لأجل من بنك  حملي لتمويل متطلبات م�سروع خالل العام  بقيمة 20 مليون ريال �سعودي . يتم �سداد هذا القر�س على 20 دفعة 
�سهرية مت�ساوية ابتداء من فرباير 2015 . يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند 

لأمر.

خالل العام 2013، ح�سلت ال�سركة على قر�س لأجل من بنك  حملي بقيمة 13.5 مليون ريال �سعودي . يتم �سداد هذا القر�س على 20 دفعة ربع �سنوية مت�ساوية ابتداء من مايو 
2013. يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لأمر.

خالل العام 2012، ح�سلت ال�سركة على قر�س لأجل من بنك  حملي بقيمة 20.5 مليون ريال �سعودي . يتم �سداد هذا القر�س على 20 دفعة ربع �سنوية مت�ساوية ابتداء من مار�س 
2013 . يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لأمر.
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

التزامات عقود ايجار رأسمالية - 10
ان احلد الدين لاللتزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية هي على النحو التايل:

20162015

)بالرياالت ال�سعودية (

1.342.14076.536خالل �سنة واحدة

2.850.85939.125اأكرث من �سنة واحدة

4.192.999115.661اجمايل احلد الدنى للدفعات

491.73014.199ينزل : تكاليف مالية

3.701.269101.462

1.177.94567.948ينزل : اجلزء املتداول

2.523.32433.514

20162015

)بالرياالت ال�سعودية(

74.23548.278تكاليف مالية من عقود  ايجار راأ�سمالية مت قيدها كم�ساريف خالل ال�سنة

قامت ال�سركة با�ستئجار �سيارات ورافعات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية . يبلغ معدل فرتة اليجار 4 �سنوات و التي �سوف حتول ملكيتها الى ال�سركة يف نهاية العقد. ان جميع 
اليجارات هي على ا�سا�س دفعات ثابتة .

ان التزامات ال�سركة مبوجب عقود اليجار الراأ�سمالية م�سمونة باأحقية املوؤجر بالأ�سل امل�ستاأجر.

ذمم دائنة و مطلوبات اخرى - 11

20162015

)بالرياالت ال�سعودية (

146.742.35443.409.620ذمم دائنة وتكاليف عقود م�ستحقة 

24.754.90511.483.552دفعات مقدمة من عمالء

55.519.66043.362.642مطلوب الى جهات ذات عالقة  )اي�ساح 15(

4.228.6633.422.649منافع موظفني م�ستحقة

2.318.1501.356.033خم�س�س جمارك

9.135.4128.971.636اخرى

242.699.144112.006.132

تعويض نهاية الخدمة- 12

2016 2015

)بالرياالت ال�سعودية (

110.830.0479.312.403 ابريل

4.214.7572.576.950خم�س�س لل�سنة

)1.059.306()2.017.278(خم�س�س م�ستخدم

3113.027.52610.830.047 مار�س 
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

احتياطي نظامي- 13
مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ، قامت ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل ن�سبة 10٪ من �سايف الربح الى الحتياطى حتى يبلغ هذا 

الحتياطى 50٪ من راأ�س املال . ان هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح. 

مساهمة من الشركاء- 14
متثل امل�ساهمة املقدمة من ال�سركاء �سايف املوجودات املحولة الى ال�سركة عند تاأ�سي�سها بالإ�سافة الى م�ساهمات اخرى مقدمة من ال�سركاء لدعم عمليات ال�سركة . 

معامالت مع جهات ذات عالقة - 15
خالل ال�سنة ، اجرت ال�سركة معامالت مع جهات ذات العالقة التالية :

العلقةاال�سم

�سركات �سقيقة / �سريك�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي و �سركاتها التابعة

�سركات �سقيقة�سركة عرب اخلليج القاب�سة و �سركاتها التابعة

ان املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة ومبالغها هي كما يلي :

20162015

)بالرياالت ال�سعودية (

)9.900()1.485.585(ايرادات

43.427.00157.346.277م�سرتيات

-9.641.758خدمات م�ستلمة

1.620.000-اتعاب ادارة

12.873)18.802.469(ممتلكات و معد�ت حمولة )من( �لى جهة ذ�ت علقة

ان املطلوب من / الى جهات ذات عالقة مت�سمن يف الي�ساحني 4 و 11 على التوايل.

مصاريف بيع و تسويق - 16

20162015

)بالرياالت ال�سعودية(

3.452.0942.198.393رواتب و تكاليف متعلقة بها 

1.620.4771.597.120م�ساريف ترويج اعمال

5.072.5713.795.513
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شركة الخليج لألعمال الحديدية
)شركة ذات مسؤولية محدودة(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية كما فى 31 مارس 2016

مصاريف عمومية و ادارية - 17

20162015

)بالرياالت ال�سعودية(

12.765.23011.297.918رواتب و تكاليف متعلقة بها 

1.620.000-اتعاب الدارة )اي�ساح 15(

2.129.7542.886.350ا�ستهالكات واطفاءات

1.184.585939.636م�ساريف �سكن

1.846.1622.451.779م�ساريف توظيف

331.625632.239هاتف و فاك�س و بريد

2.804.0812.258.170تدريب

1.078.6852.361.023تاأمني

11.010.7935.550.716اخرى

33.150.91529.997.831

ترتيبات عقود ايجار تشغيلية - 18

20162015

)بالرياالت ال�سعودية(

1.627.5401.718.171دفعات مبوجب عقود  ايجار ت�سغيلية مت قيدها كم�ساريف خالل ال�سنة

تتمثل دفعات عقود الإيجار الت�سغيلية بالإيجارات امل�ستحقة على ال�سركة عن ار�س يف اجلبيل و �سيارات و بع�س املكاتب، اإن مدة الإيجار املتفق عليه من �سنة الى ع�سر �سنوات و 
اليجارات ثابتة مبعدل �سنة واحدة الى ع�سر �سنوات.

ارتباطات و التزامات- 19
كما يف 31 مار�س كان لدى ال�سركة الرتباطات و اللتزامات التالية :  

20162015

)بالرياالت ال�سعودية(

186.092.817145.830.960اعتمادات م�ستندية

149.605.701121.887.807خطابات �سمان  

القيمة العادلة- 20
ان القيمة العادلة ملوجودات و مطلوبات ال�سركة املالية تقارب قيمتها الدفرتية.
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

قائمة المركز المالي
كما في 31 مارس 2015

اي�ساح
20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

املوجـودات

موجودات متداولة

3679.312751.595نقد وما يف حكمه

4225.446.932246.040.893ذمم مدينة

5103.376.390122.487.763خمزون

17.777.68524.991.522دفعات مقدمة وذمم مدينة اخرى

347.280.319394.271.773جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

6179.800.214170.287.131ممتلكات ومعد�ت

7604.8121.984.873موجودات غري ملمو�سة

180.405.026172.272.004جمموع املوجودات غري املتداولة

527.685.345566.543.777جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق ال�سركاء

مطلوبات متداولة

8138.249.168208.455.116اوراق دفع

918.476.18412.726.185قرو�س لجل – اجلزء املتداول

1067.948328.387التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية – اجلزء املتداول

11112.006.132117.552.077ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

42.869.8522.509.153فواتري �سادرة بالزيادة عن اليرادات املحققة

311.669.284341.570.918جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

919.594.32833.612.178قرو�س لجل 

1033.51451.859التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية 

1210.830.0479.312.403تعوي�س نهاية اخلدمة

30.457.88942.976.440جمموع املطلوبات غري املتداولة

حقوق ال�سركاء

150.000.00028.000.000راأ�س املال

1313.555.81911.814.880احتياطي نظامي

35.847.634-1و14م�ساهمة من ال�سركاء

122.002.353106.333.905ارباح م�ستبقاه

185.558.172181.996.419جمموع حقوق ال�سركاء

527.685.345566.543.777جمموع املطلوبات وحقوق ال�سركاء

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 

اي�ساح
20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

15389.714.059414.035.623اإيرادات 

)340.846.283()326.519.070(15تكلفة اليرادات 

63.194.98973.189.340اجمايل الربح

)3.474.497()3.795.513(16م�ساريف بيع وت�سويق 

)550.000()3.900.000(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

)28.888.698()29.997.831(17م�ساريف ادارية وعمومية

25.501.64540.276.145الربح من العمليات

)10.590.165()8.175.949(8 و9 و10م�ساريف مالية

83.691352.917ايرادات اخرى

17.409.38730.038.897�سايف الربح

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

 30.038.897 17.409.387�سايف الربح

تعديالت عن :

 15.450.434 14.995.668ا�ستهالكات واطفاءات

 550.000 3.900.000خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)90.000()17.904(ربح من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت

 46.252    -�سطب ممتلكات ومعد�ت

 10.590.165 8.175.949م�ساريف مالية

 2.847.931 2.576.950تعوي�س نهاية اخلدمة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :

)6.187.457( 10.073.037ذمم مدينة ودفعات مقدمة وذمم مدينة اخرى

 5.449.449 19.111.373خمزون

)32.000.584()5.545.945(ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

 2.509.153 40.360.699فواتري �ساردة بالزيادة عن اليرادات املحققة

 29.204.240 111.039.214النقد من العمليات

)10.333.576()8.127.671(م�ساريف مالية مدفوعة

)914.189()1.059.306(تعوي�س نهاية اخلدمة مدفوع

 17.956.475 101.852.237�سايف النقد من عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار

)11.721.886()23.099.794(��سافات �لى ممتلكات ومعد�ت

 90.000 37.000�ملتح�سل من ��ستبعاد ممتلكات ومعد�ت

)294.109()60.865(ا�سافات الى موجودات غري ملمو�سة

)11.925.995()23.123.659(�سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

12.390.638)70.205.948(اوراق دفع

)17.284.518()8.267.851(قرو�س لجل ،  ال�سايف

)937.161()327.062(التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية

)5.831.041()78.800.861(�سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات التمويل

199.439)72.283(�سايف التغري يف نقد وما يف حكمه

751.595552.156نقد وما يف حكمه ،  1 اأبريل

679.312751.595نقد وما يف حكمه ، 31 مار�س

معاملت غري نقدية :

-12.873ممتلكات ومعد�ت حمولة �لى جهة ذ�ت علقة 

-)13.847.634(�سايف احلركة يف امل�ساهمة من ال�سركاء

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

قائمة حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 

املجموعارباح م�ستبقاهم�ساهمة من ال�سركاءاحتياطي�نظاميراأ�س املال

) بالريـاالت ال�سعودية (

128.000.0008.810.99035.847.63479.298.898151.957.522 ابريل 2013

30.038.89730.038.897---�سايف الربح لل�سنة

-)3.003.890(-3.003.890-املحول الى الحتياطي النظامي

3128.000.00011.814.88035.847.634106.333.905181.996.419 مار�س 2014

17.409.38717.409.387---�سايف الربح لل�سنة

--)22.000.000(-22.000.000زيادة يف راأ�س املال )اإي�ساح 1(

-)1.740.939(-1.740.939-املحول الى الحتياطي النظامي

)13.847.634(-)13.847.634(--�سايف احلركة خالل العام

122.002.353185.558.172-3150.000.00013.555.819 مار�س 2015

ت�سكل الي�ساحات املرفقة جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 

التنظيم والعمليات- 21
�ســــــركة اخلليــــــج لالعمال احلديدية )»ال�سركة«( هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة ،  �سجلت بتاريخ 16 جمادى الول 1429 )21 مايو 2008( يف ال�سجل التجاري 

حتت رقم 2051037320. 

خالل العام ، قرر ال�سركاء زيادة راأ�س مال ال�سركة الى 50 مليون ريـال �سعودي عرب حتويل 22 مليون ريـال �سعودي من م�ساهمة مقدمة من ال�سركاء . 

خالل العام ، مت تغيري هيكل ملكية ال�سركة عرب زيادة ح�سة �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي )»ال�سركة القاب�سة«( – �سابقا �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ك�سريك 
جديد وان�سحاب �سريك اآخر . 

ان ال�سركاء يف ال�سركة وح�س�س ملكيتهم هم كما يلي :

20152014

ن�سبة امللكية
املبلغ

)باالف الرياالت ال�سعودية(
ن�سبة امللكية

املبلغ
)باالف الرياالت ال�سعودية(

�سركة عرب اخلليج 

102.800٪9949.500٪لال�ستثمار ال�سناعي

--1500٪�سركة اخلليج للحديد

9025.200٪--�سركة عرب اخلليج القاب�سة

٪10050.000٪10028.000

اكتملت الإجراءات القانونية املتعلقة بزيادة راأ�س املال خالل العام .

خالل العام، تنازلت �سركة عرب اخلليج للحديد عن ح�س�سها يف ال�سركة الى �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي .

كما يف 31 مار�س 2015، لدى ال�سركة الفروع التالية: 

التاريخرقم ال�سجل التجارياملوقعالفروع

11864682010/8/18ابوظبي المارات�سركة اخلليج لالأعمال احلديدية املحدودة

20550197831434/7/22اجلبيلمعهد اخلليج للتدريب ال�سناعي

20550033001414/5/8اجلبيلم�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية 

ان نتائج عمليات وموجودات ومطلوبات هذه الفروع م�سمولة يف القوائم املالية املرفقة . 

يتمثل �لن�ساط �لرئي�سي لل�سركة وفروعها يف �نتاج �ل�سفائح �حلديدية و�عمال �حلديد ، �عمال �ملقاولت �لعامة و�ل�سناعية و�مليكانيكية و�لكهربائية ، ت�سميم و��ستري�د وتركيب 
و�سيانة حفارات النفط واحلفارات ال�سناعية .

تتمثل الن�سطة الرئي�سية ل�سركة معهد اخلليج للتدريب ال�سناعي يف اقامة وت�سغيل وادارة مراكز التدريب والتطوير والتاأهيل .

يقع املقر الرئي�سي لعمل ال�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية ،  اململكة العربية ال�سعودية .
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 22
مت اعداد القوائـم املالية وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. ان ال�سيا�سات املحا�سبية 

الهامة املتبعة من قبل ال�سركة هي على النحو التي :

العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية وفقا لعرف التكلفة التاريخية .

تحقيق االيرادات

تتحقق الإيرادات من العقود طويلة الأجل با�ستخدام طريقة ن�سبة العمل املنجز عندما تكون هناك اإمكانية للو�سول اإلى تقديرات للنتائج ميكن العتماد عليها ، وذلك بالإ�سارة 
اإلى املرحلة املنجزة من اأعمال العقد .

وتقا�س مرحلة الجناز باحت�ساب ن�سبة التكاليف التى متت حتى تاريخه الى اجمالى التكاليف املقدرة لجناز العقد . يتم خ�سم فواتري العمل املنجز والدفعات املقدمة من 
العمالء من مبلغ العقد املنجز ويتم اظهار الدفعات بالزيادة عن العقد كالتزام .

تتحقق �لير�د�ت من عقود ق�سرية �لجل عند ��سد�ر �لفو�تري مبوجب �سروط �لعقد . تتحقق �لير�د�ت من بيع �لب�سائع عند ت�سليمها للعملء .

متثل اليرادات التي مل ي�سدر بها فواتري وامل�سمولة �سمن املوجودات املتداولة التكاليف املتكبدة اإ�سافة الى الرباح املحققة )ناق�سا اخل�سائر املعرتف بها( التي تزيد عن فواتري 
الجناز كما يف تاريخ قائمة املركز املايل . يتم ا�سدار فواتري مببالغ هذه اليرادات يف الفرتة الالحقة .

مصاريف

تتمثل م�ساريف البيع والتوزيع ب�سكل رئي�سي بالتكاليف املتكبدة لت�سويق وبيع منتجات ال�سركة ،  ت�سنف باقي امل�ساريف كم�ساريف ادارية وعمومية .  

. ويتم توزيع  املتعارف عليها  للمعايري املحا�سبية  املبيعات وفقا  بتكلفة  تتعلق ب�سكل مبا�سر  املبا�سرة والتي ل  املبا�سرة وغري  تت�سمن امل�ساريف الدارية والعمومية امل�ساريف 
امل�ساريف ، اذا دعــــت احلاجة لذلك، بني م�ساريف ادارية وعمومية وتكلفة مبيعات على ا�س�س ثابتة .

مخزون

يظهر املخزون ب�سعر التكلفة او �سايف القيمة القابلة للتحقيق ايهما اقل . حتدد التكلفة على ا�سا�س طريقة املتو�سط املرجح . تت�سمن تكلفة الب�ساعة اجلاهزة والب�ساعة حتت 
الت�سنيع تكلفة املواد والعمالة وح�سة منا�سبة من التكاليف املبا�سرة .

استثمارات

ل يتم ت�سجيل ال�ستثمارات يف ال�سركات واململوكة ب�سكل كامل ومن قبل ال�سركة القاب�سة حيث انه يتم توحيدها يف النهاية على م�ستوى ال�سركة القاب�سة .

ممتلكات ومعدات

وال�سيانة  تعترب م�ساريف ال�سالح    . بالتكلفة  والتي تظهر  التنفيذ  قيد  الراأ�سمالية  العمال  با�ستثناء  املرتاكمة  ال�ستهالكات  تنزيل  بعد  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
م�ساريفا ايرادية ، اما م�ساريف التح�سينات فتعترب م�ساريفا راأ�سمالية . ويجرى احت�ساب ال�ستهالك على ا�سا�س احلياة العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط 

الثابت. اإن الأعمار النتاجية املقدرة للمجموعات الرئي�سية للممتلكات واملعدات هي على النحو الآتـي :

ال�سنوات

3 – 33مباين

3 – 20اآلت ومعدات

4 – 5�سيارات

4 - 5اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 

موجودات غير ملموسة

تتمثل املوجودات غري امللمو�سة ب�سكل رئي�سي يف تكاليف ما قبـل الت�سغيل املتعلقة مبرافق النتاج اجلديدة وتكلفة تطبيق نظام احلا�سب الآيل متعلقة بقر�س مت احل�سول عليه من 
موؤ�س�سات مالية .  يتم اطفـــاء املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س طريقة الق�سط الثابت على فرتة ترتاوح من �سنة الى خم�س �سنوات .

االنخفاض في قيمة األصول 

تقوم ال�سركة بتاريخ كل قائمة مركز مايل مبراجعة القيمة الدفرتية ملوجوداتها غري املتداولة للتاأكد من عدم وجـود موؤ�سر يدل على انخفا�س يف قيمة تلك ال�سول ، ويف حالة 
وجود هذا املوؤ�سر ، يتم حتديد القيمة املقدرة لال�سرتداد لتلك ال�سول للتو�سل الى قيمة النخفا�س يف ال�سول )ان وجدت( ، ويف حالة عدم قدرة ال�سركة على تقدير القيمة 

القابلة لال�سرتداد لقيم احدى ال�سول ، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لكامل الوحدة النتاجية التي يعود اليها ذلك ال�سل .

يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لال�سل )او الوحدة النتاجية( لت�ساوي قيمته املقدرة لال�سرتداد يف حالة ان ال�سل )او الوحدة النتاجية( اقل من قيمته الدفرتية . يتم ت�سجيل 
اخل�سارة الناجتة عن التخفي�س يف قيمة ال�سل كم�سروف فـور حدوثه .

عند عك�ص قيمة �لنخفا�ص يف �ل�سل يف �لفرتة �للحقة ، يتم تعديل �لقيمة �لدفرتية لل�سل )�و �لوحدة �لنتاجية( بزيادتها �لى �لقيمة �ملقدرة لل�سرتد�د �ملعدلة ب�سرط 
األ تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفرتية لال�سل فيما لو مل يتم تخفي�س قيمة ال�سل )او الوحدة النتاجية( يف ال�سنوات ال�سابقة . يتم اثبات قيمة العك�س يف خ�سارة التخفي�س 

كايراد عند حدوثه .

تعويض نهاية الخدمة

ي�ستدرك يف القوائم املالية لتعوي�س نهاية اخلدمة الذي ي�ستحق وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي على ا�سا�س الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف خدمة ال�سركة .

مخصص التزامات

يتم قيد خم�س�س يف قائمة املركز املايل عندما يكون على ال�سركة التزام قانوين او ا�ستنتاجي ،  بناء على حدث ما�سي ويكون من املحتمل ان يرتتب على ذلك ا�ستخدام موارد 
اقت�سادية لل�سركة ل�سداد اللتزام ،  ومن املمكن تقدير اللتزام ب�سكل موثوق .

الزكاة 

الزكاة  فاإن خم�س�س  وبالتايل   . ال�سناعي  �سركة عرب اخلليج لال�ستثمار   ، القاب�سة  ال�سركة  قبل  ا�سا�س موحد من  والدخل على  الزكاة  لل�سركة مل�سلحة  الزكاة  تقدمي  يتم 
واف�ساحات الي�ساحات ذات العالقة م�سمولة يف القوائم املالية املوحدة لل�سركة القاب�سة .

تحويل عمالت أجنبية

حتـــــــول املعامالت التى تتم بعمالت اجنبية الى الريـال ال�سعودي با�سعار التحويل ال�سائدة عند اجراء املعاملة . وحتول املوجودات واملطلوبات النقدية القائمة بعمالت اجنبية 
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الى الريـال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ . ان الرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات او حتويل العمالت الجنبية م�سمولة يف 

قائمة الدخل .

عقود االيجار

يتم ت�سنيف عقود اليجار كعقود ايجار راأ�سمالية اذا ترتب على عقد اليجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقـة بال�سل مو�سوع العقد الى امل�ستاأجر . ويتم ت�سنيف 
عقود اليجار الخرى كعقود ايجار ت�سغيلية .

ان ال�سول اململوكة مبوجب عقود اليجار الراأ�سمايل يتم اثباتها كاأ�سل يف ال�سركة وفقا للقيمة احلالية للحد الدنى لدفعات اليجار او القيمة ال�سوقية العادلة لال�سل يف تاريخ 
ن�ساأة اليجار ايهما اقل .

ان تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود اليجار والقيمة احلالية للحد الدنى لدفعات اليجار او القيمة ال�سوقية العادلة لال�سل يف تاريخ ن�ساأة اليجار 
ايهما اقل يتم حتميلها على قائمة الدخل خـالل فرتة اليجار للو�سول الى معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لاللتزامات لكل فرتة حما�سبية .

يتم حتميل اليجارات امل�ستحقة مبوجب عقود اليجار الت�سغيلي على الدخل خالل فرتة عقد اليجار الت�سغيلي وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت .
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
) شركة ذات مسؤولية محدودة (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 مارس 2015

نقد وما في حكمه- 23
يت�سمن النقد وما يف حكمه نقد وار�سدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب وا�ستثمارات ذات �سيولة عالية ت�ستحق خالل فرتة ثالثة ا�سهر او اقل .  كما يف 31 مار�س 2015 و 2014 

يتمثل النقد وما يف حكمه بالكامل يف نقد وار�سدة لدى بنوك .

ذمم مدينة- 24

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

112.138.634112.643.615ذمم مدينة – جتارية

70.241.60671.395.874حجوزات مدينة

33.964.25824.802.769ايرادات حمققة بالزيادة عن الفواتري ال�سادرة

6.031.956-مطالبات مدينة

9.102.43431.166.679مطلوب من جهات ذات عالقة

225.446.932246.040.893

خالل 2013، تكبدت ال�سركة تكاليف بقيمة 30 مليون ريـال �سعودي وذلك لقيامها باعمال ا�سافية يف م�سروع قام بتنفيذه فرع ال�سركة يف اأبو ظبي )اي�ساح 1( . نتجت هذه 
العمال ال�سافية عن تغيري يف نطاق عمل امل�سروع  واملوا�سفات ومل تكن هذه التكاليف م�سمولة �سمن عقد امل�سروع ال�سلي املربم مع �ساحب امل�سروع .  ت�سعى ادارة ال�سركة 
لتح�سيل تكاليف هذه العمال ال�سافية عرب اإ�ســــــدار مطالبــــــة مببلــــــــــــغ 36.8 مليون ريـال �سعودي ��ستناد� �لى �سروط خا�سة بذلك م�سمولة يف �لعقد �ملوقع مع �ساحب 

امل�سروع. 

رغم ان ادارة امل�سروع على ثقة باأن النتيجة بخ�سو�س هذه املطالبة �ستكون ل�ساحلها ، فقد قررت ادارة ال�سركة عدم ا�سدار مطالبة بانتظار موافقة العميل على هذه العمال 
ال�سافية . 

تت�سمـــن الذمم املدينة واحلجوزات مبالغ 13.9 مليون ريـال �سعودي ) 19.5 مليون ريـال �سعودي عام 2014( و 41.5 مليون ريـال �سعودي ) 17.9 ريـال �سعودي عام 2014( ،  
على التوايل ، قائمة منذ اكرث من �سنة . تعتقد الدارة ان هناك امكانية ل�سرتداد هذه املبالغ ولذلك مل يتم عمل خم�س�س مقابل هذه الذمم يف هذه القوائم املالية .

مخزون- 25

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

79.435.632 76.159.671مواد خام

35.989.037 16.621.164ب�ساعة حتت الت�سنيع

7.063.094 10.595.555مواد ا�ستهالكية واخرى

103.376.390 122.487.763
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ممتلكات ومعدات- 26

ار�س ومباين
اآالت

ومعدات
�سيارات

اثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

اعمال راأ�سمالية
قيد التنفيذ

املجموع

) بالريـاالت ال�سعودية (

التكلفة

1123.697.483114.514.9289.963.7685.809.4893.365.898257.351.566 ابريل 2014

150.00012.637.7821.060.045758.7538.493.21423.099.794اإ�سافات

)238.650(--)238.650(--ا�ستبعادات

-)6.698.500(--5.484.3891.214.111حتويالت 

)12.873()12.873(----حمول الى جهة ذات عالقة

31129.331.872128.366.82110.785.1636.568.2425.147.739280.199.837 مار�س 2015

ال�ستهالكات

87.064.435-127.808.88947.416.8197.415.0604.423.667 ابريل 2014 

13.554.742-5.056.2556.715.1261.104.707678.654املحمل لل�سنة

)219.554(--)219.554(--ا�ستبعادات

100.399.623-3132.865.14454.131.9458.300.2135.102.321 مار�س 2015

�سايف القيمة الدفرتية 

3196.466.72874.234.8762.484.9501.465.9215.147.739179.800.214 مار�س 2015

3195.888.59467.098.1092.548.7081.385.8223.365.898170.287.131 مار�س 2014

ان املباين مقامة على ار�س م�ستاأجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع بايجار رمزي ملدة ع�سر �سنوات هجرية تنتهي يف �سعبان 1442 ) مار�س 2021 ( ، مع امكانية جتديد العقد .
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شركة الخليج لالعمال الحديدية
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تت�سمن اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ ب�سكل رئي�سي كما يف 31 مار�س 2015 تكاليف متكبدة لال�ستحواذ على الآت واأعمال ان�سائية لتح�سني نطاق املرافق النتاجية يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية الثانية .

تت�سمن املمتلكات واملعدات كما يف 31 مار�س 2015 ، ا�سول م�سرتاه مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية بلغت تكلفتها 14.2 مليون ريـال �سعودي )13.8 مليون ريـال �سعودي عام 
2014( وا�ستهالكها املرتاكم يبلغ 7.7 مليون ريـال �سعودي )6.6 مليون ريـال �سعودي عام 2014( ) اي�ساح 10 ( .

7  - موجودات غير ملموسة- 27

التكلفة

برنامج حا�سب
اآيل هند�سي

تكلفة 
ما قبل الت�سغيل

املجموع

) بالريـاالت ال�سعودية (

18.979.9174.200.96113.180.878 اأبريل 2014

60.865-60.865اإ�سافات

319.040.7824.200.96113.241.743 مار�س 2015

اطفاءات

17.738.6333.457.37211.196.005 اأبريل 2014

697.337743.5891.440.926املحمل لل�سنة

318.435.9704.200.96112.636.931 مار�س 2015

�سايف القيمة الدفرتية

604.812-31604.812 مار�س 2015

311.241.284743.5891.984.873 مار�س 2014

اوراق دفع- 28
لدى ال�سركة ت�سهيالت بنكية من بنوك حملية على �سكل �سحب على املك�سوف وقرو�س لجل واعتمادات م�ستندية و�سندات لمر . متثل اوراق الدفع التزامات مقابل م�سرتيات من 
خالل اعتمادات م�ستندية . ان هـذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سمان �سخ�سي من ال�سركاء و�سند لمر موقع وبالتنازل عن متح�سالت عقود مقابل ت�سهيالت متويل م�سروع . تخ�سع 

هذه الت�سهيالت للفائدة مبعدل �سايبور م�سافا اليه هام�س .
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قروض الجل- 29

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

38.070.51246.338.363قرو�س لجل

18.476.18412.726.185ينزل : اجلزء املتداول

19.594.32833.612.178

خالل العام، ح�سلت ال�سركة على قر�س لأجل مببلغ 20 مليون ريـال �سعودي من بنك حملي لتمويل متطلبات م�سروع خالل العام. ي�سدد القر�س على 20 دفعة �سهرية مت�ساوية 
ابتداء من فرباير 2015. يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لمر.

يف عام 2013، ح�سلت ال�سركة على قر�س لجل بقيمة 25 مليون ريـال �سعودي من بنك حملي لتمويل �سراء عقارات ومعدات ا�سافية متت خالل ال�سنة. ي�سدد القر�س على 48 
دفعة �سهرية مت�ساوية تبداأ يف يونيو 2013. يتم احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند 

لمر. مت �سداد القر�س بالكامل خالل العام.

يف عام 2013، ح�سلت ال�سركة على قر�س لجل بقيمة 13.5 مليون ريـال �سعودي من بنك حملي. ي�سدد القر�س على 20 دفعة ربع �سنوية مت�ساوية تبداأ يف مايو 2013. يتم 
احت�ساب م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية .  مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لمر.

يف عام 2012، ح�سلت ال�سركة على قر�س بقيمة 20.5 مليون ريال �سعودي من بنك حملي. ي�سدد القر�س على 20 دفعة ربع �سنوية مت�ساوية تبداأ يف مار�س 2013. يتم احت�ساب 
م�ساريف مالية على هذا القر�س ح�سب املعدلت التجارية. مت �سمان القر�س ب�سمانات �سخ�سية من ال�سركاء و�سند لمر.

التزامات بموجب عقود ايجار رأسمالية- 30

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

76.536374.379خالل �سنة

39.12557.756ال�سنة الثانية

115.661432.135احلد الدنى لدفعات اليجار

14.19951.889ينزل : تكاليف مالية

101.462380.246

67.948328.387ينزل : اجلزء املتداول

33.51451.859

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

تكاليف مالية عن عقود ايجار راأ�سمالية مت قيدها 

48.278256.589   كم�سروف خالل ال�سنة

قامت ال�سركة با�ستئجار �سيارات مبــوجب عقود ايجار راأ�سمالية . ان معدل فرتة اليجار هي 4 �سنوات والتي �سوف حتول الى ال�سركة نهاية العقد . ان كافة اليجارات هي على 
ا�سا�س دفعات ثابتة .

ان التزامات ال�سركة مبوجب عقود اليجار الراأ�سمالية م�سمونة باأحقية املوؤجر بال�سل امل�ستاأجر .
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ذمم دائنة ومطلوبات اخرى- 31

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

43.409.62053.315.589ذمم دائنة – جتارية

11.483.55236.826.942دفعات مقدمة من عمالء

43.362.64212.017.243مطلوب الى جهات ذات عالقة 

3.422.6493.221.710منافع موظفني م�ستحقة

1.356.0331.336.333خم�س�س جمارك

8.971.63610.834.260اخرى

112.006.132117.552.077

تعويض نهاية الخدمة- 32

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

 7.378.661 19.312.403 اأبريل

 2.847.931 2.576.950خم�س�س خالل ال�سنة 

)914.189()1.059.306(مدفوع خالل ال�سنة

 9.312.403 3110.830.047 مار�س

احتياطي نظامي - 33
مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ، تقوم ال�سركة بتكويـن احتياطي نظامي بتحويل ن�سبة 10٪ من �سايف الربح ، حتى يبلغ الحتياطي 50٪ من راأ�س 

املال. ان هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح .

مساهمة مقدمة من الشركاء - 34
متثل امل�ساهمة املقدمة من ال�سركاء �سايف املوجودات املحولة لل�سركة عند التاأ�سي�س ودفعات نقدية اخرى مقدمة من ال�سركاء لدعم عمليات ال�سركة .
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معامالت مع جهات ذات عالقة- 35
خالل العام ، اجرت ال�سركة معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية :

العلقةاال�ســـم

�سريك / �سقيقة�سركة عرب اخلليج لال�ستثمار وال�سناعي وال�سركات التابعة لها

�سقيقة�سركة عرب اخلليج القاب�سة وال�سركات التابعة لها

فيما يلي املعامالت اجلوهرية واملبالغ التقريبية املتعلقة بها :

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

)5.973.440()9.900(ايرادات

 30.338.673 57.346.277م�سرتيات

 1.980.000 1.620.000اتعاب اإدارة

    - 12.873ممتلكات ومعد�ت حمولة �لى جهة ذ�ت علقة

مصاريف بيع وتسويق- 36

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

2.198.3931.984.234رواتب وتكاليف متعلقة بها

1.597.1201.425.043م�ساريف ترويج اعمال

65.220-اخرى

3.795.5133.474.497
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مصاريف ادارية وعمومية- 37

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

11.297.9188.363.603رواتب وتكاليف متعلقة بها

1.620.0001.980.000اتعاب ادارة )اي�ساح 15(

2.886.3502.651.673ا�ستهالكات واطفاءات

939.6361.084.237م�ساريف �سكن

2.451.7793.194.858م�ساريف توظيف

632.239199.684هاتف وفاك�س وبريد

2.258.1701.462.310تدريب

2.361.0232.229.399تاأمني

5.550.7167.722.934اأخرى

29.997.83128.888.698

ترتيبات عقود ايجار تشغيلية- 38

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

دفعات مبوجب عقود ايجار ت�سغيلية مت قيدها

1.019.333 1.718.171كم�ساريف خالل ال�سنة

تتمثل الدفعات مبوجب عقود اليجار الت�سغيلية باليجارات امل�ستحقة على ال�سركة عن ار�س م�ستاأجرة يف اجلبيل وينبع . ان معدلت اليجار هي ل�سنة واحدة واليجار ثابت 
ل�سنة واحدة .

ارتباطات والتزامات- 39
كما يف 31 مار�س ،  كان لدى ال�سركة الرتباطات واللتزامات التالية :

20152014

) بالريـاالت ال�سعودية (

48.831.797 145.830.960اعتمادات م�ستندية

99.248.501 121.887.807خطابات �سمان

القيمة العادلة- 40
ان القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�سركة املالية تقارب قيمتها الدفرتية .



 áæjóe øe QOÉ°üdG …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (zájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ™æ°üe ácô°T{ hCG zácô°ûdG{ `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ™æ°üe ácô°T
 (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .(Ω1993/10/24 ≥aGƒŸG) `g1414/05/08 ïjQÉJh 2055003300 ºbôH π«Ñ÷G

.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S

 áæjóe øe QOÉ°üdG …QÉéàdG πé°ùdÉH πé°ùŸGh ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ™æ°üe ≈ª°ùŸG ´ôØdG ∂∏“ »àdGh á°†HÉ≤dG è«∏ÿG ÈY ácô°T âeÉb (Ω2008/01/26 ≥aGƒŸG) `g1429/01/17 ïjQÉàH
 á«dƒÄ°ùe äGP ácô°ûc ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°T ¢ù«°SCÉàH IOhóëŸG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd è«∏ÿG ÈY ácô°Th ,(Ω1993/10/24 ≥aGƒŸG) `g1414/05/08 ïjQÉJh 2055003300 ºbôH π«Ñ÷G
 áæjóÃ ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°ûd ´ôØc √ÓYCG QƒcòŸG ´ôØdG AÉ≤Hh (2008/05/21 ≥aGƒŸG) `g1429/05/16 ïjQÉJh 2051037320 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ÈÿG Égô≤e IOhófi
 (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H á°üM (2^800^000) ∞dCG  áFÉ‰ÉªKh Úfƒ«∏e ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (28^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á«fÉªK √Qób ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ OóMh .π«Ñ÷G
 ójó÷G ∂jô°ûdG ΩÉb óbh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (28^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á«fÉªK √Qób ≠∏ÑÃ ´ôØdG ¥ƒ≤Mh ∫ƒ°UCG ‘É°U º««≤J ó©H ∂dPh .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ
 ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ (Ω2014/8/31 ≥aGƒŸG) `g1435/11/05 ïjQÉJ ‘h .∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM áª«b ™aóH -IOhóëŸG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd è«∏ÿG ÈY ácô°T–
 (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S (5^000^000) ÚjÓe ¢ùªN ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (50^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªN ≈dEG  …Oƒ©°S ∫ÉjQ (28^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh á«fÉªK øe
 IQOÉ°üdG IOÉ¡°ûdG ÖLƒÃ ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈dEG ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°ûH AÉcô°ûdG áªgÉ°ùe øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (22^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh ¿ÉæKG √Qóbh ≠∏Ñe πjƒ– ≥jôW øY ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ
 áKÓK  á¨dÉÑdGh É¡°ü°üM ™«ªL øY ∫RÉæàdÉH á°†HÉ≤dG è«∏ÿG ÈY ácô°T âeÉb (Ω2014/12/03 ≥aGƒŸG) `g1436/02/11 ïjQÉJ ‘h .ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°ûd ÊƒfÉ≤dG Ö°SÉëŸG øe
 ÈY ácô°T ≈dEG (50^000) á°üM ∞dG ¿ƒ°ùªNh IOhóëŸG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd è«∏ÿG ÈY ácô°T ≈dEG (2^950^000) á°üM ∞dCG ¿ƒ°ùªNh áFÉª©°ùJh Úfƒ«∏e ™bGƒH (3^000^000) á°üM ÚjÓe
 ™æ°üe πjƒ– ” ¬dÉªYCG IOÉjRh ™æ°üŸG •É°ûf õjõ©Jh ºYód AÉcô°ûdG øe áÑZQh (Ω2016/12/15 ≥aGƒŸG) `g1438/03/16 ïjQÉJ ‘h .ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°ûH ∂jô°ûc ójóë∏d è«∏ÿG
 ïjQÉJ ‘h .ácô°û∏d CÉYôa ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG ácô°T âëÑ°UCG Éªæ«H ,™æ°üŸÉH ¢UÉÿG …QÉéàdG πé°ùdG ïjQÉJh ºbôH ®ÉØàM’G ™e á«°ù«FQ ácô°T ≈dEG  (z´ôØdG{) ájójó◊G ∫ÉªYCÓd è«∏ÿG
 øjô°ûY ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ÉàÄe ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (50^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªN øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ (Ω2017/02/22 ≥aGƒŸG) `g1438/05/25
 ìÉHQC’G ÜÉ°ùM ó«°UQ øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (150^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉe √Qóbh ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e
 ≠dÉÑdG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ùØæH á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T øe ácô°ûdG πjƒ– ” ,(Ω2017/03/23 ≥aGƒŸG) `g1438/06/24 ïjQÉàH AÉcô°ûdG QGôb ÖLƒÃ .ácô°û∏d IÉ≤ÑŸG

.(Ω2017/05/04 ≥aGƒŸG) `g1438/07/07 ïjQÉJh 227/¥ ºbQ QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG IQGRh QGôb ÖLƒÃ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG âd qƒ–h .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ÉàÄe

 Iô°ûY ÉgQób ¬«ª°SG áª«b øª°†àŸGh .(zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (••) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ …OÉY º¡°S (6^000^000) ÚjÓe áà°S ìôW ‘ ÜÉààc’G Gòg πãªàj
 è«∏ÿG ÈY ácô°T »gh ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG øe óMGh ºgÉ°ùe óLƒj .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %30 ¬àÑ°ùf Ée ìô£dG º¡°SCG πã“h .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10)

.%99 áÑ°ùæH IOhóëŸG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd

 ¢üî°ûdG ∂dP ¿ƒµj ¿CG á£jô°T IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T AÓªY (2 .¢UÉÿG º¡HÉ°ù◊ ¿ƒaô°üàj º¡d ¢üNô oe ¢UÉî°TCG (1 :ºgh Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG äÉÄa ≈∏Y ìô£dG ô°üà≤j
 (3 .¬æe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈dEG áLÉ◊G ¿hO π«ª©dG øY áHÉ«f ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ QÉªãà°S’Gh ìô£dG ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ƒÑ≤H á°UÉÿG äGQGô≤dG PÉîJG øe ¬æµ“ •hô°ûH ¬æ««©J ” ób ¬d ¢üNôŸG
 ≥jôW øY hCG Iô°TÉÑe ,áeƒµ◊G øe ácƒ∏ªŸG äÉcô°ûdG (4 .´GójE’G õcôe hCG ,áÄ«¡dG É¡H ±Î©J iôNCG á«dÉe ¥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
 .¿ƒ∏gDƒe ÖfÉLCG ¿hôªãà°ùe (7 .QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U (6 .á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ á°ù°SDƒŸG ≥jOÉæ°üdGh äÉcô°ûdG (5 .IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T Égôjój á¶Øfi
 ´GójE’G õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa º¡d Rƒéj ¿ƒ«©«ÑW ¢UÉî°TCG (9 .´GójE’G õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa º¡d Rƒéj øjôNBG ÚjQÉÑàYG ¢UÉî°TCG …CG (8
 »æK’G ∫ÓN áæ°S ™HQ πc ‘ äÉ≤Ø°U Iô°ûY øY π≤J ’h …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú©HQCG øY É¡àª«b ´ƒª› π≤j ’ á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG ‘ äÉ≤Ø°üH ΩÉb ób ¿ƒµj ¿CG (CG :á«JB’G ÒjÉ©ŸG øe …CG ¿ƒaƒà°ùjh
 ¥GQhC’G ‘ πeÉ©à∏d áeÉ©dG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y kÓ°UÉM ¿ƒµj ¿CG (ê .á«°VÉŸG Gô¡°T Iô°ûY »æK’G ∫ÓN …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe Iô°ûY á«dÉŸG ¬bGQhCG á¶Øfi ºéM §°Sƒàe RhÉéàj ¿CG (Ü .á«°VÉŸG Gô¡°T Iô°ûY

.áÄ«¡dG ºgOó– øjôNBG ¢UÉî°TCG …CG (10 .áÄ«¡dG πÑb øe Ióªà©ŸG á«dÉŸG

 `g1439/03/30 Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡f  ≈àM ôªà°ùJh  (Ω2017/11/27 ≥aGƒŸG) `g1439/03/09  Ωƒj  øe IÎØdG  ∫ÓN áMhô£ŸG  ácô°ûdG  º¡°SCG  AGô°Th  ÜÉààc’G  Ú∏gDƒŸG  øjôªãà°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°S
 .(zìô£dG IÎa{) (Ω2017/12/18 ≥aGƒŸG)

 äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ”h .ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ìô£dG πÑb É¡LQÉN hCG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ìôW á«∏ª©d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh .Iô°ûædG √ò¡H á≤∏©àŸG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉØ«à°S’G ”h áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG

.ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’ÉH √ÓYCG IQƒcòŸG Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG äÉÄa ™«ª÷ íª°ùj ±ƒ°Sh .ájRGƒŸG

 ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG
 ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG Iô°ûædG √òg ábóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY iODƒj ¿CG
 π º¡°SC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG áë°U ióe …ô– Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ áMhô£ŸG º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG ≈∏Y Öëjh .É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡°ùØfCG

.¬d ¢üNôe ‹Ée QÉ°ûà°ùe IQÉ°ûà°SG Öéj ,Iô°ûædG äÉjƒàfi º¡a Qò©J ∫ÉM ‘h ,ìô£dG

نشرة إصدار شركة مصنع الخليج لألعمال الحديدية
 É¡MôW ∫ÓN øe ∂dPh ácô°ûdG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%30) ¬àÑ°ùfÉe πã“ …OÉY º¡°S (6^000^000) ÚjÓe áà°S ìôW

.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (••) ô©°ùH Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘

فترة الطرح من يوم ١٤٣٩/٠٣/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٧/١١/٢٧م) إلى يوم ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م)

المستشار المالي ومدير الطرح


